๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555
เมื่อวันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายสุคา
๒. นายวิษณุ
๓. นายสงวน
๔. นายบุญลือ
๕. นายอานวย
๖. นายเชรษฐา
๗. นายอัจฉยะ
๘. นายสุพรรณ์
๙. นายจันทกานต์
๑๐. น.ส.ศิริลักษณ์
๑๑. นายสมศักดิ์

วินัน
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตาบลเวียงพางคา
จันทร์เทพ รองประธานสภาเทศบาลเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ไชยสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ลังกากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ก๋าปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ภัทรนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ธารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ติยะกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
โสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายดารงค์

พนาพิทักษ์ทอง

เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตาบลเวียงพางคา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฉัตรชัย
2. นายวีรยุทธ
3. นายธนทรัพย์
4. น.ส.พรรณทรา
5. นายยศเชย
6. นายอภิวัฒน์
7. นายเอี่ยม
8. นางศศินา
9. นางแก้ว
10. นายเสนีย์
11. นายทูน
12. นายสมศักดิ์

ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
วิสุทธิเกษม
รองนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
เกเย็น
รองนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
ธรรมวงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
ไชยเดช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
อัครพลเมธา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
บริบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
นันทชัยวงค์ อ.ส.ม. หมู่ที่ 9
ชุ่มมงคล อ.ส.ม. หมู่ที่ 9
นนทจักร์
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8
ติยะ
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
เครือสนใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
/ 13. นายสมศักดิ์ …

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
13. นายสมศักดิ์
กนิษฐารมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
14. นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์
ประธานกรรมการชุมชน หมู่ที่ 8
15. ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
ผู้อานวยการกองช่าง
16. นายจรัลชัย
ฤกษ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
17. นางกุหลาบ
ขาเลศักดิ์ ผู้อานวยการกองคลัง
18. จ.ส.อ.จรูญ
ข่ายสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
19. นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
20. นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 6
21. น.ส.สุทราทิพย์ บุญมี
รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา
22. นางมาลี
กองสอน ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 10
23. น.ส.ณัฐประภัสสร์ ยามูล
ประธานชุมชน หมู่ที่ 10 เขตที่ 1
24. นายเสาร์คา คาเหลือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
25. นางมานี
สมรัตน์
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 9
26. นายนพดล
สุวรรณะ เกษตรอาเภอแม่สาย (ประจาตาบลเวียงพางคา)
27. นายจุติโชค
ข่ายสุวรรณ์ นักศึกษาฝึกงาน
28. น.ส.หทัยทิพย์ ก๋าใจคา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
29. น.ส.ชนัญชิตา หว่างเชื้อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
30. น.ส.กัลยา
รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
31. น.ส.สุวิมล
ธนะสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
32. นางทัศนีย์
แสงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
33. ส.อ.วิษณุ
ยะฝั้น
นักพัฒนาชุมชน
34. นางศิริขวัญ
นาใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
35. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา
36. น.ส.รุ่งทิพย์
อายุโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
37. นายบุญมี
วินัน
พนักงานวิทยุ
38. นายประนม แก้วธิมา
พนักงานขับรถยนต์
39. นายวรกริช สายยนต์ พนักงานดับเพลิง
40. นายเสาร์คา ตะจุ้ม
พนักงานดับเพลิง
41. นายปณัฐพงศ์ ขอนพิกุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
42. นายศราวุธ
กันจินะ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
43. น.ส.จุฬาลักษณ์ มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
44. น.ส.นงค์เยาว์ เทพสิงห์
นักวิชาการคลัง
45. นายวุฒิไกร
ปัญญา
คนงานทั่วไป
46. นางธมลวรรณ ปันศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
47. ส.อ.หญิง สุภาวดี อุ่นเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
48. นายภานุพงษ์ จันต๊ะดา ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
49. นายสมพงษ์
ศรีณรงค์
คนงานทั่วไป
50. น.ส.ใจทิพย์
บุญใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
/ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. ...

๓
ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์ (สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา) - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ นาสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ กันกับผู้เข้าประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯ ให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา จานวน 11 คน เมื่อครบองค์ประชุม
แล้วและอ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
นายสุคา วินัน ประธานสภาฯ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 2
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการและที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าฝ่ายประจาเทศบาลตาบลเวียงพางคาทุกท่าน ตลอด
จนถึงตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชนทุกท่าน
ที่ได้ให้เกียรติเข้า
มาร่วมรับฟังการประชุมสภา เพื่อการศึกษา หรือเรียกว่าเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ การ
ประชุมสภาเทศบาล ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1 ประจาปี พ.ศ. 2555 กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เนื่องจากในวันนี้ นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียง
พางคา ได้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ณ กรุงเทพมหานคร

นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายวิษณุ จันทร์เทพ
รองประธานสภาฯ

ดังนั้น ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติไว้ว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว จึงขอให้ที่ประชุมเสนอ
รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ (ชั่วคราว) ต่อไป
ขอเสนอรายชื่อ นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ
(ชั่วคราว) ผู้รับรอง นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์ และ น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา
ขอเสนอรายชื่อ นาย อานวย ก๋าปัญญา เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ
(ชั่วคราว) ผู้รับรอง นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ และ นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อมีผู้เสนอรายชื่อมาสอง
ท่านแล้วจึงขอให้ที่ประชุมลงมติคัดเลือกต่อไป
/ ที่ประชุมมีมติ ...

๔
ที่ประชุม

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ประชุม
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
เลขานุการสภาฯ
(ชั่วคราว)
นายสุคา วินัน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลฯ (ชั่วคราว) ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ ได้คะแนน 6 เสียง
2. นายอานวย ก๋าปัญญา ได้คะแนน
4 เสียง
3. งดออกเสียง
1 เสียง
เมื่อทราบผลการคัดเลือกแล้ว ขอมติในที่ประชุมรับรองนายสมศักดิ์ พรมมินทร์
ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ (ชั่วคราว) ต่อไป
รับทราบ
เมื่อได้แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลฯ แล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
อ่าน
ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ และอ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนสิงหาคม
๒๕๕5 ต่อไปครับ
เลขานุการสภาฯ เสนออ่านประกาศเรียก ประชุม สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555 และอ่านรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕5
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนสิงหาคม ๒๕๕5 ให้ที่ประชุมรับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ใด
ที่มีความประสงค์ ขอ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตแก้ไขข้อความในรายงาน
ผู้อานวยการกองช่าง
การประชุมสภาฯ ในหน้าที่ 7 ข้อที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราวกันตก
“ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายางผาแตก ” ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๖.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมราวกัน
ตกขนาดยาว ๕๒.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๗๑๕,๐๐๐-.บาท
ขอเปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราวกันตก “ซอย ๗ หมู่ที่ 9
บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ” ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมราวกันตกขนาดยาว
๕๒.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๗๑๕,๐๐๐-.บาท
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ ผอ.กองช่าง ได้
แจ้งขอเปลี่ยนข้อความเพื่อความถูกต้องไปแล้วนั้น อยากจะขอเพิ่มข้อความในการ
ก่อสร้างที่ได้มีการปรับขนาด โดยให้มีข้อความให้มีรายละเอียดของการก่อสร้าง
ปริมาณตามหลักของช่าง
และขอแก้ข้อความในหน้าแรกของรายงานการประชุมสภา นายวิษณุ จันทร์เทพ
เป็นรองประธานสภาฯ ไม่ใช่ประธานสภาฯ ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม และ
นางสุพรรณ์ ติยะกว้าง ขอให้แก้เป็น นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง และในการประชุมครั้ง
ที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ปรากฏรายชื่อผมแต่อย่างใด ขอให้แก้ไขตามที่
แนะนาเพื่อความถูกต้องครับ
/

มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด ...

๕
นายสุคา วินัน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมมีมติ

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕5 ต่อไปครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องรับรองการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕5 ดังนี้
เห็นชอบ 8 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 3 เสียง
เรื่องกระทู้ถาม
ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี
เรื่องที่เสนอใหม่

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ในวาระที่ 5.1 และ 5.2 ขอเรียนเชิญท่า นนายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
กล่าวรายงานชี้แจงในที่ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
๕.๑ ญัตติ เรื่อง การขอโอนเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายในหมวดและประเภทที่ไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้จ่าย จานวนเงิน 574,750 บาท เพื่อนาไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 8 รายการ รวมเป็นจานวน
เงิน 574,750.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ได้ทาคาร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอให้
เปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 เนื่องจากมีการจาเป็นเพื่อประโยชนแห่งเทศบาล
จึง ขอเสนอญัตติบรรจุเข้าการพิจารณาของสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ในสมัย
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555 ดังนี้
๑. ญัตติ เรื่อง การขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
เรื่องเดิม ตามที่กฎหมายกาหนดให้นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่
ในการ
กาหนดนโยบายไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย ตามความในมาตรา
๔๘ เตรส (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๗) ในยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาเทศบาลตาบลเวียงพางคา มีแผนงานโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์แก่ราชการ/เทศบาล
ข้อเท็จจริง แต่เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้
นายกเทศมนตรีจึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ไม่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินการ ดังนี้
/

โอนลด ...

๖
โอนลด
(1) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นจานวนเงิน 80,000.- บาท
(2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ โครงการจัดหาเต็นท์เพื่อใช้ในกิจกรรม
เทศบาลและชุมชน เป็นจานวนเงิน 160,000.- บาท
(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. ซอยสิงคโปร์ หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม เป็นจานวนเงิน 9,000.- บาท
(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม เป็นจานวนเงิน 1,000.- บาท
(5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเสริมไหล่
ทาง คสล. หมู่ที่ 3 บ้านเวียงพาน เป็นจานวนเงิน 500.- บาท
(6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต๊ะต้องใจ หมู่ที่9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ เป็นจานวนเงิน
500.- บาท
(7) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กวัดป่าเหมือด หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ เป็นจานวนเงิน
1,000.- บาท
(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นจานวนเงิน 2,510.- บาท
(9) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอแม่สาย โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 เป็นจานวน 156,990.- บาท
(10) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น เป็นจานวนเงิน ๑๓,๓๕0.- บาท (ญัตติ
เพิ่มเติม)
/

รวมโอนลด 10 โครงการ ...

๗
รวมโอนลด 10 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 424,850.- บาท
( -สี่แสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน- )
โอนเพิ่ม
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว 16.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย
6 (สุดซอย) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญเป็นจานวนเงิน 34,600.- บาท
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว 19.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย
5 (สุดซอย) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ เป็นจานวนเงิน 41,500.- บาท
(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว 15.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย
2 (สุดซอย) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข เป็นจานวนเงิน 32,500.- บาท
(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว 60.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย
ข้างร้านลาบลุงใจ๋ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข เป็นจานวนเงิน 78,000.- บาท
(5) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 ศูนย์ ๆ ละ 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.- บาท
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 75,000.- บาท
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน 2 ชุด รวม 14 ชนิด ราคาชุดละ 149,900 บาท
เป็นจานวนเงิน
299,800.- บาท
รวมโอนเพิ่ม 6 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 561,400.- บาท
(-ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
/

ระเบียบข้อกฎหมาย ...

๘
ระเบียบข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
5.2 ญัตติ เรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินต่อเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ จานวน รวมโอนเพิ่ม 6 โครงการ เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 561,400.- บาท (-ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
ดังนี้
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว
16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร สถานที่
ก่อสร้าง ซอย 6 (สุดซอย) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ
เป็นจานวนเงิน
34,600.- บาท
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว 19.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย
5 (สุดซอย) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ เป็นจานวนเงิน 41,500.- บาท
(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว 15.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย
2 (สุดซอย) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข เป็นจานวนเงิน 32,500.- บาท
(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว 60.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย
ข้างร้านลาบลุงใจ๋ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข เป็นจานวนเงิน 78,000.- บาท
(5) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 ศูนย์ ๆ ละ 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.- บาท
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 75,000.- บาท
/ (6) แผนงานการศาสนา ...

๙
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน 2 ชุด รวม 14 ชนิด ราคาชุดละ 149,900 บาท
เป็นจานวนเงิน
299,800.- บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีฯ
จึงรายงานขออนุมัติกันเงิน จานวน ๔๑๑,๕๐๐ .- บาท ต่อสภาเทศบาลฯ ต่อไป
อีกหนึ่ งปีงบประมาณ จึงขออนุมัติดาเนินการจากสภาเทศบาล ดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน/ ราชการ/ เทศบาล
ทั้งนี้เนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมามีเรื่องที่ค้างการพิจารณา ประธาน
สภาฯ ได้เลื่อนการพิจารณามาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่เร่งด่วนและเป็น
โครงการที่ผมได้แถลงไว้ในที่ประชุมสภาครั้งแรกที่รับตาแหน่งนายกเทศมนตรีฯ ขอนา
เรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณ
ครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามหรืออภิปรายต่อญัตติที่นายกเทศมนตรีฯ
ได้เสนอไว้ข้างต้นนี้หรือไม่ขอเรียนเชิญครับ

นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมามีเรื่องการหารืออยู่สองเรื่องคือการจัดซื้อ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ผมเห็นว่าการจะรณรงค์ส่งเสริม
(ชั่วคราว)
สุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องที่จาเป็น และการจะส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีก็เป็น
เรื่องที่จาเป็นเช่นเดียวกัน รวมถึงการซ่อมแซมในสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลเวียงพางคา ก็เป็นเรื่องจาเป็นเพราะเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่
น้องตาบลเวียงพางคา
อยากเรียนถามทางคณะผู้บริหารในส่วนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาล/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็น
สาหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จานวน ๒ รายการ ได้แก่
1. เครื่องวัดความอิ่มตัวของเลือดแบบหนีบปลายนิ้ว จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท
2. ถังออกซิเจน ๑.๕ คิว พร้อมเกจ์วัดและสายออกซิเจนจานวน ๑ ชุด
เป็นเงิน ๕,๘๕๐.- บาท
แน่นอนว่าอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีไว้ประจารถ EMS แต่ทว่าใน
ความเป็นจริงจะมีการใช้งานได้ตามสภาพความเป็นจริงหรือไม่ เพราะภารกิจหลักของ
/

รถ EMS ...

๑๐

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

รถ EMS ปัจจุบันนี้คือการพ่นหมอกควัน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนมีความเสื่อมสภาพ
ตามระยะเวลา อย่างเช่น ถังออกซิเจน หากซื้อมาไม่ได้ใช้ก็มีวันหมดอายุเช่นเดียวกัน
เป็นต้น รวมไปถึงขอสอบถามทางคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของ อปพร. ที่จะให้เข้า
มาช่วยเหลือในการให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยร่วมกับรถ EMS นี้ด้วย อาจจะใช้
งบประมาณไม่มากแต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถต่อยอดบูรณาการการปฏิบัติงานของ อปพร.
ไปในอนาคตได้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณสมศักดิ์ ในการสอบถามในข้อสงสัยในส่วนนี้ อยากให้ดูในส่วนของ
ญัตติเพิ่มเติม ในส่วนของการโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙
เนื่องจากญัตติที่คุณสมศักดิ์ สอบถามมานี้ผมขอผ่านไปก่อน ขอให้ท่านพิจารณา
ในส่วนที่ค้างการพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้วคือการโอนงบประมาณซื้อเครื่อง
ออกกาลังกายและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลเวียงพางคา
ผมจึงขออนุญาตให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนครับ ซึ่งผมจะได้อภิปรายชี้แจง
เป็นเรื่องๆ ไปตามลาดับครับ
ในการพิจารณาการโอนงประมาณ ขอให้ท่านประธานสภาเสนอขอมติเป็นราย
ข้อเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง และในส่วนของการสอบถามเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ของ
คุณสมศักดิ์ ในญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอเพิ่มเติม ในส่วนของการจัดรถ ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ผ่านมา เรื่องของคณะกรรมการศูนย์ อปพร.ทต.
เวียงพางคา สาหรับในปีงบประมาณ 2556 ที่เราจะต้องได้เตรียมการ งบประมาณ
ปี 56 ที่ได้ผ่านสภาฯ แล้วขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาและ
ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ดังนั้นแล้วเรื่องของ
งบประมาณที่จะต้องมาบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่อง ตอนนี้งานที่เกี่ยวข้องได้
รวบรวมเอกสาร โดยเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้น เมื่อนามาตรวจสอบหมวด
ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ ก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนของญัตติเพิ่มเติมเข้ามา ในส่วน
ของถังออกซิเจน จึงจัดซื้อได้ในหมวดครุภัณฑ์ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถจัดซื้อได้
เพราะอยู่ในลักษณะอุปกรณ์การแพทย์ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ต้องอยู่ติดประจารถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพราะในส่วนของการปฏิบัติงานเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจะ
ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทันที ในส่วนของเอกชนล้วนมีอุปกรณ์เหล่านี้
ติดรถประจาอยู่แล้ว ในเขตอาเภอแม่สาย ก็จะมีอยู่สองราย คือ มูลนิธิสยามร่วมใจ
และหน่วยกู้ภัยของพรหมวิหาร ดังนั้นแล้ว การให้บริการด้านการแพทย์ของเทศบาลก็
จะเป็นการเยี่ยมผู้ป่วย การรับส่งผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เอง หรือเป็นผู้
ยากไร้ หรือการดูแลผู้สูงอายุ จะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับเบี้ยยัง
ชีพ ซึ่งโครงการในปี 55 ที่ผ่านมาจะมีโครงการออกไปเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้าน
หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ก็ตาม และจะมีการจัดหน่วย เมื่อ
อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการส่งหนังสือไปยังโรงพยาบาลแม่สายแล้ว เพื่อให้มาตรวจความ
พร้อมของรถ EMS และได้มีการวางมาตรการในการใช้รถแล้ว จากที่ท่าน สท.
สมศักดิ์ ได้กล่าวไว้ว่า รถ EMS จะใช้ในภารกิจของการพ่นหมอกควันเป็นส่วนใหญ่
/

ส่วนรถบรรทุกขยะคันเล็ก ...

๑๑

นายสุคา วินัน
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ที่ประชุมมีมติ

ส่วนรถบรรทุกขยะคันเล็ก จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับการใช้พ่นหมอกควัน โดยจะใช้
บรรทุกน้ายาพ่นหมอกควัน ดังนั้นแล้วนับจากวันนี้ไป การใช้รถ EMS จะใช้เฉพาะ
ภารกิจของการปฐมพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยอาจจะบรรทุกสิ่งของไป
แจกผู้ป่วยตามบ้าน ในเรื่องของการดูแลครุภัณฑ์ของรถ EMS ปรากฏว่าแอร์รถยนต์
ก็จะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงกันอีกครั้ง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านนี้
โดยเฉพาะประจารถ ซึ่งขณะนี้เราก็มีพยาบาลวิชาชีพที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานแล้วก็
สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ได้ เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถเปิดคลินิก
เคลื่อนที่นอกเวลาราชการได้ และวันนี้ช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมคณะกรรมการ
สปสช.ทต.เวียงพางคา ก็จะได้นางบประมาณจากกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคา มา
สมทบอีกทางหนึ่ง ดังนั้นแล้วในการที่จะทาโครงการให้เกิดผลก็จะได้นาเรื่องนี้ไปหารือ
ในที่ประชุม และหลังจากการประชุมคณะกรรมการ สปสช.ฯ ในวันนี้ก็จะได้มีการ
ประชุมหัวหน้าส่วนในเทศบาลเพื่อหารือในเรื่องนี้ในแผนการดาเนินงานเพื่อที่จะได้ผล
ข้อสรุปในการดาเนินงานที่ชัดเจนขึ้นในปีงบประมาณ 56 จะได้ดาเนินกิจกรรม
อะไรบ้าง โดยจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาโครงการที่รองรับเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน และดาเนินตามนโยบายของผู้บริหาร ผมจึงขอชี้แจงแต่เพียง
เท่านี้ก่อน
ขอมติจากที่ประชุม ในข้อที่ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะความยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 64.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 (สุดซอย) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือด
สุขสาราญ เป็นจานวนเงิน 34,600.- บาท
มติจากที่ประชุม ข้อที่ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะความยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 64.00
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 (สุดซอย) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ
เป็นจานวนเงิน 34,600.- บาท มีดังนี้
เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอมติจากที่ประชุม ข้อที่ (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะความยาว 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76.00
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5 (สุดซอย) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ
เป็นจานวนเงิน 41,500.- บาท

ที่ประชุมมีมติ

มติจากที่ประชุม ข้อที่ (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
/ ระยะความยาว 19.00 เมตร ...

