
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย ครั้งแรก 
วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมศักด์ิ    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๒. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๓. นายประทีป    หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕. นางเถลิงศรี    ใจแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖. นายทองอินทร์   แก้วภา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗. นายพีรพงศ์    แสงเก่ง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘. นายอัครภพ    ถิ่นถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. สิบเอกประสิทธ์ิ   วงศเ์มืองแก่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายสมศักด์ิ  สุขประเสริฐ  นายอําเภอเมืองแพร่ 
๒.  นายประพจน์  สุขพัทธี   ท้องถิ่นอําเภอเมืองแพร่  
๓.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๔.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๕.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๖.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๘.  นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๐. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๑. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๒. จ่าเอกอาทิตย์ หล่ายเจ็ด  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
๑๓. นายหมู่ใหญ่สุรชาติ ควรโสรส  อส.อําเภอเมืองแพร่ 
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายช่ัวคราว  ให้สัญญาณเรียกประชุม  ได้นับ
องค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน จากน้ันจึงได้กล่าวต้อนรับนายสมศักด์ิ สุขประเสริฐ   
นายอําเภอเมืองแพร่ และเชิญผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายแนะนําตัวต่อนายอําเภอเมืองแพร่ 
เมื่อเสร็จสิ้นการแนะนําตัวแล้ว จึงได้เรียนเชิญ นายอําเภอเมืองแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนิน
ขัน้ตอนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา -  ประกาศอําเภอเมืองแพร่ เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายคร้ังแรก 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)        ตามท่ีได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  

2564 ไปแล้วน้ัน  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ครบตามจํานวนแล้ว เมื่อวันที่  27  เมษายน 
2564 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคสองและมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3278/2563 เร่ือง การมอบอํานาจให้
นายอําเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2563 นายอําเภอเมืองแพร่จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายคร้ังแรก ใน
วันที่  5 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

            ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
      สมศักด์ิ  สุขประเสริฐ 

              (นายสมศักด์ิ  สุขประเสริฐ) 
              นายอําเภอเมืองแพร่ 

 
 เมื่ออ่านจบแล้ว เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ได้เรียนเชิญนายอําเภอเมืองแพร่ กล่าวเปิดประชุมสภา
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ครั้งแรก 
 
นายสมศักด์ิ สุขประเสริฐ -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย และผู้      
(นายอําเภอเมืองแพร่)    มีเกียรติ ทุกท่าน 
        

        คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
แม่หล่าย ฉบับลงวันที่  ๒๗  เมษายน 2564 แจ้งว่า ตามท่ีได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแม่หล่าย กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดให้มกีารเลอืกต้ัง
ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 จํานวน ๑๒ คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 น้ัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา 



 ๓

 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงประกาศผลการเลือกต้ัง จํานวน  ๑๒ คน 

 

ดังน้ัน จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายคร้ังแรก ภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย ได้เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย รองประธานสภาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้ 
รวมทั้งการกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยหัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย ซึ่งทําหน้าที่ เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว จะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นต่อไป 

    

ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย พร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่หล่ายคร้ังแรก ณ บัดน้ี ขอขอบคุณครับ 
 

