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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒8 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
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- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลฯ นาสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ
กันกับผู้เข้าประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจาปี 2554
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ๒๕๕๔
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นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางวรญา พรไชยเดช
เลขานุการสภาฯ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

- แจ้งให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4
ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน ๒๕๕๔
(- อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา-)

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผู้ใดขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับ
- มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีการแก้ไข ดังนี้
- เห็นชอบ 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
กระทู้ถาม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อง การเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล และขอความเห็นชอบจ่ายเงิน
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน สาหรับการ
นายกเทศมนตรีฯ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล และขอความเห็นชอบจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ ดังนี้
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย เครื่องยนต์
ดีเซล จานวน ๑ คัน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใช้เป็นรถจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตักหน้าขุดหลัง ( Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก จานวน ๑ คัน ๆ ละ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
ราคาตามท้องตลาด เพื่อใช้งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านสาธารณภัย และด้านวิศวกรรมโยธา
- กระผมขอแจ้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
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การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๑๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้
พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง
ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสาคัญ
(2) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
(3) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่
จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือ
โครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
๓.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการ
นั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนใน
การบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่
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และไม่อาจรอจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงิน
สะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผล
กระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
๓.๓ กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ส่วน ๆ และรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ให้จัดทาประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้
ชัดเจนว่าดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียด
ของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประการพิจารณาอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ซึ่งการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลฯ จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ซึ่งการขออนุมัติในครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์
ต่องานเทศบาลในอนาคต เช่น การเกิดเหตุน้าท่วมฉับพลัน การระบายน้าไม่ทัน เป็นต้น
ซึ่งการได้มาก็ไม่ได้เป็นสมบัติของผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นสมบัติของเทศบาลและของพี่น้องชาว
เวียงพางคาทุกคน ซึ่งในวันนี้อยากให้เจ้าหน้าที่กองช่างที่มีความรู้ได้อธิบายคุณลักษณะ
และประโยชน์ของรถตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อนสี่ล้อใหญ่ทั้งหน้าและหลัง และแบบ
ล้อหน้าเล็กและล้อหลังใหญ่
ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ - เท่าที่ได้ศึกษามาและการกาหนดเกี่ยวกับราคาของรถนั้น จะมีอยู่สองแบบ คือ การ
สว่างเต็ม
ขับเคลื่อนแบบสองล้อ และการขับเคลื่อนแบบสี่ล้อ อีกทั้งคณะกรรมการได้กาหนดและ
ผ.อ.กองช่าง
พิจารณาว่าจะเลือกแบบการขับเคลื่อนแบบสี่ล้อ เพราะมีประโยชน์ และสามารถใช้สอย
ได้ในที่สูง ถ้ามีการเพิ่มแรงม้าที่สูงขึ้นจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ขอเชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตนาเรียนตามที่ท่านนายกฯ
ปลัดเทศบาลฯ
ได้แถลงถึง ข้อ 5.1 (1) ขอเพิ่มจานวนเงิน 2,300,000 บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
สาหรับคุณลักษณะของเฉพาะของรถตักหน้าขุดหน้า หลังจากที่มีการออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 และมีการทาหนังสือสอบถาม
บริษัทตัวแทนจาหน่ายหรือที่มีการผลิตรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ แต่เดิมนั้นได้
เคยเสนอแบบ 2 หน้าขนาดเล็ก 2 หลังขนาดใหญ่ ตามที่เสนอไป 10 กว่าบริษัท เช่น
CAT, Comatsu และ JBC และบริษัทที่เป็นบริษัทประกอบชิ้นส่วนบ้าง เป็นต้น แต่ได้การ
ตอบกลับมาในบางส่วน ส่วนหนึ่งที่มีการตอบกลับมาเป็นแบบล้อใหญ่เท่า บางส่วนที่ส่งมา
แบบ 2 ล้อหน้าขนาดเล็กและ 2 ล้อหลังขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคา ตามระเบียบฯ ต้องมีการกาหนดราคาและกาหนด
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คุณลักษณะออกมาก่อน เพื่อให้ได้ราคากลาง จะเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติและให้สภาฯ
พิจารณา จึงอยากให้ทางคณะกรรมการสภาฯ ที่มีความรู้ของรถตักหน้าขุดหลัง
โดยเฉพาะระบบบังคับเลี้ยว และระบบไฮดรอลิก ของรถตักหน้าขุดหลังทั้ง 2 แบบ เพื่อ
เป็นการตรวจสอบ และจะได้พิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งอาจเป็นการเปิดการ
ประชุมวิสามัญ เพราะการประชุมสมัยสามัญจะหมดวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเป็นการ
พิจารณาเฉพาะรถตักหน้าขุดหลัง สาหรับรถขยะรายละเอียดก็คงเป็นไปตามที่ได้จัดหากัน
ไปก่อนแล้วนั้น แต่ก่อนหน้านั้นมาตรฐานราคากลางของสานักงบประมาณ อยู่ที่
1,909,000 บาท ตามที่ได้แถลงต่อสภาฯ ไปแล้วนั้น และราคากลางเมื่อประมาณเดือน
เมษายน 2554 งบประมาณอยู่ที่ 2,300,00 บาท เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ แบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล 210 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้า มาตรฐานยูโร
ทู ถือว่าเป็นมาตรฐานล่าสุด สามารถจุได้ 10 ลบ.ม.บรรทุกขยะน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า
500 กก. มีคุณลักษณะเหมือนรถบรรทุกขยะคันเดิมที่เป็นคันใหญ่ที่มีอยู่ ทั้งนี้ การจัดหา
ครุภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานของสานักงบประมาณ หากมีราคากลางเกิน 2 ล้านบาท
วิธีการจัดหาต้องเป็นการประมูลแบบ E-Auction ให้ผู้มีอาชีพขายโดยตรงเข้าสู่ระบบการ
จัดหา ในการจัดหารถขยะฯ ต้องให้ทางสภาฯ เป็นผู้พิจารณา และในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลฯ ตามระเบียบฯ ทางกองคลังจะต้องมีการรายงานการใช้จ่ายเงินก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ ภายใน 90 วัน คือก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2554ซึ่งขณะนี้กาลังเป็นช่วงที่
สรุปรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งในการประชุมวันนี้ก็จะมีญัตติเกี่ยวกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของเทศบาลฯ และตามรายงานของกองคลังที่ได้สรุปมานั้น
ณ 30 กันยายน 2554 สาหรับเงินสะสมจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ เงินทุนสารองเงินสะสม
ตามระเบียบฯ ต้องมีเงินสารองเก็บไว้ 25 เปอร์เซ็นต์และเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้
ซึ่งเทศบาลฯ เรามีอยู่มีจานวน 29,622,793.34 บาท (ตามเอกสารประกอบ) หลังจาก
ที่กองคลังมีการรับรองและสรุปรายงานค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีการประกาศ
ให้ทราบ
- สาหรับเงินสะสมนั้น สามารถนามาใช้ได้หรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น พ.ศ. 2547 สามารถนามาใช้จ่ายได้ตามกิจกรรมอะไรบ้าง ขอ
อนุญาตชี้แจงตามระเบียบข้อกฎหมาย ว่าโครงการที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ดังนี้
1. การดาเนินกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กิจการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กิจกรรมที่จัดทาเพื่อสาธารณะประโยชน์
4. กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. กิจกรรมที่จัดทาเพื่อการรองรับความเดือนร้อนของประชาชน
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในระเบียบฯ ข้อ 89 ที่ได้แจ้งต่อสภาฯ ก็จะลงไว้แบบกว้างๆ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีระเบียบฯ อยู่ข้อหนึ่งกาหนดไว้ว่า ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการใช้จ่ายประจาในองค์กร และในกรณีฉุกเฉิน
หมายความว่า ให้คานึงถึงสภาวะการคลังในระยะยาว คือ เงินสะสม จานวน 29 ล้าน
สามารถนามาใช้จ่าย ได้ สาหรับปี 2555 ก็กันไว้ใช้สาหรับรายจ่ายประจา รายจ่าย
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ประจาปัจจุบันในแต่ละเดือน ตามระเบียบฯ ข้อ 88 ได้กล่าวไว้ว่า การนาเงินสะสมไปทด
รองจ่ายในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ คือเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และ
ธันวาคม สามารถนาไปจ่ายได้ แต่ต้องกันเงินเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
กันยายน และเงินสาหรับการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นมา ฉะนั้นใน
ส่วนวงเงินที่ทางผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ ในเรื่องของรถบรรทุกขยะ จานวน
2,300,000 บาท ก็สามารถนาเอามาตั้งเป็นงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมได้ตาม
ระเบียบฯ แต่ในส่วนของรถตักหน้าขุดหลัง ต้องขอให้ทางสภาฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นและให้
ขอมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมกาหนดคุณสมบัติด้วย จึงอนุญาตชี้แจงเบื้องต้นเพียง
เท่านี้
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดและอธิบายถึงคุณลักษณะของ
ประธานสภาเทศบาลฯ
รถบรรทุกขยะและรถตักหน้าขุดหลัง และอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติด้วย และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและขอ
ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินด้วย หากท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความ
สงสัยสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมได้
ผอ.เอี่ยม บริบูรณ์
- ผมอยากทราบว่าตามระเบียบฯ ที่ว่าเงินสะสมคือเงินเหลือจ่ายหรือไม่ เพราะระเบียบ
ผอ.โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ทางด้านการเงินของท้องถิ่น เรียกว่า เงินสะสม ส่วนกระทรวงศึกษา เรียกว่า เงินเหลือ
จ่าย
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - เงินสะสม หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปลัดเทศบาลฯ
และหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอื่นที่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณหลังจากที่ได้หักทุนสารองเงินสะสมไว้
แล้ว และรวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ ด้วย ซึ่งสามารถนามาใช้จ่ายได้ 3 วิธี คือ
1. การยืมเงินสะสม กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน โดยการขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นจึงสามารถ
ดาเนินการได้ สาหรับกรณีเกิดสาธารณภัยยืมเงินได้ตามวงเงินที่กาหนด
2. การยืมเงินสะสมมาทดรองจ่าย ก็คือกรณีเบื้องต้นที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นว่าสามารถนามา
จ่ายในช่วง 3 เดือนแรกไม่เพียงพอก็ให้ยืมเงินสะสมมาทดรองจ่ายไปก่อนได้
3. การจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งมีระเบียบกฎหมายกาหนดไว้อยู่ว่า จะใช้จ่ายเฉพาะในด้านใด
เช่นในกรณีการเก็บขยะที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - สาหรับรถบรรทุกขยะและรถตักหน้าขุดหลัง อยากให้มีการพิจารณาถึงฐานะการเงิน
สมาชิกสภาฯ
ของเทศบาลฯ ความเหมาะสมและความคุ้มค่า ว่ามีความจาเป็นหรือไม่เพราะถ้ามีรถก็
ต้องมีคน รวมถึงค่าบารุงรักษาด้วย นอกจากนี้ยังมีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จึงขอให้มีการชะลอการพิจารณาออกไป
และให้มีการพิจารณาในสมัยต่อไป เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสในการศึกษา
รายละเอียดก่อน
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - จากที่ท่าน ส.ท.สมศักดิ์ฯ ได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วนั้น ไม่ทราบว่าจะมีท่านสมาชิกสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ท่านไหนจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ขอสอบถามท่านปลัดเทศบาลฯ ว่าในส่วนของกรอบพนักงานจ้างรถบรรทุกขยะ ได้ส่งเข้า
นายกเทศมนตรีฯ
จังหวัดแล้วหรือไม่
-8-/ได้ส่งเข้าจังหวัดแล้วครับ…
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ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

