๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม

--------------------ผูม้ าประชุม
1. นายหมวก
2. นายสุภักดิ์
3. นายกร
4. นายอินถา
5. นายระเบียบ
6. นายวุฒิกร
7. นายชาญชัย
8. นางนิลวรรณ
9. นายพรชัย
10. นายโอกาศ
11. นายชัยรัช
12. นายไททัศน์

วิญญายอง
มันทะนา
เสริมสกุล
อินแถลง
กันธิยะ
ลือชา
ไชยสูตร
ชูเชิดไพร
รักการเลี้ยง
สิงขรบรรจง
สุนันท์
ธรรมเนียมต้น

ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ผูไ้ ม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมเพชร
3. นายสุชาติ
4. นายทองสุข
5. นางศุภานัน
6. นางสารภี

กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
ยะมะกะ
ศรีจันทร์ดร
แสงสุวรรณ์

รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองคลัง

เริ่มประชุม 09.00 น.
นายหมวก วิญญายอง -เรียนท่านผู้บริหารและ
สวัสดีเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภามาครบแล้ว
ประธานสภาเทศบาล
ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจําปี 2558 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
เนื่องจากนางศุภานัน ศรีจันทร์ดร หัวหน้าสํานักปลัด ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาฯ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ทําให้การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ
/ดังนั้น...

๒
ดังนั้น ผมขอเรียนเชิญ นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม ชี้แจง
ข้อระเบียบเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว เพื่อทําหน้าที่ในการประชุสภา
ตามระเบียบวาระ เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 19 วรรคท้าย ความว่า
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นํา
ความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือก
ให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
หรือพนักงานเทศบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาก่อน เชิญครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา ผมขอเสนอ นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร หัวหน้าสํานักปลัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ชั่วคราว ครับ
นายหมวก วิญญายอง ผมขอสมาชิกสภาเทศบาล รับรอง จํานวน
2 ท่าน ครับ
ประธานสภาเทศบาล - มีนายโอกาส สิงขรบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต
2 และนายระเบียบ
กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1 เป็นผู้รับรอง ครบตามจํานวน
ที่กําหนด จํานวน 2 ท่าน
มติที่ประชุม เลือกให้นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที1่
ครั้งที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ผมขอให้เลขานุการสภา
ชั่วคราว แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย เชิญครับ

นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร
เลขานุการชั่วคราว

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉันขออ่าน ประกาศสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ให้สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้ ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปี 2558 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยแรก ประจําปี
2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม ได้กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจําปีของแต่ละสมัยประจําปี 2557 และได้กําหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2558
/โดยกําหนดสมัยประชุม...

๓
โดยกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2558 เริ่มตั้งแต่ วันที่
6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (มีกําหนด 30 วัน) นั้น
อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1 3) พ.ศ.25 52) จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2558 มีกําหนด 30 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

นายหมวก วิญญายอง
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องนางศุภานัน ศรีจันทร์ดร เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ประธานสภาเทศบาล ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาฯ เนื่องจากมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้าน
เกรงว่าจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาไม่มีประสิทธิภาพ โดยยื่นใบลาออก
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง นายทวี แสนปวน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เขต 1 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ซึ่งนายทวี แสนปวน ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

-รับทราบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึก
รายงานการประชุมสภาว่ามีข้อความใดในรายงาน การประชุมที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม
หรือไม่ หากท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานประชุมสภา ขอให้เสนอแก้ไข/
เพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ
เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม การตรวจ
รายงานการประชุมสภา ขอให้เพื่อนสมาชิกสภาตรวจดูในหน้าที่ ๓ คือจากข้อความเดิม
แล้วมาเป็นมติความเห็นชอบ และแก้ไขเป็น คือตรงนี้ ผมขอทักทวงในที่ประชุมว่า ในการ
แก้ไขครั้งที่แล้ว จากความเดิมนั้น จะมีการอภิปรายไม่ได้บันทึกของแต่ละท่านที่ได้ชี้แจงไป
เพียงแต่ว่า ให้เห็นเพียงคราว ๆ ว่าความเดิมแค่นี้ และก็เห็นชอบแค่นี้ ในมติ ที่ประชุม
นะครับ แต่ว่าในละเอียดต่าง ๆ จะได้บันทึกนี้ไว้ ถ้าหากว่ามีการย้อนถามมาต้องอ้างถึง ที่
ประชุมคราวที่แล้วด้วยนะครับ เพราะว่ามีหลาย ท่านที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมติต่าง ๆ
ที่ไม่ชัดเจนของคราวที่แล้วนะครับ แล้วที่ผมจะแก้ไขเพียงตรงนี้ ผมทักทวงในที่ประชุม
เอาไว้นะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาขอบันทึกเทปไว้ด้วยครับ
/ต่อไปหน้าที่ 8…

๔
ต่อไป หน้าที่ ๘ ตรงคําพูดของผมในคอลัมน์สุดท้ายและบรรทัดสุดท้ายด้วยอ่านข้อความเดิม
ใช้ว่า “มาถามสภาก่อน แล้วไปดําเนินการทีหลัง ” ตรงนี้ถ้าหากไม่ใส่ใจ ก็ จะไม่มีปัญหา
แต่พูดถึงความหมาย มันมีความหมาย เพราะฉะนั้น ผมขอแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 8 ข้อความเดิม
“มาถามสภาก่อน แล้วไปดําเนินการทีหลัง”
แก้ไขเป็น
“ของบประมาณจากสภาก่อน แล้วจึงไปหาข้อมูลที่จะดําเนินการทีหลัง ”
หน้าที่ ๙ คอลัมน์สุดท้ายเหมือนกัน นับจากบรรทัดล่างขึ้นไป ๑ – ๒ บรรทัด แก้ไขดังนี้
ข้อความเดิม
“การอนุมัติต่าง ๆ นั้น มีอยู่ที่ผู้บริหาร”
แก้ไขเป็น
“การดําเนินการต่าง ๆ นั้นอยู่ที่ผู้บริหาร”
คอลัมน์สุดท้าย
ข้อความเดิม
“ผมผิดข้อไหน”
แก้ไขเป็น
“ผมผิดระเบียบข้อไหน”
และบรรทัดสุดท้าย
ข้อความเดิม
“เสนอเพื่อเป็นประโยชน์”
แก้ไขเป็น
“อภิปรายเพื่อเป็นประโยชน์”
หน้าที่ ๑๐ ขอให้ตัดคําว่า ความผิดพลาดมาอ้างก่อน
และแก้ไขเป็น
“อ้างถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที่กระผมทําผิดอะไร”
หน้าที่ ๔๒ คอลัมน์ที่ผมอภิปราย ให้ตัดข้อความ “แต่ถ้าหากว่าท่านทําแล้ว ต้องชี้แจงให้
รับรู้รับทราบสักนิด” ตัดออกไป
หน้าที่ ๕๔ ตรงบรรทัดที่ ๕ ข้อความเดิม “รางระบายน้ํา” เปลี่ยนเป็น ข้อความใหม่
“ลําน้ําห้วยวอก”
ขอบคุณท่านประธานสภาครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล

เชิญ สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ผมจะพูดเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณโครงการต่อเติมและ
ปรับปรุงห้องประชุม ในคราวประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว
ในส่วนของผม เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ ผมจะของด จะไม่รับรองการรายงานการประชุมฉบับนี้
/เพราะว่าการประชุม...

