
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุศูนย์พฒันาเดก็เลก็ตําบลแม่หล่าย 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายเที่ยง   กรุงศรี   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายพีรพงศ์  แสงเก่ง   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓.  นายต๋อย    หงษ์บินโบก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายสมชาย    คุ้มทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕.  นายทองอินทร์   แก้วภา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖.  นายอดินันท์   หมื่นโฮ้ง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗.  นายบุญเทยีร   หงส์พิทักษ์ชน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘.  นายประทปี   หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙.  นายทรงพล   รัตนเมืองสอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. นายพันธ์ุศักด์ิ   ดอกแสง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๓. นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย / เลขานุการสภาฯ 
 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๕.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๖.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘.  นางพัทธ์หฤทัย ขอนวงศ์   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๑. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๒. จ่าเอกอาทิตย์ หล่ายเจ็ด  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางชมบุญ  หมดมลทิน  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียนเชิญ
นายเที่ยง กรุงศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ครั้งที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  

ครั้งที่  ๑  ประจําปี ๒๕๖๒ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๒  ครั้งที่  ๑  ประจาํปี 25๖๒  คราวเมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  25๖๒ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 
   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 

   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยที ่๒  ครั้งที่  ๑  ประจาํปี ๒๕๖๒  เมือ่วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  25๖๒ 
   จํานวน 1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางชมบุญ หมดมลทิน เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม ได้นับ 

   องค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญตัตพิจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

      ๓.๑.๑  วาระที่ ๑  ขัน้รบัหลกัการ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือให้

สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้พิจารณา ทั้งน้ี สภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ ส่งร่าง
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑ ชุด ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  

 



 ๓ 
 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง เชิญครับ 

 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
(เลขานุการสภาเทศบาล)       ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓   
 

    ข้อ  ๒๓  “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข 
   งบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ 
   ประจําปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ  
   ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหน่ึงเพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น   
   ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม” 
 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

มาตรา  ๖๒  จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
   ตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ 
   จากนายกเทศมนตรีหากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไม่เห็น 
   ชอบให้ตราเทศบัญญัติน้ันให้ร่างเทศบัญญัติน้ันตกไป และให้ใช้เทศบัญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาล 
 

 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การเสนอการแปร 
   ญัตติ หรือกระทําด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาเทศบาลมีส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย 
   อ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได้” 
 
-  ดิฉันจึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา     -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย บัดน้ีถึงเวลาที่ 
(นายกเทศมนตรี) คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ันในโอกาสน้ี คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังต่อไปน้ี 

  
 
 
 
 



 ๔ 
 
1. สถานะการคลัง   
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังน้ี 

1.1.1  เงินฝากธนาคาร จํานวน 53,095,803.79 บาท       
1.1.2  เงินสะสม จํานวน 29,496,189.91 บาท       
1.1.3  เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 21,309,380.17 บาท       
1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ 

                  รวม 694,900.00 บาท       
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 125,100.00 บาท 

      
     1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 869,335.82 บาท 
 
2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 
      (1) รายรับจริง จํานวน 41,069,545.35 บาท ประกอบด้วย     

หมวดภาษีอากร       จํานวน   1,003,899.95  บาท   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จํานวน     466,979.80  บาท   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จํานวน      351,713.38  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จํานวน      780,820.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จํานวน        24,010.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน      จํานวน          4,000.00  บาท  
หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน 20,086,964.63  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน  18,351,157.59  บาท 
 

      (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จาํนวน 200,730.00 บาท 
 

      (3) รายจ่ายจริง จํานวน 31,171,155.18 บาท ประกอบด้วย       
งบกลาง      จํานวน     9,055,636.35  บาท 
งบบุคลากร      จํานวน  11,712,905.50  บาท 
งบดําเนินงาน      จํานวน     6,205,013.71  บาท 
งบลงทุน      จํานวน     3,532,890.00  บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน      จํานวน         0.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน      จํานวน        664,709.62  บาท 
 

     (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 200,730.00 บาท 
 

     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 817,000.00 บาท 
 

     (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
 

     (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
 
 
 



 ๕ 
 

 
 

 

  คําแถลงงบประมาณ     
  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
อําเภอเมืองแพร ่ จังหวัดแพร ่

 

