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

1. นายสนั่น กันชาติ

รองประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูเขารวมประชุม

1. นายนรินทร หวงไธสง
2. นายชาญณรงค ฟงเพราะ
3. นางสาวประภาศรี สายอุดร
4. นางจารุณี โพธาชัย
5. นางกีรติกาญจน สุริยะมณี
6. นายประนอม ตาทรายวงศ
7. นายปกรณ ปกรณสกุล
8. นายจักรพงษ พุมไม
9. นางสาวดารุณี บุญสง
10. นางประภากร สุริยวงศ
11. นายอนุวัติ ยาวิชัย
12. นายวิทวัส ปนวารินทร
13. นางพัชรี มณีวงศ
14. นายตันติกร สาลี
15. นายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย

ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอ ํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายพัฒนารายได
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลา
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16. นายชัยวัฒน เปาสมบัติ
17. นางอุไร ลัมมะวิไชย
18. นางมาลีวรรณ กองอยู
19. นางสุทธินี มูลวงศ
20. นางจิราภา ยอดทาฟู
21. นายแรมสุริยัน หวันวงศ
22. นางสาวกมลวรรณ พูลเกษม
23. นางสาวปวีณา กรรณิกา
24. นางสาวกฤตนันท ตาราช
25. นางสาวกุลนิดา ตาคํา
26. นายสุรินทร ศิริจันทร
27. นายธิติวัฒน สุรยิ ะ
28. นายดรันภพ กุณา
29. นางสาวนาถวดี สายสําราญ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว
พนักงานจางทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน
พนักงานจางเหมา
คนสวน
คณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
นักศึกษาฝกงาน
นักศึกษาฝกงาน

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

-3เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
- เมื่ อถึง กํา หนดเวลาประชุ ม นางจิไรรัตน หล อวิ ไล เลขานุ การสภาเทศบาลเมือ ง
ลอมแรด ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด พรอมใหสัญญาณเชิญสมาชิ ก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรดและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม
นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – สวัสดีคะ ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ไดตรวจสอบรายชื่ อสมาชิ กสภาเทศบาลเมื องล อมแรด
เรียบรอยแลว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด มีทั้งหมด 11 คน ลา 1 คน มาประชุม 10 คน
ครบองคประชุม และขอเรียนเชิญ นายธนกร ปกรณสกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป
นายธนกร ปกรณสกุล ประธานสภาเทศบาลเมื องลอมแรด - กลา วเป ดประชุมวา วัน นี้เปนการประชุม สภา
เทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561 ซึ่งเปนไปตามมติของที่ประชุม
สภาแหงนี้ที่ไดกําหนดให ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2561 เปนตน
ไป มีกําหนด 30 วัน โดยไดจัดระเบียบวาระการประชุมไว จํานวน 6 ระเบียบวาระดวยกัน
ซึ่งจะไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
- เชิญเลขานุการสภา อานประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2561
นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด – อานประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด เรื่อง
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561 ดังนี้
ประกาศสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561
-----------------------ตามที่ส ภาเทศบาลเมือ งลอ มแรด ไดม ีป ระกาศกํา หนดสมัย ประชุม สภา
เทศบาลเมือ งลอ มแรด สมัย สามัญ ประจํ า ป พ.ศ. 2561 ตามประกาศลงวั น ที ่
5 กุมภาพัน ธ 2561 ไดกํา หนดใหมีก ารประชุมสภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด สมั ย สามั ญ
สมัย ที่ 3 ประจํา ป พ.ศ. 2561 โดยเริ่ม ตั้ง แตวัน ที่ 1 สิง หาคม 2561 เปน ตน ไป
มีกําหนด 30 วัน นั้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทอ งถิ ่น พ.ศ. 2547 และที ่แ กไ ขเพิ ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที ่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 22
จึง ประกาศเรีย กประชุม สภาเทศบาลเมือ งลอ มแรด สมัย สามัญ สมัย ที ่ 3 ประจํ า ป
พ.ศ. 2561 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ธนกร ปกรณสกุล
(นายธนกร ปกรณสกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
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ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

- เรื่องที่จะขอแจงใหที่ประชุมทราบ
1. มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด ลาการประชุ ม จํ า นวน 1 ท า น คื อ
นายสนั่น กันชาติ เนื่องจากปวย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ประธานสภาฯ

- รายงานการประชุมไดผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมพิจารณาเรียบรอยแลว ซึ่งไดจัดสงใหสมาชิกทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมกอนหนานี้แลว
โดยจะขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจําป 2561
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มีจํานวน 21 หนา
- มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมสวนใดหรือไม เชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขอแกไขในหนาที่ 17 บรรทัดที่ 7 นับจากดานลา ง จากคําวา หรือไม เปน คําวา อย างไร
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมสวนใดหรือไม เชิญครับ (ไมมี)
- ถาไมมีจะไดขอมติรับรองรายงานการประชุมตอไป
- ขอใหสมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกทานใดรับรองและสมาชิกท านใด
ไมรบั รอง ขอไดโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม
- ไมรับรองรายงานการประชุม
- งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

9 เสียง
- เสียง
- เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง กระทูสอบถามการบริหารงานเทศบาลเมืองลอมแรด

ประธานสภาฯ

- สําหรับในระเบียบวาระที่ 3 ไมมีกระทูสอบถาม
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว

ประธานสภาฯ

- สําหรับในระเบียบวาระที่ 4 ไมมี
- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม
5.1 ญัตติ พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญผูบริหารอานญัตติ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา ที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

แบบขอเสนอรางเทศบัญญัติ
สํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรด
ถนนเถินบุรี ลป 52160
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เรื่อง

เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขาพเจา ขอเสนอรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ าย ประจํา ป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ฉบับนี้มาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรดในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได
เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นรินทร หวงไธสง ผูเสนอ
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด

-6บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม 121,180,000 บาท แยกรายละเอียด
ตามแผนงาน ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

22,505,000
4,009,570
12,686,080
4,589,050
100,000
27,408,030
4,984,070
2,965,000
100,000
1,649,200

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

40,184,000
121,180,000

เหตุผล
เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของผู บ ริ ห ารที่ ไ ด ว างแผนไว ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
พิจารณาเห็นชอบ ตอไป
- ขออนุญาตใหนายชาญณรงค ฟงเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด ไดนําเรียน
รายละเอียดสรุปภาพรวม เพื่อประกอบการพิจารณา
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- ขอบคุณครับ
- เชิญรองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด ไดนําเรียนรายละเอียดสรุปภาพรวมครับ

นายชาญณรงค ฟงเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุก ทา น กระผมนายชาญณรงค ฟ ง เพราะ
รองปลั ดเทศบาลเมือ งล อ มแรด ขอเรี ย นชี้ แ จงร า งเทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ในการจั ด ทํ า รา งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจา ยประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ปลัดเทศบาลในฐานะที่ เปน เจา หนา ที่งบประมาณ ไดมอบหมายแต งตั้ งให ข า พเจ าเปนหั ว หน า
คณะทํางาน และปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 และฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยคณะทํางานจัดทํารางเทศบัญญัติไดยึดหลักและแนวทาง นโยบาย ของผูบริหารเทศบาลเปน
กรอบดําเนินการจัดทําและขั้นตอนการจัดทําตามลําดับ ดังนี้
1. ยึดระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และหนาที่ของเทศบาล
2. ยึดตามหนังสือซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจา ยประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3. ยึดวิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองลอมแรด
4.ใหรับฟงขอเสนอแนะ ขอแนะนํา ขอคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาล
5. ใชขอมูลจากการประชาคมหมูบานทั้ง 14 หมูบาน จากประชาคมระดับตําบล และ
ภาคราชการ นักธุรกิจและขอมูลอื่นที่สําคัญ
6. ใชแผนพัฒนาสี่ป (คือป 2561 - 2564) และแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง เปน
กรอบในการจัดทํา โดยใหนําเฉพาะแผนป 2562 มาจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ
7. จัดทําในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-laas)
8. การจัดทํารางใหแลวเสร็จและเสนอตอคณะผูบริหารโดยเร็ว และใหผูบริหารเสนอราง
งบประมาณตอสภาไดทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
หลังจากที่ไดรับแนวทาง นโยบาย ของผูบริหารเทศบาลเปนกรอบดําเนินการแลว กระผม
ไดประชุมซักซอมผูอํานวยการกอง และเจาหนาที่ท่เี กี่ยวของ เพื่อชี้แจงกรอบนโยบายของผูบริหาร
และแนวทางการจัดทํางบประมาณ ใหรางงบประมาณที่ออกมาดีที่สุด เกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นอง
ประชาชนตําบลลอมแรด
ขอสรุป ถึงภาพรวมในรา งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยเปรียบเทียบกับเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561 ของเทศบาลเมื อง
ลอมแรด ดังนี้
1.เพิ่มคาใชจายในดานการลงทุนใหมากขึ้น สะทอนถึงการพัฒนาและมีการจัดทํา เมกะ
โปรเจ็กตามที่ทานสมาชิกสภาอยากใหมีขึ้นในแตละป โดยสรางถนนและติดตั้งโคมไฟสวางๆ ยาว 1
พันกวาเมตร บานหนองบัวผานหนาสํานักงานเทศบาลแหงใหม
2.เนนการประหยั ด คุมคา ลดการใชวัสดุ ที่สิ้นเปลื อง โดยการตั้ง งบประมาณรายจา ย
ประจํา คาวัสดุตางๆ ต่ํากวาหรือใหใกลเคียงกับป 2561 ถึงแมวาคาน้ํามันและวัสดุหลายอยางจะ
เพิ่มขึ้น และลดการจัดซื้อครุภัณฑลงมาก โดยซื้อเทาที่มีความจําเปนจริงๆ

-83.สรา งขวัญ และกํา ลัง ใจให พนั กงานจา งเหมา โดยการเพิ่ มอั ต ราค าจ า งให สูง ขึ้ น จาก
5,400 บาท เปน 6,000 บาท และจะมีการประเมินการทํางานใหมีประสิทธิภาพดวย
4.สรางขวัญ และกําลังใจใหพนักงานขับรถ และลดความเสี่ยง ความเสียหายหรื อความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุรถยนต โดยมีการจัดทําพรบ.รถยนตและการประกันภัยบุคคลที่3 ถึงแมวาตาม
ระเบียบแลว รถของเทศบาลไดรับการยกเวนไมตองทําพรบ.ก็ตาม
5.เพิ่มมาตรการดา นความปลอดภัย ในชีวิ ต ทรัพย สิน ของประชาชน โดยการจัด ทํ า
โครงการขยายติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 3 จุด อยูถนนสายซุปเปอรไฮเวย2จุด คือ (ปากทางเขา
สบคือและปากทางเขาหนองบัว) อีก 1 จุดอยูที่สี่แยกเฟองฟาหรือแยกขาวสารบานหนองบัว
6.เพิ่มมาตรการดานความปลอดภัย ในการจราจร โดยการเพิ่มงบประมาณคาใชจายใน
การจัดการจราจร เพื่อจะไดจัดหาวัสดุอุปกรณ ติดไฟกระพริบติดตามแยก เครื่องหมายและปา ย
จราจรตางๆ
7.เนนความสะอาดของถนนตัดหญา กิ่งไม การขุดลอกกําจัดวัชพืช คูคลอง ตลิ่ง การลอก
ทอและรางระบายน้ํา โดยการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในคาจางเหมาบริการของกองชาง
8.การอนุ รั ก ษ แ ละสิ่ง เสริ ม ประเพณี วัฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น โดยมี ก ารจั ด ทํ า
โครงการใหมเพิ่มขึ้น เพื่อสอนการฟอนรํา การเลนดนตรีพื้นเมือง การฝกสอนจักสานตางๆ
8.การสงเสริมสมเกลี้ยงใหเปนพืชเศรษฐกิจและมีราคาสูง โดยการตั้งงบประมาณสูงกวาป
นี้ จะมีการระดมความคิดเห็นถึงวิธีการทํางานจากทุกภาคสวน
9.โครงการที่ มี ค วามจํ า เป น ที่ อ ยู ใ นป 2561 ยั ง ได จั ด ทํ า ต อ เนื่ อ งในป 2562 ส ว น
โครงการที่ไมจําเปนหรือไมเกิดประโยชนแลว ไดถูกตัดออกไปอีกหลายโครงการ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในป งบประมาณ 2562 นั้น ไดรับเกียรติจากทุกทานที่ ได
ใหขอเสนอแนะ ขอแนะนําที่ดี ขอแนะนําเหลานั้นไดนําเอามาพิจารณาจัดทํางบประมาณ แปลง
ไปสูการปฏิบัติตอไป สอดรับกันกับคณะทํางานของเราและผูบริหารเทศบาล
ในชวงที่แตละกองไปจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ ผมไดรายงานความคืบหนา ของ
การจัดทํา และปญหาอุปสรรค ใหผูบริหารทราบเปนระยะ ผูบริหารไดแนะนําเสนอแนะต างๆ
พรอ มทั้งยังกํา ชับ ไปถึง ผอ.กอง และเจาหนาที่อีกดวยโดยยึ ดประโยชนสุขประชาชนเปน ที่ ตั้ง
สําหรับ โครงการกอสรางนั้นผูบ ริ หารไดใหความสํา คัญ โดยใหนําปญ หาและความตอ งการของ
หมูบานที่ไดแสดงผานการประชาคมหมูบาน โดยเฉพาะลําดับ 1 หรือลํ าดับ ตนๆ มาจัดทํ า ร า ง
งบประมาณ
รางเทศบัญญัติงบประมาณป 2562 งบประมาณ ตั้งไว 121,180,000 บาท เพิ่มสูง
กวางบประมาณป 2561 นี้ จํานวน 2,600,000 บาท งบหลักๆ ที่เพิ่มขึ้น คือเบี้ยยังชีพและภาษี
ที่ไดรับจัดสรร สําหรับรายจาย แยกไดเปน 2 รายจายหลัก คือรายจายงบกลางและรายจายตาม
แผนงาน รายจายงบกลางตั้งไว 40,184,000 บาท สูงกวางบป 2561 นี้ จํานวน 918,165
บาท สวนรายจายตามแผนงาน แยกออกเปนงบบุคลากร 31 ลานเกาแสนกวาบาทสู งกวา งบป
2561 งบดําเนินงานตั้งไว 28 ลานกวาบาท งบลงทุน ตั้งไว 13 ลานกวาบาทสูงกวางบป 2561
นอกนั้นเปนงบเงินอุดหนุน 7 ลานกวาบาทและงบรายจายอื่น
สําหรับรายละเอียดของงบประมาณนั้น อยูในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2562 ที่ไดแจกจายใหสมาชิกสภาไปแลว

-9สวนเอกสารงบประมาณ ที่แสดงหนาที่3และหนาที่ 4 นั้น หนาที่ 3 รายรับจริงจํานวน
107,139,346 บาท เปนการแสดงถึงรายรับจริง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 และหนาที่ 4
(3) เปนการแสดงถึงรายจายจริงจํานวน 80,259,493 บาท รายจายนอยกวารายรับประมาณ
20 ลานบาท หากจะพูดถึงในภาพรวม งบประมาณในสวนที่ยังไมถึงกําหนดจายมีหลายรายการ
เชนงบเบี้ยยังชีพ คาชําระหนี้เงินตนประมาณ 9 ลานกวาบาท เงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ 6
ลานกวาบาท คากอสรางและซอมแซมประมาณ 8 ลานกว าบาท คานมคาอาหารกลางวั นและ
คาใชจายประจํา อีกมาก ปลัดเทศบาลในฐานะผูบ ริหารได กําชับเรงรัดการเบิกจ ายแล ว สวนเงิน
รายรับในปงบประมาณ 2561 ที่ตั้งไว 118 ลานกวาบาท ขณะนี้รับจริง 107 ลานกวาบาท ไม
ทราบวาปนี้งบประมาณจะไดรบั ตามที่ตั้งไวหรือไม
ทายนี้ขอขอบคุณ ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ที่ได
รว มมือ ดว ยดีในการจั ด ทํ า รางงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ 2562 ของเทศบาล
เมืองลอมแรดสําเร็จลุลวงดวยดี ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป

นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาฯ - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและทานสมาชิ กสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด ขออนุญาต ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ไดกําหนด
วิธีการจัดทํางบประมาณ
ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น เปน แนวทางในการจั ด ทํ า
งบประมาณใหหัวหนา หนว ยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และให
หัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการ
คํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ
ข อ 23 ให เ จ า หน า ที่ ง บประมาณทํ า การพิ จ ารณาตรวจสอบ วิ เ คราะห และแก ไ ข
งบประมาณในขั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น
เมื่อคณะผูบ ริห ารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้ง งบประมาณยอดใดเปน งบประมาณ
ประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอต อ
คณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่นภายในวันที่
15 สิงหาคม
นอกจากนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ไดกําหนดใหการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตองพิจารณาเปน 3 วาระดวยกัน แตการพิจารณาญัตติ
รางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สอง
ใหกํ า หนดระยะเวลาเสนอคํา แปรญั ต ติไ ว ไ ม น อ ยกว า ยี่ สิบ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แต สภาท อ งถิ่ น มี ม ติ รับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ซึ่งวาระที่ 1 เปนขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 เปนขั้น
แปรญัตติ และวาระที่ 3 เปนขั้นลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม
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หลักการ กรณีที่ประชุมมีมติรับหลักการแลวจะไดสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาตอ ไป
โดยที่ประชุมแหงนี้จะตองกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติไว ไมนอยกวา
24 ชั่วโมงนับ แตสภาเทศบาลฯ มีมติรับหลักการแหงรา งเทศบั ญญั ติงบประมาณนั้น ดิฉัน ขอ
อนุญาตชี้แจงเพียงเทานี้คะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปราย ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สามปที่อยูรวมกันมา เราอยูกันมาแบบพี่แบบนอง มีปญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน ชี้แนะกัน
สมาชิ ก สภาเทศบาลที่ ไ ด รั บ การคั ด สรรมาทุ ก คน มี ค วามรู ค วามสามารถแตกต า งกั น ตาม
ประสบการณ นาจะเปนโอกาสสําหรับนองๆ ฝายผูบริหารที่จะตักตวงเอาความรูความสามารถจาก
สมาชิกสภาเทศบาลแตละทาน นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ เพราะพวกเราสมาชิกสภา
เทศบาลหมดวาระก็หมดภาระหนาที่ไป แตทุกทานยังตองคงอยูปฏิบัติหนาที่กันตอไป ในอนาคต
เมื่อฝายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขามาทําหนาที่ตรงนี้แลวจะเหมือนเดิมในตอนนี้หรือไมเราไม
ทราบ เพราะฉะนั้นบรรทัดฐานในการทํางาน ผมขอฝากนองๆ ไววา ขอใหยึดระเบียบ กฎหมายเปน
ขอสําคัญในการปฏิบัติงาน ผมเคยพูดกับทุกทานอยูเสมอวา หากเรายึดมั่นระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติหนาที่ก็จะเสมือนมีเกราะกําบังใครก็ไมสามารถทําอะไรเราได นอกเสียจากวาเราจะไปรวมไม
รวมมือกับเขาเทานั้น นี่คือขอคิดที่อยากจะขอฝากไวในฐานะที่ผมเปนหั วหนาสวนราชการ เปน
สื่อมวลชน ผมมองมาโดยตลอดไมไดมองเฉพาะที่นี่ ผมมองโดยภาพรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งจังหวัด ทั้งประเทศวาแตกตางจากการบริหารงานระดั บจังหวัดอยางไร โดยเฉพาะใน
เรื่องของการจัดทํางบประมาณ สามปที่ผานมาไดเห็นการจัดทํางบประมาณของที่นี่ และของที่อื่นๆ
ด ว ย มี ค วามแตกต า งกั บ การจั ด ทํ า งบประมาณของระดั บ จั ง หวั ด อี ก ประการหนึ่ ง ระดั บ
ผูบังคับบัญชา นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกอง ผูบริหารชุดใหมที่จะเขามา ไมวาจะ
เปนใครก็ตาม ผมเชื่อวาในที่นี่ตองมีใครสักคนไดกลับเขามา ผมขอฝากไววาขอใหผูบริหารทุกทาน
จงใสใจผูใตบังคับบัญชา อยาแบงวาฉันคือนาย เธอคือลูกนอง เพราะการทํา งานในองคกรตา งๆ
ระบบของการทํางานถาเรายอมรับฟงซึ่งกันและกันแลวปญหาตางๆ จะไมเกิด และเราตองยอมรับ
อยางหนึ่งวา พนักงานเทศบาลเมืองลอมแรด สวนใหญแลวเปนคนที่มีความรูความสามารถ ที่มา
ทํ างานแตยังไมมีทางไปไหน เขามาศึกษางานในแตละกอง/ฝาย แตเขาไม มีโอกาสที่จะไดแสดง
ความคิดเห็นเพราะพวกเราตั้งกรอบคําวานายกับลูกนองไว จึงอยากจะขอฝากหลายๆ ทานไวเมื่อใด
ก็ตามที่คิดวาตนเองน้ําเต็มแกว ก็เทใหมันพรองลงบาง จะไดรับสิ่งใหมๆ จากผูอื่นเขาไป แลวการ
ทํางานของทานจะราบรื่น ขอฝากไวดวยครับ
เรื่องตอ ไป เรื่องงบประมาณประจํ าป 2562 ตามที่ ทานปลั ดเทศบาลไดชี้แ จง ในปนี้
งบประมาณรายรับ-รายจายของเรา ตั้งไว 121 ลานบาท และที่เห็นในแผนงานทั้งหมดนั้น เห็นวา
แผนงานการเคหะชุมชนมากที่สุด ประมาณ 27 ลานบาท รองลงมาก็คือฝายบริหาร 22 ลานบาท
และดานการบริหารสังคม โดยเฉพาะการศึกษา 10 กวาลานบาท ที่กลาวมาก็จะเปนภาพรวม ในป
2562 ที่ตั้งไว 121 ลานบาท สําหรับการประมาณการวาในป 2562 จะมีรายรับมากกวาในป
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สวนใด และในหมวดภาษีในปนี้ที่คาดวา จะเก็บไดประมาณ 63 ลา นบาท มากกวาในป 2561
ประมาณ 1.5 ลานบาท ภาษีที่จะจัดเก็บไดมากที่สุดคือภาษีจากสวนไหน จากภาษีโรงเรือน ภาษี
รานคา ภาษีสุรา หรือภาษีการพนัน การพนันในอําเภอเถินนา จะมีไมต่ํากวา 3 แหง ได จัดเก็บ
หรือ ไม สํา หรับงบดานบุคลากรในป นี้ตั้งไวสูงประมาณเกื อบ 4 ล า นบาท โดยเฉพาะเรื่ องการ
เลือกตั้ง ก็ไมทราบวามีความมั่นใจขนาดไหนวาจะมีการเลือกตั้งในป 2562 นี้ อยากจะถามวาที่ตั้ง
งบประมาณฝายการเมือ งไวสูงนั้น หากในป 2562 ไมมีการเลือกตั้ง งบประมาณในส วนนี้ จะ
นําไปใชในสวนไหน สวนงบประจํา พนักงาน 120 กวาคน เพิ่มไปเพียงแสนกวาบาท สําหรับคาใช
สอย การจางเหมาก็เพิ่มขึ้น ก็เปนสิ่งที่ดีสําหรับพนักงานจาง จากที่เคยจาง 5,000 บาท ก็เพิ่มขึ้น
เปน 6,000 บาท งบประมาณในป 2562 จึงเพิ่มขึ้นจาก 600,000 บาท เปน 800,000 บาท
แตที่นาสังเกตก็คือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่ไดรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป ในป 2562 ทําไมถึงสูงกวาใน
ป 2561 เกือบ 8 แสนบาท อยากจะทราบเหตุผลดวย และเงินอุดหนุนที่นาเปนหวง และสมาชิก
สภาเทศบาลหลายๆ ทานก็คงจะตั้งขอสังเกตก็คือ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนยเด็กของเรา ทั้ง
2 ศูนย อาหารเสริมนม อาหารกลางวันโรงเรียน และอาหารเสริมนมโรงเรียนทั้ง 7 แหง ในเขต
เทศบาลเมืองลอมแรด ในป 2562 งบประมาณเกือบ 3 ลานบาท สิ่งที่เปนหวงก็คือ ไมอยากให
เปนข าว เหมือนกับขา วเรื่ องอาหารไมถู กหลัก โภชนาการตามที่สื่อตา งๆ ไดเคยนําเสนอไป จึ ง
อยากจะขอฝากใหดูแลในเรื่องนี้ดวย ผมขออนุญาตพูดโดยภาพรวมตามเอกสารที่ไดรับมา หาก
กอง/ฝายใดเปนผูรับผิดชอบดูแล ก็ขอความกรุณาไดตอบนําเรียนชี้แจงในที่ป ระชุ มดวย สําหรั บ
เรื่ อ งนี้ น า จะเป น ในส ว นของกองคลั ง เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ ผมขอสอบถามเรื่ อ งพนั ก งานจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมขยะ มีทั้งหมด 29 คน เราจา ยใหเพียงแคคนละ 300 บาท ตอเดือนเทานั้น หรื อ
และค า ขยะในปๆ หนึ่ ง นั้ น เราเก็บ ได เท า ไหร หรื อ ว า เก็ บ ได น อ ย จึ ง จา ยให พ นัก งานจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมนอย ขอสอบถามไปถึงกองคลังดวย อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการถายเอกสาร ทราบมาวาเรา
จายคาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนละเกือบ 8,000 บาท ทําไมเราจึงไมจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
เอง เครื่องถายเอกสารที่เชามานั้นใชเฉพาะกองคลังเอง หรือวาใชทุกกองในเทศบาล และอีกสวน
หนึ่งคือเรื่องโครงการบานเทิดไทองคราชันฯ อยากจะทราบวาเรามีอยูจํานวนกี่หลัง ในป 2562
ตั้งไว 200,000 บาท เราไดชวยอะไรเขาบาง และขอชมงานวิชาการและแผนงานเรื่องรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กวาจะไดออกมาเปนเลม ก็ได
ปวดหัวกับตัวเลขเปนอันมาก และขอติวาบางทีตัวเลขคอนขางจะสับสน ขอฝากไววาในปหนาถายัง
มีโอกาสไดอยูดวยกัน ก็ขออยาใหตัวเลขสับสนเหมือนในปนี้ มาถึงกองการศึกษาเปน กองใหญ
โครงการกิจกรรมมากมาย งบประมาณก็มีทั้งมากและนอย จะพูดถึงทุกโครงการใชเวลา 2 วันก็คง
จะไมจบ ที่มีประเด็นสงสัยก็คือโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 และงานเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในปนี้เราแยกกันทํา วันเฉลิม
พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เสร็จสิ้นแลวใชงบประมาณ 300,000 บาท สําหรับงานเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ใชงบประมาณ 250,000 บาท
รวมแลว 550,000 บาท แตในป 2562 นําสองกิจกรรมนี้มารวมกันใชงบประมาณ 500,000
บาท ที่สงสัยและแปลกใจก็คือ งานระดับอําเภอแบบนี้จัดที่เทศบาลเมืองล อมแรดเปนสวนใหญ
เปนศูนยกลางใหญในการจัดงาน เมื่อทุกภาคสวนมารวมกิจกรรมที่เรา ขอถามวาใครเปนเจ าภาพ
ใหญในการจัดงานแบบนี้ และทําไมภาระจึงมาอยูที่เทศบาลเมืองลอมแรด เราเปนผูสนับสนุน หรือ
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เลยหรือ ตอไปเรื่องศาสนา วัฒนธรรม ในป 2561 ใชไป 500,000 บาท การจัดงานสังฆเติ๋นใช
600,000 บาท ผมขอสอบถามวา เราตั้งงบประมาณใหงานนี้คอนขางสูง จึงอยากจะทราบวาใคร
เปนเจาภาพ งานระดับ อําเภอ เราทํา เองหรือไม และทําอะไรบาง เรื่ องตอไป งบประมาณการ
เดินทางไปราชการ ในป 2562 เราตั้งไว 400,000 บาท คอนขางสูง ใชอะไรบาง และงานความ
สงบเรียบรอย ในป 2562 ขอชื่นชม เพราะเราตั้งงบประมาณ CCTV ไว 200,000 กวาบาท
เป น สิ่ ง จํ า เป น ก็ ข อให พิ จ ารณาว า จุ ดไหนเปน จุ ด เสี่ ย งเราก็ ค วรจะติ ดตั้ ง CCTV เพื่ อช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพเจาหนาที่ตํารวจในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในเขตอําเภอเถินของเรา ตอไป
เปนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนกองที่มีความสําคัญตอสุขอนามัยของพี่นองประชาชนเปน
อยางมาก ปญหาที่สําคัญคือเรื่องขยะ เรื่องขยะรัฐบาลถือวาเปนนโยบาย และเปนวาระแหงชาติ ใน
เขตเทศบาลเมืองลอมแรดมีขยะปห นึ่งกวา 5,000 ตั น ผมเห็นดวยกั บท านประธานสภาเรื่ อ ง
โครงการขุดบอขยะ เพื่อที่จะกําจัดขยะมูลฝอย เปนสิ่งจําเปนที่เราจะตองทํา เราจะทําอยางไรที่จะ
ทําใหปญหาเรื่องขยะ ขยะลนในเขตเทศบาลเมืองลอมแรดของเรา เปนปญหาเรงดวนที่จะตองทํา
สวนจะทําอยางไรนั้น เราก็จะตองมีการประชุมปรึกษาหารือกัน งบประมาณสวนนี้นํามาจากไหน
กองชางไดตั้งไวแลวในป 2562 งบประมาณ 5 ลานบาท ก็ลองพิจารณากันดู ตอไปมาถึงกองชาง
ในป 2562 มี โ ครงการทั้ ง หมด 37 โครงการ มี โ ครงการก อ สร า งประมาณ 21 โครงการ
งบประมาณเกือบ 8 ลานบาท อีกหนึ่งโครงการเปนโครงการกําจัดขยะมูลฝอย แตโครงการทั้งหมด
ของกองชางไมปรากฎในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 แตมอี ยูในแผนเพิ่มเติม ที่
สงสัย ก็คือโครงการที่ 34 และ 37 การสรา งโปะ แพสูบ น้ํ า และการพั ฒนาระบบขยะมู ลฝอย
ที่สงสัยก็คือเปนโครงการที่ทานประธานสภาเทศบาลไดเสนอในการประชุมเมื่อคราวกอนใชหรือไม
และงบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 5 ลานบาทนั้น นํางบประมาณมาจากสวนไหน แตก็เปนสิ่งที่ดี ผม
ขอสนับสนุน ขอฝากทางกองชางไวดวย และอีกเรื่องหนึ่งคือการตัดหญา ในป 2562 ทําไมถึงสูง
กวาในป 2561 ถึง 40,000 บาท อีกประการหนึ่งขอตั้งขอสังเกต ในการประชุมรวมกันระหวาง
สมาชิกสภาเทศบาลกับฝายบริหารปรึกษาหารือเรื่องงบประมาณรายจายประจําป 2562 นั้น ทุก
กองนําขอมูลเปนตัวเลขกลมๆ มาใหพิจารณา แตทางกองชางไมเห็นตัวเลข แตในการประชุมวันนี้
การเห็นชอบในวาระแรก มีรายละเอียดเรียบรอย เปนตัวอยางที่ดีใหกับกองอื่นได แตเราก็ไมรูจะ
ตัดอยางไรเชนกัน ขอเรียนตามตรง เหมือนกับ เปนการมัดมือชก อยางไรก็ ตามสิ่งที่ผมไดพูดมา
ทั้งหมดไมไดมีเจตนารายแตอยางไร ก็ขอฝากขอสังเกตใหกับเพื่อนสมาชิก และฝายบริหารไวดวย
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิก
สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด ขอชื่นชมเรื่องของรายละเอียดของการจัดทําแผนงบประมาณ แตก็มีขอติ ประเด็นแรก ไม
มีสารบัญ เปดหาขอมูลยาก ไมมีบอกวาเรื่องนี้อยูหนาไหน งบประมาณในเลมมีทั้งสวนสรุป สวน
ขยาย บางทีซับซอนไปหนอย ทําใหเปนเรื่องยากขึ้น ดูแลวตาลาย ดวยระบบของงบประมาณที่มี
กรอบใหเราตองทํา โดยทั่วไป ภาพรวมนั้นดีขึ้น อยางนอย มีงานอยูสองงาน งานแรกคือ Routine
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การประเมินประกอบ เชน งานรัฐพิธี หรืองานสังฆเติ๋น เปน ตน ที่เป นงานประจํ า ทํ าแลวดีขึ้น
หรือไม ความพึงพอใจของชาวบานเปนอยางไร ถามีสิ่งเหลานี้มาประกอบ ก็จะทําใหการพิจารณา
งบประมาณ ก็จะมีหลั กฐานที่แนนหนามากขึ้น อาจจะเปนบทสรุป โครงการละไมกี่บ รรทัด ไม
จําเปนตองเปนรายละเอียดทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการที่เราเนนทําทุกปเพิ่มขึ้น เชน โครงการผูสูง
วัย ซึ่งจริงๆ แลวก็สอดคลองกับทิศทางของประเทศไทย ถาใครไดดูขอมูลจะทราบวาจังหวัดลําปาง
เปนจังหวัดที่มีผูสูงวัยเปนอันดับหนึ่ง ของประเทศไทย เทียบเปนอัตราสวนผูสูงวัยอายุมากกวา 65
เทียบกับผูมีอายุต่ํากวา 60 ป จังหวัดลําปางมีอัตราสวนมากที่สุดในประเทศไทย เพราะฉะนั้ น
โครงการตางๆ นั้น ก็เห็นดีดวย โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ โครงการพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ แตสิ่ง
หนึ่งที่อยากจะเห็นเพิ่มเติม คือโครงการจางงานผูสูงวัย ประเทศที่เจริญแลวหลายๆ ประเทศนั้น
พยายามใหผูสูงวัยมีคุณคามากขึ้นโดยการจางงาน ไมใหอยูบานเฉยๆ หรือแมแตจางใหดูแลซึ่งกัน
และกั น เรามีโครงการผูปวยติด เตีย ง มีเทศบาลแหงหนึ่งประกาศวาจะสรา งโรงพยาบาลขนาด
3,000 เตียง คนก็ตางสงสัยวาเปนอยางไร ก็คือไมตองสรางอาคาร มีเตียงแตละเตียงอยูประจํ า
บานแตละหลังของผูสูงวัย และจางผูสูงวัย คือจางคนในทองถิ่น เปนคนไปดูผูปวยติดเตียง เปนการ
เพิ่มการจางงาน ก็เปนแนวทางในการจัดทําโครงการตอไปในอนาคต ไดมีโอกาสประชุมรวมกันกับ
ทีมงานจัดทํางบประมาณ ก็เขาใจวาเรามีรายจายที่เพิ่มมากขึ้น และรายไดก็มีเพิ่มขึ้นดวย มามอง
เรื่องโครงสรางพื้นฐาน อยากจะใหจัดกลุมมอง สิ่งสําคัญมี 3 อยาง คือ ซอม เชน การขุดลอก ซึ่ง
เราไดรับคําชื่นชม การขุดลอกทอระบายน้ําตางๆ นาจะทําเพิ่มมากขึ้น แกไขปญหาน้ําทวมขังในทอ
แหลงเพาะพันธุยุง แหลงสะสมขยะ โดยเฉพาะถนนสายหลักที่เขาสูเทศบาลเมืองลอมแรดของเรา
ก็ควรจะมีการซอม หรือทําเพิ่ม ทําใหม ตอไปคือ เสริม โครงสรางพื้นฐานที่เสริม ผมเนนคือมีการ
ตอขยายเพื่อความสะดวก แตสิ่งสําคัญที่สุด ผมยังไมเห็น โครงสรางพื้นฐานที่เสริมใหมีการสร าง
รายได หมายถึงวามีโครงสรางพื้นฐานที่มีการตอยอด เรามีโครงสรางพื้นฐานที่อํานวยความสะดวก
มากกวา ใหประชาชนมีชีวิตที่อยูดีกินดี แตไมมีโครงสรางพื้นฐานที่มีการตอยอดใหเกิดการคาขาย
การขนสงสินคาที่สะดวกขึ้น เปนตน แตอยางนอยสองปงบประมาณที่ผานมาเราก็ไดสรางถนน
เลียบแมน้ําวัง เปนความหวังของผมที่จะพัฒนาลุมแมน้ําวังของเราใหเปนแหลงทองเที่ยว เปนการ
ตอยอด เปนการเสริมศักยภาพโครงสรางพื้นฐานเพื่อที่ใหมีการตอยอดทางดานธุรกิจ เศรษฐกิจ ที่
เพิ่มขึ้น ในตอนนี้ก็เห็นผลพอสมควรที่บานอุมลอง มีนักธุรกิจไปสรางบานพัก การสรางถนนเลียบ
แมน้ําวัง ทําใหมีนักลงทุนมาสรางโรงงานน้ําดื่ม สิ่งเหลานี้จะทําใหเศรษฐกิจบานเมืองของเรามีผล
ทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงเรื่องของการสัญจร ทางออมคือเรื่องของเศรษฐกิจ นี่คือการสราง
เสริมใหอาชีพเกิดขึ้น สวนเรื่องของการสรางใหมนั้น เรื่องของการแกไขปญหา ที่เราทําทุกวันนี้เรื่อง
ของการสราง ก็ขอชื่นชมในหลายๆ อยางในการครอบคลุมคุณภาพชีวิต ผมก็เปนคนหนึ่งที่อาศัยอยู
ในเทศบาลเมืองลอมแรดมายาวนานกวา 20 ป ก็ไดเห็นบานเมืองของเรามีการพัฒนามากขึ้น เปน
เมืองนาอยู เปนเมืองที่นาอาศัย สอดคลองกับจังหวัดลําปางที่มีผสู ูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขาราชการชั้น
ผูใหญหลายๆ ทานก็ไดมาปกหลักอาศัยอยูที่อําเภอเถินของเรา เพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของเรา
นั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เห็นจากโครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง แตผมอยากจะขอฝากอยู
2 เรื่อง มองเห็นวามีการทํา คุณภาพชีวิตแรกก็คือ ความมั่นคงของชีวิต ที่เราอยูในเขตเทศบาลก็คือ
เรื่องของสุขภาพ และอาชีพ เรื่องสุขภาพของเรา เรามีสถานพยาบาล ซึ่งก็ดีมาก เราก็ไดสงเสริมใน
หลายๆ ดาน เห็นผูอํานวยการกองสาธารณะสุขฯ ไดจัดทํามา สวนใหญก็จะเปนงานประจํา สิ่งที่ได