นายสุคา วินัน
สมาชิกสภาฯ
นายแสวง จาปา
รองประธานสภาฯ

นายธนทรัพย์ เกเย็น
สมาชิกสภาฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ
หน.หน่วยบริการ
ประชาชนฯ

- ได้ส่งเข้าจังหวัดแล้วครับ มีคนขับรถบรรทุกขยะ 1 คน และพนักงานเก็บขยะอีก 4 คน
จังหวัดจะมีการพิจารณาแผนอัตรากาลังเป็นวงรอบในเดือนมกราคม 2555 ก็ไม่เกิน 40
เปอร์เซ็นต์ ก็เข้าสู่กระบวนการสรรหา คงเป็นการควบคู่ไปพร้อมการเลือกตั้ง ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ประมาณเดือนมีนาคมถึงจะมีการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ในระหว่างนี้ก็จะเห็นได้ว่า
พื้นที่ชุมชนมีการขยายเพิ่มมากขึ้น และรถมีอยู่เพียง 1 คัน เพราะฉะนั้นภารกิจวงรอบของการ
เก็บขยะก็จะมีมากขึ้น หากรถเสียหรือชารุดขึ้นมาก็จะลาบาก จึงขอฝากทางสภาฯ ว่าควรจะมี
การพิจารณาร่วมกัน
- จากที่ท่าน สท.สมศักดิ์ฯ ว่ามีความจาเป็นหรือไม่ ผมสามารถบอกได้ว่ามีความจาเป็นมาก
สาหรับบรรทุกขยะ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ขยะจะมีมากจนล้น ส่วนรถตักหน้าขุดหลังสมัยหน้า
กว่าจะมีการเสนอพิจารณากันก็จะเป็นช่วงฤดูฝนพอดี หากในวันนี้ไม่สามารถพิจารณากันได้ก็
ขอให้มีการพิจารณาในการประชุมครั้งหน้า
- ในความคิดของผม สาคัญทุกอย่างถ้ามีไว้ก็ดี แต่ในขณะนี้สมาชิกสภาฯ ชุดนี้กาลังจะหมด
วาระ เหลือประมาณเดือนกว่าๆ ทาให้มีเวลาในการพิจารณาไม่เพียงพอ อาจมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นได้ จึงอยากให้มีการพิจารณาในช่วงของสมาชิกสภาชุดต่อไป เพราะผมเชื่อว่าเทศบาลฯ
มีความพร้อมในทุกๆ ด้านอยู่แล้ว ในอนาคตก็ต้องมีหลายๆ อย่างเพิ่มขึ้น เช่น รถดับเพลิง
เป็นต้น
- สาหรับผมอยากให้มีการพิจารณาในวันนี้ ตามข้อจาเป็นในข้อ 5.1 (1) ก่อน ส่วนข้อ
5.1 (2) ค่อยนามาพิจารณาทีหลัง เพราะปัจจุบันนี้ได้มีประชาชนและชุมชนเพิ่มขึ้นการ
จัดเก็บขยะก็ไม่ทัน ทาให้เกิดข้อร้องเรียน จึงเห็นว่าควรมีการพิจารณาในเรื่องของ
รถบรรทุกขยะก่อน
- ผมขอนาเรียน ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงไปแล้วในข้อ 5.1 (1) เรื่องรถบรรทุก
ขยะ เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในวันนี้หากท่านสมาชิกสภาฯ จะตัดสินใจใน
รูปแบบไหนก็จะเคารพในการตัดสินใจของท่าน ส่วนข้อ 5.1 (2) ที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้
กล่าวว่า อยากให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อน โดยมีสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาคุณลักษณะ และหากคิดถึงความจาเป็นเร่งด่วน ว่าหน้าฝนทุกปี
เทศบาลฯ ได้รับผลกระทบกับปัญหาอะไรบ้าง สาหรับการจัดซื้อฯ ในสมัยหน้าไม่ทราบว่า
จะได้เข้ามาหรือไม่ ก็จะกลายเป็นวาระที่ต้องเขามารับผิดชอบ สาหรับการพิจารณาใน
วันนี้อาจจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะก่อน และในการประชุมใน
ครั้งต่อไปอาจจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ใช้
เวลาเพียงวันหรือสองวัน เพราะอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน ตามที่ท่านรองประธานสภาฯ ได้
กล่าวว่ารอสภาฯ ชุดใหม่เข้ามา การประชุมสภาฯ ก็ประมาณเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วง
ฤดูฝนพอดี และการจัดซื้อจัดจ้างก็น่าจะเป็นช่วงปลายปี
- เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามวาระการประชุม ข้อ 5.1
นั้น ขอแสดงความคิดเห็นในการที่เทศบาลฯ เป็นพื้นที่ชายแดนและเมืองท่องเที่ยว ต้อง
พิจารณาถึงความเจริญในวันข้างหน้า เพื่อรองรับความเจริญ และผลประโยชน์ความคุ้มค่า
ในเรื่องของคุณลักษณะและการพิจารณาต่อไป อีกทั้งวาระของท่านนายกฯ ก็ยังมีอีก
หลายปี ส่วนทางท่านสมาชิกสภาฯ ที่เหลืออีกไม่นาน หากมองภาพแล้วก็จะถือว่าเป็น
ผลงานของท่าน
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นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอความคิดเห็นกันมาแล้ว หากต้องการให้มีเลื่อนการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
พิจารณาออกไปนั้น จึงอยากให้มีการลงมติเห็นชอบด้วย ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ
การลงมติ และมีการรับรองมติ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายสมศักดิ์ พรมมินทร์ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ
เทศบาลฯ ขอเสนอเลื่อนการพิจารณาออกไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรือช่วงบ่าย เพราะ
ขณะนี้ท่านปลัดเทศบาลฯ ก็กาลังจัดเตรียมเอกสาร และรายละเอียด ในการศึกษาข้อมูล
และทางท่านสมาชิกสภาฯ จะได้ศึกษาผลได้ผลเสียเพื่อความคุ้มค่าแห่งงบประมาณ
เพราะในวันนี้เราไม่มีความพร้อม และเราคงไม่สามารถพิจารณาได้กับเอกสาร ๕ บรรทัด
ครึ่ง กับเงินงบประมาณ 5 ล้านครึ่ง มันจะพิจารณาได้อย่างไรครับ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 2 ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ประชุม
- นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์ และ นายแสวง จาปา รับรอง
- ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่เห็นว่าควรเลื่อนการพิจารณาออกไป
มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบมีเลื่อนการพิจารณาออกไป ดังนี้
- เห็นด้วย
5 เสียง
- ไม่เห็นด้วย ๖ เสียง
- งดออกเสียง - เสียง
สาหรับกระผมในฐานะเป็นประธานสภาฯ เป็นผู้ชี้ขาด ขอให้มีการพิจารณาในวันนี้
- สาหรับข้อ 5.1 (1) เรื่องการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รถบรรทุกขยะฯ ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอให้มีการลงมติด้วยครับ
มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก
ขยะฯ ดังนี้
- เห็นด้วย
6 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 3 เสียง
- งดออกเสียง 2 เสียง
ที่ประชุม
- รับทราบ
5.1 (2) เรื่องการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตักหน้าขุดหลัง ถ้าหาก
ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบในการจัดซื้อขอให้มีการลงมติด้วยครับ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ขออนุญาตทาความเข้าใจ สาหรับข้อ 5.1 (2) ในวันนี้ขอเป็นการรับทราบข้อเห็นของ
นายกเทศมนตรีฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ และอยากให้ท่านเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ
เพื่อที่จะนาเข้าสู่การประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งยังไม่ต้องขออนุมัติ
นายสมพงษ์ วงค์ธรรม
- ผมเห็นด้วยกับการชะลอ เพื่อเลื่อนการพิจารณาออกไป ตามข้อ 5.1 (2) กรณี รถตัก
สมาชิกสภาฯ
หน้าขุดหลัง ซึ่งจะได้ดูคุณลักษณะรายละเอียดของรถกันต่อไป
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นตามความคิดเห็นของท่าน สท.สมพงษ์ วงค์ธรรม
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
ที่ประชุม
- นายสุคา วินัน และ นายธนทรัพย์ เกเย็น รับรอง
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นชอบด้วย ขอมติที่ประชุม
-10-/มีมติเห็นชอบ…
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มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบตามความคิดเห็นของท่าน สท.สมพงษ์ วงค์ธรรม ในการเลื่อนการ
พิจารณาออกไป ดังนี้
- เห็นด้วย
7 เสียง
- ไม่เห็นด้วย
- เสียง
- งดออกเสียง 3 เสียง
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง 6.1 ญัตติเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตาบล
ประธานสภาเทศบาลฯ
เวียงพางคา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอเชิญท่านนายกฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อกฎหมายมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ โดย
นายกเทศมนตรีฯ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ “ให้
นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจาทุกปี” และสอดคล้องตามนัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้
- สาหรับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ เป็นรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554, บัญชีรายรับจริงประกอบงบทดรองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๕4 และงบเงินสะสม ซึ่งเอกสารได้ส่งให้สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ได้ศึกษาล่างหน้าแล้วนั้น หากสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีประเด็น
ซักถาม สามารถซักถามได้
- สาหรับกระผม ได้เข้ามาบริหารงานที่เทศบาลฯ รวมระยะเวลาได้ประมาณ 3 เดือน ซึ่ง
งบประมาณระหว่างที่ผมเข้ามายังไม่ชัดเจนเท่าไร เพราะได้เข้ามาร่วมพิจารณาในด้าน
โครงสร้างต่างๆ ที่ผ่านเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2555 แต่ในส่วนของปี 2554 ซึ่งเป็น
ของผู้บริหารชุดเก่าเป็นผู้ดาเนินการ ส่วนผมได้เข้ามามีส่วนพิจารณาโครงการเพิ่มเติมจาก
เทศบัญญัติปี 2554 ในส่วนของรางระบายน้าหมู่ที่ 9 ซอย 5 ซอยลีซอ และโครงการ
ก่อสร้างไหล่ทางของหมู่ที่ 8 ซอย 1 และโครงการก่อสร้างรั้วของหมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นการ
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ในการก่อสร้างแค่เพียงในส่วนนี้เท่านั้น
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - สาหรับท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ ขอเชิญซักถามได้ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
6.2 ญัตติเรื่องการปฏิบัติตามข้อแนะนาแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๔๓๕ เรื่อง ข้อแนะนา
นายกเทศมนตรีฯ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มเติม ได้กาหนดมีขั้นตอน ดังนี้
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1) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ จานวน 9 คน
ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒ คน
(๔) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๒) ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓) ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล ปีละ ๒ ครั้ง แล้ว
เสนอผลการประเมินให้เทศบาลทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยาย หรือยุติการดาเนินการ
๔) ให้คณะกรรมการฯ และเทศบาลกาหนดและจัดทาแบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล เพื่อดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
๕) เทศบาลต้องส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ประสบผลสาเร็จมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุ
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
๖) การประเมินของคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา มิใช่เพื่อการจับผิด
- ในส่วนของการพิจารณานั้น ขอเลื่อนไปก่อนเพราะสมาชิกสภาฯ ชุดนี้กาลังจะหมดวาระ
ตามหนังสือต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน 2 ท่าน ซึ่งหากมีการแต่งตั้งไปแต่วาระเหลือเพียงประมาณ 1 เดือน จึงขอเลื่อน
การพิจารณาออกไปก่อน
นางดารินทร์ ตารินทร์
- เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ที่ทุกๆ ปีจะมีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Coreteam)
ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ซึ่ง
การประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินการ ในการที่จะนาผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดาเนินการ ซึ่งจะ
บ่งชี้ว่ากระบวนการ วิธีการ แผน หรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด ขอให้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล จานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ ถึงแม้ว่าใกล้จะหมดวาระ
แล้วก็ตาม ก็อยากให้มีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ก่อน โดยให้มีโครงสร้าง
ตามหนังสือสั่งการ หลังจากนั้นก็จะให้มีการปรับปรุงคาสั่งในภายหลังได้
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - จากคาแนะนาของหัวหน้าสานักปลัดเทศบาลฯ ที่จะให้มีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก
ประธานสภาเทศบาลฯ
สภาฯ จานวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ ต้องมีผู้เสนอและผู้รับรองด้วย
นายธนทรัพย์ เกเย็น
- กระผมขอเสนอ นายสุคา วินัน
สมาชิกสภาฯ
ที่ประชุม
- นางจันทกานต์ น้อยหมอ และ นายยศเชย ไชยเดช ผู้รับรอง
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นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์
สมาชิกสภาฯ
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