๑๒
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ที่ประชุมมีมติ

ระยะความยาว 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76.00
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5 (สุดซอย) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ
เป็นจานวนเงิน 41,500.- บาท มีดังนี้
เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง
ขอมติจากที่ประชุม ข้อที่ (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะความยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 (สุดซอย) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
เป็นจานวนเงิน 32,500.- บาท
มติจากที่ประชุม ข้อที่ (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะความยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 (สุดซอย) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
เป็นจานวนเงิน 32,500.- บาท มีดังนี้
เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสุคา วินัน
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ขอมติจากที่ประชุม ข้อที่ (4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะความยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างร้านลาบลุงใจ๋ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
เป็นจานวนเงิน 78,000.- บาท

ที่ประชุมมีมติ

มติจากที่ประชุม ข้อที่ (4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะความยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างร้านลาบลุงใจ๋ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
เป็นจานวนเงิน 78,000.- บาท มีดังนี้
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เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง
ขอมติจากที่ประชุม ข้อที่ (5) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์สานักงาน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 ศูนย์ ๆ ละ 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 15,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานกลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 75,000.- บาท
/

มติจากที่ประชุม ...

๑๓
ที่ประชุมมีมติ

นายสุคา วินัน
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ที่ประชุมมีมติ

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

มติจากที่ประชุม ข้อที่ (5) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์สานักงาน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 ศูนย์ ๆ ละ 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 15,000.- บาท ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานกลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 75,000.- บาท มีดังนี้
เห็นชอบ 9 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง
ขอมติจากที่ประชุม ข้อที่ (6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 2 ชุด รวม 14 ชนิด ราคาชุดละ 149,900 บาท
เป็นจานวนเงิน 299,800.- บาท
มติจากที่ประชุม ข้อที่ (6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง จานวน 2 ชุด รวม 14 ชนิด ราคาชุดละ 149,900 บาท
เป็นจานวนเงิน 299,800.- บาท
เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เสนอแนะ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอ
เรียนเชิญครับ
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เนื่องจากมีการเสนอญัตติเพิ่มเติมและเพื่อตอบข้อ
ซักถามของคุณสมศักดิ์ พรมมินทร์ ผมจึงขอรายงานชี้แจงการเสนอขอญัตติเพิ่ม ดังนี้
ตามที่ข้าพเจ้า นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ได้ทาคาร้อง
ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ เนื่องจากมีการจาเป็น
เพื่อประโยชนแห่งเทศบาล จึงขอเสนอญัตติ (เพิ่มเติม) บรรจุเข้าการพิจารณาของสภา
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ในสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1 ประจาปี 2555 ดังนี้
1. ญัตติ เรื่อง การขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
เรื่องเดิม ตามที่กฎหมายกาหนดให้นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่ ในการ
กาหนดนโยบายไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย ตามความในมาตรา
๔๘ เตรส (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง
ตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๗) ในยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เทศบาลตาบลเวียงพางคา มีแผนงานโครงการที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ/เทศบาล
/

ข้อเท็จจริง ...

๑๔
ข้อเท็จจริง แต่เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ นายกเทศมนตรีจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่จาเป็นต้องใช้ เพื่อดาเนินการ ดังนี้
โอนลด
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น เป็นจานวนเงิน ๑๓,๓๕0.- บาท
โอนเพิ่ม
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดหาอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นสาหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน จานวน ๒
รายการ ได้แก่
1.1 เครื่องวัดความอิ่มตัวของเลือดแบบหนีบปลายนิ้ว จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท
1.2 ถังออกซิเจน ๑.๕ คิว พร้อมเกจ์วัดและสายออกซิเจนจานวน
๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๘๕๐.- บาท
รวมเป็นจานวนเงิน 1๓,๓๕0.- บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
2. ญัตติ เรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินต่อเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ จานวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินจานวน
ทั้งสิ้น ๑๓,๓๕๐.- บาท (- หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน - ) ดังนี้
๑. เครื่องวัดความอิ่มตัวของเลือดแบบหนีบปลายนิ้ว จานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท
๒. ถังออกซิเจน ๑.๕ คิว พร้อมเกจ์วัดและสายออกซิเจนจานวน ๑ ชุด
เป็นเงิน ๕,๘๕๐.- บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
/

มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ...

๑๕
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีฯ
จึงรายงานขออนุมัติกันเงิน จานวน ๑๓,๓๕๐ บาท ต่อสภาเทศบาลฯ ต่อไปอีก
หนึ่งปีงบประมาณ จึงขออนุมัติดาเนินการจากสภาเทศบาล ดาเนินการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน/ ราชการ/ เทศบาล ต่อไป
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เสนอแนะหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอ
เรียนเชิญครับ
ขอเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เนื่องจากเป็น
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบ
อุบัติเหตุหรือแม้กระทั่วเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้หรือแม้กระทั่งเป็นการเตรียม
ความในการปฐมพยาบาลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งอาเภอแม่สาย เป็นเขตพื้นที่ชายแดนติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน สาหรับหน่วยกู้ภัยที่เป็นเอกชนในอาเภอแม่สายก็มี 2 ราย หาก
เรามีการเตรียมความพร้อมในด้านนี้ก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในระดับ
ของท้องถิ่น
และจากการประชุมประชาคมตาบลเวียงพางคา ก็มีการเสนอความเห็นจาก
ชุมชนให้เทศบาลฯ มีการเตรียมความพร้อมในด้านการกู้ชีพกู้ภัย ทั้งนี้ได้มีเทศบาลแม่
สาย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในด้านนี้ซึ่งจะเป็นลักษณะการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ดังนั้นแล้วหากมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์เพิ่มเติมก็จะนาไปหารือกับคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ 2556
ต่อไป และในการส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)
ซึ่งจะให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะให้ส่ง
รายชื่อมาหมูบ้านละ 1 คน รวมทั้ง 10 หมู่บ้าน ก็จะมีทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ของ
ตาบลเวียงพางคา จานวน 10 คน ซึ่งจะได้มีการนาเรื่องนี้เข้าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคา ในรอบต่อไป รวมถึงเครื่องแบบ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นสองส่วน ในด้านการปฏิบัติงานปฐมพยาบาล/
อุปกรณ์ทางการแพทย์ จะมีเครื่องแบบเฉพาะ เป็นชุดสีขาวและมีเครื่องหมายของ
EMS ในส่วนของเครื่องแบบ อปพร. ก็ให้ทางหัวหน้าสานักปลัดประสานกับร้านที่รับ
ตัดเครื่องแบบกาหนดวันรับมอบชุดเครื่องแบบต่อไป เพราะมีการวัดตัว อปพร. ไป
นานแล้ว มีสมาชิก อปพร.หลายรายได้สอบถามมา รวมไปถึงการเตรียมความพร้อม
ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 นี้ เป็นช่วงฤดูหนาว จะมีนักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวในอาเภอแม่สายเป็นจานวนมาก สมาชิก อปพร. ก็จะมีการออกปฏิบัติงาน
มากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีชุดเครื่องแบบไว้สับเปลี่ยนเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน จึงขอ
ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ
นายสายยุทธ์ สัมพันธสิทธิ์
ผมเห็นว่าอุปกรณ์การช่วยชีวิตน่าจะมีติดกับรถกู้ภัย เช่น เครื่องวัดความดันและ
ประธานชุมชน หมู่ที่ 8 ถังออกซิเจน ควรจะมีติดรถไว้พร้อมปฏิบัติงาน เพราะเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการช่วยชีวิต
เป็นอย่างมากครับ
/

ผมเห็นว่าการจัดซื้ออุปกรณ์ ...