-14ทํามาในเรื่องสุขภาพ อีกสวนหนึ่งคือเรื่องของอาชีพ การสงเสริมอาชีพโดยตรงอาจจะไมคอยไดผลดี
เทาที่ควร ผมดีใจที่มีการตัดโครงการอบรมอาชีพ ใหลดนอยลง เรื่องของอาชีพผมเห็นวาควรเสริม
มากกวาจัดทําเอง เชน สงเสริมการคาขาย ตลาดนัด เปนตน อยากจะเห็นการกระตุน สรางเสริม
อาชีพ อีกเรื่องหนึ่งของคุณภาพชีวิตก็คือ ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของเรา ผมไดเคยพูด
และอภิปรายมาโดยตลอดวาบานเมืองของเรานั้น เปนสังคมคูขนาน สังคมดานหนึ่งเปนสังคมดาน
การเกษตร มีชีวิตแบบชนบท อีกดานหนึ่งเปนสังคมเมือง ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองลอมแรดของเรา
นั้นเปนสังคมเมือง นาจะเกือบๆ 70% เพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัย ถาเราปองกั นไว
กอน เชน โครงการติดตั้งกลอง CCTV ถามีโอกาสอยากจะใหมีเครือขายที่เฝาระวังความเคลื่อนไหว
ของคนที่ไมหวังดีกับชุมชนของเรา หากมีงบประมาณนอยอาจจะติดตั้งเปนกลองDummy แทนไป
กอน ดานการบริหารจัดการแผนงบประมาณ อยากจะฝากไววา การวิเคราะหงบประมาณใหเปน
แบบ Matrix คื อ ให ม องเจาะลึ ก มากกว า นี้ ท า นจั ด แบ ง งบประมาณเป น แต ล ะกอง ยั ง ไม ใ ช
Information ที่ชัดเจน อยากจะใหเปนแบบ Matrix อยางเช น คาตอบแทนแตละกองเมื่อนํามา
รวมกันแลวเราจะมีงบคาใชจายเรื่องคาตอบแทน คาใชสอย คาสารธารณูปโภค อยางละเทาไหร
ผมไดเคยนําเสนอในการประชุมครั้งกอนไววา เรานาจะมีครุภัณฑรวม วัสดุสิ้นเปลืองรวม เพื่อที่จะ
เปนการประหยัด หากตางคนตางซื้อก็อาจจะสิ้นเปลืองกวา
ในสวนของเรื่ อ งการคลั ง ผมอยากจะขอสอบถามในหน าที่ 3 ผมไมแ นใจว า เงิ น ฝาก
สถานะการเงินการคลังของเทศบาลเมืองลอมแรด เรามีเงินฝาก เงินสะสม เงินทุนสํารอง ในข อ
1.1.1 – 1.1.3 แตละขอเปนยอดรวมกัน หรือแยกกันคนละกอน หากแยกกันแสดงวาเทศบาล
ของเรามีเงินสดอยูในมือรวมกันแลว 160 กวาลานบาท ใชหรือไม เงินสวนนี้เราสามารถจะนํามา
เพิ่ม หรือสํารอง อยางที่ทา นผูบริหารไดแจงไววา ตอนนี้เรามีงบประมาณ 118 ลานบาท ในป
2561 เราไดแค 107 ลานบาท ขาดไปประมาณ 11 ลาน อีก 2 เดือน สิงหาคม – กันยายน ก็คง
จะไดรับมาเพิ่ม ถาหากเงินขาดไปจะนําเงินสวนนี้มาสํารองไดหรือไม หรือนํามาเพิ่มเติมไดหรือไม
เพื่อที่จะใหโครงการที่เรามีบรรลุเปาหมาย ไมอยากใหสูญเปลา ก็ขอฝากฝายผูบริหารไวดวยครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบดินทร เครือนพรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ
และทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบดินทร เครือนพรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออนุญาตเรียนปรึกษาทานประธานสภาเทศบาล กรณีที่ทาน
สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองทานไดมีขออภิปราย สอบถามประเด็นขอสงสัยและใหขอเสนอแนะไป
แลวนั้น ควรที่จะถาม-ตอบกันเปนชวงๆ ทีละประเด็น จะดีหรือไม เพื่อปองกันการสับสน หรือลืม
ขอซักถาม หากสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามตอเนื่องกันไปเปนจํานวนมาก ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของทานสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตพักการประชุม
เพื่ อ ให เลขานุ ก ารสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล และฝ า ยผู บ ริ ห ารได ทํา การตกลงเรื่ อ ง
ขอเสนอแนะดังกลาว
- ขออนุญาตพักการประชุม 10 นาทีครับ

-15เวลา 11.20 น.

พักการประชุม 10 นาที

ประชุมตอ เวลา 11.30 น.
ประธานสภาฯ

- ขออนุญาตเริ่มการประชุมตอ
- จากการปรึกษาหารือรวมกันระหวางสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหาร ขอเชิญเลขาฯ ได
นําเรียนชี้แจง

นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาฯ - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและทานสมาชิ กสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาล
เมืองลอมแรด จากการปรึกษาหารือรวมกันระหวางสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหาร ไดตกลงแนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลไดอ ภิป รายและสอบถามประเด็น ขอสงสัย ใหฝา ย
บริหารไดตอบขอสอบถามประเด็นขอสงสัย เปนชวงๆ สลับกันไป โดยตอจากนี้จะใหฝายผูบริ หาร
ไดตอบขอสอบถามประเด็นขอสงสัยที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองทานไดอภิปรายและสอบถาม
มา หลั งจากนั้ น ขออนุ ญ าตพัก การประชุม รับ ประทานอาหารกลางวั น และเริ่ม ประชุ ม ตอ เวลา
13.00 น. ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญฝายบริหารไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสอง
ทานไดอภิปราย และสอบถามประเด็นขอสงสัยนั้น ก็จะไดใหแตละกอง/ฝายที่เกี่ยวของแยกตอบใน
แตละประเด็นไป สวนตัวกระผมขออนุญาตตอบประเด็นในภาพรวม ในการจัดทํางบประมาณ และ
การนํ า งบประมาณไปใช ในแต ล ะป ง บประมาณนั้ น ก็ ไ ด ยึ ด หลัก กฎระเบี ย บมาอย า งต อ เนื่ อ ง
นอกจากนั้นในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาสามปที่ผานมา ฝายผูบริหารโดยเฉพาะตัวกระผมเอง
ก็ไดนํา สิ่ ง ที่ ทา นสมาชิ กสภาเทศบาลไดใหคําแนะนํ าทุ ก ข อมาคิ ด วิ เ คราะห แ ละดํ า เนิ นการ แต
คําแนะนํา บางขอนั้นก็ติดประเด็นดวยขอ กฎหมายไมสามารถทําได สิ่งไหนที่ทําไดก็ดําเนิ น การ
ตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดบอกวาในการทําเทศบัญญัติงบประมาณ เหมือนตองทบทวน
ยอนหลังไปตั้งแตป 2558 ก็คิดวามีการพัฒนามาโดยลําดับ ก็ไดนําหลายสิ่งหลายอยางมาพูดคุย
กัน สําหรับเรื่องการดูแลผูใตบังคับบัญชา เปนหลักการที่ตัวกระผมเองในฐานะหัวหนาหนวยงานได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง มีการพัฒนา มีการไปศึกษาหาความรู การควบคุมการปฏิบัติงาน มีการ
พิจ ารณาความดีค วามชอบอยา งเปนระบบ ไมเคยตัด สิ น ใจเอง ตั ดสิน ใจโดยภาพรวมดวยการ
ประชุมรวมกัน สวนการลงโทษทางวินัยนั้นก็เปนลักษณะวากลาวตักเตือนในฐานะพี่กับนองคุยกัน
แตโดยรวมของพนักงานเทศบาลเมืองลอมแรดนั้นอยูในเกณฑดีถึงดีมาก เรื่องทะเลาะวิวาทสวนตัว
ไมมี เรื่องการทํา งานเปน เรื่องปกติ เพราะการทํางานของผมนั้ นจะมี เวทีใหแตล ะกอง/ฝ า ย ให
ผูอํานวยการกองเปดโอกาสใหพูดคุยทุกสัปดาหอ ยูแลว เพราะฉะนั้น กองไหนที่มีปญหาในการ
ทํางาน หรือขอขัดแยงก็จะสามารถดําเนินการแกไขไดทันทวงที อยางเชนในสัปดาหนี้ก็จะมี การ
ประชุ ม พูด คุย กั น ในวั น พุ ธ ช ว งบ า ย แต ล ะกอง/ฝา ย ก็ จะได มาพู ดคุ ย กั น อี ก ส ว นหนึ่ ง ที่ ท า น

-16เปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดไดใหคําแนะนํามา เรื่องการจัดทําสารบัญ
นั้น ก็ขอขอบคุณทานดวย ตลอดระยะสามปท่ผี านมาทานไดใหคําแนะนําเชิงวิชาการ และสามารถ
นําไปปฏิบัติได สําหรับเรื่องการจัดทําสารบัญในปตอๆ ไปก็จะไดปรับปรุง จัดทําใหมีสารบัญตอไป
อีกประเด็นหนึ่งเรื่องงานประจํา การจางงานผูสูงวัยนั้น ก็อยูในแผนที่จะดําเนินการ จะไดไปศึกษาดู
งานที่เทศบาลตําบลอุโมงค ซึ่งเปนแมขาย สสส. เหมือนกัน ก็จะขอรับไวและนําไปปฏิบัติใหเกิดผล
สวนประเด็นเรื่องที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามมา การขุดลอก ซอม สราง ถนนสายหลัก
นั้น ในปนี้ไดมีการตั้งงบประมาณไว เพราะวาการขุดลอกนั้นสามารถแกปญหาไดชัดเจน คูคลอง
ระบายน้ําปนี้ก็ไดดําเนินการ สวนโครงการที่จ ะเสริมสร างตอยอดขยายนั้น ก็ไดดําเนินการถนน
เลียบแมน้ําวัง ซึ่งในอดีตไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้นได เพราะตองใชงบประมาณเปน จํานวนมาก แต
ตั้งแตป 2558 ก็มีเงินสะสมที่สามารถจะใชได เพราะบางครั้งก็กอใหเกิดการประหยัดในเรื่องของ
คาใชจาย ที่เราไดพยายามควบคุมไว ทําใหมีเงินสะสมใช หากเงินสะสมมีไมเพียงพอก็จะพิจารณา
ในการตั้งงบประมาณ โดยเฉพาะครุภัณฑแทบไมไดซื้อเพราะอยากใหใชของที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด สวนเรื่องโครงการขยายจุด CCTV คาดวาหากมีเงินเหลือจายก็จะดําเนินการติดตั้งเพิ่ม ใน
จุดสําคัญๆ อีก 3 – 4 จุด ทางเขาเมือง ออกเมืองควรที่จะตองมี และระบบไฟกระพริบก็ควรจะมี
มากกวานี้ ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวเรียบรอยแลว เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตละทรัพยสิน สําหรับ
เรื่ อ งการจั ดทํ า งบประมาณแบบ Matrix นั้ น ก็ ไ ด มีก ารพั ฒ นาพูด คุ ยกั น อยู โดยองค รวมนั้ น ก็
สามารถจะช ว ยให ป ระหยั ด งบประมาณได ผมขอยกตั ว อย า ง อาจจะไมเชิ ง โดยตรง เป น การ
ประยุกตใช เชน ปญหาการจัดสงหนังสือ เดิม แตละกอง/ฝาย ตางคนตางสง ตางคนตางไป แต
ในตอนนี้ไดมีการประชุมปรึกษาหารือ ทําการตกลงกันแลววา จัดเวรใชรถคันเดียวออกสงหนังสือใน
แตละวัน สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน ดําเนินการแจงทาง Line ไปกอนจัดสงหนังสือ ก็
จะชวยใหเกิดการประหยัด ไมสับสนในการใชรถ สิ่งเหลานี้ก็จะคอยๆ พัฒนาใหเพิ่มมากขึ้น ในการ
บริหารงาน กระผมขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้
- ต อ ไปขออนุ ญ าตให ท าง ผู อํ า นวยการกองคลั ง ได นํ าเรี ย นชี้ แ จง จากนั้ น
ตามดวย รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกอง ที่เกี่ยวของ
ไดนําเรียนชี้แจงตามลําดับตอไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังครับ

นางสาวประภาศรี สายอุดร ผูอํานวยการกองคลัง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวประภาศรี สายอุดร ผูอํานวยการกองคลัง
เทศบาลเมืองลอมแรด ขอนําเรียนชี้แจงประเด็นขอสอบถามของทานสมาชิกสภาเทศบาลเรื่อง
งบประมาณในป 2562 ที่มากกวา 2561 นั้น จะขอแยกเป น รายหมวด หมวดภาษีอากร ซึ่ง
ประกอบไปดวยภาษีโ รงเรื อ นและที่ดิน ภาษี บํา รุง ท องที่ ภาษีปาย คาอากรฆาสัตว เราจะตั้ ง
งบประมาณสูงกวาป 2561 อยู 10,000 บาทถวน เปนการตั้งงบประมาณที่ใกลเคียงกับปที่แลว
เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย มีผูประกอบการรายเดิมยกเลิกจํานวนหลายราย ซึ่งเปน
ผูประกอบการรายใหญ เชน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ซึ่งทั้งสองผูประกอบการที่
ยกเลิกไปดังกลาวเราเก็บภาษีไดประมาณปละแสนกวาบาท และเราไดสํารวจผูประกอบการราย
ใหมเพิ่ม เชน ปม PT และภาษีปายของปม ปตท. หลังจากที่ไดยกเวนมานานหลายป ปจจุบัน ปตท.

