
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒  คร้ังท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๕๒   

วัน อังคาร ท่ี   ๒๖   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชมุหนองแหวน    สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย     จังหวัดเชียงราย 

*************************************** 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
๑. นายอุดม            พนาพิทักษทอง     ประธานสภาเทศบาล             นายอุดม            พนาพิทักษทอง           
๒. นายแสวง            จําปา รองประธานสภาเทศบาล       นายแสวง            จําปา 
๓. นายอัจฉยะ        ธํารงทัศนีย            เลขานุการสภาเทศบาล นายอัจฉยะ        ธํารงทัศนีย                   
๔. นางวรญา          พรไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล               นางวรญา          พรไชยเดช 
๕. นายสมพงษ      วงคธรรม               สมาชิกสภาเทศบาล นายสมพงษ      วงคธรรม                     
๖. นายธนทรัพย     เกเยน็    สมาชิกสภาเทศบาล นายธนทรัพย     เกเยน็    
๗. นายสมศักดิ์       พรมมินทร            สมาชิกสภาเทศบาล นายสมศักดิ์       พรมมินทร                  
๘. นายอภวิัฒน      อัครพลเมธา          สมาชิกสภาเทศบาล นายอภวิัฒน      อัครพลเมธา                 
๙. นายยศเชย         ไชยเดช                 สมาชิกสภาเทศบาล นายยศเชย         ไชยเดช                        
๑๐. นายสุคํา             วินัน สมาชิกสภาเทศบาล นายสุคํา             วินัน 
๑๑. นางจันทกานต   นอยหมอ               สมาชิกสภาเทศบาล นางจันทกานต   นอยหมอ                     
๑๒. นายวีรยุทธ        วิสุทธิเกษม            สมาชิกสภาเทศบาล นายวีรยุทธ        วิสุทธิเกษม                  

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑.นายศิลาฤทธ์ิ กวางทอง               นายกเทศมนตรี   นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง 
๒.นายอินทวน  ช่ืองาม          รองนายกเทศมนตรี                        นายอินทวน     ช่ืองาม 
๓.นายณรงคศักดิ์    นราธรพพิัฒน   รองนายกเทศมนตรี          นายณรงคศักดิ์   นราธรพิพัฒน 
๔.น.ส.ศิริลักษณ    โสภา                 เลขานุการนายกเทศมนตรี น.ส.ศิริลักษณ    โสภา 
๕.นางปานทิพย    คําโอภาส           ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี               นางปานทิพย   คําโอภาส 
๖.นายเสนยี           นนทจักร             ตัวแทนผูสูงอายุ หมูท่ี ๘                นายเสนยี          นนทจักร  
๗.จ.ส.อ.วิเชียร       พรรณมาต            ชพส.๓๒๐๘ หมูท่ี ๕                จ.ส.อ.วิเชียร        พรรณมาต           
๘.นายกมล           เจริญวัย                สารวัตรกํานันตําบลเวียงพางคํา    นายกมล            เจริญวัย   
๙. นายสายยุทธ    สัมพันธสิทธ์ิ        ครูโรงเรียนบานปาเหมือด             นายสายยุทธ     สัมพันธสิทธ์ิ   
๑๐.นายจรัลชัย         ฤกษใหญ           ผูใหญบานหมูท่ี ๘    นายจรัลชัย         ฤกษใหญ 
๑๑.นางจารี              โสภา                 ประธานแมบานหมูท่ี ๙                 นางจารี              โสภา  



