
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๖๕ 

วันที่  ๒๘  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๕  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    ถิน่ถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. สิบเอกประสิทธ์ิ   วงศ์เมืองแก่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 
เลขานกุารสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลดัเทศบาล 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๓.  นายเที่ยง  กรุงศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๔.  นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๕.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง  
๖.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๘. นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐.ชาญวิทย์  จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๑. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๒. นางสาวภิญญดา มีเสาเรือน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
๑๓.จ่าเอกอาทิตย์ หล่ายเจ็ด  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
๑๔. นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๕.นางอนงค์นาฎ ปิยะดา   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
๑๖.นายพฤตินัย  เลือดนักรบ  การรถไฟฯ 
๑๗.นายวีรวิทย์  ศรีงาม   ผู้จัดการประสานงาน บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
๑๘.นางอรสา  ยอดสาร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ 



 ๒
 

๑๙.นายสัมพันธ์  เคร่ืองสนุก  กํานันตําบลแม่หล่าย 
๒๐.นายประดับพันธ์ สมบัติ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๘ 
๒๑.นายจรัส  เสนาคํา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑   
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ์  แสงเก่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา  ๑.๑ วันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  
                               ๒๕๖๕ จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  -รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจําปี ๒๕๖๔ 
                    เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 ประธานสภา  -ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
   สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีถ้อยคําใด 
   ที่ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รบัรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม -  ทีป่ระชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔  ประจําปี ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  25๖๔  จํานวน  1๑ 
เสยีง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
   ๓.๑ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๕ ของแต่ละสมัย 
        และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก ของปี ๒๕๖๖ 
ประธานสภา     ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม   
 
  

เลขานุการสภา ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๑  (๒)  สําหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีน้ันจะเร่ิมเมื่อใด แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ี
วัน การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันกําหนด 

   และตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  
   พ.ศ.๒๕๕๒     



 ๓
-มาตรา  ๒๔  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้ง

แรก  และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจําปี  ให้เทศบาลกําหนด (วรรค  ๔) สมัย
ประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ  ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประธานสภา -ตามท่ีเลขานุการสภาได้แจ้งระเบียบข้อกฎหมายให้ทราบแล้ว  ต่อไปขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลเสนอครับ 

นายอัครภพ ถิน่ถา -  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมนายอัครภพ  ถิ่นถา 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย เขต ๒  ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสามญั  
 ประจําปีของแต่ละสมัยในปี  ๒๕๖๕  และวันเร่ิมสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ของปี   
 ๒๕๖๖  ได้แก่ 
การกาํหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําป ี ๒๕๖๕ โดยแต่ละสมัยมีกําหนด ๓๐ วัน 
ดังน้ี 
๑. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  เร่ิมต้ังแต่วันที่  ๑    มถิุนายน  ๒๕๖๕    เป็นต้นไป  
๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  เร่ิมต้ังแต่วันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
๓. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔   เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑    ธันวาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  

 

    และกําหนดวันเริ่มสมัยประชมุสามัญ สมัยแรก ประจําป ี ๒๕๖๖  ดังน้ี   
   ต้ังแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
 

ประธานสภา  -ขอผู้รับรองครับ 
 

ที่ประชุม -  มีผู้รับรอง ......๔....  คน (นายชารี ยัพวัฒนา , นายพิภาค กรุงศรี, นายสมศักด์ิ อภัยกาวี 
และนายรัก  ชัยยา) 

 

ประธานสภา  -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
     หากไม่มีท่านใดเสนออีก ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีมีสมาชิกสภาเสนอมา คือ 

การกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  ๒๕๖๕ โดยแต่ละสมัยมีกําหนด ๓๐ วัน 
ดังน้ี 
๑. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  เร่ิมต้ังแต่วันที่  ๑    มถิุนายน  ๒๕๖๕    เป็นต้นไป  
๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  เร่ิมต้ังแต่วันที่  ๑๐  สงิหาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
๓. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔   เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑    ธันวาคม  ๒๕๖๕     เป็นต้นไป  