๑๖
นายสมศักดิ์ เครือสนใจ
ผมเห็นว่าการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดความดันและถังออกซิเจน มีความจาเป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 อย่างที่ท่านปลัดฯ ได้กล่าวไว้ข้างต้น เพราะมีความจาเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีสมควรจัดซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมครับ
นายเสาร์คา คาเหลือง
ผมเห็นว่าสมควรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดความดันและถังออกซิเจน เพราะหาก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
เกิดเหตุฉุกเฉินในตาบลเวียงพางคา จะได้มีการเรียกใช้บริการได้ทันทีไม่ต้องรอ
ประสานจากหน่วยกู้ภัย
นายสุคา วินัน
มีท่านใดต้องการอภิปราย แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
หากไม่มีจึงขออมติในการอนุมัติกันเงินต่อเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ จานวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๑๓,๓๕๐.- บาท
(- หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน - )
ที่ประชุมมีมติ
มติจากที่ประชุม ในการอนุมัติกันเงินต่อเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ จานวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น
๑๓,๓๕๐.- บาท (- หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน - )
เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสุคา วินัน
ดังนั้นแล้วรวมงบประมาณจากเดิมที่นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา ได้เสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญัตติมาในรอบแรกรวมเป็นจานวนเงินทั้งหมด รวมโอนเพิ่ม 6 โครงการ รวมเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 561,400.- บาท (-ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) และได้
ขอเสนอญัตติเพิ่มเติม จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๑๓,๓๕๐.บาท จึงรวมเป็นจานวนรายการโอนเพิ่ม เป็น จานวน 8 รายการ รวมเป็นจานวน
เงิน ทั้งสิ้น 574,750.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ดังนั้นจึงขอสรุปมติจากที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 5 ดังต่อไปนี้
5.1 ญัตติ เรื่องการขอโอนเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายในหมวดและประเภทที่ไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้จ่าย จานวนเงิน 574,750 บาท เพื่อนาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 8 รายการ รวมเป็นจานวนเงิน
574,750.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง
5.2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลฯ กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 จานวน 8 รายการ
/

รวมเป็นจานวนเงิน ...

๑๗
รวมเป็นจานวนเงิน 574,750.-บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 6
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสานักปลัดฯ

เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเสนออาเภอ
ในการคัดเลือกสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณี ดารงตาแหน่งครบวาระ
จานวน 1 คน ตามสาเนาหนังสืออาเภอแม่สาย ด่วนที่สุด ที่ ชร 1017.1/ว
3286 เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณี ดารงตาแหน่งครบ
วาระ ลงวันที่ 14 กันยายน 2555
ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ก่อนที่จะมีการคัดเลือกสรรหากรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดฯ กรณี ดารงตาแหน่งครบวาระ จานวน 1 คน ตามสาเนา
หนังสืออาเภอแม่สาย ด่วนที่สุด ที่ ชร 1017.1/ว 3286 เรื่อง การสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณี ดารงตาแหน่งครบวาระ ลงวันที่ 14 กันยายน
2555 จะได้ขอชี้แจงถึงความเป็นมาของการคัดเลือก ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควร
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจานวน
วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อให้การสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สาหรับหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต
(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
(๔) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จานวนไม่เกิน
สามคน
(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร
/

เนื่องจากจังหวัดมีหน้าที่สรรหา ...

๑๘
เนื่องจากจังหวัดมีหน้าที่สรรหาให้เนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง
ไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับ
เลือกตั้งจากอาเภอเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอาเภอนั้น เว้น
แต่อาเภอที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้นายอาเภอจัด
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอาเภอเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน
หนึ่งคน และในการประชุมคัดเลือกกันเองของสมาชิกสภาท้องถิ่นจึงนามาเป็นเรื่องที่
นามาดาเนินการในวันนี้ จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ คัดเลือกกันเองเสนอชื่อมาหนึ่งท่าน
ให้ท่านประธานสภาส่งรายชื่อผ่านอาเภอถึงจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาตัวแทนภาคประชาชน
ในเขตอาเภอแม่สายที่ได้รับการคัดเลือกคือ คุณประเสริฐ อาพรไพ ในส่วนของสมาชิก
สภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกคือว่าที่ ร.ต.สุวรรณชาติ สุวรรณนาม เป็น สท.ทต.
แม่สาย จึงขอให้ท่านประธานสภาดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบการประชุมต่อไป
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์
สมาชิกสภาเทศบาลน
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

สมาชิกสภาท่านใดต้องการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมครับ
ผมขอเสนอรายชื่อ นายสุคา วินัน ประธานสภาเทศบาลฯ ให้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ผู้รับรอง นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล และ นายบุญลือ ลังกากาศ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีดังนั้น นายสุคา
วินัน ประธานสภาเทศบาลฯ ขอมติในที่ประชุมรับรองในการคัดเลือก นายสุคา วินัน
ให้เป็น ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเสนออาเภอในการคัดเลือกสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดังนี้
เห็นชอบ ๑0 เสียง , ไม่เห็นชอบ - เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง
มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม
เพิ่มเติมขอเรียนเชิญครับ
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการโครงการต่างๆ ของเทศบาล ที่ทาง
สภาเทศบาลฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น ในส่วนของการประมูลงาน การ
เปิดซองสอบราคาโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ผมขอแจ้งคร่าวๆ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือด ขนาด
กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน 400,000.- บาท
หจก.สกลคอนสตรัคชั่น ชนะการประมูลในราคา 352,00.- บาท จึงได้
คัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาโครงการนี้
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราวกันตก ซอย 7 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายาง
ใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,264.00 ตารางเมตร พร้อมราวกันตกขนาดยาว 52.00 เมตร
เป็นเงิน
715,000 บาท
บริษัทพูนผลพาณิชย์ กรุ๊ป จากัด ชนะการประมูลในราคา 578,000.บาท จึงได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาโครงการนี้
/

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ...