๑๒.น.ส.ชนัญชิดา     ยามูล                ผูแทน อสม.หมูท่ี ๑๐                   น.ส.ชนัญชิดา     ยามูล                
๑๓.นางฟอง             กรองแกว           แมบานหมูท่ี ๑๐                            นางฟอง          กรองแกว  
๑๔.นายเสริมจิตต     บุญยวง             ประธานประชาคมหมูท่ี๘           นายเสริมจิตต     บุญยวง             
๑๕.นางกหุลาบ        ขาเลศักดิ์           หน.กองคลัง ทต.เวียงพางคํา          นางกุหลาบ         ขาเลศักดิ ์
๑๖.นายเสารคํา        คําเหลือง           ผูใหญบานหมูท่ี ๙             นายเสารคํา   คําเหลือง           
๑๗.นายชาญยทุธ     รุงทวีพิทยากุล   ผูใหญบานหมูท่ี ๑๐             นายชาญยุทธ     รุงทวีพิทยากุล   
๑๘.น.ส.ณัฐดา         จับใจนาย          รก.หัวหนากองการศึกษา      น.ส.ณัฐดา        จับใจนาย   
๑๙.นายถนอม         ใจหลา                ผูใหญบานหมูท่ี ๓                      นายถนอม        ใจหลา                
๒๐.นายไชยรัตน     จินะราญ                      ผอ.โรงเรียนเจาพอหลวงฯ        นายไชยรัตน        จินะราญ                                 
๒๑.นายสมบูรณ       ชุมภูทิพย            อปฟร.หมูท่ี ๓                         นายสมบูรณ       ชุมภูทิพย            
๒๒.นางจําเรียง         มะโนแกว          ประธาน อสม.หมูท่ี ๙                   นางจําเรียง      มะโนแกว          
๒๓.นางบัวลอย         กาซาง               ประธานแมบานหมูท่ี ๘             นางบัวลอย       กาซาง               
๒4.วาท่ี รอ.เทพพิทักษ สวางเต็ม       หน.กองชาง ทต.เวียงพางคํา      วาท่ี รอ.เทพพทัิกษ สวางเต็ม       
๒๕.ด.ต.ศรีทอน         เวยีงโอสถ         หน.ตูยามเวยีงพางคํา          ด.ต.ศรีทอน    เวียงโอสถ          
๒๖.สิบเอก วษิณุ       ยะฝน                จนท.ปองกัน                            สิบเอก วิษณุ     ยะฝน                
๒๗.รท.กิตติชัย         เจริญยิง่             ปลัด ทต.เวียงพางคํา                  รท.กิตติชัย  เจริญยิ่ง 
๒๘.น.ส.ชนญัชิตา    หวางเช้ือ           ผช.จนท.รการ                          น.ส.ชนัญชิตา   หวางเช้ือ  
๒๙.น.ส.พินพนา      ต๊ิบพรม             ผช.จนท.บันทึกขอมูล               น.ส.พินพนา     ต๊ิบพรม             
๓๐.น.ส.จุฬาลักษณ มณีรัตน             ผช.จนท.ประชาสัมพันธ            น.ส.จุฬาลักษณ  มณีรัตน   
๓๑.นายสิปปภาส    สําราญพันธ       ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี  ๔           นายสิปปภาส     สําราญพันธ       
๓๒.นายชาญ            กอบคํา               อปพร.หมูท่ี ๘                            นายชาญ             กอบคํา   
๓๓. นายธนาการ       เสมอใจ            นักพัฒนาชุมชน ทต.เวยีงพางคํา    นายธนาการ        เสมอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กอนเวลา  ๐๙.๓๐ น.          -   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  เชิญสมาชิก 
    สภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม 

นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และเชิญทานรองประธาน       
สภาฯ นายแสวง  จําปา  นําสวดมนตไหวพระ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ      

 -  อานประกาศสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา   เร่ืองการประชุมสภาเทศบาลตําบล    
 เวียงพางคํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๒  คร้ังท่ี ๑  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑                  เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี  - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ       

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
- อานรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  
ประจําป ๒๕๕๒  คร้ังท่ี ๒ 

นายอุดม  พนาพิทักษทอง 

ประธานสภาเทศบาลฯ        
- สอบถามท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทานใด  ตรวจรายงานการประชุมแลว       
ขอแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 

มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมาไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองดวน 
 ๓.๑ ญัตตขิอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๒ เพื่อดําเนินการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ โตะและเกาอ้ีทํางานของสํานักปลัดเทศบาล  งานนติิการ  งานบุคลากร  และ
งานทะเบียนและบัตรฯ  ปรากฏดังนี ้
ลําดับที่ รายการที่ขอเสนอญัตติ งบประมาณที่ใชเปนเงิน 

๑ โตะทํางาน (เหล็ก) ขนาด  ๔  ฟุต  (ระดับ ๓ - ๖) ๓, ๘๐๐ - ๔,๕๐๐   บาท 
๒ โตะทํางาน (เหล็ก) ขนาด  ๓  ฟุต  (ระดับ ๑ - ๒) ๓,๕๐๐ -  ๓,๘๐๐   บาท 
๓ เกาอี้ทํางาน  (ขึ้นอยูที่กับยี่หอและขนาด) ๙๐๐ - ๑,๔๕๐   บาท 
๔ ชุดซอมขาเกาอี้ทํางาน ชุดละ   ๓๕๐   บาท  

 -  กรณีโตะทํางาน ควรจะทําการจัดหาในคุณลักษณะเดียวกันท้ัง ๔ ชุด 
โดยประมาณการในราคาชุดละ ๓,๘๐๐ บาท  เปนเงิน  ๑๕,๒๐๐ บาท 
-  กรณีเกาอ้ีทํางาน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของทางราชการซ่ึงเกาอ้ีทํางานท่ี
ชํารุดในเร่ืองขาเกาอ้ี   ไดสํารวจในหองพสัดุ   เกาอ้ีท่ีมีพนักพิง  (ตัวใหญ)   จํานวน ๔ 
ตัว   เกาอ้ีไมมีพนักพงิ (ตัวเล็ก) จํานวน ๑๒ ตัว  หากทําการซอมแซมสามารถใชการ
ไดควรพิจารณาจายเงินในการซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๔ ตัวๆละ ๓๕๐ 
บาท  เปนเงิน ๑,๔๐๐ บาท 
-  รวมงบประมาณท่ีจะตองใชจายในการจดัหาประมาณ ๑๕,๒๐๐ บาท  สูงกวา
งบประมาณท่ีต้ังไว  เปนจํานวน  ๔,๔๖๐ บาท 

/  การขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ...   