๕
เพราะว่า การ ประชุมคราวที่แล้ว การ ขอมติครั้งที่แล้วไม่สมบูรณ์ เพระว่าการขอ มติ
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน สมาชิกสภาขอให้ได้เพียงครั้งเดียว แต่ว่า มี
การขอมติถึงสองครั้ง ดูในคอลัมน์ ที่ทาง สท.ทวี ฯ (อดีต สท.ทวี ฯ) ตอนนี้เสียงชี้ขาดอยู่ที่
สท.อินถา นะครับ ซึ่ง มันไม่ถูก ต้อง เพราะว่า การชี้ขาดนั้น ต้องเป็นท่านประธาน สภา
แต่เพียงผู้เดียวที่มีอํานาจในการเป็นผู้ชี้ขาด ท่านดูระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ข้อที่ ๔๘
“ในการนับคะแนนเสียง ครั้งใดถ้าสมาชิก สภา ซึ่งมีผู้รับรองน้อยกว่าหนึ่งในจํานวนของ
สมาชิก สภาที่มีอยู่นะครับ มีการนับคะแนนเสียงผิด มีสิทธิ์ร้องขอนับคะแนนเสียงใหม่
ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยสมาชิก สภาร้องขอโดยวาจาให้ท่านประธาน สภานับคะแนน
เสียงใหม่ การร้องขอการนับคะแนนเสียงใหม่ นั้น จะทําได้เพียงครั้งเดียว แต่ วันนั้น
จะผิดพลาดกันนะครับ แต่ว่าจะต้องทําก่อนการดําเนิน การ เริ่มเข้าสู่วาระถัดไปครับ
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน จะเป็นการออกเสียงลงคะแนน เช่น ประธานสภาจะต้อง
เป็นตัวชี้ขาดนะครับ จะเป็นการเปิดเผยก็ได้ ลงคะแนนเสียงนับก็ได้ ในที่ประชุม สภา
ประธาน สภาต้องเป็นผู้ชี้ขาดเพียงผู้เดียว แต่ว่าจะให้เหตุผลก็ได้ไม่ให้เหตุผลก็ได้ครับ
แต่ครั้งนั้น เป็นการโยนกันไปโยนกันมา ให้ทาง สท.อินถาฯ ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ
สท.อินถา อภิปรายว่า หากเป็นการต่อเติม ผมเห็นชอบยกมือนะครับ การขอ อนุมัติ
จ่ายขาดฯ ไม่ถูกนะครับ แต่ผมจะขอไม่รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาครับ กระผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ความจริงแล้ว รายงานการประชุม สภาฉบับนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้ น กับการบันทึก
รายงานการประชุมฯ สอดคล้อง กัน แต่ ที่สมาชิก สภา ท่านอภิปรายไปอาจจะไม่เข้าใจ
ท่านควรจะเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งนี้ ที่ท่านทักทวงก็ถูก อยู่
เพราะเหตุการณ์วันนั้น ท่านก็ ทักทวงว่าการดําเนินงานของประธานสภา ไม่ถูก ท่านควร
ชี้ขาด ซึ่งทางเลขาสภาฯ ก็ได้ทักทวงแล้วว่า ควรใช้สิทธิ์ในการชี้ขาด แต่ท่านประธานสภา
ก็โยนภาระนั้นไปให้ท่าน สท.อินถาฯ เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์มันดําเนินการไป ในการ
ลงมติ ทั้งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ สมบูรณ์แบบหมดแล้วครับ จะมาย้อนว่าขอเห็นชอบ
ภายหลัง สภาไม่เห็นชอบแน่นอนครับ ทั้งนี้ เป็นกระบวนการขั้นตอนในสิทธิ์ของเ ขา
เขาจะงดออกเสียงก็สิทธิ์ของ เขา จะไม่เห็นชอบก็สิทธิ์ของ เขา ไม่สามารถบังคับ ได้
แต่พฤติกรรม ในวันนั้น ประธานสภาท่านพยายามบีบให้ผู้ที่งดออกเสียง เป็นเสียงชี้ ขาด
ถ้าเป็นบาป ก็ให้ ลําบากแทนตัวท่านเอง เพราะฉะนั่นแล้วผมเห็นว่ารายงานการประชุม
ฉบับนี้สมบูรณ์ และถูกต้องแล้วครับ มีการลําดับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกต้อง แต่ถ้าหากว่า
ท่านจะมาท้วงติงว่า ผมไม่ได้ทําแบบนั่น สมาชิก สภาก็คงจะมีพยานหลักฐานและ การ
บันทึกเทปก็คงมีอยู่ เพราะฉะนั้นแล้ว ผมถือว่าการรายงานประชุมฉบับ นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์
ถูกต้อง การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบรายงานการประชุม ถือว่าสมเหตุสมผล
แต่มีบ้างที่ตกหล่น ก็ได้ทําการขอแก้ไขในส่วนของผมไป แล้ว แต่ส่วนสมาชิก สภาท่านอื่น
เขาอาจจะเห็นว่า ไม่ใช่สาระสําคัญ ก็ไม่มีปัญหา ผมเพียงชี้แจงให้สมาชิก สภาเข้าใจว่า
ที่ท่านจะงดออกเสียง หรือว่าไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาในครั้ง มันจะ
ไม่สอดคล้องกับเจตนาของท่าน ท่านยอมรับไหมครับว่ามีเหตุการณ์ นี้ขึ้นมา เราจะได้พูด
ถูกว่าเหตุการณ์นั้นใช่เหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผมเพียงแต่ จะ
ชี้แจงให้สมาชิกสภาเข้าใจถึงรายงานการประชุมครั้งนี้เท่านั้น ขอบคุณครับประธานสภา
/นายหมวก...

๖
นายหมวก วิญญายอง
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขเพิ่มเติมอีก เชิญครับ ถ้า ไม่มี สมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายอีก ผม
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองการประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โปรดยกมือ
และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือ
นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร ดิฉัน
ขออนุญาตสรุปมติที่ประชุมในการรับรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เลขานุการสภาชั่วคราว
สมัย สามัญ สมัย ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รับรองรายงานการประชุม จํานวน ๑๐ ท่าน, ไม่รับรอง –ไม่มี - งดออกเสียง จํานวน
๑ ท่าน (นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาล)
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม
จานวน
- ไม่รับรองรายงานการประชุม
- งดออกเสียง

10 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม

ญัตติเพื่อพิจารณา
5.1 การคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม แทนนางศุภานัน ศรีจันทร์ดร
ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จานวน 1 คน
-ผมขอเชิญนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม ชี้แจงข้อระเบียบ
การเลือกเลขานุการสภา เชิญครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของการเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นที่พ้นจากตําแหน่งในการครบอายุของสภา กําหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของระเบียบ
ข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง
(
2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตําแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
สรุปใจความสําคัญก็คือ กรณี ที่เลขานุการสภาที่พ้นตําแหน่งก่อนจะครบอายุ
ของสภา ไม่ว่าจะเหตุ ใดก็แล้วแต่ ก็ให้ทางสภา ดําเนินการ เลือกเลขานุการสภา
แทนตําแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นครั้งแรก นับตั้งแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
จากการที่ประธาน สภาได้รับแจ้งความประสงค์ของเลขานุการสภาเดิม ที่ได้แสดงความ
จํานงลาออกจากการเป็นเลขานุการสภา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 2557 หลังจากนั่นก็ถือ
ว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนับจากที่ตําแหน่งว่างลง ถือว่าระเบียบวาระที่เลือก นั้น
เข้าประเด็นต้องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่ตําแหน่งว่าง
/ส่วนของการเลือก...

