
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  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 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
    - ไม่มี - 
 
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. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๒. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๓. นายชาญวิทย์ จูมปา   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๔. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 



 ๒
 
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  สมยัที่ ๔ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คร้ังที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
ทีป่ระชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑   

ประจําปี ๒๕๖๔ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามญั 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๑  ประจําปี ๒๕๖๔  คราวเมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  25๖๔  มี 

   ถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม ่ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม -  ทีป่ระชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๒๓  กันยายน  25๖๔  จํานวน  1๑ เสียง  
(ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑  แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
           เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอแจ้งประกาศเทศบาล
(นายกเทศมนตรี)     ตําบลแม่หล่าย ดังน้ี 

 

ประกาศเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
   เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 

     เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 



 ๓
 
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย และผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ แล้วน้ัน  
 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๔ 
ข้อ 22 วรรค ๒ เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเทศบาลตําบล  
แม่หล่ายต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      บรรจง  ยัพวัฒนา 
           (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
        นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 

 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

๓.๒ แจ้งประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
      เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอแจ้งประกาศเทศบาล
(นายกเทศมนตรี)     ตําบลแม่หล่าย ดังน้ี 

 

ประกาศเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
  เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

 

ตามท่ีเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  
๒๕๗๐) เทศบาลตําบลแม่หลา่ย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
และผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๓ ข้อ ๑๗(๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตําบลแมห่ล่ายจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตําบลแม่หลา่ย เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
เทศบาลตําบลแม่หล่ายต่อไป 

 
 



 ๔
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      บรรจง  ยัพวัฒนา 
           (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
        นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 

 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตแจง้ความคืบหน้า
(นายกเทศมนตรี)     ของโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หรือบริเวณอนุสรณ์สถานสอง 

มหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทําโครงการพัฒนา
ศูนย์กลางเมืองใหม่ รองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เก่ียวเน่ืองน้ัน จากการผม
ได้ไปประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา อบจ.แพร่ 
เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดน้ัน จากการที่พ้ืนที่ของเราได้รับการจัดลําดับความสําคัญ
อยู่ที่ลําดับ ๗  ปัจจุบันได้มีการจัดลําดับใหม่โดยอยู่ลําดับที่ ๓ ถัดจากโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานลิลิตพระลอในพ้ืนที่อําเภอสอง และโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งนํ้าศักด์ิสิทธ์ิวัดต้าม่อนในพ้ืนที่อําเภอลอง ตามลําดับ ซึ่งงบประมาณ
เริ่มแรกในพ้ืนที่เราตั้งไว้ 41.8 ล้านบาท แต่ตอนน้ีได้มีการปรับปรุงในส่วนต่างๆ 
เพ่ิมขึ้น อาทิเช่น เส้นทางเดินทางตามจุดต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ มีระบบกล้อง
วงจรปิด และส่วนอ่ืนๆ  โดยงบประมาณเพ่ิมขึ้นมาเป็น ๖๖ ล้านบาท : จึงขอเรียนให้
ทุกท่านในเบ้ืองต้นของความคืบหน้าโครงการดังกล่าว 

ที่ประชุม     -รับทราบ 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกบ้าง ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม 
น.ส.ฉวีวรรณ  จันทร์กา    -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งโครงการที่จะดําเนินการ
(เลขานุการสภา)     ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพ่ือส่งเสริม 

และเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนค้นหาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามความพร้อมของตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชน
ให้เป็นที่รู้จักและมีผู้มาเยือนหรือมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เป้าหมายประกอบด้วยคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนทุกกลุ่มวัย จึงขอนํา
เรียนเบ้ืองต้น หากได้กําหนดเวลาชัดเจนจะได้มีหนังสือแจ้งอีกคร้ังหน่ึง  จึงขอนํา
เรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกบ้าง ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    หากไม่มีท่านใดเสนออีก ผมขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   
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