 

    และกําหนดวันเริ่มสมัยประชมุสามัญ สมัยแรก ประจําป ี ๒๕๖๖  ดังน้ี   
    ต้ังแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
   

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอดังกล่าว ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๖๕  
และสมัยแรกของ ปี ๒๕๖๖ 

 

ประธานสภาเทศบาล       -  ก่อนที่จะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
อาหารว่าง และเครื่องด่ืมครับ 
    

   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
ได้นับองค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 

 



 ๔
 

๓.๒  พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ชดุตรวจรายงานการประชุม 
       สภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๕ 
 

 

ประธานสภา -ตามมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย สมัยสามัญ ครั้งแรก  ประจําปี ๒๕๖๔         
เมื่อวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ได้คัดเลอืกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจ 
 รายงานการประชุม ประจําปี ๒๕๖๔  จํานวน ๓ คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า    
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔        
ข้อ ๑๐๓  ได้แก่ 

                       ๑. นายอัครภพ ถ่ินถา  ประธานกรรมการฯ 
  ๒. นายสมศกัดิ์ อภัยกาวี กรรมการ 

  ๓. นางกัญญา พูลผล กรรมการ/เลขานุการ   

ขอให้ทางสภาเทศบาล พิจารณาทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญ ชุดตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายดังกล่าว ว่าเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดเดิม หรือจะ
ให้มีการแต่งต้ังใหม่ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาขอเชิญครับ 
 

นายสมศักด์ิ อภัยกาวี – เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสมศักด์ิ อภัยกาวี สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแม่หล่าย เขต ๑  ขอเสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ือจะได้
สับเปลี่ยนกันทําหน้าที่ ครับ  

ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม -มีผู้รับรอง ๒ คน (นายอัครภพ ถิ่นถา และ นางกัญญา พูลผล) 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
 

นายชารี ยัพวัฒนา –เรียนทา่นประธานและสมาชิกทุกท่าน กระผมนายชารี ยัพวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แม่หล่าย เขต ๒ ขอเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดเดิมทําหน้าที่คณะกรรมการตรวจ รายงาน
การประชุม ประจําปี ๒๕๖๕ เน่ืองจากคณะกรรมการชุดน้ี มีความรับผดิชอบ และเหมาะสมครับ 

ที่ประชุม -มีผู้รับรอง ๒ คน (นายประทีป  หล่ายเจ็ด และ นางเถลิงศรี  ใจแก้ว) 
ประธานสภาฯ -  ต่อไปผมขอมติจากที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่

ทําหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจําปี ๒๕๖๕ ตามท่ีนายสมศักด์ิ อภัยภาวี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -ยกมือ ๑  คน   
ประธานสภาฯ -  ต่อไปผมขอมติจากที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดเดิมทํา

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจําปี ๒๕๖๕ ตามท่ีนายชารี ยัพวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ ขอได้โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -ยกมือ ๑๐ คน   
ประธานสภาฯ -ถือว่าที่ประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดเดิมทําหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม ประจําปี ๒๕๖๕ ได้แก่ 
๑. นายอคัรภพ ถ่ินถา   
๒. นายสมศกัดิ์ อภัยกาวี  
๓. นางกัญญา พูลผล  

 
 



 ๕
๓.๓ ญตัติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ .....๑......... 
 -โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุวัตร์  ห้วยหล่าย ถึงบ้าน   
 นายภราดร  ปีนัง หมู่ที่ 4  ต้ังไว้  665,000.- บาท (เทศบัญญัติฯ หน้า ๑๓๗) 

ประธานสภา     ขอให้เลขานุการสภา  ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม   
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2563  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