๗
ส่วนของการเลือก ตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๙ วรรคสอง ความว่า ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ
13 และข้อ 26
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ
ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่น มีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่น คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกตั้ง จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมี
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ข้อ 26 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่น มาครบองค์
ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น และรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดําเนินการให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธี
ยกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสีย หรือ
ถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และนําความในข้อ
7 และข้อ 8
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้
ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
สําหรับการประชุมนั้น และให้ดําเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง
เพื่อดําเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น
ดังนั้น การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าหากไม่มีเลขานุการสภา หรือมีแต่ไม่อยู่
เข้าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ที่ประชุม สภาเทศบาลเลือกสมาชิก
สภาเทศบาล หรือข้าราชการซึ่งเป็นพนักงาน เทศบาล คนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขานุการสภา ที่ว่างลง โดยการเลือกนั้นให้นําความ ในข้อ ๑๓ ข้อ 2๖ วรรค ๒
แต่สําหรับการลงคะแนนนั้น ให้ใช้การยกมือ โดยไม่ต้องเขียนชื่อนะครับ ถ้ามีการเสนอ
คนเดียวก็ไม่ต้องมีการเลือก แต่ถ้าเสนอมากกว่าหนึ่งคน มีการเสนอสองคน ก็ต้องเลือก
/โดยการยกมือ...

๘
โดยการยกมือให้พ้นศีรษะ ก็คือการยกมือนั้นแหละครับ ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการเลือก
ประธานสภา/รองประธานสภา ถ้าเป็นประธาน /รองประธาน สภา จะต้องเขียนชื่อ -สกุล
ซึ่งจะแตกต่างกันนิดหนึ่ง ครับ กรณีของเลขา นุการสภานั้น ให้ใช้ยกมือ เพราะว่า ข้อ ๑๙
วรรค ๒ ความว่า เว้น แต่ การเลือกเลขา นุการสภา ให้ใช้การยกมือ จึง ขอความ ทําความ
เข้าใจกับท่านประธานสภา ผ่านไปยังสมาชิกสภาได้เข้าใจ
นายหมวก วิญญายอง
ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญสมาชิกสภาทําการ
ประธานสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาล แทนตําแหน่งที่ว่างลง เชิญครับ
นายกร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภา
เทศบาล กระผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตอนนี้ผมเข้าใจว่าท่านประธานสภา คงจะเข้าในวาระที่ ๑.๕ ให้เลือกเลขานุการสภา
เทศบาล
ตําบลแม่ยวม อันที่จริงผมเองก็สนับสนุนให้ท่านศุภานัน (เลขานุการสภาฯเดิม)
ซึ่งท่ านมีความสามารถในด้านนี้พอ ใช้ ได้ แต่ ด้วย เหตุผล ความจําเป็น ใด ก็ตาม
ในเมื่อเจ้าตัวขอลาออกจากการทําหน้าที่นี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับ
แต่ ในการเลือกเลขานุการในที่ประชุมสภาครั้งนี้ ผมข อเสนอ ชื่อ ท่านชัยรัช
สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
นายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และนายโอกาส สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 รับรองจํานวน2 ท่าน ซึ่งครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีก เชิญครับ

นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตําบลแม่ยวม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวุฒิกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเสนอนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม เป็นเลขานุการสภา

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง จํานวน 2 คน ครับ
-นายระเบียบ กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 รับรองจํานวน 2 ท่าน ซึ่งครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด

นายหมวก วิญญายอง
มีผู้เสนอผู้ที่สมควรจะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลอยูจ่ ํานวนสองท่าน นะครับ ท่านแรก
ประธานสภาเทศบาล คือนาย
ชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล และท่านที่สองคือนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ผมจะขอมติที่ประชุมสภา ดังนี้
คนที่ 1 นายชัยรัส สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เห็นชอบเลือกนายชัยรัส สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

-เห็นชอบ

- เสียง
- เสียง
10 เสียง
/คนที่ 2 …

๙
คนที่ 2 นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เห็นชอบเลือกนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาล
ตําบลแม่ยวม เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม โปรดยกมือครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ เชิญครับ

นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร
เลขานุการสภาเทศบาล ดังนี้

ขออนุญาตท่านประธานสภา ดิฉันขอทบทวนมติที่ประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภาทราบ
สมาชิก สภาที่เห็นชอบ ให้นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม
เป็นเลขานุการสภา เทศบาล จํานวน ๙ เสียง , ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- และ งดออกเสียง
จํานวน 2 เสียง ขอบคุณค่ะ

มติที่ประชุม
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

-เห็นชอบ

9 เสียง
- เสียง
2 เสียง

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต้องขอขอบคุณ นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร เลขานุการสภาชั่วคราว ต่อไปขอเชิญ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขาฯสภา
ที่ท่านกรุณาได้มอบหมาย ให้ ผม เดิม เมื่อ ครั้งก่อน ผมเอง เคยทําหน้าที่ เลขาฯสภา
มาพักหลัง ผมมีภาระหน้าที่หลายด้าน ก็ให้ทางฝ่ายการเมือง ทางสมาชิกสภาได้มีบทบาท
ผมก็ต้องถอนตัวออกมา แต่ มีการเปลี่ยนไปหลายยุค แล้วครับ สมาชิกสภาบางท่านก็เคย
เป็นรวมถึง พนักงานเทศบาล เช่นหัวหน้า สํานักปลัด (นางศุภานัน) หาก ถามว่าอยาก
เข้ามาทําหน้าที่ หรือไม่ ถ้าตอบว่า ไม่อยากก็ไม่ได้ เพราะ เป็นหน้าที่ที่ท่านมอบ หมายให้
ไม่ได้ ตั้งใจที่จะมาแข่ง ขัน กับท่าน สมาชิกสภาฯ นะครับ แต่ ด้วยว่ามีปัญหาในเรื่อง ของ
ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาของสภา ที่ผ่านมาก็มี ช่องว่าง เจ้าหน้าที่
ทําก็ทําได้ดี เพียงแต่ว่าบางครั้งด้วยความที่ว่าเราไม่ได้อยู่
ด้วย กันตรงนี้ประจํา
อาจจะ มีผิดพลาดบ้าง ผมอยากจะทําความเข้าใจกับท่านว่า เวที ของการประชุม สภา
แห่งนี้ ก็เป็นเวทีเป็นกลไกหนึ่ง ที่ จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นนะครับ ในขณะเดียวกัน การ
ประชุม สภานั้น มีระเบียบข้อ บังคับอยู่ ผม เองจะ พยายามให้เป็นไปตาม ข้อระเบียบ
กฎเกณฑ์ แต่ขอความเข้าใจกับท่านว่า เหตุผลหนึ่งในครั้งที่ผ่านมาที่ทําให้ ผมต้องถอนตัว
ออกจากการเป็นเลขาสภาฯ ก็ด้วยเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุม ผมก็ยอมรับว่า
หากบันทึกทุกคําพูด มันค่อนข้าง เยอะ สังเกตรายงาน ฉบับล่าสุดจะต้องใช้เวลาค่อนข้าง
ยาวนาน หากเป็นระดับ เจ้าหน้าที่ก็ ยัง โอเค อยู่นะครับ เพราะว่า เจ้าหน้าที่นั้นมี ภาร ะ
อยู่ด้านเดียว แต่ปลัดเทศบาล มีภาระหน้าที่หลายด้าน ไม่สามารถ ที่จะมานั่ง ฟัง และถอด
เทปออกมา เองได้ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ ในการ ช่วย เหลือตรงนี้
แต่ผมจะดูในเรื่องของข้อระเบียบ/กฎหมาย และตรงบันทึกรายงานการประชุมนั้น
/อาจจะมีขาดตก...

๑๐
อาจจะมีขาดตกบกพร่องบ้าง ก็ต้องขอความกรุณาท่าน ถ้าเราไม่ตรวจสอบ ให้ ละเอียด
หรืออ่านจริง ๆ ก็มีผิดบ้าง เพราะฉะนั้นก็อย่ามาตําหนิกันทีหลัง นะครับ เรื่องนี้ก็มีช่องให้
แก้ไขอยู่แล้ว ในการประชุมก่อนที่จะรับรองรายงานก็จะให้มีการแก้ได้อยู่แล้ว ถ้ามันขาดไป
ก็เพิ่มเติม ถ้าผิดไปก็แก้ไข เข้ามาได้นะครับ ไม่ใช่ว่า จะเป็นเรื่อง คอขาดบาดตาย ที่แก้ไข
กันไม่ได้ ขอให้ท่านได้เข้าใจนะครับ
ก็ถือว่า ผู้ที่ เคยทํา มาก็เคยเห็นปัญหา กันอยู่
ยกตัวอย่าง เช่น ท่านรอง ประธานสภา (นายสุภักดิ์ มันทะนา) ขออนุญาตที่เอ่ยนาม
ในฐานะที่ท่านเคยเป็นเลขานุการสภาฯ ก็จะมีปัญหาในเรื่องงานทางด้านเอกสาร ซึ่งงาน
เอกสารนั้นเป็นงาน ของผู้หญิง แม้แต่ทางหัวหน้าสํานักปลัด (นางศุภานันฯ) มาทํา ตรงนี้
ก็ยังมีข้อบกพร่องเพราะเป็นงานเกี่ยวกับตัวหนังสือ แต่ขอให้สาระสําคัญมันไม่ขาดหายไป
ก็ใช้ได้ครับ ต้องขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผม ผมจะทําตามที่ท่านได้มอบ หมายให้
ในส่วนของ การประชุม สภา ฯ เรื่อง ของข้อ ระเบียบกฎหมาย นั้นต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างไรแล้วสิ่งที่ สําคัญ นั้นคือ เรื่องของความเข้าใจ กัน ผมเรียนให้ท่านประธาน สภาผ่าน
ไปยังสมาชิกสภาได้ทราบและเข้าใจ
ในทางปฏิบัติผมก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ ผมคงไม่สามารถ ที่จะนํา เอาเทปไปนั่งฟัง
แล้ว ถอดเทป ออกมาเรียบเรียง ทีละตัวอักษร มันค่อนข้างต้องใช้เวลา มาก ท่านก็ไป ดู
รายงานเก่าที่ผ่านมา มีจํานวน 30-40 กว่าหน้า เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เข้าเรื่อง
ผมอาจจะตัดไป บ้าง ผมเป็นเลขา นุการสภาฯ ต้องขอความเข้าใจ กับ ท่านว่า จะต้อง
เป็นอย่างนี้ แต่ท่านใดที่ประสงค์ที่จะขอบันทึกความเห็นตัวเองเอาไว้ ก็แจ้ง ผมพอเข้าใจ
อย่างเช่น ท่าน สท.กรฯ แต่ว่า สมาชิกสภาท่านอื่น ส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้ ติดใจในประเด็นนี้
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ เรื่องนี้ก็มีการตรวจกรองถึงสองสามชั้นแล้ว และยังมีคณะ กรรมการ
ตรวจ รายงานการประชุมอีกชุดหนึ่ง ก่อนที่ จะนํามาแก้ไขในที่ประชุม สภา รับรอง
เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหา อะไร ผมว่า ควรสนใจใน ความคิด สนใจใน เรื่องที่
เป็นปัญหาหนักกว่านี้ดีกว่า ตรงนี้ผมจะดูให้ อะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดผมก็จะช่วยแก้ไข
โดย เฉ พาะเรื่อง ของ การปฏิบัติ ในการ การประชุม สภาฯ ซึ่งมีปัญหาอยู่นะครับ
ที่ผ่านมา เช่น การลงมติบ้าง หรือเรื่องอื่นๆ ก็แล้วแต่ อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้
จะมีปัญหาคือมติไม่สมบูรณ์บ้าง ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาอีกครั้งครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภาฯ ทีได้่ อภิปราย/ชี้แจงให้ที่ประชุม
สภาแห่งนี้ทราบ เพื่อจะทําหน้าที่ เลขาสภา หวังว่าต่อไปสมาชิกสภาก็อาจจะมีการผ่อนผัน
กันไปบ้าง สภาเราควรอยู่อย่างพี่อย่างน้องนะครับ

ระเบียบวาระที่ 5.2
การกาหนดสมัยประชุมสภาตาบลแม่ยวม ประจาปี ๒๕๕๘ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
นายหมวก วิญญายอง
สมัยที่ ๓, สมัยที่ ๔ และการกาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
ประธานสภาเทศบาล ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล (นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น) ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอปรึกษาในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภา
เรื่อง การกําหนด สมัยประชุมสภาฯ ประจําปี 2558 และการกําหนดการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2559 ทุกท่านคงมีเอกสารหรือวาระอยู่ในมืออยู่แล้ว
นะครับ มีสาระสําคัญที่ทุกท่านจะต้องพิจารณา ผมอยากจะเสนอข้อระเบียบกฎหมาย
/เพื่อเป็นการทบทวน...