 
นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ 

-   เปนการขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป  ๒๕๕๒  โอนมาจากสํานักปลัด 
เทศบาลในหมวดคาครุภณัฑ เปนเงิน  

นายอุดม พนาพิทักษทอง   
ประธานสภาเทศบาลฯ       
 

-  มีผูใดจะอภปิรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม      ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในเร่ืองญัตติ 
การขอโอนเงินงบประมาณรายจาย    ประจําป ๒๕๕๒  เพื่อจัดครุภณัฑ โตะและเกาอ้ี
ทํางานของสํานักปลัดเทศบาล งานนิติการ งานบุคลากร และงานทะเบียนและบัตรฯ  

มติท่ีประชุม -   เห็นชอบ  ๑๑  เสียง, ไมเหน็ชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  ๑ คน 
 ๓.๒  กองการศึกษาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุง

ซอมแซม  อาคารสถานท่ี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา
จํานวน  ๕  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมงบประมาณท่ีจะตองใชจายในการดําเนินการ
ประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท 
ลําดับที่ รายการที่ขอเสนอญัตติ งบประมาณที่ใชเปนเงิน 

๑ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดวิเชตรมณี หมูที่ ๔ 
  -ปรับปรุงปูกระเบื้องเคลือบพ้ืนอาคารเรียน 

๘๐,๐๐๐.-บาท 

๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ ๕ 
-ปรับปรุงกันสาดหลังคาดานหนาอาคาร 

๑๓,๔๐๐.-บาท 

๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาหมี  หมูที่ ๖ 
-ปรับปรุงตอเติมอานลางหนาและที่แปรงฟน 

๑๐,๒๐๐.-บาท 

๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยนํ้าริน  หมูที่ ๗ 
-ปรับปรุงบอทรายสนามเด็กเลน 

๑๙,๗๐๐.-บาท 

๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ ๙ 
-ปรับปรุงปูบล็อกตัวหนอนลานหนาอาคารเรียน 

๕๕,๔๐๐.-บาท 

 รวมเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๑๗๘,๔๐๐ .-บาท  
นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง     
นายกเทศมนตรีฯ             
 

- เปนการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานท่ี ศูนยพัฒนาเดก็เล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ท่ีมีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท   จํานวน ๕  ศูนยพัฒนาเดก็เล็กซ่ึงในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ไดต้ังงบประมาณในหมวดคาครุภณัฑ
ท่ีดินกอสรางประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง  อาคารสถานท่ี  ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เพื่อใหสามารถใชงานตามความจําเปน
เรงดวน รวมเปนเงินท้ังหมด ๑๗๘,๔๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขอ ๒๙ 
การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ในหมวดคาครุภณัฑ ท่ีดนิและ
ส่ิงกอสราง ท่ีทําลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานที่กอสราง  
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน          
 
 

/ มีผูใดจะอภิปราย  ... 



นายอุดม พนาพิทักษทอง   
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  มีผูใดจะอภปิรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม       
 

นายแสวง     จาํปา 

รองประธานสภาเทศบาลฯ   
 

- การพัฒนาเปนส่ิงท่ีดีครับ แตอยากขอฝากเร่ืองบริษัทท่ีเขามาดําเนนิการโครงการ
ตางๆ ของเทศบาล  เพราะท่ีผานๆ มาก็มีอยูไมกี่บริษทัท่ีไดดําเนินโครงการแลวชาง
ท่ีมาเปนชางท่ีไมมีฝมือเลยทําใหงานออกมาไมดีจึงอยากขอฝากใหทางผูบริหารชวย
ดูแลในเร่ืองนีด้วยครับ 

รท.กิตติชัย   เจริญยิ่ง          
ปลัด ทต.เวียงพางคํา           
 

-  ตามท่ีทานรองประธานเทศบาลฯ นายแสวง  จําปา    ไมไดหมายถึงเฉพาะศูนย
พัฒนาเดก็เล็กเทานั้นแตเปนทุกโครงการ ในกรณกีารจัดซ้ือจัดจางในวงเงินท่ีเกิน  
๑๐๐,๐๐๐ บาทเราไมสามารถกําหนดไดวาจะใหบริษทัไหนเขามาดาํเนินการเพราะ
ตองใชวิธีเปดประมาณราคา   ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโครงการท่ีไดประมาณ
การเขามานี้ไดประมาณการในเร่ืองของการจัดจางและดําเนินเหมือนกันท้ัง ๕ ศูนย    