-17ได โ อนกิ จ การให บ ริ ษั ท PTTOR เป น ผู รั บ มอบกิ จ การ ซึ่ ง สามารถจั ด เก็ บ ภาษี ป า ยได ตั้ ง แต
1 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป คาดวาในป 2562 จะสามารถจัดเก็บภาษีปายไดเต็มจํานวน สวน
อากรฆาสัตว พรบ.การฆาสัตว เราสามารถจัดเก็บอากรการฆาสัตวไดเพียงตัวละ 10 บาท เฉลี่ย
แลวเดือนละ 400 ตัว เปนเงินประมาณ 50,000 บาท หมวดตอ ไปเปน หมวดคา ธรรมเนี ย ม
คาปรับ และใบอนุญาต ซึ่งประกอบไปดวย คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว โรงพักสัตว การขายสุรา การ
พนัน การควบคุมอาคาร ขยะมูลฝอย ตามเอกสารแนบ ซึ่งคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว โรงพักสัตว ไม
สามารถจั ด เก็ บ ได เนื่ อ งจาก พรบ.การฆ า สั ต ว ไม ไ ด ใ ห อํ า นาจในการจั ด เก็ บ ไว จึ ง ไม ไ ด ตั้ ง
งบประมาณในสวนนี้ ไว สวนเรื่องใบอนุญ าตการพนันก็ไ มสามารถจัดเก็บได เชน กัน เพราะเปน
อํานาจของทางอําเภอเปนผูจัดเก็บและนําสงใหเทศบาล ซึ่งในป 2560 จัดเก็บไดเพียง 60 บาท
ส ว นในป 2562 ยั ง ไม มี ร ายได เ ข า มา ส ว นรายได อื่ น ๆ ค า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น
คาธรรมเนียมการตรวจสถานีน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ก และ ข และใบอนุญาตประกอบกิ จการ
สถานีน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ก และ ข ซึ่งเราไดตั้งเพิ่มไวเนื่องจาก ในป 2561 ไดนํารายไดสวน
นี้ไปไวในหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ซึ่งไมตรงกับประเภทของรายรับ จึงตองตั้งเปนรายการใหม ขึ้น มา
สวนคาเก็บขยะมูลฝอยเราตั้งประมาณการไวที่ 400,000 บาท เทากับป 2561 ในป 2560 เรา
จั ด เก็ บ ได 399,258 เฉลี่ ย แล ว เดื อ นละประมาณ 33,000 บาท ซึ่ ง ที่ เ ราจั ด เก็ บ ได น อ ย
เนื่องจากวาเรายังใชอัตราคาธรรมเนียมจากเทศบัญญัติเดิม คือ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลอมแรด
ซึ่งอัตราคาธรรมเนียมไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เชน บานเรือน 10 บาท ตลาด
100 บาท ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการปรับ ปรุง จัดทําเทศบั ญญั ติขึ้ นมาใหมเพื่ อใหสอดคลอ งกั บ
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน อีกรายการหนึ่ง ใบอนุญาตในการการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย ซึ่ง
ตั้งไว 2,000 บาท เทากับในป 2561 เนื่องจากมีผูประกอบการเพียง 1 ราย ในเขตเทศบาลเมือง
ลอมแรด หมวดนี้ตั้งลดลงจากป 2561 จํานวน 7,100 บาท ตอไปหมวดรายไดจากทรัพยสิน
ลดลง 160,000 บาท เนื่องจากในปจจุบันดอกเบี้ยเงิน ฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย ลดลง
เหลือเพียง 0.375 บาท และประเภทเงินฝากประจําลดลงเหลือเพียง 1.05 บาท สวนรายได
ดอกเบี้ย ก.ส.ท. จะตั้งเพิ่มในรายการที่ 2 ซึ่งในป 2561 ตั้งไว 0 บาท ตั้งแต สตง. ตรวจสอบให
เทศบาลแยกดอกเบี้ยธนาคาร และ ก.ส.ท. ออกจากกัน 125,617.77 บาท สวนในป 2561 ยัง
ไมไดรับ จะไดรับในเดือนกันยายน 2561 สวนอัตราดอกเบี้ยอยูที่ 1.0 ตอป สวนในหมวดรายได
เบ็ดเตล็ดเราตั้งลดลง 400,000 บาท เนื่องจากรายการแรก การขายแบบ เราใชระเบียบการ
จัด ซื้ อจั ด จา งของกระทรวงการคลั ง วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จัด จ า ง แบบเฉพาะเจาะจง ในจํ า นวนเงิ น
งบประมาณที่ต่ํา กว า 500,000 บาท เราคาดวา จํ านวนโครงการที่ มี การขายแบบ เอกสาร
โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจางเกิน 500,000 บาท ขึ้น ไป ซึ่งใชวิธีป ระกาศราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือ e-bidding มีจํานวนโครงการลดลง จึงไดประมาณการลดลง เหลือ 200,000 บาท สวน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ก็จะมีรายไดที่ตั้งเปนรายการใหม อยูหลายรายการ เชน สถานีน้ํามันเชื้อเพลิง
จึง ตั้ ง ประมาณการลดลงเหลือ 800,000 บาท หมวดรายไดจ ากทุ น เป น ค า ขายทอดตลาด
ทรัพยสิน เนื่องจากป 2562 คาดวาจะมีการขายทอดตลาดทรัพยสินจํานวนหลายรายการ จึงตั้ง
งบประมาณเพิ่มเปน 20,000 บาท ตอไปเปนหมวดภาษีจัดสรร ตั้งไวสูงกวาปที่แลว 1,986,000
บาท เนื่ อ งจากตั้ ง รั บ ไว ต ามหนั ง สื อ สั่ ง การ ให ใ กล เ คี ย งกั บ ป ที่ ผ า นมา คื อ ป 2560 มี ร าย
57,365,353.53 บาท จึงขอตั้งไว 57,436,000 บาท ตอไปเปนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้ง
เพิ่มไว 1,163,100 บาท เนื่องจากมีการคํานวณงบประมาณของผูสูงอายุ ตามหนังสือสั่งการ ให
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สูง ขึ้ น 787,600 บาท มีเ งิ น อุ ด หนุ น อสม. เพิ่ มขึ้ น อี ก 280,000 บาท และมีเงิ น อุ ด หนุ น
ศักยภาพการเรียนการสอนอีก 200,000 บาท ดังนั้นจึงมีรายรับเพิ่มขึ้น ในป 2562 ประมาณ
2 ลานบาท
ประเด็นเรื่องการจางเหมาเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย เราจางเหมาบุคคลภายนอกเก็บ
คาธรรมเนียมใหเทศบาลเมืองลอมแรด หมูบานละ 2 คน จางเดือนละ 2 วัน วันละ 165 บาท แต
ละหมูบานมี 300 – 400 หลังคาเรือน
ประเด็นเรื่องการเชาเครื่องถายเอกสาร ประมาณเดือนละ 8,000 บาท เราใชสําหรับถาย
เอกสารทุกกอง/ฝาย ในราคาคาเชาเดือนละ 3,500 บาท ในการถายเอกสารจํานวน 10,000
แผน สวนที่เกินจาก 10,000 แผน คิดที่ราคาแผนละ 0.30 บาท สาเหตุที่ทําการเชาแทนการ
จัดซื้อ เนื่องจากลดภาระการดูแลบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร ซึ่งชวยประหยัดไปไดมาก
ประเด็ น เรื่ อ งเงิ น ฝาก เทศบาลเมื อ งล อ มแรดมี เ งิ น ฝากในธนาคารทั้ งหม ด
84,954440.46 บาท ซึ่งขอ 1.1.2 เงินสะสม 47 ลานบาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 31 ลาน
บาท จะอยูใน 84 ลานบาท หรับหรับในสวน 107 ลานบาท ถาเขามาไมครบ จะสามารถใชเงินใน
สวนนี้ไดหรือไมนั้น เราสามารถใชเงินสะสม หรือเงินทุนสํารองเงินสะสมไดก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน ตามขอ 88, 89 และ
90 ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญรองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรดครับ

นายชาญณรงค ฟงเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งลอ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุก ทา น กระผมนายชาญณรงค ฟ ง เพราะ
รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด ขอเรียนชี้แจงประเด็นเรื่องบานเทิดไท ในปนี้เราตั้งไวเปนคาวัสดุ
จํานวน 200,000 บาท บานเทิดไทเปนโครงการที่มีตอเนื่องมานับสิบปแลว ในแตละปหากจะ
ดําเนินการตามโครงการ ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะมีหนังสือเวียนแจงมาใหทํารวมกับ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนการเทิดไทองคราชัน ปที่ผานมาเปนการเทิดไทรัช กาลที่ 9
สวนในปนี้ ณ วันนี้ ยังไมมีหนังสือสั่งการแจงเวียนมา แตเราก็ไดมีการวางแผนไวเรียบรอยแลว คือ
1.มีแผนงานตั้งไวอยูในแผน 2.มีงบประมาณอยูในมือ หากมีหนังสือสั่งการแจงเวียนมาเมื่อ ไหร
หรือมีหนังสือขอความรวมมือมาเมื่อไหร ก็สามารถจะดําเนินการไดทันที ไมตองรอนําเขาแผน หรือ
รอจัดทํางบประมาณใหม สําหรับในปที่ผานมาก็ไดมีการดําเนินการไปแลวจํานวน 5 หลัง สําหรับ
ปญหาในการดําเนินการนั้นก็คือ หากไดรับหลังละ 10,000 – 30,000 บาท ไมเพียงพอ ดังนั้น
การประชุ ม ล า สุ ดของคณะกรรมการดํ า เนิน การบ า นเทิด ไท จึง มี ม ติ ล งความเห็ น ว า จะให ตั้ ง
งบประมาณประจําป หลังละ 50,000 บาท เราจึงไดตั้งงบประมาณไวจํานวน 200,000 บาท
โครงการอบรมตา งๆ นั้ นเราไดตัดหมดแลว ที่ ทา นสมาชิกสภาเทศบาลอยากให มีก าร
สงเสริมดานการตลาด เชน การออกบูธนั้น ในปนี้ก็มีโครงการรองรับ เชน หากจังหวัดมาในพื้นที่
หรื อ ไปจั ด บู ธ ที่ ตั ว จั ง หวั ด ก็ ส ามารถจะทํ า ได นอกจากนี้ ง บประมาณตั ว นี้ ก็ ส ามารถทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธและติดตั้งปายได ในปที่ผานมาก็ไดจัดงานสมเกลี้ยง และมีปายประชาสัมพันธที่บาน
หนองบัว ก็ใชงบประมาณในสวนนี้ ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
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ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญสํานักปลัดเทศบาลครับ

นางจารุณี โพธาชัย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางจารุณี โพธาชัย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ขออนุ ญ าตนํา เรียนชี้แ จงในส วนของการเดินทางไปราชการ สําหรั บในปนี้ได ตั้ง งบประมาณไว
จํานวน 300,000 บาท และในป 2562 ไดตั้งไวจํานวน 400,000 บาท ในสวนที่เพิ่มขึ้น นั้น
เนื่องจากในปนี้ทางเทศบาลเมืองลอมแรดไดจัดสง พนักงานเทศบาลไปฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ตามหลักสูตรตางๆของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนนโยบายที่ จะเสริมสรางและเพิ่ม
ศั กยภาพใหแ กพ นัก งานเทศบาล ซึ่งในสวนนี้จะมีคาใช จายเปน คา ลงทะเบีย น คาเดิ น ทาง คา
พาหนะ เปนตน ซึ่งงบประมาณสวนนี้จะรวมทุกกองใชรวมกัน ทั้งผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน และลูกจางเทศบาล สําหรับในปนี้ไดมีการเบิกจายไปแลวทั้งสิ้น 297,119 บาท 2,881
บาท และยังมีคาใชจายเพิ่มเติมอีกในชวงระหวางนี้จนถึงเดือนกันยายน 2562 คาดวาจะตองโอน
เงินงบประมาณเพิ่มเติมในสวนนี้อีกประมาณ 30,000 – 50,000 บาท เพราะฉะนั้นในป 2562
จึงไดตั้งงบประมาณไวจํานวน 400,000 บาท ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญกองการศึกษาครับ

นางกีรติกาญจน สุริยะมณี ผูอํานวยการกองการศึกษา - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางกี ร ติ ก าญจน สุ ริย ะมณี
ผูอํานวยการกองการศึกษา สําหรับเรื่องอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน เปนตัวเลขที่สูงนั้น เรา
ไดอุดหนุนอาหารเสริมนมตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ใหกับเด็กนักเรียนอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน 7 โรง อาหารเสริม
นมใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลอมแรด จํานวน 2 ศูนย คนละ 8 บาท จํานวน 260
วัน สวนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มื้อละ
20 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน สวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
สําหรับประเด็นเรื่องงานสังฆเติ๋นนั้น ทางอําเภอเถินเปนเจาภาพ เราอุดหนุนใหอําเภอเถิน
จํานวน 300,000 บาท เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
สวนประเด็นเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเจาอยู หัวฯ รัชกาลที่ 10 และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เราปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยอําเภอเถินเปนเจาภาพ และเทศบาลเมืองลอมแรดจัดรวมกับ
อําเภอเถิน คาใชจายนั้น เปนคาใชจายตามหนังสือสั่งการ เชน การประดับธงชาติ การประดับผา
การเดินขบวน ปายเฉลิมพระเกียรติ ธงตราสัญลักษณ พานพุม และการจัดนิทรรศการเฉลิ มพระ
เกียรติ สําหรับการจัดงานวันแมนั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จัดรวมกับอําเภอเถินเชนกัน คาใชจาย

-20จะมีการปลอยปลา แมตัวอยาง พิธีกราบแม การประกวดรองเพลง คาใชจายอื่นๆ เชน ปายเฉลิม
พระเกียรติ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ พานพุม และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในบริเวณ
งาน สําหรับเทศบาลเมืองลอมแรดจะจัดงานในวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 2561 สวนในวันที่ 12
สิงหาคม 2561 เปนการรวมกิจกรรมกับอําเภอเถิน ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญกองชางไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผน
และกอสราง ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงประเด็นเรื่องการจางเหมาตัดหญา ที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้นจาก
เดิมนั้น เนื่องจากวาปริมาณงานการตัดหญาเพิ่มมากขึ้น ในบริเวณที่สาธารณะ เชน บริเวณหนอง
ทวม หนองเหนือ หนองใต หวยหยุด ตามถนนทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลอมแรดทั้งหมด
ประกอบกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นจากปที่แลว ทําใหการประมาณราคางานการตั ดหญ าต อ
พื้นที่ตารางเมตรสูงขึ้น ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญงานวิชาการและแผนงานไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายวิทวัส ปนวารินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายวิ ท วั ส ป น วาริ น ทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงประเด็นโครงการที่ 34 และ
37 เนื่องจากโครงการดังกลาวไดเพิ่มเติมในแผน แตไมไดนํามาจัดทําเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
เนื่องจากทั้งสองโครงการเราคาดวา อาจจะมีงบประมาณจากสวนอื่น หรืออาจจะเพิ่มเติมในภาย
หนา จึงนํามาใสไวในแผนงานกอน เปนเรื่องของโครงการโปะแพสูบน้ําจํานวน 2 จุด และโครงการ
พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม ขอนําเรี ยนชี้แจงเพียงเทา นี้
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญทานสมบูรณ วงศโสม ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอ
อนุญาตสอบถามเพิ่มเติมงานวิชาการและแผนงาน เรื่องงบประมาณการประชาสัมพันธ ดูจากแผน
2562 แลวไมมี หรือวานําไปไวในสวนไหน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญงานวิชาการและแผนงานไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายวิทวัส ปนวารินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายวิ ท วั ส ป น วาริ น ทร
นัก วิ เคราะหนโยบายและแผนชํา นาญการ ขออนุญ าตนําเรี ยนชี้แจง ประเด็น งบประมาณการ

-21ประชาสัมพันธนั้น ไดตั้งไวในหมวดรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อยูที่หนา 117 เปนคาจางเหมา
ในเรื่องของการประชาสัมพันธตางๆ รวมถึงคาจัดทําวารสาร ตั้งไว 170,000 บาท ขอนําเรี ยน
ชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขออนุญาตพักการประชุมรับประทานอาหารกลางวันครับ

เวลา 12.10 น.

พักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน

ประชุมตอ เวลา 13.10 น.
ประธานสภาฯ

- ไดเวลาอันสมควรแลว ขออนุญาตเริ่มการประชุมตอ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบดินทร เครือนพรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบดินทร เครือนพรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด การประชุมในวันนี้เปนการพิจารณางบประมาณ งบประมาณ
เพิ่มขึ้นทุกปๆ ปนี้งบประมาณทางฝายบริหารโดยทานปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
ไดเสนอมาอยูที่ 121,180,000 บาท ไมใชเงินนอยๆ เทียบกับจํานวนประชากรของเทศบาล
เมืองลอมแรด จากขอมูลเดือนกรกฎาคม มีจํานวน 14,646 คน เมื่อลองหารจํานวนเงิน ตอคน
เฉลี่ยคนละ 8,273.93 บาท ถาใหคนละ 5,000 บาท จะเปนเงิน 70,000,000 บาท เมื่อนํา
เงินมาแบงกัน ผูรับอาจจะเกิดความรูสึกดีใจ เงิน 5,000 บาท เพราะเปนรายรับ กรณีหากไมมี
ระเบียบกฎหมายบังคับเรื่องการจายเงิน ในเมื่อมีกฎหมายบังคับวา เราจะจายเงินนี้ได จะตองเปน
โครงการที่ ก อ ให เ กิ ด ประโยชน กั บ ประชาชน ประชาชนที่ อ ยู ใ นเขตเทศบาลเมื อ งล อ มแรด
ทําอยางไรใหเกิดความรูสึกวาคุมคา ทําอยางไรจึงจะเปนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ ที่ฝาย
ผูบริหารกลาววา จะไดดําเนินการใหเปนไปตามแผน สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียนทานประธานสภา
เทศบาล เฉพาะแผนอยางเดียว ผมคิดวาคงตอบโจทยไมได เพราะเรื่องแผนเปนความตองการของ
ประชาชนสวนหนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งเปนการกําหนดวิสัยทัศน เปนการกําหนดทิศทาง ในการพัฒนา
องคกรวาเราจะไปทิศทางไหน โครงการจะปรากฏในเทศบัญญัติไดตองมีแผน แตสิ่งที่สําคัญกว า
แผนคือนโยบาย ทางทานรองปลัดเทศบาลไดกลาววา ผมไดปฏิบัติเปนไปตามกรอบ ระเบียบ แผน
และนโยบายของฝายบริหาร ผมอยากจะสอบถามทานในเบื้องตนวา หลายปที่เราอยูดวยกัน และ
ในวันขางหนาตอไปในอนาคต เทศบาลเมืองลอมแรดไดวางแนวคิดอยางไร หรือเรามีโครงการที่
ปรากฏในแผนวา เป นโครงการประจํา เทศกาลตางๆ เคยทํา มาอยางไรก็ทํา ไป อะไรที่ช าวบ าน
ตองการ จะซอมหรื อสรา งก็ทํา กัน ไปอยางนั้น หรือ ผมมีเรื่องเลา เรื่องคนเตะสุนัข ถึงกั บต องมี
กฎหมายคุมครองสัตว ออกมาโตเถียงกันในหนาสื่อมวลชนวาทารุณสัตว เปนขาว และจบลงที่ มี
การแกไ ขปญ หาเฉพาะจุ ด นโยบายเปนสิ่งที่กํา หนดขึ้น มา ทานคงปฏิเ สธไม ได วา เพราะอะไร
นายกรัฐ มนตรี ข องประเทศไทย เจอสุนัข ที่ มี คนไปทอดทิ้ง ไว ต ามถนน เกิ ด ความสงสารจึ ง ให
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไปอุมสุนัข สุนัขกลายเปนประเด็นเปนนโยบาย ผูวาจังหวัดสุพรรณบุรี
เจอสุนัขที่ไหนก็เก็บไปเลี้ยง เห็นหรือไมวานี่คือความสําคัญ ของนโยบาย ดังนั้น คําถามแรกที่ผม
อยากจะสอบถามทางฝายบริหาร คือ ทิศทางของเทศบาลเมื องลอมแรด ในป 2562 นั้น ทาน
อยากจะเห็นเทศบาลเมืองลอมแรดของเราเปนอยางไร ที่เดนชัด เปนรูปธรรม จับตองได เรื่องที่ 2

-22เรื่องของการดําเนินการของทางเทศบาลเมืองลอมแรด โดยผูบริหารไดตอบทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ขออนุญ าตเอยนาม นายสมบูรณ วงศโสม วาไดนําขอเสนอแนะ ขอแนะนํา ขอติเตือน ไปเพื่ อ
ปฏิบัติ ยกเวนถาปฏิบัติไมไดอยางไรก็จะไดนํามาบอกกลาวกัน ในการประชุมสภาแหงนี้ ปที่แลว
กระผมไดสอบถามวาโครงการโครงสรางพื้นฐาน ถนน คสล. รางระบายน้ํา ที่กลาวมานั้นเหมือนกัน
หมด แตทําทีละหมูบา นแยกกัน เชน รางระบายน้ํา อาจจะมี ม.2 ม.3 ม.7 ม.14 ถนน คศล.
อาจจะมีที่ ม.1 ม.2 ม.3 ม.9 ม.10 ม.11 เปนตน ทําไมไม Grouping โครงการตางๆ เหลานี้เขา
ดวยกัน เพื่อที่จ ะใหโ ครงการดัง กลา วนี้ มีการดํา เนิน การจั ดซื้ อ จัดจา ง โดยวิธี e-auction หรือ
วิธีการประกวดราคา เพื่อใหเกิดการแขงขัน ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการ ในแง
การแขงขันสูงขึ้น ก็จะทําใหมีการตอรองหรือราคาลดลง คําตอบที่ผมไดในครั้งนั้น ขอใหผมผาน
กอนไดไดหรือไม เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวในเดือนกุมภาพันธมีการประชุมก็จะนําเรื่องนี้เสนอเขามา
เพื่อหาวิธีการ จนจะสิ้นสุดปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2562 ทางดานของโครงการ
กองชาง ไมไดทําแผนปะหนามาให ผมไดเปดดูแลวมีโครงการประเภทนี้หรือไม ปรากฏวาก็ยังมีอยู
แตก็แยกเปน 1 หมูบาน 1 โครงการ ผมแนใจวา ถาหากเรา Grouping โครงการตางๆ เหลานี้ มา
เพื่อใหเกิดการประกวดราคา จะเปนประโยชนกับทุกฝาย ทั้งดานผูเสนอราคาที่จะมารับจางทํางาน
กับ เรา และสะดวกกับ ทางฝา ยคลังที่จะตอ งทํา เรื่องจัดซื้ อ จัด จาง จะดี หรือไม ติด ขัด ระเบี ย บ
ตรงไหน เมื่อถามไปแลวก็อยากจะไดรับคําตอบ ทําไดหรือไม ติดขัดระเบียบตัวไหน เมื่อเงียบไป
ผมก็เลยไมแนใจวาทางฝายบริหารไดใหเกียรติกับทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดของเรา
หรือไม การทํา งานเราตองยอมรับ วา แตละคนมีบ ทบาท ทานประธานสภาเทศบาลผมก็ตองให
เกียรติ ผมเปนสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล ก็ลดหลั่นลงมา ที่เขาไปสัมพันธขางเคียง นายอําเภอ
ในฐานะผูทําหนาที่กํากับดูแลแทนผูวาราชการจังหวัดลําปาง ทานจะตองดูแลสมาชิกสภาเทศบาล
ในฐานะที่เปนตัวแทนของทางราษฎร ที่เขามารักษาผลประโยชน ทั้งของทางราชการและของ
ประชาชน นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุด ตองขอขอบคุณทางทานปลัดเทศบาลที่ทานคงจะหาคําตอบใหผม
ไดในการประชุมครั้งนี้ในเบื้องตน และพรอมกันนี้ สิ่งที่ทานไดตอบขอซักถาม คือ เรื่องที่ทานแจงวา
ไดมี การประชุ มปรึก ษากั นตลอดวา ขอเสนอแนะของสมาชิก สภาเทศบาลเป น อย า งไร นํา มา
แกปญหาอยา งไร ผมก็ไดพูดอยู เสมอเหมือนกันว า สมาชิกสภาเทศบาลทุ กท าน เรามาทํ างาน
เราพรอมจะเปนกระบอกเสียงใหกับทาน เราพรอมที่จะนําเอาเรื่องราวของเทศบาลเมืองลอมแรด
ไปประชาสัมพันธ ให คนอื่ นรู วา เทศบาลเมื องล อมแรดของเราเปน อย า งไร ผมได คุย เรื่อ งนี้ ไ ป
แตปรากฏวา ความเคลื่อนไหวตางๆ ในเขตเทศบาลนั้นนอยมากครับ เราไดรับวารสาร ฉบับที่ 1
ผมก็ไดใหคําชื่นชม และใหขอแนะนําในการปรับปรุงไป ซึ่งฉบับนั้นเปนฉบับเดียว เปนฉบับสุดทาย
แลวหายไปเลย และมีวารสารอีก 1 ฉบับ เกี่ยวกับงบประมาณในรอบป 2560 เราไดดําเนินการ
อะไรไปบาง มีรูปสีสันสวยงาม ผมไมแนใจวา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดบังคับใหทําไวหรือไม ผมเสียดายโอกาส เราทํางานกันอยูตรงนี้ ถาทานเลาใหผมฟง หรือ
มีสภากาแฟนั่งคุยกันวาในรอบเดือน เราใชงบประมาณ เราทําโครงการอะไร ผลการดําเนินการเปน
อยางไร ผลตอบรับชาวบานดีใจ เปนตน ผมก็จะนําสิ่งตางๆ เหลานี้ไปประชาสัมพันธ เดือนละครั้ง
หรือ 2 เดือนครั้ง ก็นาจะเปนประโยชน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานตอบมานั้นยังไมเปนรูปธรรม ถานํา
ขอเสนอแนะของทางฝายนิติบัญญัติไปดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อดําเนินการแลว เกิดเปน
รูป ธรรม แลวนํา มาเลา ใหพวกเราฟ ง ผมก็จ ะขอขอบคุณ ผมมาทํ างานอยู ที่นี่ แมวา จะเคยรั บ
ราชการเปนปลัดอําเภอ หัวหนาฝายปกครองและพัฒนา อําเภอเถิน แตภูมิลํานําเดิมไมใชอําเภอ

-23เถิน สิ่งหนึ่งที่ผมตองชื่นชม ขอขอบคุณและขอฝากไว วาการทํางานตามระเบียบที่ทานยืนยัน เรื่อง
การแกไขปญหาใหกับราษฎร ผมไมมีโอกาสไปรวมประชาคมกับราษฎรทุกหมูบาน สิ่งที่ผมไดรับก็
คือเอกสาร การประชาคมหมูบาน ตั้งแต ม.1 – 14 บานอุมลองถึงบานหนองเตา แตละหมูบานมี
ความตองการอะไรบาง เราไดใหความรูความเขาใจในดาน Priority การจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา อยางไรหรือไม เปนเรื่องของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ผมก็ตองเชื่อตามเอกสาร
เพราะฉะนั้น ในวันนี้ที่ผมเรียนและขอขอบคุณก็คือ ถาหากวาโครงการที่ปรากฎในเทศบัญญัติชุดนี้
โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐาน และในเรื่องของการพัฒนา เปน โครงการที่ ป รากฏอยู ในแผนและ
ถูกตอง ก็ขอคํายืนยันเพื่อทางสมาชิกสภาเทศบาลและสภาเทศบาลแหงนี้ จะไดเกิดความมั่น ใจ
สําหรับ โครงการของป 2562 จะมีการเทียบเคีย งให เห็ น ว า โครงการในปก อ นๆ ป 2559 ป
2560 ป 2561 ตั้งงบประมาณไวอยางไร จากการที่เทศบาลไดแจงใหพวกเรามานั่งปรึกษาหารือ
ในเรื่องโครงการ ผมขอยกตัวอยางโครงการของกองการศึ กษา เรื่องของโครงการลอยกระทง ตั้ง
งบประมาณไว 600,000 บาท ได ท ว งติ ง แล ว ว า ตั้ ง งบประมาณไว ม ากเกิ น ความเป น จริ ง
อยางไรก็นาจะไมถึง 600,000 บาท ถึงแมจะปรับลดลงมาที่ 500,000 บาท แล ว แตขอมูล
เอกสารดังกลา วไดเผยแพรไปแลว โครงการงานวันลอยกระทงใชงบประมาณเกือบ 600,000
บาท เปนโครงการวันลอยกระทง 500,000 บาท โครงการจัดกระทงเล็ก 50,000 บาท อี ก
30,000 บาท เปนการจัดประกวดโคมลอย ซึ่งจัดในชวงเดียวกัน หวงเวลาไมตางกัน ที่สําคัญคือ
การแจงรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในการขออนุมัติโครงการ 600,000 บาท ผมลองรวมตัวเลข
แลวไดเพียงแค 2 - 3 แสนบาท แลวทําไมในปนี้จึงขอตั้งงบประมาณไวที่ 500,000 บาท จะ
นําไปใชเพิ่มเติมในสวนไหน คงจะไมเสนอของบประมาณมา 500,000 บาท แลวทํ าโครงการ
ขึ้ น มาใหม ใ ห ค รบ 500,000 บาท เสี่ย งอั น ตรายนะ เพราะผมอยู ใ นวงราชการ การจั ด ทํ า
งบประมาณตัวเลขจะขยับไมได แตดูจากแผนครั้งกอนที่เสนอของบประมาณมา 600,000 บาท
รายละเอียดตางๆ ประกอบโครงการ รวมยอดแลวไมถึง ซึ่งในปนี้อยูที่ 500,000 บาท ผมก็ยังงง
อยูวาเกิดอะไรขึ้น ในการทํางบประมาณ ครั้งที่แลวเจาหนาที่วิเคราะหไดแจงวาตัวเลขผิด และขอ
ยอมรับผิด ในวันนี้เปนรางเทศบัญญัติ จะหาคนรับผิดหรือไมคงอยูที่ฝายบริหาร ผมยังไมอยากจะ
เจาะในเรื่องของโครงการ แตก็เปนหวง เจาหนาที่คงจะเปนกังวลวาผมจะตัดงบประมาณ แตผมคง
ไมทํา ทานคงบริหารจัดการเองได โครงการของกองชาง โครงการรางระบายน้ํา ของหมูที่ 1 มี
ความยาว 100 เมตร ตั้งงบประมาณไว 233,000 สวนของหมูที่ 10 ความยาว 100 เมตร
เทากัน งบประมาณ 380,000 บาท ทําไมถึงไมเทากัน เนื้องานนาจะเทากันทําไมงบประมาณถึง
ต างกั นมาก แตกตา งกันตรงไหน อยา งไร ขอทางกองช างไดช วยอธิ บ ายดวย ในสว นของถนน
มีโครงการที่ถนนมีความกวางเทากัน ซึ่งผมก็ยังยืนยันวา ใหมารวมดวยกัน เปน Project เดียวกัน
จะทําไดหรือไม ก็อยากจะใหทางฝายบริหารไดพิจารณาดวย ทั้งนี้และทั้งนั้น โครงการตางๆ ที่ผม
ไดนําเรียนไปนั้น มีสวนสําคัญ ถาหากวาในวันนี้เราอนุมัติไปแลว แลวมีตัวเลขที่คลาดเคลื่อน ก็จะ
บงบอกถึงการพิจารณาของเรานั้นหละหลวม ฝายตรวจสอบจะมองวาเราบกพรองตอหนาที่หรือไม
ผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะแจงใหทานประธานสภาเทศบาลผานไปทางฝายบริหาร ก็คือเรื่องแผนงาน
การเกษตร ผมแปลกใจวา แผนงานการเกษตร หนา 212 โครงการตามพระราชเสาวนีย “รักษน้ํา
รักษปา รักษาแผนดิน” ไดต้ังงบประมาณไว 100,000 บาท และผมเจอโครงการแบบนี้อีก คือ
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ที่หนา 191 ไมใชโครงการดานการเกษตรเหมือนกันหรืออยางไร
ทําไมถึงไมไดอยูในหมวดการเกษตร ที่สําคัญก็คือ ผมอยากสอบถามผูบริหารวาวิสัยทัศนของเรา

-24เปนอยางไรกันแน จะใหเมืองเถินของเราเปนเมืองปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี ใชหรือไม เพราะใน
หน า 163 มี โ ครงการ ประเภทจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ไม ว า จะเป น พั น ธุ ไ ม พั น ธุ พื ช ต า งๆ ปลู ก ใน
สวนสาธารณะ และซื้อหนา กากกันสารเคมี แวนตากันสารเคมี และสารเคมีปองกัน และกํ า จั ด
ศัตรูพืช ทานปลัดเทศบาลคงจะตองมอบนโยบายใหชัดเจน วาจะใหเทศบาลเมืองลอมแรดของเรา
เปนเมืองปลอดสารพิษหรือไมอยางไร ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญฝายบริหารไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด สําหรับประเด็นที่ไดฝากไว เมืองเถินนา
อยู คํา ว า น า อยู จะต อ งพั ฒ นาตามศั กยภาพ ที่ ผา นมานั้ น แม ก ระทั่ ง โครงการใหญ ๆ เราก็ ไ ด
ดําเนินการ เรื่องการคมนาคม เรื่องปญหาความเดือดรอนของชุมชน แตละปมีคํารองมากกวา 500
กวาคํารอง เราก็สามารถดําเนินการได อีกอยางหนึ่งเรื่องทิศทางในการดําเนินงาน ไดดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล เราตองสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล ไมวาจะเปนเรื่องการรณรงคลด
ขยะ ซึ่งดําเนินการอยูในขณะนี้ เรื่องการกําจัดผักตบชวา เราเปนเทศบาลตัวอยางในระดับจังหวัด
ในเรื่องการกํ าจั ดผักตบชวา และเรื่องการการเผาปาต างๆ แต ขอยอมรั บเราคงออนในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ และในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง ประเด็น นี้ ทางกองคลังจะเป นผูตอบ สําหรั บ
ประเด็นเรื่องวัสดุปองกันภัย วัสดุหนากากนั้นไมจําเปนวาจะตองกันสารพิษ ซึ่งการตัดหญาคนงาน
ของเราจะตองมีหนากากใส เพื่อปองกันกันฝุนละออง และตองขอขอบคุณทานเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ที่ทานไดเสนอแนะเครื่องมือไว ซึ่งเราก็ไดดําเนินการทดลองอยู
สวนปญหาประเด็นดานการเกษตรนั้น ใหทางเจาหนาที่ฝายนโยบายและแผนเปนผูตอบ ก็ยังเนนย้ํา
วา ในการแกไขปญหาชุมชนนั้น ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนก็คือเรื่องการ
ขุดลอกรางระบายน้ํา เราสามารถดํา เนิน การไดอย างเป นรูป ธรรม ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเท านี้
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังครับ

นางสาวประภาศรี สายอุดร ผูอํานวยการกองคลัง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวประภาศรี สายอุดร ผูอํานวยการกองคลัง
เทศบาลเมืองลอมแรด ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง โครงการตางๆ แตเดิม กอนวันที่ 23
สิงหาคม 2560 เราไดใชระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวิธีการจัดซื้อจั ด
จาง 6 วิธี ดังนี้ 1.ตกลงราคาไมเกิน 100,000 บาทเดิม ตอมารัฐบาล คสช. ไดขยายวงเงิน โดยที่
ตกลงราคาไมเกิน 500,000 บาท 2.วิธีสอบราคา 500,000 - 2,000,000 บาท 3.วิธีประกวด
ราคา 4.วิธี พิเศษ 5.วิธีก รณีพิเศษ 6.วิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส หรือ e-auction แตเดิ ม
ยกตัวอยาง เราดําเนินการโครงการกอสราง จํานวนเงินไมเกิน 100,000 - 500,000 บาท เรา
สามารถ นําโครงการหลายๆ โครงการมาดําเนินการในวิธีสอบราคาไมเกิน 2,000,000 บาท
อาจจะดํา เนิ นการโดยที่ โ ครงการก อ สร า ง ไม เกิ น 500,000 บาท จํ า นวน 2 โครงการ มา