๑๙
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลัง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง
ใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 159.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 83,000 บาท
ร้านสุขวิชพาณิชย์ ชนะการประมูลในราคา 81,090.- บาท จึงได้
คัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาโครงการนี้
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยตรงข้ามวัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
บ้านป่ายางใหม่ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร เป็นเงิน 60,000 บาท
หจก.แสนศักดิ์หาญ ชนะการประมูลในราคา 59,500.- บาท จึงได้
คัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาโครงการนี้
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา เพื่อรองรับ
การบริการประชาชน เป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถเทศบาลตาบลเวียงพางคา ขนาดกว้าง
10.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สาหรับเป็นสถานที่จอดรถและเก็บรักษา รถเก็บ
ขยะและสิ่งปฏิกูล จานวน 3 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง จานวน 1 คัน เป็นเงิน
509,000 บาท
หจก.สกลคอนสตครัคชั่น ชนะการประมูลในราคา 507,000.- บาท จึง
ได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาโครงการนี้
6. 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
ร้านอาณัติพาณิชย์ ชนะการประมูลในราคา 45,5 00.- บาท จึงได้
คัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาโครงการนี้
ในส่วนของโครงการต่างๆ ที่ผมไดนาเรียนพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบผมขอเน้นย้า
ว่าผมขอความอนุเคราะห์จากผู้นาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ประธานประชาคม และทุกภาคส่วน ได้เข้าไปตรวจสอบโครงการที่ท่านได้
เสนอมาด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยกันพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของการก่อสร้างซึ่งหาก
ผิดพลาดจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขภายหลัง
ในส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ทางเทศบาลฯ ได้
ดาเนินการจ่ายเช็คไปแล้วในส่วนของค่าดาเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอแม่สาย ฝากให้ท่าน สท.อัจฉยะ ที่เป็นกรรมการรับผิดชอบในด้าน
นี้ติดตามเรื่องประสานกับทางกองช่าง ดาเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
เรื่องที่ผมได้เคยนาเรียนมาแล้วคือ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน
ในเขตเทศบาลตาบลเวียงพางคา ในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมาท่าน ส.ส.อิทธิเดช
แก้วหลวง ได้อนุเคราะห์งบประมาณจากส่วนกลางมาประมาณ 2,500,000 บาท
เพื่อนามาเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลตาบล
เวียงพางคา ทั้งนี้มีเหตุติดขัดบางประการเนื่องด้วย ท่าน ส.ส.อิทธิเดช ได้ดาเนินการ
ขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการติดตั้งกาแลบริเวณเกาะกลางถนนทั้งในเขต
/

เทศบาลตาบลแม่สาย ...

๒๐
เทศบาลตาบลแม่สายและเทศบาลตาบลเวียงพางคา งบประมาณ 10 ล้านกว่าบาท
ทางแขวงการทางจังหวัดเชียงรายได้ประสานกับผู้รับเหมาเพื่อดาเนินการติดตั้งวาง
ระบบไฟฟ้าลอดเสากาแล ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาจ้างเหมาภายในเดือนธันวาคม
2555 ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 ผมจะได้ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณในการ
ปลูกดอกไม้บริเวณเกาะกลางถนนอีกครั้ง จึงขอนาเรียนชี้แจงในที่ประชุม
ที่ประชุม
นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ

รับทราบ
มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนของส่วนราชการ ตัวแทนหมู่บ้าน ชุมชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม
ขอเรียนเชิญครับ
นายสมศักดิ์ เครือสนใจ
ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ให้การสนับสนุน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 อาหารจัดเลี้ยงโรงทานในการจัดงานประเพณีสลากภัตรของวัดพญาสี่ตวงคาที่ผ่าน ผม
ในฐานะตัวแทนจากประชาชนบ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 จึงขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้
นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ่
เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งบประมาณต่างๆ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ที่เทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้ดาเนินการอนุมัติและก่อสร้างไปแล้วในหมู่บ้านต่างๆ
ผู้นาชุมชน สมาชกสภาเทศบาลฯ แต่ละหมู่บ้านจะทราบปัญหาของหมู่บ้านของตนเอง
ว่าต้องได้รับการแก้ไขตรงส่วนใดบ้าง ทั้งนี้ก็อยู่ที่สภาเทศบาลฯ จะได้ร่วมกันพิจารณา
อนุมัติโครงการต่างๆ ที่ทางผู้บริหารได้นาปัญหาที่ทางประชาชนเสนอมาให้ท่าน
พิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้แต่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และผมในฐานะตัวแทนของประชาชนหมู่ที่ 8
ก็ขอขอบพระคุณทางสภาเทศบาลฯ ที่อนุมัติโครงการต่างๆ ที่ทางหมู่บ้านได้เสนอไป
และทางสมาชิกสภาฯ และท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็ได้ไปตรวจดูพื้นที่ด้วยตนเอง
ชอบคุณครับ
จ.ส.อ.จรูญ ข่ายสุวรรณ์
เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับหมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ขอฝากผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นาหมู่บ้านว่า ทางหมู่ที่ 10 จะมีการจัดประเพณีตั้ง
ธรรมเทศน์มหาชาติ ณ วัดผาคา บ้านป่ายางผาแตก ม.10 ในวันที่ 28 กันยายน
2555 ซึ่งทางหมู่บานได้มีการจัดงานล่วงหน้า ณ ลานหน้าศาลาอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 ผมขอประสานทางผู้นาหมู่บ้านในเรื่อง
การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นไม่ว่าจะในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านอื่นขอให้ท่านกาชับ
ลูกบ้านหากมาร่วมกิจกรรมกับทาง หมู่ที่ 10 ก็อย่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน ถ้ามี
เรื่องมีราวขึ้นมาก็จะมีการใช้มาตรการของทางหมู่บ้านในการลงโทษและจะมีการปรับ
ผู้กระทาผิดคนละ 500.- บาท เพื่อนาเงินเข้ากองกลางของหมู่บ้านต่อไป เมื่อหลาย
วันก่อนมีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทไล่ฟันกันในเขตของโรงพยาบาลแม่สาย และทาง
โรงพยาบาลได้แจ้งมาว่าเกิดเหตุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหมู่ที่ 10 ซึ่งผมได้ประสาน
ไปว่าเมื่อมีเหตุทะเลาะในเขตโรงพยาบาลในเมื่อท่านมี รปภ. แล้วเหตุใดท่านถึงไม่
ดาเนินการให้เต็มที่ ซึ่งเขตโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 10 หากลูกบ้านของ
ผมผิดผมจะลงโทษเต็มที่ก็อยากจะฝากไปยังหมู่บ้านอื่นหากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทใน
หมู่บ้านก็ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
/ ขอประสานกับทางนายกเทศมนตรีฯ ...

๒๑
ขอประสานกับทางนายกเทศมนตรีฯ เมื่อหลายวันก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้
เสนอให้มีการสารวจเส้นทางไหลของน้าบริเวณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10
หากท่าจะดาเนินการสารวจวันไหนขอให้ประสานมายังผมด้วยเพื่อที่จะได้เข้าร่วมในการ
สารวจ เพื่อที่ผมจะได้แจ้งลูกบ้านหากมีการปรับพื้นที่จะได้ไม่เป็นการบุกรุดพื้นที่ของ
ชาวบ้านที่ได้ปลูกพืชผักไว้ขอฝากไว้ ณ ตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายสมศักดิ์ กนิษฐารมย์
เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบพระคุณที่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ทางเทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้ดาเนินการก่อสร้างให้ 2 โครงการ คือโครงการ
ก่อสร้างถนนซอยวัดหลวงพ่อจีน และก่อสร้างร่องระบายน้าบริเวณซอยหน้าบ้านนาย
เงิน คาเงิน เมื่อท่านดาเนินการแล้วเสร็จชาวบ้านก็ดีใจ ผมในฐานะตัวแทนของ
ประชาชนหมู่ที่ 1 จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
นายนพดล สุวรรณะ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรอาเภอแม่สาย
ผู้นาหมู่บ้านเกี่ยวกับช่วงนี้เกษตรกรจะทาการปลูกข้าว ช่วยแจ้งเกษตรกรที่อยู่ใน
(ประจา ต.เวียงพางคา) หมู่บ้านท่านว่าทางสานักงานเกษตรอาเภอแม่สาย จะมีการนัดแจกใบรับรองเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี หรือเกษตรกรรายใดที่ปลูกข้าวไปแล้วนั้นสามารถติดต่อขอรับใบรับรอง
ได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอแม่สายได้โดยตรง
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
ขออนุญาตนาเรียนตอบข้อซักถามจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ที่ให้แจ้งการสารวจ
นายกเทศมนตรีฯ
ทางน้าไหลของทางหมู่ที่ 2 นั้นได้ดาเนินการสารวจไปเรียบร้อยแล้วและทาง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ก็ได้ดาเนินการจัดประชุมประชาคมแจ้งผลการประชุมมายัง
เทศบาลฯ รับทราบแล้ว ผมจึงขออภัยท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ด้วย และผมได้
ประสานรถแทร็คเตอร์จากทาง อบจ.เชียงราย ดาเนินการต่อไป
อีกเรื่องคือ การจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะ–เก้าอี้ ประจาห้องประชุม
หนองแหวน เพื่อรองรับการจัดประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งทางพัสดุได้รับของเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจะมีการนัดตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

ท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟัง
ทางคลื่นวิทยุ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตาบลเวียงพางคา จะมีการพัฒนาไป
อย่างต่อเนื่องภายใต้การทางานเป็นทีมทุกภาคส่วน ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้
ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่น ได้มีกฎหมาย
พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ห้ามเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ห้ามออกนอกบ้าน
เวลา ออกจากบ้านตั้งแต่ 22.00-04.00 น. ซึ่งมีบทลงโทษทั้งตัวเด็กและดาเนิน
กฎหมายกับผู้ปกครอง จากที่ผมออกไปสารวจร้ายเกมส์ในเขตตาบลเวียงพางคา
พบว่ามีร้านเกมส์เปิดใหม่หลายราย แต่ไม่ได้รับการขออนุญาตจากเทศบาลแต่อย่างใด
หากพบว่ากระทาผิดจริงก็จะมีการดาเนินกฎหมายลงโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝากท่าน
ผอ.เอี่ยม กาชับนักเรียนถึงบทลงโทษด้วยครับ และผมจะทาการสารวจรายชื่อร้าน
เกมส์ทั้งหมดอีกครั้งและจะประสานไปยังหมู่บ้านว่ารายชื่อที่มีถูกต้องหรือไม่ หาก
พบว่ามีการเปิดบริการเลยเวลาที่กาหนดลาดับแรกก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนให้มีการ
ติดตั้งป้ายระบุเวลาเปิด-ปิดร้านที่ชัดเจน และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
/

ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ ...

๒๒
ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและเยาวชนรับทราบก่อนหากยังกระทาผิด
ก็จะมีการลงโทษตามกฎหมาย
มีประเด็นที่ต้องมีการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ คือมีผู้ประกอบการมา
ขออนุญาตเปิดสนามไก่ชน โดยทาคาร้องไปยังอาเภอแม่สาย และทางอาเภอได้สั่งการ
ให้สภาเทศบาลฯ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคาร้องนี้เพราะอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
เวียงพางคา ทั้งนี้ต้องประกอบการการจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนที่จะเสนอเรื่องให้สภา
เทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบ จึงฝากให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่
รับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ขออนุญาต ตรวจสอบสถานที่ตั้งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
จากที่ประชุมพนักงานเมื่อวานที่จะมีการรับโอนรถบรรทุกขยะจากเทศบาลตาบล
แม่สาย และทางเทศบาลฯ ได้นามาดัดแปลงเป็นรถเครนเพื่อนาไปใช้ในงานติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน และมีการได้รับมอบรถแดงจากโครงการพัฒนาดอยตุง
นั้นตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารรับรองที่ชัดเจน อาจจะต้องนาไปหารือต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลฯ ในโอกาสต่อไป ซึ่งอาจจะนารถไปใช้ในประโยชน์ของหมู่บ้านมอบให้
หมู่บ้านดูแลหรือไม่ต้องหารือกันอีกครั้ง
รวมถึงคณะกรรมการฝ่ายต่างของสภาเทศบาลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว
ขณะนี้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ประจาปี 2556
ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งจะมีการดาเนินการจัดทาแผนหมู่บ้าน อยากให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ในด้านต่างๆ ได้แบ่งหัวข้อที่อยู่ในความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เข้า
ร่วมการประชาคมจัดทาแผน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในแต่
ละด้าน ก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ง่ายขึ้น
สุดท้ายฝากเรื่องไปยังหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ในส่วนของศูนย์บริการร่วมของ
เทศบาล ให้ออกแบบในส่วนของแบบฟอร์มในการเขียนคาร้องแยกเป็นคาร้องประเภท
ต่างๆ ให้ชัดเจน ไม่ใช่เขียนในคาร้องทั่วไปทั้งหมด และประสานไปยังสมาชิกสภาฯ
หากท่านได้รับคาร้องจากประชาชนแล้วควรจะให้ประชาชนเป็นผู้เขียนคาร้องเอง หาก
มีกรณีที่จาเป็นจริงๆ ท่านจึงเขียนให้จะเหมาะสมกว่า และแยกประเภทในการเขียน
คาร้องให้ตรงประเด็นจากความต้องการของประชาชน เช่น คาร้องขอแบบบ้าน ก็
ต้องให้ประชาชนมาติดต่อด้วยตนเอง เป็นต้น จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วขอบคุณครับ
นายวิษณุ จันทร์เทพ
รองประธานสภาฯ

เนื่องจากผมได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบลเวียงพางคา ซึ่งได้ประชุมกันไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ไปแล้วนั้นซึ่งได้
พิจารณาโครงการที่ประชาชนได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้นัดประชุมกัน
อีกครั้งในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
ประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา ท่านที่เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ก็ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันในวันพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณครับ
/

ขอเรียนถามท่านหัวหน้า ...