- กระผมขอเสนอ นายสมพงษ์ วงค์ธรรม

- นายสุคา วินัน และ นายธนทรัพย์ เกเย็น ผู้รับรอง
- มีมติเห็นชอบถือว่านายสุคา วินัน และ นายสมพงษ์ วงค์ธรรม เป็นผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตาบลเวียงพางคา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ ของเทศบาลตาบลเวียง
พางคา ดังนี้
- เห็นด้วย
7 เสียง
- ไม่เห็นด้วย
- เสียง
- งดออกเสียง 3 เสียง
ที่ประชุม
- รับทราบ
ข้อ 6.3 ญัตติเรื่องการพิจารณาดาเนินโครงการต่อระบบประปาบ้านห้วยน้าริน หมู่ที่ ๗
ต.เวียงพางคา ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจาก
นายกเทศมนตรีฯ
ที่กระผมได้ลงพื้นที่พบปะกับประชาชน รวมถึงการรับทราบถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลน
และได้พบคุยกับผู้ใหญ่บ้านห้วยน้าริน หมู่ที่ 7 ว่าทุกๆ ปีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าเป็น
ปัญหาสาคัญที่สุด และในวันนี้ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ารินจะได้มาชี้แจงถึงเหตุผลความสาคัญ
ของปัญหาการขาดแคลนน้า ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ควรที่จะได้รับการแก้ไข ถึงแม้ว่า
จะมีการแก้ไขได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ถ้าหากสามารถเป็นการบรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชน น่าจะได้เข้าสู่วาระของการรับพิจารณาอนุมัติจากสภาฯ
นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โครงการต่อระบบประปาบ้านห้วยน้าริน หมู่ที่ ๗ ต. เวียงพางคา กระผมขอกล่าวย้อนหลัง
ไปเมื่อประมาณ พ.ศ. 2548 ก็ได้รับงบของกลุ่มทุนทรัพย์ซึ่งร่วมกับของหมู่ที่ 10 ได้
งบประมาณมา 3 ล้านบาท ซึ่งนาไปใช้ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท แต่น้าประปาไม่ขึ้น
เนื่องจากพื้นที่สูง จึงได้มีโครงการในส่วนนี้เสนอมายังเทศบาลตาบลเวียงพางคา และทาง
ส่วนงานของดอยตุงเป็นผู้ออกแบบ และมีส่วนร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการ
สมทบในบางส่วน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เพราะจากที่
ผ่านมาบ้านห้วยน้าริน นั้นจะเริ่มประสบปัญหาความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภคตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมของทุกๆ ปี ต้องมีการขอน้าโดยให้รถดับเพลิงของ
เทศบาลฯ ไปส่งน้า สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 เที่ยว ซึ่งทางดอยตุงก็ได้มีการสารวจพื้นที่
ส่วนของดอยตุงว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้าได้อย่างไร ซึ่งกระผมก็หวังว่าจะได้รับน้า
จากศูนย์บาบัดบ้านผาหมี แต่เมื่อไปสารวจแล้วต้องใช้งบประมาณมากกว่า 2 ล้าน ซึ่งเป็น
งบประมาณจานวนมาก จึงขอเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนตามโครงนี้ที่ได้เสนอ
มานี้ (พร้อมเอกสารประกอบและแผนที่สังเขป) โดยรายละเอียดและวิธีการดาเนินการจะ
มีดังนี้ คือ จะมีการก่อสร้างบ่อพักน้าขนาด 60 ลบ.ม. จานวน 2 บ่อ เพื่อส่งน้าและจ่าย
น้าให้กับทางหมู่บ้าน เป็นการต่อน้าจากท่อของการประปาโดยผ่านมิเตอร์วัดน้าและมี
วาวล์แบบลูกลอยควบคุม อัตราการปั๊มน้าเพื่อส่งจากถังพักไปยังถังจ่าย 10 ลบ.ม.
ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน เสียค่าไฟฟ้าวันละ 231 บาท คิดเป็นเงินต่อเดือน
เท่ากับ 6,930 บาท ซึ่งเป็นอัตราการใช้น้าต่อเดือน คิดจากจานวนประชากร 422 คน
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ใช้วันละ 100 ลิตรต่อคน จะต้องใช้น้า 4 ลบ.ม. ต่อวัน หากคิดเป็นต่อเดือนจะเท่ากับ
1,290 ลบ.ม.ต่อเดือน หากค่าประปาส่วนภูมิภาค ลบ.ม.ละ 5 บาท จะมีค่าใช้จ่าย
6,450 บาทต่อเดือน รวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้าเท่ากับ 13,380 บาท
ต่อเดือน หากเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจาก 57 ครอบครัว จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ 235 บาทต่อ
ครอบครัว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้น้าของแต่ละครอบครัวด้วย หากคิดจาก 57 ครอบครัว
ประชากรจานวน 422 คน เฉลี่ยประชากรต่อครอบครัว 7.5 คน การใช้น้า 22.5 ลบ.ม.
ต่อครัวครอบต่อเดือน จะต้องเก็บค่าการใช้น้า ลบ.ม. (หน่วยละ) 12 บาท คิดเป็นรายได้
15,390 บาท จากรายจ่าย 13,380 บาท จะคงเหลือเงินไว้สาหรับการบริหารจัดการ
เรื่องอื่นๆ เท่ากับ 2,010 บาทต่อเดือน หรือ 24,120 บาทต่อปี และในการบริหาร
จัดการน้าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อควบคุมดูแลและซ่อมแซมระบบน้า
ตามวงรอบที่กาหนด ทั้งนี้ กระผมจึงอยากให้ทางสมาชิกสภาฯ พิจารณา ตรวจสอบ
เอกสาร ซึ่งทางห้วยน้ารินก็อยากขอความเห็นชอบและขอความเห็นใจกับปัญหานี้ด้วย
ขอขอบคุณครับ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- จากที่สังเกต ของแผนที่หากมีการปั๊มน้าขึ้นที่สูง จะมีปัญหาเรื่องการสูบน้าจะขึ้นหรือไม่
นายกเทศมนตรีฯ
หากแรงน้าไม่เพียงพอ
นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา - ในส่วนที่จะปั๊มน้าขึ้นด้านบน จะเป็นระบบพักน้าโดยให้น้าเต็มก่อน ถ้าลูกลอยเต็มแล้วก็
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
จะสามารถปั๊มไปสู่ข้างบนซึ่งจะมีลูกลอยเช่นกัน หากไม่มีน้าก็จะไม่สามารถปั๊มน้าลงมาได้
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ไม่ทราบว่าทางท่าน ผ.อ.กองช่าง มีความเห็นอย่างไรบ้างกับการก่อสร้างโครงการต่อ
นายกเทศมนตรีฯ
ระบบน้าประปา
ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์
- จากที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงเกี่ยวกับบิลแจ้งการใช้น้านั้น จะแยกออกจากบิลของ
สว่างเต็ม
ประปาใช่หรือไม่ และทางประชาชนจะให้ความความยินยอมหรือไม่ และที่ดังกล่าวทราบ
ผ.อ.กองช่าง
ว่าเป็นของเอกชน และทางท่านปลัดเทศบาลฯ อยากให้มีทางสภาฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการออกไปสารวจ ตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ด้วย
นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา - เนื่องด้วยพื้นที่ที่จะจัดตั้งแท็งค์น้าทั้ง 2 จุดนั้นเป็นที่ของหมู่บ้านมิใช่พื้นที่ของเอกชน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
จึงไม่มีปัญหาตามที่ ผอ.กองช่างเข้าใจ และการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งทางหมู่บ้านได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทาการเข้าใจแล้วเช่นกัน
- เดิมได้ทาการสารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ดอยตุง แต่ปรากฏว่าไม่มีแหล่งน้าที่จะสร้าง
ประปาภูเขาในฤดูแล้งได้ เพราะพบแต่แหล่งน้าผิวดินซึ่งไม่มีศักยภาพเพียงพอ มีเพียง
แหล่งน้าแห่งเดียวที่สามารถดาเนินการได้นั้นอยู่ที่บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 แต่ทางหมู่บ้านก็
ไม่สามารถให้ดาเนินการได้เพราะต้องกันน้าไว้ใช้เช่นกัน
นางวรญา พรไชยเดช
- เรื่องการติดตั้งปั๊มน้าเพื่อสูบน้าไปเก็บบนที่สูง ดิฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านแม่สาย
เลขานุการสภาฯ
หมู่ที่ 1 ที่เคยทาลักษณะเช่นนี้ แต่ทว่าก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทั่วถึง เป็นไปได้
หรือไม่หากเราขยายเขตประปาเข้ามาในพื้นที่โดยตรง อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหน่อย
แต่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - เรื่องปัญหาภัยแล้งบ้านห้วยน้ารินนี้ เป็นปัญหาที่คั่งคางสะสมมานาน และเป็นปัญหาที่
สมาชิกสภาฯ
มีบริเวณกว้าง เพราะต้องยอมรับว่าทุกปีเมื่อถึงฤดูแล้ง บ้านห้วยน้ารินก็จะแล้งหนัก
ขาดน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ต้องให้เทศบาลฯ นารถลาเลียงน้าไปมอบให้โดยที่น้าที่เรา
นาไปมอบก็ไม่มีความสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค หากเราสามารถแก้ไขปัญหานี้
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นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

โดยที่ไม่ขัดต่อระเบียบใดก็ควรเร่งดาเนินการโดยด่วน
- สาหรับโครงการนี้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ให้ผู้ชานาญการเข้ามาสารวจและจะ
มีงบประมาณสมทบเป็นบางส่วน ร่วมกับทางหมู่บ้าน เพราะมีการพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ และได้ศึกษาร่วมกันมานานหลายเดือนแล้ว จึงเสนอมาเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติต่อไป
- เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งประสบปัญหามานานหลายปีแล้ว
และชาวบ้านก็ความสมัครสมานสามัคคีกันเพียงแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงอยากให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบในการพิจารณา
- ขออนุญาตในส่วนนี้ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕5 ซึ่ง งานแผนและงบประมาณได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า มีในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2555 - 2557) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 7
จานวนเงิน 5๐๐,๐๐๐ บาท ควรให้ฝ่ายบริหารได้ เสนอญัตติเพื่อโอนเงินดังกล่าว เพื่อ
นามาดาเนินการในส่วนของโครงการนี้ ซึ่งมีงบประมาณในการดาเนินการ 292,510.25
บาท
- อยากให้ทางกองช่างออกสารวจ เกี่ยวกับการขยายเขตประปาของประปาส่วนภูมิภาค
ว่ามีการขยายเขตหรือยัง ด้วยความห่วงใยและความเสี่ยงเนื่องจากการใช้น้านั้น เพราะ
ประชาชนต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายน้า เพราะการใช้น้าต้องมีการใช้ไปตลอด เพราะเคย
ทราบว่าประปาส่วนภูมิภาคกาลังทาการขยายเขตประปา และจะให้มีการขยายให้ทั่วถึง
ทั้งแม่สาย เพราะขณะนี้ก็มีการซื้อที่เพื่อเตรียมการดาเนินงานในการขยายเขตประปา เพื่อ
ประชาชนจะได้รับภาระค่าใช้จ่ายตามที่ประปาได้กาหนดเอาไว้ จึงอยากให้มีการพิจารณา
ว่าระหว่างการต่อระบบน้าประปากับการต่อขยายเขตน้าประปา แบบไหนที่คุ้มค่ากว่ากัน
- ไม่ทราบว่า ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ได้ทราบถึงข้อมูลการขยายเขตประปาหรือไม่

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา - การขยายเขตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่มีโครงการอยู่นั้น ข้อมูลที่ทราบมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นัน้ เป็นการขยายเขตประปาคนละสาย เป็นโครงการสายทางน้ารวก ซึ่งได้ดาเนินการไป
บ้างแล้ว แต่น้าประปาไม่ขึ้น ซึ่งประชาชนก็ได้รับความเดือนร้อนเช่นกัน เพราะต่อแล้วน้า
ไม่ขึ้น
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่วมกันในการจะดาเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน ตาม
ประธานสภาเทศบาลฯ
โครงการต่อระบบประปาบ้านห้วยน้าริน ยังไม่ใช่เป็นการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินแต่อย่าง
ใด ซึ่งในการพิจารณาที่ทุกท่านให้ความห่วงใยในความเป็นได้ของโครงการ จึงได้มีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาในเรื่องนี้ เหมือนกับการจัดหาครุภัณฑ์รถ
ตักหน้าขุดหลัง
ที่ประชุม
- รับทราบ
ข้อ 6.4 ญัตติเรื่องแจ้งผลการขอใช้ที่ดินหนองแหวนสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์
เป็นที่ตั้งสานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา รวมทั้งเป็นศูนย์ราชการของตาบล
เวียงพางคา
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นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์
สว่างเต็ม ผ.อ.กองช่าง

- ตามที่เทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้ขอใช้ที่ดินหนองแหวนสาธารณประโยชน์ เนื้อที่
ประมาณ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๗.๔๐ ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งสานักงานเทศบาล
ตาบลเวียงพางคา รวมทั้งเป็นศูนย์ราชการของตาบลเวียงพางคา ไปยังสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย (ตามหนังสือที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงพางคา
ที่ ชร ๗๕๑๐๑/๑๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐) ซึ่งทางสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
สาขาแม่สายได้แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของ
รัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาบังคับใช้ จึงให้เทศบาลได้จัดทาแผนที่ท้าย
พระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติถอนสภาพ และจัดทาแผนผังการใช้ที่ดินมา
ประกอบการพิจารณา (ตามหนังสือสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย ที่ ชร
๐๐๑๙.๐๒/๘๓๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) ต่อมาได้รับการแจ้งจากสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย ว่า จังหวัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพื้นที่สาหรับก่อสร้าง
อาคารที่ทาการเทศบาลและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เนื้อที่ประมาณ ๗ -๒-๒๘ ไร่ ส่วนที่เหลือ
เป็นหนองน้าและที่ตั้งป้อมยามตารวจ สาหรับส่วนที่มีสภาพเป็นหนองน้านั้น
กระทรวงมหาดไทยได้เคยพิจารณาและวางแนวทางไว้ว่า หนองน้าสาธารณประโยชน์โดย
สภาพแล้วไม่อาจอนุญาตให้ถอนสภาพได้ เนื่องจากมีสภาพเป็นที่สาหรับใช้ร่วมกัน
ตลอดไป จังหวัดจึงแจ้งให้เทศบาล ทบทวนการขอถอนสภาพที่ดินโดยกันส่วนที่เป็นหนอง
น้าธรรมชาติออกจากแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่ก็ไม่ขัดข้องหากเทศบาลมีความประสงค์ขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (ใช้ชั่วคราว) ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ในส่วนที่เป็นหนองน้านั้นโดยรวมส่วนที่ขอถอนสภาพและหนองน้าเข้าด้วยกันตาม
รูปแผนที่เดิม แต่สาหรับส่วนที่ขอถอนสภาพนั้น จะต้องกันส่วนที่เป็นหนองน้าออก
เสียก่อน หากขอดาเนินการโดยรวมเอาส่วนนี้เข้าไปด้วย กระทรวงมหาดไทยอาจจะ
พิจารณาไม่อนุญาตก็ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
- ซึ่งทางสานักงานที่ดินแม่สายได้มีหนังสือแจ้งเข้ามาว่า ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่อาจถอน
สภาพได้ คือ ส่วนของหนองน้า ส่วนอาคารสานักงานและตู้หน่วยบริการประชาชนตาบล
เวียง พางคาสามารถถอนสภาพและใช้เป็นประโยชน์ได้ ขอเชิญท่าน ผ.อ.กองช่างได้ชี้แจง
ถึงความคืบหน้าด้วย
- ขออนุญาตชี้แจง ในการขอถอนสภาพหนองสาธารณะประโยชน์หนองแหวน ซึ่งได้
ดาเนินการมาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงพางคา เมื่อปี พ.ศ.2540
เรื่อยมาก็ยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งปี พ.ศ.2550 จึงได้ส่งเรื่องเข้าไปที่ดินจังหวัดเชียงราย
และทางจังหวัดได้แจ้งกลับเข้ามาให้สามารถถอนสภาพหนองแหวนออกไป ประมาณ 5
ไร่กว่าออกจากแผนที่ ซึ่งทางกองช่างก็ได้ดาเนินการ โดยให้นายช่างโยธา คือ
นายไววิทย์ ติวัน เข้าไปประสานกับที่ดินอาเภอแม่สาย เมื่อทางที่ดินแม่สายได้จัดทาผัง
ใหม่แล้วเสร็จก็จะดาเนินการจังส่งเข้าที่ดินจังหวัดเชียงรายอีกครั้ง จึงขอแจ้งความคืบหน้า
ให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ
-16-/ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ...
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ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ
หน.หน่วยบริการฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ
ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ
หน.หน่วยบริการฯ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ
ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ
หน.หน่วยบริการฯ

- ตามหนังสือ ในสัดส่วนที่เป็นหนองน้าสาธารณะหนองแหวนและที่ตั้งของตู้หน่วยบริการ
ประชาชน ต.เวียงพางคา ตัดในส่วนของหน่วยราชการไปด้วย ถ้าหากสามารถเสนอเข้าไป
พร้อมกันในการขออนุญาตต่างๆ จะให้ทางตารวจขออนุญาตทาเข้าไปพร้อมๆ กันหรือไม่
- ในส่วนของการพิจารณาต้องส่งเข้าไปพร้อมกัน
- ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ 1 ไร่