-25ดํ าเนินการจั ดซื้ อจัด จ าง โดยวิธีป ระกวดราคา สามารถจะทํ าได ตอ มาเมื่ อวัน ที่ 23 สิ ง หาคม
2560 ไดมรี ะเบียบกระทรวงการคลัง ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ซึ่งรวมหนวยงานสวนทองถิ่น ให
ใชระเบีย บกระทรวงการคลัง การจัดซื้อ จัดจา ง ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวิธีการจัดซื้อ จัดจ าง
แบ ง เปน 3 วิ ธี ได แ ก วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป, วิ ธี คั ด เลื อ ก, วิ ธี เฉพาะเจาะจง สํ า หรั บ วิ ธี
เฉพาะเจาะจง คือ วิธีตกลงราคาเดิม ไมเกิน 500,000 บาท และวิธีคัดเลือก คือ วิธีพิเศษเดิม
เกิน 500,000 บาท วิธีสอบราคา คือ เกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท แตวิธี
สอบราคา ตองกรณีเปนสภาพพื้นที่ที่มีขอจํากัด เชน อบต.ที่อยูหางไกล ไมสามารถใช Internet ได
เปนตน ตอไปวิธี e-market คือ การเสนอราคาในระบบที่เกิน 500,000 บาท ในกรณีที่สินคาไม
ซับซอน ตองมีรายการสินคาที่กําหนดไวใน e-catalog สวนอีกวิธี คือ วิธี e-bidding เปนสินคาที่
ราคาเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ที่เปนสินคาที่ซับซอน หรือไมกําหนดใน e-catalog ดังนั้น เมื่อ
การดําเนินการโครงการที่เกิน 500,000 บาท จะตองใชวิธี ประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือ e-bidding ซึ่งแตเดิมระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนั้น เราประกาศสอบ
ราคา เสนอราคา ซื้อเอกสาร โดยระบบมือ และไปเคาะราคาโดยวิธีประกวดราคา e-auction ใน
ตลาดกลาง สวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐระเบียบใหมของกระทรวงการคลัง ตั้งแตการประกาศ
จัดซื้อ จัดจาง ตองทําในระบบ การซื้อเอกสาร เราจะไมสามารถทราบไดวามีใครมาซื้อเอกสารบาง
การยื่นเสนอราคา ก็เสนอราคาในระบบ เทศบาลจะไมสามารถทราบไดวามีผูเสนอราคาในระบบ
จนกวาที่จะมีการเสนอราคาเสร็จสิ้น และการยุบรวมโครงการไมสามารถทําได เนื่องจากในระบบ
e-GP ไมสามารถจะจัดทําใหเหมือนในระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดิมได ดังนั้น การดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจา ง ในงบประมาณที่วงเงินต่ํากวา 500,000 บาท จะตองใชวิธีเฉพาะเจาะจง สวน
งบประมาณที่เกิน 500,000 บาท เปนสินคาที่ซับ ซอน หรือไมกําหนดใน e-catalog จะใช วิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ e-bidding ขอเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญกองชางไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผน
และกอสราง ผมขอเรียนชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับราคาประมาณการ 100 เมตร ใน 2 โครงการ
ทําไมถึงเทากัน บานอุมลอง กับบานสบคือ ซึ่งมาจากกรณีที่เราสํารวจ ยกตัวอยาง บานสบคือ ราง
ระบายน้ําบานสบคือเปนจุดสุดทาย รางระบายน้ําเราถายระดับเริ่มมาจากบานเวียง ซอย 7 ลึก 30
เซนติเมตร ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร มาถึงบานสบคือ ลึกประมาณ 1 เมตร ที่กลาวทั้งหมดราคา
ที่ตางกันอยูที่ความลึกของรางระบายน้ํา บานอุมลอง ความลึกอยูที่ประมาณ 60 เซนติเมตร บาน
สบคือ ความลึกอยูที่ประมาณ 1.20 - 1.50 เมตร สวนขนาดความกวาง ความยาว ความหนา จะ
เทากันหมด แตความลึกระดับ น้ําไหลไมเทา กัน ทําใหปริมาณงาน การขุ ดดิน ไมแบบ ราคาจะ
ตางกันตรงนี้ ขอเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญงานวิชาการและแผนงานไดชี้แจง ขอเชิญครับ

-26นายวิทวัส ปนวารินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายวิ ท วั ส ป น วาริ น ทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ขอเรียนชี้แจง ประเด็นที่ 1 ขอมูลที่ไดจากการประชาคม
หมูบาน ปรากฏอยูในแผนชุมชน และนําเรียงลําดับความตองการของชุมชน นํามาจัดทําแผนพัฒนา
4 ป และนํามาจัดทํางบประมาณ ตามลําดับที่ชุมชนไดจัดเรียงลําดับมาแลว สําหรับประเด็นที่ 2
เรื่องการจัดแผนงาน ตามการจําแนกแผนงาน ตามรูปแบบงบประมาณของสวนทองถิ่น จําแนกได
ทั้ ง ห ม ด 4 ด า น 12 แ ผ น ง า น แ ล ะ 30 ง า น ซึ่ ง ใ น ส ว น แ ผ น ง า น ก า ร เ ก ษ ต ร
ได ร ะบุ แบ ง งานไว 2 งาน คื อ งานส ง เสริ ม การเกษตร และงานอนุ รั ก ษ แ หล ง น้ํ า และป า ไม
ซึ่งในงานยอย งานสงเสริมการเกษตร สวนใหญจะเปนงานบริหารบุคคล บริหารทั่วไป และงาน
วางแผนสงเสริมดานวิชาการเกษตร สวนงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม คือ เรื่องของปาไมชุมชน
และการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เราจึงนําโครงการตามพระราชเสาวนีย คือ รักษปา รักษ
น้ํา รักษาแผนดิน มาบรรจุไวอยูในงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม ตามรายละเอียดหนา 212 สวน
การปลูกผักปลอดสารพิษ เราไดบรรจุไวในงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ตาม
งานยอยและกิจกรรมที่ปฏิบัติก็คือ เปนการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมใหความรูทางดานวิช าการ
ดานตางๆ นี่คือไดระบุไวในการจําแนกงบประมาณ รวมถึงการสรางกิจกรรมรณรงคใหชุมชนไดมี
สวนรวม เชน การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย เรื่องของโครงการปลูกผัก ถูกบรรจุไว
ในแผนการสรางความเขมแข็งของชุมชน ขอเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญกองการศึกษาครับ

นางกีรติกาญจน สุริยะมณี ผูอํานวยการกองการศึกษา - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุก ทา น ดิ ฉั น นางกี ร ติ กาญจน สุ ริย ะมณี
ผูอํานวยการกองการศึกษา ขอนําเรียนชี้แจงประเด็นการตั้งงบประมาณงานประเพณีลอยกระทง
ครั้งแรกตั้งไวที่ 600,000 บาท ตอนนี้ลดลงมาเปน 500,000 บาท และในประเด็น ที่วา รวม
ยอดคาใชจายแลวไดแค ป ระมาณ 200,000 บาท นั้น คาดว านาจะเป นยอดรวมรางวัลแค 4
รางวัลเทานั้น เนื่องจากรางวัล 30% ของ 600,000 บาท จะได 180,000 บาท ถา 30% ของ
500,000 บาท จะได 150,000 บาท ซึ่งมีรางวัลที่ 1 ถึงรางวัลที่ 4 รางวั ลที่ 4 เป น รางวั ล
ชมเชย จํานวน 11 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ขอเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญฝายบริหารไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด ขอนําเรียนชี้แจงในประเด็นที่สอบถามวา
ไดใหเกียรติกับทางสภาเทศบาลเมืองลอมแรดหรือไม ขอเรียนวาไดใหเกียรติตลอดเวลาทั้งในและ
นอกสถานที่ สําหรับประเด็นเรื่องที่ผูอํานวยการกองคลังไดตอบไปนั้น ตั้งแตการทําครั้งแรกเราได
สอบถามไปยังคลังจังหวัด สอบถาม สตง. สอบถามเพื่อนสวนทองถิ่น ข างเคียง จนไดคําตอบมา
ถาผมไมไดหาขอมูลไว คงจะตอบไมได เขาใจวาไดตอบไปแลว แตถาผมยังไมไดตอบก็คงจะเกิดการ

-27เขาใจผิด ผมก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย ในการทํางานของฝายบริหารนั้นยังใหความเคารพสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานเชนเคย สิ่งที่ทุกทานไดเสนอแนะ ทั้งทวงติง ทั้งคําแนะนํา ทั้งชื่นชม ติชม ไดถูก
บันทึกไวหมดแลว ซึ่งเราก็ไดนําเอารายงานการประชุมสภาเทศบาลมาศึกษาวามีประเด็นอะไรบาง
แตบางเรื่องเราไมสามารถจะดําเนินการได เนื่องจากติดขัดเรื่องขอระเบียบ และจะใหทางเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผนไดนําเรียนถึงขอผิดพลาดวาเปนอะไร ที่ตรงไหน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญงานวิชาการและแผนงานไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายวิทวัส ปนวารินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผม นายวิ ท วั ส ป น วาริ น ทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ขอนําเรียนชี้แจงในประเด็นเรื่องโครงการลอยกระทง
เอกสารตามที่ไดจัดสงใหกับสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุม นอกรอบ ในสวนของงานแผนได
จัดสงเอกสารรายละเอียดของโครงการ โดยเฉพาะโครงการของกองการศึกษา ยกตัวอยางโครงการ
ลอยกระทงไดสงเอกสารใหไมครบ ขอยืนยันวาไดจัดสงเอกสารใหไมครบ ทําใหทางสมาชิกสภา
เทศบาลเมื่อรวมตัวเลขแลวไมตรงกับยอดประมาณการเดิม 600,000 บาท และในวันประชุมเรา
ไดมติในเบื้องตนวา ใหปรับลดคงเหลือเทาเดิมคือ 500,000 บาท ซึ่งในสวนของกองการศึกษาก็
ไดทําการปรับลด ในสวนของรายละเอียดคาใชจายจริง วารายการประมาณการรายจายมีอะไรบาง
นั้ น ณ ปจจุบัน น าจะสามารถใหข อมูลได กองการศึกษาคงจะประมาณการในเบื้ อ งต น ไว แ ล ว
ขอเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสุ วิ ทย คุณ ชัยมั ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทา นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ท านสมาชิกสภาเทศบาลเมือ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุก ท า น กระผม นายสุ วิทย คุณชั ย มั ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด จากการที่เราไดประชุมตั้งแตเชาเปนตนมา จากเอกสาร การทํา
ความเขาใจ บางครั้งทําใหเกิดความไมเขาใจกัน คนทํา คนอาน มีความเขาใจกันคนละอยาง เปนสิ่ง
ที่ ส มาชิ ก สภาเทศบาลตั้ง เป น ประเด็ นคํา ถามให กั บ ทางฝ า ยผู บ ริ ห ารได ต อบ เพราะว า การใช
งบประมาณนั้น เรามีงบประมาณคอนขางจํากัดในการพัฒนา เราจะตองใชงบประมาณลงทุนใหเกิด
ประโยชน สู งที่ สุ ด ผมมี งานอยู 2 งานที่จะตองติด ตาม คือ เรื่องของโครงการแข ง ขั น กี ฬา และ
โครงการออกกําลังกายเพื่ อสุขภาพ งบประมาณ 200,000 กวาบาท อีกงานหนึ่งก็คืองานสม
เกลี้ยง งบประมาณ 300,000 บาท เราจะนํามาใชอะไรบาง ที่ถามเพราะวาเปนหวง เมื่อเราใช
งบประมาณดังกลา วไปแลว ความตอเนื่อง ความยั่งยืน จะเกิดผลอยางไรบ าง ขอใหทางฝ า ยที่
รับผิดชอบไดชี้แจงเพื่อทําความเขาใจดวย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญงานสวัสดิการสังคมไดชี้แจง ขอเชิญครับ

-28นางพัชรี มณีวงศ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางพัชรี มณีวงศ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ขอนําเรียนชี้แจง ประเด็นเรื่องการจัดงานโครงการถนนสมเกลี้ยง สืบเนื่องจากปที่แลว เราไดตั้ง
งบประมาณไวสําหรับการจัดกิจกรรมการประกวดเกลี้ยงไว ซึ่งเปนปแรก และไดมีการดําเนินการ
มีผลการดําเนินงานดีในระดับหนึ่ง และในปนี้ไดปรึกษากันวาเราจะมีการพัฒนาสมเกลี้ยง ใหเปน
พืช เศรษฐกิ จ เป นผลไมป ระจํา ทอ งถิ่น เปน ที่ รูจั ก และมี ราคาแพงเพี ย บเท ากับ ผลไมที่ ม าจาก
ตางประเทศ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งปนี้จะไดมีการจัดกิจกรรมคลายกับปที่แลว และจะมี
การจางจัดทํารูปปนสมเกลี้ยง ลักษณะเปนผลใหญเหมือนที่เราเห็นที่สวนนงนุช ไดสอบถามราคา
จากชางแลว ราคาสูงพอสมควร งบประมาณ 300,000 บาท อาจนอยไป และมีอีกกิจกรรมหนึ่ง
คือ จะปลูกตนสมเกลี้ยงบริเวณถนนเสนทางเทศบาลเมืองลอมแรดหลังใหม โดยจะปรับภูมิทัศนให
เปนถนนสมเกลี้ยง เพื่อที่จะใหคนตางถิ่นที่ผานไปมา ไดเห็นวาตนสมเกลี้ยงเปนอยางไร สงเสริมให
เปนที่รจู ักกัน ขอเรียนชี้แจงไวเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- ขอเชิญกองการศึกษาครับ

นางกีรติกาญจน สุริยะมณี ผูอํานวยการกองการศึกษา - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุก ทา น ดิ ฉั น นางกี ร ติ กาญจน สุ ริย ะมณี
ผูอํานวยการกองการศึกษา ขอนําเรียนชี้แจงเรื่องโครงการแขงขันและสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ ในหนา 203 โครงการนี้เราไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป เนื่องจากวาเรามีการประเมิ น
และไดมีการตอบรับจากเยาวชนและประชาชน อยากจะใหมีการจัดทุกป โครงการนี้เราจึงจัดทํ า
อยา งตอ เนื่อง สํา หรับ ที่ทานสุวิทย คุณชัย มัง สมาชิก สภาเทศบาลไดบ อกวา ที่ตั้ง ไวจํา นวน
230,000 บาทนั้นเปนคาอะไร เราจัดเปนกีฬาฟุตบอล และกีฬาเปตอง คาใชจายเปนคารางวัล
ของเด็กและเยาวชนที่มารวมแขงขัน มีอยูดวยกันหลายรุน และคาเชาสนาม คาอุปกรณกีฬา คาเชา
เครื่องเสียง คาเตนท โตะ เกาอี้ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ ใชระยะเวลาการจัดการ
แขงขันจํานวน 1 เดือน ขอเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสุ วิ ทย คุณ ชัยมั ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทา นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และ
ท านสมาชิกสภาเทศบาลเมือ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุก ท า น กระผม นายสุ วิทย คุณชั ย มั ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ทุกโครงการคงจะมีความคลายคลึงกันในเรื่องที่ตองการจะรู วา
ทํ าโครงการนี้แลวเสร็จ ทําเปน ครั้งคราว หรือทําตอเนื่อง สง ผลถึงความยั่ งยืนตรงไหน ที่ เราจั ด
ขึ้นมา ผลที่ไดรับตรงเปา ตรงประเด็นหรือไม ที่เราจะชวยกัน พัฒนา สําหรับ ในเรื่องของกี ฬาไม
เกี่ยวกับกีฬาที่สงเสริม แตโรงเรียนที่อยูนอกระบบของเรา งบประมาณ 100,000 บาท ดังนั้นจะ
เห็นวา เด็กทุกคนที่อยูในตํา บลลอมแรดไดสัมผัส แตของเรางบสูงกวา ซึ่งก็เขาใจวา ตอนนี้เรามี
คาใชจายงบประมาณสูงขนาดไหน ผลที่เกิดจากการที่เราสงเสริมสิ่งที่เกิดตามมาใหเด็กและเยาวชน
ของเรามีผลอยางไร เราสามารถจะนํามาตอยอดในเรื่องของคุณภาพชีวิต การงานอยางไร อันนี้
ไมไดเฉพาะเจาะจง 2 โครงการนี้ เนื่องจากที่ผมยกมาเปนตัวอยาง เนื่องจากวางานสมเกลี้ยงเมื่อป

