๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา
...............................................
รายชื่อผู้มาประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
๑. นายอุดม
พนาพิทักษ์ทอง
๒. นายแสวง
จาปา
๓. นางวรญา
พรไชยเดช
๔. นายอัจฉยะ
ธารงทัศนีย์
๕. นายสมพงษ์
วงค์ธรรม
๖. นายธนทรัพย์
เกเย็น
๗. นายยศเชย
ไชยเดช
๘. นายสมศักดิ์
พรมมินทร์
๙. นายสุคา
วินัน
๑๐. นายวีรยุทธ
วิสุทธิเกษม
๑๑. นางจันทกานต์ น้อยหมอ
๑๒. นายอานวย
ก๋าปัญญา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายฉัตรชัย
ชัยศิริ
๒. นายพชรพง
ทุมมาศ
๓. ร้อยโทกิตติชัย
เจริญยิ่ง
๔. นางกุหลาบ
ขาเลศักดิ์
๕. ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
๖. นางวริศรา
มาเนตร
๗. น.ส.สุทราทิพย์
บุญมี
๘. นางสาวฎัชวรรณ เขื่อนทา
๙. นายพนาเวศ
อุปรี
๑๐. นายกมล
เจริญวัย
๑๑. นายเอี่ยม
บริบูรณ์
๑๒. นายเกรียงศักดิ์
อาพรไพ
๑๓. นายจรัลชัย
ฤกษ์ใหญ่
๑๔. น.ส.พรรณทรา
ธรรมวงค์
๑๕. นายดารงค์
พนาพิทักษ์ทอง
๑๖. นายหลง
นามสุข
๑๗. นายสิปปภาส
สาราญพันธ์
๑๘. นายเสริมจิตต์
บุญยวง
๑๙. พุฒิพงศ์
แก้วเจริญไพศาล

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขาฯ สภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

อุดม
แสวง
วรญา
อัจฉยะ
สมพงษ์
ธนทรัพย์
ยศเชย
สมศักดิ์
สุคา
วีรยุทธ
จันทกานต์
อานวย

นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
ท้องถิ่นอาเภอแม่สาย
ปลัดเทศบาลฯ
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
บุคลากร
นักวิชาการศึกษา
จนท.บริหารงานธุรการ
ผอ.รพ.สต.ผาหมี
สารวัตรกานัน ต.เวียงพางคา
ผอ.รร.บ้านป่าเหมือด
ผช.ผรส.หมู่ที่ ๑
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๖
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ปธ.ประชาคม หมู่ที่ ๔
ปธ.ประชาคมตาบลเวียงพางคา
ปธ.ประชาคม หมู่ที่ ๑๐

พนาพิทักษ์ทอง
จาปา
พรไชยเดช
ธารงธัศนีย์
วงค์ธรรม
เกเย็น
ไชยเดช
พรมมินทร์
วินัน
วิสุทธิเกษม
น้อยหมอ
ก๋าปัญญา
นายฉัตรชัย
พชรพง
กิตติชัย
กุหลาบ
เทพพิทักษ์
วริศรา
สุทราทิพย์
ฎัชวรรณ
พนาเวศ
กมล
เอี่ยม
เกรียงศักดิ์
จรัลชัย
พรรณทรา
ดารงค์
หลง
สิปปภาส
เสริมจิตต์
พุฒิพงศ์

ชัยศิริ
ทุมมาศ
เจริญยิ่ง
ขาเลศักดิ์
สว่างเต็ม
มาเนตร
บุญมี
เขื่อนทา
อุปรี
เจริญวัย
บริบูรณ์
อาพรไพ
ฤกษ์ใหญ่
ธรรมวงค์
พนาพิทักษ์ทอง
นามสุข
สาราญพันธ์
บุญยวง
แก้วเจริญไพศาล
/ นายทวน ...

๒
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.

นายทวน
จ.ส.อ.จรูญ
นายอภิวัฒน์
ด.ต.ศรีทอน
ด.ต.ชูชาติ
นายถนอม
นางจาเรียง
นางมาลี
น.ส.ณัฐปภัสสร์
นายยี่
นางจันทร์จิรา
นางอาภา
นางฟอง
นายนนท์เดชา
นายนิพนธ์
นางปราณี
นางอัมพา
นายไชยรัตน์
นางแสงทอง
นางบุญมา
นายชาญยุทธ
นายเสาร์คา
นายบุญศรี

ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.
นางวรญา พรไชยเดช
เลขานุการสภาฯ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางวรญา พรไชยเดช
เลขานุการสภาฯ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

กิติสาย
ข่ายสุวรรณ์
อัครพลเมธา
เวียงโอสถ
คาชมภู
ใจหล้า
มะโนแก้ว
กองสอน
ยามูล
นามหลง
พัฒนานุกูล
สรทวีสิน
กรองแก้ว
ทาเศรษฐ
ใหม่วงค์
จับใจนาย
ปันยี
จินะราช
เทพวรรณ์
ก๋าปัญญา
รุ่งทวีพิทยากุล
คาเหลือง
แสงแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
หน.หน่วยบริการประชาชนฯ
หน.หน่วยบริการประชาชนฯ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
อ.ส.ม.หมู่ที่ ๙
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๐
ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ตัวแทน อปพร. หมู่ ๑๐
ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
ประชาชนหมู่ที่ ๗
ประชาชนหมู่ที่ ๙
ปธ.ประชาคม หมู่ที่ ๙
ประชาชนหมู่ที่ ๙
ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
อ.ส.ม.หมู่ที่ ๘
ผอ.รร.เจ้าพ่อหลวง ๕
อ.ส.ม.หมู่ที่ ๕
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
ผช.ปค.หมู่ที่ ๕

ทวน
จรูญ
อภิวัฒน์
ศรีทอน
ชูชาติ
ถนอม
จาเรียง
มาลี
ณัฐปภัสสร์
ยี่
จันทร์จิรา
อาภา
ฟอง
นายนนท์เดชา
นิพนธ์
ปราณี
อัมพา
ไชยรัตน์
แสงทอง
บุญมา
ชาญยุทธ
เสาร์คา
บุญศรี

กิติสาย
ข่ายสุวรรณ์
อัครพลเมธา
เวียงโอสถ
คาชมภู
ใจหล้า
มะโนแก้ว
กองสอน
ยามูล
นามหลง
พัฒนานุกูล
สรทวีสิน
กรองแก้ว
ทาเศรษฐ
ใหม่วงค์
จับใจนาย
ปันยี
จินะราช
เทพวรรณ์
ก๋าปัญญา
รุ่งทวีพิทยากุล
คาเหลือง
แสงแก้ว

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย
และขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลฯ นาสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ กันกับผู้เข้าประชุม
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
- แจ้งให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกสาเนารายงานการประชุม ให้ที่ประชุมตามลาดับระเบียบ
วาระ
- อ่านบันทึกสาเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผู้ใดขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ประธานสภา เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ครับ
/ เรียนประธานสภาฯ ...

