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- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลฯ นาสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ
กันกับผู้เข้าประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
นายแสวง จาปา
รองประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แจ้งเรื่อง กรณี การลาออกของ นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง ตาแหน่ง สมาชิกสภาและ
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา โดยจังหวัดเชียงรายได้ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว การ
ลาออกจึงมีผลสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ตามที่ผู้ขอลาออกระบุในหนังสือ ซึ่งใน
การประชุมครั้งนี้ จะต้องมีการเลือกประธานสภาเทศบาล กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง
นางดารินทร์ ตารินทร์
- ได้ชี้แจงข้อบังคับฯ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล สภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองปรานสภาท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตาแหน่งว่างลง
ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และเป็น
ผู้ดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอสาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับเทศบาล หรือ
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นายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก
ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม
ถ้าผลการเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก เฉพาะผู้
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรอง ตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อง 39 มาบังคับใช้โดย
อนุโลม
- จากนั้น ให้รองประธานสภาฯ ดาเนินการประชุมต่อเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาฯ
- ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรจะดารงตาแหน่งประธานสภาฯ โดยมีผู้รับรอง ไม่น้อย
กว่า 2 คน
- กระผม ขอเสนอ นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ สมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาเทศบาลตาบล
เวียงพางคา
- มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นประธานสภาฯ
- ถ้าไม่มี ขอผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน
- นายสุคา วินัน และ นางจันทกานต์ น้อยหมอ ผู้รับรอง
- มีมติเห็นชอบให้นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ เป็นประธานที่ประชุม ดังนี้
- เห็นชอบ 8 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอแสดงความยินดีกับ นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ ด้วย

นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
ประธานสภาเทศบาลฯ

- นายสุคา วินัน และ นางจันทกานต์ น้อยหมอ ผู้รับรอง
- เชิญประธานสภาฯ คนใหม่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม - เนื่องจากกระผมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ของสภาฯ ดังนั้น
ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ โดยมีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน
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- กระผม ขอเสนอ นายสมพงษ์ วงค์ธรรม สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯ
- มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ
- ถ้าไม่มี ขอผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน
- นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์ และ นายอานวย ก๋าปัญญา ผู้รับรอง
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นางวรญา พรไชยเดช
เลขานุการสภาฯ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี 2554 เมื่อวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- แจ้งให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๔
(- อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา-)

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผู้ใดขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับ
- มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีการแก้ไข ดังนี้
- เห็นชอบ 8 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓
กระทู้ถาม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 คณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง รายงานผลต่อสภาฯ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - ขอเชิญประธานคณะกรรมการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง
ประธานสภาเทศบาลฯ
รายงานผลต่อสภาฯ
นายแสวง จาปา
- เรื่องเดิม ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
รองประธานสภาเทศบาลฯ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคามีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ก่อนเสนอผู้บริหาร ข้อเท็จจริง คณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัก
หน้าขุดหลัง ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(รายละเอียดตามบันทึกการประชุม)
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - ตามที่ ประธานคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีผู้ใดสอบถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ
เพิ่มเติม ขอเชิญสอบถามได้ครับ
- ถ้าหากไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอเรียนถามท่านนายกฯ ว่าจะขอมติในวันนี้เลยหรือไม่
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ขอให้มีการพิจารณาเลื่อนการพิจารณา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตัก
นายกเทศมนตรีฯ
หน้าขุดหลัง ไปในการประชุมวันที่ 15 ธันวาคม นี้ เพื่อจะได้ศึกษารายละเอียดของรถตักหน้าขุด
หลัง ต่อไป
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
หากไม่มี จะขอมติในที่ประชุม ในการเลื่อนการพิจารณา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้า
ขุดหลัง ไปในการประชุมวันที่ 15 ธันวาคม นี้
- มีมติเห็นชอบในการเลื่อนการพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง ไปใน
มติที่ประชุม
การประชุมวันที่ 15 ธันวาคม ดังนี้
- เห็นด้วย
9 เสียง
- ไม่เห็นด้วย
- เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
-5-/4.2 คณะกรรมการ...