๒๓
จ.ส.อ.จรูญ ข่ายสุวรรณ์
ขอเรียนถามท่านหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
อบจ.เชียงราย ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะต้องได้รับบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงราย ล่วงหน้าเพื่อที่ประชาชนจะได้เตรียมตัว
เลือกตั้งหรือเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในกรณีที่ทางานอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้ทางหมู่บ้านยัง
ไม่ได้รับบัญชีรายชื่อดังกล่าว เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งและทางผมจะได้
ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบได้ถูกต้อง ขอบคุณครับ
นางดารินทร์ ตารินทร์
เนื่องจากดิฉันได้เป็นรับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทางานการเลือกตั้ง
หัวหน้าสานักปลัดฯ
ส.อบจ.เชียงราย ประจาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้รับบัญชีรายชื่อตั้งแต่วันที่ 22
กันยายน 2555 แล้วโดยได้รับมอบจากอาเภอแม่สาย ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดบัญชี
รายชื่อ ณ ที่ทาการของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับการขอเพิ่มชื่อ ถอน
ชื่อ สามารถยื่นคาร้องก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน และยื่นอีกได้หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน
กรณีที่อยู่ต่างจังหวัดกรณีที่เป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ไม่ใช่ระดับชาติ ไม่สามารถ
ลงยื่นเรื่องนอกเขตได้ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง สาหรับอาเภอแม่สายจะเป็นหน่วย
ศูนย์อานวยการเลือกตั้งประจาอาเภอแม่สาย ส่วนเทศบาลจะเป็นผู้ช่วยเหลือการ
เลือกตั้ง ให้ท่านไปยื่นเรื่อง ณ สานักทะเบียนท้องถิ่นอาเภอแม่สาย ซึ่งสานักทะเบียน
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ก็ได้ประจาอยู่ที่อาเภอแม่สายเช่นเดียวกันค่ะ
จ.ส.อ.จรูญ ข่ายสุวรรณ์
ขอประสานมายังหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ช่วยประสานในเรื่องของการติดตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี้ด้วย เพราะจากที่ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆ ในเขต
ตาบลเวียงพางคา ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งบัญชีรายชื่อฯ แต่อย่างใด จึงขอประสาน
ให้เร่งติดบัญชีรายชื่อฯ โดยด้วนครับ สาหรับการแจ้งเพิ่มชื่อในวันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่ง
ไม่ทันแล้ว โดยเฉพาะในเขตคาบเกี่ยวในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10
ซึ่งทางผู้นาหมู่บ้านจะได้ประชาสัมพันธ์ถูก และคนไทยใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8 ซึ่งจะ
สับสนซึ่งบางครั้งการเลือกตั้งใหญ่ ส.ส. ปรากฏว่ามีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่
การเลือกตั้งท้องถิ่นกลับไม่มีรายชื่อซึ่งบางคนอาจจะมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา
ประมาณสองปีแล้ว แต่ก็เข้าใจว่าไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ทาให้บุคคลรายนั้น
เสียสิทธิไป อยากจะฝากให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจเพราะที่ผ่านมาหมู่ที่ 10 มีผู้
เสียสิทธิเลือกตั้งไปประมาณ 300 กว่าคน ซึ่งแต่ละคนก็เข้าใจว่าไม่มีรายชื่อเลือกตั้ง
ตรงนี้ก็ขอฝากให้ท่านดาเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ขอบคุณ
ครับ
นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสานักปลัดฯ

สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดาเนินการช่วยเหลือการเลือกตั้ง
ส.อบจ.ชร. ประจาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ในครั้งนี้ก็จะมีจะมีดิฉันนางดารินทร์ ตา
รินทร์ เป็นหัวหน้าคณะทางาน และมีนายพัทธเศรษภ์ ขันจินา เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทะเบียนและบัตร ซึ่งดิฉันได้มอบหมายให้ไปติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป
พร้อมกับพนักงานดับเพลิงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และได้รายงานมายังดิฉันเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เมื่อได้รับเรื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ในวันนี้ดิฉันจะได้ออกพื้นที่ไปตรวจดูว่ามี
การติดบัญชีรายชื่อจริงหรือไม่
/

ทางหมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข ...

๒๔
นายจรัลฃัย ฤกษ์ใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลฯ

ทางหมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข ยังไม่ไม่การติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
เช่นเดียวกันครับ จึงขอแจ้งมายังที่ประชุมเพื่อรับทราบและดาเนินการติดตั้งให้ทัน
กาหนดการเลือกตั้งด้วย ขอบคุณครับ
ผมได้รับแจ้งจากนายพัทธนเศรษภ์ ให้เซ็นลายมือชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วขณะเดินทางไปอบรมที่อาเภอเชียงแสน โดยได้ให้พนักงาน
ดับเพลิงขับรถนาเอกสารมาให้ผมเซ็นก็เข้าใจว่าได้ดาเนินการติดบัญชีรายชื่อเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ติดตามสอบถามที่ตัวนายพัทธนเศรษภ์ต่อไปว่าดาเนินการติด
บัญชีรายชื่อแล้วหรือไม่ ประกอบกับการที่ทะเบียนบ้านซ้าซ้อนก็จะต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จในปี 56 ดังนั้นในการทางานของนายพัทธนเศรษภ์ ก็ต้องมีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่อไป ประกอบการจาหน่ายรายชื่อไปแล้ว แต่ยัง
ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องนากฎหมายของการเลือกตั้งมาใช้ให้
ถูกต้องต่อไป และผมได้ประสานแบบฟอร์มการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อให้ทางนายพัธนเศรษภ์
ส่งมาทางอีเมล์ของผมก็ยังไม่การตอบกลับหรือส่งเมล์มาแต่อย่างใด ก็ขอขอบคุณ
สาหรับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ที่ได้ให้ข้อมูลมาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ

นายสุคา วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ

บัดนี้ เราก็ได้ดาเนินการประชุมสภาฯ มาครบตามระเบียบวาระการประชุม สภา
เทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัวยิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕และ
ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้กรุณาสละ
เวลามาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างสูง ผมขอปิดการประชุมสวัสดีครับ
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ผู้จดรายงานการประชุม

๒๕
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา ตามประกาศเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ลงวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ พรมมินทร์
(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ พรมมินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(ลงชื่อ) นางสาวศิริลักษณ์ โสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวศิริลักษณ์ โสภา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
สมัยที่ ครัง้ ที่
.
ประจาปี
เมื่อวันที่
เดือน
2555 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศ
รายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ
(ลงชื่อ) นายสุคา วินัน ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุคา วินัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา

