๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๑5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสุคํา
วินัน
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๒. นายวิษณุ จันทร์เทพ รองประธานสภาเทศบาลเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๓. นายสงวน ไชยสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๔. นายบุญลือ ลังกากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๕. นายอํานวย ก๋าปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๖. นายเชรษฐา
ภัทรนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๗. นายอัจฉยะ
ธํารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๘. นางสุพรรณ์ ติยะกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๙. นางจันทกานต์ น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๑๐. น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๑๑. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๑๒. นายดํารงค์ พนาพิทักษ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
๒. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
๓. นายธนทรัพย์ เกเย็น
รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
๔. น.ส.พรรณทรา ธรรมวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
๕. นายยศเชย ไชยเดช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
๖. นายกมลศักดิ์ เปตามานัง อ.ส.ม. หมู่ที่ 9
๗. น.ส.ณัฐปภัสสร์ ยามูล ประธานชุมชน เขต 1 ม.10
๘. นางมาลี กองสอน แม่บ้านหมู่ที่ 10
๙. นางอัมพา ปันยี่ อ.ส.ม. หมู่ที่ 8
๑๐. นางศิริลักษณ์ อินเถิง อ.ส.ม. หมู่ที่ 8
๑๑. ร.ต.ต.สนิท กาวี หัวหน้าตู้ยามตํารวจหัวฝาย
๑๒. นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
๑๓. นายบุญ วงค์สกุล รองประธานชุมชน หมู่ที่ 8
๑๔. นางลําดวน ชัยนาค
อ.ส.ม. หมู่ที่ 9
/ 15. นายกมล ...

๒
๑๕. นายกมล เจริญวัย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
๑๖. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง
๑๗. ร.ต.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ รอง สว.(ป) สภ.แม่สาย
๑๘. จ.ส.อ.จรูญ ข่ายสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
๑๙. นายบุญมี คํามาตั้ง ประธานชมรมผู้สูงอายุตําบลเวียงพางคํา
๒๐. นายมารุต เกียรตวัฒน์ ประธานชุมชน หมู่ที่ 2
๒๑. นางดารินทร์ ตารินทร์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
๒๒. นายนิพนธ์ ใหม่วงค์ อปพร. หมู่ที่ 9
๒๓. น.ส.สุทราทิพย์ บุญมี รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา
๒๔. นายสิปปภาส สําราญพันธ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 4
๒๕. นายวาที หนานจาย ประธานชุมชน หมู่ที่ 4
๒๖. นายชัย มหาวงค์
อ.ส.ม. หมู่ที่ 4
๒๗. นายเสาร์คํา คําเหลือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
๒๘. นายประพันธ์ ไชยวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
๒๙. นายสายยุทธ์ สัมพันธสิทธิ์
ประธานชุมชน หมู่ที่ 8
๓๐. นายเอี่ยม บริบูรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
๓๑. ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
ผู้อํานวยการกองช่าง
๓๒. นายเจษฎา สุภารัตน์ นายช่างโยธา
๓๓. นางกมลรัตน์ เซี่ยงหว่อง ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลเวียงพางคํา
๓๔. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๓๕. นายจุติโชค ข่านสุวรรณ์ นักศึกษาฝึกงาน
๓๖. นายสมรัตน์ แซ่ตั้ง ประธานชุมชน หมู่ที่ 10 เขตที่ 2
๓๗. นางทัศนีย์ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
๓๘. นานวีรวัฒน์ วงค์แสนศรี พนักงานขับรถยนต์
๓๙. น.ส.ชนัญชิตา หว่างเชื้อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๔๐. นางจันทร์จิรา พัฒนานุกูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
๔๑. นางอําพา สรทวีสิน อ.ส.ม. หมู่ที่ 7
๔๒. นางมานี สมรัตน์ ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 9
๔๓. นายสมพงษ์ ศรีณรงค์ คนงานทั่วไป
๔๔. น.ส.สุวิมล ธนะสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
๔๕. นางศิริขวัญ ทุนร่องช้าง เจ้าพนักงานธุรการ
๔๖. น.ส.รุ่งทิพย์ อายุโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔๗. ส.อ.วิษณุ ยะฝั้น นักพัฒนาชุมชน
๔๘. นายนพพงษ์ แก้วบุญเรือง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๔๙. นายอุดมทรัพย์ ศักดิ์แสน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๕๐. น.ส.ณัฐดา จับใจนาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๗ วช.
/ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. ...

๓
ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง เลขานุการสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
เข้าห้องประชุม จะได้ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ นําสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ กันกับผู้เข้าประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯ ให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จํานวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุมแล้วและ
อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
นายสุคา วินัน ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
นายสุคา วินัน
- แจ้งให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่
ประธานสภาเทศบาลฯ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง - อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ประชุมมีมติ

ระเบียบวาระที่ ๓

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผู้ใดขอ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องรับรองการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
เห็นชอบ ๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง
กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
- ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2556
/ เชิญนายกเทศมนตรี …

๔
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

- เชิญนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคําแถลงรายละเอียด วงเงินงบประมาณแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ต่อที่ประชุม
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ
ทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
ณ

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 60,421,736.04 บาท
1.1.2 เงินสะสม 24,141,952.59 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 14,329,059.76 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน โครงการ โครงการรวม 0 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 0 บาท โครงการรวม 0 บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 43,167,878.44 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

3,776,626.78 บาท
653,950.25 บาท
723,310.5 บาท
0 บาท
109,089.54 บาท
0 บาท
22,254,216.37 บาท
15,650,685 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,790,393 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 19,620,800.36บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ

1,345,588 บาท
7,789,004.41 บาท
6,917,385.19 บาท
/ งบลงทุน …

๕
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

856,782.76 บาท
0 บาท
2,712,040 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,340,579 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 6,880,467 บาท
- โดยรายละเอียดในปีงบประมาณ 2556 ได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 42,056,660.00
บาท ในส่วนของรายรับทั้งสิ้นที่ได้ตั้งไว้ ส่วนรายละเอียดขอให้ท่านพิจารณาตามเอกสารที่แจกไป หากท่านใดมีข้อสงสัย
หรือต้องการสอบถามสามารถทักท้วงหรือเพิ่มเติมได้ครับ
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
14,656,720 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
966,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
985,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
5,101,760 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1,999,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1,410,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
500,000 บาท
แผนงานการศึกษา
6,796,960 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
460,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6,962,000 บาท
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
2,219,220 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
42,056,660 บาท
- ในส่วนของงบลงทุน ในหน้าที่ 45 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตลอดจนคณะกรรมการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนงบประมาณในปี 2556 ซึ่งในส่วนของแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ก็มีโครงการของแต่ละหมู่บ้านที่ได้เรียงลําดับความสําคัญ บางโครงการถึงแม้จะเป็น
โครงการลําดับแรกของหมู่บ้านบางท่านอาจจะถามว่าทําไมถึงไม่มีในตรงนี้ ผมขอนําเรียนว่าใน
บางโครงการที่ทางหมู่บ้านได้ทําแผนขึ้นมา เช่น การจัดทําป้ายชื่อหมู่บ้านและป้ายชื่อซอย
ต่างๆ ผมขอทําความเข้าใจว่าในงบประมาณของปี 2556 ได้จัดงบประมาณเกี่ยวป้ายชื่อ
ซอยไว้จําประมาณ 300,000 กว่าบาท ซึ่งหลังจากที่มีการประชุมหารือกันแล้วจะได้
มอบหมายให้สมาชิกสภาได้ไปสํารวจซอยต่างๆ และป้ายหมู่บ้านในเขตที่รับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการต่อไป โครงการบางโครงการอาจไม่ได้ดําเนินการตามลําดับโดยจะดําเนินการตาม
ความจําเป็นก่อน โดยจะดําเนินการโครงการให้แล้วเสร็จเป็นเรื่องๆ ไปและกรณีในบ้านผาหมี
หมู่ที่ 6 โครงการที่เรียงไว้เป็นลําดับแรกคือโครงการซ่อมแซมผิวถนนตั้งแต่ปากทางบ้านผา
หมีไปจนถึงโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 ซึ่งผมได้ให้ช่างไปสํารวจได้ประมาณการไว้
/ 20 กว่าล้านบาท …