ประธานสภา     – ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
 

นายกเทศมนตรี    -ตามท่ีเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติฯประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายสุวัตร์  ห้วยหล่าย ถึงบ้าน นายภราดร  ปีนัง หมู่ที่ 4 ตําบลแม่หล่าย ขนาดกว้าง 0.40  
เมตร  (ภายใน)  หนา  0.12  เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว  266.00 เมตร 
(แบบมีฝาปิด) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกําหนด ต้ังไว้  665,000.- 
บาท  น้ัน 
ข้อเท็จจริง 

จากโครงการเดิม นายสยาม  หอมดอก นายช่างโยธาชํานาญงาน ได้ออกไปสํารวจโครงการเดิม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากสภาพพื้นที่
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจึงทําให้พ้ืนที่ก่อสร้างบางช่วงไม่สามารถดําเนินการ
ได้  จึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและงบประมาณโครงการดังกล่าว 
-เพ่ือให้การดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด จึงนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่หล่าย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงและรูปแบบรายการโครงการดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
คําชี้แจงเดิม 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุวัตร์  ห้วยหล่าย ถึงบ้านนาย 
ภราดร  ปีนัง หมู่ที่ 4 ตําบลแม่หล่าย ขนาดกว้าง 0.40  เมตร  (ภายใน)  หนา  0.12  เมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว  266.00 เมตร (แบบมีฝาปิด) รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการเทศบาลกําหนด   ต้ังไว้  665,000.- บาท 
คําชี้แจงที่ขอแก้ไข 
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุวัตร์  ห้วยหล่าย ถึงบ้าน                   
นางปันณภัสร์  แก้วมูล หมู่ที่ 4 ตําบลแม่หล่าย ขนาดกว้าง 0.40  เมตร  (ภายใน)  หนา  0.12  
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว  200.00 เมตร (แบบมีฝาปิด) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการเทศบาลกําหนด ต้ังไว้  665,000.- บาท  

 



 ๖
 
ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม

หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายสมศักด์ิ ฯ  -เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมศักด์ิ อภัยกาวี สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลแม่หล่าย เขต ๑ ขอสอบถามว่าในส่วนที่หายไป ๖๖ เมตรนั้น เราไม่มีการทําอะไร
เลยหรือหยุดไว้ก่อน และจะกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ 

นายกเทศมนตรี - ในส่วนที่หายไป ๖๖ เมตรนั้น เทศบาลจะหยุดไว้ก่อน ซึ่งกองช่างได้ช้ีแจงกับประชาชนใน
เบ้ืองต้นแล้ว  

ประธานสภา -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติจากท่ีประชุม หากสมาชิกท่านใด
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ 
๑  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๑ เป็นเอกฉันท์ (ยกมือ ๑๑ เสียง) (ประธานสภา งดออกเสียง) 

 

๓.๔ ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชนเขตป่าเพื่อดําเนินโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟ  สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้นําเรียนต่อที่ประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา)           
นายบรรจง ยัพวัฒนา –เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายทุกท่าน กระผมนายบรรจง   
(นายกเทศมนตรี)     ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ในญัตติน้ีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่  

รฟ.กส.๑๖๐๐/๓๑๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งเร่ืองมายังเทศบาลตําบล 
แม่หล่าย เพ่ือพิจารณานําเร่ืองเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายให้ความเห็นใน
เร่ืองการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ  สาย 
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  ซึ่งในวันน้ีได้เชิญเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ได้มาช้ีแจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมสภาแห่งน้ี เพ่ือรับทราบข้อมูลอย่างละเอียด ชัดเจน หรือซักถามข้อมูล เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา จึงขออนุญาตแนะนําเจ้าหน้าที่ ฯ ดังน้ี 

 ๑.คุณพฤตินัย  เลือดนักรบ  เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ 
 ๒.คุณวีรวิทย์   ศรีงาม ผู้จัดการประสานงาน บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์      
 -กระผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาขอให้เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป

ครับ 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าที่การรถไฟฯได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ท่านกํานันตําบลแม่หล่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย –
เชียงของ ในกรอบวงเงิน ๘๕,๓๔๕ ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ ๗ ปี โดยแบ่งสัญญา
ก่อสร้างเป็น ๓ สัญญาตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ 
ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมพ้ืนที่ของโครงข่ายทางรถไฟในบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน และเช่ือมต่อการเดินทางและขนส่งสินค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ อัน
นําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง การค้า และการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและ 



 ๗
 
ระหว่างประเทศ รวมทั้งนําไปสู่เป้าหมายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้า
จากการพ่ึงพาถนนเป็นหลักไปใช้การขนส่งทางรางที่มีต้นทุนตํ่ากว่า   และได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย เด่น
ชัย-เชียงราย-เชียงของ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแนวเขตทางก่อสร้างทางรถไฟตามแผนที่
แสดงเส้นทางโครงการบางช่วงต้องพาดผ่านพ้ืนที่ป่าไม้ การรถไฟฯ จึงได้มีหนังสือถึงสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ขอให้ตรวจสอบพ้ืนที่โครงการฯว่าอยู่ในพ้ืนที่ป่า
ประเภทใด และกําหนดอยู่ในช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าใด เพ่ือที่การรถไฟฯจะได้นําเร่ืองเข้าที่ประชุม
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าน้ันต้ังอยู่พิจารณาให้ความเห็นฯ ประกอบการยื่นคําขอ
อนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าไม้ และได้รับหนังสือตอบจากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ 
สาขาแพร่แจ้งว่า ได้พิจารณาตรวจสอบพ้ืนที่โครงการฯแล้ว ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ,ป่าแม่ยมตะวันตก,ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และเขตป่าไม้
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สําหรับพ้ืนที่ป่าตามพระราชป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  น้ัน หาก
เป็นที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินก็จะมีสถานะเป็นป่า  
-ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเส้นทางก่อสร้างทางรถไฟพาดผ่านพ้ืนที่ป่า ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๑   แปลง   
คดิเป็นพ้ืนที่ป่าประมาณ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๙๘.๘๐๓ ตารางวา  
-ดังน้ันเพ่ือให้โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟฯ 
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องเร่งรัดการยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้
ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ป่าน้ันต้ังอยู่ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
อนุญาตของกรมป่าไม้ เพ่ือให้การรถไฟฯ สามารถเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างในเขตป่าที่แนวเส้นทาง
รถไฟพาดผ่านได้ต่อไป จึงขอนําเรียนต่อที่ประชุมสภาแห่งน้ีครับ 

ประธานสภาฯ      -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ          
                        ซึ่งในวันน้ีได้มีฝ่ายปกครอง ได้แก่ท่านกํานันตําบลแม่หล่าย  ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ท่าน 
                        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๘ เข้าร่วมรับฟังด้วย มีท่านใดในที่ประชุมแห่งน้ีจะ 
                         สอบถามในประเด็นใดบ้างขอเชิญได้ครับ 
ที่ประชุม              -ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างกว้างขวาง ซึ่งเห็นว่าโครงการก่อสร้างฯดังกล่าวจะเป็นประโยชน์     
                         ในการเดินทางและการขนส่งในอนาคต  และมีความเห็น เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศ 
                         ไทยเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าพ้ืนที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาต 
                         ของกรมป่าไม้ต่อไป 
ประธานสภาฯ     - เมื่อที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็น เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
                         เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าพ้ืนที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงขอมติจากที่ประชุมฯ หากสมาชิก 

 สภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า 
     พ้ืนที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม           -มีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าในพื้นที่เขตเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย เพ่ือประกอบการย่ืนคําขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่าต่อกรมป่าไม้ เพ่ือ 



 ๘
 

ดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ   จํานวน ๑๑ เสียง 
(ประธานสภางดออกเสียง)  
 

ประธานสภา -  ก่อนจะเข้าสูร่ะเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วงเวลา 
๑๓.๐๐ น. และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พักรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกันครับ 

  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เร่ิมประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา  ให้สัญญาณเรียกประชุม  
นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 

  