-29ที่แลวก็ จัด ป นี้ก็จัดขึ้นมาอีก เงิน เพิ่มอีก หลักการจริงๆ ที่เราตองการจะให สมเกลี้ยงเปนที่ รู จั ก
แพรหลายนั้น อยูที่ใหพี่นองประชาชน หรือผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสมเกลี้ยง ไดรับการสงเสริม
ไดรับชวยเหลือ และไดรับการประชาสัมพันธ แลวนํา ไปประกอบอาชี พ จึงจะหมุน เวีย นกั น ไป
อยากจะฝากใหผูรบั ผิดชอบโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ ไดตอ ยอดใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตั้ง แตในเรื่ อ งของงบประมาณที่ ใช โครงการอื่น ๆ ก็เชน เดีย วกัน บางโครงการใช
งบประมาณเปนจํานวนมาก ภาครัฐใชงบประมาณดําเนินการจํานวนมากจะตองไดผล บางอยาง
เรื่องถนน หนทาง รองน้ํา ก็เหมือนกัน เมื่อเราทําแลว พี่นองชาวบานไดรับประโยชน ในเรื่องของ
การสัญจร ในเรื่องของการระบายน้ํา และเรามานั่งวิเคราะหกัน ตอวา เมื่อเราทํารองระบายน้ําดี
แลว ถนนดีแลว จะเกิดอะไรขึ้น ถนนดีกลางคืนก็ตองมีผูสัญจร ไฟสองสวางเพียงพอหรือไม ทาง
โคงทางแยกตางๆ ก็จะตองมีการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก บางอยางเราตั้งใจทํางานดี จะตองมองถึงเรื่อง
ของคุณภาพงาน แตเรื่องของทัศนียภาพ เชน ถนนที่เราอนุมัติเงินใหผูรับเหมาสรางขึ้นมา บางครั้ง
ผูรับเหมาสรางตามแบบแปลนจริง แตบางครั้ง ตองดูที่ศิลปะ ในเรื่องของการทํางาน ไมใชทําตาม
แบบอยางเดียว เพราะวาสิ่งเหลานี้ จะเปนภาพที่ออกมาใหปรากฏเห็นไดชัด ทางเลียบแมน้ําวังทั้ง
2 ฝ งที่เราผลักดันใหเกิด โครงการนี้ขึ้น มา ถา หากวา ขาดการเอาศิล ปะเขาไปเกี่ย วข อ ง ความ
สวยงามไมมี แทนที่เราจะไดรับคําชม เราก็อาจไดรับคําที่ไมดีแทน กระทบมาถึงทั้งฝายบริหาร และ
ทางฝายสมาชิกสภาเทศบาล โดยเฉพาะผูนําชุมขนบางทาน หรือพี่นองประชาชนบางทาน ไดฝาก
ความหวังวา สมาชิกสภาเทศบาลที่คัด เลือ กเขา มาทํา หน าที่ เขาไดตั้ งความหวั งไว กั บ เรา ทั้ ง ๆ
บางครั้งเขาก็อาจจะยังไมเขาใจวา เงินมีหรือไม งบประมาณที่เรามีมากพอหรือ และอีกอยางหนึ่ง
เปนที่ทราบกันดีวางบประมาณที่เราใชกันทุกวันนี้ เรารอจากรัฐบาลหยิบยื่นมาให การพึ่งพาตัวเอง
การชวยเหลือตัวเอง การหารายไดใหกับเทศบาลเองยังมีนอย อั นนี้ก็จะตองชวยๆ กั นทําความ
เขาใจ เพื่อที่จะให เกิ ดความเขาใจที่ดี ที่ผมพูดทวงติ งไป อยากจะเอาไปเป นองค ป ระกอบหนึ่ ง
สําหรับการใชงบประมาณประจําป และมีคุณคา ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญฝายบริหารไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายชาญณรงค ฟงเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรดผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผมนายชาญณรงค ฟ ง เพราะ
รองปลัด เทศบาลเมือ งล อ มแรด ขอขอบคุณท านสุวิ ทย คุ ณชัย มัง สมาชิกสภาเทศบาลเมื อ ง
ลอมแรดเปนอยางสูง ที่ทานไดเห็นความสําคัญของสมเกลี้ยง สําหรับงานสมเกลี้ยงของเราในปนี้
เราไดมีการประชุมนอกรอบกับทานเกษตรอําเภอซึ่งเปนแมงานรวมกับเรา ไดเชิญตัวแทนผูปลูกสม
เกลี้ยงแตละหมูบานในงานอบรมที่บานเวียง ตอนเชาก็ไดมีการพูดคุยกันเรื่องการจัดงานสมเกลี้ยง
ไดขอสรุปมาวา 1.จะจัดงานเหมือนเดิม ซึ่งในครั้งแรกจะเสนอใหจัดงานที่บริเวณหนาเกษตรอําเภอ
แตพื้ นที่ บ ริ เวณนั้ นเป นพื้ น ที่ข องทางหลวง จึ งจัดงานบริ เวณนั้ นไม ได ได ข อ ตกลงว า ให ม าจัด ที่
สวนสาธารณะเมืองเถินเหมือนเดิม 2.อยากเห็นสมเกลี้ยงเปนที่ขึ้นชื่อหรือเปนที่รูจักทั่วไปในที่อื่น
หรือในจังหวัดอื่น เพราะที่อื่น จังหวัดอื่น เชน จังหวัดเชียงใหม จะเรียกวาสมเชง ไมใชสมเกลี้ยง
การจัดงานจะจัดขึ้นประมาณตนเดือนกันยายน ซึ่งปที่แลวเราจัดกันเดือนสิงหาคม ดังนั้นในปนี้ก็
นาจะจัดวันที่ 1 – 6 กันยายน 2561 หรือไมเกินวันที่ 10 กันยายน 2561 อันนี้คือกําหนดการ
คร า วๆ ส ว นการขายส ม เกลี้ ย ง และขายของต า งๆ อยากจะให ข ายเฉพาะของตํ า บล

-30ลอมแรด อําเภอเถิน เพราะวาอยางสมเกลี้ยงของอําเภอเถิน และของอําเภอแมพริก รสชาดก็ไม
เหมือนกัน สําหรับรายละเอียดคงจะมีการประชุมอีกครั้งรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ และขอเชิญ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมประชุมดวย ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับสมเกลี้ยง ผมอยูจังหวัดลําปางมานานมาก เคยซื้อสมเกลี้ยงใสชะลอมนําไปฝาก
ที่บาน จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ ปญหาของสมเกลี้ยงคือ ตนแก ไมมีการปรับปรุงพัน ธุและคุณภาพ
ทําใหคุณภาพของสมเกลี้ยงจากที่เคยมีลูกใหญ ตอนนี้ก็ลูกเล็กลง ไมทราบวาการสงเสริมการปลูก
สมเกลี้ยง ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเถินนั้นเปนอยางไรบาง ผมมองวาการจัดงานในจังหวัดลําปาง
เปนอะไรที่แปลก จัดงานอะไรก็จัดกันเอง ชมกันเอง ติกันเอง เชนเดียวกันกับงานสมเกลี้ยง ขาด
การประชาสัมพันธ รูเฉพาะอํา เภอเถิน ในตัวเมืองไมรูดวยซ้ําวาที่ อําเภอเถินมีการจัดงานวั นส ม
เกลี้ยง จึงทําใหการแพรหลายของคําวาสมเกลี้ยงซึ่งเปนเอกลักษณของอําเภอเถินขาดหายไป มีผล
ตอการจัดจําหนายของสมเกลี้ยงดวย เกษตรกรก็ไมสามารถที่จะจําหนายสมเกลี้ยงออกไปนอกเขต
จังหวัดลําปางได เมื่อครั้งวันงานจัดการแขงกันกีฬาทองถิ่น ที่เทศบาลเมืองลอมแรดของเราเปน
เจาภาพ รองผูอํานวยการดอยคําไดมาที่ลําปาง มาพรอมกับ ที มงานเพื่อ มาเช็คปริมาณของสม
เกลี้ยงของอําเภอเถินของเรา วาเพียงพอตอการนําสงเขาโรงงานผลิตที่จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะทํา
น้ําสมเกลี้ยงบรรจุกลองออกจําหนายหรือไม เปนที่นาเสียดายที่สมเกลี้ยงของเรานาจะไดแปรรูป
เปนน้ําสมเกลี้ยงบรรจุลงกลอง ตรา ดอยคํา ออกจําหนาย แตไมสามารถทําไดเนื่องจากผลผลิตของ
เราไมเพี ยงพอ ผลผลิตมีนอย และไมค งที่ ไมส ามารถจึ งไมสามารถจัดส งใหกั บ โรงงานผลิตได
นี่คือปญหาของอําเภอเถิน จึงอยากจะขอฝากไวกับทุกทานที่เปนชาวอําเภอเถิน ทานอาศัยอยูที่นี่
จะทําอยางไรเปนการเพิ่มผลผลิต ตนที่แกควรทําอยางไร จะทําอยางไรที่จะกระจายผลการผลิต
ออกไป ควรทําอยางไรใหเปนที่รจู ักกันทั่วประเทศ ไมใชเปนที่รจู ักเฉพาะอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
นี่คือสิ่งที่อยากจะขอฝากทุกทานไว ไมใชเพียงแคจัดงานสมเกลี้ยง จัดกันเอง ชมกันเอง ติกันเอง
งานเสร็จแลว ก็จบกันไป ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบดินทร เครือนพรัตน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบดินทร เครือนพรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ผมมีเรื่องที่อยากจะรบกวนทางฝายผูบริหารเปนขอเสนอแนะ
ถาเราจะจัดงานสมเกลี้ยงใหเสร็จไปก็คงจะเหมือนที่ทานสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาล
ไดกลาวไปแลว แตกอนที่จะจัดงานจริง นาจะมีการประชุมตั้ งแตเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม
การจัดงานตางๆ ในทุกวันนี้ หากไมมีเครือขาย เชื่อไดเลยวางานจะกรอย เพราะฉะนั้นเครือขาย
ที่วานี้ ขึ้นชื่อวาการเกษตร เชน กลวย ที่อําเภอเกาะคามีคนปลูกกลวย เพื่อเปนสินคาสงออกไปยัง
ประเทศจีน ไดกําไรหรือขาดทุนก็มีคนเรียนรู เปนที่แนนอนวาหากนิ่งเฉยไมดําเนินการประชุมกอน

-31การจัดงาน ปลอยเวลาลวงเลยไป เมื่อการจัดงานเสร็จสิ้นก็จะมีคํากลาววา เปนที่นาเสียดาย มีเวลา
นอยในการเตรียมการ ทําไมทัน ทําใหไดผลตอบรับไมดี ปหนาคอยเริ่มกัน ใหม เปนตน ประเด็น
ตอไป เครือขายที่กลาวถึงนั้นไมใชเฉพาะเรื่องผลผลิตทางการเกษตรเพียงอยางเดียวเทานั้น รวมถึง
เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพราะเกษตรกรของในปจจุบันนี้สนใจที่จะมีเครื่องจักรกล
ตางๆ เพื่อชวยทุนแรง ลดตนทุนการผลิต เปนตน เพราะฉะนั้นก็ขอฝากฝายบริหารไวเปนการบาน
ดวย เรื่องตอไป ผมยังติดใจในเรื่องของการเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องที่ปรากฎอยูในประเภทของ
วัสดุทางการเกษตร ที่ทานจะตั้งเปนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางการเกษตร ผลิตผล เมล็ด
พันธุพืช พันธุไม พันธุสัตวปก สัตวน้ํา คือซื้อเพื่อจะตกแตงสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพใน 14
หมูบานของเรา สวนที่สอง สวนที่วา ดวยโครงการสงเสริม การปลูกพืชปลอดสารพิ ษ ซึ่งในสว น
ดังกลาวจะเปนการอบรมใหความรู สวนที่สาม จะเปน สวนของโครงการรักษน้ํา รั กษปา รักษา
แผนดิน มีการจัดซื้อพันธุกลาไม ขอเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้วา พันธุกลาไมทุกวันนี้ ผม
เป น ส วนหนึ่งของเกษตรกร ผมสามารถขอกลา พันธุไมสัก มาได 600 ตน หนึ่งบัตรประจํ า ตั ว
ประชาชนได 600 ตน เปนกลาพันธุตนเล็กๆ นําไปบํารุงรักษาเอง ผมอยากจะใหผูที่รับผิดชอบทั้ง
3 โครงการนี้มาพูดคุยกัน วาโครงการดังกลาวทั้ง 3 โครงการนี้สามารถดําเนินการรวมกันหรื อไม
อยูที่ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการวาจะทําอยางไรใหท้ัง 3 โครงการสามารถเชื่อมโยงกันได
อยางไร และจะเกื้อกูลกันไดมากนอยเพียงใด ใชงบประมาณอยางไรใหมีคุมคา ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบรรจง สลี ว งศ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งล อ มแรด - เรีย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เ คารพและ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบรรจง สลีวงศ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขออภิปรายในภาพรวม เพราะในสวนรายละเอี ยดนั้น คิดวาได ผาน
กระบวนการคิด การกลั่นกรอง อยางละเอียดถี่ถวนแลว แตก็อาจจะมีขอบกพรองบาง ก็ไมสามารถ
ที่จะตรวจสอบไดหมด จึงอยากจะฝากใหฝายผูบริหาร เจาของโครงการหรือผูมีสวนรวมเกี่ย วกั บ
โครงการ ไดฟงขอเสนอแนะความคิดเห็นในภาพรวม ถาทุกโครงการมีความสําคัญดังที่ทานคิดไว
แล ว 121,000,000 ล า นบาท ที่ ใช ไ ปจะตอ งได ค วามคุ มค า ผมก็ เ ฝ า ดู ว า ป ในนี้ มี โครงการ
อะไรบางที่มีความแปลกใหม ไมวาจะเปนโครงการที่สนองนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เราตั้งเปาไว
เปนหลักใหญ ที่จะตองเดินไปสูจุดหมาย มีโครงการอะไรตอบโจทยตรงนี้บาง และมีการทําประชา
พิจารณหรือคนพบจากการประเมินผลครั้งที่ผานๆ มา มีจุดประสงคอะไร จะตองการพัฒนาอะไร
และตองการจะใหชวยเหลือแกไขปญหาอะไร รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
เทศบาลเมื องลอ มแรด เขาจะใหเรามีสวนรวมมากนอยเพี ยงใด นอกจากนั้น ก็จะเป นเรื่องของ
กระบวนการทํางาน โครงสรางการทํางาน ผมอยากจะเห็นกระบวนการทํางานที่นาสนใจ เพราะถา
ทําแตแบบเดิมๆ ก็จะไมมีอะไรที่จะตอบสนองความพึงพอใจได ศาสตรพระราชามีเปนตําราที่นาจะ
ศึกษาและนํามาใช ฉะนั้น การแถลงชี้แจงวาทําแผนอะไรบาง โครงการใชไปเทาไหร ก็ไมสามารถที่
จะเจาะลึกในงานตางๆ ได จึงอยากจะฝากไววาที่สํา คัญ นอกจากใชเงิน ให หมดๆ ไป เราต องมี
กระบวนการทํางานที่แปลกใหมบาง วาใครมีสวนรวมบาง เขาพัฒนาการทํางานของเขาไปอยางไร
มีการสรางเครือขายขึ้นมาหรือไม เครือขายนั้นเปนเครือขายองคกรภายนอกหรือภายใน เปนชุมชน
ของเราเองหรือในสํานักงานเทศบาลเมืองลอมแรดเราเอง ไดรวมมือกันขนาดไหน หรือวาแยกกัน

