๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจาปี ๒๕๕5
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา
***************************
ผู้มาประชุม
๑. นายวิษณุ จันทร์เทพ
รองประธานสภาเทศบาลเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๒. นายสงวน ไชยสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๓. นายบุญลือ ลังกากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๔. นายอานวย ก๋าปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๕. นายเชรษฐา
ภัทรนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๖. นายอัจฉยะ
ธารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๗. นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๘. นางจันทกานต์ น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๙. น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๑๐. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๑๑. นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุคา
วินัน
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตาบลเวียงพางคา ( ลาปุวย )
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
2. นายวีรยุทธ
วิสุทธิเกษม
รองนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
3. นายธนทรัพย์ เกเย็น
รองนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
4. น.ส.พรรณทรา ธรรมวงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
5. นายยศเชย ไชยเดช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
6. นางราณี แดงสีพลอย อ.ส.ม. หมู่ที่ 9
7. นายแสวง แสนยี่ ประธานกรรมการชุมชน หมู่ที่ 5
8. นายสมัคร ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
9. นางจันทร์หอม บุญมี อ.ส.ม. หมู่ที่ 9
10. นายบุญศรี แสงแก้ว ผู้ช่วยฝุายปกครอง หมู่ที่ 5
11. นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
12. นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์ ประธานกรรมการชุมชน หมู่ที่ 8
13. นายเสริมจิตต์ บุญยวง ประธานประชาคมตาบลเวียงพางคา
14. ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผู้อานวยการกองช่าง
15. นายจรูญ ศรีทะนันชัย กรรมการชุมชน หมู่ที่ 8
16. น.ส.สุทราทิพย์ บุญมี รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา
/ 17. ร้อยโทกิตติชัย ...

๒
17. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา
18. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ ผู้อานวยการกองคลัง
19. นายชูเกียรติ กันทะรส ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย
20. นางดารินทร์ ตารินทร์ หัวหน้าสานักนักปลัดเทศบาล
21. นางทัศนีย์ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
22. น.ส.ชนัญชิตา หว่างเชื้อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
23. นายสมศักดิ์ เครือสนใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
24. นายทุน ติยะ ตัวแทนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
25. นายประเสริฐ สุขเสาร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
26. นายเสนีย์ นนทจักร ตัวแทนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8
27. นายนพ ทรายคา คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 1
28. นางจันทร์จิรา พัฒนานุกูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
29. นายประพันธ์ ไชยวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
30. นายหลง นามสุก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
31. น.ส.ณัฐประภัสสร์ ยามูล ประธานชุมชน หมู่ที่ 10 เขตที่ 1
32. นายจันทร์ ทะวิชัย สารวัตรกานันตาบลเวียงพางคา
33. นางอาพา สรทวีสิน อ.ส.ม. หมู่ที่ 7
34. นางกัญชพร มาลัย กรรมการชุมชน หมู่ที่ 10 เขตที่ 1
35. นางกมลรัตน์ เซี่ยงหว่อง ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลเวียงพางคา
36. นายสมพงษ์ วงค์ธรรม ผู้เข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 2
37. นายมารุต เกียรติวัฒน์ ประธานชุมชน หมู่ที่ 2
38. นายอินทวน ชื่องาม ประธานชุมชน หมู่ที่ 1
39. ร.ต.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ รอง สว.(ป) สภ.แม่สาย
40. นายจรัญ วงค์แสนศรี
อ.ป.พ.ร. หมู่ที่ 1
41. นางมาลี กองสอน อ.ส.ม. หมู่ที่ 10
42. นายเจษฎา ชานาญไพรสนฑ์ ตัวแทนเยาวชน หมู่ที่ 5
43. นายจุติโชค ข่า
ยสุวรรณ์ นักศึกษาฝึกงาน
44. นายอุดมทรัพย์ ศักดิ์แสน ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
45. นายนพพงษ์ แก้วบุญเรือง ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
46. นายสมพงษ์ ศรีณรงค์ คนงานทั่วไป
47. น.ส.หทัยทิพย์ ก๋าใจคา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
48. น.ส.กัลยา รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
49. น.ส.พัชรณัฎฐ์ อภัยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
50. น.ส.รุ่งทิพย์ อายุโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

/ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. …
...