    -  ขอแสดงความยินดีสําหรับท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายและสมาชิกสภาเทศบาล 
ตําบลแม่หล่ายทั้ง ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่าทุกท่านได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตําบล
แม่หล่าย ที่ได้เลือกทุกท่านเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวตําบลแม่หล่ายในสภา
เทศบาลแห่งน้ี ก่อนอ่ืนก็อยากจะขอฝากทุกท่านที่ได้รับเลือกเข้ามาแล้ว ขอให้ทุกท่าน
ได้บูรณาการในการทํางานทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาให้มีความรักและสามัคคีกัน 
ช่วยกันพัฒนาตําบลแม่หล่ายของเรา คํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรก 
รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับท้องที่คือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้สามารถไปด้วยกัน 
ช่วยเหลือกันให้ตําบลแม่หล่ายมีความเจริญย่ิงขึ้นไป และสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่ง
อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ก็ฝาก
ทุกท่านขอให้ร่วมแรงร่วมใจทํางานร่วมกัน โดยเป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้ง
การป้องกัน ยับย้ังและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะสภาของเราหากมีเรื่องใดที่เป็นนโยบาย
เก่ียวกับการป้องกันโรคดังกล่าว ก็ขอให้ช่วยกันผลักดันและดําเนินการอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือที่จะสามารถดูแลคนในชุมชนของเรา โดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกับกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ซึ่งก็ต้องขอเน้นยํ้าฝากเร่ืองนี้ด้วย
ครับ สุดท้ายน้ี ก็ขอแสดงความยินดีอีกคร้ังกับท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลทั้งเขต ๑ และเขต ๒ ที่ท่านได้อาสาเข้ามาโดยได้รับความไว้วางใจราษฎรใน
พ้ืนที่เลือกท่านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตลอดระยะเวลาตามวาระที่กฏหมายกําหนด และขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิใน
จังหวัดแพร่ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข มีความเจริญ คิด
สิ่งใดสมปรารถนา หน้าที่การงานสําเร็จสมดังหวัง ปราศจากโรคภัย และมีความสุข
ตลอดไป ขอบคุณครับ 
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น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา -  ในลําดับถัดไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ยผู้มีอายุมากที่สุด ขึ้นทํา
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)       หน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่ายช่ัวคราว 
 

        ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗  ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นตามข้อ ๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  
และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว โดยให้เชิญสมาชิก
สภาท้องถ่ินผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นช่ัวคราว หากสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้มีอายุสูงสุดไม่ยอมไม่รับเป็นประธานสภา
ท้องถิ่นช่ัวคราว  ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับ ซึ่งอยู่ใน
ที่ประชุมสภาท้องถ่ินคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว เพ่ือทําหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด และดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

 

ซึ่งจากการสํารวจข้อมูลของสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ปรากฏว่าผู้มีอายุมากที่สุด 
(อาวุโสสูงสุด) คือนายชารี ยัพวัฒนา  มีอายุ  ๖๗ ปี  เป็นผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุม
น้ี จึงขอเรียนเชิญท่านขึ้นทําหน้าที่ประธานสภาช่ัวคราว เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอน
ของระเบียบวาระต่อไป 

 
นายชารี ยัพวัฒนา -  กราบเรียนนายอําเภอเมืองแพร่  ท้องถิ่นอําเภอเมืองแพร่  นายกเทศมนตรีตําบล  
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)    แม่หล่าย และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิง 

ที่ได้รับเกียรติให้ทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราวในครั้งน้ี และขอดําเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตน
ในที่ประชุมสภาเทศบาล ดังน้ัน จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล แม่หล่ายทุก
ท่านยืนขึ้น และกล่าวคําปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ดังน้ี 

 
“ข้าพเจ้า    (ออกช่ือผู้ปฏิญาณ)    ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ของท้องถิ่น” 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เลือกประธานสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรอง  

ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติ
ของสภาเทศบาล  
 



 ๕

 
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหน่งจนครบอายุของสภา
เทศบาล 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินคนหน่ึงที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้
ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ช่ือที่
เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน  โดยวิธี
เขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึงช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ด้รบัเลอืก  ถา้
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน โดยใช้
วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

 

       วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหน่ึงให้นําความในข้อ ๓๙  มาใช้บังคับโดย 
               

อนุโลม 

       ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วยตรวจนับคะแนน 
 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหน่ึงคน  ให้ถือว่าผู้
น้ันได้รับเลือก 
 

นายชารี ยัพวัฒนา    -  สําหรับในระเบียบวาระน้ี จะเป็นขั้นตอนของการเลือกประธานสภาเทศบาล จึงขอเชิญ
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)    สมาชิกสภาเสนอช่ือได้ครับ 
 

นายทองอินทร์ แก้วภา -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือนายพีรพงศ์ แสงเก่ง  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

นายชารี ยัพวัฒนา    -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)    
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน (นางเถลิงศรี ใจแก้ว, นายพิภาค  กรุงศรี, ส.อ.ประสิทธ์ิ วงศ์เมืองแก่น) 
 

นายชารี ยัพวัฒนา    -  มีท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีท่านใดเสนอช่ืออีก 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว)    ถือว่าที่ประชุมมีมติให้นายพีรพงศ์ แสงเก่ง เป็นประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเลือกนายพีรพงศ์ แสงเก่ง เป็นประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

นายชารี ยัพวัฒนา -  สําหรับการแต่งต้ังประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ผมจะนําเสนอต่อท่าน 
(ประธานสภาฯ ชั่วคราว) นายอําเภอเมืองแพร่ เพ่ือลงนามในคําสั่งแต่งต้ังประธานสภาฯ ต่อไป  ในช่วงน้ีขอพัก  

การประชุม ๑๕ นาที และเชิญรับประทานอาหารว่างที่ได้จัดเตรียมไว้ครับ 



 ๖

 
-----  พักการประชุม  ๑๕  นาที  ----- 

 
น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา  -  คําสั่งอําเภอเมืองแพร่ ที่ ๓๒๔/2564 เรื่อง แต่งต้ังประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)  ด้วยสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบล  

แม่หล่ายครั้งแรก ในวันที่ ๕ พฤษภาคม 2564 ให้นายพีรพงศ์ แสงเก่ง เป็น
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่ง
จังหวัดแพร่ ที่ 3278/2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายอําเภอเมืองแพร่จึง
แต่งต้ังให้นายพีรพงศ์ แสงเก่ง เป็นประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  5  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่  5  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
         สมศักด์ิ  สุขประเสริฐ 

(นายสมศักด์ิ  สุขประเสริฐ) 
นายอําเภอเมืองแพร ่

 
-  ขอเชิญนายพีรพงศ์ แสงเก่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ขึ้นทําหน้าที่ 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย และดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  กราบเรียนท่านนายอําเภอเมืองแพร่  ท้องถิ่นอําเภอเมืองแพร่  นายกเทศมนตรีตําบล
(ประธานสภาเทศบาล)       แม่หล่าย  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาย 

พีรพงศ์ แสงเก่ง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายทุกท่าน ที่ให้
ความไว้วางใจ ให้ผมได้ทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  และในการน้ี
ผมขอทําหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาฯ เพ่ือดําเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย ต่อไปครับ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว แจ้งข้อกฎหมายต่อที่ประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)         
 
น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา  -  ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)  ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรอง

ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติ
ของสภาเทศบาล  



 ๗

        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถ่ินแล้ว ให้
สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ 
 

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหน่ึงคน  ให้ถือว่าผู้
น้ันได้รับเลือก 

 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง     -  ต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือได้ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายรัก ชัยยา   -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือนายทองอินทร์ แก้วภา  
(สมาชิกสภาเทศบาล)   เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 
 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง     -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)    
 
ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นายพิภาค กรุงศรี, ส.อ.ประสิทธ์ิ วงศ์เมืองแก่น) 
 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง     -  มีท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีท่านใดเสนอช่ืออีก 
(ประธานสภาเทศบาล)    ถือว่าท่ีประชุมมีมติให้นายทองอินทร์ แก้วภา เป็นรองประธานเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติเลือกนายทองอินทร์ แก้วภา เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง     -  สําหรับการแต่งต้ังรองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ผมจะได้เสนอต่อท่าน
(ประธานสภาเทศบาล)    นายอําเภอเมืองแพร่  เพ่ือลงนามในคําสั่งแต่งต้ังรองประธานสภาฯ ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เลือกเลขานกุารสภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว แจ้งข้อกฎหมายต่อที่ประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)         
 
น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว)  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการ

สภาท้องถิ่น  ให้นําความในข้อ ๘ มาบังคับโดยอนุโลม 
 

 



 ๘

 
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือ เลขานุการ
สภาท้องถ่ิน  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหน่ึงคน  ให้
ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก   

 

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ัน  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นน้ันคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งน้ี
ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายประทีป หล่ายเจ็ด -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือนางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา  
(สมาชิกสภาเทศบาล)   เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง  -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๔ คน  (นางเถลิงศรี ใจแก้ว, นายรัก ชัยยา, นายพิภาค  กรุงศรี, ส.อ.ประสิทธ์ิ  

     วงศ์เมืองแก่น) 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีท่านใดผู้เสนอช่ืออีก 
(ประธานสภาเทศบาล)    ถือว่าท่ีประชุมมีมติให้นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบล 

   แม่หล่าย 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติเลือกนางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง     -  เมื่อที่ประชุมได้มีมติเลือกนางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    ตําบลแม่หล่าย จึงขอเชิญนางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภา   

   เทศบาลตําบลแม่หล่าย ต่อไปครับ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งขอ้กฎหมายต่อทีป่ระชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)         
 
น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(เลขานุการสภาเทศบาล) พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการ

สภาท้องถิ่น (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อย
กว่า สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 
 
 



 ๙

        
ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
สภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่าง ๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังน้ี 

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

 

ข้อ ๑๐๗ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคล ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่ กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้
นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  สําหรับการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ในอันดับแรกน้ีขอเชิญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ที่ประชุมได้เสนอจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ว่าควรจะมีจํานวน 

   กี่ท่าน เชิญเสนอครับ 
 

นายประทีป หล่ายเจ็ด -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    รายงานการประชุม จํานวน ๓ คน ครับ     
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง  -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน  (นายทองอินทร์ แก้วภา, นายรัก ชัยยา, นายอัครภพ ถิ่นถา) 
 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มี)  หากไม่มี ถือว่ามติที่ 
(ประธานสภาเทศบาล)       ประชุมให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานฯ จํานวน ๓ คน 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๓ คน 
 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอเชิญที่ประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)       เสนอช่ือได้ครับ 
 

นายพิภาค กรุงศรี  -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือนายอัครภพ ถิ่นถา  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 



 ๑๐

 
ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน  (นายประทีป หล่ายเจ็ด, ส.อ.ประสิทธ์ิ วงศ์เมืองแก่น) 

 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถูกต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 
 

นายรัก ชัยยา  -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอช่ือนางกัญญา พูลผล  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน  (นางเถลิงศรี  ใจแก้ว,  นายชารี  ยัพวัฒนา) 
 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถกูต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล)    ขอเชิญที่ประชุมเสนอช่ือบุคคลต่อไปครับ 
 

นายอัครภพ ถิ่นถา  -  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน  ผมขอเสนอช่ือนายสมศักด์ิ อภัยกาวี
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ขอผู้รบัรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๒ คน (นายอาคม ใสสะอาด,  นายพิภาค กรุงศรี) 
 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถูกต้อง ต่อไปมีท่านใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)       ถ้าไม่มีท่านใดเสนอช่ืออีก ถือว่าสภาเทศบาลมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน  ๓  คน  คือ  
                                  ๑. นายอัครภพ ถิ่นถา  ๒. นางกัญญา พูลผล  ๓. นายสมศักด์ิ อภัยกาวี 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติแต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน ดังกล่าว เป็นคณะกรรมการตรวจ 
   รายงานการประชุม 
 

น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา -  เมื่อได้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบจํานวนแล้ว ดิฉันขออนุญาตแจ้งข้อ
(เลขานุการสภาเทศบาล)     กฎหมายเพ่ือจะได้มีการแต่งต้ังประธานและเลขานุการกรรมการ ดังน้ี  

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและ
เปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าทีข่องเลขานุการสภาท้องถิน่  
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหน่ึงๆ เลอืกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะน้ันๆ 
 
 



