(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมเทศบาลเมืองลอมแรด
--------------------------ผูมาประชุม
1. นายธนกร ปกรณสกุล
2. นายสนั่น กันชาติ
3. นางเพียงใจ เสริมพานิช
4. นายสมบูรณ วงศโสม
5. นายบดินทร เครือนพรัตน
6. นายศิริ พรมดี
7. นายบรรจง สลีวงศ
8. นายสุวิทย คุณชัยมัง
9. นางทองเภา วงศฟู
10. นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
11. นางจิไรรัตน หลอวิไล

ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูเขารวมประชุม

1. นายชาญณรงค ฟงเพราะ
2. นางจารุณี โพธาชัย
3. นางกีรติกาญจน สุรยิ ะมณี
4. นายประนอม ตาทรายวงศ
5. นายปกรณ ปกรณสกุล
6. นายจักรพงษ พุมไม
7. นางสาวดารุณี บุญสง
8. นางประภากร สุรยิ วงศ
9. นายอนุวัติ ยาวิชัย
10. นายวิทวัส ปนวารินทร
11. นางพัชรี มณีวงศ
12. นายตันติกร สาลี
13. นายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย
14. นายชัยวัฒน เปาสมบัติ

รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายพัฒนารายได
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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15. นายแรมสุริยัน หวันวงศ
16. นางสาวกมลวรรณ พูลเกษม
17. นางสาวปวีณา กรรณิกา
18. นางสาวกฤตนันท ตาราช
19. นางสาวกุลนิดา ตาคํา
20. นายสุรินทร ศิริจันทร
21. นายธิติวัฒน สุริยะ
22. นายทรงเดช สุนันตา
23. นายดรัณภพ กุณา

ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว
พนักงานจางทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน
พนักงานจางเหมา
คนสวน
คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
นักศึกษาฝกประสบการณ

----------------------------------

-3เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
- เมื่อ ถึ งกํ า หนดเวลาประชุ ม นางจิไรรัตน หลอ วิ ไล เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมือ ง
ลอมแรด ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด พรอมใหสัญ ญาณเชิญ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรดและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม
นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – สวัสดีคะ ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล ในฐานะ
เลขานุก ารสภาเทศบาลเมืองลอ มแรด ไดต รวจสอบรายชื่อสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื องลอ มแรด
เรียบรอยแลว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด มีทั้งหมด 11 คน มาประชุม 11 คน ครบองคประชุม
และขอเรียนเชิญ นายธนกร ปกรณ สกุ ล ประธานสภาเทศบาลเมื องล อมแรด จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระ
รัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
นายธนกร ปกรณ ส กุล ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กลาวเป ด ประชุม วา วั น นี้ เปน การประชุ มสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนไปตามมติของที่
ประชุมสภาแหงนี้ที่ไดกําหนดให ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน โดยไดจัดระเบียบวาระการประชุมไว จํานวน 6 ระเบียบ
วาระดวยกัน ซึ่งจะไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
- เชิญเลขานุการสภา อานประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
เลขานุการสภาฯ

- ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออานประกาศ
สภาเทศบาลเมืองล อมแรดเรื่อ ง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด สมั ยสามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
ตามที่สภาเทศบาลเมืองลอมแรด ไดมีประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมื อ ง
ล อ มแรด สมั ย สามั ญ ประจํ า ป พ.ศ. 2561 ตามประกาศลงวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2561
ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจํา ป พ.ศ.
2561 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน นั้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แ ก ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2554 ข อ 22 จึ งประกาศเรีย ก
ประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
ธนกร ปกรณสกุล
(นายธนกร ปกรณสกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- เรื่องที่จะขอแจงใหที่ประชุมทราบ
1. จังหวัดลําปาง โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําปาง ไดมีกําหนดจัด
โครงการฝกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาทองถิ่นจังหวัดลําปาง เพื่อเตรียมความพรอมสูการ
เลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสมาชิก สภาท องถิ่น ณ โรงแรมลํ าปางเวี ย งทอง อํ าเภอเมื อ งลํ าปาง
จังหวัดลําปาง รุนที่ 1 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจั งหวัด/เทศบาล ในวันที่ 21 –
22 มิถุนายน 2561
2. สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือไดกําหนดจัดประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนื อ
ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 6 - 8 มิถุน ายน 2561 ณ หอประชุ ม
ใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ สมัยที่
1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- รายงานการประชุมไดผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมพิจารณาเรียบรอยแลว ซึ่งไดจัดสงใหสมาชิกทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมกอนหนานี้แลว
โดยจะขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ
สมัย ที่ 1 ครั้ งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 เมื่ อวั นที่ 17 เมษายน 2561 มี จํานวน 22
หนา
- มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมสวนใดหรือไม (ไมมี)
- ถาไมมีจะไดขอมติรับรองรายงานการประชุมตอไป
- ขอใหสมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกทานใดรับรองและสมาชิกทานใด
ไมรบั รอง ขอไดโปรดยกมือ
- รับรองรายงานการประชุม
จํานวน 11 เสียง
- ไมรับรองรายงานการประชุม
จํานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จํานวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง กระทูสอบถาม

ประธานสภาฯ

- ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

ประธานสภาฯ

- ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องที่เสนอใหม
5.1 ญัต ติข อความเห็น ชอบจา ยเงิน ในเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุ ดหนุน

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผูบริหารอานญัตติ

นายชาญณรงค ฟง เพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาล ปฏิบัติห นาที่ นายกเทศมนตรีเมือ ง
ลอ มแรด - เรีย นประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื องล อ มแรดผู ทรงเกี ย รติ
ทุกทาน กระผม นายชาญณรงค ฟงเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน าที่ น ายกเทศมนตรีเมือ งล อ มแรด ขอเสนอญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบจา ยเงิน ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุน ดังนี้
แบบขอเสนอญัตติ
สํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด
ถนนเถินบุรี ลป 52160
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2561
เรื่ อง ขอเสนอญัต ติข อความเห็น ชอบจ า ยเงิน ในเทศบัญ ญั ติง บประมาณรายจ า ยประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุน
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/ว 22966 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
จํานวน 1 ฉบับ
หลักการ
ขาพเจาขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจายเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 – 14 จํานวน 14 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 280,000 บาท เพื่อใชดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
เหตุผล
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/ว 22966 ลงวัน ที่ 19 กั นยายน 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหเทศบาลจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดานสาธารณสุขตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํ า

-6งบประมาณรายจายรองรับ เงิน อุ ดหนุ นทั่วไปดา นสาธารณสุ ข ขององคกรปกครองส วนทอ งถิ่ น
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน อุ ด หนุ น สํ าหรับ การดํ า เนิ น งานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ใหตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ขอระเบียบ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
67 เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(1) เงินเดือน
(2) คาจาง
(3) เงินตอบแทนอื่นๆ
(4) คาใชสอย
(5) คาวัสดุ
(6) คาครุภัณฑ
(7) คาที่ดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ
(8) เงินอุดหนุน
(9) รายจ า ยอื่ น ใดตามข อ ผู ก พั น หรื อ ตามที่ มี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว
มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67(8) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะ
กระทําไดเมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว
ขอไดโปรดนํา เสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจา ยเงิน งบประมาณ ต อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

นรินทร หวงไธสง ผูเสนอ
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด

- กระผมขออนุ ญ าตไดนํ า เรีย นชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ครั บ หลังจากเทศบาลเมื อ งลอ มแรดได
ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแลว ไดมีหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น แจงซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางการ
เตรีย มการจัดทํ างบประมาณรายจา ยประจําป พ.ศ. 2561 ให องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ตั้ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข
ดังนี้ เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจพิจารณาโอนงบประมาณในโครงการที่หมดความจําเปนหรือเงินเหลือจาย
จากโครงการตางๆ ไปเพิ่มใหเพียงพอที่จะดําเนินการตามโครงการ ภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรหรือ

-7แก ไขเปลี่ย นแปลงคํา ชี้แจงในขอบัญ ญั ติ โดยถือ ปฏิบัติต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว าดว ย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งหนังสือสั่งการดังกลาวมาหลังจากที่ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2561 เสร็จสิ้นแลว จึงไมสามารถเพิ่มเติมโครงการดังกลาวเขาไปได จึงไดนําเรื่องดังกลาวมาเขา
ประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรดในวันนี้ กอนที่จะไดนําเขาที่ประชุมสภาเทศบาลนี้ เทศบาลเมือง
ลอมแรดก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดตั้งงบประมาณ กองสาธารณสุขฯ ไดมีการประชุม
ชี้แจง กํานัน และผูใหญบาน ทุกหมูบาน ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุข ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาสามารถนําไปใชจายดําเนินการอยางไรไดบาง
หลังจากประชุมชี้แจงเรียบรอยแลว ทางหมูบานก็ไดจัดสงโครงการที่จะดําเนินการมายังเทศบาล
เมื อ งล อ มแรด มี ทั้ งหมด 3 โครงการด ว ยกั น เป น เงิน ทั้ ง หมดหมู บ า นละ 20,000 บาท คื อ
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 2.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 3.โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก จากนั้นฝายงานวิช าการ
และแผนงานก็ไดบรรจุแผนและโครงการทั้ง 3 โครงการ ลงในแผนเพิ่มเติมของงบประมาณป พ.ศ.
2561 เทศบาลเมืองลอมแรด และไดดําเนินการโอนเงินงบประมาณเหลือจาย หรือไมจําเปน ไปใช
ในโครงการรวมทั้งสิ้น 280,000 บาท เรียบรอยแลว และในขั้น ตอนสุดทายในวัน นี้ก็คือให ทาง
สภาเทศบาลเห็นชอบกอน หลังจากสภาเทศบาลไดเห็นชอบในวันนี้แลวก็จะไดดําเนินการเสนอไป
ให ทางผูวาราชการจังหวัดลําปางอนุมัติตอไป เพราะเปน อํานาจของผูวาราชการจังหวัด เมื่อผูวา
ราชการจังหวัด อนุมัติแลว ทางเทศบาลก็จะโอนเงินใหท างคณะกรรมการหมูบานแต ละหมูบ าน
ดําเนินการตามโครงการฯ ตอไป ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะมีความเห็นประการใดบาง ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ท านสมาชิก สภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูทรงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด อยากจะสอบถามว า โครงการดั งกล า ว ทั้ ง 3 โครงการ
เหมือนกันหมดทั้ง 14 หมูบาน ใชหรือไม อยากจะทราบขอมูลวาเทศบาลเมืองลอมแรดของเรามี
คนขาดสารไอโอดีนเยอะหรือไม มีปญหาสุขภาพของแมและเด็กเยอะหรือไม หรือเรื่องมะเร็งเตานม
เรามีขอมูลเหลานี้มาสนับสนุนหรือไม ที่จะเปนมูลเหตุใหนําเงินจํานวนนี้ไปใชบริหารจัดการปญหา
มากนอยเพียงใด หรือเราจะมีโครงการอื่นเพิ่มเติมไดหรือไม อยางไร ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

นายชาญณรงค ฟ งเพราะ รองปลัด เทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาล ปฏิบัติห น าที่นายกเทศมนตรี เมื อง
ลอ มแรด - เรีย นประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื องล อ มแรดผู ทรงเกี ย รติ
ทุกทาน กระผม นายชาญณรงค ฟงเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขออนุญาตใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมได
นําเรียนชี้แจงครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญผูบริหารไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญครับ

-8นายประนอม ตาทรายวงศ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - เรียนประธานสภาที่ เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผูท รงเกี ย รติ ทุ กท าน กระผม นายประนอม ตาทรายวงศ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขออนุ ญ าตนําเรียนชี้ แจง ตามที่ทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดส อบถาม ในกรณี โครงการเหมือ นกัน ทุ ก หมูบ านหรือ ไม มีป ญ หาเหมื อ นกั น หรื อ ไม
อย า งไร เพิ่ มเติม ไดห รือไม อ ย า งไร เนื่ อ งจากลัก ษณะของโครงการที่ อุด หนุ น ให เรามานั้น เป น
โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข มีตัวอยางโครงการสงมาให
ด ว ย 12 โครงการ จากที่ เราได ขั บ เคลื่ อ น และได ป ระชุ ม ร ว มกั น กั บ ผู นํ า หมู บ า น อสม. และ
หน วยงานสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ เมื่อ เดื อนกุม ภาพั น ธ ที่ ผ านมา ได ตกลงกั น ในที่ ป ระชุ ม ว า ต อ ง
วิเคราะหปญหาของแตละหมูบานในพื้นที่ตําบลลอมแรดของเราวา ทั้ง 12 โครงการที่ไดแนะนําเรา
มานั้น มีโครงการไหนที่เปนปญหาในชุมชนของเรา และดวยระยะเวลาที่กระชั้นชิด เมื่อวิเคราะห
แลวจึงไดโครงการที่เปนประเด็นปญ หาของเราอยู 3 โครงการ ที่ไดเสนอมานี้ คือ 1.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม ซึ่งเปนปญหาหลักของตําบลลอมแรดของเรา
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ เนื่องจากหญิงตั้งครรภในป จจุบัน อาจจะ
ไมไดรับการดูแลเทาที่ควร เนื่องจากสวนใหญอยูในภาวการณทํางาน ซึ่งหากแมและเด็กขาดสาร
ไอโอดีนก็อาจจะเกิดเด็กปญญาออน ซึ่งจะเปนปญหาในอนาคต 3.โครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก ก็เปนปญหาสําคัญที่เราจะตองดูแลเชนกัน หลักการในการพิจารณาใน
การทํ า โครงการ แนวทางที่ ก รมส งเสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได แ นะนํ า มาคื อ 1.ให ท าง
คณะกรรมการหมู บ า นชุ ม ชนทํ า การประชาคมหมู บ า น ซึ่ งหลั งจากเราได ดํ า เนิ น การประชุ ม
เรียบรอยแลว ทางชุมชนก็ไดกลับไปทําการประชาคมในหมูบาน 2.กรณีที่ชุมชนมีความประสงคไม
ขอรับงบประมาณ สามารถทําหนังสือแจงมายังเทศบาลได แตจะมีผลกับการขออนุมัติงบในปตอไป
หากไมรับในปนี้อาจจะพิจารณาไมอนุมัติใหในปตอไป ซึ่งการโอนเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โอนเงินงบประมาณใหกับคณะกรรมการหมูบานชุมชนเทานั้น หลังจากที่เราไดทําการประชุมพูดคุย
วิเคราะหปญหาแลว ไดทั้งหมด 3 โครงการ ซึ่งในการของบประมาณทั้งหมด ไดสรุปวาเราจะทํา
เหมือนกั นหมดทั้ ง 14 หมูบาน โดยจะใชงบประมาณกับ เรื่องมะเร็งเตานมมากที่ สุด เพราะสตรี
กลุมเปาหมายกลุมเสี่ ยงสูง งบประมาณที่เราไดตกลงกันไวคือ 8,600 บาท ตอหมูบาน สวนอีก 2
โครงการที่เหลือ โครงการละ 5,700 บาท กลุมเป าหมายมี จํา นวนใกลเคีย งกัน รวมแล วอยู ที่
หมูบานละ 20,000 บาท สําหรับ กรณี ที่วาสามารถเพิ่ มเติมโครงการกิจกรรมอื่น ได หรือไมนั้ น
ตอนนี้ที่เรามีขอมูล ณ ปจจุบันยังไมสามารถหาขอมูลที่เปนโครงการตามพระราชดําริมากกวานี้ได
จึ ง ใช ม าตรฐานตามโครงการทั้ ง 12 โครงการ มาพิ จ ารณานํ า เสนอในป นี้ ในเบื้ อ งต น ก อ น
ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายบดินทร เครือนพรัต น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนท านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบดินทร เครือนพรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เมื่อเขานําเงิน มาให แลวเรามีหนาที่ จัดทํ าโครงการรองรับ ก็
นาจะสะดวก แตถาผูนําเงินมาใหไดยอนถามวาเราไดเตรียมการอยางไรบางเพื่อจะรับเงินกอนนี้ไป
ใช ให เกิ ด ประโยชน สูงสุด ถ าตอบไม ไดก็จ ะเสี ย หาย นี่ คือ ประเด็น ที่ ผ มเชื่ อว า ท า นสมาชิก สภา
เทศบาลผูทรงเกียรติของเราเปนกังวล จากที่ทางฝายบริหารไดแจงมาวาเปนโครงการที่ไดแจงใหเรา