- ให้ทางกองช่างออกตรวจสอบ กรณี กันหนองน้า แต่เดิมที่ได้ดาเนินการน่าจะเป็นการ
รวมพื้นที่ แต่เป็นมติที่มีมานานแล้ว จึงขอให้ออกสารวจและดาเนินการด้วย
- ในที่นี้ไม่ได้ขัดว่าต้องแยกเป็นของตารวจนะครับ เพราะอาคารของเราเป็นของเทศบาลฯ
ถ้าหากเป็นพื้นที่เดียวกันในการดูแลซ่อมบารุงรักษาต่างๆ ทางตารวจก็ต้องขอฝากให้ทาง
เทศบาลฯ ดูแลเรื่องงบประมาณด้วย
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - ก็ฝากให้ทางกองช่างที่ให้แผนผังขึ้นมา ขอให้ติดตามจากที่ดินว่าเจตนาเดิมตั้งแต่เมื่อครั้ง
ปลัดเทศบาลฯ
ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ว่าที่ตั้งของหน้าป้อมยามเดิม ซึ่งหน้าจะเป็นป้อมยามฝั่ง
ตรงกันข้าม ซึ่งข้อความของคาว่า “ป้อมยาม”น่าจะให้สอดคล้องกับชื่อของอาคาร เพื่อจะ
ได้ไม่ต้องติดขัดกับระเบียบของการใช้ที่ดิน จึงขอแจ้งให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ ซึ่งจะเห็น
ว่าเป็นเวลาเนิ่นนานมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เรื่อยมาจนเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ได้ย้ายกันไป
หลายคนแล้วแต่ความคืบหน้าก็ยังไม่ปรากฏ จนเมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2554และ 5
ตุลาคม 2554 ก็ได้มีหนังสือเข้ายังเทศบาลฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเป็นการแจ้ง
ความคืบหน้า เพื่อจะได้ขอมติในการใช้ที่ดินและเป็นการรองรับ ในกรณีที่มีการร้องขอ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ขออนุญาตท่านปลัดเทศบาลฯ ว่าในที่นี้ต้องการแจ้งให้ทราบหรือต้องให้มีการลงมติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - เป็นการขอความคิดเห็นในมติ กรณี การขอกันหนองน้า เพื่อให้ครบองค์ประกอบในส่วน
ปลัดเทศบาลฯ
นี้ รวมถึง เพื่อจะได้เพิ่มข้อความให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ว่ายังคงให้หนองน้า
เป็นแหล่งพันธุ์ปลาเหมือน ไม่ได้นาไปถมหรือนาไปทาอะไรต่างๆ เพื่อเป็นการขอ
ความเห็นว่า จะมีการคงหนองน้าเป็นเช่นเดิม
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - สาหรับท่านสมาชิกท่าน หรือท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ซักถามได้ครับ
- เรื่องเดิม คือ ทางเทศบาลฯ ได้ขอใช้ที่ดินในปัจจุบันเป็นที่ตั้งสานักงานไม่ให้เป็นที่
สาธารณะ ส่วนหนองน้ายังคงสภาพให้เป็นพื้นที่สาธารณะต่อไป หากไม่มีผู้ใดสงสัยจะ
ขอให้มีลงมติที่ประชุม
ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ - สาหรับที่จะลงมตินั้น น่าจะแยกส่วนราชการกัน เพราะในส่วนของตู้หน่วยบริการ
หน.หน่วยบริการฯ
ประชาชนฯ นั้นมีอยู่ 2 จุด ซึ่งมีเลขประจาบ้านเป็นของตนเอง ตู้ฝั่งตรงกันข้ามเดิมเลขที่
19 หมู่ที่ ปัจจุบันเป็นเลขที่ 296 หมู่ที่ 9 ส่วนอาคารใหม่ เลขที่ 256/1 หมู่ที่ 9
เช่นกัน ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ ดูแลโดยแขวงการทางจังหวัดเชียงราย และทาง สภ.แม่สาย
ได้ขออนุญาตใช้ถูกต้อง และท่านน่าจะทราบว่าก่อนหน้านี้จนปัจจุบันมีผู้ที่พยายามจะใช้
ที่ดินตรงส่วนนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินเดิมตั้งยังมีชีวิตอยู่จนเสียชีวิต
ไป จนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และปัจจุบันนี้ก็ทราบมาว่าได้มามีผู้ซื้อต่อแล้ว ซึ่งกระผมได้
-17-/ชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว...
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ชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว และผู้ที่มาซื้อก็ทราบแล้วแต่ยังมีความพยายามอยากได้ที่ดิน
ตรงจุดนี้อยู่ ซึ่งได้นาเข้าที่ประชุมประชาคมร่วมกันหลายรอบแล้วว่าจะรักษาให้คงเป็น
พื้นที่ในการให้การบริการประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันต่อไป
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- สาหรับเรื่องนี้ กระผมก็ได้รับแจ้งจากหัวหน้าศรีทอนมาประมาณเกือบเดือนแล้วว่า ใน
นายกเทศมนตรีฯ
ส่วนของที่ดินบริเวณนี้ จึงขอให้ทางกองช่างร่วมกับทางนิติกรรวบรวมเอกสาร เพราะไม่
ทราบว่าในอนาคตนั้นทางเขาจะนากฎหมายหรือระเบียบข้อไหนมาบังคับมาใช้ และทาง
เทศบาลฯ ขอยืนยันว่าไม่ต้องการให้ที่ดินบริเวณนี้ตกไปเป็นของเอกชน หากเช่นไรแล้วขอ
กาชับให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลฯ ได้ประสานเกี่ยวกับเอกสารกับทาง
หัวหน้าศรีทอนด้วย
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ถ้าหากไม่มีผู้ใดสงสัย ก็ขอให้มีการลงมติร่วมกัน ในเรื่องการขอใช้ที่ดินสาธารณะหนอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
แหวนเป็นที่ตั้งของสานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง
หนังสือตอบกลับมาเรื่องการถอนสภาพที่ดินในส่วนที่เป็นหนองน้า ท่านสมาชิกสภาฯ ที่
อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ท่านใดที่เห็นด้วยกับการถอนสภาพที่ดินโดยการกันพื้นที่ที่เป็นหนอง
น้าให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ตลอดไป
มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบกับการถอนสภาพที่ดินโดยการกันพื้นที่ที่เป็นหนองน้าให้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ตลอดไป ดังนี้
- เห็นด้วย
10 เสียง
- ไม่เห็นด้วย
เสียง
- งดออกเสียง
1 เสียง
ที่ประชุม
- รับทราบ
6.5 ญัตติเรื่อง แจ้งรายงานข้อเท็จจริงผลการปฏิบัติราชการ กรณีการขออนุญาตทาการ
ขุดดินลูกรัง รายนางสาวสายธาน คามี (โดยนายดวงคา ใหม่ชมพู)
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- รายละเอียดตามสาเนาหนังสือสานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย
นายกเทศมนตรีฯ
ที่ ชร ๐๐๑๙.๐๒/๖๗๘๗ เรื่อง ขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ และสาเนาหนังสือสานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา ที่
ชร ๕๔๖๐๑/๑๕๙๐ เรื่อง ขอหารือและคาแนะนาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- สืบเนื่อง จากการประชุมส่วนราชการรวม ถึงปัญหาเรื่องการขุดดิน หมู่ที่ 2 และการ
จัดสรรที่ดินบริเวณวัดถ้าผาจม ก่อนที่กระผมจะได้เดินทางไปราชการที่ประเทศจีนนั้น
ได้รับการประสานจากนายอาเภอก่อนที่ท่านจะย้ายการปฏิบัติราชการ ขอความร่วมมือ
จากเทศบาลฯ ในการสารวจการบุกรุก ซึ่งได้รับการรายงานผลคร่าวๆ จากกองช่างว่าทาง
อาเภอจะทาการดาเนินคดีในส่วนของการขุดดินและบุกรุกที่ดินจานวน 2 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนของทางอาเภอแม่สาย แต่ในที่นี้จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีก จึงขอนาเรียนก่อนว่าได้มี
ผู้บุกรุกเพิ่มเติมซึ่งไม่ทราบว่าเป็นการทับซ้อนที่เดิมหรือไม่ เพราะขณะนี้ที่ดินของหมู่ที่ 2
มีผู้ขอเข้าอยู่อาศัยอยู่ 4 ราย ซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่ามีผู้ใดบ้าง และในการขอดูแนวเขตให้
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ชัดเจนว่าอยู่ในเขตของเทศบาลตาบลเวียงพางคาหรือเขตเทศบาลตาบลแม่สาย และ
ขณะนี้ได้ทราบว่าได้มีผู้ประกอบการอีก 1 ราย ไปยื่นกับทางป่าไม้ โดยเป็นผู้ขออยู่อาศัย
1 ใน 4 ราย ในส่วนนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางป่าไม้และทางเทศบาลตาบล
แม่สาย ว่าในส่วนของทางกฎหมายจะมีแนวทางการดาเนินการอย่างไร ซึ่งไม่ทราบว่าเป็น
การขอซ้าซ้อนหรือไม่ เพราะยังอยู่ระหว่างของการพิจารณาคดีของทางอาเภออยู่ แต่
กระผมก็จะทาหนังสือสอบถามความก้าวหน้าเข้าไปยังอาเภอแม่สายอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่า
กรณีบุกรุกที่ดินของหมู่ที่ 2 และที่ดินจัดสรร ก็เช่นเดียวกัน เมื่อวานนี้ได้กระผมได้ไป
ราชการที่หมู่ที่ 1 ก็ตกใจเพราะมีผู้แจ้งว่าที่ดินผืนนี้ตามมติ ครม. นั้นเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้
ถาวร ซึ่งถ้าหากไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ก็อยากทราบข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่
ในเขตใด ซึ่งทางอาเภอก็ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในส่วนของกฎหมายดาเนินการอยู่ หากเช่นไร
แล้วจะนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - สาหรับท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อซักถามในเรื่องนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญซักถามได้ครับ
6.6 ญัตติเรื่องแจ้งรายงานผลการพิจารณาการขอติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มเติมของชุมชน
ร่มโพธิ์งาม หมู่ที่ ๙ ตาบลเวียงพางคา
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ตามที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตาบลเวียงพางคา ได้ยื่นคาร้องงานไฟฟ้า ขอติดตั้งเสียงตาม
นายกเทศมนตรีฯ
สายประจาหมู่บ้าน ของชุมชนร่มโพธิ์งาม ตามเป็นชุมชนห่างไกลเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทางราชการ (ตามคาร้องงานไฟฟ้า เลขรับที่ ๓๓๘๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔)
ซึ่งทางงานสาธารณูปโภคของกองช่าง ได้ทาการสารวจตรวจสอบแล้ว จะต้องใช้อุปกรณ์
ในการติดตั้งใหม่ทั้งระบบ คิดเป็นจานวนเงิน ๒๔,๗๘๐ บาท โดยจะต้องมีการจัดหา
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อดาเนินตามโครงการนี้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ตั้งงบประมาณไว้สาหรับการนี้ และได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ รับทราบแล้ว นาเรียนเพื่อทราบความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติราชการว่า เทศบาลได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าในขณะนี้เทศบาลอยู่ในระหว่างการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเวียงพางคา เมื่อได้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะให้ทาการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความสาคัญ
เร่งด่วน และนาผลมาพิจารณาในการจัดตั้งงบประมาณในการดาเนินการโครงการต่อไป
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - สาหรับท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีสงสัยในเรื่องนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญสอบถามได้ครับ
6.7 ญัตติเรื่องแจ้งรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลเวียงพางคา
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ตามที่เทศบาลได้ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ
ตาบลเวียงพางคา ตามกาหนดการประชุมประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอแจ้งผลการดาเนินการจัดการเลือกตั้งว่า หมู่บ้านที่
ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจานวน ๔ หมู่บ้าน คือ ชุมชน
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บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๒, ชุมชนบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๕, ชุมชนบ้านป่าเหมือดสันติ
สุข หมู่ที่ ๘ และชุมชนบ้านป่าเหมือดสุขสาราญ หมู่ที่ ๙
ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ
ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - ในเรื่องการแจ้งความคืบหน้าของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนของแต่หมู่บ้านที่ได้มี
ปลัดเทศบาลฯ
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจานวน ๔ หมู่บ้าน คือ ชุมชนบ้าน
ดอยงาม หมู่ที่ ๒, ชุมชนบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๕, ชุมชนบ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่
ที่ ๘ และชุมชนบ้านป่าเหมือดสุขสาราญ หมู่ที่ ๙ ก็จะให้ทางหมู่บ้านแจ้งรายชื่อเข้ามายัง
เทศบาลฯ และจะทาการตรวจสอบว่าได้ส่งมาครบถ้วนหรือยัง และยังหมู่บ้านที่ขอเลื่อน
การประชุมออกไปด้วย ก็จะดาเนินการเร่งรัดให้ครบถ้วน จากนั้นก็จะเสนอให้ท่านนายกฯ
ลงนามในประกาศ โดยส่งรายชื่อให้ทางหมู่บ้านให้รับทราบว่าถูกต้องหรือจะมีการคัดค้าน
จากนั้นก็จะมีการประกาศแต่งตั้ง ต่อจากนั้นก็จะให้มีการประชุมจัดการด้านความรู้เรื่อง
การเป็นคณะกรรมการชุมชน เพื่อจะได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่ง
คณะกรรมการชุมชนก็ถือเป็นกลุ่มกิจกรรมหนึ่งของคณะกรรมการหมู่บ้านและเป็นส่วน
หนึ่งในการกระจายงานของเทศบาลฯ รวมถึงการร่วมจัดทาแผนพัฒนาประจาปีด้วย หาก
ได้รับส่งรายชื่อครบแล้วก็จะนาส่งเพื่อให้นายอาเภอลงนามประกาศเป็นคณะกรรมการ
ชุมชนโดยตาแหน่ง ของเทศบาลฯ ต่อไป
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ สาหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนก็ได้มีการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
กล่าวถึงเรื่องนี้กันมานานแล้ว ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถซักถามได้ครับ
ระเบียบวาระที่ 7
ญัตติอื่นๆ
นายอินทวน ชื่องาม
- เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากสอบถามความคืบหน้าที่
ประธาน อสม.
ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ออกไปดูพื้นที่ดินถล่มครับ ว่ามีการติดขัดตรงไหน
ต.เวียงพางคา
หรือในเรื่องของแบบแปลน
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ขอนาเรียนในเบื้องต้นว่า ได้เข้าไปดูในพื้นที่แล้ว ในเรื่องนี้ได้ให้ทางนายช่างโยธาเข้าไปดูแล้ว
นายกเทศมนตรีฯ
ที่ทางวัดจีน ว่าตอนนี้ได้ไปทาการรางวัดแล้ว แต่ติดตรงที่เจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิง แจ้งว่าเป็น
การรุกล้าพื้นที่ของเขา จึงได้ประสานไปยังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายเกรียงศักดิ์ อาพรไพ
ให้ออกไปสอบถามเพื่อจะได้ความชัดเจน เรื่องการออกแบบก็ได้ดาเนินการไปแล้ว แต่ต้องไปดู
พื้นที่ด้วยกันว่ามีการติดขัดตรงไหน หากได้ข้อสรุปแล้วจะได้นามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง
นายเอี่ยม บริบูรณ์
- ขอนาเรียนว่าวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ทางโรงเรียนบ้านป่าเหมือดจะจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในงาน
ผ.อ.ร.ร.บ้านป่าเหมือด
วันพ่อ ซึ่งมีการจัดมาทุกปีและมีการจัดทาผ้าป่าที่ร่วมกับหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตตาบล
เวียงพางคาด้วย ตามหนังสือเชิญที่ได้ทาการจัดส่งไปแล้วนั้น และโรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้รับ
เป็นโรงเรียนดีประจาตาบลเวียงพางคาด้วย
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง - ไม่ทราบว่าจะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญสอบถามได้ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม - ขอนาเรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้รับแจ้งว่าให้มีการพักการประชุม เพื่อจะให้มีการ
รองนายกเทศมนตรีฯ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาคุณลักษณะรถตักหน้าขุดหลังและโครงการ
ต่อน้าประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้าริน ในช่วงบ่ายหรือนาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
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ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
เวลา ๑๓.15 น. (ต่อ)
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาฯ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ประชุม

- ก็ขอให้มีการพิจารณากันในช่วงบ่ายทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะ
ของรถตักหน้าขุดหลัง หรือการแก้ปัญหาความเดือนร้อนในการขาดแคลนน้าของหมู่ที่ 7
บ้านห้วยน้าริน
- เนื่องจากการประชุมได้ดาเนินมาพอสมควรแล้ว ประกอบกับขณะนี้ก็ล่วงเลยเวลา
รับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว จึงขอพักการประชุมในภาคเช้า ขอนัดหมายสมาชิกสภาฯ
และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าประชุมในภาคบ่ายเวลา 13.30 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.30 น. - เลขานุการสภา ได้เชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม เชิญประธานสภา
เทศบาล ดาเนินการประชุมต่อ ในพิจารณาคุณลักษณะรถตักหน้าขุดหลังและโครงการต่อ
น้าประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้าริน
- สาหรับโครงการต่อน้าประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้าริน จะเป็นการลงมติเห็นในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาในการโอนงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแห่ง
งบประมาณ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องบ้านห้วยน้ารินในเชิงบูรณาการ และ
เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาจึงขอให้มีการเสนอคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบ และ
ผลได้ผลเสีย
- อยากให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ ซึ่งสามารถเสนอแบบตัวแทนหรือทั้งหมดก็ได้
เพื่อรองรับในบทบาทตามอานาจหน้าหน้าที่ หรือตามกิจการใดก็ตาม เพื่อให้กระชับใน
ประเด็น ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการได้อย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน และให้
ทางกองช่างออกสารวจการประมาณการของโครงการ และทาการประสานไปยังประปา
ภูมิภาคแม่สายว่าจะมีแนวทางแก้ไขไปในทิศทางใดได้บ้าง และให้คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ขึ้นไปดูพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย การจัดเตรียมการในการบริหารจัดการเรื่องน้าของหมู่บ้าน
และทางเทศบาลฯ จะดูเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายเพราะจะได้ไม่ต้องขัดแย้ง เมื่อ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบ และจะสานงานไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง
ต่อไปด้วย
- ขอนาเรียนว่ากระผมมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับทางท่านปลัดเทศบาลฯ ที่ควรให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ ออกไปดูพื้นที่ และให้ทางเจ้าหน้าที่ออกไปสารวจพื้นที่
และดาเนินการประมาณการโครงการ อีกทั้งให้มีการศึกษาระเบียบข้อกฎหมายด้วย เพื่อ
จะไม่เป็นการขัดแย้งในภายหลัง
กระผมขอเสนอให้ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทั้ง ๕ ท่าน เป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
การตั้ง งบประมาณโครงการต่อน้าประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้าริน เพื่อจะได้ทาการ
ตรวจสอบและประเมินถึงความคุ้มค่าของการจัดทาโครงการหรือไม่ เพราะเชื่อว่ามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่เป็นอย่างดี
ขอผู้รับรองจานวน 2 ท่าน ตามที่นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาฯ เสนอว่า
คณะกรรมการในการพิจารณาในการ ตัง้ งบประมาณโครงการต่อน้าประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
น้าริน ควรเป็นสมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 ครับ
- นายสุคา วินันท์ และนางจันทกานต์ น้อยหมอ ผู้รับรอง
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มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแสวง จาปา
รองประธานสภาฯ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาฯ
ที่ประชุม
นายสมพงษ์ วงค์ธรรม
สมาชิกสภาฯ
ที่ประชุม
นางจันทกานต์ น้อยหมอ
ที่ประชุม
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาฯ
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบกับการเสนอว่าคณะกรรมการในการพิจารณาในการตัง้ งบประมาณ
โครงการต่อน้าประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้าริน ควรเป็นสมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 ดังนี้
- เห็นด้วย
10 เสียง
- ไม่เห็นด้วย
เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
- รับทราบ
- ต่อไป เป็นการลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาคุณลักษณะของ
รถตักหน้าขุดหลัง ขอความเห็นในที่ประชุมด้วย ครับ
- กระผมขอเสนอให้ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทั้ง ๕ ท่าน เป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
คุณลักษณะของรถตักหน้าขุดหลัง และขอให้เลือกสมาชิกสภาฯ เขต 1 เพิ่มอีก 2 ท่าน
เพื่อให้ครบ 7 ท่าน
- ผมขอเสนอ นายแสวง จาปา
- นายสมพงษ์ วงค์ธรรม และนางวรญา พรไชยเดช ผู้รับรอง
- ผมขอเสนอ นายอานวย ก๋าปัญญา
- นายสุคา วินัน และนายธนทรัพย์ เกเย็น ผู้รับรอง
- ดิฉันขอเสนอ นายอัจฉยะ ธารงค์ทัศนีย์
- นายแสวง จาปา และนายยศเชย ไชยเดช ผู้รับรอง
- ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้มีการลงมติให้เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาคุณลักษณะของรถ
ตักหน้าขุดหลัง คือ
1. นายแสวง จาปา
2. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
3. นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์
4. นายอานวย ก๋าปัญญา
5. นายสุคา วินัน
6. นายยศเชย ไชยเดช
7. นายธนทรัพย์ เกเย็น
- สาหรับท่านสมาชิกท่านใดหากมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ ขอเชิญสอบถามได้ครับ
- สาหรับการประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕๕๔ โดยสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ได้ประกาศเรียก
ประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีกาหนด ๓๐ วัน แต่เนื่องจากมีเรื่องที่จะต้อง
พิจารณา จึงขอให้มีการขยายเวลาการประชุมออกไปอีก 15 วัน
- จากที่ท่าน สท.สมศักดิ์ฯ ได้เสนอให้มีการลงมติขอขยายเวลาการประชุม สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๔ ออกไปอีก 15 วัน ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ
นายแสวง จาปา และ นายสุคา วินัน ผู้รับรอง
- มีมติเห็นชอบในการลงมติขอขยายเวลาการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔
ออกไปอีก 15 วันดังนี้
- เห็นด้วย
10 เสียง
- ไม่เห็นด้วย
เสียง
- งดออกเสียง
1 เสียง
- รับทราบ
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ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

- เมื่อในที่ประชุมได้มีการลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว ก็ขอให้คณะกรรมการได้ทาการ
คัดเลือกประธานและเลขานุการ เพื่อจะได้นัดประชุมเพื่อพิจารณากันต่อไป สาหรับ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการต่อน้าประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้าริน เมื่อปิดการประชุมแล้ว
ก็ขอเชิญออกไปดูพื้นที่พร้อมกัน
- ผมพึ่งได้รับหนังสือจากทางเทศบาลแม่สาย เรื่อง การส่งมอบโคมไฟอัจฉริยะ ให้แก่เทศบาล
ตาบลเวียงพางคาของเรา ซึ่งในการดังกล่าว ต้องมีการตรวจเช็คสภาพ และจานวน ก่อนการ
ติดตั้ง เพราะเมื่อทางเทศบาลตาบลแม่สายได้ส่งมาให้ทางเทศบาลฯ ก็จะถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติ
ของทางเทศบาลฯ หากมีการชารุด บกพร่อง ก็จะเป็นในส่วนที่จะต้องทาการดูแลรักษาด้วย
งบประมาณของทางเทศบาลเอง จากนั้นก็จะทาการส่งมอบให้กับทางหมู่บ้าน ต่อไป
นางวรญา พรไชยเดช
- ดิฉันอยากรบกวนให้เพิ่มป้ายสัญลักษณ์ชี้ทางไปเชียงรายเพิ่มช่วงบริเวณไปทางบริเวณหัวฝาย
เลขานุการสภาฯ
ด้วย เพราะป้ายบอกทางมีไม่เพียง และยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วและก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เยอะ ก็อาจจาทาให้เกิดความสับสนในเส้นทางได้
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง -มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕๔
ปิดการประชุม เวลา ๑5.00 น.
(ลงชื่อ) วรญา พรไชยเดช
(นางวรญา พรไชยเดช)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2553 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงชื่อ) วรญา พรไชยเดช
(นางวรญา พรไชยเดช)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

ยศเชย ไชยเดช
(นายยศเชย ไชยเดช)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) สมศักดิ์ พรมมินทร์
(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) อัจฉยะ ธารงทัศนีย์
(นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 14
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ
(ลงชื่อ) อุดม พนาพิทักษ์ทอง ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