๖
20 กว่าล้านบาท หากเรามาทําโครงการนี้โครงการเดียวก็ไม่ได้พัฒนาโครงการที่จําเป็นด้าน
อื่นเลย ในขณะเดียวกันทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และผมได้ประสานไปยังท่าน ส.ส.อิทธิเดช
แก้วหลวง ในการที่จะหางบประมาณในส่วนนี้ซึ่งเป็นงบประมาณจากภายนอก ในการนี้ผมจะ
เน้นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีโครงการ ดังนี้
- โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ําริน
หมู่ที่ 7
- โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2

447,000 บาท
120,000 บาท

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 21 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าร้านอาหาร ตามสบาย
หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่

1,355,000 บาท
780,000 บาท

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที่
8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่
9 บ้านป่าเหมือดสุขสําราญ
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.แบบเปิดรูปตัวยู บริเวณข้าง
ด.ต. รัชรุจ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย

1,089,000 บาท
1,370,000 บาท
226,000 บาท

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 9 หมู่ที่ 5 1,555,000 บาท
บ้านป่าเหมือดสุขสําราญ
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคล หรือ
20,000 บาท
บุคคลภายนอก
- ผมในฐานะฝ่ายผู้บริหารขอนําเรียนทางท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ว่าในการดําเนินงานของผมใช่ว่าจะเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในส่วนของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพสังคมเราก็จะได้ดําเนินควบคู่กันไปซึ่งในส่วนของ
งบประมาณนั้นผมในฐานะผู้บริหารผมขอชี้แจงว่างบประมาณบางสิ่งบางอย่างผมก็จะเสาะ
แสวงหาจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัด หรืออื่นๆ งบประมาณในปี 2556 เรากําลังได้
ดําเนินการประสานงานในการจัดทําแผนและงบประมาณในส่วนของเทศบัญญัติที่จะใช้งบของ
เทศบาลจะให้ทางท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมมีประเด็นใดติดขัดหรือสงสัยต้องการ
สอบถามก็ขอเชิญสอบถามได้ในที่ประชุมนี้ หากท่านเห็นชอบก็ขอให้ท่านประธานสภา
ดําเนินการสอบถามมติเห็นชอบนี้ต่อไป ขอบคุณครับ
นายสุคา วินัน
- ก่อนที่จะมีการสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ในการขอมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณฯ ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบในการดําเนินการในที่
ประชุมสภาเทศบาลต่อไป เรียนเชิญครับ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบการประชุมสภาใน
ปลัดเทศบาลฯ
การพิจารณาร่างเทศบัญญัตินั้นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่สองสามเรื่องในการทําร่างเทศบัญญัตินั้น
เราได้นํามาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล ปี 2556-2558 ซึ่งมีการผ่านประชาคม
/ หมู่บ้านและได้มีการเรียงลําดับ …

๗
หมู่บ้านและได้มีการเรียงลําดับตามความจําเป็นเร่งด่วน ดังนั้นแล้วในระเบียบการทํา
งบประมาณให้หัวหน้าส่วนราชการภายในได้ดําเนินการประมาณการรายรับรายจ่ายต่างๆ แล้ว
เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา โดยปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณจะทําการตรวจสอบและแก้ไข
ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ปลัดได้เดินทางไปราชการนอกพื้นที่บ่อยและได้มีการ
ทบทวนอยู่หลายรอบ และมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2555 โดยสาระสําคัญของการตั้งงบประมาณ และมีแนวทางการพิจารณางบประมาณตาม
กฎหมายว่าจะดําเนินการอย่างไร ในกรณีของการเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรือรายจ่ายทางการเงินนั้น ทางผู้บริหารได้เสนอในที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้
สมาชิกสภาเทศบาลรับรอง และจะมีคณะกรรมการพิจารณา กฎหมายได้บอกว่าแต่เดิมแล้ว
การเสนอเทศบัญญัติแล้วถ้าสภาฯ ไม่รับหลักการในวาระใดวาระหนึ่งก็จะพ้นไป แต่ว่ามีการ
แก้ไขเมื่อปี 2546 ในการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลต่อที่สภาฯ แล้วการเห็นชอบวาระอื่นๆ
ทางนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณามาจากฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อมาพิจารณาร่างเทศบัญญัติต่อไป ทางสมาชิกสภาจะต้องได้
อธิบายเหตุผลหรือสอบถามให้ข้อคิดเห็นในวาระที่ท่านไม่รับหลักการ ทั้งนี้แล้ว
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ ได้
กล่าวในไว้เรื่องของงบประมาณ ดังนี้
หมวด ๔
งบประมาณ
ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตาม
แบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย
เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้
ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม
/ ก็จะเห็นว่าการประชุม …