๓
ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง เลขานุการสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
เข้าห้องประชุม จะได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ นาสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ กันกับผู้เข้าประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯ ให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา จานวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุมแล้วและ
อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
นายวิษณุ จันทร์เทพ ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายวิษณุ จันทร์เทพ -เนือ่ งด้วยในวันนี้ประธานสภาฯ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้รอง
ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาล ทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาล ( แทน ) ในการประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 27
สิงหาคม ๒๕๕5
นายวิษณุ จันทร์เทพ - แจ้งให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม ๒๕๕5
นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง - อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
นายวิษณุ จันทร์เทพ - สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผู้ใดขอเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาลฯ แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ที่ประชุมมีมติ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบเรื่องรับรองการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม ๒๕๕5
เห็นชอบ ๑ 0 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓
กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายวิษณุ จันทร์เทพ 4.1 รายงานผลของคณะกรรมการสามัญของเทศบาลตาบลเวียงพางคา เพื่อประกอบการ
ประธานสภาเทศบาลฯ พิจารณาการดาเนินงานของเทศบาลฯ ในด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน 6 รายการ ดังนี้
/ (1.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ...

๔
(1.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามวัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.50
ตารางเมตร เป็นเงิน 60,000 บาท
(2.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลัง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00
ตารางเมตร เป็นเงิน 83,000 บาท
(3.) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราวกันตก ซอย 7 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางใหม่ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,264.00
ตารางเมตร พร้อมราวกันตกขนาดยาว 52.00 เมตร เป็นเงิน 715,000 บาท
(4.) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ด้านทิศตะวันตกใต้วัดป่าเหมือด หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 x0.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
เมตร จานวน 7 ท่อน ยาว 12.00 เมตร เป็นเงิน 46,000 บาท
(5.) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือด ขนาดกว้าง 2.10
เมตร สูง 2.10 เมตร เป็นเงิน 400,000 บาท
(6.) โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 20 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล. จานวน 1 บ่อ ซอยมาดีรีสอร์ท ระยะทาง 21.00 เมตร
เป็นเงิน
25,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,329,000 บาท
นายวิษณุ จันทร์เทพ - ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคามีมติให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน ๖ โครงการขึ้นมา เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติโอนเงินเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
- ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงานการประชุม ต่อไป
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลและเป็น ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภ ทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค จานวน ๖ โครงการของสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จานวน ๖ โครงการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตาบลเวียงพางคา
/ ตามที่ประชุมสภาเทศบาล ...

๕
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคามีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน
๖ โครงการขึ้นมา เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของ
โครงการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในที่ประชุมได้เสนอ
คณะกรรมการฯประกอบด้วย
๑. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ กรรมการ
๒. นายอานวย ก๋าปัญญา
กรรมการ
๓. นายสงวน ไชยสมุทร์
กรรมการ
๔. นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล กรรมการ
๕. นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์
กรรมการ
และคณะกรรมการได้เสนอให้ นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน ๖
โครงการของสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
( ลงชื่อ ) นายสุคา วินัน
( นายสุคา วินัน )
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - บันทึกการประชุม คณะกรรมการพิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
สมาชิกสภาเทศบาล
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จานวน ๖ โครงการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตาบลเวียงพางคา
เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องกิจการสภา
เทศบาลตาบลเวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
เรื่องเดิม ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔๕ สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคามีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน
๖ โครงการขึ้นมา เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของ
โครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งได้พิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน ๖ โครงการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว
/ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม ...