  รายรบัจริง 
ป ี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 997,087.42 734,500.00 864,500.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 397,512.20 494,500.00 424,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 505,103.35 570,000.00 520,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 870,285.00 810,000.00 870,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 26,250.00 60,000.00 25,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 11,650.00 1,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จดัเกบ็เอง 2,807,887.97 2,670,000.00 2,709,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  หมวดภาษีจัดสรร 23,847,581.64 22,250,000.00 23,792,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,847,581.64 22,250,000.00 23,792,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,541,396.33 19,080,000.00 19,610,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,541,396.33 19,080,000.00 19,610,000.00 
รวม 44,196,865.94 44,000,000.00 46,111,000.00 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ป ี2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,704,158.18 10,529,020.00 10,764,800.00 
  งบบุคลากร 14,065,578.22 15,167,080.00 15,317,000.00 
  งบดําเนินงาน 6,643,714.76 10,042,600.00 11,632,600.00 
  งบลงทุน 5,071,397.99 7,651,800.00 7,778,600.00 
  งบรายจ่ายอ่ืน 243,390.80 0.00 0.00 
  งบเงินอุดหนุน 785,841.01 609,500.00 618,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,514,080.96 44,000,000.00 46,111,000.00 
รวม 36,514,080.96 44,000,000.00 46,111,000.00 



 ๖ 
 
                     บันทกึหลกัการและเหตุผล     

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,808,900 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,063,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,551,300 
  แผนงานสาธารณสุข 2,791,300 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 10,648,200 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 315,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 718,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,190,000 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 10,764,800 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 46,111,000 
 
 

เทศบญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
อําเภอเมืองแพร ่ จังหวัดแพร ่

        

 
          โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

 ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีใหใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 46,111,000 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 46,111,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

 
 



 ๗ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,808,900 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,063,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,551,300 
  แผนงานสาธารณสุข 2,791,300 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 10,648,200 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 315,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 718,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,190,000 
ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 10,764,800 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 46,111,000 
 
 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี  
         

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล 

         
 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายมหีน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
    
    
   (ลงนาม)........บรรจง..ยัพวัฒนา............ 
   (นายบรรจง ยัพวัฒนา) 
   ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 

 
-  สําหรับรายละเอียดเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
   256๓  ปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
 
-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้แถลงและนําเสนอร่างเทศบัญญัติต่อที่ประชุมสภาแล้ว  สมาชิก 

สภาเทศบาลได้ใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 



 ๘ 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้นําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบ 

รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติ และโปรดร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว 
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติหรือไม่ น้ัน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ้ ๔๘  “ในกรณีที่สภา 

ท้องถิ่นมมีติไมร่ับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถิน่ เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุติตามจาํนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นน้ัน
กําหนด โดยใหนํ้าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้ง
มติไม่รับหลกัการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา
ท้องถิ่น กรณีองค์การบรหิารสว่นจังหวัดหรือเทศบาล  ให้แจง้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
กรณีองคก์ารบริหารส่วนตําบลให้แจ้งนายอําเภอทราบ ทั้งน้ี ให้ดําเนินการภายในสาม
วันนับแต่วันทีส่ภาท้องถิน่มมีติไม่รับหลักการ 
 ให้ประธานท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นทีไ่ม่รบัหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บรหิารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมมีติไม่รับ
หลักการ” 

 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครบั (ไมม่ี) 
(ประธานสภาเทศบาล) ถ้าไม่มสีมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความ

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ใน
วาระที ่๑ (ขั้นรับหลกัการ)  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม                -  มีมติรับหลักการ ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางชมบุญ หมดมลทิน  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 
 



 ๙ 
 

      ๓.๑.๒ การกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตต ิ
นายเที่ยง  กรงุศรี -  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
(ประธานสภาเทศบาล)    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขั้นตอนรับหลักการแล้ว ลําดับต่อไป ขอเชิญ 

   เลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงระเบียบกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๔๕  วรรคสาม “ญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน” 
 

ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง  
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลา 
   เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญตัติด้วย” 
  

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอให้ท่านสมาชิกในที่ประชุม กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ  
(ประธานสภาเทศบาล)     ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะกําหนดวันไหน เวลาใด ขอเชิญเสนอครับ 
 

นายทองอินทร์  แก้วภา -  ผมขอเสนอว่า ควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ 

ห้องประชุมเทศบาลตําบลแมห่ล่าย และในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
รวมท้ังหมด จาํนวน ๓ วัน เป็นระยะเวลาเสนอคําแปรญตัติ จํานวน ๒๔ ช่ัวโมง ซึ่งไม่
น้อยกว่าที่ระเบียบฯ ได้กําหนดไว้ 