-9ไดทราบ และมาภายหลังจากที่เราไดจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 ไปแลว ระยะเวลา
สั้น ผมเชื่อวาระยะเวลาเพียงพอ เพราะอยางนอยที่สุดขอมูลพื้นฐานกองสาธารณสุขฯ จะตองมี เรา
เคยคุยกันในการประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมวาจะเปนเรื่องสาธารณูปโภค เรื่องของถนน เรื่อง
ของทอระบายน้ํ า รางระบายน้ํ า รวมถึงเรื่องของบุคลากรในองคกรของเรา ที่ ผ มเปรีย บว าเป น
องคกรที่มีขนาดใหญ ที่สุด ที่มีกําลังพลมากที่สุด เพราะฉะนั้นคงจะปฏิเสธไม ไดวาขอมูลพื้น ฐาน
จะตองมี ในแตละกองฝายที่รับผิดชอบงานนั้นๆ ถามตอไปวาในสวนของเทศบาลเรานั้นมีเรื่องอะไร
ที่เปนปญหา ก็คงจะตองตอบโจทยใหไดเปนเบื้องตนวา สิ่งที่เราคิดวาเมื่อมีเงินมาแลวเราจะนําเงิน
ไปทํ าอะไร ถึงแมวาโครงการอั นเนื่อ งมาจากพระราชดํ าริ ตามที่ได มีเงิน อุด หนุ น มานั้ น ได มี การ
กําหนดขอบเขตไวคอนขางที่จะกระชับในบางสวน ก็นาที่จะสามารถนําขอมูลของเราไปเทียบเคียง
ไปประยุกตเพื่อใชใหเปนประโยชนไดสูงสุด เงิน 20,000 บาท ที่แตละหมู บานจะไดรับไป ผมมี
ความเห็นในขั้นตนวา การที่แบงตัวเลขวาโครงการใหแมและเด็ก โครงการเรื่องมะเร็งเตานม จนถึง
โครงการเรื่องของการขาดสารไอโอดีนนั้น สัดสวนไมนาจะเทากัน เพราะขนาดของหมูบาน ปริมาณ
คนมากนอยไมเทากัน ปญ หาคงจะไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในสวนของตัวเลขนี้ คงจะตองเปน
ภาระกับทางเจาหนาที่วาจะทําอยางไรจะใชเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ผมเปน
กังวลที่เราจะใหความเห็นชอบ ที่จะมีเงินอุดหนุนมา 280,000 บาท ใหกับเทศบาลเมืองลอมแรด
ของเรา ก็ คือ ในเรื่อ งของการดํ าเนิ นการจัดทํา โครงการใหเป น ไปตามกรอบ ระเบีย บ นั บ ตั้ งแต
1.โครงการตางๆเหลานี้ เราไดแจงวาเป นปญ หา ไดบรรจุลงในแผนพัฒ นา 3 ป และไดผานการ
ประชุมคณะกรรมการแผนของเทศบาลเมืองลอมแรดของเราแลวหรือยัง ซึ่งผมเองไดอานแผนแลว
ก็ยังไมแนใจวาพบโครงการตางๆ เหลานี้หรือไม ก็ขออภั ยในเบื้องต นไว ก็ขอเปน ขอห วงใยวาเรา
จะตองมีบรรจุไว และบรรจุลงไปแลวก็จะตองยอนกลับไปถึงในระดับการประชาคม ถามวาในการ
ประชาคมทุกแหงไดเห็นถึงปญหาความสําคัญของเรื่องนี้ ไดบรรจุในแผนการประชาคมหมูบาน ใน
ระดั บ ตํา บล หรื อ เทศบาลเมื อ งล อ มแรดของเราหรื อ ไม ป ญ หาเล็ ก ๆ น อ ยๆ นี้ ถ า หากเราไม
ดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ ตามระเบียบแลว อาจจะสงผลใหการอนุมัติของเรานั้นไมชอบ เปน
สิ่งที่คอนขางที่จะเปนขอหวงใย สุดทายในวันนี้ถาทางสภาเทศบาลเมืองลอมแรดของเราไดอนุมัติให
เห็นชอบเงินอุดหนุนที่จะตั้ง และจะไดนําเรียนเสนอไปยังผูวาราชการจังหวัดตอไปนั้น ผมอยากจะ
ฝากทางฝายผูบ ริห ารเพิ่มเติม คือเรื่องของเม็ดเงิน 20,000 บาท เมื่ อ นําลงไปในหมูบ าน เป น
โครงการที่จะใหหมูบานดําเนินการ 3 กิจกรรม โครงการยอย ตามที่กองสาธารณสุขฯ ไดชี้แจงไว
ทานไดเปดชองไวสําหรับใหโครงการอื่นมากกวานี้อีกหรือไม เพราะสิ่งที่ทานไดพูดมา เราเปนกังวล
วาหากทําไมสําเร็จหรือมีปญหาจะตองสงเงินคืน และในปงบประมาณตอไปจะไมไดรับการอนุมัติ
ก็จะทําใหเสียโอกาส เพราะปญหาของหลายๆ แหงนั้น อาจจะไมไดตรงกัน เพราะฉะนั้น พอจะมี
ชองทางที่จะเปดโอกาสใหใชเงินนี้ในกิจกรรมโครงการอื่นหรือไม และทั้ง 3 กิจกรรมโครงการที่ลง
ไปนี้ ผมไมแนใจวาจะมีการประชุมสภาเทศบาลสมัยอีกกี่ครั้ง ก็อยากจะบันทึกไวเปนหลักฐานวา
เราตองการผลการดําเนินงานตามโครงการนี้ เม็ดเงิน 280,000 บาท ที่จะลงไปนี้เมื่อทําไปแลว
เกิดผล มีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม ชี้วัด นับ จับตองไดในระดับไหน เปนที่พึงพอใจของประชาชน
และสงผลถึงในเรื่องโครงการที่มาจากเบื้องสูง ใชชื่ออันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่เรา
คิดวา ถาเรามีผลงานเปนประจักษ ก็จะเปนโมเดลใหกับทางทองถิ่นอื่น หรือเปน แบบอยางใหกับ
โครงการอื่น ๆ ที่ สภาเทศบาลของเราแห งนี้ อาจจะหางบประมาณที่ เป น เงิน รายไดข องเราเอง
สนับสนุนงบประมาณในอนาคตตอไป ขอบคุณครับ

-10ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมขอเชิญครับ (ไมมี)
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมวาสมาชิกทานใด เห็นชอบโปรดยกมือ
- และสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

จํานวน 11 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

5.2 รายงานผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาสี่ป (พ.ศ. 25612564)
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผูบริหารอานสรุปรายละเอียด

นายชาญณรงค ฟ งเพราะ รองปลัด เทศบาล รักษาราชการปลัด เทศบาล ปฏิบั ติห น าที่ นายกเทศมนตรี เมือง
ลอมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมื องลอมแรดผูทรงเกียรติทุ ก
ทาน กระผม นายชาญณรงค ฟงเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปลั ดเทศบาล ปฏิ บัติ
หนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ดังนี้
เรื่อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สิ่งที่สงมาดวย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 –
2564) ของเทศบาลเมืองลอมแรด
จํานวน 1 ชุด
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข อ 29
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาตอผูบ ริหารท อ งถิ่ น เพื่ อให ผู บริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นาใหป ระชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป ดเผยภายในสิบ ห าวั น นั บ แต วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป นั้น
ขาพเจาขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท องถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) ของเทศบาลเมื องลอ มแรด ในห ว งระยะเวลาการดํ าเนิ น งานตั้ งแตวั น ที่ 1
ตุลาคม 2560 – 31 มีน าคม 2561 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา
เทศบาลไดติดตามประเมินผล โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามคูมือ
การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E – Plan)
เปนเครื่องมือติดตามและประเมินผล ซึ่งแสดงรายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนา การติดตามผล

-11การดําเนินงานของเทศบาล จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
ผลการดําเนินงานตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
ขอแสดงความนับถือ
นรินทร หวงไธสง
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด
- คําชี้แจง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564 )
ไตรมาส 1 – 2 การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
ไตรมาส 1 – 2 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) เปนการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป ไมใชการประเมินผลรายโครงการ เปนการติดตามประเมินผลแผนในภาพรวม โดยใชคูมือการ
ติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
และใชระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-Plan)
เปนแนวทางการติดตามและประเมินผล
สําหรับการติดตามประเมินผลโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แตละกองไดทยอย
ดําเนินการ ตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล โดยไดประเมินเปนรายโครงการ
หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ สรุปได ดังนี้
ยุทธศาสตร
ในแผนพัฒนาสี่ป
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
143
2. ดานการอนุรักษ
6
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
182
4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
40
5. ด า นการบริ ห ารและพั ฒ นา
5
องคกร
รวม
376

อนุมัติงบประมาณ
24
4

ดําเนินการแลว
4
1

97
7
2

26
2
0

134

33

จากตารางสรุปไดวา โครงการในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ในป พ.ศ. 2561
มีโครงการตามยุทธศาสตร 5 ดาน ทั้ งสิ้น 376 โครงการ นํ ามาจัด ทํ าเทศบั ญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 134 โครงการ คิดเปนรอยละ 35.64 และมี
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จํานวน 33 โครงการ คิดเปนรอยละ
24.63 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และรอยละ 8.78 ของโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป
จากการประชุม คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ.2561 –
2564) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะกรรมการไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้

