รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๒
วัน อังคาร ที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมหนองแหวน สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
***************************************
รายชื่อผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
๑. นายอุดม
พนาพิทักษทอง
๒. นายแสวง
จําปา
๓. นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย
๔. นางวรญา
พรไชยเดช
๕. นายสมพงษ วงคธรรม
๖. นายธนทรัพย เกเย็น
๗. นายสมศักดิ์ พรมมินทร
๘. นายอภิวัฒน อัครพลเมธา
๙. นายยศเชย
ไชยเดช
๑๐. นายสุคํา
วินัน
๑๑. นางจันทกานต นอยหมอ
๑๒. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑.นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
๒.นายอินทวน ชื่องาม
๓.นายณรงคศักดิ์ นราธรพิพัฒน
๔.น.ส.ศิริลักษณ โสภา
๕.นางปานทิพย คําโอภาส
๖.นายเสนีย
นนทจักร
๗.จ.ส.อ.วิเชียร พรรณมาต
๘.นายกมล
เจริญวัย
๙. นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์
๑๐.นายจรัลชัย ฤกษใหญ
๑๑.นางจารี
โสภา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตัวแทนผูสูงอายุ หมูที่ ๘
ชพส.๓๒๐๘ หมูที่ ๕
สารวัตรกํานันตําบลเวียงพางคํา
ครูโรงเรียนบานปาเหมือด
ผูใหญบานหมูท ี่ ๘
ประธานแมบานหมูที่ ๙

นายอุดม
นายแสวง
นายอัจฉยะ
นางวรญา
นายสมพงษ
นายธนทรัพย
นายสมศักดิ์
นายอภิวัฒน
นายยศเชย
นายสุคํา
นางจันทกานต
นายวีรยุทธ

พนาพิทักษทอง
จําปา
ธํารงทัศนีย
พรไชยเดช
วงคธรรม
เกเย็น
พรมมินทร
อัครพลเมธา
ไชยเดช
วินัน
นอยหมอ
วิสุทธิเกษม

นายศิลาฤทธิ์
นายอินทวน
นายณรงคศักดิ์
น.ส.ศิริลักษณ
นางปานทิพย
นายเสนีย
จ.ส.อ.วิเชียร
นายกมล
นายสายยุทธ
นายจรัลชัย
นางจารี

กวางทอง
ชื่องาม
นราธรพิพัฒน
โสภา
คําโอภาส
นนทจักร
พรรณมาต
เจริญวัย
สัมพันธสิทธิ์
ฤกษใหญ
โสภา

๑๒.น.ส.ชนัญชิดา ยามูล
๑๓.นางฟอง
กรองแกว
๑๔.นายเสริมจิตต บุญยวง
๑๕.นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
๑๖.นายเสารคํา คําเหลือง
๑๗.นายชาญยุทธ รุงทวีพิทยากุล
๑๘.น.ส.ณัฐดา จับใจนาย
๑๙.นายถนอม ใจหลา
๒๐.นายไชยรัตน จินะราญ
๒๑.นายสมบูรณ ชุมภูทพิ ย
๒๒.นางจําเรียง มะโนแกว
๒๓.นางบัวลอย กาซาง
๒4.วาที่ รอ.เทพพิทักษ สวางเต็ม
๒๕.ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ
๒๖.สิบเอก วิษณุ ยะฝน
๒๗.รท.กิตติชยั
เจริญยิง่
๒๘.น.ส.ชนัญชิตา หวางเชื้อ
๒๙.น.ส.พินพนา ติ๊บพรม
๓๐.น.ส.จุฬาลักษณ มณีรัตน
๓๑.นายสิปปภาส สําราญพันธ
๓๒.นายชาญ
กอบคํา
๓๓. นายธนาการ เสมอใจ