๖
เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามบันทึกการประชุม
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - บันทึกการประชุม คณะกรรมการพิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
สมาชิกสภาเทศบาล
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จานวน ๖ โครงการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตาบลเวียงพางคา
วันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องกิจการ
สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ แผนงาน
อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน ๖ โครงการ ของ สภาเทศบาลได้ดาเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเสนอสภา
เทศบาลพิจารณาในวาระที่ ๒ ตามวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่เสนอใหม่
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคามีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน
๖ โครงการขึ้นมา เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของ
โครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่จึงขอให้คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ร่วมกันพิจารณาทั้ง ๖โครงการ
เรียงลาดับดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามวัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ ๔
บ้านป่ายางใหม่ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐-.บาท
มีข้อเสนอแนะ
๑.๑ ในการก่อสร้างถนน คสล. มักพบปัญหาที่สาคัญ เช่น ความลาดเอียง
ของผิวจราจร ชนิดของคอนกรีตที่ใช้ การปรับพื้นที่ และการเสริมไหล่ทาง หรือการถมไหล่ทาง
เป็นต้น
๑.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากตัวแทนของประชาคมหมู่บ้านควร
ได้รับแบบแปลน และรับฟังคาชี้แจงจากเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพิทักษ์
/ รักษาประโยชน์ของชุมชน ...

๗
รักษาประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง
๑.๓ ในความเป็นจริงการก่อสร้างถนนควรทาควบคู่ไปกับการทารางระบาย
น้าเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมขัง และรองรับการพัฒนา รวมถึงการขยายเขตของชุมชนใน
อนาคตด้วย
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้าน
ป่ายางใหม่ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐-.บาท
มีข้อเสนอแนะ
๒.๑ ในการก่อสร้างถนน คสล. มักพบปัญหาที่สาคัญ เช่น ความลาดเอียง
ของผิวจราจร ชนิดของคอนกรีตที่ใช้ การปรับพื้นที่ และการเสริมไหล่ทาง หรือการถมไหล่ทาง
เป็นต้น
๒.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากตัวแทนของประชาคมหมู่บ้านควร
ได้รับแบบแปลน และรับฟังคาชี้แจงจากเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพิทักษ์
รักษาประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง
๒.๓ ในความเป็นจริงการก่อสร้างถนนควรทาควบคู่ไปกับการทารางระบาย
น้าเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมขัง และรองรับการพัฒนา รวมถึงการขยายเขตของชุมชนใน
อนาคตด้วย
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราวกันตก ซอย
๗ หมู่ที่ ๑๐
บ้านป่ายางผาแตก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมราวกันตกขนาดยาว ๕๒.๐๐ เมตร เป็นเงิน
๗๑๕,๐๐๐-.บาท
ข้อเสนอแนะ
๓.๑ ในการก่อสร้างถนน คสล. มักพบปัญหาที่สาคัญ เช่น ความลาดเอียง
ของผิวจราจร ชนิดของคอนกรีตที่ใช้ การปรับพื้นที่ และการเสริมไหล่ทาง หรือการถมไหล่ทาง
เป็นต้น
๓.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากตัวแทนของประชาคมหมู่บ้านควร
ได้รับแบบแปลน และรับฟังคาชี้แจงจากเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพิทักษ์
รักษาประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง
๓.๓ ในความเป็นจริงการก่อสร้างถนน ควรทาควบคู่ไปกับการทารางระบาย
น้า เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมขัง และรองรับการพัฒนา รวมถึงการขยายเขตของชุมชนใน
อนาคตด้วย
๓.๔ ในการจัดทาราวกันตกที่มีระยะทางยาวๆ สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงคือ
ความแข็งแรงคงทน การจัดวางระดับ การทาสี รวมถึงต้องดูในส่วนของการซ่อมบารุงด้วย
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสาราญขนาด
กว้างภายใน ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๔๐ เมตร จานวน ๗ ท่อน ยาว ๑๒.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐-.บาท
/ ข้อเสนอแนะ ...