-121. โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 33 โครงการ จากทั้งหมด 134 โครงการ ถือวา
นอยมาก โครงการที่เหลือจะสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดระยะเวลาในปงบประมาณ พ.ศ.
2561 หรือไม และหากเรงรัดการดําเนินการโครงการ การดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพหรือไม
2. การประเมินผลโครงการ เห็นควรใหแตละกองมานําเสนอโครงการที่ไดดําเนินการดวย
ตนเอง ใหส รุป ขอ มูล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในกองมี โครงการที่ ได รับ การอนุ มัติ กี่
โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จกี่โครงการ ไมไดดําเนิน การกี่โครงการ สาเหตุเพราะอะไร และ
โครงการที่ ได ดํ าเนิ น การ มี โครงการที่ โดดเด น อะไร ให อ ธิ บ ายรายละเอีย ดและควรมี รู ป ภาพ
ประกอบ และสรุปผลวาโครงการที่ไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม อย างไร ประชาชนไดรับ
ประโยชนอยางไรบาง ใหมาสรุปในการประชุมติดตามครั้งตอไปในเดือนตุลาคม
3. เสนอแนะใหงานแผนงานปรับแผนการดําเนินการโครงการที่ยังไมไดดําเนินการและ
รายงานใหคณะกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาลทราบ
หลัง จากประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาสี่ป (พ.ศ.2561 –
2564) แลว งานแผนงานไดนําเสนอนายกเทศมนตรีทราบ และไดรับมอบหมายให สรุปผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
18 พฤษภาคม 2561 สรุปได ดังนี้
โครงการที่
อนุมัติ
งบประมาณ
134

ดําเนินการ
แลว

รอยละ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

รอยละ

52

38.81

17

12.69

ยังไมได รอยละ
ดําเนินการ
65

48.51

และมีการปรับ แผนการดําเนินงานโครงการที่ยั งไม ไดดําเนิน การ สามารถสรุป แยกเปน
แผนการดําเนินงานเปนรายเดือนได ดังนี้
ระยะเวลา (เดือน)
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
หมายเหตุ ยกเลิก
รวม

จํานวนโครงการที่จะดําเนินการ
3
24
29
8
0
1
65

หมายเหตุ
(อุดหนุนโรงเรียน)
11
6
17

(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกของเลมรายงานและติดตามประเมินผลแผน)

-13ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญครับ

นายบดินทร เครือนพรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบดินทร เครือนพรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ผมไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ไดเขารวมประชุมกับทางฝายผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดอีกทาน
คือ ทานศิริ พรมดี ในการประชุมเราไดใหขอเสนอแนะเพื่อประโยชนของฝายผูบริหาร ทํางานให
เปนไปตามความตองการ และความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ใหประชาชนตลอดจนถึงทาน
สมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบวางบประมาณของเราที่ไดอนุมัติไปแลวนั้น ไดใชจายอยางไร เกิด
ประโยชนอยางไร ความสําเร็จของงานเปนอยางไร เอกสารที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรับมาวันนี้
นั้ น ก็ไม ตา งกับ ที่ ก ระผม สมาชิ ก สภาเทศบาลในฐานะคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา ได รับ มาเมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2561 ที่ ท า นรองปลั ด เทศบาล รั ก ษาราชการ
ปลั ดเทศบาล ปฏิบั ติห น าที่ น ายกเทศมนตรีเมือ งลอ มแรด ไดอ านรายงานผลการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป ให เราไดรับ ทราบนั้ น มี ขอ มู ลตั ว เลขเป น จํ านวนมาก ก็ ไ ด
เสนอแนะไปวาถาหากเปนไปได ควรจะสรุปรายละเอียดใหอยูในเอกสารกระดาษแผนเดียว เพื่อที่
เราจะได ติ ด ตามเรื่ อ งของโครงการต า งๆ ได ส ะดวกขึ้ น การประเมิ น ด ว ยเครื่ อ งมื อ ต า งๆ ที่
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวตามระบบ เพื่อประโยชนของการติดตาม และตอบคําถามของพี่
นองประชาชนไดวาสมาชิกสภาเทศบาลทําอะไรอยู โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลหลายทานมอง
วา ในเมื่อเราไดคาตอบแทนมาแลวก็ควรที่จะทํางาน มีผลงานเปนที่จับตองได เปนประโยชน การ
ติดตามของเรา เราตองการใหมีผลที่ชัดเจน ดังนั้นในการทําโครงการ ก็จะมีเอกสารผลงานที่ออกมา
เปนรูปเลม มีรายละเอียด โครงการดังกลาวอนุมัติเมื่อไหร อยางไร มีความพึงพอใจของชาวบาน
อยางไร ใหนําเสนอใหชัดเจน ก็จะเปนสิ่งที่สะดวกตอเราทุกๆ ฝาย สิ่งที่ทานรองปลัดเทศบาลได
ชี้ แ จงใหกั บ พวกเราทราบ จะมีป ญ หาเรื่ อ งการดํ าเนิ น การโครงการต างๆ นั บ จากที่ ได ป ระชุ ม
คณะกรรมการฯ เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2561 จนถึ ง ณ วัน นี้ 1 เดื อ นเต็ ม โครงการต า งๆ
ขับ เคลื่อ นไปน อ ยมาก เหลือเวลาอีก 4 เดือ น ในเดือนกัน ยายนคงไม ไดทําอะไร เพราะใกลสิ้ น
ปงบประมาณ เพราะฉะนั้นเหลือเวลาดําเนินการเพียง 3 เดือน ถามวาความสําเร็จของงานอยูที่
ตรงไหน เราเปนหวงมากที่งบประมาณจะไปกระจุกตัว เรงรีบดําเนินการจนโครงการดังกลาว ชาจน
ประชาชนไมไดรับประโยชน หรือไมชาแตไมแลวเสร็จก็จะยิ่งทําใหประชาชนเดือนรอนจากกิจกรรม
ดังกลาว หรืออาจจะแลวเสร็จแตไมสมบูรณ นี่คือสิ่งที่เราเปนหวง และเราก็ไดเรงรัด เรารับทราบ
ป ญ หา จากการประชุมดังกลาว ที่ทานรองปลัดเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการฯ ได แจงวา
งบประมาณยังไมมา เพราะเราตองรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไดสอบถามไปวาเปนปญหาเฉพาะใน
ปนี้หรือไม ก็ไดรับคําตอบวาไมใช เปนปญหาของทุกๆ ป ก็ไดมีการเสนอวา ในเมื่อเปนเชนนี้ ทําไม
เราถึงไมตั้งงบประมาณ โครงการที่เราเห็นงบประมาณมาแลว จะทํ าไดแลว มาเปนงบประมาณ
เพิ่ ม เติ ม ในกลางป 2561 หรื อ 2562 แต โ ครงการในงบประมาณประจํ า ป ก็ เอาเฉพาะที่
ดําเนินการแลวเห็นผลเปนประจักษ เปนตน นี่คือสิ่งที่เราพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการฯ
วันนี้เปนวาระเพื่อทราบ สิ่งที่เราไดแนะนําไปที่ขอใหกองตางๆ ไดนําเสนอผลงานที่ไดดําเนินการ
ผานมาแลว ที่เรียกไดวาเปนความสําเร็จของกองของทาน มานําเสนอใหเราไดรับทราบ ใหสมาชิก
สภาเทศบาลไดประทับใจ ในการเสนอแนะนั้นเราก็อยากจะเห็นผล การติดตามไมจําเปนจะตองไป
ติดตามในอีก 6 เดือนขางหนา ในการประชุมครั้งตอไป อาจจะเปนการติดตามในวันนี้ ทานอาจจะ

-14นํ าผลงานมานํ าเสนอ เราก็ยิ น ดีที่ จะรับ ฟ ง เพราะที่ ท านอ า นรายงานมาเมื่ อสั ก ครู เราก็ รับ ฟ ง
ปญหาคือตัวเลขเยอะจนเราไมรวู าตัวเลขไหนนาสนใจ ทุกคนจะตองติดตาม ในวันนี้ถึงจะเปนวาระ
แจงเพื่ อทราบ ผมก็ขออนุญาตใชสิทธิในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา
เพื่ออภิปราย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกทานใดตองการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม (ไมมี)
- หากไมมี ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- สมาชิ ก ท า นใดมี ญั ต ติ ห รือ เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ จ ะเสนอที่ ป ระชุ ม ในระเบี ย บวาระนี้ ห รื อ ไม
ขอเชิญครับ

นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางจิ ไรรั ต น หล อ วิ ไ ล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด อยากจะสอบถามเรื่องของการกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองลอมแรดแหงใหม เนื่องจากดูจากเอกสารแลวรายละเอียดยังไมชัดเจน ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ผมมีขอของใจอยูเล็กนอย ในแผนดําเนินการป 2561 ที่อยูในระหวางดําเนินการ อยากจะทราบวา
คําวาอยูในระหวางดําเนินการนั้น ขั้นตอนการดําเนินการที่อยูในระหวางนี้คืออะไร สิ่งที่ผมอยากจะ
พูดในวันนี้ ผมอยากจะขอชื่นชมการทํางานของเทศบาลเมืองลอมแรด ซึ่งผมเองไมคอยไดมาแตก็
ติดตามการดําเนินงานโดยตลอด ผมเห็นภาพที่ทานไดรายงานมา เราอยูไกลแตเมื่อไดเห็นภาพนี้
แลว เปนภาพที่ประทับใจในการทํางานของฝายผูบริหาร อยาลืมวาเราทํางานกับพี่นองประชาชน
เราตองยึดประชาชนเปนหลัก และปญหาของประชาชนก็คือปญหาเรื่องน้ํา ซึ่งเราไดพูดกันมาโดย
ตลอด เราจะแกไขปญ หาเรื่องน้ําใหกับพี่นองประชาชนได อยางไร เราได เห็นภาพในการขุดลอก
ตางๆ ผมก็ขอชื่นชม ซึ่งเราไมเคยเห็นแบบนี้ เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้ที่เราจะสามารถดึงใจชาวบาน
ได ก็คือสิ่งตางๆ เหลานี้ เปนปจจัยที่ เขาตองการ แมกระทั่งขุ ดลอกทอระบายน้ํ า หากท ออุดตั น
อาจจะเกิดน้ําทวมไดในฤดูน้ําหลาก ซึ่งมีการทําการขุดลอกกันเปนอยางดี ขอชื่นชมวาสิ่งตางๆ ที่ได
ทําไปเหลานี้ พี่นองประชาชนไดรับผลประโยชนอยางยิ่ง แตถาจะใหดีกวานี้ อยากจะใหมีพนังกัน
ดินสไลดตลิ่งพัง ในปงบประมาณตอไปหากมีงบประมาณจัดทําโครงการนี้ คิดวาจะเปนผลงานที่ดี
ตอเทศบาลเมืองลอมแรด แตไดแคนี้ผมก็วาดีแลว สิ่งตางๆ เหลานี้ ดีก็ชม ไมดีก็ตําหนิ แตสิ่งที่เห็น
ผมขอชื่นชม เพราะฉะนั้นก็ขอใหฝายบริหารและพนักงานเทศบาลเมื องลอมแรดทุกทานคงรักษา
ความดีนไี้ ว ทําตอไปเพื่อพี่นองประชาชน ขอบคุณครับ

-15ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญฝายผูบริหารครับ

นายชาญณรงค ฟ งเพราะ รองปลัด เทศบาล รักษาราชการปลัด เทศบาล ปฏิบั ติห น าที่ นายกเทศมนตรี เมือง
ลอมแรด - เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมื องลอมแรดผูทรงเกียรติทุ ก
ทาน กระผม นายชาญณรงค ฟงเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปลั ดเทศบาล ปฏิ บัติ
หนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอรายงานใหสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดไดรับทราบ 2
เรื่อง คือ เรื่องแรกขอรายงานการดําเนินงานแผวถางวัชพืชขวางทางน้ํา และการดําเนินงานขุดลอก
ทอและรางระบายน้ํา เรื่องที่สองคือรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสวนของกองชาง ทั้งสองสวนนี้ ถือวาเป นสวนหนึ่ง
ของการรายงานฯ ในวาระที่ 5.2 เปนการใหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อทราบ รายงานผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดจะมีทั้งหมด 6 ขอดวยกัน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมชุมชน พื้น ที่เกษตรกรรม และภัยแลง
เริ่มดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 อันดับแรก ชวงแรกจะขุดลอกที่
ลําหวยแมฮอง เปนการแกไขปญหาน้ําทวมแมน้ําวังไดอยางรวดเร็ว ระยะทาง 500 เมตร ขณะนี้
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว อันดับที่สองการแกไขปญ หาเกี่ย วกับพื้น ที่ การเกษตรกรรมน้ําไม
เพียงพอ คือการขุดลอกสระน้ําบริเวณที่สาธารณประโยชน ตามที่ทานรองประธานสภาเทศบาลได
เสนอมาในครั้งกอ นอยากใหดําเนินการ อีก สองสวนก็คือ การขุดลอกลําหวยแมฮ องสวนที่ เหลื อ
เหมืองนาครัว เปนการระบายน้ําจากลําหวยลงไปสูแมน้ําวังตามรองน้ําธรรมชาติที่มี เปนการขุ ด
ลอกหวยแมฮองตั้งแตหนองทวม จนสุดเขตของเทศบาลเมืองลอมแรด เรามีแผนดําเนินการทั้งหมด
ทุกสวน ทุกชวง ที่เรานําเสนอในวันนี้คือหวยแมฮองตอนที่ 4 และลําเหมืองนาครัวก็เชน กัน เป น
การระบายน้ําจากลําหวยลงสูแมน้ําวัง ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ แตจะดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ 2561 นี้ อีกเรื่องหนึ่ง การขุดลอกทอและรางระบายน้ําแกไขปญหาน้ําทวมขังใน
ชุมชน เมื่อเกิดฝนตกเกิดน้ําทวมขังไมสามารถระบายไดเนื่องจากระบบทอและรางระบายน้ําที่มีอยู
เกิดการอุดตัน จึงตองดําเนินการขุดลอกทอและรางระบายน้ํา ซึ่งขณะนี้มีการดําเนินการขุดลอกทอ
และรางระบายน้ําแลวเสร็จจํานวน 4 สาย และจะดําเนินการขุดลอกทอและรางระบายน้ําจุดตอไป
อี กจนกวาจะแลวเสร็จ อี กหนึ่งเรื่อ งคือการรายงานผลการดํ าเนิ น งานโครงการตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควบคูไปกับการรายงานหลายๆ สวนไป
ดวย อันดับ แรกคือโครงการกอสรางสิ่งสาธารณู ปโภค ทั้งหมดจะมีดวยกัน 14 โครงการ เราได
ดําเนินการไปแลว 4 โครงการ และกําลังดําเนินการอีก 4 โครงการ และยังไมไดดําเนินการอีก 6
โครงการ ที่กําลังดําเนิน 4 โครงการคือทําสัญ ญาแลว 3 โครงการ จะดําเนินการทําสัญ ญาอีก 1
โครงการ ที่ ยั งไม ได ดํ า เนิน การอีก 6 โครงการ อยู ในระหว า งประมาณการราคาค าใช จ าย 2.
โครงการที่ดําเนินการโดยใชจายจากเงินสะสม มีทั้งหมด 10 โครงการ เปนการแกไขปญหาน้ําทวม
ทั้งหมด ทําสัญญาแลว 2 โครงการ อยูในระหวางดําเนินการ คืออยูในระยะการจัดซื้อจัดจาง ไม
เกินประมาณกลางเดือนมิถุนายนอีก จํานวน 2 โครงการ สวนโครงการอุดหนุน ขยายเขตไฟฟ า
ไดดําเนินการจายเงินใหกับการไฟฟาเรียบรอยแลวทุกโครงการ รอใหทางการไฟฟามาดําเนินการ
ติดตั้งใหเรา ตอไปโครงการอุดหนุนขยายเขตประปาทุกหมูบานไดดําเนินการทั้งหมดแลว รอใหทาง
ประปาดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อมาติดตั้งใหเรา สําหรับรายงานผลการกอสรางอาคารสํานักงาน
หลั งจากที่ผูรับจา งกอสรางไมเสร็จตามสัญ ญา ผานมาประมาณ 1 ป เราก็ ไดย กเลิก สั ญ ญาเมื่ อ
เดื อ นเมษายน ที่ผา นมา เมื่อ ยกเลิกสัญ ญาเสร็จเรีย บรอ ยแล วก็จ ะมีก ารประเมิ น ประมาณการ
คาใชจายเปน 2 สวน สวนแรก คือคาใชจายที่ผูรับเหมาไดทําไปแลว และจะไดดําเนินการเบิกเงิน

-16ให ส ว นที่ 2 คื อ ค า ใช จ า ยที่ เหลื อ อยู จะต อ งทํ า ราคากลางใหม เพื่ อ ที่ จ ะต อ งหาผู รั บ จ า งมา
ดําเนินการตอ ทั้งสองสวนดังกลาวนี้เราจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน หลังจากที่เราได
ประเมินราคาแลว ก็จะจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ เมื่อไดผูรับจางแลว คาดวาจะใชเวลาดําเนินการ
ทุกขั้นตอนประมาณ 1 ป ตามแผนการดําเนินการ สวนอีกเรื่องคือโครงการสํารวจขุดลอกแมน้ําวัง
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อความสวยงามดวย อยูในระหวางการจัดทําแบบ
แปลนประมาณการราคาตางๆ โดยจะตองประสานกับกรมเจาทา เพื่อที่จะไดดําเนินการใหถูกตอง
ตามระเบียบของกรมเจาทา ถาเราดําเนินการสํารวจออกแบบเรียบรอยแลว ก็จะดําเนินการหาผูรับ
จางตามวิธีการงบประมาณ มีการทําประชาคม หรือดําเนินการตางๆ ตามแผน แผนการดําเนินการ
ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศนมี 3 - 4 ชวง บริเวณบานอุมลองไปบานสบคือ บานสบคือไปถึงบาน
ทานาง บานทานางไปถึงบานลอมแรด บานลอมแรดไปถึงบานเหลา ดําเนินการเปนชวงๆ ไป นี่คือ
แผนงานที่เรากําลังดําเนินการอยู ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด มีหลายเรื่องที่ผมตองการคํา ชี้แจง นําเสนอ เสนอแนะเพื่อเปน แนวทาง เรื่องแรก
เรื่องแหลงน้ํา ขณะนี้ที่ตําบลแมปะมีการทําพิธีขอฝน แหแมว ผลออกมาคือ ฝนตกหนัก ไดผล น้ํา
แมปะไหลนอง เปนเรื่องธรรมชาติแตที่ผมติดใจก็คือ เปนหวงเรื่องของโปะสูบน้ําที่ลอมแรด ขณะนี้
ไดดําเนินการไปหรือยั ง ขอทางกองช างไดดูแลดวย หากน้ํ าขึ้ น สู งอาจจะเสีย หายได เรื่อ งที่สอง
เรื่องแหลงน้ํา ผูวาราชการจังหวัดลําปางทานเปนหวงเรื่องภัยแลงและภัยน้ําทวม อยากใหทางกอง
ชางเทศบาลเมืองลอมแรดไดสํารวจ แหลงเก็บน้ําที่มีอยูในชุมชน ในหมูบาน ในตําบลลอมแรด มี
แหลงเก็บน้ําที่เปนสาธารณะหรือไม จะไดชวยกันวางแผนดําเนินการขุดลอกไวเก็บกักน้ําในชวงฤดู
แลง เรื่องตอไป เรื่องสํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด คําตอบจากทางฝายบริหารคือ ประมาณการ
แลวเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562 นับจากนี้ไปราว 1 ป ก็รอกันตอไป เรื่องตอไปเปนขอเสนอแนะ
แนวคิดเรื่องโครงการที่เราจะดําเนินการตอไป คือโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทางเทศบาลเมืองลอมแรด ตั้งงบประมาณไว 300,000 บาท
นั้ น ขณะนี้มีก ารเคลื่อ นไหว ดํา เนิน การ มี กิจ กรรมอยา งไรบ างแล วหรื อยั ง มี ห นั งสือ สั่ง การให
ดําเนินงานมาแลวหรือยัง ขอฝากขอเสนอแนะไววา และขอขอบคุณทางกองชางและฝายผูบริหาร
ที่ผมไดหารือไป อางเก็บน้ําหวยหยุด ที่บานเวียง บานอุมลอง บานสบคือ นาจะมีการปรับขุดลอก
ใหม เมื่ อ ผมเสนอไป ทางกองช า งก็ ไ ด รี บ ไปดํ า เนิ น การสํ า รวจ กลั บ มาวางแผนการใช จ า ย
งบประมาณ ตอนนี้ชาวบ านมีค วามพึงพอใจมาก เมื่อ วัน กอนผมไดพูด คุยกับผูนําหมูบ าน ทั้ง 3
หมูบาน อยากจะทํากิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่ อเปนการประชาสัมพัน ธ ใหกับ
เทศบาลเมืองลอมแรดของเรา ไดนํากิจกรรมดีๆ มา คือ อยากจะมีการปลอยปลา เนื้อที่ประมาณ
13 ไร ถาเปน ไปได ขอใหเทศบาลเมือ งลอ มแรดเป นแมงาน ขอพั น ธุ ป ลาจากกรมประมงให ได
หรือไม ผมไมแนใจวาจะตองจัดซื้อหรือวาอยางไร ขอหารือกับ ทางเทศบาล ขอใหเทศบาลเป น
แมงานจัดกิจกรรม อาจจะจัดกิจกรรมลวงหนากอนหนึ่งวัน ใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ปลอยปลา ผมขอฝากแนวคิดไวพิจารณาดวย ขอบคุณครับ

-17ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบรรจง สลี ว งศ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด - เรีย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพและ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบรรจง สลีวงศ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออนุญาตไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ฝายผูบริหารได
ชี้แจง รายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานในที่ผานมา การกําจัดวัชพืช และการขุดลอกรางระบายน้ํา
ผมอยากจะถือโอกาสนี้ ไดนําเสนอวา นอกจากการใชจายเงิน หรือ ใชงบประมาณในการแก ไข
ปญหานั้น อยากจะใหทําควบคูกับการสรางองคความรูใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนนั้นไดมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยการปลูกจิตสํานึกใหเขามีความรักทองถิ่น รวมกับทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือเทศบาลเมืองลอมแรดของเราดวย ไมวาจะเปนการกําจัดวัชพืช หรือการดูแลรักษาแหลงน้ํา
การป อ งกัน แหล งเพาะพั นธุยุ งลาย หรือ ขยะมู ลฝอย สิ่ง ต างๆ เหลานี้ ถ าเรานํา งบประมาณไป
แกปญหาให อาจจะไดแคครั้งคราว หรือระยะสั้นๆ แตถ าเราไดสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวม
งบประมาณที่ใชจายไปก็จะมีความคุมคามากยิ่งขึ้น อันดับแรกขอชื่นชมผลงานที่เห็นเปนประจักษ
ของกองชาง ที่มีภาพประกอบชัดเจน เห็นแลวก็ชื่นใจ ชุมชนก็ชื่น ชอบ เราประสบความสําเร็จไป
สวนหนึ่งแลว ที่เราทําใหเขา ทําใหกับชุมชน แตสิ่งที่เราอยากจะทําควบคู ผูนําทองถิ่นหรือสมาชิก
ในทองถิ่น ชาวบาน หรือเด็กนักเรียนก็ตาม จะมีสวนรวมรับผิดชอบในงานนี้อยางไร กลุมจิตอาสา
ในทอ งถิ่น มีม ากมาย ถา หากเราถื อโอกาสนี้ใชงบสวนหนึ่ งแลวดึงคนเหล านั้ น มาก็ จ ะประโยชน
เพราะเทาที่ทราบ เชน การขุดลอกรางระบายน้ําหาผูรับ จางยาก เทาที่ท ราบมี ผูรับ เหมาอยูราย
เดียว เพราะคนในทองถิ่นเราไมถนัดและเปนงานหนัก เพราะฉะนั้นถาเราจัดงบประมาณใหทองถิ่น
ไดดูแลกัน 1.งานเสร็จไว 2.เขาดูแลได 3.เขาเกิดความรู ปญหาเกิดขึ้นไดอยางไร ถาตอไปจะไมให
ปญหาเกิดขึ้นจะตองทําอยางไร หากเราใชแบบเดิมในกรณีเชนผูรบั เหมาเพียงรายเดียว มีคนงานแค
2 – 3 คน ทํางานใหเสร็จตามโครงการ คนงานชุดเดียว หากเกิดฝนตก งานคงจะสะดุดเปนแน แต
พอดีวาเสร็จตามกําหนดก็โลงอกไป ขอเพิ่มเติมวาที่วาเสร็จนั้นบังเอิญปญหาเกิดที่ตรงหนาบานผม
พอดี ผมอยูที่นี่ไดประมาณ 16 – 17 ป มีการพัฒ นาไมวาจะเปน ถนน รองน้ํา เป นตอนๆ หน า
บ านผมมีประมาณ 30 เมตร การทําถนนหรือรองน้ําก็จะทําด านซายที ขวาที ไมตอเนื่อง ไมม า
บรรจบกัน กอนหนานี้ก็สรางรางระบายน้ํามาถึงขอบรั้วบานผมดานทิศตะวันตก หนาบานผมไมได
ทําตอ จะทําอยางไร รองน้ํามา 100 เมตร มาถึงหนาบานผมก็ตันไปหมดแลว ก็ช วยกัน ขุดลอก
เซาะรองบาง เก็บเศษบาง ก็พอชวยไดพอประมาณ ได 1 – 2 ปก็เกิดปญหาอีก ทํารางระบายน้ํ า
ครั้งตอไปเริ่มทําตอที่ขอบรั้วบานผมทางดานทิศตะวันออก ดานหนาบานผมก็ยังคงรักษาสภาพเดิม
ไว ตรงประตูเขาออกจะมีทอเล็กๆ ขนาดไมเกิน 60 เซนติเมตรฝงไวใตดินลึกพอสมควร ปญ หาที่
เกิ ด โครงการลอกรางระบายน้ํ าเสร็จหมดแลวแตห นาบานผมตัน ขยะ ดิน ทราย ตะกอน จาก
ดานบนมาอุดตรงหนาบานผม ทําใหรางระบายน้ําไมทะลุถึงกัน ฝนตกลงมาทําใหน้ําขัง มีแตยุ ง
และกลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะพัน ธุยุง เพราะน้ําไหลผานไมได กองชางไดรับ ทราบป ญหานี้แลว
แตถามวาจะตองรองบประมาณในปตอไปหรือไม หรือจะตองรออีกนานหรือไมถึงจะมาแกไขปญหา
ให เพราะเปนระยะทางแคประมาณ 6 เมตร ที่จะเจาะเชื่อมรางระบายน้ําทางทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออกเขาหากัน เพื่อใหน้ําไหลผานไดสะดวก นอกจากนี้ สังเกตเห็นไดวารางระบายน้ํารุนเกา
ฝาป ดรางระบายน้ํ าหมดสภาพ เกรงวา จะเปน ป ญ หาทํ า ให เกิ ด อุ บั ติ เหตุ เพราะถนนส วนใหญ
โดยเฉพาะบริเวณหนาโรงเรียนลอมแรดวิทยาจนถึงบานแพะหลวงถนนคอนขางแคบ รถสวนทาง
กัน จะตองหลบ ลงขางถนน เหยี ย บฝารางระบายน้ํา ทํ าให แตก ชํารุด หากเกิดอุ บั ติเหตุ ทําให