      
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๗ คน  (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์, นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง, 
   นายบุญเทียร  หงส์พิทักษช์น, นายประทีป หล่ายเจ็ด, นายทรงพล  รตันเมืองสอง,  
   นายพิภาค  กรุงศรี, นายรัก  ชัยยา) 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่ม)ี   
(ประธานสภาเทศบาล)    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ     

ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ตามท่ีนายทองอินทร ์ แก้วภา  ได้เสนอ
ดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที ่
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม
เทศบาลตําบลแม่หล่าย และในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา  
๐๘.๐๐ น.  ถงึเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

 



 ๑๐ 
 

๓.๑.๓ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ก่อนทีจ่ะเสนอว่าควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ร่างเทศบัญญัติในครั้งน้ีก่ีคน และจะเสนอใครบ้างน้ัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
      ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาเทศบาล)    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๐๓  “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อย  

   กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ 

   ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไมน้่อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” 
 

ข้อ ๑๐๔  “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการ หรือพิจารณา 
สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ังคณะกรรมการ วิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” 

 
 

ข้อ ๑๐๕  “ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือก  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 

ถ้ามีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา  
   รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ  
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา” 

 

ข้อ ๑๐๗  “วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
   ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   แล้วแต่ กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
   ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  
   และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่ 
(ประธานสภาเทศบาล)     แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในคร้ังน้ีก่ีคน ขอเชิญครับ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่ 
(รองประธานสภาเทศบาล)    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในคร้ังน้ี  จํานวน  ๓  คน ขอบคุณครับ 
 



 ๑๑ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๔ คน  (นายสมชาย  คุ้มทรัพย์,  นายบุญเทียร  หงส์พิทักษ์ชน, 
   นายทรงพล  รัตนเมืองสอง,  นายพิภาค  กรุงศรี) 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก ถือว่าสภาเทศบาลมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
จํานวน  ๓  คน 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการแปร  
   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ต่อไปจะเป็นการเสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ       
(ประธานสภาเทศบาล)    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

   เรียงตามลําดับจนครบ  ๓  คน  ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือได้ครับ 
 

นายบุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอช่ือนายรัก  ชัยยา 
(สมาชิกสภาเทศบาล)   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๕ คน  (นายต๋อย  หงษ์บินโบก,  นายสมชาย  คุ้มทรัพย์, 
   นายประทีป หล่ายเจ็ด, นายทรงพล  รัตนเมืองสอง, นายพิภาค  กรุงศรี) 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่ง
น้ี มีมติเห็นชอบให้นายรัก  ชัยยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นายรัก  ชัยยา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที ่๑ 
 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าทีค่ณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๒ ขอเชิญครับ 
 

นายทรงพล รัตนเมืองสอง -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอช่ือ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    นายบุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๔ คน  (นายต๋อย  หงษ์บินโบก, นายสมชาย  คุ้มทรัพย์, 
   นายทองอินทร์ แก้วภา,  นายพิภาค  กรุงศรี)   



 ๑๒ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล    
มีมติเห็นชอบให้นายบุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นายบุญเทยีร หงส์พิทักษช์น  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที ่๒ 
 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรทําหน้าทีค่ณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คนที่ ๓ ขอเชิญครับ 
 

นายทองอินทร์  แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กระผมขอเสนอช่ือ นายพิภาค  กรุงศรี 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๕ คน  (นายอดินันท์  หมื่นโฮ้ง, บุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน 
   นายทรงพล  รัตนเมืองสอง,  นายพันธ์ุศักด์ิ  ดอกแสง, นายรัก  ชัยยา) 

 

นายเที่ยง  กรงุศรี -  มีผู้รับรองถกูต้อง   
(ประธานสภาเทศบาล)    มีท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  อีกหรือไม่ (ไมม่ี)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาล 
มีมติเห็นชอบให้นายพิภาค  กรุงศรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้นายพิภาค  กรุงศรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓ 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกที่เสนอช่ือ 
(ประธานสภาเทศบาล) นายรัก ชัยยา, นายบุญเทียร หงส์พิทักษ์ชน และนายพิภาค กรุงศรี  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดังกลา่ว เป็นคณะกรรมการแปร  
   ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๓.๒  ขอความเห็นชอบการขออนญุาตดดูทรายของ บรษิทัคชาธารกอ่สร้าง จํากดั 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการขออนุญาต 
(ประธานสภาเทศบาล)     ดูดทรายของ บริษทั คชาธารก่อสร้าง จาํกัด จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงต่อที่ 