๓
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

นายพชรพง ทุมมาศ
ท้องถิ่นอาเภอแม่สาย

- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารหน้าที่ ๓ และ
ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ทาวาระการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามที่
ได้ลงหัวข้อไว้ ในการเป็นรูปแบบ มีข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา ข้อเท็จจริง ข้อเรียนเสนอ ใน
เรื่องเดิมว่าได้ระบุข้อกฎหมายตามมาตราข้อไหน และมีข้อพิจารณาต่างๆ อย่างไร จึงอยาก
ให้คงสาระไว้ หากท่านสมาชิกสภาฯ ได้นาเอาวาระการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๔ มาด้วย ก็จะเห็นว่าสาเหตุที่ปลัดฯ พูดตามข้อความที่ปรากฏนั้น ขอให้เพิ่มในวาระ
การประชุมด้วย และหน้าที่ ๓ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของ
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ –
๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ มีข้อกฎหมายกาหนดแนวทางไว้ ก่อนจะเข้าสู่การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และกระผมได้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่ได้เสนองบประมาณรายจ่ายฯ
ภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงขอให้เพิ่มข้อความด้วยเพื่อความสมบูรณ์ขึ้น เพราะวันนี้ก็
ได้เพิ่มญัตติอย่างเป็นทางการ ซึ่งการประชุมครั้งนั้นกระผมได้อธิบายไปแล้ว ว่าต้องรอการ
รับรองนายกเทศมนตรีตามกฎหมาย ฉะนั้นแล้วในส่วนของ ขั้นตอนของการรายงานฯ
จะต้องมีข้อความว่า ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจนาส่งร่างงบประมาณรายจ่ายฯ
เสนอต่อสภาฯ ภายในวันที่ ๑๕สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๔๓ ขอให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเข้าไปด้วยจะได้สมบูรณ์เพิ่มขึ้น ส่วนญัตติอื่นๆ ขอให้คงรูปแบบ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา และข้อเรียนเสนอตามคาพูดของกระผมด้วย และ
ในหน้าที่ ๖ ข้อความ “ต้องรอผู้บริหารชุดใหม่ ที่จะมาแก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน” เป็น
คาพูดของท่าน ผ.อ.เอี่ยม บริบูรณ์ ที่ได้กล่าวไว้ปัญหาที่ทางโรงเรียนได้รับผลกระทบจากอู่
เคาะพ่นสีและป้ายอู่รถ ที่อยู่ทั้งซอย ๒ และซอย ๓ เป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้ว คงต้อง
รอผู้บริหารชุดใหม่ จึงขอให้แก้ไขข้อความจาก ของปลัดเทศบาลฯ ให้เป็นข้อความของ
ผ.อ.เอี่ยมฯ ด้วยครับ
- ต่อมาในส่วนความเห็นของ ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผู้อานวยการกองช่าง ได้
กล่าวไว้ซึ่งกระผมจาได้ว่า ได้ขอความเห็นในที่ประชุมว่าเทศบาลมีปัญหาในเรื่องข้อ
ร้องเรียนมาซึ่งทางเรามีกระบวนการไกล่เกลี่ย มีคณะกรรมการสภาฯ ไปดาเนินการออก
ตรวจสอบเบื้องต้น จะไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายทันที
- ฉะนั้นแล้วความเห็นในที่ประชุมได้สรุปแล้วว่า ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่จะขอให้เข้า
กระบวนรูปแบบของการไกล่เกลี่ยก่อน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ในระดับของชุมชน ก็
ให้ใช้มาตรการบังคับตามกฎหมาย โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคาสั่งดาเนินการใหม่ และ
จากการประชุมสภาฯ ที่กระผมได้ชี้แจงว่าต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย ที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะสมาชิกสภาฯ ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ฉะนั้นแล้วไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่จะไปดาเนินการอย่างเดียว จึงขอให้
เพิ่มเติมสาระสาคัญลงในวาระประชุมด้วย ขอบคุณครับ
- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายพชรพง ทุมมาศ ท้องถิ่น
อาเภอแม่สาย ขออนุญาตในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม จากการพิจารณาวาระการประชุมสภา
เทศบาลของเทศบาลตาบลเวียงพางคา อันดับแรกในหน้าแรก ควรเป็นสาเนารายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และดูหน้าสุดท้ายหน้าที่ ๗ ตอนสุดท้าย รายงาน

/ การประชุมสภาเทศบาล ...

๔

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

การประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อ
ปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ ซึ่งในส่วนการรับรองการประชุม
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะต้องไปอยู่ท้ายการรับรองการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และท่านประธานฯ ไม่ต้องลงนามใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะว่าจะรับรองการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ต้องทาการรับรองการ
ประชุมสภาฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้ครับ และขอให้เพิ่มข้อความตรงข้างหลังของ
ข้อความ “เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔” สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคาได้มีมติรับรอง
การประชุมสภาฯ แล้วในการประชุมเมื่อวัน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และการรับรองการ
ประชุมนี้ให้สภาฯ เป็นผู้รับรอง
มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการแก้ไข ดังนี้
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่อง ที่เสนอใหม่
๓.๑ ญัตติการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ก่อนเข้ารับหน้าที่
- ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ความว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี”
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติตลอดจน
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่กระผมนายฉัตรชัย ชัยศิริ
ได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๔ แล้วนั้น บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตาบลเวียง
พางคาแล้ว โดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตาม
นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลเวียงพางคา จึงขอนาเสนอท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนโยบายของกระผมที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความ
มั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลเวียงพางคา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลเวียงพาง
คา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก

/ ๑.๑ แก้ไขปัญหาบริเวณที่หญ้ารกรุงรัง ...

๕
๑
.๑ แก้ไขปัญหาบริเวณที่หญ้ารกรุงรัง น้าท่วมขัง ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่หน้าบ้าน
น่ามอง พร้อมจัดระเบียบขยะชุมชนให้ดีขึ้น
๑.๒ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ก้าวหน้า ทันสมัย ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางและเกาะกลางถนนให้มีความสวยงาม
และแปลกใหม่ รวมทั้งเพิ่มถนนท่องเที่ยวภายในพื้นที่
๑
.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า
ประปา ท่อระบายน้า ให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง
๑.๕ บริหารจัดการงบประมาณให้มีความคุ้มค่า โดยเรียงลาดับความสาคัญ
ก่อนหลัง และแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๑
.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น
๑.๗ เน้นระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๑.๘ เร่งสารวจความเดือดร้อน ความต้องการ ความทุกข์ยาก ความไม่สะดวก
พร้อมแก้ไขปัญหาทันที
๑.๙ เร่งสะสางปัญหาและความต้องการที่ยังไม่เคยถูกแก้ไขและเยียวยา
๑.๑๐ เร่งซ่อมแซมปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ด้วยการ
จัดสรรงบประมาณด่วนและลงมือทาทันที
๑.๑๑ เร่งสร้างสรรค์ความสวยงามและความเป็นระเบียบในชุมชน ด้วยการจัด
ระเบียบจราจรในชุมชน จัดให้มีถนนดอกไม้ในหมู่บ้าน
๒. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้มี
ศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
และเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างบูรณาการ
๒.๒
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมทา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่ม
ทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี การส่งเสริมอาชีพ และการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
๒.๓ ส่งเสริมด้านกีฬา สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของ
ชุมชน ส่งเสริมการออกกาลังกาย สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ จัดให้มี
ปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น
๒.๔
ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๒.๕
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม
๒.๖
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในพื้นที่ เพื่อดาเนินการป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่อีก
๒.๗
ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชน สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

/ ทรัพย์สินของประชาชน ...

๖
ทรัพย์สินของประชาชน ในรูปของสายตรวจอาสา ตารวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๘ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
๒.๙ สนับสนุนการจัดทาโครงการเชิงรุก ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ
ร้านอาหารปลอดภัย การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและ จิตใจแก่ประชาชน
กลุ่มต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด และทุกกลุ่มทุกวัย
๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ในด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมการป้องกันการรักษา
สามารถลดการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนเพื่อบริหารจัดการตามแนวทางพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
๓.๒ ส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ ระบบการเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ในวิชาการและประสบการณ์แก่ประชาชน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ
๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมตาบล
และสนับสนุนธุรกิจการค้า
ชายแดน
๓.๕ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ
อีกทั้งสนับสนุนการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
๓.๖ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ
เพื่อสานต่อโครงการสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล
๓.๗ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
ตาบลให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยว
พัฒนาศักยภาพด้านการบริการเพื่อการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตาบลและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน
๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
๔.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีศักยภาพพร้อมรองรับ
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ได้แก่
(๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มี
มาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชน และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
(๒) พัฒนาระบบระบายน้าให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
(๓) จัดให้มี สนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย
และสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจเพื่อการนันทนาการให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
(๔) พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง
ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางใน
หมู่บ้านตลอดถึงที่สาธารณะอย่างทั่วถึง

/ (๕) สร้างและบารุงแหล่งกักเก็บน้า ...

๗
(๕) สร้างและบารุงแหล่งกักเก็บน้า
ขุดลอกทางน้า และระบบการส่งน้า
เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของประชาชน
(๖) สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ขยายเขต
ประปาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ
(๗) ส่งเสริมการจัดทาระบบผังเมืองรวมของอาเภอ แบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ของที่ดินให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาใน
อนาคตและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลก
ร้อน หันมาใช้พลังงานทดแทน คืนธรรมชาติสู่ป่าและแม่น้า
๕.๒
ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การ
คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบาบัดน้าเสีย
๕.๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแหล่งชุมชน เช่น สวนสาธารณะหนองแหวน
หน้าวัด หน้าโรงเรียน และแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เพื่อเป็นปอดฟอกอากาศ ลดภาวะโลก
ร้อน และเป็นสถานที่ออกกาลังกาย
๕
.๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดาเนินงานระหว่าง
องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศทางการบริหาร
เทศบาล ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
๖.๒
ปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้
เพียงพอและทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน
๖.๓ บริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
และ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่าง
ทั่วถึง เพื่อเพิ่มขวัญกาลังใจ ให้กับบุคลากรของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๖.๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร
ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรของ
เทศบาลมีส่วนร่วม โดยสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๖.๕ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ
สามารถตรวจสอบได้โดย
คานึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น
ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กระผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า กระผมจะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่ น้อง
ประชาชนให้เข้ามาทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาล
ตาบลเวียงพางคาของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดาเนินการที่ได้แถลงต่อสภาแห่ง
นี้ โดยจะคานึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และที่สาคัญ จะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่ น้องประชาชน
เป็นสาคัญนอกเหนือจากนโยบายที่กระผมได้นาเสนอต่อสภาฯ อันทรงเกียรตินี้แล้ว

/ กระผมยังมีแนวความคิดที่ว่า ...

๘

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสิปปภาส สาราญพันธ์
ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๔

กระผมยังมีแนวความคิดที่ว่า เทศบาล คือ บ้านหลังใหญ่ของพวกเราทุกคนประชาชนทุก
คนต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ กระผมเป็นเพียงแค่ตัวแทนของทุกท่านในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
ฉะนั้น ประชาชนหรือสมาชิกผูท้ รงเกียรติท่านใด ประสงค์ทีจ่ ะเสนอนโยบาย
หรือโครงการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนแล้ว กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะน้อมรับไว้พิจารณา และดาเนินการตามความประสงค์อย่างแน่นอน โดยถือว่าทุกคนมี
ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตาบลเวียง
พางคาต่อไป และกระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้ความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ที่จะร่วมกันทางานให้บรรลุผลสาเร็จที่พึงประสงค์ ตาม
นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ เพราะเป้าหมายสูงสุดของพวกเราทุกคน คือ ประโยชน์สุขของ
ประชาชน ทั้งนี้ นโยบายที่นาเสนอนั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขและอานาจหน้าที่และงบประมาณ
ของเทศบาลตาบลเวียงพางคาของเรา ขอขอบคุณครับ
- ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีอย่างมาก ในการแถลงนโยบาย ในการเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ของท่านและเป็นการร่วมงานกับท่านไปอีก ๔ ปี จึงขอเข้าญัตติต่อไป
๓.๒ ญัตติการชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๕ เสนอต่อสภาเทศบาลฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
- ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตามนโยบายของท่านนายกฯ ฉะนั้น การนาเสนอต่อสภา
ฯ เป็นของนายกฯ ที่ต้องนาเสนอ และการแถลงนโยบายถึงแม้ว่ากฎหมายมีแนวทางว่าไม่
ต้องมีการลงมติ แต่ประธานสภาฯ ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้
แสดงข้อคิดเห็น ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะถึงนโยบายด้วย
- ขอเชิญ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อซักถาม และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไปแล้วว่าควรมีการแก้ไขหรือปรับ
เพิ่มตรงส่วนไหนของนโยบาย
- กระผมเห็นด้วยกับนโยบายของท่านนายกฯ ทั้ง ๗ นโยบาย แต่หัวข้อเร่งด่วนที่
ประชาชนต้องการอย่างมากที่สุดทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา
ท่อระบายน้า ซึ่งงบประมาณที่เหลือที่ทางเทศบาลตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนา แต่ไม่ทราบว่า
ท่านนายกฯ และฝ่ายบริหารที่แถลงนโยบายให้อาณัติสัญญาว่าภายใน ๔ ปีจะทาให้ได้ ใน
ที่นี้กระผมอยากจะเรียนถามว่านโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มทาตามนโยบายที่ได้แถลงไปและ
ขณะเมื่อหาเสียงกับประชาชนสิ่งแรกคือ ๕ ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนอะไร เปลี่ยนทาไม และทา
เมื่อไร งบประมาณพร้อมหรือยัง และอานาจหน้าที่ของเทศบาล มีเพียงพอหรือไม่ที่จะ
กระทา และท่านก็ทราบดีว่าประชาชนต้องการอะไรและรอมานานหลายปี ประชาชน
ต้องการแสงสว่างจากถนนทุกซอย เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน และจะ
ทาอย่างไรถึงจะได้งบประมาณ สิ่งแรกที่ต้องการจะเห็น คือ ไฟกิ่งมากที่สุด และเห็นด้วย
ด้านนโยบายการศึกษา และนโยบายการสนับสนุนจัดหาแหล่งน้าเพื่อการบริโภค ขยายเขต
ประปาครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่การขยายแหล่งน้าในพื้นที่ของเราไม่มี แต่
ต้องการที่สุดคือการขยายประปา ท่านจะทาในปีไหน ทาเมื่อไหร่ และจะทาได้อย่างไร และ
นโยบายจึงต้องการแจกแจงให้ประชาชนทราบด้วยและนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผมเห็นด้วย แต่เป็นการใช้งบประมาณมากเกินไปถึง
จะทาได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องแจกแจงให้ประชาชนเข้าใจว่าท่านจะทาข้อไหนก่อน

/ ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ...