-18สูญเสียทรัพยสิน หรือชีวิต ก็จะเปนเรื่องนาเศรา ไมตองรอใหปญ หาเกิดกอน ควรจะมีการสํารวจ
จัด หางบประมาณมาดํ า เนิ น ซ อมแซม ขอฝากไว เป น เรื่อ งเล็ ก ๆ แต อยากให เป น เรื่อ งเร งด ว น
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและ
ท านสมาชิก สภาเทศบาลเมืองลอ มแรดผูทรงเกียรติทุกท าน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ในวาระอื่นๆ นี้สืบเนื่องจากการรายงานเพื่อแจงใหทราบ ที่เรา
ทราบแลว ไดตั้งขอสังเกตบางประการสําหรับการรายงาน ประเด็นที่ 1 บ งบอกถึงประสิทธิภาพ
ของทาน ถาทานลองคํานวณดู ไมวาจะเปนฝายแผน หรือฝายบริหารโครงการ ผานมา 8 เดือน มี
เงินจะใหใชอยู 21,450,000 บาท ทานใชไปเพียงแค 2,900,000 บาท เศรษฐกิจไมหมุนเวียน
เพราะเราใชเงินชา คิดเปนรอยละ 13.5 ของเม็ดเงินงบประมาณที่จะใช ซึ่งโดยปกติแลว ชวงนี้
ผานมาจะไตรมาสที่สามแลว ซึ่งควรจะใชงบประมาณรอยละ 75 แตเราใชเพียงแครอยละ 13.5
ดูจํานวนโครงการเยอะ แตเงินนอย เพราะฉะนั้นขอฝาก ถาจะทําเรื่องของการรายงานแผน ก็จะขอ
ฝากเรื่องการชี้แจงงบประมาณ ประเด็นนี้ผมก็ขอหารือวามีหรือไม ผมจะได ดูตารางที่ชัดเจน ถา
ทานทําตารางที่ขัดเจนผมก็จะเห็นภาพ เห็นภาพของการใชงบประมาณของเทศบาล สั้นๆ งายๆ ก็
คือ มีเงินใหใชอยู 21,450,000 บาท พึ่งใชไปเพียงแค 2,900,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.5
และอีก 4 เดือน ทานจะตองใชเงินอีกรอยละ 87 ก็คงจะตองเรงการจัดซื้อจัดจาง ทําอยางไรก็ได
เพื่อใหรวดเร็ว ขอฝากไววาการที่เราใชเงินนอยๆ เศรษฐกิจที่จะหมุน เวียน เงิน ที่จะหมุนเวียนใน
ชุมชนก็จะมีนอยตามไปดวย ถาเราใชเงินอยางเรงดวน หรือวาใชเงินไดตามระยะเวลา หรือสิ่งที่ควร
จะเปน ก็จะทําใหเงินหมุนเวียนไดเร็วขึ้น ตอนนี้ไมไดชี้แจงเรื่องภาระทางการเงิน เทศบาลเมือ ง
ลอมแรด พวกเราไมทราบวาตอนนี้ ที่สมาชิกบางทานไดบอกวาเงินเราไมมา หรือเงินอุดหนุนไมมา
ไมมาจริงหรือไม หรือมาแลวทานไมใช เราตองดูจากตรงนั้นดวย วาถาไมมามันก็เปนเรื่องสุ ดวิสัย
แต ถามาแลวไมใช ก็ บงบอกถึงประสิ ทธิภาพของการทํา งาน เรื่ องที่ 2 เรื่อ งการแผ วถางวั ช พื ช
เป น เรื่อ งที่ ดีมาก แตอ ยากจะใหมองเรื่อ งความยั่งยื น อย างเช น การใชหิ น วางหน า ดิน ถ าเรามี
โครงการตอเนื่อง เพื่อที่โครงการปองกันการพังของตลิ่งไดเพิ่มเติม ก็จะทําใหเกิ ดเปนโครงการที่
ถาวรมากขึ้น สวนประเภทคําตอบเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ ในเรื่องของการไหลของน้ํา สวนเรื่อง
การขุดลอก ก็ขอชื่นชมที่ไดทําแลวหลังจากไมไดทํามาหลายป สิ่งที่เราเห็นก็คือ กองทราย กองดิน
จํานวนมาก เยอะขนาดนั้นแสดงถึงอะไร เราไมไดทํากันมานาน สิ่งเหลานี้ควรจะทําทุกป ไมใช 5 6 ป ทําครั้ง จนทําทีก็จะเปนภาพแบบนี้ ดินกองเต็มไปหมด บางทีเวลางานจํ านวนเยอะคนก็ไม
อยากจะทํา เปนเหมือนงานที่หนักขึ้น แตถาเห็นแลวไมคอยมีดินทรายเลย โลง ก็นาจะเปนที่สนใจ
หรือชาวบานในละแวกนั้นก็อาจจะชวยรวมกันทําเองก็ได อยางเชน ที่ทานสมาชิกสภาฯ ทานหนึ่ง
ไดพูดถึงความรวมมือในชุมชนในการลางทอระบายน้ํา ก็เปนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอยางหนึ่งได
สวนเรื่องอาคาร ถามีวาสนาก็คงไดอยูในป 2562 แตถาไมมีวาสนาก็ไมเปนไร ผมอยากจะทราบ
รายละเอียด เพราะคิดวานาจะเปนที่สนใจของประชาชนในชวงนี้ เปนเรื่องที่ประชาชนพูดกันมาก
ชาวบ านตําบลลอ มแรดพู ดกันมาก แตขอ มูล ที่ใหในการประชุ มสภาเทศบาลเหมือ นจะนอยไป
ประเด็นก็คือวา เขาเลิกสัญญา เขาถูกปรับไปเทาไหร จํานวนกี่วัน แลวเปนวงเงิน ปรับ อีกเท าไหร
วันละ 53,000 บาท ปรับ มากี่รอยวัน เทาที่ ทราบ ผู รับเหมาตอ งเสี ยคาปรับ ใหเทศบาล และ
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ตอนนี้เขาควรจะไดเงินเทาไหร ทางฝายกองชางนาจะทราบ และเขาตองเสียคาปรับเทาไหร ผมเชื่อ
วาทางกองคลังนาจะรู เอามาหักลางกันผมไมแนใจวาจะสมดุลกันหรือไม ถาไมสมดุลก็คงจะเป น
หนาที่ ข องเทศบาลไปฟองรองเรียกรองคาเสียหายเพิ่มเติมหรือไม สมมุติวา บริษัทนี้โดนปรับ ไป
15,000,000 บาท แต เราสร า งเสร็ จ จะเบิ ก เงิ น ได เ พี ย งแค 10,000,000 บาท อี ก
5,000,000 บาท เราจะเอามาจากไหน ตองฟองรองเอาหรือไม บางทีวงสนทนาขางนอกเขาบอก
วา ถาเราจะทํายังไงตอไป จะบอกเขาหรือไม เปนคาเสียโอกาสบาง บางทีคาเสียโอกาสเยอะ แตคา
เสียโอกาสคงกลายเปนโดนปรับ สวนอีกประเด็นหนึ่งที่วา ยังเหลืองานเทาไหร ใชงบประมาณอีก
เท า ไร ตรงนี้ ก็ค งอยู ในนี้ ที่ บ อกว า อี ก 3 เดื อ น ที่ ดู ร ายการยั ง กํ า หนดเวลาไว ประมาณเดื อ น
กรกฎาคม ก็ น า จะรู วาจะสรางไปเท าไร ก็ข อฝากเรื่ องรายละเอี ย ดตรงนี้ ด วย ถ าเป นไปได เรื่ อ ง
ค า ปรั บ เรื่ องเงิน คงเหลื อ หรือ เรื่ องเงิน ที่ เทศบาลได กูม าเราเสี ย ดอกเบี้ ย เท า ไร ขณะที่ เราเสี ย
ดอกเบี้ยทุกวัน เรายังไมไดไปอยูเลย คือเราเสียดอกเบี้ยแตเราไมไดประโยชนจากการเสียดอกเบี้ย
นั้นเลย จริงๆ แลวควรจะไดประโยชน เปนที่เชิดหนาชูตาเทศบาลของเรา ก็ ขอฝากไวเพียงเทานี้
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบดินทร เครือนพรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบดินทร เครือนพรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ตองขอชื่นชมทางกองชางที่ไดทําเอกสารมาเปนรูปเลม ถาหาก
จะเพิ่ มเติม อีกเล็กนอยก็คงจะเปน เรื่อ งความพึงพอใจของประชาชน ป ญ หาที่ เกิด ขึ้น จากการที่
ดํ า เนิ น การแล ว ยกตั วอยา งเช น จะได สัม พั น ธกั บ ที่ ขออนุ ญ าตเอ ย นาม ท า นบรรจง สลีว งศ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ที่ไดกลาวไปแลววา ไดดําเนินขุดลอกรางระบายน้ําแลวไดไปเจอ
ปญหาอุปสรรคอะไร อยางไร เชน รางระบายน้ําขาดไประยะทางอีก 6 – 10 เมตร เราจะตอเชื่อม
จะตองใชงบประมาณอีกเท าไหร ถาเรามีเงินเหลือและเป น การแกไขความเดื อดรอนของพี่ นอ ง
ชาวบ า นก็ ค วรรี บ ดํ า เนิ น การ ถ าเป น เพี ย งแค จุ ด เดี ย วแล ว เราทํ า ให ส มบู รณ ก็ จ ะเป น สิ่ ง ที่ น า
ภาคภูมิใจของพวกเรา อยางไรก็ตามในเรื่องทางระบายน้ํา รองระบายน้ํา ตลอดจนสาธารณูปโภค
อื่น เราไดพูดคุยกัน และหลักฐานเชิงประจักษก็อยูทางดานขวามือของทานประธานก็คือแผนผั ง
แสดงระบบรางระบายน้ํา เราจะตองใชใหประโยชนอยางแทจริง เชน สิ่งที่เราทําไปแลวมีปญ หา
ตรงไหน เพื่ อที่ เราจะไดใชป ระโยชน เต็มที่จากการบริหารขอ มูล ผมขอทวงสัญ ญา สัญ ญานี้เป น
สัญญาที่เกิดขึ้นในการประชุมสภาเทศบาล ฝายผูบริหารรับปาก เปนเรื่องเกาทั้งนั้น ที่เราไดพูดคุย
กัน เชน ในเรื่องของรองระบายน้ําที่ตื้นเขิน และเราไดพูดคุยกั น วาควรที่จะมีการดําเนิ นการโดย
อาศัยทุกภาคสวนเพื่อสรางการมีสวนรวมของพี่นองประชาชน เราเขียนกําหนดการขึ้น มาว าจะ
ดํ าเนิ นการเมื่ อไหร เดือ นไหน ซึ่ งฝายผู บ ริห ารก็ไดรับ ไปว าจะรีบ ไปดํ าเนิ น การและจะแจงในที่
ประชุ มสภาเทศบาลทราบวาจะดําเนินการเมื่อไหร เราต องการสรา งภาพ การแกไขป ญ หาของ
เทศบาลยังไมสําเร็จลุลวง ถาหากขาดความรวมมือจากทุ กฝาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ เราพูดคุยกันใน
วันนี้ นับตั้งแตทานสมาชิกผูทรงเกียรติพูดคุย ก็คือสิ่งที่ เราตองการ คือการมีสวนรวมของพี่น อง
ชาวบาน หนาบานใครหนาบานมัน ขอใหมีสวนรวมบานละ 1 คน จะเปนไปไดหรือไม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เปนปแรกที่จะมีการจัดพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