๘
ข้อเสนอแนะ
๔.๑ ในการก่อสร้างรางระบายน้า มักพบปัญหาที่สาคัญ เช่น ความลาดเอียง
และการวางระดับของราง เพราะหากทาไม่ดีอาจทาให้เกิดพื้นที่น้าขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
และแหล่งเพาะเชื้อโรคได้
๔.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากตัวแทนของประชาคมหมู่บ้านควร
ได้รับแบบแปลน และรับฟังคาชี้แจงจากเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพิทักษ์
รักษาประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง
๕. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าเหมือด สุขสาราญ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐-.บาท
ข้อเสนอแนะ
๕.๑ การจัดทาท่อลอดเหลี่ยม คสล.ที่เชื่อมระหว่างพื้นผิวแอสฟัสติกกับ
พื้นผิวคอนกรีต ควรมีการออกแบบให้สามารถประสานพื้นผิวทั้งสองชนิดให้เข้ากันได้เพื่อปูองกัน
การหลุดร่อนของแอสฟัสติก
๕.๒ การจัดทาท่อลอดเหลี่ยมควรคานึงถึงระดับของผิวจราจรด้านบนด้วย
เพราะท่อหลอดเหลี่ยมหลายๆแห่งก็มีปัญหาผิวจราจรต่างระดับกันซึ่งอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้
๕.๓ คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากตัวแทนของประชาคมหมู่บ้านควร
ได้รับแบบแปลน และรับฟังคาชี้แจงจากเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพิทักษ์
รักษาประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง
๖. โครงการวางท่อ คสล. ซอยมาดีรีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายางผาแตก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จานวน ๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจานวน ๑ บ่อ ระยะทาง
๒๑.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐-.บาท
มีข้อเสนอแนะ
๖.๑ ในการวางท่อเพื่อระบายน้า มักพบปัญหาที่สาคัญ เช่น ความลาดเอียง
และการวางระดับของการวางท่อและบ่อพัก เพราะหากทาไม่ดีอาจทาให้เกิดพื้นที่น้าขังเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแหล่งเพาะเชื้อโรคได้
๖.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากตัวแทนของประชาคมหมู่บ้านควร
ได้รับแบบแปลน และรับฟังคาชี้แจงจากเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพิทักษ์
รักษาประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง
โดยรวมแล้วคณะกรรมการฯเห็นว่าทั้ง ๖ โครงการเป็นโครงการที่มี
ความสาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องตาบล
เวียงพางคา และดาเนินการเพราะเป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และแสดงถึงความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและพระราชกฤษฎีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จึงได้มีข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงหลากหลายมิติทางสังคม
และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
/ รับทราบ ...

๙
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59
จานวน 10 รายการ รวมเป็นจานวนเงิน 2,696,440 บาท ดังนี้
นายวิษณุ จันทร์เทพ - ในวาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59
จานวน 10 รายการ รวมเป็นจานวนเงิน
2,696,440 บาท ขอเรียนเชิญท่า น
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา กล่าวรายงานต่อที่ประชุมต่อไป
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ข้าพเจ้า นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ขอเสนอญัตติบรรจุเข้าการ
นายกเทศมนตรี
พิจารณาของสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ในสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2555 ดังนี้
1. ญัตติ ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59
จานวน 10 รายการ รวมเป็นจานวนเงิน 2,696,440 บาท ดังนี้
(1) รายการครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะ–เก้าอี้ ประจาห้องประชุมหนองแหวน
จานวน 5 รายการ
1.1 โต๊ะประชุม ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2
ด้าน แผ่นกั้นหน้าโต๊ะเซ็ตเข้าด้านใน ขนาดกว้าง 1194 ลึก 610 สูง 737 มิลลิเมตร
จานวน 6 ตัว ราคาตัวละ 3,190 บาท รวมเป็นเงิน 19,140 บาท
1.2 โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน
ทั้ง 2 ด้าน แผ่นกั้นหน้าโต๊ะเซ็ตเข้าด้านใน ขนาดกว้าง 1829 สูง 737 มิลลิเมตร จานวน
2 ตัว ราคาตัวละ 3,650 บาท รวมเป็นเงิน 7,300 บาท
1.3 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ผลิตจากไม้ Particle เต็มแผ่นบนปิดผิวด้วยโฟ
เมก้าขาว ขาชุบโครเมี่ยม ขนาดกวาง 24 ยาว 72 นิ้ว จานวน 18 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 27,000 บาท
1.4 เก้าอี้ประชุม เบาะหนาหลังพิงโค้ง ขนาดกว้าง 620 ยาว 720 สูง 980
มิลลิเมตร จานวน 22 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 บาท
1.5 เก้าอี้ POLY PROPYLENE ขนาดกว้าง 420 ยาว 530 สูง 910
มิลลิเมตร เบาะหนา โครงขาชุบโครเมี่ยม จานวน 50 ตัว ราคาตัวละ 580 บาท รวมเป็นเงิน
29,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา เพื่อรองรับ
การบริการประชาชน เป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถเทศบาลตาบลเวียงพางคา ขนาดกว้าง
/ ๑๒.๔๐ เมตร ...