๙
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

นายสิปปภาส สาราญพันธ์
ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๔
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

- ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ก่อนอื่นกระผมขอกราบเรียนว่า ในส่วนของ
งบประมาณ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบัญญัติงบประมาณยังไม่เสร็จสิ้น และจะขอ
ตรวจสอบก่อนว่างบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจัดทางบประมาณอย่างไร และใน
ส่วนของงบประมาณที่ผมกล่าวไปแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
อย่างเดียว แต่จะแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากประสบการณ์ที่
ผ่านมา เช่น เรื่องของไฟฟ้า เกาะกลางถนน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณของเทศบาลฯ
อาจประมาณขอใช้งบประมาณของ แขวงการทาง ทางหลวงชนบท หรือขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เท่าที่ทราบมาทางเทศบาลฯ ของเรายังไม่เคยมีการประสานงานในส่วน
ดังกล่าว ซึ่งอาจขาดการบริหารจัดการในส่วนดังกล่าวก็เป็นไปได้ กระผมจึงขอให้เชื่อมั่น
และไว้ใจในการบริหารงานของผมว่าจะสรรงบประมาณตามนโยบายอย่างทั่วถึง
- สิ่งที่ประชาชนอยากทราบว่างบประมาณที่ท่านบริหารนั้นจะจัดทาในปีไหน จะได้มีความ
มั่นใจว่าจะจัดทาในปี พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ หรือปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต้องแจกแจงให้
ประชาชนรับทราบด้วย เพราะประชาชนรอมานานประมาณ ๑๒ ปีแล้ว
- ขออนุญาตประธานสภาฯ และท่านนายกฯ ในส่วนที่พูดถึง เป็นวิธีการที่จะรับฟัง เพื่อ
นามาแก้ไข ทั้งนี้แล้วในญัตติอื่นที่เกี่ยวข้องจะเห็นญัตติของการใช้จ่ายเงินก็ดี การขอขยาย
เวลาของการประชุมสภาฯ ออกไป จะมีข้อความที่ปรากฏอยู่ในข้อนาเรียนเสนอที่ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ
กระบวนการของการทางานที่ผ่านมา จะมีการชี้แจงไว้เสมอว่าในโครงการหลายๆ โครงการ
ในแผนพัฒนา ๓ ปี ในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ที่ผ่านกระบวนการทาประชาคมและได้ประกาศ
การใช้แผนฯ ไปแล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนที่นายกฯ ได้แถลงนโยบายในการเข้ารับหน้าที่ใน
วันนี้แล้ว แผนพัฒนา ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จะได้นามาพิจารณาก็ได้เห็นถึง
ประเด็นปัญหาที่อยู่ในนโยบาย ส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนพัฒนา ๓ ปี แล้ว แต่อยู่ที่วิธีการ
จัดการ ซึ่งในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนของการจัดเตรียมงบประมาณ จะเห็นในญัตติใน
การแถลงนโยบาย ซึ่งกระผมได้นาเรียนเหตุผลความจาเป็นที่ต้องนาเสนอร่างงบประมาณ
ก็จะเห็นว่ากระบวนการจัดทางบประมาณที่ทางราชการกาหนดไว้ ว่าวิธีการของการจัดทา
งบประมาณของท้องถิ่นนั้น ต้องทาอย่างไรก่อน – หลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ในข้อ ๒๒ ไว้ว่าในการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการใช้
งบประมาณ โดยตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่ทาการรวบรวมงบประมาณรายรับรายจ่ายต่างๆ ใน
ส่วนที่แล้วเสร็จ ก็คือรายจ่ายตามกฎหมาย เช่น เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ที่สามารถดาเนินการได้ ส่วนแนวนโยบายของนายกฯ และ
ผู้บริหารจะได้จะให้ถือปฏิบัติอย่างไร ในส่วนข้อที่ ๒๓ เจ้าหน้าที่งบประมาณ คือตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปลัดท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
ตรวจสอบวิเคราะห์พิจารณาแก้ไขงบประมาณ และนาเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณา ซึ่ง
อาจจะไม่สามารถพิจารณาได้ทันที หลังจากวันนี้เป็นต้นไป ช่วงบ่ายหลังจากที่ท่านนายกฯ
ได้แถลงนโยบายสามารถพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยพิจารณาตามโครงการ ตาม
แผน นโยบาย วงเงินว่าเหมาะสม ถูกต้องเพียงใด ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไข หากไม่ได้
อยู่ในแผน ก็ดาเนินการปรับปรุงแผนที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว ตามอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยฯ หากได้ดาเนินการตามข้อ ๒๓ แห่งระเบียบฯ ก็จะเข้าสู่การ

/ ดาเนินการในข้อต่อไป ...

๑๐

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแสวง จาปา
รองประธานสภาเทศบาลฯ

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายพนาเวศ อุปรี
ผอ.รพ.สต.ผาหมี

ดาเนินการในข้อต่อไป หลังจากการปรับปรุงแผนงบประมาณแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าต้องหารือ
ในการประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป ในเรื่องการพิจารณางบประมาณ เทศบัญญัติว่าโครงการ
แผนงานตามนโยบายต่างๆ สามารถดาเนินการได้อย่างไร ซึ่งขณะนี้ยังเป็นนโยบายภาพ
กว้าง และเมื่อสภาฯ ที่ได้พิจารณางบประมาณเทศบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ดังนั้น ขั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมงบประมาณต่างๆ เพื่อรอนายกฯ
แถลงนโยบายแล้วเสร็จงบประมาณที่ได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ตั้งรายรับประมาณการไว้ที่
๔๐ ล้านบาท ด้วยความเป็นไปได้ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลฯ มีรายได้อยู่ที่ ๔๑ ล้านบาท
และมีรายได้จากการซื้อขายที่ดิน หรือนิติกรรมที่ดิน ตามที่ได้มีการประชุมฯ ที่ผ่านมาได้
แจกแจงบัญชี ก็จะเห็นได้ว่ามีรายได้จากที่ดินเพิ่มขึ้นมา ไม่แน่ใจว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมี
การซื้อขายที่ดินมากขึ้นหรือไม่ รายได้จะเป็นอย่างไร จึงได้มีการประมาณการไว้ที่ ๔๐
ล้านบาท สาหรับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ได้รายงานการใช้จ่ายเงินไป เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้มีพี่น้องประชาชน
ผู้แทนหมู่บ้านต่างๆ ได้เข้ามาร่วมประชุมด้วยนั้น ก็จะได้เห็นเอกสารประกอบ หรือจะเข้า
ไปดูข้อมูลที่เวปไซด์ของเทศบาลฯ ก็ได้ ซึ่งงบประมาณได้ตั้งเอาไว้ที่ ๓๖ ล้านบาท มีงบ
พัฒนาเพื่อการลงทุน ๓ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากที่ดาเนินการมาเป็น ๔๐
ล้านบาท งบพัฒนาเพื่อการลงทุนไม่ต่างกันเท่าไร เพิ่มขึ้นมา ๓ – ๕ ล้านบาท อยู่ที่ใน
วงเงินประมาณ ๕ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเทศบาลฯ ไม่ได้มีภารกิจเพียงด้านเดียว แต่ยังมี
ภารกิจหลายๆ ด้าน ที่ทางราชการกาหนดมา ปัญหาที่บางอย่างมองไม่เห็นก็คือปัญหาด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ทางเจ้าหน้าที่จึงขอ
ชี้แจงเพิ่มเติมกับท่านนายกฯ ว่ากระบวนการต่างๆ ได้จัดเตรียมถึงขั้นตอนนี้แล้ว และ
สามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนโยบายได้ในการประชุมสภาฯ แห่งนี้พร้อมมีผู้บริหารร่วมรับ
ฟัง จะได้นามาดาเนินการและจะได้เห็นเป็นจริงเป็นจังในการประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไปใน
การพิจารณางบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีข้อเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
- ท่านอื่นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายแสวง จาปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่าน
นายกฯ ได้แถลงนโยบายแต่ละด้านไปแล้วนั้น ขอเพิ่มเติมในด้านของยาเสพติด เพื่อจะได้
เป็นชุมชนห่างไกลยาเสพติด และด้านการเกษตร เพราะประชาชนส่วนมากทาการเกษตร
จึงอยากให้เพิ่มนโยบายด้านการเกษตรเร่งด่วนพอสมควรควบคู่กันไป แต่ไม่ใช่อันดับแรก
อย่างเช่น การทานาข้าวหรืออื่นๆ ทั้งยาหรือปุ๋ย ทาอย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เพราะ
ถือว่าเป็นเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชน
- ท่านอื่นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมก็เชิญเสนอแนะได้นะ
ครับ เชิญครับ
- เรียนท่านนายกฯ ประธานสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพนาเวศ
อุปรี ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผาหมีตามที่นายกฯ ได้แถลงนโยบาย
ไปแล้วนั้น ในส่วนด้านงานสาธารณสุข ข้อ ๒.๙และข้อ ๒.๑๐ ค่อนข้างจะครอบคลุม และ
อยากให้เพิ่มเติม ข้อ ๒.๙ ที่ได้กล่าวว่า การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดและทุกกลุ่มทุกวัย ซึ่งกลุ่มเหล่านั้นมีอยู่ ๕ กลุ่ม
ด้วยกัน คือ

/ ๑. กลุ่มหญิงมีครรภ์ ...
...

๑๑

นายเกรียงศักดิ์ อาพรไพ
ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๑

๑. กลุ่มหญิงมีครรภ์
๒. กลุ่มเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี
๓. กลุ่มเด็กอายุ ๕ – ๒๕ ปี
๔. กลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๕ ปี ขึ้นไป
๕. กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ดูแล และมี
กิจกรรมนโยบายที่กระทรวงฯ และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดให้ดูแล
อยู่ ๔ เรื่อง คือ
๑. การดูแลโรคเบาหวานในชุมชน
๒. โรคความดันสูง
๓. ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
๔. ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
นี้คือ ๔ หลักที่ต้องกระทา ส่วนปัญหาในด้านสาธารณสุขในชุมชน ที่กาลังประสบ
อยู่ถึงแม้ในปีนี้จะดีขึ้นคือไข้เลือดออก จากสถิติปี พ.ศ.๒๕๕๓ ตาบลเวียงพางคามีผู้ป่วย
ไข้เลือดออก จานวน ๑๖๐ กว่าราย แต่ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีเพียง ๑๐ ราย ซึ่งถือว่าดีขึ้น
มาก ซึ่งเกิดจากทางานค่อนข้างดีและมีการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานของท้องถิ่นและ
ชุมชน อสม.ร่วมกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง และปัญหามลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประชาชนทั้งแสง กลิ่นและเสียง และขอขอบคุณท่านมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมของ อสม.
ตามข้อ ๒.๑๐ อยากให้ท่านเป็นขวัญและกาลังใจแก่ชาว อสม.ของตาบลเวียงพางคา ทั้ง
๒๐๐ กว่าชีวิต
- เรียนท่านนายกฯ ประธานสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกรียง
ศักดิ์ อาพรไพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๑ ขอร่วมแสดงความคิดเห็นในนโยบาย
ของท่านนายกฯ ที่ได้แถลงไปแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายที่ครอบคลุมทุกเรื่อง และกระผมเห็น
ด้วยกับนโยบายของท่าน บางวาระที่เร่งด่วนกระผมขอแสดงความคิดเห็นว่า ช่วงที่ท่านได้
เข้ามาดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นช่วงคาบเกี่ยวของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งอีกไม่กี่
เดือนก็จะหมดวาระ หากจะดูตามนโยบายทั้งหมดรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ขอเสนอในเรื่องที่ ๒ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ข้อย่อยที่
๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่ ผมอยากให้ดูในข้อ ๒.๗ หากอยากให้ยาเสพติดหมดไปนั้น อยู่ที่ความร่วมมือของพี่
น้องประชาชน เยาวชน โรงเรียนเกี่ยวข้อง ซึ่งตรงจุดนี้ ๓ – ๔ ปี ผมได้มีโอกาสเป็น
เจ้าหน้าที่ประสานงาน อปพร. และคณะกรรมการที่ตั้งไว้ อยากเรียนนายกฯ ไว้เป็นข้อมูล
พื้นฐานว่าตั้งเอาไว้เฉยๆ ความร่วมมือจริงๆ อาจมีเพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ อยากจะประสาน
ว่าทาอย่างไรให้คณะกรรมการประสานงานฯ ได้มีการทางานที่เป็นอิสระในทางความคิด
และ สามารถใช้เงินงบประมาณตรงส่วนนี้ คิดส่งเสริมเป็นโครงการหรืองาน เพราะผมเคย
ทาเสนอมาเยอะมากแต่ไม่สามารถทาได้ แต่ผมก็เข้าใจวิธีการทางาน หากต้องการให้มี
ความร่วมมืออย่างถึงที่สุด เพราะถ้ามี อปพร.ครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้านสามารถรับฟังสื่อสาร
ข้อมูลต่างๆ และเป็นหูเป็นตาทางเทศบาล เกิดประโยชน์ครอบคลุมหมดรวมถึงทางชุมชน
และที่ใช้ในการลาเลียงผู้บาดเจ็บก็สามารถทางานร่วมกันได้ ผมจึงขอเสนอว่าให้ทาง
คณะกรรมการสามารถที่จะเสนอแผนโดยให้ทางเทศบาลเป็นพี่เลี้ยง เพราะที่ผ่านมา

/ คณะกรรมการเป็นเสนอโครงการ...
...