๓.๕  ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
ประจําปี  ๒๕๖๔  ต่อสภาเพื่อทราบ 

ประธานสภา  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๖๑ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  จึงนําเรียนต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายเพ่ือทราบ 
- รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
ประจําปี ๒๕๖๔ ที่ได้แจกให้ทุกท่านแลว้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ  
 

๓.๖ ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขุดลอกลําเหมืองห้วยรากไม้ 
โดยสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรกล 

ประธานสภา         -ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   –เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑  

ตําบลแม่หล่าย ได้ส่งหนังสือลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔ ถึงเทศบาลตําบลแม่หล่ายขอ
อนุเคราะห์ขุดลอกลําเหมืองห้วยรากไม้ เน่ืองจากเกษตรกรผู้ใช้นํ้าลําเหมืองดังกล่าวได้รับ
ความเดือดร้อนจากการที่ลําเหมืองต้ืนเขิน  และไม่มีถนนใช้สัญจรเวลาทําการเกษตร โดยมี
เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้นํ้าทั้งหมด ๓๒ ครัวเรือน ๒ ตําบล ได้แก่ ตําบลแม่หล่าย 
และ ตําบลแม่ยม และมีพ้ืนที่ที่ใช้นํ้าจากลําห้วยน้ีจํานวน ๑๑๗ ไร่ โดยกลุ่มเกษตรกรต้องการ
ให้มีการขุดลอกและนําดินที่ขุดลอกถมเป็นถนนเพ่ือใช้ในการสัญจรขนส่งการเกษตร  
-ทั้งน้ี กองช่างได้ตรวจสอบพ้ืนที่ลําห้วยรากไม้ พบว่าลําห้วยรากไม้เป็นแนวเขตรอยต่อ
ธรรมชาติที่กั้นระหว่างเทศบาลตําบลแม่หล่ายและเทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง จุดที่กลุ่มเกษตรกร 



 ๙
 
ผู้ใช้นํ้าร้องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ต้ังอยู่พ้ืนที่ หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่หล่าย และ หมู่ที่ ๔ 
ตําบลทุ่งโฮ้ง ดังน้ี 
๑.ขุดลอกลําห้วยขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
๒.นําดินที่ได้จากการขุดลอก ถมป้ันเป็นคันทางปรับเกลี่ยแต่ง เลียบลําห้วยรากไม้ฝั่งเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร เพ่ือใช้สําหรับเป็นทางเข้าออกพ้ืนที่ทํา
การเกษตร 
-เน่ืองจากพ้ืนที่เป็นแนวเขตรอยต่อธรรมชาติที่กั้นระหว่างเทศบาลตําบลแม่หล่ายกับเทศบาล
ตําบลทุ่งโฮ้ง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มเกษตรในพ้ืนที่และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับเป็นพ้ืนที่
ดําเนินการคาบเกี่ยว ๒ ตําบล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจ
จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เมื่อ 

(1) การน้ันจําเป็นต้องกระทําและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

             (2) ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
              (3) ได้รับความยินยอมจากสภาแห่งราชการส่วนท้องถิ่นหรือสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 
ประกอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังน้ี (๒)  การ
สนับสนุนองค์กรปกครองอ่ืนในการพัฒนา เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงขอความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขุดลอกลําเหมืองห้วยรากไม้  
ดังน้ี 
-ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อนุเคราะห์เครื่องจักรกล เพ่ือดําเนินการขุดลอก โดย
เทศบาลตําบลแม่หล่าย และเทศบาลตําบลทุ่งโฮ้งรับผิดชอบสนับสนุนนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่นสําหรับเคร่ืองจักรกลร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและประโยชน์แก่ประชาชน 
จึงนําเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ มีท่านใดในที่
ประชุมแห่งน้ีจะสอบถามในประเด็นใดบ้างขอเชิญได้ครับ 

นายสมศักด์ิ อภัยกาวี – เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย กระผมนายสมศักด์ิ อภัยกาวี 
สมาชิกสภาฯ          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เขต ๑  ในการดําเนินงานไม่ได้แนบบริเวณผังที่จะ 
 ดําเนินการ ฯ ผมเป็นห่วงในเร่ืองของการที่จะดําเนินการรุกล้ําเข้าไปในพ้ืนที่ของราษฎร และ 

ค่าใช้จ่ายต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ครับ      
นายกเทศมนตรี     -หากสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดําเนินการ ก็จะต้องมีการ 
 จัดทํา MOU ร่วมกัน และเทศบาลตําบลทุ่งโฮ้งด้วย รวมถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แพร่ก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ด้วยครับ ซึ่งเทศบาลทั้ง ๒ แห่ง จะรับผิดชอบเฉพาะค่านํ้ามัน
เช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองจักรกล แห่งละเท่าๆกันครับ 

 



 ๑๐
 

ประธานสภาฯ    -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม  ผมขอมติจากที่ประชุมสภา
เทศบาล หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขุดลอกลําเหมืองห้วย
รากไม้ โดยสนับสนุนนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองจักรกล ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม       -มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขุดลอกลําเหมืองห้วยรากไม้ โดยสนับสนุน
นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองจักรกล จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)  

 

     ๓.๗ ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ และแบบรูปรายการ 
กรณีโครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (เดิม) ถึงห้วยฮ่องไร่ หมู่ที่ ๕ 
ตําบลแม่หล่าย 

ประธานสภา  ขอเชิญเลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบข้อกฎหมายต่อไป 
เลขานุการสภา       -เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน 

 ข้อกฎหมาย 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงิน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๕๙... กรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

ประธานสภา          – ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อไปครับ 
นายกเทศมนตรี     -ตามที่สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (เดิม) ถึงห้วยฮ่องไร่ หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายกําหนด  ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
-ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้แจ้งทบทวนราคากลาง
โครงการดังกล่าวใหม่ จึงได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ดําเนินการก่อสร้าง รวมถึง
ตรวจสอบแบบรูปรายการท่ีกําหนดไว้เดิมพบว่าแบบรูปรายการมีความคลาดเคลื่อนและไม่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างจริง เน่ืองจากสภาพถนนดังกล่าวเป็นถนนที่เกษตรกรใช้ใน
การลําเลียงพืชผลทางการเกษตรซึ่งมีการลําเลียงพืชผลปริมาณที่ไม่มากนัก ทั้งน้ีได้ติดต่อ
ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบรับรองแบบสามารถดําเนินการลงหินคลุกและดินลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ย โดยไม่ต้องบดอัดแน่น จึงเห็นควรพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการใหม่ ให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ตามแบบรูป
รายการกําหนด (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ) 
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(กรณีโครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔) ดังน้ี 



 ๑๑
 

-ข้อความเดิม 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๑ (เดิม) ถึงห้วย
ฮ่องไร่ หมู่ที่ ๕  
๑.ถมดินลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐-
๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๒.ลงหินคลุกปรับเกล่ีย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การท่ีเทศบาลกําหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ (๘) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ หน้า ๑๒ ลําดับที่ ๑๕ 

 

-ข้อความใหม่ 
-ถมดินลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-
๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๒.ลงหินคลุกปรับเกลี่ย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การท่ีเทศบาลกําหนด (แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบรูปรายการ)) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ 
(๘) เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ หน้า ๑๒ ลาํดับที่ 
๑๕ 

 -จึงนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติครับ 
ประธานสภา     -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญได้ 

    ครับ 
นายสมศักด์ิ อภัยกาวี – เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสมศักด์ิ อภัยกาวี สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เขต ๑ ขอสอบถามว่าหากเปลี่ยนจากบดอัด มาเป็นการปรับ
เกลี่ย จะสามารถใช้งานได้ดี มีความคงทนหรือไม่ อยากจะให้ทางกองช่างได้มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางานมากกว่าน้ี เพราะจะส่งผลต่อการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ  ต้องเกิด
ความล่าช้าออกไปอีก ไม่เป็นไปตามแผนดําเนินงานที่วางไว้ 

นายกเทศมนตรี   -ในการปรับเปลี่ยนจากบดอัดเป็นปรับเกลี่ย วิศวกรได้รับรองแล้ว ไม่มีปัญหาครับ 
ประธานสภา -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติจากที่ประชุม หากสมาชิก

ท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ และแบบรูปรายการ กรณีโครงการที่กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (เดิม) ถึงห้วยฮ่องไร่ หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ และแบบรูปรายการ กรณีโครงการท่ี
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
เช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (เดิม) ถึงห้วยฮ่องไร่ หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย เป็น  
เอกฉันท์ (ยกมือ ๑๑ เสียง) (ประธานสภางดออกเสียง) 

  

  ๓.๘ ญัตติรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภาเพื่อทราบ 
ประธานสภา  – ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายครับ 
 



 ๑๒
นายกเทศมนตรี -เรียนท่านประธานสภา และสมาชิสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กําหนดว่า “เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจําปีที่สิ้นสุด
น้ัน ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในกําหนดสามสิบวัน  

    - รายละเอียดตามรายงานการรับจ่ายเงิน ประจําปี ๒๕๖๔ ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 
    - จึงนําเรียนต่อที่ประชุม เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม        -รับทราบ    
 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา  -ขอเชิญเสนอครับ 
นายกเทศมนตรี -เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน เน่ืองจากได้มีการร้องเรียนกรณีโรงสีข้าวเผาขยะ 

โดยทางเทศบาลร่วมกับตํารวจและฝ่ายปกครอง ได้เข้าไปตรวจสอบและแจ้งเตือนไม่ให้เผา
ขยะอีกในช่วงน้ีจนถึงสิ้นเดือนเมษายน  และทางโรงสีข้าวได้ไปชําระค่าปรับที่สภ.เมืองแพร่
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพบมีการเผาในพ้ืนที่ให้
เข้าไปแจ้งเตือนและให้หยุดเผา และเทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเป็น
ประจําและต่อเน่ืองด้วยแล้ว 
-อีกเรื่องคือการรับรองผลการตรวจสอบข้อมูล TPMAP และข้อมูล จปฐ. ที่ผ่านมาของตําบล
แม่หล่าย ผู้ตกเกณฑ์จากทั้งหมด ๑๔๕  ราย ขณะน้ี เหลือเพียง  ๗  ราย โดยมีประสงค์จะ
ขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ และสิ่งของอุปโภค บริโภค และปรับปรุงห้องนํ้า ๑ 
หลัง ซึ่งจะได้มีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายสมศักด์ิ อภัยกาวี –เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน เก่ียวกับ

ความปลอดภัยทางถนน โดยขอให้พิจารณาติดต้ังไฟแดงบริเวณตลาด หมู่ ๒ เพราะในช่วงน้ี
จะมีรถเลี่ยงเข้ามาใช้ถนนเส้นในหมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้น และใช้ความเร็วสูง เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้ และขอให้พิจารณาติดไฟกระพริบไฟเตือน บริเวณแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วย
ครับ 

นายกเทศมนตรี -กรณีติดไฟเขียว – ไฟแดง บริเวณตลาด หมู่ ๒  เคยสอบถามไปทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว
ติดไม่ได้ เพราะเป็นทางโค้ง และหากจะดําเนินการต้องมีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน จากท่ีได้ออก
ประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลทุกๆปี ประชาชนไม่ได้เสนอเข้าบรรจุในแผนฯแต่
อย่างใด หากมีความต้องการจริง ๆ  ในปีน้ีก็ต้องมีการเสนอบรรจุเข้าไปในแผนฯเพ่ือให้
สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภา        -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกบ้าง ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
     หากไม่มีท่านใดเสนออีก ผมขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   

ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งน้ี บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอ
ปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น. 
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