๑๐
๑๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๐.๔๐ เมตร สาหรับเป็นสถานที่จอดรถและเก็บรักษา รถเก็บขยะและ
สิ่งปฏิกูล จานวน 3 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง จานวน 1 คัน เป็นจานวนเงิน
509,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิดการชารุดเสียหาย
จานวน 4 โครงการ เป็นจานวนเงิน 443,200 บาท ดังนี้
3.1 โครงการปรับปรุงห้องน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
จานวนเงิน 244,000 บาท
3.2 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5
บ้านปุาเหมือดรุ่งเจริญ จานวนเงิน 38,400 บาท
3.3 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมผนังโรงครัว ฝูาเพดานและ
ติดตั้งรางรินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี จานวนเงิน 63,500 บาท
3.4 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น เทคอนกรีตทางเดินหน้าอาคารเรียนและ
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ารินจานวนเงิน 97,300 บาท
(4) รายการเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 2 ชุด รายการชุดละ
149,900 บาท เป็นจานวนเงิน 299,800 บาท
(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามวัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
บ้านป่ายางใหม่ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร จานวนเงิน 60,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลัง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
บ้าน
ป่ายางใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร จานวนเงิน 83,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราวกันตก ซอย 7 หมู่ที่ 10
บ้านป่ายางผาแตก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,264.00 ตารางเมตร พร้อมราวกันตกขนาดยาว
52.00 เมตร
จานวนเงิน 715,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ด้านทิศตะวันตกใต้วัดป่าเหมือด
หมู่ที่ 9
ขนาดกว้างภายใน 0.50 x0.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 7 ท่อน จานวนเงิน 46,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ
ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 12.00 เมตร จานวนเงิน 400,000 บาท
(10) โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จานวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จานวน 1 บ่อ ซอยมาดีรีสอร์ท ระยะทาง 21.00
เมตร จานวนเงิน 25,000 บาท
/ ระเบียบข้อกฎหมาย ...

๑๑
ระเบียบข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีฯ
จึงรายงานขออนุมัติกันเงิน จานวน 2,696,440 บาท ต่อสภาเทศบาลฯ ต่อไปอีก
1 ปีงบประมาณ
นายวิษณุ จันทร์เทพ - ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ สอบถามหรือมีข้อสงสัยตรง
ประธานสภาเทศบาลฯ ข้อใดโปรดแสดงความคิดเห็น ณ ที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ
ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม - ขออนุญาตแก้ไขข้อความในข้อ (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง ตาบลเวียงพางคา เพื่อรองรับการบริการประชาชน เป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถเทศบาลตาบล
เวียงพางคา ขนาดกว้าง ๑๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๐.๔๐ เมตร สาหรับเป็นสถานที่จอดรถและเก็บ
รักษา รถเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล จานวน 3 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง จานวน 1 คัน
เป็น
จานวนเงิน 509,000 บาท แก้เป็นข้อความดังนี้
- ข้อ (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา
เพื่อรองรับการ
บริการประชาชน เป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถเทศบาลตาบลเวียงพางคา ขนาดกว้าง 10.00
เมตร ยาว 18.00 เมตร สาหรับเป็นสถานที่จอดรถและเก็บรักษา รถเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
จานวน 3 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง จานวน 1 คัน เป็นจานวนเงิน 509,000 บาท
- ขออนุญาตแก้ไขข้อความในข้อ (9) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 10 บ้าน
ปุายางผาแตก ขนาดกว้าง 02.10 เมตร สูง 02.10 เมตร ยาว 12.00 เมตร จานวนเงิน
400,000 บาท แก้เป็นข้อความดังนี้
- ข้อ (9) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านป่า เหมือดสุขสาราญ ขนาด
กว้าง 02.10 เมตร สูง 02.10 เมตร ยาว 12.00 เมตร จานวนเงิน 400,000 บาท
นายวิษณุ จันทร์เทพ - เนื่องด้วยผู้อานวยการกองช่างขอแก้ไขรายละเอียดของข้อความ ในแบบคา ขอเสนอญัตติบรรจุ
ประธานสภาเทศบาลฯ เข้าการพิจารณาของนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ในสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ในข้อที่ ๒ และข้อที่ 9 จึงแจ้งเพื่อทราบ
ที่ประชุม
- รับทราบ
นายวิษณุ จันทร์เทพ - มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถาม หรือมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสาวศิริลักษณ์ โสภา - เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้ศึกษารายละเอียดในแบบคาขอ
สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอญัตติของท่านนายกเทศมนตรี ปรากฏว่ามีรายการที่ขอกันเงินที่มีความซ้าซ้อนในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ หลายรายการ และยอดเงินงบประมาณที่ขอกันเงิน
นี้ มีจานวนเกินเงินเหลือจ่ายที่ท่านนายกขอโอนผ่านสภาเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาจึง
/ ขอให้ท่านนายกฯ ...

๑๒
ขอให้ท่านนายก ฯ ชี้แจงรายละเอียดที่มาของงบประมาณในการขอกันเงินในครั้งนี้ต่อสภา
เทศบาล
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- เรียนประธานสภาฯ ในการขอกันเงินครั้งนี้งบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณตามเทศ
นายกเทศมนตรี
บัญญัติรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่ขอโอนผ่านสภาฯ
ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุม
- รับทราบ
นายวิษณุ จันทร์เทพ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแสงดความเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่จึงขอมติ
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในญัตติ ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 จานวน 10
รายการ รวมเป็นจานวนเงิน 2,696,440 บาท
เห็นชอบ ๑ 0 เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง ๑
เสียง
- ที่ประชุมสภามีมติ เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จึงอนุมัติให้มีการกันเงินกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 59 จานวน 10 รายการ รวมเป็นจานวนเงิน 2,696,440 บาท ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 10 คน เพื่อนา
รายชื่อเสนอให้นายอาเภอแม่สาย นาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พิจารณาคัดเลือก
จานวน 6 คน เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการประเมินท้องถิ่นฝ่ายสภา
เทศบาลตาบลเวียงพางคา (ตามสาเนาหนังสือ ที่ ชร 54601/1507 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2555)
นายวิษณุ จันทร์เทพ - การพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 10 คน เพื่อนารายชื่อเสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯ ให้นายอาเภอแม่สาย นาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พิจารณาคัดเลือก จานวน 6 คน
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการประเมินท้องถิ่นฝุายสภาเทศบาลตาบล
เวียงพางคา (ตามสาเนาหนังสือ ที่ ชร 54601/1507 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555)
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 10 คน
1. ผู้แทนจากหมู่ที่ 1 ได้แก่ นายประพันธ์ ไชยวงค์
2. ผู้แทนจากหมู่ที่ 2 ได้แก่ นายสมศักดิ์ เครือสนใจ
3. ผู้แทนจากหมู่ที่ 3 ได้แก่ นายวิชัย พิมพ์อุบล
4. ผู้แทนจากหมู่ที่ 4 ได้แก่ นายสิปปภาส สาราญพันธ์
5. ผู้แทนจากหมู่ที่ 5 ได้แก่ นายบุญศรี แสงแก้ว
/ 6. ผู้แทนจากหมู่ที่ 6 ...

๑๓

ที่ประชุม

6. ผู้แทนจากหมู่ที่ 6 ได้แก่ นายเชาวลิต เฟื่องกิจทวีกุล
7. ผู้แทนจากหมู่ที่ 7 ได้แก่ นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา
8. ผู้แทนจากหมู่ที่ 8 ได้แก่ นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์
9. ผู้แทนจากหมู่ที่ 9 ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ นราธรพิพัฒน์
10. ผู้แทนจากหมู่ที่ 10 ได้แก่ นางมาลี กองสอน
- จึงแจ้งรายชื่อมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ
- รับทราบ