นายอภวิัฒน  อัครพลเมธา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขอแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองของโครงสรางพื้นฐาน ท่ีผานมาในสวนของ  
คณะกรรมการฝายตรวจสอบโครงการกอสรางตางๆท่ีไดแตงต้ังข้ึนมาโดยมีท้ังหมด 
๕ คนในแตละโครงการ โดยใหประชาชนในหมูบานเปนคณะกรรมการรวมหมูบาน
ละ ๒ คน และเจาหนาท่ี ๓ คน ถาเปนไปไดคณะกรรมท่ีเปนเจาท่ี  ๓ คน เปล่ียนเปน
ประชาชนแทนจะไดหรือไม เพราะถาใหประชาชนเปนฝายตรวจสอบเองแลว
โครงการตางๆก็จะไดมาตรฐาน งานออกมาก็จะดีดวย  

นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง     
นายกเทศมนตรีฯ                 

-  ในสวนการแตต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานจางตามระเบียบไดกําหนดไววา 
เจาหนาท่ีไมวาตําแหนงใดไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

รท.กิตติชัย     เจริญยิ่ง 
ปลัด ทต.เวียงพางคํา          

- ตามกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕   ขอ  ๒๘   คณะกรรมการตามขอ  
๒๗  แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอยางนอย
สองคน โดยใหแตงต้ังจากขาราชการสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอ่ืนต้ังแตระดับ ๓ 
ข้ึนไป ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาฝายบริหารขอ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน แตงต้ังกรรมการคนใดคนหนึง่ดังกลาวขางตน
ทําหนาท่ีประธานกรรมการแทนสําหรับการซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคาประกวด
ราคาและวิธีพิเศษ ใหหวัหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
พิจารณาแตงต้ังผูแทนชุมชนหรือประชาคมท่ีมีความรูหรือมีประสบการณเกีย่วกับงาน
ท่ีจะซ้ือหรือจางคร้ังนั้นและมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล หรือสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นท่ี ดําเนินการเขารวมเปน
คณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคนการแตงต้ังขาราชการอ่ืนเปนประธาน
กรรมการหรือกรรมการตามวรรคหน่ึงใหไดรับความเหน็ชอบจากผูวาราชการจังหวัด  
นายอําเภอหรือหัวหนา   สวนราชการนั้น ๆแลวแตกรณใีนกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลา 
 

/  การเปดซองสอบราคา … 



การเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติ
หนาท่ีใหกรรมการที่มาประชุมเลือก กรรมการคนหน่ึงทําหนาประธานกรรมการใน
เวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะขอ ๓๕(๑)    หรือขอ ๔๒ 
แลวแตกรณแีลวรายงานประธานกรรมการซ่ึงหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินแตงต้ัง เพื่อดําเนินการตอไปในการซ้ือหรือจางคร้ัง
เดียวกันหามแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการรับ   และเปดซองประกวดราคาเปนกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาหรือแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปน  กรรมการตรวจรับพัสด ุ หรือกรรมการ
ตรวจการจางคณะกรรมการทุกคณะเวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา ควรแตงต้ังผูชํานาญการ หรือ ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขา
รวมเปนกรรมการดวยสําหรับการซ้ือหรือ จางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท จะ
แตงต้ังขาราชการสวนทองถ่ินคนหนึ่ง ซ่ึงมิใชผู จัดซ้ือหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพสัดุ
หรืองานจางนัน้ โดยใหปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ 
คณะกรรมการตรวจการจางกไ็ด 

นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดจะอภปิรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม       
 

นางวรญา  พรไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  สรุปแลวเร่ืองของกองการศึกษา      ท่ีจะขอดําเนินการปรับปรุงซอมแซมศูนย   
พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคําท้ัง ๕ ศูนย  ทําพรอมกัน ท้ัง ๕ ศูนย
หรือไม  แลวตองมีการสอบราคาหรือไม 

นางกุหลาบ  ขาเลศักดิ ์
หน.กองคลัง  

- โครงการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานท่ี ศูนยพัฒนาเดก็เล็กในสังกัดเทศบาล  
ตําบลเวียงพางคําท้ัง ๕ศูนย  ตามระเบียบแลวก็ตองใชวิธีสอบราคา  เพราะใช  
งบประมาณในหมวดเดียวกนั 

วาท่ีรอ.เทพพทัิกษ สวางเต็ม 
หน.กองชาง  

- การแตต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานจางโครงการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานท่ี 
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ท้ัง ๕ ศูนย โดยใหทาง
ประชาคมของหมูบานท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตท้ัง ๕ ศูนยสงรายช่ือ
คณะกรรมการมาใหทางเทศบาลฯ เพราะจะไดดูแลผลประโยชนของแตละศูนยได 