ผูแทน อสม.หมูที่ ๑๐
แมบานหมูที่ ๑๐
ประธานประชาคมหมูที่๘
หน.กองคลัง ทต.เวียงพางคํา
ผูใหญบานหมูท ี่ ๙
ผูใหญบานหมูท ี่ ๑๐
รก.หัวหนากองการศึกษา
ผูใหญบานหมูท ี่ ๓
ผอ.โรงเรียนเจาพอหลวงฯ
อปฟร.หมูที่ ๓
ประธาน อสม.หมูที่ ๙
ประธานแมบานหมูที่ ๘
หน.กองชาง ทต.เวียงพางคํา
หน.ตูยามเวียงพางคํา
จนท.ปองกัน
ปลัด ทต.เวียงพางคํา
ผช.จนท.รการ
ผช.จนท.บันทึกขอมูล
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ
ผูชวยผูใหญบา นหมูที่ ๔
อปพร.หมูที่ ๘
นักพัฒนาชุมชน ทต.เวียงพางคํา

น.ส.ชนัญชิดา ยามูล
นางฟอง
กรองแกว
นายเสริมจิตต บุญยวง
นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
นายเสารคํา คําเหลือง
นายชาญยุทธ รุงทวีพิทยากุล
น.ส.ณัฐดา
จับใจนาย
นายถนอม
ใจหลา
นายไชยรัตน จินะราญ
นายสมบูรณ ชุมภูทิพย
นางจําเรียง
มะโนแกว
นางบัวลอย
กาซาง
วาที่ รอ.เทพพิทักษ สวางเต็ม
ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ
สิบเอก วิษณุ ยะฝน
รท.กิตติชัย
เจริญยิ่ง
น.ส.ชนัญชิตา หวางเชื้อ
น.ส.พินพนา ติ๊บพรม
น.ส.จุฬาลักษณ มณีรัตน
นายสิปปภาส สําราญพันธ
นายชาญ
กอบคํา
นายธนาการ เสมอใจ

กอนเวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพรอมแลว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เชิญสมาชิก
สภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม
นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย
- เรียนเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญทานรองประธาน
เลขานุการสภาเทศบาลฯ สภาฯ นายแสวง จําปา นําสวดมนตไหวพระ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. - อานประกาศสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตําบล
นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย
เวียงพางคํา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย
- อานรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจําป ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒
นายอุดม พนาพิทักษทอง - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทานใด ตรวจรายงานการประชุมแลว
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ
- ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาไมมีการแกไข
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องดวน
๓.๑ ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๒ เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ โตะและเกาอี้ทํางานของสํานักปลัดเทศบาล งานนิติการ งานบุคลากร และ
งานทะเบียนและบัตรฯ ปรากฏดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

รายการที่ขอเสนอญัตติ
โตะทํางาน (เหล็ก) ขนาด ๔ ฟุต (ระดับ ๓ - ๖)
โตะทํางาน (เหล็ก) ขนาด ๓ ฟุต (ระดับ ๑ - ๒)
เกาอี้ทํางาน (ขึ้นอยูที่กับยี่หอและขนาด)
ชุดซอมขาเกาอี้ทํางาน

งบประมาณที่ใชเปนเงิน
๓, ๘๐๐ - ๔,๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ - ๓,๘๐๐ บาท
๙๐๐ - ๑,๔๕๐ บาท
ชุดละ ๓๕๐ บาท

- กรณีโตะทํางาน ควรจะทําการจัดหาในคุณลักษณะเดียวกันทั้ง ๔ ชุด
โดยประมาณการในราคาชุดละ ๓,๘๐๐ บาท เปนเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท
- กรณีเกาอี้ทาํ งาน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของทางราชการซึ่งเกาอี้ทํางานที่
ชํารุดในเรื่องขาเกาอี้ ไดสํารวจในหองพัสดุ เกาอี้ที่มีพนักพิง (ตัวใหญ) จํานวน ๔
ตัว เกาอี้ไมมีพนักพิง (ตัวเล็ก) จํานวน ๑๒ ตัว หากทําการซอมแซมสามารถใชการ
ไดควรพิจารณาจายเงินในการซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๔ ตัวๆละ ๓๕๐
บาท เปนเงิน ๑,๔๐๐ บาท
- รวมงบประมาณที่จะตองใชจายในการจัดหาประมาณ ๑๕,๒๐๐ บาท สูงกวา
งบประมาณทีต่ ั้งไว เปนจํานวน ๔,๔๖๐ บาท
/ การขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ...

นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ
นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

- เปนการขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๒ โอนมาจากสํานักปลัด
เทศบาลในหมวดคาครุภณ
ั ฑ เปนเงิน
- มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุมในเรื่องญัตติ
การขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๒ เพื่อจัดครุภณ
ั ฑ โตะและเกาอี้
ทํางานของสํานักปลัดเทศบาล งานนิติการ งานบุคลากร และงานทะเบียนและบัตรฯ
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไมเห็นชอบ - เสียง, งดออกเสียง ๑ คน
๓.๒ กองการศึกษาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซม อาคารสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
จํานวน ๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมงบประมาณที่จะตองใชจายในการดําเนินการ
ประมาณ ๑๗๘,๔๐๐ บาท
ลําดับที่
รายการที่ขอเสนอญัตติ
๑
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดวิเชตรมณี หมูที่ ๔
-ปรับปรุงปูกระเบื้องเคลือบพื้นอาคารเรียน
๒
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ ๕
-ปรับปรุงกันสาดหลังคาดานหนาอาคาร
๓
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาหมี หมูที่ ๖
-ปรับปรุงตอเติมอานลางหนาและที่แปรงฟน
๔
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน หมูที่ ๗
-ปรับปรุงบอทรายสนามเด็กเลน
๕
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ ๙
-ปรับปรุงปูบล็อกตัวหนอนลานหนาอาคารเรียน

นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ

งบประมาณที่ใชเปนเงิน
๘๐,๐๐๐.-บาท
๑๓,๔๐๐.-บาท
๑๐,๒๐๐.-บาท
๑๙,๗๐๐.-บาท
๕๕,๔๐๐.-บาท

รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิน้
๑๗๘,๔๐๐ .-บาท
- เปนการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา ทีม่ ีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ไดตั้งงบประมาณในหมวดคาครุภณ
ั ฑ
ที่ดินกอสรางประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินที่ดินและ
สิ่งกอสราง อาคารสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหสามารถใชงานตามความจําเปน
เรงดวน รวมเปนเงินทัง้ หมด ๑๗๘,๔๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขอ ๒๙
การแกไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภณ
ั ฑ ที่ดนิ และ
สิ่งกอสราง ที่ทําลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

/ มีผูใดจะอภิปราย ...

นายอุดม พนาพิทักษทอง - มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแสวง จําปา
- การพัฒนาเปนสิ่งที่ดีครับ แตอยากขอฝากเรื่องบริษัทที่เขามาดําเนินการโครงการ
รองประธานสภาเทศบาลฯ ตางๆ ของเทศบาล เพราะที่ผานๆ มาก็มีอยูไมกี่บริษทั ที่ไดดําเนินโครงการแลวชาง
ที่มาเปนชางทีไ่ มมีฝมือเลยทําใหงานออกมาไมดีจึงอยากขอฝากใหทางผูบริหารชวย
ดูแลในเรื่องนีด้ วยครับ
รท.กิตติชัย เจริญยิ่ง
- ตามที่ทานรองประธานเทศบาลฯ นายแสวง จําปา ไมไดหมายถึงเฉพาะศูนย
ปลัด ทต.เวียงพางคํา
พัฒนาเด็กเล็กเทานั้นแตเปนทุกโครงการ
ในกรณีการจัดซื้อจัดจางในวงเงินที่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาทเราไมสามารถกําหนดไดวาจะใหบริษทั ไหนเขามาดําเนินการเพราะ
ตองใชวิธีเปดประมาณราคา ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโครงการที่ไดประมาณ
การเขามานี้ไดประมาณการในเรื่องของการจัดจางและดําเนินเหมือนกันทั้ง ๕ ศูนย
นายอภิวัฒน อัครพลเมธา ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน
ที่ผานมาในสวนของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฝายตรวจสอบโครงการกอสรางตางๆที่ไดแตงตั้งขึ้นมาโดยมีทั้งหมด
๕ คนในแตละโครงการ โดยใหประชาชนในหมูบานเปนคณะกรรมการรวมหมูบาน
ละ ๒ คน และเจาหนาที่ ๓ คน ถาเปนไปไดคณะกรรมที่เปนเจาที่ ๓ คน เปลี่ยนเปน
ประชาชนแทนจะไดหรือไม
เพราะถาใหประชาชนเปนฝายตรวจสอบเองแลว
โครงการตางๆก็จะไดมาตรฐาน งานออกมาก็จะดีดว ย
- ในสวนการแตตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจางตามระเบียบไดกําหนดไววา
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
เจาหนาทีไ่ มวา ตําแหนงใดไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
นายกเทศมนตรีฯ
รท.กิตติชัย เจริญยิ่ง
- ตามกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๒๘ คณะกรรมการตามขอ
ปลัด ทต.เวียงพางคํา
๒๗ แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอยางนอย
สองคน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่นตั้งแตระดับ ๓
ขึ้นไป ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาฝายบริหารขอ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึง่ ดังกลาวขางตน
ทําหนาที่ประธานกรรมการแทนสําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาประกวด
ราคาและวิธีพิเศษ ใหหวั หนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พิจารณาแตงตัง้ ผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรูหรือมีประสบการณเกีย่ วกับงาน
ที่จะซื้อหรือจางครั้งนั้นและมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล หรือสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามขอเสนอของชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ ดําเนินการเขารวมเปน
คณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคนการแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธาน
กรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งใหไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
นายอําเภอหรือหัวหนา สวนราชการนั้น ๆแลวแตกรณีในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลา
/ การเปดซองสอบราคา …

นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางวรญา พรไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

การเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติ
หนาที่ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก กรรมการคนหนึง่ ทําหนาประธานกรรมการใน
เวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๓๕(๑) หรือขอ ๔๒
แลวแตกรณีแลวรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นแตงตั้ง
เพื่อดําเนินการตอไปในการซื้อหรือจางครั้ง
เดียวกันหามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับ และเปดซองประกวดราคาเปนกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาหรือแตงตั้งผูท ี่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปน กรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการ
ตรวจการจางคณะกรรมการทุกคณะเวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา ควรแตงตั้งผูชํานาญการ หรือ ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขา
รวมเปนกรรมการดวยสําหรับการซื้อหรือ จางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท จะ
แตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นคนหนึ่ง ซึ่งมิใชผู จัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุ
หรืองานจางนัน้ โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางก็ได
- มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม

- สรุปแลวเรื่องของกองการศึกษา
ที่จะขอดําเนินการปรับปรุงซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคําทั้ง ๕ ศูนย ทําพรอมกัน ทั้ง ๕ ศูนย
หรือไม แลวตองมีการสอบราคาหรือไม
นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
- โครงการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
หน.กองคลัง
ตําบลเวียงพางคําทั้ง ๕ศูนย ตามระเบียบแลวก็ตองใชวิธีสอบราคา เพราะใช
งบประมาณในหมวดเดียวกัน
วาที่รอ.เทพพิทักษ สวางเต็ม - การแตตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจางโครงการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่
หน.กองชาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ทั้ง ๕ ศูนย โดยใหทาง
ประชาคมของหมูบานที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตทั้ง
๕
ศูนยสง รายชื่อ
คณะกรรมการมาใหทางเทศบาลฯ เพราะจะไดดูแลผลประโยชนของแตละศูนยได
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
- พอดีวาความคิดของผมไปตรงกับ คุณอภิวัฒน อัครพลเมธา เพราะโครงการบาง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
โครงการมีวงเงินงบประมาณเปนลานแตงานที่ออกมาไมสมกับราคาของงบประมาณ
และแรงงานทีท่ ําสวนใหญเปนแรงงานตางชาติงานที่ทําออกมาก็เลยไมไดมาตรฐาน
เทาที่ควรจะเปน และในสวนของคณะกรรมการตรวจรับการจางที่เปนประชาชน เมื่อ
ออกไปตรวจดูการกอสราง แลวบอกวาแบบนี้ไมถูกและไมตรงตามแบบ ชางก็จะบอก
วาคุณจะไปรูเรื่องอะไร เรื่องมาก ดังนัน้ งานที่ออกมาเลยไมดี ถาเปนไปไดอยากให
/ ประชาคมหรือคณะกรรมการ ...

รท.กิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัด ทต.เวียงพางคํา
นายอภิวัฒน อัครพลเมธา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รท.กิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัด ทต.เวียงพางคํา
นางวรญา พรไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายธนทรัพย เกเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายสมศักดิ์ พรมมินทร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ประชาคมหรือคณะกรรมการตรวจรับการจางกอนสงมอบงานควรตรวจดูวาตรงแบบ
และไดมาตรฐานหรือไมกอนจะใหโครงการแตละโครงการผานและสงมอบงาน
- การที่จะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจางเราสามารถแตงตั้งมากกวา ๒ คนก็ได
แตติดอยูที่คาตอบแทนของคณะกรรมการที่จะไดรับถาคณะกรรมการตกลงกันไดก็
สามารถแตงตั้งคณะกรรมการไดหลายคน
- ขอถามทานปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา วาในกรณีทเี่ ปนสมาชิกสภาเทศบาลฯอยู
แลวสามารถไปเปนคณะกรรมการตรวจรับการจางไดหรือไมครับ
- ในสวนของสมาชิกสภาเปนคณะกรรมการฝายสภา มีหนาที่ในการตรวจสอบการ
ทํางานของฝายบริหารจึงไมสามารถแตตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรับการจางได
เพราะไมเหมาะสม
- อยากใหบริษัทที่สอบราคาโครงการตางๆไดกอนที่จะดําเนินการกอสราง ขอให
ประสานกับผูใ หญบาน ประชาคม หรือสมาชิกสภาในพื้นที่กอน
เพราะถาเกิด
ปญหาระหวางบริษัทกับประชาชนในการกอสรางผูนําก็จะสามารถชวยประสานและ
แกไขปญหากับประชาชนได
- เรื่อง โครงสรางพื้นฐานตัง้ แตสมัยยังเปน อบต. มาแลวมีกฎระเบียบอยูหนึ่งขอทีว่ า
ดวยการแกไข หรือซอมแซมโครงการตางๆหลังจากสงมอบงานแลว แตโครงการ
ยังอยูในประกันกอสรางอยู แลวเกิดความเสียหายทางกองชางก็ไดทาํ หนังสือแจงให
บริษัทที่รับผิดชอบโครงการนั้นทราบแลวหลายครั้งแตบริษัทก็ยังไมมาดําเนินการ
แกไขเลย
ทางเทศบาลสามารถยึดเงินคาประกันแลวเอาเงินสวนนัน้ มาดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซมเอง
เพราะถารอใหบริษทั มาดําเนินการก็คงหมดประกันไป
ถาไมทําเชนนีแ้ ลวทางเทศบาลจะเอางบประมาณในสวนไหนมาซอมแซมครับ
- ตามโครงการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จํานวน ๕ ศูนย ตามทีผ่ มไดดูรายละเอียดแลวก็มีอยูสองสามเรื่อง
ที่อยากขอใหดแู ล
๑. เรื่องที่หนึ่งศูนยพฒ
ั นาเด็กกอนเกณฑวัดวิเชตรมณี หมูที่ ๔ กระเบื้องที่จะ
นํามาปูไมไดกาํ หนดประเภทสี และผิวของกระเบื้องเพราะเปนสิ่งทีส่ ําคัญสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเพราะพืน้ ผิวของกระเบื้องลื่นไปก็จะทําใหเด็กเกิดอุบัตเิ หตุได
๒. เรื่องที่สองศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานผาหมี หมูที่ ๖ กอกน้ําทองเหลืองที่
นํามาใชเปนวาเปนแบบโยก หรือแบบใดขอใหกําหนดดวยเพราะกอกน้ําเปนสิ่งที่เสีย
งายมากจึงอยากฝากใหทางกองชางชวยดูแลดวย
๓. เรื่องที่สามศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาเหมือดสุขสําราญ หมูที่ ๙ การปู
บล็อกตัวหนอนลานหนาอาคารเรียน เทาที่ผานมามีอยูห ลายที่เมื่อปูบล็อกตัวหนอน
/ เสร็จแลวไมนานก็เกิดการทรุดตัว ...

นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ

รท.กิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัด ทต.เวียงพางคํา

เสร็จแลวไมนานก็เกิดการทรุดตัวไมรูเกิดจาสาเหตุใด หรือเกิดจากการที่ไมไดบดอัด
ในครั้งแรกกอนหรือไม จึงอยากขอฝากกับคณะกรรมการตรวจรับการจางเพราะงาน
แบบนี้เราอาจจะคิดไมถึงก็ได แตถาเกิดเสียขึ้นมาแลวก็ตองหางบประมาณเพื่อที่จะ
มาซอมแซมอีก
- มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม ถาไมมีก็ขอมติที่ประชุมในเรื่อง ขอ
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จํานวน ๕ ศูนย
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง, ไมเห็นชอบ - เสียง, งดออกเสียง ๑ คน
- ในสวนของกองการศึกษาในวาระเดียวกันนีย้ ังมีรายการที่จะอุดหนุเงินงบประมาณ
ใหการประปาสานภูมิภาคอําเภอแมสาย ตามโครงการติดตั้งระบบประปาประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน หมูที่ ๗ ซึ่งทางสภาไดมีมติโอนเงินไปแลวในการ
ประชุมสภา เมื่อวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท
พอจะดําเนินการจริงราคาที่สงไปใหทางการประปาสวนภูมิภาคในราคา ๒๘,๐๐๐.บาท นั้นรวมถึงคาทอที่ตองขยายเขตไปยังจุดตอของ การประปา ปรากฏวาโครงการ
ขยายเขตระบบประปาของหมูที่ ๑๐ และหมูที่ ๗ ไดขยายเขตไปถึงหนาศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กบานหวยน้าํ ริน หมูท ี่ ๗ ดวยเหตุนี้คาใชจายก็ไดลดลงมาจะมีเฉพาะคาติดตั้ง
มิเตอรวัดน้ําเทานั้น ทางการประปาสวนภูมิภาคก็ไดสงคาใชจายมาใหใหมเปนเงิน
๗,๘๐๔.- บาท ถาเปนการอุดหนุนเงิน จะตองขอความเห็นชอบจากผูวาราชการ
จังหวัดกอน แตตามระเบียบคาใชจายทีม่ ีมติไปแลวเปนอํานาจของผูบ ริหารสามารถ
ดําเนินการไดเลย ดังนั้นเรื่องขอมติเห็นชอบอุดหนุนเงินงบประมาณใหการประปา
สวนภูมภิ าคเปนอันยกเลิกแลวใชวิธีโดยอํานาจของผูบริหารในการดําเนินติดตั้ง
มิเตอรวัดน้ําจึงขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบกัน
- ตามที่ไดประมาณราคาไว ๒๘,๐๐๐.- บาท นั้นมีระยะทางประมาณ ๓๘ เมตร และ
ทางการประปาสวนภูมภิ าคไดประมาณราคามาใหมเปนเงิน ๗,๘๐๔.- บาท นั้นเปน
คาใชจายในการติดตั้งมิเตอรวัดน้ําขนาด ครึ่งนิ้ว ๑ ตัว ราคา ๓,๖๐๐.- บาท เดิน
ทอเกิน ๑๐ เมตร เปนราคา ๔,๐๙๐.- บาท คาสํารวจ ๖๐ บาท คาธรรมเนียมประสาน
ทอ ๕๐ บาท เปนเงินทั้งหมด ๗,๘๐๔.- บาท และเงินที่เหลือก็ยังคงอยูในระบบ
๓.๓ ขอความเห็นชอบงบประมาณ ในการดําเนินงานจัดจางทําปายเขตเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จํานวน ๙ ปาย ในวงเงินงบประมาณดําเนินการ ๖๐,๗๐๐.- บาท
เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนปายแสดงพืน้ ที่รับผิดชอบเดิมใหมีความเหมาะสมซึ่งเดิมเปน
ปาย“ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ” จึงขอเปลี่ยนเปน “ เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา”
/ มีผูใดจะอภิปราย ...

นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมศักดิ์ พรมมินทร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
วาที่รอ.เทพพิทักษ สวางเต็ม
หน.กองชาง

นางวรญา พรไชยเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
วาที่รอ.เทพพิทักษ สวางเต็ม
หน.กองชาง
นายแสวง จําปา
รองประธานสภาเทศบาลฯ
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ
ดต.ศรีทอน เวียงโอสถ
หน.ตูยามเวียงพางคํา

วาที่รอ.เทพพิทักษ สวางเต็ม
หน.กองชาง

- มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม
- อยากถามวาปายเดิมมีอยูแลว แตในที่นหี้ มายความวาจะเอาปายเดิมออกแลวทําปาย
ใหมหมดเลยใชหรือไม แลวถาเอาปายเดิมออกแลวปายสามารถนําไปใชประโยชน
ไดหรือไม
เพราะวาเทาที่ดแู ลวปายใหมเพียงแคแกไขตัวหนังสือใหมไมมีอะไร
เปลี่ยนไปจากเดิม ถาเราเอาปายเดิมไปทําการแกไขก็จะทําใหประหยัดงบประมาณไป
ไดมากเลย
- ครุภณ
ั ฑตางๆ ไมวาจะเปนอะไรก็ตามก็คือทรัพยสนิ ของทางราชการตองเก็บรักษา
สวนเรื่องของงานซอมแซมปายเทาที่ตรวจสอบมาแลวตามรานที่รับทําปายสวนใหญ
แลวทางรานจะไมรับงานซอมแซมปาย
- ยกตัวอยางเชน เกาอี้ที่เสียแลวยังนํากลับมาซอมแซมได แลวในสวนของปายผมวา
นาจะใหทางรานเขามาดูกอนวาสามารถแกไขไดหรือไม
- สําหรับปายแสดงแนวเขตสีที่ใชตองเปนสีเฉพาะที่ทางกรมทางหลวงใชกันและผมก็
ไดไปสอบถามตามรานทําปายวารับงานซอมแซมหรือไม ทางรานก็บอกวาทําแลวไม
คุมเพราะตองใชสีเฉพาะที่กรมทางหลวงกําหนดมาเทานัน้ ผมเลยสอบทางไปทางกรม
ทางหลวงใหประมาณราคามาให
- อยากถามวาตัวหนังสือของปายใหมมีความพิเศษกวาปายเดิมอยางไรและปายเดิม
กับปายใหมแตกตางกันอยางไร
-สําหรับตัวหนังสือไดเอาตามแบบตัวหนังสือของกรมทางหลวงที่ใชกันอยูใ นปจจุบัน
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
- ถาจะทําปายใหมก็ขอใหออกแบบปายใหมใหดูดกี วาปายเดิม เพราะประชาชนจะวา
ไดปายเดิมกับปายใหมก็ไมเห็นแตกตางกันเลย
- ปายบอกแนวเขตตางๆตองเปนแบบตามมาตรฐานของกรมทางหลวง แตถาเปนปาย
ซอยก็สามารถออกแบบตามความตองการของเราเองได
- ในเมื่อทางเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปลี่ยนจาก อบต. มาเปนเทศบาลแลวก็ควร
ปรับเปลี่ยนปายใหมีความเหมาะสมดวย อยางเชน เทศบาลแมสายมีหลักเขตดวยไม
ทราบวาทางเทศบาลตําบลเวียงพางคํามีหรือไมครับ
สําหรับปายถาแกไขเฉพาะ
ขอความผมวาหนาจะทําใหมเลยจะดีกวาครับ แลวปายถาไมไดตามมาตรฐานของกรม
ทางหลวงแลวทางกรมทางหลวงก็จะทําการถอดปายที่ไมไดมาตรฐานนัน้ ออกเลย
- รายระเอียดในการใชวัสดุทําปายพื้นปายใชแผนซิ้งค เบอร ๒๕ ทําแผนปายโครง
หลังปายใชเหล็กกลอง ๑x๑ นิ้วทําโครงหลังปาย เสา - โครงหลังปายทําสีกันสนิม
และทับสีดวยสีขาวพื้นปายติดสติ๊กเกอร ๓m สะทองแสงตามแบบตัวอักษรติด
สติ๊กเกอร ๓m สะทอนแสงตามแบบ เสาปายใชเหล็กกลอง ๓x๓ นิ้ว
/ มีผูใดจะอภิปราย ...

นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแสวง จําปา
รองประธานสภาเทศบาลฯ
นายเสริมจิตร บุญยวง
ประธานประชาคม
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
นายกเทศมนตรีฯ
วาที่รอ.เทพพิทักษ สวางเต็ม
หน.กองชาง
รท.กิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัด ทต.เวียงพางคํา
นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม
นายอุดม พนาพิทักษทอง
ประธานสภาเทศบาล

- มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม
- ผมวาตางฝายตางๆมมีความคิดที่ไมตรงกัน
ดังนั้นใหทางกองชางไดไปศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมมาใหมกอ นเพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้นกวานี้
- อยากขอใหทางสภาคิดและพิจารณาวาทุกอยางจะเปนหนาเปนตาของเทศบาล ตําบล
เวียงพางคํา
- ขอใหทางกองชางไดไปสอบถามราคาระหวางซอมแซมปายเดิมกับทําปายใหมวามี
ราคาตางกันมากนอยเพียงใดเพื่อจะไดนําเสนอทางสภาในวาระตอไป
-ตามที่ผมไดไปสอบถามตามรานทําปายมาแลวทางรานบอกวาถาจะซอมแซมปาย
เดิมทําใหมเลยดีกวา และราคาก็ตางกันมาก
- ในเรื่องของราคากับความคุมคาแลวผมวาทําใหมจะดีกวาซอมแซม และอยากให
ทางฝายบริหารและฝายสภาไดพิจารณารวมกัน แลวนําขอคิดเห็นนั้นมาดําเนินการ
ตอไปครับ แตในครั้งนี้อยากใหลงมติวาเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ ในเรื่องนี้กอนครับ
- มีผูใดจะอภิปรายหรือเสนอเพิ่มเติม หรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุมในเรื่องขอความ
เห็นชอบในการดําเนินงานจัดจางทําปายเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคําจํานวน ๙ปาย
ในวงเงินงบประมาณ ๖๐,๗๐๐.- บาท เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนปาย แสดงพืน้ ที่
รับผิดชอบเดิมใหมีความเหมาะสมซึ้งเดิมเปนปาย “ องคการบริหารสวนตําบลเวียง
พางคํา ” จึงขอเปลี่ยนเปน “ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ”
- เห็นชอบ - เสียง, ไมเห็นชอบ ๑๐ เสียง, งดออกเสียง ๒ คน
- มีผูเขารวมประชุมทานใดจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม
ถาไมขอปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๒

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)
ผูจดรายงานการประชุม
( นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดพิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภา
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
( ลงชื่อ )
( นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดตรวจบันทึกการประชุมแลว เห็นวาถูกตอง
เมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
( ลงชื่อ )

ประธานคณะกรรมการ
( นางวรญา พรไชยเดช )
สมาชิกสภาเทศบาล

( ลงชื่อ )

คณะกรรมการ
( นายยศเชย ไชยเดช )
สมาชิกสภาเทศบาล

( ลงชื่อ )
คณะกรรมการ
( นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย )
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๒ ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๒
สภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดรับรองรายงานการประชุมแลว ในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
จึงไดลงชื่อรับรองไว เพื่อปดประกาศรายงานการประชุมใหประชาชนทั่วไปการ