   ประชุมสภา 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  ตามที่บริษัทคชาธารก่อสร้าง จํากัด ได้ย่ืนเรื่องราวขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา 
(นายกเทศมนตรี)     ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในแม่นํ้ายม หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่  

จังหวัดแพร่ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปร่วมชันสูตรสอบสวนบริเวณที่ดินที่ขอ 
 



 ๑๓ 
 

อนุญาตดูดทรายพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร่
แล้ว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. และได้ขอความร่วมมือไปยัง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ดําเนินการจัดทําการประชุม
ประชาคมราษฎรที่ต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านให้มาร่วมประชุมพิจารณาแสดง
ความคิดเห็นพร้อมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ดําเนินการดูดทรายหรือไม่ 
 
บัดน้ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ในการทํา
ประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตดูดทราย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาพนมขวัญ วัดบุญเจริญ 
หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ปรากฏว่ามติที่ประชุม มีมติอนุญาตให้บริษัทคชาธารก่อสร้าง 
จํากัด ดําเนินการดูดทรายได้ จึงนําเรียนต่อที่ประชุมสภา เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 
ข้อกฎหมาย 
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ 
๑๘ (๒) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายให้คํานึงถึง ในด้านการ
ปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรตํีาบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดให้ความเห็น
ชอบการขออนุญาตดูดทรายของ บริษทั คชาธารก่อสร้าง จาํกัด ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้บรษิัท คชาธารก่อสร้าง จํากัด ดําเนินการดูดทรายต่อไปได้ 

   จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน เน่ืองด้วยสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี)     80 พรรษา  บริเวณโจ้โก้แม่หล่าย ซึ่งเป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์เสรไีทย โดยมีวัตถุประสงค์ 

ในการจัดสร้างเพื่อเป็นการราํลึกถึงคุณปูการ คุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย
จังหวัดแพร ่อีกทั้งที่ตําบลแมห่ล่ายแห่งน้ี ในอดีตถือว่าเป็นสถานทีแ่ห่งแรกในการระดม
พลและประชุมวางแผนสมาชิกเสรีไทย ในการสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับฝ่าย
สัมพันธมิตรเพ่ือต่อต้านและสกัดก้ันกองทพัญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 
 



 ๑๔ 
 
และในวันที ่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.จะมีพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรม
ของบรรพชนผูก้ล้า ณ อนุสาวรีย์เสรีไทยแพร่ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา โจโ้ก้แมห่ล่าย โดยมีคณะอุปทูตและกงสลุใหญส่หรฐัอเมริกา ประจําจังหวัด
เชียงใหม ่เข้ารว่มพิธีในครั้งน้ี จึงขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานทกุคน เข้าร่วมในพิธีตามวันเวลาที่กําหนดดังกลา่วต่อไป 

      
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
น.ส.ฉวีวรรณ  จันทร์กา -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกเทศบาล และคณะผู้บริหาร ด้วยสํานักปลัดเทศบาล 
(หัวหน้าสํานักปลัด)    จะดําเนินการจัดทําโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล 

แม่หล่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรยีมความ
พร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดเตรียมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าช่วยเหลือในการดับไฟ
เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 

ดังน้ัน เพ่ือให้การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสํานัก
ปลัดเทศบาล จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่หล่าย ขอบคุณค่ะ 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีกบ้างครับ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
นางชมบุญ  หมดมลทิน   -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีสภาของเราได้เลือกคณะกรรมการ 
(เลขานกุารสภาเทศบาล) แปรญัตติฯ แลว้น้ัน เน่ืองด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๙ 
วรรคแรกและวรรคสอง 

    “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น 
   หน้าทีข่องเลขานุการสภาท้องถิ่น 
      ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหน่ึงๆ เลอืกประธานกรรมการและ 

        เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะน้ันๆ” 
 

   และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จะต้องมีการคัดเลือกประธานและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดิฉันจึงขออนุญาตเสนอว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภา
เทศบาลในคร้ัง น้ีแล้ว ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ ง ๓ ท่าน  
เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการของคณะกรรมการชุดน้ี โดยจะขอนัดประชุม
หลังจากเลิกการประชุมสภาแล้วในวันน้ี 
 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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