นายวีรยุทธ  วสุิทธิเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  - พอดวีาความคิดของผมไปตรงกับ คุณอภิวัฒน  อัครพลเมธา  เพราะโครงการบาง
โครงการมีวงเงินงบประมาณเปนลานแตงานท่ีออกมาไมสมกับราคาของงบประมาณ 
และแรงงานท่ีทําสวนใหญเปนแรงงานตางชาติงานท่ีทําออกมาก็เลยไมไดมาตรฐาน
เทาท่ีควรจะเปน และในสวนของคณะกรรมการตรวจรับการจางท่ีเปนประชาชน เม่ือ
ออกไปตรวจดกูารกอสราง แลวบอกวาแบบนี้ไมถูกและไมตรงตามแบบ ชางก็จะบอก
วาคุณจะไปรูเร่ืองอะไร เร่ืองมาก ดังนัน้งานท่ีออกมาเลยไมดี ถาเปนไปไดอยากให 
 

/  ประชาคมหรือคณะกรรมการ ...   



ประชาคมหรือคณะกรรมการตรวจรับการจางกอนสงมอบงานควรตรวจดูวาตรงแบบ
และไดมาตรฐานหรือไมกอนจะใหโครงการแตละโครงการผานและสงมอบงาน 

รท.กิตติชัย     เจริญยิ่ง   
ปลัด ทต.เวียงพางคํา 

- การที่จะแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับการจางเราสามารถแตงต้ังมากกวา ๒ คนก็ได
แตติดอยูท่ีคาตอบแทนของคณะกรรมการท่ีจะไดรับถาคณะกรรมการตกลงกันไดก็
สามารถแตงต้ังคณะกรรมการไดหลายคน 

นายอภวิัฒน  อัครพลเมธา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขอถามทานปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา วาในกรณีท่ีเปนสมาชิกสภาเทศบาลฯอยู
แลวสามารถไปเปนคณะกรรมการตรวจรับการจางไดหรือไมครับ 

รท.กิตติชัย     เจริญยิ่ง   
ปลัด ทต.เวียงพางคํา 

- ในสวนของสมาชิกสภาเปนคณะกรรมการฝายสภา มีหนาท่ีในการตรวจสอบการ
ทํางานของฝายบริหารจึงไมสามารถแตต้ังเปนคณะกรรมการตรวจรับการจางได
เพราะไมเหมาะสม 

นางวรญา  พรไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ       

- อยากใหบริษัทท่ีสอบราคาโครงการตางๆไดกอนท่ีจะดําเนินการกอสราง ขอให
ประสานกับผูใหญบาน ประชาคม หรือสมาชิกสภาในพื้นท่ีกอน    เพราะถาเกิด
ปญหาระหวางบริษัทกับประชาชนในการกอสรางผูนําก็จะสามารถชวยประสานและ
แกไขปญหากบัประชาชนได 

นายธนทรัพย    เกเยน็    
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เร่ือง โครงสรางพื้นฐานต้ังแตสมัยยังเปน อบต. มาแลวมีกฎระเบียบอยูหนึ่งขอท่ีวา 
ดวยการแกไข หรือซอมแซมโครงการตางๆหลังจากสงมอบงานแลว  แตโครงการ   
ยังอยูในประกนักอสรางอยู แลวเกดิความเสียหายทางกองชางก็ไดทําหนังสือแจงให
บริษัทท่ีรับผิดชอบโครงการนั้นทราบแลวหลายคร้ังแตบริษัทก็ยังไมมาดําเนินการ
แกไขเลย ทางเทศบาลสามารถยึดเงินคาประกนัแลวเอาเงินสวนนัน้มาดําเนนิการ
ปรับปรุงซอมแซมเอง เพราะถารอใหบริษทัมาดําเนินการก็คงหมดประกันไป   
ถาไมทําเชนนีแ้ลวทางเทศบาลจะเอางบประมาณในสวนไหนมาซอมแซมครับ 

นายสมศักดิ์  พรมมินทร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ตามโครงการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานท่ี ศูนยพัฒนาเดก็เล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จํานวน ๕ ศูนย    ตามท่ีผมไดดูรายละเอียดแลวก็มีอยูสองสามเร่ือง
ท่ีอยากขอใหดแูล    
         ๑. เร่ืองท่ีหนึ่งศูนยพฒันาเด็กกอนเกณฑวัดวิเชตรมณี  หมูท่ี ๔  กระเบ้ืองท่ีจะ
นํามาปูไมไดกาํหนดประเภทสี และผิวของกระเบ้ืองเพราะเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับ
ศูนยพัฒนาเดก็เพราะพืน้ผิวของกระเบ้ืองล่ืนไปก็จะทําใหเด็กเกิดอุบัติเหตุได 
          ๒. เร่ืองท่ีสองศูนยพฒันาเด็กเล็กบานผาหมี  หมูท่ี ๖  กอกน้ําทองเหลืองท่ี
นํามาใชเปนวาเปนแบบโยก หรือแบบใดขอใหกําหนดดวยเพราะกอกน้ําเปนส่ิงท่ีเสีย
งายมากจึงอยากฝากใหทางกองชางชวยดแูลดวย 