-54.2 คณะกรรมการพิจารณาโครงการต่อระบบประปาบ้านห้วยน้าริน หมู่ที่ ๗
รายงานผลต่อสภาฯ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - ขอเชิญประธานคณะกรรมการโครงการต่อระบบประปาบ้านห้วยน้าริน หมู่ที่ ๗ รายงาน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ผลต่อสภาฯ
นายแสวง จาปา
- เรื่องเดิม ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
รองประธานสภาเทศบาลฯ ประจาปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคามีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการต่อระบบประปาบ้านห้วยน้าริน หมู่ที่ ๗ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ก่อนเสนอผู้บริหาร ข้อเท็จจริงคณะกรรมการพิจารณาโครงการต่อระบบ
ประปาบ้านห้วยน้าริน หมู่ที่ ๗ ได้พิจารณาโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามบันทึกการประชุม)
- ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้ออกไปดูพื้นที่แล้ว พิจารณาว่ามีความเหมาะสม ถ้าหากมีการติดตั้ง
อุปกรณ์แล้วเสร็จก็จะได้รับประโยชน์สูงสุด จึงอยากให้ทางหมู่บ้านและทางช่าง จัดเตรียมแบบ
ให้กับทางคณะกรรมการได้พิจารณาโครงการฯ และในการประมาณราคาได้
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - ตามที่ ประธานคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลไปแล้วนั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
อภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์
- ขอชี้แจงว่าขณะนี้ได้มีการออกแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี 2 แนวทางให้เลือก คือ
สว่างเต็ม ผ.อ.กองช่าง
1. ถังเก็บน้า 1 ถังและเครื่องสูบน้า พร้อมตู้ควบคุม 1 ชุด ราคา 297,705.25 บาท
ไม่รวมระบบท่อ
2. ถังเก็บน้า 2 ถัง ราคา 349,000 บาท ไม่รวมเครื่องสูบน้า ตู้ควบคุม 1 ชุด และไม่รวม
ระบบท่อ
ถ้าพิจารณา แนวทางที่ 2 ส่วนที่ขาด คือ 1. ระบบไฟฟ้า 2. ระบบท่อ 3. เครื่องสูบ
น้าและตู้ควบคุม
นางดารินทร์ ตารินทร์
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับการรายงานของคณะกรรมการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ที่ได้รับแต่งตั้ง จากที่ได้รับการรายงานผล ให้เป็นการรายงานผลความเป็นไปได้ของโครงการด้วย
เช่น ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการ “ข้อ 5 การดาเนินงานลักษณะเช่นนี้ เทศบาล
อาจต้องตั้งเป็นเงินอุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคอาเภอแม่สาย ควรมีหนังสือหารือถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งมีความเข้าใจในวิธีการงบประมาณ และมีความรู้
ด้านกฎหมายดาเนินการตามระเบียบ ” นั้น เพราะประปาจะไม่รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลฯ
เนื่องจากการประมาณมีราคาที่สูงมาก ต้องเป็นการดาเนินการเองโดยให้งบอุดหนุนและร่วมกับ
โครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งตรงนี้ควรจะมีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ให้ชัดเจน จึงขอฝากทาง
ท่านผู้บริหารและ ทางสภาฯ ได้พิจารณาด้วย
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแสวง จาปา
- เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน น่าจะเป็นการให้เงินอุดหนุนไปเลย ใน
รองประธานสภาเทศบาลฯ จานวนเงิน 3 แสนกว่าบาทนี้ เพราะจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาในการตรวจสอบต่อไป เพราะ
ขณะนี้ยังไม่มีการลงมติอนุมัติฯ จึงอยากทางกองช่างประมาณการออกมาให้ชัดเจนว่า
งบประมาณที่ต้องทาการอุดหนุนให้นั้นเพียงพอในการสนับสนุน ซึ่งจะเป็นการดาเนินการ
ร่วมกับทางโครงการพัฒนาดอยตุงด้วย
-6-/นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา…