นายวิษณุ จันทร์เทพ - มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอพิจารณาเพิ่มเติมในวาระนีห้ รือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- ขอนาเรียนเพื่อพิจารณาร่วมกันเรื่อง การขออนุมัตินาเงินเหลือจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
นายกเทศมนตรี
จานวน ๑๐ เครื่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
59 แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท และเครื่องออกกาลังกาย จานวน ๒ ชุด
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ - เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้หารือต่อที่
สมาชิกสภาเทศบาล
ประชุมนั้น เห็นด้วยที่จะมีการนาเงินเหลือจ่ายมาใช้เพื่อพัฒนางานและส่งเสริมการออกกาลังกาย
แต่ทว่าการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๑๐ เครื่อง
นั้น เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่เกินความจาเป็นหรือไม่ และในการที่จะจัดซื้อเครื่องออกกาลัง
กายนั้นก็เห็นด้วย แต่เนื่องด้วยเป็นช่วงปลายปีงบประมาณที่หากเราจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ดังกล่าวแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างฐาน หรือลานที่จะนาอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้ง ให้เกิด
ความเหมาะสม และปลอดภัย ทั้งยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นาเงินเหลือจ่ายมาใช้จ่ายใน
เรื่องนี้เรายังไม่เหมาะสมเพราะไม่ใช่เรื่องด่วน ที่มีผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนตาบล
เวียงพางคาในวงกว้าง และไม่ได้บรรจุในวาระการประชุมก่อนหน้านี้ ทาให้ไม่สามารถพิจารณา
ได้โดยขอให้มีการเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน แต่หากท่านนายกเห็นว่าควรจัดซื้อหรือมีความ
จาเป็นที่ต้องจัดซื้อ ก็ขอให้นาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง หากมีข้อจากัดในห้วง
ระยะเวลาของปีงบประมาณ ก็สามารถขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญได้
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
- เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องด้วยกระผมได้เรียนถามผู้นาหมู่บ้าน
นายกเทศมนตรี
หลายหมู่บ้าน ปรากฏว่าหลายหมู่บ้านยังมีความต้องการเครื่องออกกาลังกายอยู่ ที่มีข้อมูล
เบื้องต้นคือ หมู่ที่ ๕ จะติดตั้งบริเวณหอประชุมหมู่บ้าน เพราะหมู่บ้านก็กาลังจะพัฒนาปรับปรุง
หอประชุมและจะทาลานทางทิศตะวันตก สาหรับหมู่ที่ ๖ จะติดตั้งบริเวณลานบาสเกตบอล
หมู่ที่ ๑๐ จะติดตั้งในหอประชุม แต่กระผมยังไม่แม่นในระเบียบการประชุมสภาเทศบาล
จึงอยากให้ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเพิ่มเติม
รท.กิตติชัย เจริญยิ่ง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และใน
ปลัดเทศบาล
การบรรจุวาระการประชุมที่มีลักษณะนี้หากที่ประชุมไม่เห็นชอบแม้เพียงเสียงเดียว ที่ประชุมก็
ต้องรับฟัง แต่หากติดที่วาระการประชุมก็สามารถเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา
เรื่องนี้อีกครั้งก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์
/ คอมพิวเตอร์เพื่อมอบ ...

๑๔

นายวิษณุ จันทร์เทพ
ประธานสภาเทศบาลฯ

คอมพิวเตอร์เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๑๐ เครื่องนั้นจะเป็นการจัดซื้อที่มากไป
หรือไม่ ในกรณีการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายนั้น เนื่องด้วยในพื้นที่เขต ๑ ไม่มีพื้นที่ของ
หมู่บ้านใดที่มีความพร้อมในการติตั้งเครื่องออกกาลังกายได้ยกชุด แต่การออกกาลังกายเป็นการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีก็คงมีแนวทางในการแยกชุดเครื่องออกกาลังกาย โดยอาจติดตั้งหมู่บ้านละ
๕-๖ เครื่องก็คิดว่ามีความเหมาะสม อย่างเช่น หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ติดตั้งที่หอประชุม
- มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

นางจันทกานต์ น้อยหมอ - หากเลื่อนการพิจารณาออกไปแล้วท่านนายกยังจะนาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอีกหรือไม่ หากยัง
สมาชิกสภาเทศบาล
สามารถนามาพิจารณาในวาระต่อไป โดยที่เรื่องนี้ไม่ตกไปก็เห็นควรเลื่อนการพิจารณาออกไป
ก่อน
น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา
สมาชิกสภาเทศบาล