     ๓. เร่ืองท่ีสามศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดสุขสําราญ  หมูท่ี ๙  การปู
บล็อกตัวหนอนลานหนาอาคารเรียน เทาท่ีผานมามีอยูหลายท่ีเม่ือปูบล็อกตัวหนอน 

 
/  เสร็จแลวไมนานก็เกิดการทรุดตัว ...   



เสร็จแลวไมนานก็เกดิการทรุดตัวไมรูเกิดจาสาเหตุใด หรือเกิดจากการท่ีไมไดบดอัด
ในคร้ังแรกกอนหรือไม   จึงอยากขอฝากกับคณะกรรมการตรวจรับการจางเพราะงาน
แบบนี้เราอาจจะคิดไมถึงก็ได  แตถาเกิดเสียข้ึนมาแลวก็ตองหางบประมาณเพื่อท่ีจะ
มาซอมแซมอีก 

นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดจะอภปิรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม   ถาไมมีก็ขอมติท่ีประชุมในเร่ือง    ขอ
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานท่ี ศูนยพฒันาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จํานวน  ๕  ศูนย 

มติท่ีประชุม                         -  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง, ไมเหน็ชอบ  -  เสียง, งดออกเสียง  ๑ คน 
นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในสวนของกองการศึกษาในวาระเดยีวกันนีย้ังมีรายการท่ีจะอุดหนุเงินงบประมาณ
ใหการประปาสานภูมิภาคอําเภอแมสาย   ตามโครงการติดต้ังระบบประปาประจําศูนย
พัฒนาเดก็เล็กบานหวยน้ําริน หมูท่ี ๗ ซ่ึงทางสภาไดมีมติโอนเงินไปแลวในการ
ประชุมสภา  เม่ือวันท่ี  ๒   เดือนมีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒    เปนเงิน ๒๘,๐๐๐.-   บาท 
พอจะดําเนินการจริงราคาท่ีสงไปใหทางการประปาสวนภูมิภาคในราคา ๒๘,๐๐๐.- 
บาท  นั้นรวมถึงคาทอท่ีตองขยายเขตไปยังจุดตอของ   การประปา ปรากฏวาโครงการ
ขยายเขตระบบประปาของหมูท่ี  ๑๐ และหมูท่ี ๗ ไดขยายเขตไปถึงหนาศูนยพฒันา
เด็กเล็กบานหวยน้าํริน หมูท่ี ๗ ดวยเหตุนี้คาใชจายกไ็ดลดลงมาจะมีเฉพาะคาติดต้ัง
มิเตอรวัดน้ําเทานั้น  ทางการประปาสวนภูมิภาคกไ็ดสงคาใชจายมาใหใหมเปนเงิน  
๗,๘๐๔.-  บาท  ถาเปนการอุดหนนุเงิน จะตองขอความเห็นชอบจากผูวาราชการ
จังหวดักอน  แตตามระเบียบคาใชจายท่ีมีมติไปแลวเปนอํานาจของผูบริหารสามารถ
ดําเนินการไดเลย  ดังนั้นเร่ืองขอมติเห็นชอบอุดหนุนเงินงบประมาณใหการประปา
สวนภูมิภาคเปนอันยกเลิกแลวใชวิธีโดยอํานาจของผูบริหารในการดําเนินติดต้ัง
มิเตอรวัดน้ําจงึขอแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบกัน 

รท.กิตติชัย     เจริญยิ่ง   
ปลัด ทต.เวียงพางคํา 

- ตามท่ีไดประมาณราคาไว ๒๘,๐๐๐.- บาท นั้นมีระยะทางประมาณ ๓๘ เมตร และ
ทางการประปาสวนภูมิภาคไดประมาณราคามาใหมเปนเงิน ๗,๘๐๔.- บาท นั้นเปน
คาใชจายในการติดต้ังมิเตอรวัดน้ําขนาด  คร่ึงนิ้ว  ๑ ตัว   ราคา  ๓,๖๐๐.- บาท   เดิน
ทอเกิน ๑๐  เมตร เปนราคา ๔,๐๙๐.- บาท  คาสํารวจ ๖๐ บาท  คาธรรมเนียมประสาน
ทอ ๕๐ บาท    เปนเงินท้ังหมด  ๗,๘๐๔.-  บาท และเงินท่ีเหลือก็ยังคงอยูในระบบ 

 ๓.๓   ขอความเห็นชอบงบประมาณ  ในการดําเนนิงานจัดจางทําปายเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จํานวน ๙  ปาย   ในวงเงินงบประมาณดําเนินการ  ๖๐,๗๐๐.-  บาท  
เพื่อเปนการปรับเปล่ียนปายแสดงพืน้ท่ีรับผิดชอบเดิมใหมีความเหมาะสมซ่ึงเดิมเปน
ปาย“ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ”   จึงขอเปล่ียนเปน “ เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา” 
 

/  มีผูใดจะอภปิราย ...   



นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  - มีผูใดจะอภปิรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม    
 

นายสมศักดิ์  พรมมินทร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- อยากถามวาปายเดิมมีอยูแลว แตในท่ีนีห้มายความวาจะเอาปายเดิมออกแลวทําปาย
ใหมหมดเลยใชหรือไม   แลวถาเอาปายเดิมออกแลวปายสามารถนําไปใชประโยชน
ไดหรือไม เพราะวาเทาท่ีดแูลวปายใหมเพียงแคแกไขตัวหนังสือใหมไมมีอะไร
เปล่ียนไปจากเดิม ถาเราเอาปายเดิมไปทําการแกไขก็จะทําใหประหยดังบประมาณไป
ไดมากเลย 

นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ 

- ครุภณัฑตางๆ ไมวาจะเปนอะไรก็ตามก็คือทรัพยสินของทางราชการตองเก็บรักษา
สวนเร่ืองของงานซอมแซมปายเทาท่ีตรวจสอบมาแลวตามรานท่ีรับทําปายสวนใหญ
แลวทางรานจะไมรับงานซอมแซมปาย 

นายวีรยุทธ  วสุิทธิเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ยกตัวอยางเชน เกาอ้ีท่ีเสียแลวยังนํากลับมาซอมแซมได  แลวในสวนของปายผมวา
นาจะใหทางรานเขามาดูกอนวาสามารถแกไขไดหรือไม 

วาท่ีรอ.เทพพทัิกษ สวางเต็ม
หน.กองชาง  

- สําหรับปายแสดงแนวเขตสีท่ีใชตองเปนสีเฉพาะท่ีทางกรมทางหลวงใชกันและผมก็
ไดไปสอบถามตามรานทําปายวารับงานซอมแซมหรือไม ทางรานก็บอกวาทําแลวไม
คุมเพราะตองใชสีเฉพาะท่ีกรมทางหลวงกาํหนดมาเทานัน้ผมเลยสอบทางไปทางกรม
ทางหลวงใหประมาณราคามาให 

นางวรญา     พรไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 - อยากถามวาตัวหนังสือของปายใหมมีความพิเศษกวาปายเดิมอยางไรและปายเดิม
กับปายใหมแตกตางกันอยางไร 

วาท่ีรอ.เทพพทัิกษ สวางเต็ม
หน.กองชาง     

-สําหรับตัวหนังสือไดเอาตามแบบตัวหนงัสือของกรมทางหลวงท่ีใชกันอยูในปจจบัุน
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

นายแสวง     จาํปา 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

- ถาจะทําปายใหมก็ขอใหออกแบบปายใหมใหดูดกีวาปายเดิม เพราะประชาชนจะวา
ไดปายเดิมกับปายใหมก็ไมเห็นแตกตางกนัเลย 

นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ 

- ปายบอกแนวเขตตางๆตองเปนแบบตามมาตรฐานของกรมทางหลวง  แตถาเปนปาย
ซอยก็สามารถออกแบบตามความตองการของเราเองได 

ดต.ศรีทอน    เวียงโอสถ   
หน.ตูยามเวยีงพางคํา 

- ในเม่ือทางเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปล่ียนจาก อบต. มาเปนเทศบาลแลวก็ควร
ปรับเปล่ียนปายใหมีความเหมาะสมดวย  อยางเชน เทศบาลแมสายมีหลักเขตดวยไม
ทราบวาทางเทศบาลตําบลเวียงพางคํามีหรือไมครับ      สําหรับปายถาแกไขเฉพาะ
ขอความผมวาหนาจะทําใหมเลยจะดีกวาครับ แลวปายถาไมไดตามมาตรฐานของกรม
ทางหลวงแลวทางกรมทางหลวงก็จะทําการถอดปายท่ีไมไดมาตรฐานนัน้ออกเลย 

วาท่ีรอ.เทพพทัิกษ สวางเต็ม
หน.กองชาง  

- รายระเอียดในการใชวัสดทํุาปายพื้นปายใชแผนซ้ิงค เบอร ๒๕ ทําแผนปายโครง
หลังปายใชเหล็กกลอง ๑x๑ นิ้วทําโครงหลังปาย  เสา - โครงหลังปายทําสีกันสนมิ
และทับสีดวยสีขาวพ้ืนปายติดสต๊ิกเกอร ๓m สะทองแสงตามแบบตัวอักษรติด
สต๊ิกเกอร ๓m สะทอนแสงตามแบบ เสาปายใชเหล็กกลอง  ๓x๓ นิ้ว 

/  มีผูใดจะอภปิราย ... 



นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  - มีผูใดจะอภปิรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม    
 

นายแสวง  จําปา 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

- ผมวาตางฝายตางๆมมีความคิดท่ีไมตรงกัน  ดังนั้นใหทางกองชางไดไปศึกษา   
รายละเอียดเพ่ิมเติมมาใหมกอนเพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้นกวานี ้

นายเสริมจิตร    บุญยวง
ประธานประชาคม 

- อยากขอใหทางสภาคิดและพิจารณาวาทุกอยางจะเปนหนาเปนตาของเทศบาล ตําบล
เวียงพางคํา  

นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอใหทางกองชางไดไปสอบถามราคาระหวางซอมแซมปายเดิมกับทําปายใหมวามี
ราคาตางกันมากนอยเพียงใดเพ่ือจะไดนําเสนอทางสภาในวาระตอไป  

วาท่ีรอ.เทพพทัิกษ สวางเต็ม
หน.กองชาง  

 -ตามท่ีผมไดไปสอบถามตามรานทําปายมาแลวทางรานบอกวาถาจะซอมแซมปาย
เดิมทําใหมเลยดีกวา และราคาก็ตางกันมาก 

รท.กิตติชัย     เจริญยิ่ง 
ปลัด ทต.เวียงพางคํา 

-  ในเร่ืองของราคากับความคุมคาแลวผมวาทําใหมจะดีกวาซอมแซม และอยากให
ทางฝายบริหารและฝายสภาไดพิจารณารวมกัน แลวนําขอคิดเห็นนั้นมาดําเนินการ
ตอไปครับ แตในคร้ังนี้อยากใหลงมติวาเหน็ชอบ หรือไมเห็นชอบ ในเร่ืองนี้กอนครับ 

นายอุดม พนาพิทักษทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดจะอภปิรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในเร่ืองขอความ
เห็นชอบในการดําเนินงานจดัจางทําปายเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคําจาํนวน ๙ปาย 
ในวงเงินงบประมาณ  ๖๐,๗๐๐.-   บาท เพื่อเปนการปรับเปล่ียนปาย แสดงพืน้ท่ี
รับผิดชอบเดิมใหมีความเหมาะสมซ้ึงเดิมเปนปาย   “ องคการบริหารสวนตําบลเวยีง
พางคํา ” จึงขอเปล่ียนเปน “ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ” 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ  -  เสียง, ไมเหน็ชอบ  ๑๐  เสียง, งดออกเสียง   ๒  คน 
นายอุดม  พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาล 

-  มีผูเขารวมประชุมทานใดจะอภิปราย    หรือเสนอความคิดเหน็เพิ่มเติมอีกหรือไม   
ถาไมขอปดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  คร้ังท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๕๒ 

 
ปดประชุมเวลา   ๑๑.๓๐ น. 
    
 
                                                                                   (ลงช่ือ)                                         ผูจดรายงานการประชุม 
                                                                                              ( นายอัจฉยะ  ธํารงทัศนีย ) 
                                                                                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 
 
 
 
 
 



เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ตามประกาศฯ  ลงวันท่ี ๒๙ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๒   ไดพิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภา   
สมัยท่ี  ๒  คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี ๔  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๒  

 
 

                                               ( ลงช่ือ ) 
( นายอัจฉยะ  ธํารงทัศนีย  ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชมุ  ไดตรวจบนัทึกการประชุมแลว เห็นวาถูกตอง 
เม่ือวันท่ี ๔ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๒  

 
                      ( ลงช่ือ )                                           ประธานคณะกรรมการ 

 ( นางวรญา       พรไชยเดช ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
                                     ( ลงช่ือ )                                            คณะกรรมการ 

( นายยศเชย     ไชยเดช ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
           ( ลงช่ือ )                                            คณะกรรมการ 

 ( นายอัจฉยะ     ธํารงทัศนีย ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๒  ประจําป ๒๕๕๒  คร้ังท่ี  ๑  เม่ือวันท่ี ๒๙ เดือนพฤษภาคม  
๒๕๕๒ 
สภาเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา     ไดรับรองรายงานการประชุมแลว     ในการประชมุสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๒  คร้ังท่ี ๑  เม่ือวันท่ี ๔ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๒ 
จึงไดลงชื่อรับรองไว  เพื่อปดประกาศรายงานการประชมุใหประชาชนทั่วไปการ 
 