๑๒

นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาฯ

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

คณะกรรมการเป็นเสนอโครงการ แต่เทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติจึงเป็นเพียงหุ่น ไม่มีโครงสร้างที่
เป็นอิสระ มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ที่มีความโดดเด่นของ อปพร. ก็คือ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่
ที่ ๔ และทาอย่างไรให้ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ก็คือให้คณะกรรมการทั้ง ๑๐ หมู่บ้านคิดและ
ประสานงานเองได้ ผมจึงขอเสนอท่านนายกฯ พิจารณาช่วยส่งเสริมด้วย ขอบคุณครับ
- เรียนท่านนายกฯ ประธานสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์
พรมมินทร์ สมาชิกสภาฯ ขอเพิ่มเติมในนโยบายเร่งด่วนข้อ ๑ ข้อย่อย
ข้อ ๑.๑ แก้ไขปัญหาบริเวณหญ้ารกรุงรัง น้าท่วมขัง พร้อมจัดระเบียบขยะชุมชน
ให้ดีขึ้น ว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัจจุบันในเขตเทศบาลของ
เรามีปัญหาน้าท่วมขังและดินสไลด์ และเทศบาลฯ จากที่น้าไม่เคยท่วมก็มาท่วมในปีนี้
ข้อ ๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า
ประปาท่อระบายน้า ให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง อยากให้ท่านแถลงว่าจะสามารถทาให้
และทั่วถึงอย่างไร เพราะประชาชนตาบลเวียงพางคาที่ได้เลือกท่านเข้ามาก็อยากจะเห็น
วิสัยทัศน์ในนโยบายของท่าน ต่อไป
ข้อ ๑.๘ เร่งสารวจความเดือดร้อนความต้องการ พร้อมแก้ไขปัญหาทันที อยาก
เรียนสอบถามว่าท่านจะจัดทาแผนใหม่หรือไม่ อย่างไร ซึ่งยังไม่เข้าใจในส่วนนี้
ข้อ ๑.๙ เร่งซ่อมแซมปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ด้วยการ
จัดสรรงบประมาณด่วนและลงมือทาทันที ซึ่งตรงข้อนี้เป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของพ่อ
แม่พี่น้องชาวเวียงพางคาและตรงกับใจของสภาฯ ด้วย จึงอยากจะทราบว่าท่านจะทาได้
อย่างไร เพราะในส่วนของเทศบาลนั้นมีระเบียบกฎหมายมีข้อสั่งการต่างๆ ท่านนายกฯ
จะส่งเสริมได้อย่างไร
ข้อ
๒.๗ ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชน สนับสนุน
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ในรูปของสายตรวจอาสา ตารวจบ้าน อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึง่ ตารวจบ้านนัน้ อยูเ่ หนืออานาจหน้าทีเ่ ทศบาล
ข้อที่ ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ในด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ การส่งเสริมการป้องกันนั้นมีอยู่แล้ว ส่วนการ
รักษาท่านจะมีการสร้างโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานพยาบาลของเทศบาลเพิ่มเติมขึ้นมา
หรือไม่อย่างไร
- ขอบคุณท่านสมศักดิ์ พรมมินทร์ อย่างมาก ในเรื่องปัญหาของหญ้ารกรุงรัง และน้าท่วม
สาหรับเรื่องน้าท่วมเทศบาลนั้น ไม่ใช่น้าท่วมแต่เกิดจากน้าระบายไม่ทัน และผมได้มาดู
พื้นที่ และสอบถามปัญหากับหัวหน้าหน่วยศูนย์บริการประชาชนตาบลเวียงพางคา ซึ่งได้
อยู่ร่วมกันในวันนั้นว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องท่อที่อยู่หน้าเทศบาลเป็นท่อขนาดเล็ก แต่ได้
ประสานกับกองช่างให้สารวจเพิ่มเติม และในส่วนเรื่องของความรวดเร็วและทั่วถึง จึงขอ
เรียนว่าในส่วนของเทศบัญญัติจะต้องมาตรวจสอบดูโครงการกิจกรรมที่จะต้องนามาจัด
เรียงลาดับความสาคัญก่อน จึงจะมาปรับใช้ จึงต้องขอความร่วมมือกับทีมงานสภาฯ และ
ในส่วนของผู้บริหารด้วย
- สาหรับตารวจบ้านที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามที่แถลงนโยบายไปอาจ
นามาปรับใช้ในแบบอื่น สาหรับ อสม.การส่งเสริมและการรักษา ตามที่ทราบมาขณะนี้ทาง
เทศบาลฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อรถกู้ภัยและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งในจุดนี้ก็ถือว่า

/ สามารถดูแลรักษาในเบื้องต้นได้ ...
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ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

สามารถดูแลรักษาในเบื้องต้นได้ ในการจัดตั้งสถานพยาบาลยังคงต้องอาศัยโรงพยาบาล
ของชุมชนต่อไป
- มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเข้าญัตติที่ ๓.๒ ญัตติการชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ เสนอต่อสภา
เทศบาลฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและ
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้
เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้รายงานนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
สาหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่
สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕
สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน
ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น
และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
- จากที่กระผมได้ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้ว จากที่ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่
๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา ต้องมีการทาหนังสือรายงานผ่านไปยังอาเภอ
เพื่อส่งถึงจังหวัดเพื่อชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๕ เสนอต่อสภาเทศบาลฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามกฎมาย
เพราะฉะนั้นแล้วตามขั้นตอน ซึ่งปรากฏในเอกสารอยู่แล้ว ซึ่งอยากให้ท่านได้เห็นถึง
กระบวนการการทางบประมาณ ตามที่สภาฯ ได้สอบถามถึงนโยบายของท่านนายกฯ ที่ได้
แถลงต่อสภาเทศบาลฯ ไปแล้ว แต่ปรากฏว่าในแผนพัฒนา ๓ ปี ที่ผ่านกระบวนการทา
ประชาคมในช่วงปลายเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ จนมีการประกาศใช้เมื่อ วันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในระบบของแผนพัฒนา ๓ ปีนั้นหากมีโครงการใดที่จะดาเนินการไม่มี
ในแผน หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบางอย่างก็จะอยู่ในขั้นตอนของการทาประชาคม
แต่ถ้าหากช้าไป ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไม่มีการ
ประกาศใช้ ก็จะทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ช้าไปอีก เพราะกระบวนการงบประมาณ
/ ของประเทศไทย ...
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ของประเทศไทยเราเดือนมกราคมจะเป็นช่วงการเริ่มต้นของปีงบประมาณ โครงการต่างๆ
ที่ต้องนาเงินไปช่วยเหลือจะติดขัดในหลายๆ เรื่อง ประเด็นสาคัญก็คืออาหารกลางวันของ
เด็กนักเรียน อาหารเสริมนมของเด็กนักเรียน เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ แต่เบี้ยผู้สูงอายุได้แจ้ง
ในที่ประชุมรับทราบที่ผ่านมาแล้วว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ แต่ยังใช้เงินของรัฐบาล แต่สังเกตได้ว่าเมื่อวานและวันนี้ก็ได้มีการแถลง
นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี การจัดทางบประมาณแผ่นดินก็ยังไม่มีการประกาศใช้
คาดการณ์ว่าอย่างช้าน่าจะเป็นประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๕ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นรายจ่ายที่
ต้องจ่าย หากเดือนตุลาคมยังไม่มีการประกาศใช้ต้องทาการยืมเงินสะสมมาใช้ไปพลางก่อน
ซึ่งไม่มีระเบียบกฎหมายมารองรับ แต่งบประมาณแผ่นดินก็ยังไม่มีการประกาศใช้แต่เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ ๕๐๐ บาทก็ต้องทาการจ่าย และเด็กๆ นักเรียนก็เช่นกัน
ก็ต้องวิธีการดาเนินการ เพราะฉะนั้นขั้นตอนผู้บริหารหลังจากที่ได้เข้ารับหน้าที่แล้ว จะมี
กระบวนของ ป.ป.ช. ได้กาหนดว่าหากผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ แล้วนับ
ไปอีก ๓๐ วัน คณะผู้บริหารที่ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องทาการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ดังนั้นการ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถิ่นในแห่งอื่นๆ กังวลมาก ว่าเมื่อมีการ
รับหน้าที่แล้วแทนที่จะมาคิดถึงปัญหา แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้าน หากไม่ถือปฏิบัติก็
จะมีความผิดถึงขั้นพ้นออกจากตาแหน่ง และต้องมีการยื่นแสดงรายการรายจ่ายขณะเมื่อมี
การหาเสียงเลือกตั้งด้วย
- การเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ผมได้อธิบายไปแล้ว
ว่าหากนายกฯ ไม่เสนอต่อสภาท้องถิ่นฯ ตามกระบวนการงบประมาณให้สภาท้องถิ่นฯ
เห็นชอบตามวาระ ก็จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ ระยะเวลาวันที่ ๑ ตุลาคม
หากไม่สามารถเสนอได้ สามารถจะมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่าง
มาก จึงเป็นที่มาของกฎหมายว่าทาไมผู้บริหารจึงต้องเสนองบประมาณ ต่อผู้ว่าฯ อนุมัติ
เพราะผู้ว่าฯ สามารถสั่งสอบสวนและเสนอให้รัฐมนตรีสั่งให้นายกฯ พ้นจากตาแหน่งหรือ
ยุบสภาเทศบาลได้ หากผู้บริหารและสภาท้องถิ่นฯ มีความเห็นในแนวนโยบายที่ไม่เป็นเหตุ
เป็นผลซึ่งกันและกัน
- ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเหตุผล ของญัตติข้อ ๓.๒ ไปแล้วว่าถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ ต่อสภาเทศบาลฯ ภายในวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้ จึงขอมติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ดังนี้
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
ญัตติที่ ๓.๓ ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ตามโครงการ
- ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ
- ตามที่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งของนายกฯ แล้ว ในการปรับเปลี่ยนหรือการ
เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นห้องทางานของท่านนายกฯ ตามโครงการดังนี้

/ ๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ...
...

๑๕
๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับต่อเติม /ก่อสร้างปรับปรุงห้องทางาน/ห้องรับรอง
ประชาชน ของนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา(ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม)
ประกอบด้วย
๑.๑ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน แบบที่ ๒
จานวน ๒ เครื่องสาหรับผู้บริหารฯ และทีมงาน ราคาเครื่องละ ๒๑,๕๐๐บาท รวมเป็นเงิน
๔๓,๐๐๐ บาทราคาตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (
CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz และมีความเร็วของหน่วยความจา หรือมี
HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จานวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (
RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
๒ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (
Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ GB
จานวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพชนิด
XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔
นิ้ว
- มี
DVD-RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Mbps จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ไม่น้อยกว่า WiFi (๘๐๒.๑๑b, g) และ Bluetooth
๑.๒ จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ สาหรับเชื่อมติดต่อภายในส่วนราชการ
ห้องผู้บริหารจานวน ๓ เครื่องๆละ ๑,๐๐๐บาทเป็นเงิน๓,๐๐๐บาท
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องทางานของนายกเทศมนตรี /ห้อง
รับรองประชาชน บริเวณห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ (ราคาอยู่ระหว่างให้ช่างประมาณการรวมค่ารื้อถอนของเดิม)
๒) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล ในงานแผนและ
งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นงานประมวลผล และใช้ในงานจาเป็น
เร่งด่วน จานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๑,๐๐๐ บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คุณลักษณะพื้นฐาน
- หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ .๖ GHz และรองรับหน่วยความจา หรือมี HTT
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จานวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก ( RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ GB
จานวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

/ มี DVD-RW ...
...

๑๖

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (๘๐๒.๑๑b, g) และ Bluetooth
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
- จากญัตติข้อ ๓.๓ ตามโครงการข้อ ๑ ซึ่งมีข้อย่อย ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๓ และข้อ ๒ จึงขอ
มติที่ประชุมในการขออนุมัติโอนเงิน
มีมติเห็นชอบ ดังนี้
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
ญัตติข้อ ๓.๔ ญัตติขอความเห็นชอบการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
- อาศัยระเบียบข้อกฎหมายตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ “การ
จ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะ
กระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”ขอ
มติที่ประชุมในการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ตามที่ขอโอนเงินงบประมาณตามญัตติที่ ๓.๓
มีมติเห็นชอบ ดังนี้
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ญัตติข้อ ๓.๕ ญัตติขอขยายเวลาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตามมาตรา ๒๔ วรรคท้าย แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ “สมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด”
- เนื่องจากนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา อยู่ในระหว่างจัดทารายละเอียด ประมาณ
การค่าใช้จ่าย, การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ ,การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหารฯ ที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงการประมาณการสารวจพื้นที่เพื่อแก้ไข
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ตลอดจนการ
จัดเตรียม/จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณขยะ และการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลฯ ซึ่ง
จาเป็นต้องขอมติสภาเทศบาลฯ ไปประกอบการพิจารณาขอโอนเงินงบประมาณ,ขอจ่าย
ขาดเงินสะสม ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถเสนอต่อสภาเทศบาลได้พิจารณาได้ทันภายในวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
- จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ในการขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขยาย
เวลาการประชุมสภาเทศบาลฯ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน

/ มีมติเห็นชอบ ดังนี้ ...
...

๑๗
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสิปปภาส สาราญพันธ์
ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๔
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

มีมติเห็นชอบ ดังนี้
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่อง อื่นๆ
๔.๑ แจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เกี่ยวกับการมาอยู่ของ
พระครูบาปู่เมตตาและพระเกาหลีที่ถ้าผาหมี
- ตามหนังสือของคณะกรรมการหมู่บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ ต.เวียงพางคาลงวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๕๔ โดยที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านมีมติ ดังนี้
๑. ผู้ที่เห็นควรให้พระทั้งสองรูปอยู่ที่ถ้า ๐ คน
๒. ผู้ที่เห็นควรให้พระทั้งสองรูปย้ายไปอยู่ที่อื่น ๔๖ คน
๓. ผู้ที่ไม่ออกความเห็น ๑๕ คน
จึงมีข้อสรุปให้พระทั้งสองรูปย้ายออกจากถ้าผาหมีไปอยู่ที่อื่น
- และเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลเวียงพางคา ในประเด็นพื้นที่ที่ได้ทาการออกแบบ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาหมี โดยสวนป่าฯ และใช้เงินค่าจ้างออกแบบจาก
เทศบาลฯ ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗
เป็นจานวนเงิน ๒๔ ล้านบาท ซึ่งบางส่วนได้ดาเนินการไปแล้วบ้าง แต่บางส่วนยังไม่มีการ
ดาเนินการ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่มีพระมาจาวัดที่ถ้าผาหมี ตามที่
หมู่บ้านได้มีการประชุมก็มีหลากหลายเหตุผล อีกทั้งหมู่บ้านผาหมียังคงยึดถือวัฒนธรรม
และสืบทอดประเพณี และบริเวณนั้นยังเป็นป่าชุมชน ตามที่รายละเอียดของรายงานการ
ประชุมของหมู่บ้าน ขอท่านประธานสภาฯ อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากท่าน
อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านผาหมี หมู่ที่ ๖
- สาหรับเรื่องดังกล่าวได้เกิดขึ้นในช่วงที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ก็ได้มีพระครูปู่เมตตา พระ
รูปที่ ๒ เข้ามาจาวัดที่ถ้าพระผาหมี แต่ก่อนนั้นก็ได้มีพระเกาหลีมาจาวัดที่ถ้าที่ ๑ จุดที่ ๑
ก่อนแล้ว ซึ่งชาวบ้านคิดว่าเป็นพระธุดงค์ ซึ่งทางหมู่บ้านก็ไม่ได้ยึดติดหรือกีดกันในเรื่อง
ของศาสนา เพราะไม่ว่าองค์กรทางด้านศาสนาคริสต์หรืออื่นๆ แต่จากนั้นเมื่อพระครูบาฯ
ได้เข้ามาก็เริ่มมีการก่อสร้าง ทางหมู่บ้านจึงได้เข้าไปดูและสอบถาม จึงสังเกตเห็นว่าท่านได้
มีการก่อสร้างเป็นสานักสงฆ์ปิดล้อมบริเวณถ้าฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมประชาคม
เกิดขึ้น แต่การก่อสร้างทางลูกศิษย์เป็นผู้จัดการแต่ก็ได้เจรจากัน แต่ด้วยทาง
โครงการดอยตุงได้ทาหนังสือเข้ามาในหมู่บ้าน และจัดสารวจข้อมูลหมู่บ้านเพราะทางลูก
ศิษย์ฯ ได้ทาหนังสือขอสร้างพระธาตุบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหัวหน้าพัฒนาสังคมได้แนะนา
ให้มีการจัดทาประชุมประชาคมเพื่อหาประชามติ เพราะมีปัญหาคือเป็นการทับซ้อนพื้นที่
ของชาวบ้าน จึงเป็นที่มาตามหนังสือดังกล่าว และทางหมู่บ้านได้จัดทาหนังสือส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ผมอยากให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจา
ชาติของเรา
- ขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าทาไม เทศบาลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดอยตุง
หน่วยงานอื่นและการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่ได้เกี่ยวกับท่านประธานสภาฯ โดยตรง
แต่ถือเป็นประชามติของหมู่บ้านและในวันนี้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ

/ ขออนุญาตสอบถาม ...
...

๑๘
นายเกรียงศักดิ์ อาพรไพ
ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๑
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ
หน.หน่วยบริการประชาชนฯ

- ขออนุญาตสอบถามตรงประเด็นที่ว่าหากไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม พระท่านสามารถจา
วัดอยู่ที่วัดถ้าผาหมีต่อได้หรือไม่
- สามารถอยู่ได้แต่ติดตรงปัญหาทับซ้อนพื้นที่ ซึ่งต้องทาการแยกแยะประเด็นด้วย และ
ได้มีข้อตกลงร่วมกัน ตามรายละเอียดของหนังสือที่ส่งมาด้วย
- จากประเด็นดังกล่าว ว่ามีผลกระทบหรือไม่ จากรายงานการประชุมของหมู่บ้านและ
เกี่ยวข้องกับความสงบสุข ความมั่นคง และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ผมขอยกตัวอย่างของ
พระเกาหลีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและไม่ใช่กิจของสงฆ์ คือเคยไปชกต่อยกับพระพม่าเรี่ยไรเงิน
แจกวัตถุมงคลหรือแตะต้องตัวผู้หญิง เป็นต้น เพื่อเป็นแนวคิดประกอบการพิจารณาต่อไป
นายแสวง จาปา
- จากแนวคิดของท่านหัวหน้าหน่วยบริการฯ กระผม อยากทราบว่าพระท่านมีความผิด
รองประธานสภาฯ
หรือไม่ เพราะที่วัดผาแตกมีพระสงฆ์และสามเณรหลายร้อยรูป หากชาวบ้านไม่ชอบหรือไม่
พอใจก็สามารถที่จะยกมือไล่ออกจากวัดได้
นายสิปปภาส สาราญพันธ์ - ผมขอเรียนเพิ่มเติม กรณีของพระครูปู่เมตตาฯ ผมได้เข้าไปไหว้เจ้าคณะตาบลฯ ท่านบอก
ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๔
ว่าท่านเป็นผู้ส่งให้พระครูปู่เมตตาฯ ให้ไปจาวัดอยู่ที่นั่น หากผู้ใดมีข้อสงสัยเช่นไร ให้ไป
สอบถามกับท่านได้ และกรณีพระเกาหลีหากมีการประพฤติมิชอบก็อย่าได้ให้ความเคารพ
เชื่อถือศรัทธา เนื่องจากมีข้อที่แตกต่างกัน
จ.ส.อ.จรูญ ข่ายสุวรรณ์
- กรณีของพระครูปู่เมตตาฯ อยากให้ท่านพิจารณาว่าท่านสังกัดอยู่วัดไหน ใครเป็นพระ
ผญบ.หมู่ท๑ี่ ๐
อุปชา และกฎของมหาเถรสมาคม ในการสร้างวัดต้องอยู่ห่างจากหมู่บ้านเท่าไร และ
หน่วยงานใดต้องเข้ามาดูแล จึงอยากให้มีการพิจารณาร่วมกัน
นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล - เรื่องกรณีของพระนั้น เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก ซึ่งคนส่วนมากยังไม่ได้เข้าไป
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
สัมผัสอย่างแท้จริง ในฐานะที่ผมเป็นผู้ปกครองท้องที่หมู่ที่ ๖ บ้านผาหมี ว่าบริเวณนั้นเป็น
จุดเปลี่ยวและจุดที่แคบ เวลาช่วงมืดค่า จึงอยากให้มีการพัฒนาดูแลให้มีแสงสว่าง และที่
พระมาจาวัดที่ถ้าพระ ท่านเข้ามาสอบถามเอง และขอจาวัดอยู่ที่นั่น และเจ้าคณะตาบลฯ
ท่านก็บอกกับผมว่าที่บ้านผาหมีโชคดีที่มีพระดีๆ มาจาวัดอยู่ และผมได้สอบถามว่าท่านจะ
มาจาวัดนานหรือไม่ ท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระพัฒนา เมื่อท่านพัฒนาที่ไหนเจริญแล้ว
ท่านก็จะไปที่อื่นต่อ อีกทั้งเจ้าคณะตาบลท่านบอกว่า หากมีใครอยากทราบว่าพระรูปนี้มา
จากที่ไหนอย่างไร ให้ไปสอบถามกับท่านเอง
นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ่
- เนื่องจากเจ้าคณะตาบลเวียงพางคา วัดป่าเหมือด ว่าหากมีข้อสงสัยประการใดก็ให้ไป
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
สอบถามจากท่านเอง จากประเด็นที่ผ่านมาคงไม่ขอกล่าวถึงมากเพราะวันนี้เป็นการมา
ประชุมสภาฯ และการแถลงนโยบายของท่านนายกฯ จึงอยากให้ท่านให้ความสาคัญกับ
นโยบายและสามารถปฏิบัติได้จริง ตามที่ท่านได้ให้สัญญากับประชาชน
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
- จากการประชุมที่ผ่านมา เกี่ยวกับไฟกิ่ง ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ จัดทางบประมาณค่าติดตั้ง
ปลัดเทศบาลฯ
ไฟกิ่งสาธารณะทางขึ้นบ้านผาหมีถึงหมู่บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ วงเงิน ๑ ล้านบาท จึงขอให้ทาง
กองช่างได้ติดตามและตรวจสอบด้วย ซึ่งได้ตั้งไว้ในหมวดของเงินอุดหนุน และถ้าหากยังไม่
มีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจะตกเป็นสะสม
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญสอบถามครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมในการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๔
เลิกการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางวรญา พรไชยเดช)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

๑๙
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ตามประกาศเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ลงวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย๒ทีประจ
่ ๓ ครัาปี้งทีพ.ศ.
่ ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) วรญา พรไชยเดช
(นางวรญา พรไชยเดช)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

ยศเชย ไชยเดช
(นายยศเชย ไชยเดช)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ พรมมินทร์
(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) อัจฉยะ ธารงทัศนีย์
(นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยที่ ๒๓ ประจ
ครั้งทีาปี่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อ๒๔
วันทีเดื่ อนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ลงชื่อ อุดม พนาพิทักษ์ทอง ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