- การที่จะจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายนี้ก็เห็นว่าหากเลื่อนการพิจารณาออกไป โดยที่ให้สมาชิก
สภาเทศบาลได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ และบรรจุวาระการประชุมนี้ในวาระต่อไป
โดยส่วนตัวก็ยังเห็นด้วยเพียงแต่ขอให้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง

นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง - ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เดือน
เลขานุการสภาเทศบาลฯ สิงหาคม 2555 ในการเสนอญัตติของนายกเทศมนตรีฯ ในหัวข้อ โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องออกกาลังการ
กลางแจ้ง จานวน 2 ชุด รายการชุดละ 149,900 .- บาท ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่
ประชุมสภาฯ ไปแล้ว และ ทางหมู่บ้าน อื่นที่ยังไม่มีเครื่องออกกาลังกายได้ มีความต้องการ ขอ
สนับสนุนเครื่องออกกาลังกาย เพิ่มเติม ในการประชุมครั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีฯ จึงได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ในข้อที่ (4) รายการ
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 2 ชุด รายการชุดละ 149,900.- บาท เป็นจานวนเงิน
299,800 บาท ซึ่งจากที่กล่าวมาผมเห็นว่ามีความจาเป็นที่ต้องจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพให้เยาวชนและประชาชนในตาบลเวียงพางคามีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจาก
ยาเสพติด
นายบุญลือ ลังกากาศ - ผมเห็นด้วยให้มีการจัดซื้อ รายการเครื่องออกกาลังการกลางแจ้ง จานวน 2 ชุด เพิ่มเติม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอไว้ในที่ประชุม เพราะที่ผ่านมาจากที่ได้ออกไปประชาคมจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านได้มีการเสนอขอสนับสนุนเครื่องออกกาลังกาย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนตาบลเวียงพางคา
นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล - ผมเห็นด้วยให้มีการจัดซื้อรายการเครื่องออกกาลังการกลางแจ้ง จานวน 2 ชุด เพิ่มเติม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนตาบลเวียงพางคา
นายวิษณุ จันทร์เทพ - ในเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในที่ประชุม จึงขอให้มีการออกมติในการขยายการประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาฯ ครั้งต่อไป เป็นสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ท่านใดที่ประสงค์จะให้มีการขยายการประชุม
ขอให้ยกมือแสดงความประสงค์ต่อที่ประชุมครับ
/ ผู้แสดงความประสงค์ ...

๑๕
มติที่ประชุม

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

- ผู้แสดงความประสงค์ในการขยายการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา เป็นสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดังนี้
ให้มีการขยายการประชุม
2
เสียง
ไม่ให้มีการขยายการประชุม
0
เสียง
งดออกเสียง
9
เสียง
- เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว กระผมคิดว่าจะขอให้มีการพิจารณา
เรื่องนี้อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง - เมื่อมีความเห็นที่แตกต่างกันในวาระนี้ แม้เพียงหนึ่งเสียงก็สามารถเลื่อนการพิจารณาได้ขอให้
ปลัดเทศบาลฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ กาหนดวันประชุมให้ทันกับห้วงระยะเวลาตามที่การประกาศกาหนดการ
ประชุมสภาฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
นายวิษณุ จันทร์เทพ - เมื่อท่านนายกได้รับทราบข้อมูลและความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯแล้ว และได้ขอเลื่อนการ
ประธานสภาเทศบาลฯ พิจารณาออกไป ในวาระนี้จึงต้องให้ท่านนายก
ฯ ได้รวบรวมข้อมูลก่อนเสนอสภาฯ
เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ
นายวิษณุ จันทร์เทพ - บัดนี้ เราก็ได้ดาเนินการประชุมสภาฯ มาครบตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบล
ประธานสภาเทศบาลฯ เวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอขอบคุณฝุาย
บริหารท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้
เป็นอย่างสูง ผมขอปิดการประชุมสวัสดีครับ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ) นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

๑๖
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ตามประกาศเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ลงวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจาปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง
(นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์ (นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) นางสาวศิริลักษณ์ โสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวศิริลักษณ์ โสภา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 .
ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555
จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ
(ลงชื่อ) นายวิษณุ จันทร์เทพ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิษณุ จันทร์เทพ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