-6นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการต่อระบบน้าประปา ได้
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
มีการสารวจพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่ดอยตุงเข้าร่วมในการ
สารวจพร้อมทั้งทางเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ และในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาฯ
และได้พิจารณาในการออกแบบโครงสร้างระบบน้าประปา โดยใช้แบบของกรมทรัพยากร
ป่าไม้ จากการประมาณการแบบถังเก็บน้า 1 ถัง อยู่ที่ 350,000 บาท ถ้าแบบ 2 ถัง อยู่ที่
ประมาณ 700,000 บาท ซึ่งเป็นการประมาณที่สูง จึงให้ทางกองช่างได้ออกแบบอีกครั้ง
ส่วนงบประมาณที่ทางดอยตุงที่จะสมทบมาให้นั้น ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่ แต่ว่าทางดอยตุงได้
แจ้งแล้วว่าจะสมทบเพราะเป็นโครงการที่ทางดอยตุงสารวจเอง และในการประชุมของทาง
หมู่บ้านหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดอยตุงก็เข้ามาร่วม ทางหมู่บ้านก็มีการจดบันทึก
การรายงานการประชุมทุกครั้ง เช่นกัน
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการที่ได้ฟังการชี้แจงมาทั้งหมด
นายกเทศมนตรีฯ
เห็นควรให้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( MOU) อย่างชัดเจนกับทางโครงการพัฒนาดอยตุง
เพราะหากทางเทศบาลฯ ได้อนุมัติงบอุดหนุนโครงการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความชัดเจน
จากทางโครงการพัฒนาดอยตุงว่าจะมีงบประมาณในการสมทบในการจัดทาโครงการต่อ
ระบบประปาเท่าไหร่ เพราะเป็นเพียงการประสานด้วยวาจาเท่านั้น ไม่มีการลงนามเป็น
ลายลักษณ์อักษร จึงฝากให้มีการพิจารณาในการทาบันทึกข้อตกลงกับทางโครงการพัฒนา
ดอยตุงด้วย
ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์
- ขอแสดงความคิดเห็นว่า ในการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ( MOU) เห็นว่าควรมีการแยก
สว่างเต็ม ผ.อ.กองช่าง
รายละเอียด โดยแยกออกเป็นงานอย่างชัดเจน
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
- สาหรับในวันนี้ จะเป็นการพิจารณาลงมติให้เงินอุดหนุน โครงการต่อระบบประปาบ้าน
ห้วยน้าริน หมู่ที่ ๗ ว่าจะเป็นการอุดหนุนงบประมาณ ในจานวนเงิน 297,705.25 บาท
หรือ 349,000 บาท ซึ่งจะขอนาไปพิจารณาในการประชุมวันที่ 15 ธันวาคม 2554
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอใหม่
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - แจ้งเรื่อง การมาดารงตาแหน่งของ นายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ ซึ่งมาดารงตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอาเภอแม่สาย
- ไม่ทราบว่ามีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายเสาร์ คาเหลือง
- ขอสอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากมีประชาชนในหมู่บ้านฝากเรียนเกี่ยวกับ ตู้รับรับบริจาคเงิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ช่วยเหลือชุมชนตาบลเวียงพางคา ที่ห้างเทสโก้โลตัส เพราะเวลาที่ไปซื้อของมักจะมอบเงิน
บริจาคทุกครั้งไป จึงอยากทราบว่าเงินบริจาคนี้ได้นาไปช่วยเหลือชุมชน อย่างไรบ้าง
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

- สาหรับเรื่องดังกล่าวกระผมไม่ทราบความเป็นมา พึ่งมารับทราบเมื่อประมาณเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมาทางห้างเทสโก้โลตัส ก็ได้แจ้งมายังเทศบาลฯ ว่าให้เจ้าหน้าที่กองคลัง และ
นักพัฒนาชุมชน ออกไปช่วยเป็นพยานในการนับเงินบริจาค ซึ่งได้สอบถามทางท่าน
ปลัดเทศบาลฯ แล้วว่ามีเงินบริจาคอยู่ และบัญชีเงินดังกล่าวอยู่กับท่านศิลาฤทธิ์ กวางทอง
อดีตนายกเทศมนตรี และอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการดาเนินการ สาหรับขั้นตอนต่อไป
ก็จะดาเนินการประสานไปยังผู้บริหารชุดเดิม สาหรับรายละเอียดการใช้จ่ายหรือการ
ดาเนินการต่างๆ ในเบื้องต้นยังไม่ทราบ
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สมาชิกสภาฯ

- เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระผมอยากให้มีการชี้แจง ดังนี้
1. เริ่มมีการบริจาคตั้งแต่เมื่อใด
2. คณะกรรมการมีกี่ท่าน ชื่ออะไรบ้าง
3. ยอดเงินทั้งหมดมีเท่าไหร่
4. ขอรายละเอียดการใช้จ่ายเงินทั้งหมด
จึงขอฝากให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วย เพราะอาจจะมีผลกระทบใน
ภาพลักษณ์ของเทศบาลฯ เพราะเป็นชื่อตู้รับรับบริจาคเงินช่วยเหลือชุมชนตาบลเวียงพาง
คา คนที่มีจิตศรัทธาในการบริจาคก็คงอยากจะทราบว่าเงินที่ตนบริจาคนั้นได้นาไป
ช่วยเหลือในด้านใดบ้าง จึงเห็นควรมีการชี้แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินด้วย ถึงแม้เป็น
การร่วมกับทางห้างเทสโก้โลตัส ก็ตาม
นางดารินทร์ ตารินทร์
- ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ในกรณีนี้ ถ้าหากมีการจัดประชุมหรือการออกประชาคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล หมู่บ้าน ถ้ามีโอกาสอยากเสนอว่าให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมและให้ห้างเทสโก้โลตัส
ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับทราบด้วย
- ขอนาแจ้งในที่ประชุม เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งผลการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคาจะครบวาระในวันที่ 5
มกราคม 2555 นี้ จากการได้ทาบทามบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
จานวน 8 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย พิจารณา
แล้วคัดเลือกให้เหลือ 4 ท่าน คือ
1. นายเอี่ยม บริบูรณ์
2. พ.ต.ท.ชาญณรงค์ รัชตประทาน
3. นายสายยุทธ์ สัมพันธสิทธิ์
4. นายสุคนธ์ พันธุรัตน์
ซึ่งจะมีการประชุมคัดเลือกประธานการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในช่วงของบ่ายวันนี้
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอนัด
ประธานสภาเทศบาลฯ
แจ้งการประชุมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจาปี ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ 15
ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหนองแหวน เนื่องจากมีเรื่องเร่งด่วนที่สภาฯ
จะต้องพิจารณา 2 เรื่อง คือ
1. การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการต่อระบบประปาบ้านห้วยน้าริน หมู่ที่ 7
ตาบลเวียงพางคา
2. การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง
- จึงขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕๔
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) วรญา พรไชยเดช
(นางวรญา พรไชยเดช)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

-8เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ตามประกาศฯ ลงวันที25
่ พฤษภาคม
2553 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2554
เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) วรญา พรไชยเดช
(นางวรญา พรไชยเดช)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

ยศเชย ไชยเดช
(นายยศเชย ไชยเดช)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ พรมมินทร์
(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) อัจฉยะ ธารงทัศนีย์
(นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 28
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ) อุดม พนาพิทักษ์ทอง ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง)