-32เหมือนเดิม นาจะตองดูวากระบวนการของเราพัฒนาตนเองไปถึงไหน และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือการประเมินผลหลังจากโครงการของเราดําเนินการเสร็จสิ้น มีความพึงพอใจหรือไมพอใจ มี
ความคุมคาในการใชงบประมาณหรือไม ถาตรงนี้ทําไดดี โครงการใหม คราวตอไป ในปตอไปก็จะ
เปนโครงการที่ดี ในกระบวนการนี้เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเวลา การวัดการประเมิน โครงการที่
ผานมาทําไดดี ใหความสําคัญมากๆ ก็จะเปนเรื่องดีของเรา และสุดทายเมื่อประเมินไดแลวสิ่งที่เรา
ภาคภูมิใจไดวานี่คือความสําเร็จ เมื่อมั่นใจแลวก็ตองเผยแพร เพื่อที่จะนําเสนอเผยแพรใหพี่น อง
ประชาชนไดรับทราบ บางครั้งเราก็ชื่นชมที่มีขาวสารออกมา บางครั้งก็เฝารอวาเราจะมีสวนรวม
ตอบคําถามชุมชนไดอยางไร เพราะเราก็ไมทราบเหมือนกันวาคืบหนาไปถึงไหน มีความสําเร็จขนาด
ไหน ฉะนั้นประเด็นที่เอยมานั้นจะเปนตัวชี้วัด เปนองคประกอบหนึ่ง คงจะเปนสวนหนึ่งที่จะตอบ
โจทยวา ในปหนึ่งใชเงินไปรอยกวาลาน ก็จะเปนโครงการพัฒนาประมาณยี่สิบถึงสามสิบลาน เมื่อ
เปดดูรายละเอียดโครงการในเลม ก็จะพบการทําสัญลักษณสมเกลี้ยง ถาเปนการทําแบบชั่วคราว
แคนําไมไผมาสาน เอาแผนโฟมมาตัด นํากระดาษมาปด ทาสีแตงเติม คงใชไดแคงานสองงาน ไม
นานก็คงเสื่อมสภาพตองทิ้งไป งบประมาณ 300,000 บาท ที่อาจจะไมพอนั้น ถานํามาคิดใหมทํา
ใหม มีกระบวนการทํางานดีๆ ก็อาจจะเปนสัญลักษณของเทศบาลเมืองลอมแรด เมืองเถินของเรา
เปนของถาวรหาที่ตั้งไวสักแหง เปนจุดเริ่มตนก็ยังดี ในปๆ หนึ่งอยากจะเห็นสิ่งแปลกใหม อยากจะ
ใหเกิด ไมใชเพียงแคทําตามประเพณี ทําเหมือนปที่ผานๆ มา ทําตามนโยบาย ทําตามหนังสือสั่ง
การ เพียงอยางเดียว อยากจะใหใชเงินใหเกิดประโยชนตอทองถิ่นของเรา ใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ผมขอฝากดวยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- สมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิก
สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลอมแรด ผมมีขอสังเกตวาสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ทานไดอภิ ปรายเรื่อง ความคุมคา แตที่
สําคัญ คือความตอเนื่อง เปนเหมือนเมือ งทองเที่ยว ตอจากนี้ไปเราจะทํา อะไรตอไปในอนาคต
อยางเชน เราทําถนนเลียบแมน้ําวัง เราควรจะมีหลักกันคนตกน้ํา มีไฟสองสวาง มีตนไม เพื่อให
ความสวยงามในอนาคต ตอไปเราจะมีการสงเสริมอะไรเขาไปอีก เพื่อจะใหตรงนี้เกิดความสวยงาม
สง เสริ มใหเ ป น แหล ง ปน จัก รยาน ออกกํ า ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ ท อ งเที่ ย วหรื อ พั ก ผ อ น เป น ต น
อยากจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและฝายผูบริหาร ตอนเย็ น ๆ ลองไปเดิน ถนนเลี ย บแม น้ํ า วั ง
บ านอุ มลอง จะเห็นจั ก รยานและคนเดินออกกํา ลัง กาย ซึ่ งในแตกอ นไมมี เลย ตอนนี้อ าจจะมี
ประมาณ 30 – 40 คน ใชถนนเลียบแมน้ําวังเปนสถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่อง
ถาใครรูถึงตนเหตุที่พี่ตูน บอดี้สแลม ออกมาวิ่งการกุศลใหกับโรงพยาบาล เพื่อใหคนเราไดตระหนัก
วาการที่เราจะปวยแลวไปโรงพยาบาลเราควรที่จะออกกําลังกายใหมีสุขภาพแข็งแรงปองกั นการ
เจ็บปวยดีกวา เหมือนกับที่เรามีโครงการแขงขันกีฬาออกกําลังกาย ควรเนนใหออกกําลังกายจริงๆ
เปนการแขงขันที่เนนการพัฒ นาใหออกกําลัง กายจริงๆ เมื่อเกิดความตอเนื่องแลว อยากจะฝาก
เรื่องการมองภาพไกล เรามีงบประมาณกลาง มีงบประมาณการแกไขปญหา นั่นก็คืองบเฉพาะหนา
งบเฉพาะกิจ ผมไมอยากใหเกิดความรูสึกวาทํากันไปตามคําสั่ง ตามนโยบาย อยากจะเห็นวาเราทํา
แลวลงทุนลงแรงไปแลว ทําแลวตองใหไดประโยชนขึ้นมา อยากจะใหไดบทสรุป หรือที่เรียกวาถอด
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อะไร และในอนาคตจะเปนอยางไรตอไป มาสูแผนระยะกลาง ใน 10 ปขางหนา เราจะไปอยางไร
ไมตองไปเขียนอะไรใหเยอะ เขียนใหรูถึงทิศทางไมตองซับซอนมาก และในแผนระยะไกล หรื อ
ระยะยาว เราจะทําอยางไรตอไปใหการใชง บประมาณนี้สงผลใหไปตอเทศบาลเมื องลอมแรดใน
ระยะยาว เทาที่สมสังเกตในหลายๆ เรื่อง อาจจะไมมีงบประมาณ หรืออาจจะใชงบบริหาร เพราะ
สวนนี้เทาที่ดูจากงบประมาณ มีแค 3 สวน งบกลาง งบบุคคล งบดําเนินงาน ทั้ง 3 สวนนี้ รวมกวา
100 ลานบาท ทั้ง 3 สวน หากประหยัดงบประมาณในสวนไหนได ก็จะดําเนินการในสวนอื่นได ใน
สวนงบกลางคงทําอะไรมากไมไดเพราะมาจากสวนกลางโอนใหเรา งบดําเนินงานหากเราสามารถ
ประหยัดหรือทําอะไรไดเพิ่มเติม ขอฝากโครงการปายเทศบาลเมืองลอมแรด ทั้งสี่มุมเมืองของเรา
ยังไมมีปายเทศบาลเมืองลอมแรดเลย หากมีงบประมาณที่จะดําเนินการได ก็ขอฝากไวดวย เมื่อมี
คนเขามาในพื้นที่จะไดเห็น และอีกเรื่องที่ไดเคยเสนอไปแลวก็ขอฝากไวอีกครั้ง เรื่องแหลงทองเที่ยว
ผมไดมีโอกาสไดคุยกับเจาของปม ปตท. เขายินดีที่จะใหติดตั้งบอรดแนะนําประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว วาเทศบาลเมืองลอมแรดของเรามีอะไรบาง สามารถไปติดตั้งในพื้นที่ได เรื่องการสงเสริม
OTOP โดยตรง เราสามารถที่จะไปพูดคุยกับกลุมบุคคลผูที่มีสวนไดสวนเสียในการคาขายผลิตภัณฑ
เหลานี้ได ก็คงจะขอฝากไวเพิ่มเติม และที่สําคัญที่สุดเกาอี้นั่งของสมาชิกสภาเทศบาลหลายทานพัง
หมดแลว ถามีงบประมาณที่ตั้งไวเพื่อซื้อใหม จะจัดซื้อมาใชกอนก็ไดนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญครับ (ไมมี)
- ถาไมมี ขอมติวาสมาชิก ท านใดเห็นชอบรับหลัก การแหง ร างเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ และสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
(รับหลักการ เวลา 14.55 น.)
- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- ไมออกเสียง

จํานวน 10 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

- เมื่ อที่ ป ระชุ มมี มติ เห็ นชอบรับ หลัก การ แห ง รา งเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการเรียบร อยแลว จะไดสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตอไป และเพื่อใหการพิจารณารางเทศบัญญั ติฯ เปน ไปดวย
ความเรี ย บร อ ย เห็ น ควรพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ สํ า หรั บ
คณะกรรมการแปรญัตติตามมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 5
กุม ภาพันธ 2561 ไดพิจารณาคัดเลือ กไวแลว โดยมีผูไดรับการคัดเลือกเปน คณะกรรมการ
แปรญัตติรา งเทศบัญญัติ ดังนี้
1. นายสนั่น กันชาติ
2. นายสุวิทย คุณชัยมัง
3. นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
ดังนั้น จึงขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดพิจารณาวาจะเสนอใหคงชุดเดิมหรือใหมี
การเสนอรายชื่อสมาชิกฯ ใหม เพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปรญัตติทําหนาที่แปรญัตติราง
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ทาน
นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอ
เสนอใหคงคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอผูรับรอง
- มีผูรับรอง 2 คน ไดแก
1. นางเพียงใจ เสริมพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2. นายศิริ พรมดี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม (ไมมี)
- ถาไมมี ขอมติจากสภาแหงนี้วาเห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติคงชุดเดิม ตามที่
สมาชิก สภาฯ ไดเสนอมาเพื่อทํา หนา ที่แ ปรญัต ติรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจา ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. นายสนั่น กันชาติ
2. นายสุวิทย คุณชัยมัง
3. นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
ตามที่สมาชิกเสนอหรือไม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- ไมออกเสียง

ประธานสภาฯ

- ตอไป ขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ เกี่ยวกับการแปรญัตติเชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

จํานวน 10 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

- กราบเรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลที่ เ คารพและท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
ลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางจิไรรัตน หลอวิไล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
ขออนุญาตชี้แจงระเบียบฯ ประชุมสภาฯ พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 หมวด 3 ญัตติ ดังนี้
ขอ 45 วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได
และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น
ขอ 49 วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรค
หนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอ
คําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ในกรณี ที่ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น เปน ผู แ ปรญั ต ติ จ ะต อ งมี ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น รับ รอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ และ
หมวด 4 งบประมาณ
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หรื อ การขอลดจํ า นวนเงิ น ที่ ข ออนุ ญ าตจ า ย และต อ งมี จํ า นวนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น รั บ รอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ
ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปร
ญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ
และข อ 61 ห า มไม ให แ ปรญั ต ติ ใ นรายการและจํ า นวนเงิ น ซึ่ ง มี ข อ ผู ก พั น อย า งใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู
(2) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย
ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภาทองถิ่น
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ขอบคุณคะ
ประธานสภาฯ

- กรณีที่ประชุมมีมติรับหลักการแลว จะไดสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตอไป
โดยขอใหที่ประชุมกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติซึ่งตามระเบียบฯ กําหนดไวตองไมนอยกวา 24
ชั่วโมงนับแตสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแลว
- ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเสนอวันรับคําขอแปรญัตติ

นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายเปรมปรีดิ์ หมูวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด ขอเสนอวันรับคําขอแปรญัตติ ระหวางวันที่ 6 - 9 สิงหาคม
2561 โดย วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 15.00 – 18.00 น. รวม 3 ชั่วโมง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง และขอกําหนดวันประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่
14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- ขอผูรับรอง
- มีผูรับรอง 2 คน ไดแก
1. นายศิริ พรมดี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
2. นายบรรจง สลีวงศ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
- มีสมาชิกฯ ทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม (ไมมี)
- ถ าไม มี ขอมติจากสภาแหง นี้วาเห็นชอบกํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ าแปรญัต ติ แ ละ
ระยะเวลาพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สมาชิกเสนอหรือไม
- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- ไมออกเสียง

จํานวน 10 เสียง
จํานวน - เสียง
จํานวน - เสียง

-36ประธานสภาฯ - สําหรับการกําหนดวันนัดประชุมเพื่อพิจารณารา งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้ ใน
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นอนุมัติใหตราเปน เทศบัญญัติ จะขอนัดประชุมครั้ ง
ต อ ไปในวั นที่ 20 สิ ง หาคม 2561 โดยจะจัด สง เอกสารก อ นไม นอ ยกว า 3 วั น ซึ่ งทาง
เลขานุการสภาและประธานสภาฯ จะมีหนังสือแจงนัดใหทานสมาชิกทุกทานทราบภายหลังตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิก ท านใดมีญัตติห รื อ เรื่ อ งอื่นๆ ที่จะเสนอที่ป ระชุม ในระเบียบวาระนี้ ห รื อ ไม
ขอเชิญครับ

นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด - เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมบูรณ วงศโสม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
การประชุมในวันนี้ไดเนื้อหาสาระ สิ่งที่เปนขอสงสัยของสมาชิกสภาเทศบาล ที่เปนปญหาสําคัญ ก็
คือการทําโครงการ ทุกเทศบาลจะตองมี วิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผน โครงการ กิจกรรมต า งๆ
มากมาย ซึ่ ง ป ญ หามาจากกิ จกรรมดัง กล า วนั้ น ไม เ ห็ น ภาพชั ด เจน ผมขอฝากไว ใ นป ต อ ๆ ไป
โครงการที่จะนํามาใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณานั้น ควรจะมีรายละเอียดใหมากกวานี้ ไมใชมี
เพียงตัวเลขขอตั้งงบประมาณเพียงอยางเดียว การขออนุมัติตั้งงบประมาณแลวไปทํา การจั ดทํา
รายละเอี ย ดค า ใชจ า ยในโครงการใส ในภายหลั ง นั้ น ไม ถูก ต อง ควรที่ จ ะทํ า การประมาณการ
คาใชจายกอนดวย และขอขอบคุณฝายบริหารที่ใหเกียรติฝายสภาเทศบาล เพราะวาในความเปน
จริงแลวเทศบาลเมืองไมมีความจําเปนที่จะตองใหสมาชิกสภาเทศบาลมาสอบถาม พิจารณาความ
เหมาะสมเรื่องงบประมาณโครงการ เทศบาลเมืองสามารถดํา เนินการเสนอโครงการมาให ส ภา
เทศบาลพิจารณาเห็นชอบไดเลย แตเทศบาลของเรานั้นอยูกันแบบพี่แบบนอง จึงชวยเหลือกัน แต
เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานก็ควรที่จะทําใหถูกตอง ทําใหดี เพื่อที่จะเปนเกราะกําบังให
พวกเราตอไปในอนาคต ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณครับ
- เชิญฝายบริหารครับ

นายนรินทร หวงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด - กราบเรียนประธานสภาที่
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนรินทร หวงไธสง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด สําหรับคําแนะนําจากทานสมาชิกสภา
เทศบาล สิ่งดีๆ ตางๆ ทางผูบริหารก็จะไดนํามาปฏิบัติ ใชเปนแนวทางในการดําเนินการ และขอ
เรียนว าตลอดระยะเวลาที่ผา นมานั้น คําแนะนําจากทานสมาชิกสภาเทศบาลนั้นชวยพั ฒนาตั ว
พนักงานเทศบาลไดเปนอยางดี จากผลการประเมินผลงานที่ออกมาแลว คําชมของจังหวัด คําชม
ของหนวยงานราชการใกลเคียงนั้น เรารูสึกไดวาพนักงานของเรานั้นเกงขึ้น เราไดพยายามทําทุก
อยาง เปาหมายแรกก็คือการใหเกียรติซึ่งกันและกันกอน หลังจากนั้นจึงเปนเปาหมายงานตอไป สิ่ง
ที่ผมอยากจะนําเรียน โดยจะใหทางกองชางเปนผูนําเรียนชี้แจง ในเรื่องโปะแพสูบน้ํา วาในขณะนี้
ไดดําเนินการไปถึงไหนแลว และจะทันกับความตองการของกลุมผูใชน้ําหรือไม ขออนุญาตท าน
ประธานสภาเทศบาล ใหทางกองชางไดดําเนินการขี้แจงตอสภาเทศบาลตอไป ขอบคุณครับ
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- ขอบคุณครับ
- เชิญกองชางไดชี้แจง ขอเชิญครับ

นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลอมแรดผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายจักรพงษ พุมไม หัวหนาฝายแบบแผน
และกอสราง ขอนําเรียนชี้แจงเรื่องการกอสรางโปะแพสูบน้ํา แทนของเดิมที่ชํารุด ในขณะนี้ไดผู
รับจาง และผูรับจางไดเซ็นตสัญญาและแจงเขางานเรียบรอยแลว สําหรับขั้นตอนตอไปคือขั้นตอน
การกอสราง ซึ่งในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจการจาง กลุมผูใชน้ํา ประธานกลุม
ผูใชน้ํา และตัวแทน รวมกับทางเทศบาลเมืองลอมแรดจะไปตรวจสอบวาการกอสรางโปะแพสูบน้ํา
ดังกลาวนั้น ดําเนินการไปถึงไหนแลว และจะดําเนินการเคลื่อนยายมาในวันไหน และไดทราบจาก
ผูรับจ างวา ในวัน ที่ 9 สิงหาคม 2561 ผูรับจ างจะดํา เนิน การขนย ายโป ะ แพสูบ น้ํามาในพื้น ที่
จํานวน 1 ทุน และอีก 1 ทุน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นจะใชเวลาในการดําเนินการ
ประกอบอีกประมาณ 5 วัน สําหรับโปะเกาจะดําเนินการยกไปไวที่ปาชาเดนแกวกอนเพื่อรอการ
จําหนายตอไป หลังจากดําเนินการประกอบเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะมีการตรวจรับ ตรวจสอบ วา
สามารถทําการสูบน้ําไดดีหรือไม รวมกับกลุมชาวนา ผูใชน้ํา จากบานเดนแกว บานแพะหลวง และ
บานเหลา ขอนําเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกทานใดตองการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม (ไมมี)
- หากไมมี ผมขอเพิ่มเติมอีก เล็กนอย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลอ มแรดทุก ทาน และ
คณะกรรมการวิสามัญเทศบาลเมืองลอมแรด ไดมาจากการคัดสรรผูที่มีความรูความสามารถ ใน
ด า นต า งๆ แตกต า งกั น ไปตามประสบการณ ข องแต ล ะท า น แต ล ะท า นได ม าช ว ยถ า ยทอด
ประสบการณ ไดใหคําแนะนําตางๆ สิ่งที่เปนประโยชนก็ขอใหทางฝายบริหาร พนักงานเทศบาลทุก
คน ไดเก็บเกี่ยวนําเอาองคความรูตางๆ ที่ไดรับนั้นไปใชในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
พี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลอมแรดตอไป เทศบาลเมืองลอมแรดนั้นเปนเทศบาลที่ตั้งอยู
จุดศูนยกลางของอําเภอเถิน ยังมีอีกหลายเรื่อง หลายประเด็นที่จะตองพูดคุยกันอีก ไมวาจะเปน
เรื่องขยะ เรื่องยุทธศาสตร 5 ดาน ก็คงจะตองขอฝากทุกทานไววา หากมีวิธีการอยางไร ตรงไหนที่
จะสามารถสราง Connection เพื่อนําเงินงบประมาณมาช วยพัฒนาทองถิ่น ของเรา เพราะเงิน
งบประมาณของเราที่มีก็คงไมเพียงพอ ผมขอฝากไวดวยครับ
- ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกทาน ผูบริหาร ตลอดจนหัวหนากอง เจาหนาที่
เทศบาลเมืองลอมแรด ที่ไดใหความรวมมือ ที่ไดเสียสละเวลา เพื่อพี่นองประชาชนชาวเทศบาล
เมืองลอมแรด ขอปดการประชุม ขอบคุณครับ
ปดประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) ตันติกร สาลี ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายตันติกร สาลี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

-38(ลงชื่อ) ดารุณี บุญสง ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวดารุณี บุญสง)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ) จารุณี โพธาชัย ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางจารุณี โพธาชัย)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ) นรินทร หวงไธสง ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายนรินทร หวงไธสง)
ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลอมแรด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 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 ไดมี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรียบรอยแลว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ลงชื่อ......ธนกร..ปกรณสกุล........
(นายธนกร ปกรณสกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองลอมแรด

