
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายพีรพงศ์    แสงเก่ง   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒. นายทองอินทร์   แก้วภา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓. นายสมศักด์ิ    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕. นายประทีป    หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗. นางเถลิงศรี    ใจแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘. นายอัครภพ    ถิ่นถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. สิบเอกประสิทธ์ิ   วงศ์เมืองแก่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 
เลขานกุารสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกลุ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายเที่ยง  กรุงศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๕.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๖.  นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๗.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง  
๘.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๒. นางสาวสรัญวรี เพ็งเพชร  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๓. นางสาวภิญญดา มีเสาเรือน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
๑๔. นายรณฤทธ์ิ  ทรัพย์สุริยา  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
๑๕. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๖. นายนพดล  หล่ายดวงใจ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 



 ๒
 
๑๗. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๘. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๙. นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒๐. นางราวัลย์  ยะการ   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
๒๑. นางชนัญธิดา   แก้วเขียว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน 
๒๒. นายสาธิต  เข้มขัน   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
๒๓. นางสาววรนิทร อินกันยา   ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ ๗ 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ์  แสงเก่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัแรก 
(ประธานสภาเทศบาล)    คร้ังที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ครั้งแรก 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ครั้งแรก 
(ประธานสภาเทศบาล)    คราวเมื่อวันที่  ๕  พฤษภาคม  25๖๔  มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่
      ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ครั้งแรก   
   เมื่อวันที ่ ๕  พฤษภาคม  25๖๔  จํานวน 1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเครื่องด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  

   ได้นับองค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
   ต่อไป 

 
 
 



 ๓
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาํบลแม่หล่าย 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระน้ี ท่านนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่ายจะได้มีการแถลงนโยบายต่อสภา 
(ประธานสภาเทศบาล)    เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
         ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
 ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา

เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งน้ี ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี 
 

ดังน้ัน จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้แถลงนโยบายเพ่ือให้เป็นไปตามที่
ข้อกฎหมายกําหนดต่อไป ขอเชิญครับ 

 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ที่เคารพ 
(นายกเทศมนตรี)      ตามท่ีได้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายและสมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลแม่หล่าย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และกระผมนายบรรจง     
ยัพวัฒนา  ได้รับความกรุณาและไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
แม่หล่าย เลือกต้ังดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ขออนุญาตสภาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย แถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลตําบลแม่หล่ายดําเนินไปด้วยความโปร่งใส ด้วยความร่วมมือ
กับทุกส่วนราชการ  องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในลักษณะร่วมกันคิดร่วมกัน
ทํา โดยยึดมั่นตามกรอบอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล  ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจ เป็นสังคมที่เปิดกว้างยอมรับ
วัฒนธรรมจากภายนอกและนํามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน เป็นสังคมที่มีความสงบสุข สันติ อบอุ่น และเอ้ือ
อาทรต่อกัน ปราศจากการขัดแย้งอย่างรุนแรง มีความยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลและทางสายกลาง มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ    

 

กระแสโลกาภิวัตน์ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดค่านิยมสากล เช่น กระแส
ประชาธิปไตย  กระแสด้านสิทธิมนุษยชน กระแสความเท่าเทียมกันของหญิงและชาย 
กระแสการร่วมกันพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อม จึงได้กําหนดกรอบนโยบายการพัฒนา
ที่นําไปสู่ความสมดุลย์และยั่งยืนในทุกด้าน ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาการศึกษา 
สนับสนุนการกีฬา และเสริมสร้างงานอาชีพให้หลากหลาย เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  



 ๔
 
ตามแนวทางขับเคลื่อนนโยบายงานกลุ่มผู้สูงอายุโดยปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาว เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในชุมชน 

 

ทั้งน้ี คนในแม่หล่ายทุกคน ไม่ว่าจะยากดีมีจนควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการท่ีดี และมีโอกาสอันเท่าเทียมกัน  และ
สร้างฐานการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน นําไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ 

 

ดังน้ัน กระผมขอเสนอนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่ายในด้าน
หลักๆ รวม ๖ ด้าน ดังน้ี 

 
       ๑. ครอบครัวเป็นสุขปลอดภัย 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  อันได้แก่ 

๑.๑  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
มีมาตรฐานให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

๑.๒  ชุมชนปลอดภัยโดยการส่งเสริมบทบาท อปพร. และอาสาสมัครต่างๆ ให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาอุบัติภัยต่าง ๆ และช่วยรักษา
ความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 

       ๑.๓  พัฒนาแหล่งนํ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไป 
     ๑.๔  อาคารสํานักงานที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว 
       และประทับใจ 
        ๑.๕  ป้องกันและช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว   

    โดยจัดให้มีทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่ 
          สูงข้ึน 
 
       ๒. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
        เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คนในชุมชนใกล้ชิดผูกพัน ช่วยเหลือกันด้วย 

   กระบวนการมีส่วนร่วม  อันได้แก่ 
๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาคนและการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิต

ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ได้แก่ การสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ให้ครอบคลุมทั่วถึง เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

๒.๒  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ-นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒.๓  พัฒนาศูนย์กีฬาตําบลเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ฝึก
ทักษะและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแต่ละประเภทกีฬา 

๒.๔  ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุที่สร้างโอกาสการพบปะสังสรรค์ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
และร่วมกิจกรรมตามความสนใจ เพ่ือความม่ันคง ปลอดภัย 

๒.๕  ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคลายเครียดและ
เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี รวมท้ังอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
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      ๓. มุ่งเน้นสร้างความยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ 

เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล เพ่ือให้สังคมต่างๆ เป็นสังคม
ที่พึงประสงค์  อันได้แก่ 

     ๓.๑  การเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
๓.๒  ส่งเสริมยกย่องให้ทุกคนทําความดี 
๓.๓  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมและบทบาทของ

ประชาชนให้มากที่สุด ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
๓.๔  ส่งเสริมความมีอิสระของระบบย่อย ต่อต้านการรวมศูนย์อํานาจที่ปิดกั้น

การแสดงออกโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมากขึ้น 
๓.๕  สนับสนุนแนวคิด “ประชาสังคม” ที่ให้ประชาชนมีจิตสํานึกร่วมกัน ซึ่ง

แสดงถึงความร่วมมือกัน โดยผ่านองค์กรที่หลากหลาย 
 

       ๔. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนรว่มในหลักการส่งเสริมอาชีพ ตาม

ความต้องการของชุมชนทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริม 
อันได้แก่ 

๔.๑  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้  สามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔.๒  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ดี

ย่ิงขึ้น สามารถแข่งขันได้ 
๔.๓  ขยายเครือข่ายการตลาดให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน 
๔.๔  พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรรมปลอดสารพิษ และโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างรากฐานของสังคมให้
เข้มแข็ง 

๔.๕  สนับสนุนแนวคิด ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ สนับสนุนทุน(โอกาส) และ
เสริมสร้างทฤษฎีใหม่ โดยการใช้เทคนิคในการให้การศึกษาแก่ชุมชนทีห่ลากหลาย
ตามความเหมาะสม 

 

๕. การบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้และมีสุขภาพดีถ้วน

หน้า  อันได้แก่ 
๕.๑  พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะให้กับ อสม. กรรมการ

หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นํา องค์กรชุมชน ประชาคม ประชาชนท่ัวไป เด็กและเยาวชนรวม
ตลอดถึงผู้ด้อยโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง  ครอบครัว ชุมชน  และ
สังคม 

๕.๒  เสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีในการร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรค
ระบาดต่างๆ 

๕.๓  ประสานการทํางานที่สอดคล้องเกื้อกูลผสมกลมกลืนกัน  รวมตลอดถึง
การบูรณาการในทุกภาคส่วน เพ่ือทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๕.๔  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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๕.๕  บูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ด้วยการพัฒนา

สภาพแวดล้อม นวัตกรรม เพ่ือคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

      ๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์  และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ให้มีความอุดมสมบูรณ์

รักษาสมดุล  อันได้แก่ 
๖.๑  สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๒  ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๖.๓  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
๖.๔  พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มีความร่มรื่น เพ่ือใช้จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
๖.๕  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือลดมลภาวะทางอากาศและ      

ฟ้ืนฟูความสะอาดของแม่นํ้าลําคลอง 
 

กระผมและคณะผู้บริหาร  จะดําเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนและเปิดเผย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สังคม  และขอให้คํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และมีความ
เช่ือมั่นว่า จะได้รับความร่วมมือสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแม่หล่ายทุกท่าน ร่วมกันดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้
ทุกประการ ขอบคุณครับ 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ตามนโยบายที่ท่านนายกฯ ได้มีการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แถลงผ่านไปแล้วน้ัน สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

นโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีแถลงหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
 

ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ถือว่าทุกคนรับทราบ นโยบายทั้ง ๖ ด้าน
ตามท่ีท่านนายกได้แถลงนโยบายดังกล่าวแล้ว 

 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

๓.๒ ญตัตกิารพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการพฒันาเทศบาล และการคดัเลือก 
      คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายขอเสนอญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล)        พัฒนาเทศบาล และการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   เทศบาล เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมายครับ 
 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดให้ 

   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังน้ี 



 ๗
 

 

หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๘ วรรค ๓ กําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ วรรค ๑ กําหนดให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ทั้งน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .๒๕๔๘  แก้ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ )  พ .ศ .๒๕๖๑ 
คณะกรรมการท้ัง  ๒  ชุด ดังกล่าว ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ 
การคัดเลือกอีกก็ได้ และเน่ืองจากได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง 
กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายชุดที่แล้ว ซึ่งดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวได้หมดวาระลง ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่อ้างถึง จึงเห็น
ควรให้สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ทําการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อดํารง
ตําแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป 

 
     - ชุดที่ ๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในลําดับแรกน้ี จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ คน   
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ ๑ ได้ครบั 
 

นายพิภาค  กรุงศรี -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายรัก  ชัยยา  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ ๑ ครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นายประทีป  หล่ายเจ็ด, นายชารี  ยัพวัฒนา) 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๑  อีกหรือไม่  (ปรากฎว่าไม่มี)   
 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีม ี
   มติเห็นชอบให้นายรัก  ชัยยา เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที ่๑ 
 

-  ลําดับถัดไป ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
   คนที่ ๒  ขอเชิญครับ 

 

นายประทีป  หล่ายเจ็ด  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ ๒ ครับ 
 



 ๘
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน  (นางกัญญา  พูลผล, นายอาคม  ใสสะอาด) 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๒  อีกหรือไม่  (ปรากฎว่าไม่มี)   
 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีม ี
   มติเห็นชอบให้นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที ่๒ 
 

-  ลําดับถัดไป ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
   คนที่ ๓  ขอเชิญครับ 

 

นายรัก  ชัยยา   -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายประทีป  หล่ายเจ็ด  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ ๓ ครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นางเถลิงศรี  ใจแก้ว, นายพิภาค  กรุงศรี) 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๓  อีกหรือไม่  (ปรากฎว่าไม่มี)   
 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีม ี
   มติเห็นชอบให้นายประทีป  หล่ายเจ็ด  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที ่๓ 
 

-  สรุปมีมติเลอืกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน  ๓  คน   
   คือ ๑. นายรัก ชัยยา  ๒. นายสมศักด์ิ อภัยกาวี  ๓. นายประทีป หล่ายเจ็ด 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดังกลา่ว เป็นคณะกรรมการพัฒนา 

   เทศบาล 
 

-  ชุดที่ ๒ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในลําดับถัดไปน้ี จะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ประธานสภาเทศบาล)     เทศบาล  จํานวน ๓ คน  ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ 

   ประเมินผลแผนฯ คนที่ ๑ ได้ครับ 
 

นายพิภาค  กรุงศรี -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายอัครภพ  ถิ่นถา  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนที่ ๑ ครับ 
 
 



 ๙
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี, นายชารี  ยัพวัฒนา) 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประเมินผลแผนฯ  คนที่ ๑  อีกหรือไม่  (ปรากฎว่าไม่มี)   
 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีม ี
   มติเห็นชอบให้นายอัครภพ  ถิ่นถา  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ  
   คนที่ ๑ 
 

-  ลําดับถัดไป ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนฯ  คนที่ ๒  ขอเชิญครับ 

 

นายประทีป  หล่ายเจ็ด -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นางเถลิงศรี  ใจแก้ว  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนที่ ๒ ครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นายอาคม  ใสสะอาด, นายอัครภพ  ถิ่นถา) 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประเมินผลแผนฯ  คนที่ ๒  อีกหรือไม่  (ปรากฎว่าไม่มี)   
 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีม ี
   มติเห็นชอบให้นางเถลิงศรี  ใจแก้ว  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ  
   คนที่ ๒ 
 

-  ลําดับถัดไป ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนฯ  คนที่ ๓  ขอเชิญครับ 

 
นายรัก  ชัยยา  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    สิบเอกประสิทธ์ิ วงศ์เมืองแก่น เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 

   คนที่ ๓ ครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นางเถลิงศรี  ใจแก้ว, นายพิภาค  กรุงศรี) 
 
 



 ๑๐
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประเมินผลแผนฯ  คนที่ ๓  อีกหรือไม่  (ปรากฎว่าไม่มี)   
 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีม ี
   มติเห็นชอบให้สิบเอกประสิทธ์ิ วงศ์เมืองแก่น  เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนฯ  คนที่ ๓ 
 

-  สรุปมีมติเลอืกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน   ๓  คน  คือ  ๑. นายอัครภพ ถิ่นถา  ๒. นางเถลิงศรี 
ใจแก้ว  ๓. สิบเอกประสิทธ์ิ วงศ์เมืองแก่น         

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดังกลา่ว เป็นคณะกรรมการติดตาม 

   และประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

๓.๓  ญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
       แม่หล่าย 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
(ประธานสภาเทศบาล) เทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นเหตุให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๒ คน  
ได้แก่  นายบุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน และนายพันธ์ุศักด์ิ ดอกแสง ได้หมดวาระลง 
เน่ืองจากพ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน จึง
จําเป็นต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ จํานวน ๒ คน เพ่ือแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมายครับ 

 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 
 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออก
คําสั่งแต่งต้ัง 
 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการข้ึนใหม่ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่ง 
ได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากตําแหน่ง 
 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการน้ันว่าง 



 ๑๑
 
ลงตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนดในข้อ ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่
กรณีที่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่
ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างน้ันก็ได้ และในการน้ีให้
คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เสนอช่ือสมาชิกสภาเพ่ือเป็นคณะกรรมการ  
(ประธานสภาเทศบาล) กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแม่หล่าย คนที่ ๑ ครับ 
 

นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นางกัญญา  พูลผล  เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๑ ครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นายประทีป  หล่ายเจ็ด, นายอาคม  ใสสะอาด) 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)    อีกหรือไม่  (ปรากฎว่าไม่มี)   
 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีม ี
   มติเห็นชอบให้นางกัญญา  พูลผล  เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  คนที ่๑ 
 

-  ลําดับถัดไป ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ 
   คนที่ ๒  ขอเชิญครับ 

 

นายประทีป  หล่ายเจ็ด -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายอัครภพ  ถิ่นถา  เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๒ ครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นางเถลิงศรี  ใจแก้ว, นายรัก  ชัยยา) 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๒ 
(ประธานสภาเทศบาล)    อีกหรือไม่  (ปรากฎว่าไม่มี)   
 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีม ี
   มติเห็นชอบให้นายอัครภพ  ถิ่นถา  เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๒ 
 

-  สรุปมีมติเลอืกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 
   แมห่ล่าย  จาํนวน  ๒  คน  คือ  ๑. นางกัญญา พูลผล  ๒. นายอัครภพ ถิ่นถา 

 



 ๑๒
 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน ดังกลา่ว เป็นคณะกรรมการกองทนุ 

   หลักประกนัสุขภาพตําบลแม่หล่าย 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)      เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                  รับประทานอาหารกลางวันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เร่ิมประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี ขอเชิญนายกเทศมตรีตําบลแม่หล่าย ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

๔.๑  แจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อนุสรณ์ 
       สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่)  โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยกรมโยธาธิการและ
(นายกเทศมนตรี)     ผังเมือง ได้จัดทําโครงการพัฒนาศูนย์กลางเมืองใหม่ รองรับการขยายตัวของเมือง  

และพ้ืนที่เก่ียวเน่ือง จากนโยบายของจังหวัดแพร่ที่จะกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่
ภายนอก มีแนวคิดในการกําหนดให้พ้ืนที่โดยรอบบริเวณศูนย์ราชการใหม่เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของมือง และรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียน พ้ืนที่โครงการปัจจุบันมีการแบ่งพ้ืนที่พัฒนาออกเป็น ๒ ส่วนคือใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย และพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลร่องฟอง สําหรับ
ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายน้ัน ได้แก่ พ้ืนที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นประตูสู่ศูนย์
ราชการ และเป็นอนุสรณ์สถานบอกเล่าประวัติศาสตร์สงครามการก่อต้ังเมืองแพร่ให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ และเข้ามาสักการะบูชา สามารถเช่ือมต่อ
กิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังน้ี 

1) ปรับปรุงและออกแบบทางเท้าบริเวณถนนหมายเลข 101  และถนนหมายเลข  
1134 ให้เช่ือมต่อพ้ืนที่โดยรอบกับพ้ืนที่สวนสาธารณะ และเพ่ิมพ้ืนที่รอรถ
โดยสารสาธารณะเพ่ือเช่ือมต่อการสัญจรกับพ้ืนที่ศูนย์ราชการแห่งใหม่ 

2) ปรับปรุงและออกแบบพ้ืนที่สําหรับป้ายโครงการเพ่ือใช้เป็นจุดหมายตาและบอก 
    ทางเข้าศูนย์ราชการแห่งใหม ่

3) ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สวนสาธารณะเดิม เพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรมการใช้งานที่ 
    หลากหลาย สามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น 
 



 ๑๓
 
4) ปรับปรุงและออกแบบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบทั้งสองอนุสาวรีย์ ให้ 

สอดคล้องกับกิจกรรมประเพณีเดิมของพ้ืนที่ และเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของสองอนุสาวรีย์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมอัตลักษณ์
ให้กับพ้ืนที่ 

5) ปรับปรุงอาคารเดิมในพ้ืนที่ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือรองรับกิจกรรมที่ 
    หลากหลาย 

 

สําหรับโครงการน้ีใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๑,๘๓๑,๐๐๐.- บาท ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอน
ของการนําเสนอผังการออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสมต่อไป 
(ทั้งน้ี นายกเทศมนตรีได้ใช้เวลานําเสนอพอสมควร โดยช้ีแจงรายละเอียดปรากฎบน
จอภาพผ่านทางเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ภายในห้องประชุม) 

 
๔.๒  แจ้งรายละเอียดโครงการที่เสนอขอภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟ ู

เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศกัยภาพของทอ้งถ่ิน : 
ระดบัพืน้ที่จังหวัดแพร่ 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
(นายกเทศมนตรี)     ได้ส่งรายละเอียดโครงการท่ีเสนอขอภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

ท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ เพ่ือให้ทางจังหวัดได้พิจารณา จํานวน ๒ โครงการ  ได้แก่ 

๑) โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต บริเวณทางหลวงหมายเลข 101 เดิม  
ตําบลแม่หล่าย  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 2,050.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 20,500.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
๖,๔๒๕,๐๐๐.- บาท 

๒) โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 1 (ม. 5 ม. 3  
และ ม. 4) ตําบลแม่หล่าย ขนาดกว้าง 5.00-6.60 เมตร ยาว 2,974.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 16,128.40 ตารางเมตร  
งบประมาณ ๕,๒๐๓,๐๐๐.- บาท 

 

นอกจาก ๒ โครงการดังกล่าวน้ีแล้ว ขออนุญาตแจ้งเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการที่ใช้
งบประมาณของจังหวัดดําเนินการในพ้ืนที่ตําบลแม่หล่าย โดยแขวงทางหลวงชนบท
แพร่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมสะพาน คสล. 
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายแยก ทล.๑๑๓๔ – บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ ๓ ตําบล
แม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท  ซึ่งหากดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ประชาชนในตําบลแม่หล่ายก็จะเกิดความสะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าวใน
การเดินทางสัญจรต่อไป จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลดังกล่าวโดยทั่วกัน 
 
๔.๓ แจ้งเรื่องการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ 
      เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ขอแจ้งเรื่องการแต่งต้ัง 
(นายกเทศมนตรี)     รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ดังน้ี 



 ๑๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