-20รัชกาลที่ 10 มีขาวออกมาแลววาในหวงเดือนกรกฎาคมขอเชิญชวนใหสวมเสื้อสีเหลือง เชิญชวน
ทํากิจกรรมสาธารณประโยชนจิตอาสา และยังมีกิจกรรมที่สําคัญคือ เนนในเรื่องของทรัพยากรน้ํา
เพราะฉะนั้นในสวนดังกลาวนี้ เราสามารถนํามาประยุกตได ผมเชื่อวาฝายผูบริหารของเรามีแนวคิด
ที่ดีที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ใหประสบความสําเร็จ นักเรียนของแตละโรงเรียนที่เราสามารถเชิญมา
แต เราก็ ค งจะตอ งยอมรับ ว างานประเภทจิ ต อาสานั้ น อาจจะไม ไ ด ผ ลงานเต็ ม ร อ ยแต ว า ก็ เป น
จุดเริ่มตนที่ดี และงบประมาณที่เราตั้งไวก็อาจจะนํามาสราง หรือสนับสนุนอยางใดอยางหนึ่งได ผม
เปนหวงวา ทานจะทําหรือไม ถาไมทําก็แจงในที่ประชุมสภาเทศบาลไดรับทราบ มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผม
จะตองหาเสีย ง ผมเห็น ภาพแลวอนาถใจเหลือ เกิ น ภาพที่ผ มไดชื่ น ชมไปเมื่ อ สักครูนี้ การกํ าจั ด
วัชพืชขวางทางน้ํา ตลอดจนการขุดลอกรางระบายน้ํา เทศบาลเมืองลอมแรดใชรถปคอัพไมทราบ
ว า ของผู รั บ เหมาหรื อ เปล า มี ถั งผสมปู น สองถั ง ช ว ยกั น ตั ก เทใส ผมขอสนั บ สนุ น ในการตั้ ง
งบประมาณในป พ .ศ. 2562 ถ า มี โอกาส หรื อ ถ า ไม มี ก็ ข อบั น ทึ ก ไว ว า ขอให ได มี โอกาสซื้ อ
รถบรรทุกดั๊มเล็ก ตักใสแลวนําไปทิ้งจะไดไวขึ้น และอีกอย างหนึ่งก็คือเครื่องมือเปดฝาท อ ฝาทอ
ซีเมนตมีน้ําหนักมากหากใชแชลงงัดทีละแผนแลวถึงจะทําการขุดลอก ก็จะเปนการเปลืองแรง ใช
เครื่องมือจะชวยทุนแรงในการทํางานไดมาก นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อวาคนทํางานตองการเครื่องมือ และสิ่ง
สําคัญคือบุคลากรของเราถาคนไหนตั้งใจทํางานก็จะตองสนับสนุน คนไหนที่ไมทํางาน มากินแรง
เพื่อ นๆ ผมเชื่อ วาฝา ยผูบ ริห ารเองคงจะตอ งดูแ ลเพื่อที่ สายตาของพี่ น องประชาชนที่ม องมายั ง
เทศบาลเมืองลอมแรดที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหญที่สุดเราจะทํางานเพื่อสนองความ
ตองการและปญหาความเดือดรอนของเขาไดอยางไรบาง เพราะฉะนั้นในสวนดังกลาว ในวันนี้ ขอ
ทวง ขอถาม ขอเสนอแนะ หลายเรื่องราวที่ผมขอฝากไวใหกับทางฝายผูบริหาร ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกทานใดตองการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม (ไมมี)
- หากไมมี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกทาน ผูบริหาร ตลอดจนหัวหนากอง
เจาหนาที่เทศบาลเมืองลอมแรด ที่ไดใหความรวมมือ ที่ไดเสียสละเวลา เพื่อพี่นองประชาชนชาว
เทศบาลเมืองลอมแรด การประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2561 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอปดการประชุม ขอบคุณครับ

ที่ประชุม

ปดประชุมเวลา 11.40 น.
(ลงชื่อ)

ตันติกร สาลี ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายตันติกร สาลี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ดารุณี บุญสง ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวดารุณี บุญสง)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
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(ลงชื่อ)

จารุณี โพธาชัย ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางจารุณี โพธาชัย)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

นรินทร หวงไธสง ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบถูกตอง
(ลงชื่อ)

เพียงใจ เสริมพานิช ประธานกรรมการฯ
(นางเพียงใจ เสริมพานิช)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

(ลงชื่อ)

ทองเภา วงศฟู กรรมการฯ
(นางทองเภา วงศฟู)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

(ลงชื่อ)

จิไรรัตน หลอวิไล กรรมการฯ/เลขาฯ
(นางจิไรรัตน หลอวิไล)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

เทศบาลเมื อ งล อ มแรด ได มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรียบรอยแลว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ลงชื่อ

ธนกร ปกรณสกุล .
(นายธนกร ปกรณสกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