๘
- ก็จะเห็นว่าการประชุมการพิจารณาร่างงบประมาณนั้นจะให้ความสําคัญกับการอภิปรายและ
ขั้นตอนของการรับหลักการ ก็คงมีการให้ท่านมีการสอบถามโดยทั่วถึง ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจาก
ปลัดเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณในการวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วก็ได้มีการเสนอมายัง
ผู้บริหาร ขอให้ทางสมาชิกสภาได้อภิปรายผมจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุม จากเอกสารการเสนอ
ร่างเทศบัญญัตินั้นถ้าเป็นรูปแบบเต็มก็จะมีประมาณ 100 หน้า ที่เราเสนอนั้นก็จะเสนอใน
สาระสําคัญเป็นรายจ่ายดําเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการที่จะมีการแปรญัตติจะมีทําเป็นรูปเล่ม
ที่สมบูรณ์ต่อไป ในเอกสารฉบับเต็มจะมี 14 หัวข้อ ได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
เทศบาล http://www.nang-non.com ในหัวข้อประชาสัมพันธ์ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ท่านสามารถเข้าไปดูและสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ และได้มีการลงทางเฟสบุ๊คของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเช่นกัน และได้มีข้อห่วงใยจากที่
ได้มีการหารือกับทางผู้บริหารเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ค่อนข้างมาก ในปีนี้จะมีด้านนี้เยอะที่สุดเท่าที่จัดตั้งเทศบาลมาในวงเงินที่ 6 ล้านกว่าบาท ที่
ผ่านมานั้นงบประมาณไม่เคยถึง เดิมคาดการณ์ไว้ 10 ล้านบาทแต่ยอดจริง 12 ล้านบาท
ในปี 2556 เราไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีรายได้เข้ามามากน้อยเพียงใด เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลตั้งไว้เมื่อปี 2555 จํานวน 17 ล้านบาท แต่เราได้รับจริงเพียง 15 ล้านบาท
งบประมาณรายได้ปี 2556 ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 6,900,000 กว่าบาท
ต้องปรับรายได้ปี 55 จํานวนเงิน 17 ล้านยังไม่ได้ในปี 56 ต้องปรับเป็น 19 ล้านบาท
ดังนั้นแล้วด้านโครงสร้างพื้นฐาน เคยมีสมัยที่ยังเป็น อบต. ครั้งหนึ่ง โครงการกลางปีไม่ได้ทํา
งบประมาณเพิ่มเติมได้ทําหรือไม่เพราะว่าเงินรายได้ไม่พออันนี้คือกรณีข้อจํากัด ดังนั้นท่าน
ผู้บริหารท่านสมาชิกสภาฯ ในโครงการใดที่อยู่ในลําดับท้ายๆ มีความจําเป็นหรือไม่ ให้
พิจารณาตามวงเงินวงรอบต่อไป รายได้ที่เป็นรายได้จัดเก็บเราไม่สามารถที่จะมีการจัดเก็บได้
ครบถ้วน รวมไปถึงการจัดเก็บเงินเพิ่ม หลายคนบอกว่าการทํางานของเทศบาลนั้นมีพนักงาน
ที่ค่อนข้างเยอะ ในการประมาณการเราได้มีการประมาณการเบื้องต้นตามที่ผมได้คิดเป็นร้อย
ละออกมาตามแผนงาน จากแผนงานเกษตรถ้าท่านมาเทียบโครงการปี 55 กับ 56 จะขาด
ค่อนข้างเยอะในรายจ่ายของการดําเนินงาน ถ้าหากเราบอกว่ามีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน คนก็
มีส่วนสําคัญในการทํางาน กิจกรรมในปี 56 อย่างเช่นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหาร
ว่าง ในการอบรมก็ต้องมีหากไม่มีงบประมาณก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ดังจะเป็น
โครงการในปี 55 กับ 56 จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะในเรื่องรายจ่ายการดําเนินงาน
รายละเอียดของเอกสารท่านก็สามารถเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของทางเทศบาลที่ผมได้บอกไว้แล้ว
- นอกจากนี้แล้วในเรื่องของกรอบภารกิจในปี 56 ตามที่มีหลายท่านบอกว่าปลัดเทศบาล
ระดับ 8 คงไม่ใช่ เรียกว่าเป็นการปรับขนาดของเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางปรับ
ขั้นตอนของทางราชการในส่วนของท้องถิ่นก็ควรมีการปรับอํานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
ประชาชนจะได้รับบริการที่ไม่น้อยกว่าเดิม ทางงานการเจ้าหน้าที่ได้สําเนาเอกสารไปยังสมาชิก
สภาเทศบาลเกี่ยวกับจะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้บอกว่าเทศบาลจะต้องมีการให้บริการประชาชนด้าน
สาธารณะในทุกๆ ด้าน ที่ผ่านมามีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ด้านขยะ ด้านงบประมาณ
เยาวชน ประเมินร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ ก็เลยกลายเป็นว่าการทํางานหลายๆ
ดังนั้นแล้ว ก็ขอเรียนเบื้องต้นว่าการพัฒนานั้นในปีงบประมาณ 2556 โดยเฉพาะด้าน
/ โครงสร้างพื้นฐาน ...

๙
โครงสร้างพื้นฐาน เราสามารถจะนําเงินสะสมมาดําเนินการทดแทนได้หรือไม่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้นําเรียนในเบื้องต้นแล้วว่าจะมีการบริหารงบประมาณจากภายนอกเข้ามา
ช่วยอีกทาง และจะได้มีการกํากับในการทํางานของเทศบาลให้เข้มงวดขึ้น โดยจะให้มีการ
รายงานเป็นรายเดือน
- ในประเด็นเพิ่มเติมคือในกรณีของเงินสะสมอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อที่ประชุม
สภาฯ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา หลายท่านบอกว่าเทศบาลมีงบประมาณรายได้ 60 ล้านกว่าบาท
ที่จริงแล้วได้แบ่งเป็นหลายส่วน เนื่องจากระบบงบประมาณในปัจจุบันได้จัดทําในระบบ
คอมพิวเตอร์ จะเห็นว่ารายละเอียดของร่างเทศบัญญัติจะปรากฏวันที่และเวลาหากเราปริ๊นเป็น
ปัจจุบันก็จะปรากฏบนเอกสารมาเป็นปัจจุบัน ดังนั้นแล้วในเรื่องของการใช้จ่ายเงินถ้าทางการ
คลัง ในประเด็นมีเงินฝากสมทบจากกองทุน สปสช. ที่เราได้เป็นสมาชิก เทศบาลเราได้รับ
การยกฐานะเมื่อปี 2550 ปัจจุบันเรามีเงินฝากน้อยกว่าเทศบาลที่ได้รับการจัดตั้งใหม่หลาย
แห่ง อย่างเช่นเทศบาลตําบลป่าตาล ต.ป่าอ้อดอนชัย จ.เชียงราย มีเงินสะสมของกองทุน
อปท. มากกว่าเทศบาลเรา ซึ่งเป็นการแสดงฐานะทางการคลังว่าในอนาคตหากมีโครงการใดที่
จําเป็นเร่งด่วน การจัดตั้งกองทุนของหมู่บ้านนําไปสู่การพัฒนาก็สามารถไปกู้เงินที่เราได้ฝากไว้
กับกองทุนของหมู่บ้านได้
- ในวาระต่อไปก็จะเป็นวาระที่ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมต่อไป
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

- สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้ใดจะอภิปรายถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2556 หรือไม่
- ที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงไปข้างต้นก่อนที่จะมีการประชุมได้ดูร่างเทศบัญญัติปี 55 เงิน
โอนปี 55 ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผมได้มาคิดดูแล้วว่าในปี 56 ที่ได้ตั้ง
งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้ผมเห็นว่างบประมาณไม่ต่างกันมากนัก ซึ่งในปี 55 ได้
ตั้งไว้ 2 ล้านกว่าบาท หลังจากนั้นเรามีเงินโอนจากเบี้ยผู้สูงอายุ 3 ล้านกว่าบาทและรวม
งบประมาณอื่นอีกรวมแล้วเกือบ 6 ล้านกว่าบาท ในส่วนที่เพิ่มมาก็เป็นเงินเดือนของสมาชิก
สภาเทศบาลและทางผู้บริหาร ก็ขอทําความเข้าใจว่าในส่วนงบประมาณของโครงสร้างพื้นฐาน
ในปี 56 รวมแล้วลดหลั่นก็ไม่แตกต่างกันกับปี 55 เท่าใดนัก ขอนําเรียนเท่านี้ครับ

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล
นายมารุต เกียรติวัฒน์
ประธานชุมชน หมู่ที่ 2

- ขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้ใดจะอภิปรายถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2556 หรือไม่ขอเรียนเชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ได้อ่านดูงบประมาณในร่างเทศ
บัญญัติ มี 42,056,660 บาท ของปีงบประมาณ 2556 จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป อย่างที่ท่านปลัดเทศบาลได้กล่าวไปแล้วว่าการทํางานจะประกอบ
ไปด้วยหลายส่วน คือ หนึ่งบุคคลากรคือท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ ทั้งฝ่ายบริหารและ
สมาชิกสภา ที่เรียกว่าบุคลากร สอง แผนงานหรือโครงการ การจะเดินไปทิศทางใดก็ต้องมี
แผนมีเข็มทิศ โครงการก็ต้องวางอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวันนี้ก็ต้องมีงบประมาณในการ
ทํางาน งบประมาณก็คือรายจ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าอุปกรณ์ ทุก
อย่าง พ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะเข้าใจและบางคนก็อาจไม่เข้าใจแต่ก็จะมีคําชี้แจงอยู่ในร่าง
เทศบัญญัตินี้แล้ว อย่างเช่นผมตั้งข้อสังเกตในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
/ อ.แม่สาย ...

๑๐
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณแผ่นที่ 4 ด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 966,000 บาท รายละเอียดของตรงนี้รวมไปถึง อปพร. หรือไม่ แผนงาน
สาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน คืออะไรครับ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - หากท่านดูเอกสารประกอบในหน้าที่ 4 ระบบของการจัดในคอมพิวเตอร์ในการปริ๊น
ปลัดเทศบาลฯ
เอกสารจะจัดหน้าอัตโนมัติ ขอให้ดูที่หน้า 31 จะมีรายละเอียดของแผนงานเคหะและชุมชน
ก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดวงเงินต้นรายละเอียดวงเงินปลีกย่อยแยกเป็นด้านๆ ไป
นายมารุต เกียรติวัฒน์ - ขอบคุณครับที่ชี้แจงรายละเอียดให้เข้าใจ อยากให้มีสารบัญจะได้เปิดอ่านดูง่ายหน่อยถ้าคน
ประธานชุมชน หมู่ที่ 2 เข้าใจก็อาจจะดูเป็นแต่คนไม่เข้าใจก็อาจจะเปิดดูไม่เป็น แค่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นหน้าที่ของท่านไม่ทราบว่าได้รับเอกสารนี้มากี่วันแล้ว หากได้รับแล้วก็ขอให้ท่าน
กลับเอาไปทําเป็นการบ้านท่านจะต้องนําไปศึกษาว่างบประมาณที่ตั้งมาเหมาะสมหรือไม่ต้องดู
รายละเอียดแต่ละรายการ ดูจํานวนเงิน เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมดนี้เป็นเงินของ
ประชาชนเป็นเงินภาษีของประชาชนตําบลเวียงพางคําทุกคน
ผมขอฝากไว้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในการอภิปรายของสมาชิกสภา หรือความคิดเห็นของประชาชนก็ดี
ปลัดเทศบาลฯ
ในเรือ่ งของการมีมติรับหลักการและการแปรญัตติหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถ
เพิ่มเติมในการประชุมสภาได้ และเอกสารได้ส่งไปให้สมาชิกสภาได้ไปศึกษาก่อนแล้วเมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2555 และก็จะมีเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล ก็จะได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมขอบคุณครับ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556
ได้มีการศึกษาและพิจารณากันก่อนหน้านี้แล้วแต่เท่าที่ผมดูรายละเอียดของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด และวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีที่ท่านได้กําหนดขึ้นมาใหม่ “ เวียงพางคํา
เป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล ”
โครงการมีเป็นร้อยแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ของการพัฒนาอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ในแต่ละอย่างของวิสัยทัศน์
- ผมจะขออนุญาตนําเรียนในส่วนของหน้าที่ 10 ในงบลงทุนตั้งแต่บรรทัดแรก ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน ที่จะซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ราคา 39,000 บาท ขอสอบถามท่าน
นายกเทศมนตรี ว่าจะนําไปติดตั้งที่ไหน ตรงจุดไหน หรือติดตั้งที่สํานักงานเทศบาล ผมขอ
ไล่เป็นข้อๆ และให้ท่านายกเทศมนตรีชี้แจงครั้งเดียว
- ในหน้าที่ 27 ในหมวดค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ระบุไว้ว่าเพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ด้านการแพทย์
เช่น ยา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ น้ํายาต่างๆ แอลกอฮอล์ สียิมซ่า ผงบัพเฟอร์
เข็มเจาะหิต เปลหามคนไข้ ชุดน้ํายาตรวจหาเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว เครื่องแก้วต่างๆ และวัสดุ
อื่นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ จํานวนเงิน 20,000 บาท ในส่วนของข้อความ
ที่ว่า “วัสดุอื่นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้” มีคําจํากัดความของข้อความนี้ว่า
สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ใดได้
/ หน้าที่ 32 หมวดค่าใช้สอย ...

๑๑
- หน้าที่ 32 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03) โครงการขุดลอกลําเหมือง ลําห้วย คลองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน จํานวนเงิน 200,000 บาท เนื่องด้วยขณะนี้เรามีรถตักหน้า-ขุดหลังที่เรา
สามารถดําเนินการได้อยู่แล้วแต่เรายังไม่มีคนขับ มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องตั้ง
งบประมาณไว้ถึง 200,000 บาท เพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีสามารถนํางบนี้ไปพัฒนา
งบคุณภาพชีวิตด้านอื่นได้อีก อย่างน้อยรถตักหน้า-ขุดหลังที่จัดซื้อมาก็ราคาล้านกว่าบาทน่าจะ
มีคุณสมบัติในการใช้งานมากมาย และสามารถลดรายจ่ายในส่วนนี้ไปบ้าง
- หน้าที่ 34 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ ในการจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวนเงิน
25,000 บาท ไม่ทราบว่าซื้อมาเพื่ออะไร เพราะโครงการก่อสร้างเราก็จ้างผู้รับเหมาอยู่แล้ว
ไม่มีความจําเป็นที่ต้องซื้ออุปกรณ์นี้
- หน้าที่ 36 งานบําบัดน้ําเสีย งบดําเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) โครงการรณรงค์การจัดทําบ่อดักไขมันรักษ์
สิ่งแวดล้อม จํานวนเงิน 30,000 บาท โครงการนี้ชื่อโครงการดี หลักการดี แต่ผลปรากฏ
ออกมาไม่ดี ไม่เป็นรูปธรรม ท่านนายกจะมีแนวทางหรือแนวคิดใดที่จะทําให้โครงการนี้
ประสบผลสําเร็จเพราะโครงการนี้ได้ออกมาในปี 2556 จะต้องหาแนวทางใหม่ที่สามารถ
สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา 3 – 4 ปี ไม่มีสิ่งที่คืบหน้าเกี่ยวกับ
โครงการนี้เลย
- หน้าที่ 37 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน งบดําเนินการ ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวนเงิน 460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ในข้อที่ (4) โครงการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเชิงรุก : ตาสับปะรด ด้วยกล้องวงจรปิด ในส่วนของกล้องวงจรปิดก็โผล่มาใน
งบประมาณในข้อนี้อีก แล้วจะบูรณาการอย่างไร และในข้อที่ (5) โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ( To Be Number One) และโครงการที่ดีแต่เราจะสามารถ
ประสบผลสําเร็จได้มากน้อยเพียงใด และจะสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่ เพราะเป็น
โครงการของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทํามานานแล้ว
- หน้าที่ 45 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดําเนินการ ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จํานวนเงิน
150,000 บาท ข้อที่ (1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเป็นโครงการแบบใด เพราะ
ไม่ได้ระบุกิจกรรม ไม่ทําให้เห็นภาพ หรือแม้แต่ชื่อโครงการก็ไม่ระบุเลยว่าจะไปในทิศทางใด
- หน้าที่ 47 แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดําเนินการ ค่าใช้สอยรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าและบริการทาง
การเกษตร จํานวนเงิน 250,000 บาท ข้อที่ (3) โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะแปรรูปอะไรเพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นว่าจะมีการแปรรูปใดๆ
/ ที่ปรากฏออกมา ...

๑๒
ที่ปรากฏออกมา กาแฟก็เจ้าของกิจการที่เค้าทําเอง ลิ้นจี่ก็มีเครื่องอบแต่ไม่เห็นมีการแปรรูป
ออกมา ก็เหลือแต่ข้าวและเท่าที่ผ่านมา สตง. ก็ให้การทักท้วงกรณีจัดซื้อเครื่องอบลิ้นจี่ของ
หมู่ที่ 6 รวมไปถึง ข้อที่ (7) โครงการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร ไม่ทราบว่า
ส่งเสริมแบบใดหากมีโครงการออกมาแล้วก็ควรจะระบุกิจกรรม จะลดใช้อย่างไร จะให้เกิด
การเรียนรู้อย่างไร
- หน้าที่ 49 แผนงานงบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวนเงิน 404,870
บาท ข้อที่ (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุนการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้ก็เป็นที่กล่าวกันในหน้าเว็บบอร์ดของเทศบาลในส่วนของทุน
ของผู้บริหารและสมาชิกสภาก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาก แต่ในส่วนของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างนั้นมีระเบียบรองรับอยู่แล้ว เท่าที่ทราบปัจจุบันนี้ในส่วนของทุนผู้บริหารและ
สมาชิกสภายังไม่มีระเบียบรองรับ
- ย้อนไปถึงในคําแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ที่มีไว้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2554 ได้แถลงต่อสภา เรื่องแก้ไขปัญหานโยบายเร่งด่วนของท่านนายกเทศมนตรี ในข้อที่
1.1 แก้ไขปัญหาหญ้ารกรุงรังและน้ําขังท่วมพร้อมจัดระเบียบในด้านชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ตรงนี้
จนถึงปัจจุบันร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่ท่านนายกฯ จัดทําในการบริหารงาน
ภายใต้การนําของท่าน ในส่วนการดําเนินโครงการและจัดทําเทศบัญญัติยังไม่เห็นในตรงนี้
รวมถึงข้อ 1.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวหน้าทันสมัยรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษา จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็นว่าเทคโนโลยีที่ว่าอยู่ตรงไหน รวมไปถึงพันธุ์พืชพันธุ์ผักที่
เราเคยตั้งงบประมาณไว้ทุกปี ปีที่ผ่านมาเราได้เคยหารือกันในเรื่องของการดูแลภูมิทัศน์ของ
หนองแหวน และการดูแลแหล่งน้ําเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง เรื่องการติดตั้งกังหันชัยพัฒนา และ
กังหันอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ําให้สามารถใช้การได้ดีแต่ก็เงียบหายไปไม่มีการ
ดําเนินการต่อ แม้แต่ในการจัดทําร่างเทศบัญญัติครั้งที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยสอบถามในเรื่องนี้
เช่นเดียวกัน ในเรื่องของอาหารปลาเช่นเดียวกันก็เงียบหายไปและปัจจุบันนี้นําก็ท่วมหนอง
แหวนจะแก้ไขอย่างไรดีครับ ขอบคุณครับ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

- ขอบคุณ สท.สมศักดิ์ พรมมินทร์ มากครับที่สอบถามมาผมขอต่อข้อซักถามที่มีมาหลายข้อ
อย่างเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อสองสามวันมานี้ได้รับหนังสือจากกองการศึกษาว่าเราได้รับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในเขตตําบลเวียงพางคําทั้ง 5 ศูนย์ และเรา
ได้จัดตั้งงบประมาณไว้แสนกว่าบาทในการที่จะจัดซื้อเทคโนโลยีทางการศึกษา ผมได้
มอบหมายให้กับรองธนทรัพย์ ได้ประสานไปยังนักวิชาการศึกษาให้เรียกประชุมในส่วนของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ เพื่อที่จะสอบถามถึงความต้องการของแต่ละศูนย์ ซึ่งผม
ขอนําเรียนในที่นี้ว่าความต้องการนั้นต้องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช้เราไปยัดเยียดให้กับ
ศูนย์ในส่วนของการลงรายละเอียดปลีกย่อยเราไม่สามารถลงลึกได้ เพราะเด็กนักเรียนแต่ละ
ศูนย์มีความแตกต่างกัน เช่น บางศูนย์ต้องการหนังสือพูดได้ บางศูนย์ต้องการเรื่อง
คอมพิวเตอร์ ตรงนี้ต้องมาจากความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจริง และในส่วนของการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กผมได้นําเรียนไว้แต่แรกผมจําได้ว่างบประมาณตั้งไว้ 500,000
กว่าบาท ก็ได้สอบถามแต่ละศูนย์ไปแล้ว ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างสอบถามช่าง
/ ไววิทย์ก็ได้บอกว่า ...

๑๓
ไววิทย์ก็ได้บอกว่าในการออกแบบใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนกองช่างก็ไม่ได้มีงานนี้งาน
เดียวก็ยังมีงานตรวจเขต และการตรวจสอบการก่อสร้างอีกหลายงานก็ต้องขอให้เข้าใจในการ
ทํางานของกองช่าง
- ในเรื่องของการจัดระเบียบชุมชน ณ วันนี้ผมต้องขอชื่นชมทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ท่าน
จรัลชัย ฤกษ์ใหญ่ ที่มีความกล้าในการดําเนินการร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บ
ขยะในชุมชน ร่วมกับรถเก็บขยะของทางเทศบาล อาจจะมีการติดขัดบางเรื่องในส่วนของวัสดุ
อุปกรณ์อาจมีความเสียหายชํารุดไปบ้าง หากรถขยะเสียก็ต้องซ่อมใช้เวลา 2-3 วัน ก็ต้องขอ
ความเห็นใจจากชุมชนด้วย เราก็จะทําให้มันดีที่สุดแต่เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเรา
มาสามารถคาดการณ์ได้ ในหมู่บ้านใดที่ได้รับความเดือดร้อนในการจัดเก็บขยะก็สามารถ
ประสานผมมาโดยตรงได้เพราะผมมีรถเก็บขยะคันเล็กอยู่อีกหนึ่งคัน
- ในส่วนที่ท่านสมศักดิ์ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องตรวจทางการแพทย์ ในปีที่ผ่านมา
ทางเทศบาลได้สนับสนุนเครื่องตรวจหาสารเสพติดให้กับผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้มี
การประชุมประชาคมตําบลสัญจรที่ ม.5
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2558 ที่จะถึงนี้เราจะมีประชาคมอาเซียน ทุกปีที่ผ่านมา
จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวของเรานี้ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านผาหมี และแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งเราจะมีบุคลากรที่เป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นของเรา ในการตําบลเวียง
พางคํา ในการที่จะดําเนินการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้วย ในการท่องเที่ยว
อําเภอแม่สายไม่ใช่จะไปแค่ด่านพรมแดนไทย – พม่า ผมจําได้ว่าประมาณ 7 ปีที่แล้ว ท่าน
ส.ส.อิทธิเดช ได้สนับสนุนการก่อสร้างจุดชมวิวที่หมู่บ้านผาหมี ซึ่งเป็นทางผ่านไปไร่กาแฟแต่
ทั้งนี้เราจะทําอย่างไรที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้นกว่านี้ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
คนในชุมชนในการที่จะชักชวนเข้ามาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเพณีโล้ชิงช้า ซึ่งในแผนเราก็ได้
มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว
- ในเรื่องการติดกล้องวงจรปิดนั้น เมื่อหลายเดือนก่อนทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เกิดเหตุเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหายจากสํานักงาน กล้องวงจรปิดก็จะได้นํามาติดตั้งที่สํานักงานเทศบาล
เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งของสูญหายและสอดส่องบุคคลภายนอกที่เข้ามาไม่ใช่เป็นเรื่องของวัว
หายล้อมคอกแต่เพื่อเป็นการเตรียมการกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
- เรื่องบ่อดักไขมันที่ผ่านมาได้ปรึกษากับทางกองช่างว่าเมื่อประชาชนมาอบรมเสร็จแล้วก็
หายไปไม่มีการดําเนินการใดๆ ต่อผมจําได้ว่าได้ให้ข้อแนะนําเราควรจะทําเป็นโครงการนําร่อง
ของหมู่บ้านโดยทําให้สําเร็จเป็นหลังๆ ไปก็จะได้ให้ทางกองช่างพิจารณาปรับปรุงในการทํา
โครงการบ่อดักไขมันต่อไป ต่อไปคงจะไม่มีการอบรมและแจกของเล็กๆ น้อยๆ ไปแค่นั้นก็จะ
ทําเป็นโครงการนําร่องให้เป็นรูปธรรมต่อไป
- ในส่วนของเครื่องตบดินผมขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลได้มาตอบข้อซักถามในข้อนี้ต่อไป
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - ในส่วนของเครื่องตบดิน ที่ผ่านมาเราใช้แรงงานของชาวบ้านช่วยกันทําซึ่งงานก็ออกมาไม่
ปลัดเทศบาลฯ
เรียบร้อยอันนี้หมายถึงกรณีที่เราได้มีการร่วมแรงกันในเรื่องของจิตอาสา รวมไปถึงการ
บริหารงานบุคคลปัจจุบันเราได้มีการจ้างเหมารายวันพนักงานอยู่หลายตําแหน่ง ซึ่งเราจะนํา
/ พนักงานเหล่านี้ ...

๑๔
พนักงานเหล่านี้ไปทํางานงานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ดังนั้นหากมี
เครื่องมือที่ดีก็จะทําให้งานออกมาเรียบร้อยและไม่ต้องจ้างผู้รับเหมาให้สิ้นเปลือง
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- เรื่องของน้ําท่วมหนองแหวนผมก็ได้รับการประสานจากผู้ประกอบการที่มีการก่อสร้างถม
นายกเทศมนตรีฯ
ที่ดินติดกับเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จนทําให้น้ําหนองแหวนล้นท่วมถนนรอบหนองแหวน
และทางกองช่างก็ได้เข้าไปดูในเรื่องของแนวดิน ขณะนี้ทางผมก็ได้มีหนังสือไปยังวิศวกรที่
ออกแบบอาคารและการถมที่ดิน ในขั้นต้นทางผู้ประกอบการยินดีทําท่อระบายน้ําแรกๆ ผมก็
เกิดความกังวลว่าหากผู้ประกอบการได้ยึดแนวเขตที่ดินของผู้ประกอบการเองเพราะที่ดินสูง
กว่าเทศบาลเกือบ 2 เมตร และสูงกว่าระดับน้ําของเรา ต่อไปก็จะมีการเปิดทางน้ําและมีท่อ
น้ําล้น ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการดําเนินการอยู่
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม - เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของแผนงานการเกษตร ซึ่งได้
รองนายกเทศมนตรีฯ
เสนอโครงการเข้ามายังเทศบาล ในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรตําบลเวียงพางคํา ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทําการประชุมและสรุปโครงการออกมา 7
โครงการ ก่อนอื่นต้องขอนําเรียนว่าต้องตรวจสอบข้อมูลและแนวทางการดําเนินงานให้ถูกต้อง
ตามที่ สตง. ทักท้วงมาไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ในการดําเนินการทุกอย่างเทศบาลต้อง
เป็นผู้ดําเนินการให้ทั้งหมด ทางศูนย์และคณะกรรมการเป็นผู้เสนอโครงการเข้ามาเราก็มีหน้าที่
สอบถามความต้องการของพี่น้องชาวบ้านและก็ได้จัดทําเป็นโครงการเสนอมายังเทศบาล
ตามที่ สท.สมศักดิ์ สอบถามมาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นโครงการที่คณะกรรมการศูนย์เกษตรฯ และประชาชน ม.6
เสนอเข้ามา เป็นความต้องการของชาวบ้านที่ทําสวนลิ้นจี่ที่ต้องการแปรรูปลิ้นจี่ และส่งเสริม
การลดใช้สารเคมีเชื่อมไปถึงโครงการในปี 2556 เท่าที่ผ่านมามีการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร
เดียวนี้ต้นทุนสูงเกษตรกรสู้ราคาไม่ไหว จึงอยากให้ทางคณะกรรมการมีโครงการส่งเสริมการ
ลดใช้สารเคมีในการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยชีวภาพก็ดี ได้มีเกษตรกรได้นําหัวเชื้อปุ๋ย
ไปผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรนํามาใช้ในพื้นที่นาในการเกษตรซึ่งก็ได้ผลแต่ประโยชน์ที่ได้ก็ใช้แต่ของ
ตนเองไม่ได้เผยแพร่แก่เกษตรกรรายอื่น ทางเกษตรกรรายอื่นก็อยากให้ทางคณะกรรมการจัด
วิทยากรมาอบรมเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าวเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เป็นเสนอ
ของคณะกรรมการเพื่อให้เทศบาลดําเนินการต่อไป
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - ขอเพิ่มเติมว่าโครงการควรจะเปลี่ยนชื่อหรือวัตถุประสงค์จากที่ส่งเสริมก็ควรเปลี่ยนเป็นการ
สมาชิกสภาเทศบาล
อบรมให้ความรู้จึงจะเหมาะสมมากกว่าครับ กรณีเครื่องแปรรูปลิ้นจี่ สตง. ก็ได้ท้วงติงมา
เช่นเดียวกัน และขอสอบถามอีกข้อที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนของกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคํา
ได้ไปศึกษาดูงาน ณ อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า อบต.ดอนแก้ว เป็น
หน่วยงานเล็กๆ มีรายได้ 30 กว่าล้าน แต่มีแหล่งเรียนรู้กว่า 30 กว่าแห่ง หากเปรียบกับ
เรามีงบประมาณมากกว่า แต่เราไม่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ก็เป็นเพียงป้ายชื่อติดหน้าบ้านเท่านั้น
หากเราจะทําบ้างก็สามารถทําได้และเป็นการต่อยอดโครงการของชุมชนในหลายๆ แห่ง
- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาชาคมอาเซียน หากพิจารณา
ดูในร่างเทศบัญญัติก็จะมีอยู่ 3 โครงการ เพียงแต่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่าง
ผิวเผินแต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการที่จะเป็นประชาคมอาเซียนว่าจะได้รับ
ผลกระทบด้านใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร เศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยว ก็ขอฝากท่าน
/ นายกเทศมนตรี ...

๑๕

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรี ในการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนด้วยครับ เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกหอมกระเทียมก็ได้รับผลกระทบจาก FTA.
คือขาดทุนกันเป็นจํานวนมาก
- ในส่วนของ 5 ส. และธรรมาภิบาล ก็ยังคงมีอยู่ใช่หรือไม่ปัจจุบันเราไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะ
ต่อยอดก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาต่อไป
- ขอขอบคุณ สท.สมศักดิ์ ครับ ผมมีเรื่องขอประชาสัมพันธ์จากคุณผกายมาส เวียร์ร่า
หรือเจ๊ติ๋ม ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นี้ ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย ได้รับการ
ประสารงานมาว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 นี้ หากท่านใดสนใจก็สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้รับ จะเห็นได้ว่าเทศบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน
หากผู้มาติดต่อราชการที่เทศบาลจะเห็นเราติดบอร์ดภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ
วันละคํา และจากที่มีการประชุมศูนย์เกษตรที่ผ่านมาจะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนี้เช่นเดียวกัน ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ก็
ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สายยุทธ์ จากที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ อบต.ดอนแก้ว ก็มีแนวคิด
ที่จะนําเทศบาลเราเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปโดยจะมีการนัดประชุมกับคณะกรรมการทุกหมู่บ้าน
ต่อไป

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
2556 นี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม มีมติที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ ๑ ต่อไป

ที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2556
เห็นชอบ ๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง
- เมื่อสภามีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ตามระเบียบกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาแปร
ญัตติขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ก่อนเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- ให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณาขั้นแปรญัตติ ในวาระที่ 2 จํานวนอย่างน้อย 3 คน
แต่ไม่เกิน 7 คน
- คัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาขั้นแปรญัตติ ดังนี้

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสงวน ไชยสมุทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

- กระผมนายสงวน ไชยสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขอเสนอรายชื่อ ดังนี้
รายชื่อที่เสนอ : นายอํานวย ก๋าปัญญา
ผู้รับรองที่ 1. : นางจันทกานต์ น้อยหมอ ผู้รับรองที่ 2. : นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง
นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล - กระผมนายเชรษฐา ภัทรนันทกุลสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขอเสนอรายชื่อดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาล
รายชื่อที่เสนอ : นายบุญลือ ลังกากาศ
ผู้รับรองที่ 1. : นายสงวน ไชยสมุทร์ ผู้รับรองที่ 2. : นายดํารงค์ พนาพิทักษ์ทอง
/ ดิฉันน.ส.ศิริลักษณ์ โสภา ...

๑๖
น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา
สมาชิกสภาเทศบาล

- ดิฉันน.ส.ศิริลักษณ์ โสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขอเสนอรายชื่อ ดังนี้
รายชื่อที่เสนอ : นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
ผู้รับรองที่ 1. : นายอํานวย ก๋าปัญญา ผู้รับรองที่ 2. : นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง
นายอานวย ก๋าปัญญา - กระผมนายอานวย ก๋าปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขอเสนอรายชื่อดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาล
รายชื่อที่เสนอ : นายสงวน ไชยสมุทร์
ผู้รับรองที่ 1. : นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล ผู้รับรองที่ 2. : นายดํารงค์ พนาพิทักษ์ทอง
นายบุญลือ ลังกากาศ - กระผมนายบุญลือ ลังกากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขอเสนอรายชื่อ ดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาล
รายชื่อที่เสนอ : นางจันทกานต์ น้อยหมอ
ผู้รับรองที่ 1. : นายดํารงค์ พนาพิทักษ์ทอง ผู้รับรองที่ 2. : นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง
นางจันทกานต์ น้อยหมอ - ดิฉันนางจันทกานต์ น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขอเสนอรายชื่อ ดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาล
รายชื่อที่เสนอ : นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล
ผู้รับรองที่ 1. : นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ ผู้รับรองที่ 2. : นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง
นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง - กระผมนายบุญลือ ลังกากาศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขอเสนอรายชื่อ ดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาล
รายชื่อที่เสนอ : นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง
ผู้รับรองที่ 1. : นางจันทกานต์ น้อยหมอ ผู้รับรองที่ 2. : นายบุญลือ ลังกากาศ
นายสุคา วินัน
- สรุปผลการเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาขั้นแปรญัตติ ในวาระที่ 2 จํานวนอย่าง
ประธานสภาเทศบาล
7 คน มีดังนี้
1. นายอํานวย ก๋าปัญญา
2. นายบุญลือ ลังกากาศ
3. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
4. นายสงวน ไชยสมุทร์
5. นางจันทกานต์ น้อยหมอ
6. นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล
7. นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง
ที่ประชุม
- รับทราบ
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล

- ขอความเห็นที่ประชุมกําหนดระยะเวลาแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง สภาเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติ
- กําหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง) ปิด
รับคําแปรญัตติ จากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจักได้ประชุมต่อ
และกําหนดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิจการ
สภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
- หากปิดประชุมในวันนี้แล้ว ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้กําหนดประชุมเพื่อพิจารณา
คัดเลือกกันเอง เป็นประธาน ๑ คน และเลขานุการ ๑ คน
/ เมื่อที่ประชุมกําหนดเวลา ...

๑๗

ที่ประชุม

- เมื่อที่ประชุมกําหนดเวลาแปรญัตติแล้ว ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณา
โดยละเอียด รอบคอบ และถ้าสมาชิกท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร ให้เสนอคํา
แปรญัตติต่อคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ให้พิจารณาแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดไว้ในหมวด ๔ ว่าด้วย
งบประมาณสําหรับการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ในวาระที่ ๒ , ๓
กําหนดประชุม เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภาฯ ทราบแล้ว
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญ วงค์สกุล
รองประธานชุมชน ม.๙
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล

- เข้าระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมนี้
หรือไม่ขอเรียนเชิญครับ
- ขอสอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตเครื่องหมาย อย. สําหรับน้ําดื่มบ้านป่าเหมือดว่า
ดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว เพราะเวลาก็ผ่านมานานแล้วครับ
- เรื่องขออนุญาตเครื่องหมาย อย. สําหรับน้ําดื่มบ้านป่าเหมือดสุขสําราญ ม.๙ ขอให้ทาง สท.
สมศักดิ์ พรมมินทร์ มาชี้แจงด้วยครับ

นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - ขณะนี้กําลังรวบรวบเอกสารรอบใหม่ เพราะว่าบริษัทที่รับประสานการขออนุญาต
สมาชิกสภาเทศบาล
เครือ่ งหมาย อย. ให้กับน้ําดื่มของ บ้านป่าเหมือดสุขสําราญ ม.๙ และได้ยื่นเอกสารไปเมื่อ
ปลายปีที่แล้ว กลายเป็นว่าเอกสารที่เราส่งไปมีคณะกรรมการที่มีอํานาจบางท่านบัตรหมดอายุ
เลยขอให้ส่งเอกสารไปใหม่แต่พอเมื่อส่งเอกสารไปใหม่ใบอนุญาตวิสาหกิจชุมชนกลับหมดอายุ
อีกจึงจะรวบรวมเอกสารชุดใหม่ส่งไปให้ภายในกลางเดือนนี้โดยทางบริษัทจะเข้ามาเก็บเอกสาร
ในรอบใหม่นี้เอง หากผลเป็นประการใดจะได้นํามารายงานต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป
ที่ประชุม

- รับทราบ

นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสานักปลัดฯ

- เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ
งานกิจการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จากที่มีการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี ๒๕๕๕ ทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อแนะนําที่เกี่ยวกับ
กิจการสภาจึงขอแจ้งให้ประธานสภาและสมาชิกสภาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติรับทราบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๓ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคําแปรญัตติ
ให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
/ สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติ ...

๑๘

ที่ประชุม

- สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติหากต้องการแก้ไขข้อความตรงส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องก็สามารถ
ขีดหรือเขียนทับลงร่างเดิมได้ จึงขออนุญาตนําเรียนเพื่อทราบค่ะ
- รับทราบ

นายมารุต เกียรติวัฒน์
ประธานชุมชนหมู่ที่ ๒

- มีสองเรื่องที่อยากสอบถาม เรื่องแรกคือการขุดดินในพื้นที่บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๒ มีการขุด
ตักดินและถมที่เคลื่อนย้ายดิน เรื่องนี้ก็ได้เกิดมานานแล้วซึ่งพื้นที่ที่ขุดก็ดําเนินการไปครึ่งหนึ่ง
แล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกไปตรวจเยี่ยมเพราะในช่วงฤดู
ฝนจะเป็นปัญหามากเพราะดินโคลนมันจะไหลโดยจะเริ่มตั้งแต่สี่แยกบ้านผาแตก ม.๑๐
ตรงศูนย์ อปพร. ม.๑๐ ผิวถนนทรุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่อจากจุดนั้นไปจนถึงแยกหน้าห้วยน้ําริน
รีสอร์ท ผิวถนนทรุดเกือบทั้งหมด และเลยจากจุดนี้ไปจนถึงบริเวณบ่อดินถนนบริเวณนั้นก็
ชํารุดเช่นกันทั้งที่เป็นถนนคอนกรีต ไม่ใช่ยางมะตอย เมื่อฝนตกหนักถนนมีแต่ดินโคลน
ประชาชนที่สัญจรไปมาเสื้อผ้าเลอะเทอะไปหมด ตอนเย็นโรงเรียนเลิกหรือคนเลิกทํางาน
คนขับรถบรรทุกไม่เกรงใจชาวบ้านที่สัญจรไป-มา ขับรถไวมากและโคลนก็กระเด็นจาก
รถบรรทุก และถ้าวันใดแดดออกจะกลายเป็นพายุฝุ่นทันที บุคคลเหล่านี้ไม่มีความสํานึกใน
ความรับผิดชอบต่อปัญหาหรือผลกระทบต่อประชาชนเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียว
อันนี้คือผลกระทบต่อชุมชนเพราะก่อนหน้าที่จะมีการขุดดินได้มีการประชุมประชาคมและมีคน
บางคนบอกว่าก่อนที่จะขุดตักดินจะมีการสํารวจผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อม ( E.I.A.) จาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้แต่มาจนถึงปัจจุบันนี้กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบจึงได้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น จึงอยากให้ท่านไปตรวจสอบดูและตอนนี้ก็มีการขุดดินเพิ่มเติมอีก
- เรื่องที่สองโรงงานถั่วทอดเราพูดกันมาตั้งแต่สมัยนายกศิลาฤทธิ์ ถ้าอยากทราบว่ากลิ่นถั่ว
ทอดเป็นแบบใดท่านต้องไปตรวจสอบที่ ม.๒ บ้านผมอยู่ห่างจากโรงงานถั่วทอดประมาณ
๑๐๐ เมตร กลิ่นจะมาช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. กลิ่นเหมือนกลิ่นข้าวที่แช่ไว้
หลายวันและจะมีกลิ่นน้ํามันผสมอยู่ถ้าในช่วงฤดูร้อนกลิ่นจะลอยตัวมากับอากาศ ที่กล่าวมานี้
มันเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องมาตรวจสอบถ้าไม่เช่นนั้นชาวบ้านก็ทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้น
ตลอดไปและผมได้บอกกับชาวบ้านว่าหากมีเจ้าหน้าที่หรือ สท.ท่านใดเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่
ก็ให้คะแนนไว้ในใจเก็บไว้ให้คะแนนเลือกตั้งในครั้งต่อไป ถ้าไม่มาก็จดไว้เลยว่าไม่มาถ้าใครมาก็
จดบันทึกไว้ก็ได้ สมัยหน้าถ้ามีการเลือกตั้งก็ไม่ต้องมาหาเสียงที่หมู่บ้านดอยงามเพราะผมจะหา
เสียงแทนท่านเพราะผมจะบอกให้เลยว่าคนนี้ควรเลือกคนนี้ไม่ควรเลือก หมู่บ้านอื่นจะนําวิธีนี้
ไปใช้ก็ได้ ขอบคุณครับ

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

- เรื่องโรงงานถั่วทอดถ้าผมจําไม่ผิดได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว ได้แจ้งแล้วว่าได้ทํา
บันทึกกับผู้ประกอบการไว้เรียบร้อยแล้วเพราะผู้ประกอบการเช่าที่ของคนอื่นอยู่มีสัญญาเหลือ
อีก ๖ เดือน ก็ไม่ทราบว่าระยะเวลาล่วงเลยมาถึงกี่เดือนแล้ว อย่างไรแล้วผมจะตัดตามเรื่องนี้
ให้ท่านอีกครั้งครับ
- รับทราบ

ที่ประชุม

นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง - ฝากถึงท่านนายกฯ โดยตรงเลยครับเพราะว่าในปีงบประมาณใหม่ให้กําชับดูแลผู้อยู่ใต้
สมาชิกสภาเทศบาล
บังคับบัญชาของท่านให้ทํางานให้จริงจังและเข้มข้นมากกว่านี้ เพราะว่า สท. ก็เข้ามารับ
ตําแหน่งใหม่ผมหมายรวมถึงถึงหัวหน้าส่วนทุกส่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ
/ รับทราบ ...

๑๙
ที่ประชุม

- รับทราบ

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล

- บัดนี้ เราก็ได้ดําเนินการประชุมสภาฯ มาครบตามระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
และขอขอบคุณฝ่าย
บริหารท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม
ในวันนี้เป็นอย่างสูง ผมขอปิดการประชุมสวัสดีครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(ลงชื่อ) นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง ผู้จดรายงานการประชุม
(นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

๒๐
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) นางสาวศิริลักษณ์ โสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวศิริลักษณ์ โสภา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้
รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ) นายสุคา วินัน ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุคา วินัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