 ๑๑

 
-  เน่ืองจากการประชุมแต่งต้ังประธานและเลขานุการ ใช้เวลาในการประชุมไม่มากนัก จึง 

ขออนุญาตนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทั้ง ๓ ท่าน ณ ห้อง
ประชุมแห่งน้ี ในช่วงเวลาหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลในคร้ังน้ีแล้ว เพ่ือที่จะได้ทํา 
การคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตามระเบียบที่ได้แจ้งไว้ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖ การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๖๔ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระน้ี ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งขอ้กฎหมายต่อทีป่ระชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)         
 

น.ส.ฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
(เลขานุการสภาเทศบาล)     ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา  ๒๔  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม 

สามัญคร้ังแรก และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจําปีให้เทศบาลกําหนดมาตรา  ๒๔  
วรรค  ๔  สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ  ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถา้ขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒)  สําหรับเทศบาล  ให้สภา
เทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีน้ันจะเร่ิมเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 

 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ในขั้นตอนน้ี ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอการกําหนดจํานวนสมัยประชุม  
(ประธานสภาเทศบาล) ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๔ ของแต่ละสมัย และวันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ของปี ๒๕๖๕  ขอเชิญเสนอได้ครับ 
 
นายอัครภพ ถิ่นถา -  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกที่เคารพ กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    สามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปี  ๒๕๖๔  และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของ   

   ปี ๒๕๖๕  ดังน้ี 
 

      สมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  ๒๕๖๔  มี  ๔  สมัย  ดังน้ี 
   ๑. สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
      มีกําหนด ๓๐ วัน   
 

   ๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  เริ่มต้ังแต่วันที่    ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
      มีกําหนด ๓๐ วัน   
 

   ๓. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔   เป็นต้นไป 
      มีกําหนด ๓๐ วัน   
 



 ๑๒

 
   ๔. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  เริ่มต้ังแต่วันที่   ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   
      มีกําหนด  ๓๐ วัน   

 

   การกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๖๕  ดังน้ี 
   ต้ังแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน 

 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
ที่ประชุม  -  มีผู้รับรอง ๓ คน  (นายประทีป หล่ายเจ็ด, นายรัก ชัยยา, นายพิภาค กรุงศรี) 
 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    หากไม่มีท่านใดเสนออีก ถือว่าที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามท่ีมีผู้เสนอมาน้ี 
 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอดังกล่าว ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕๖๔   

และสมัยแรกของ ปี ๒๕๖๕ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง  -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระน้ี 
(นายกเทศมนตรี) ผมขออนุญาตแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายทุกท่าน ที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากประชาชนชาวตําบลแม่หล่ายเลือกท่านเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทน
ของประชาชนเข้าสู่สภาเทศบาลแห่งน้ี และขอช่ืนชมสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป็นคนใหม่
ในการเลือกต้ังครั้งน้ีทั้ง ๗ ท่าน ซึ่งเราก็จะได้ทํางานร่วมกันโดยต้ังเป้าหมายไว้ที่ความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวตําบลแม่หล่าย โดยเฉพาะสิ่งที่นายอําเภอเมืองแพรไ่ด้ฝากไว้
คือการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภา รวมทั้งการทํางานร่วมกับท้องที่และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในตําบลแม่หล่าย 
ซึ่งในสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายของเรา ถือว่าเราอยู่กันแบบเป็นพ่ีเป็นน้อง มีอะไรก็
สามารถปรึกษาหารือร่วมกัน มีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็พูดคุยกัน ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน โดย
มีเป้าหมายเดียวกันคือทําเพ่ือประชาชนในตําบลแม่หล่าย ดังที่ประชาชนได้ให้ความ
ไว้วางใจเลือกทุกท่านเข้ามาทํางาน ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง ขอบคุณ
ครับ 

 
นายพีรพงศ์ แสงเก่ง -  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก ผมขออนุญาตสมาชิกสภาทุกท่านในการ  

นัดประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๖๔  โดยมีระเบียบวาระของการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา 
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