๑๑
เพื่อเป็นการทบทวน ซึ่ง บางท่านทราบแล้ว บางท่านก็ทราบบ้างไม่ทราบบ้าง ถือว่า
เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เรื่องของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติเทศบาล ฯ
ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งเทศบาล เรียกว่า พระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔ 9๖ แก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ วรรคแรก กําหนดไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย
สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด
หมายความว่า กฎหมายเทศบาลล็อคไว้แล้ว การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล จะต้อง
มีสี่สมัย ท่านจะกําหนดสาม สมัย ไม่ได้ กําหนดห้าก็ไม่ได้ กฎหมายกําหนด ว่า ให้มีสี่สมัย
สี่สมัยจะอยู่ในเดือนไหนช่วงไหนจะเริ่มเมื่อไหร่เป็นเรื่อง
ของ ที่ประชุม สภา แห่งนี้
จะปรึกษากันนะครับ ในมาตราเดียวกัน นี้ วรรคสี่ บอกว่า ในสมัยการประชุมสภา สมัย
หนึ่ง จะมีได้ไม่เกินสามสิบวัน แต่หากสภาท้องถิ่นเห็นว่า จะมีสาม สิบ ห้าวัน / สี่สิบวัน /
ห้าสิบวัน ตรงที่เกิน ต้องขอขยายออกไป ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า ราชการจังหวัด
ไม่ใช่ขยาย กันเองได้นะครับ อีกตัวหนึ่งคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน วิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยตรงนี้ก็จะมีระเบียบหลักเป็นเครื่องมือในการประชุม
สภากําหนดไว้เช่นเดียวกัน ในข้อ ๑๑ วงเล็บ ๒ ให้สภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจําปีแต่ละสมัยปีนั้ นจะเริ่มเมื่อใด ในปีนั้น ปี ๒๕๕๘ ที่เราปรึกษาแต่ละสมัย
ในปีนนั้ มีกี่วัน กฎหมายใหญ่บอกว่าไม่เกินสามสิบวัน เราจะกําหนดสามสิบวันก็ได้ สิบห้าวัน
ยี่สิบแปดวัน ยี่สิบเก้าวันก็ได้ แล้วแต่ ที่ประชุมฯ ส่วนใหญ่ ก็จะกําหนดเต็ม 30 วัน แต่ ไม่
เกินสามสิบวัน กับให้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญของประจําปี สมัยแรกของ
ปีถัดไป ปีนี้ปี ๕๘ กําหนดของ ปี ๕๘ กับ ของปี ๕๙ สิ่งที่เราจะกําหนดใน ที่ประชุมใน
วาระนี้ก็คือ สําหรับของปีนี้แล้ว (สมัยที่ 2, 3, 4) และกําหนดของปีหน้า (ปี 2559)
กําหนดแค่สมัยแรกเท่านั้น ก็เช่นเดียวกัน ที่สภาประชุมในวันนี้ก็ได้กําหนดไว้แล้ว เมื่อปีที่
แล้ว เพราะฉะนั้นในระเบียบ วาระนี้ จะกําหนดแ ค่สมัยสามัญ สมัย ที่สอง, สมัยที่ สาม
สมัยที่สี่,สมัยที่หนึ่งไม่มี เพราะได้กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อในคราวประชุมสภา สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๙ เมษา ยน 2557 ที่ประชุมสภา ก็ต้องมาปรึกษากัน ในสมัยที่สอง สมัยที่สาม
สมัยที่สี่ ว่าจะเริ่มวันไหน/เดือนไหน และกําหนดไว้กี่วัน และกําหนดสมัย แรกของปี ถัดไป
(คือปี ๒๕๕๙)
ข้อ ๒๑ การกําหนด จํานวน สมัยประชุมส ามัญประจําปี ระยะเวลา และ
วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี
สรุป สาระสําคัญก็คือจํานวนสมัยประชุม พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ กําหนดไว้
อย่างชัดเจนว่าต้องมีสี่สมัย ตามมาตรา ๒๔ ที่ ได้ เรียนท่าน ไปเมื่อสักครู่ ขณะเดียวกัน
จํานวนวัน ในมาตรา ๒๔ วรรค ๔ ก็บอกให้มีไม่เกินสามสิบวัน เพราะฉะนั้นเรียกว่า
เป็นเงื่อนไขกฎหมายกําหนดไว้
ทั้งเรื่องของสมัยประชุม จํานวนสมัยประชุม
และรายละเอียดเวลาในสมัยประชุมของแต่ละสมัยไม่เกินสมัยละสามสิบวัน
ในสาระสําคัญที่สามก็คือ ท่านต้องกําหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมของ แต่ละสมัยประจําปี
2558 และสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ. ๒๕๕๙) มีทั้งของปัจจุบัน และของอนาคต
/เพราะฉะนั้น...

๑๒
เพราะฉะนั้น ผมก็มีข้อเสนอว่าในส่วนของสมัยประชุมที่มีสี่สมัย ควรพิจารณาจาก
ฐานหรือข้อมูลการกําหนดสมัยประชุมของครั้งก่อน
ๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ด้วย
ยกตัวอย่างเช่น เดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกา ยน ผมอ้างอิงจาก
ข้อมูลเดิม ถ้าเริ่ม เดือนกุมภาพันธ์ ก็ จะเว้นสามเดือน ต่อไป จะเป็นเดือน พฤษภา คม
สิงหาคม และพฤศจิกายน จะครบสี่สมัย และเว้นสามเดือน เว้นวรรคไป ซึ่ง เป็นแนวทาง
ปฏิบัติมา ส่วนจะเริ่มวันไหนอะไรต่าง ๆ จะต้องปรึกษากัน และจํานวนเว้นวันเวลา
ของสมัยประชุมว่า สิบวันยี่สิบวัน โดยปกติก็สามสิบวัน ที่ผ่าน ๆ มากําหนดเป็นอย่างนี้
ท่านจะกําหนดอย่างไรก็แล้วแต่ ขอให้มีสมัยหนึ่งที่มีเดือน สิงหาคม เพราะว่าในเดือน
สิงหาคม จะต้องมีการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งตรงนี้
กฎหมายกําหนดให้ต้องพิจารณาใน เดือนสิงหาคมต้องเสนอสภาให้แล้วเสร็จ เพราะได้
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เอาไว้ในเดือน สิงหาคม บางครั้ง ทําให้เราต้องเปิด สมัย
ประชุมสมัย วิสามัญ ซึ่งการเปิด สมัย วิสามัญ นั้นก็ ต้องไปขอผู้ว่า ราชการจังหวัด
โดยปกติท้องถิ่นทุกแห่ง ก็จะล็อคเดือนสิงหา คม ไว้หนึ่งสมัย เพราะเรียกว่าเป็นฤดูกาล
พิจารณาร่างเทศบัญญัติของทุกแห่งจะพิจารณาทุกแห่ง ยกเว้นว่ามีการเลือกตั้ง หรือยัง
ไม่มีสภา อะไรต่าง ๆ เป็นเหตุ ซึ่ง แล้วกรณี แต่ถ้าปกติต้อง กําหนดไว้ในเดือน สิงหาคม
อยู่แล้ว จึง ขอให้ท่านล็อคเดือนสิงหา คม เอาไว้หนึ่งเดือน เป็นสมัยประชุม ซึ่ง จะต้อง
ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ว่าโดยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๒๕ ว่า องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต้องเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สภาพิจารณา ภายใน ๑๕ สิงหา คม เพราะถ้า
หากสภาไม่มีสมัยประชุม ไว้ เสนอไปก็พิจารณาไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาในทางระเบียบอีก
ต้อง มีการ กําหนดรอไว้ เพื่อ ให้สอดคล้อง กันกับ เรื่องของวิธีการงบประมาณ ฯด้วย
อยากจะนําเรียนท่านประธาน สภา ผ่าน ไปยังสมาชิก สภาเทศบาลทุกท่าน ได้เข้าใจ
และมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกําหนดสมัยประชุม สภา สมัย สามัญประจําปี
2558 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ สมัยที่ ๔ และกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป จึงขอให้ท่านนําปรึกษาที่ประชุมสภาพิจารณา ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ต้อง ขอขอบคุณท่านปลัด เทศบาล หรือเลขานุการสภาฯ อีกครั้ง ครับ ที่ได้ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล ข้อระเบียบกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติให้
สมาชิกสภาทุกคนรับรู้ รับทราบครับ
-ขอให้ สมาชิก สภา เสนอว่า จะมีกําหนดสมัยประชุม สภา สมัยที่สองไว้ในเดือนไหน
วันเริ่มเมื่อไร กําหนดเมื่อไร สมัยที่สาม กําหนดไว้ในเดือนไหน วันเริ่มเมื่อไหร่ มีกําหนด
เมื่อไร และสมัยที่สี่กําหนดไว้ในเดือนไหน วันเริ่มเมื่อไร มีกําหนดเมื่อไรครับ เชิญครับ
นายวุฒิกร ลือชา เรียน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก สภาเทศบาล ทุกท่าน ผม นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมัยสามัญ ดังนี้
สมัยที่สอง วันที่
6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่สาม วันที่
6 สิงหาคม พ.ศ.2558 มีกําหนด 30 วัน
/สมัยที่สี่...

๑๓
สมัยที่สี่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีกําหนด 30 วัน
และกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปี พ.ศ.2559 วันที่ 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ.25๕๙ มีกําหนด 30 วัน
นายหมวก วิญญายอง ผม
ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ
ประธานสภาเทศบาล -นายสุภักดิ์ มันทะนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต
1 และนายโอกาส สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นผู้รับรอง ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับฯ
-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกครับ ถ้ามีเชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ผมขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ท่านที่เสนอคือ นายวุฒิกร ลือชา สมาชิกสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาล เขต
1 ได้เสนอ สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในเดือน พฤษภาคม
สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม และสมัยที่4 เดือน พฤศจิกายน เป็นวันที่ ๖ ทั้งหมดใช่ไหมครับ
ขอให้ท่านสมาชิกสภาตรวจสอบด้วยว่า ไม่ตรงกับวันหยุดทําการนะครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ทุกท่านช่วยดูด้วยครับว่า ตรงกับวันหยุดทําการหรือไม่

นายสุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตประธานสภาครับ ในเดือนสิงหาคม ไม่ตรงวันหยุดทําการ ครับ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป(พ.ศ.2559) วันที่ 6 ตรงกับวันเสาร์ ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
กุมภาพันธ์

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตรวจเช็คแล้ววันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
จะตรงกับวันเสาร์ เพราะฉะนั้น
ถ้าหากว่าผู้เสนอ ขอเสนอเปลี่ยนจากวันที่ 6 เป็นวันที่ ๙
2559 ก็ยังถือว่าพอได้ เพียงแต่ว่านําชี้แจงแค่นี้ก่อนครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้เสนอได้เสนอมาปรากฏว่าวันที่
๖ พฤษภาคม, ๖ สิงหาคม, ๖ พฤศจิกายน ล้วนเป็นวันทําการปกติ สามารถจะเสนอได้
ส่วนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ตรงกับวันหยุด ขอผู้เสนอได้เปลี่ยนแปลงครับ

นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ครับ ผมนายวุฒิกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเปลี่ยนแปลง
จากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็น วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภาเทศบาล มติที่ประชุมสภา
ในการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจําปี 2558 และสมัยแรกของปี 2559

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล
ลือชา

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผม ทบทวนมติในระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การ กําหนด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจําปี 2558 ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของ นายวุฒิกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โดยผู้รับรองคือ นายสุภักดิ์ มันทะนา สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 และนายโอกาส สิงขรบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โดยกําหนด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สองไว้ในเดือนพฤษภาคม
เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๖ สมัยที่ ๓ ไว้ในเดือน สิงหาคม วันเริ่มประชุมวันที่ ๖ สมัยที่ ๔
กําหนดไว้ในเดือน พฤศจิกายน เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๖ โดยมีกําหนดระยะเวลาในสมัย
ประชุมแต่ละสมัย ๓๐ วัน พร้อมทั้งกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก
ของปีถัดไป หรือปี ๒๕๕๙ ไว้ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีกําหนดระยะเวลาของสมัย
ประชุม ๓๐ วัน ที่ประชุมเห็นชอบ

๑๔
มติที่ประชุม กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.
2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 มีกําหนด 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 มีกําหนด 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีกําหนด 30 วัน
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
ระเบียบวาระที่ 5.3
เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
นายหมวก วิญญายอง แทน
ตําแหน่งว่าง (นายทวี แสนปวน ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
ประธานสภาเทศบาล ผมขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงข้อระเบียบในการคัดเลือก เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ในส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ระเบียบวาระ ๕.๓ นั้นสืบเนื่องจากที่ทาง
คณะกรรมการท่านหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนามครับ อดีต สท.ทวี แสนปวน ซึ่งได้พ้นจาก
ตําแหน่ง เนื่องจากเสียชีวิตไปตามที่ท่านได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
หรือว่าเรียกว่าพ้นตําแหน่งหน้าที่ โดยการตายนั่นเอง ตามข้อ ๑๐๖ วรรค ๒ ของ
ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการป ระชุมสภา ท้องถิ่น ผมได้ ตรวจสอบ
ในเรื่องของการคัดเลือกผู้แทนอะไรต่าง ๆ มีแค่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐๗ เท่านั่นว่า ภายใต้
ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือก คณะกรรมการ สภาท้องถิ่น ให้สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ วิธีเลือกให้นําความ ในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เลือกโดยการเสนอชื่อ
และมีผู้รับรองจํานวนสองคน เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้ามีการเสนอเกินจํานวนของกรรมการที่
พ้นตําแหน่งไป อาจจะต้องมีการลงคะแนนโดยการเขียนชื่อกรณี นี้ไม่ได้ยกเว้น เหมือน
กรณี ของการเลือก เลขานุการสภา ที่ไม่ต้องเขียนชื่อลงคะแนน แต่เลือก โดยการยกมือ
พ้นศีรษะ เพราะฉะนั้นถ้าหากมีการเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จํานวนเกินจากที่กรรมการขาดไปก็จะต้องเขียนชื่อ-สกุล แล้วมาหย่อน ขอทํา ความเข้าใจ
กับทุกท่านเอาไว้ ระเบียบเขียนไว้เพียงแค่นี้ ผมไปดูในหลาย ๆ ข้อแล้วไม่ได้เขียน เอาไว้
เกี่ยวกับการเลือก บอกไว้เฉพาะกรณีพ้นตําแหน่ง วิธีการเลือกขอให้ท่านใช้ตามวิธีการ
ที่ได้เสนอไป การเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
มีผู้รับรอง ถ้าเสนอเกินต้องเขียนชื่อ -ชื่อสกุล และรวมคะแนน หากเสนอเพียงคนเดียว
ก็ถือว่าบุคคลนั่นได้รับการรับเลือก ขออนุญาตชี้แจงทําความเข้าใจก่อนที่ท่านจะได้เสนอ
ผู้ที่สมควรที่จะรับการเลือกขึ้นมาแทนสมาชิกสภาที่เสียชีวิตไป

นายหมวก วิญญายอง ขอบคุณท่านปลัดอีกครั้งครับ
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภา

เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้เป็นกรรมการตรวจ
เชิญครับ
/นายกร เสริมสกุล...

๑๕
นายกร เสริมสกุล เรียน
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับ ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลแม่ยวม ผมขอ
เสนอนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภา แทนสมาชิกสภาเทศบาล ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเป็น
ผู้รับรอง ขอจํานวนสองคนครับ เชิญครับ
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 และนายระเบียบ กันธิยะ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 เป็นผู้รับรอง รับรองถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
-สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ เลือกนายชัยรัช สุนันท์ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา โปรดยกมือ
-สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ เลือกนายชัยรัช สุนันท์ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา โปรดยกมือ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของท่าน สท.กร
เลขานุการสภาเทศบาล เสริมสกุล
โดยมีผู้รับรองคือ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร และสท.ระเบียบ กันธิยะ เห็นชอบให้
นายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา
แทนตําแหน่งที่ว่างลง เห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง 2 เสียง
มติที่ประชุม -เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

9 เสียง
2 เสียง

เรื่องอื่น ๆ

นายหมวก วิญญายอง
ระเบียบวาระอื่น ๆ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล เชิญซักถามได้ครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมอยากจะ
สอบถามผู้บริหาร ผ่านทางท่านประธาน สภา กรณีการช่วยเหลือเด็ก ด้อยโอกาส หรือ
เด็ก ยากไร้ ชื่อว่าอัมวรรณ ธรรมขัน หมู่ที่ 13 ผมได้ไ ปดูแล้ว เด็กดังกล่าว ไม่ได้ เงิน
ช่วยเหลือในปี 25๕๘ ที่ผ่านมา ไม่ ทราบว่า มีการ ผิดพลาด หรือบกพร่อง ตรงไหนครับ
ซึ่ง คุณสมบัติก็ครบถ้วนอยู่ เมื่อได้ สอบถามเด็กแล้วว่าตอนที่ประกาศรายชื่อแก่ไม่ได้
เอาหลักฐานไปมอบให้ทางผู้ใหญ่บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั่นเอกสารหลักฐานเดิมก็มีอยู่
เพราะฉะนั้นแล้ว การดําเนินงานในการช่วยเหลือเด็กในครั้งนี้ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการ
หรือผ่านคณะกรรมการใดบ้าง ด้วยสาเหตุนี้ เขาถึงมาร้องถามว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับ เบี้ย
ไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับค่าช่วยเหลือในครั้งนี้ แล้วทางเทศบาลตําบลแม่ยวม จะมีการดูแล
และมีมาตรการอย่างไรบ้าง หวังว่าทางฝ่ายบริหารจะให้คําตอบได้นะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทาง สท.กร เสริมสกุล ครับ ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ
/นายสมเพชร...

๑๖
นายสมเพชร กาวรรณ์ เรื่อง
รองนายกเทศมนตรี ผู้รับผิดชอบ/
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ของการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการต่าง ๆ สักครู่ผมจะเชิญทางเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง มาชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบนะครับ
ไม่เป็นไรครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลา ท่านประธานสภาครับ ผมขอสอบถามท่านสัก ๓ เรื่องคือ
ขอติดตามเรื่อง ขอความช่วยเหลือของกลุ่มบ้านสัน กองที่ประสบภัยแล้งมาอย่างซ้ําซาก
ต่อเนื่องทุกปี เรื่องนี้ชาวบ้านในกลุ่มร้องขอมาหลายครั้งแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายบริหาร
ไม่ได้ให้ความเห็นชอบหรือ ให้คําตอบ ว่าอย่างไร ในพื้นที่ตรงนั้นแห้งแล้งจริง แห้งแล้ง
ซ้ําซากจริง เพราะว่าผมได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นจริง มีความแห้งแล้งอย่างที่เราเห็น
จึง อยากถามฝ่ายบริหาร ว่า หนังสือที่ ประชาชนกลุ่มนี้ ได้ยื่นมาที่เทศบาล ทางเทศบาล ฯ
คงจะได้รับทราบนะครับ แล้วท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เพราะจะล่วงเลย
ไปเนินนานก็จะย่าง เข้าสู่ หน้าแล้งแล้ว ฝ่าย บริหารจะมีมาตรการช่วยเหลือ หรือไม่
ช่วยเหลืออย่างไร ขอให้แจ้งด้วยเพื่อว่า ผมจะได้บันทึกไว้และจะได้ไปตอบชาวบ้าน
เพราะว่าคราวที่แล้ว ผมจําได้ว่า ในการประชุม ชุดพัฒนา ในวาระอื่น ๆ ผมก็ได้สอบถาม
อีกครั้งหนึ่ง แต่ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ นายสมคิด เรืองแดง รองนายกฯ เป็นคน
ชี้แจงให้ทราบ แต่คําชี้แจงของท่านผม ก็ไม่อยากจะเอามารื้อ ฟื้นหรอกครับ แต่ไม่เอามา
คงไม่สนิทใจ ท่านตอบเหมือนตอบทิ้งตอบขว้าง ท่านบอกว่าเป็นความคิดเห็นของคนๆ
เดียว แก่ ผมบอก ไปแล้ว ว่า ในหนังสือไม่ใช่ มีแค่ ผมคนเดียวครับ มีลายเซ็น (ลายมือชื่อ)
แนบไปตั้งยี่สิบห้า ยี่สิบเก้า สถานที่ต่าง ๆ ก็เห็นอยู่ชัดเจน ผมไม่เข้าใจว่า ท่านตอบแบบ
นี้ได้ อย่าง ไงครับ สองตอบใน ขณะบันทึกเทปผม “บอกว่ามันไม่ได้เป็นความต้องการ
ของชุมชน”และสามบอกว่าผู้ช่วย ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เขาไม่เห็นด้วยตอบมาทํานองนี้
แหละ ครับ วันนี้ผม มีโอกาสได้ประชุมสภา จึงได้นํามา สอบถามและติดตามให้ อีกครั้ง
เพราะว่า เกิด ความแห้งแล้งซ้ําซากมา โดยตลอด คนเราก็อยู่มาด้วยความอดทนนะครับ
และเขาก็ ร้องขอ มาหลายครั้งแล้ว ท่า นจะมีความเห็น เป็น อย่างไร และส อบถาม
ความคืบหน้า ทางบริหารคงจะตอบได้ ผมอยากจะให้นายกฯตอบ อยากให้คนที่มีอํานาจ
สูงสุดเด็ดขาดเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ เรื่องที่สามเรื่องเกี่ยวกับรถดับเพลิง เพราะว่าเมื่อวาน นี้
ได้มี การประชุมเกี่ยวกับภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหา หมวกควันประมาณนี้แหละ มีคน
ถามว่ารถบรรทุกสีเหลืองเราไปไหนไม่เห็นตั้งนานแล้ว ในช่วงกุมภาพันธ์ ผมก็บอก เขาไป
ว่านํา ไปซ่อม เขาได้ ถามว่าซ่อมที่ไหน ผมก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ ทาง
ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจง ด้วย เพราะตอนนั้นผมก็ให้เงินท่านไปเรียบร้อยแล้ว เพราะเวลา
นําไปซ่อมก็นานพอสมควร เราต้องใช้งานแล้วเดือนนี้แหละครับ เพราะว่าความแห้งแล้ง
เข้ามาเยือนแล้ว หวังว่าท่านคงจะตอบได้ว่า นํา ไปซ่อมที่ไหนอย่างไร ช่วยชี้แจง ให้ที่
ประชุม สภาทราบ ด้วย และเรื่องที่ ๓ วันนี้มีหนังสือเรื่องซ่อมไฟ ฟ้าสาธารณะ(ไฟ กิ่ง )
จุดตรงหน้าบ้านอรพินอยู่ตรงสะพานห้วยวอกนะครับ ผมได้ทําหนังสือ มายื่นก่อนหน้านี้
อยากจะให้ ฝ่ายบริหาร ได้กําชับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะว่า ไฟดับไปหลายวัน แล้ว
เขาได้ไลน์มาหาผมแต่ผมไม่ได้เปิดไลน์ไว้นะครับ เขาก็เลยโทรมาหาผม ผมจึงทํา หนังสือ
แจ้งมา ตอนเช้า นี้ เดี๋ยว จะเสียเวลาเนินนานไปอีก อย่างไรแล้ว ขอให้ท่านได้กําชับ ด้วย
วันนี้ยังคงมีเวลาอยู่ที่จะไปซ่อมแซม มีอยู่ประมาณ ๔ เรื่อง ขอให้สอบถาม/ติดตามความ
คืบหน้าแต่ละเรื่องให้ด้วย ขอบคุณครับ
/นายสุภักดิ์...

๑๗
นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีก
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณ ครับท่านประ ธานฯ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน เรื่องที่ ทาง สท.กร ได้ สอบถาม ขออนุญาตเอ่ยนาม เรื่องของบ่อภัยแล้ง
ที่สันป่าคลอง ผมเห็นด้วยนะครับ ที่ สท.กร กล่าวถึง เมื่อ สักครู่นี้ เพราะว่าชาวบ้าน
สันป่าคลองบ้านห้วยบง ก็มาขอผมไปช่วย ไม่ใช่ผมคนเดียว ผมขอสมาชิก
สภา
ไปช่วยกันหน่อยนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้ลงไปดู ผมไปวันนั้นผมก็ไม่พบเจ้าบ้านที่บอกให้ผม
ที่นั่นมันแห้งแล้งจริง ๆ มีอยู่ที่หนึ่งที่สันป่าคลอง อย่างไรแล้วผมขอฝากท่านประธาน สภา
ปรึกษาทางฝ่ายบริหารด้วย ด่วนหน่อยนะครับเพราะพูดมานานแล้ว เขาได้ แวะมาหาผม
ตลอดที่บ้าน อย่างไรแล้วก็ช่วยกันหน่อยครับ แค่ทําบ่อน้ําตื้นเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน
แค่นั้นไม่ใช่ว่าจะให้ใช้น้ําตลอด เพราะในช่วงนี้จะทําบ่อ/เจาะบาดาลไม่ได้ฝากด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทาง สท.กร และ สท.สุภักดิ์ ที่สอบถาม ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเงินสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ชี้แจงให้ทราบ ตามที่ทาง สท.กรฯ ได้สอบถาม

นายสมเพชร กาวรรณ์
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตประธานสภาฯ เมื่อสักครู่ทางสท.กรฯ ได้สอบถามในเรื่องของการช่วยเหลือ
เด็กหญิงอัมวรรณ ธรรมขัน ไม่ได้รับความช่วยเหลือ/ไม่ได้รับเงิน สาเหตุเป็นเพราะอะไร
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงชี้แจงให้ทราบด้วย

นางลีฬฆวรรณ ทินแย่ง
นักพัฒนาชุมชน

กราบเรียนท่านประธาน สภา ที่เคารพ ไม่ทราบว่าชื่อเด็กหญิงนิลวรรณ ธรรมขัน
หรือเปล่าค่ะ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอให้ท่านดูในปี 25๕๗ นะครับ ดูเอกสารที่คลังก็ได้ครับ เมื่อสักครู่ทางกองคลังบอกว่า
เอกสารดังกล่าว มีชื่ออัมพวรรณ ธรรมขัน ชื่อเล่น หวาน นะครับ

นางลีฬฆวรรณ ทินแย่ง
นักพัฒนาชุมชน

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ชื่อเล่นไม่ทราบว่าชื่ออะไร เด็กที่มาขอรับขึ้นทะเบียน
เบี้ยยังชีพนั้น ในส่วนของหมู่ที่ ๑๓ นามสกุล ธรรมขัน ก็จะมีเด็กหญิงเมทาวี ธรรมขัน
เพราะว่าการขึ้น ทะเบียน ของผู้ด้อยโอกาสหรือว่าเด็กกําพร้า การขึ้นทะเบียนของเด็ก
เทศบาล เราจะต้องขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ เป็น ประจําปีทุกปี เราไม่ได้ยึดว่าเด็ก
ที่ได้รับแล้วจะต้องได้รับตลอดไป เด็กทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียน ก่อน ซึ่ง ทางผู้ใหญ่บ้าน
จะได้ประชาสัมพันธ์ ให้ในเดือน มิถุนายน ในส่วนของหมู่ ที่ ๑๓ ผู้ใหญ่บ้าน ( พ่อหลวง )
ทวี ณ วรรณติ๊บ ไม่ได้ส่งในบั ญชีรายชื่อของเด็กที่ขึ้นทะเบียนกับประชาศูนย์สงเคราะห์
และคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ประจําหมู่บ้านมา
ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
และทางเทศบาลก็ได้มีการประชุมประชาคมตําบล
เพื่อรับรองบั ญชีรายชื่อ
แล้วก็ประกาศรายชื่อ ผู้มีชื่อได้รับเบี้ยเด็กพิการไป ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นะค่ะ
/ซึ่งเราไม่ได้...

๑๘
ซึ่งเราได้ส่งไปใ ห้หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เขาไม่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบบั ญชี
รายชื่อ ก็ให้มีการคัดค้านได้ ชื่อใครที่ตกหล่นหรือว่ากําพร้าจริง เรา เปิดโอกาสให้คัดค้าน
ภายใน ๑๕ วันทําการ แต่ก็ไม่มี ท่านใด( ใคร ) มาคัดค้านหรือว่ามายื่น ราย ชื่อเพิ่ม
ทางเทศบาล ฯ ก็ได้มีการจัดสรรตามบั ญชีรายชื่อที่มาขึ้นทะเบียน ในการ ขอรับเบี้ย
ในส่วนของเด็กพิการนะค่ะ
เด็กหญิงอัมวรรณฯ ที่ท่าน สท.กร ได้พูดถึงตรงนี้ไม่ได้มาขึ้นทะเบียน ขอรับเบี้ย
จึงเป็นเหตุ ให้ ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ตรง นี้ก็ไม่รู้ได้ว่าเพราะอะไร เขาถึงไม่ ไปขึ้นทะเบียน
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นเดือน ๆ ในการขึ้นทะเบียนตรงนี้ หลักฐาน
การขึ้นทะเบียนของเรามีหมด มีลายมือชื่อ ซึ่ง ดิฉันก็ ได้ แจ้ง ให้ ทาง สท.กร ฯ ไปแล้ว
ครั้งหนึ่ง บัญชีรายชื่อของเด็กทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนในปี ๕๘ นะค่ะ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ครับ เชิญทาง สท.กรฯ ครับ
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เรียนท่านประธานสภาครับ ผมจะทําเรื่องไปถึงฝ่ายบริหาร คือท่านผู้บริหารเป็นประธาน
การดําเนินการต่าง ๆ ท่านเป็นประธานศูนย์ ฯ ทั้งตําบล ทั้งนี้ทั้งนั้น มีความผิดพลาด
ถ้าหากว่าปัดความผิดไปให้เด็ก ว่า เด็กไม่ไปขึ้นทะเบียน นั้น ฟังดูแล้ว เหมือนจะใจแคบ
เพราะหลักฐานต่าง ๆ ในปีที่ผ่าน ๆ มาก็มีอยู่แล้ว เพราะถ้า ท่าน เห็นหลักฐานแล้ว
เมื่อ อายุ เขาไม่เกิน ท่านควรจะเสียสละเสียเวลา ในการดําเนินงาน ขอเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนขึ้นอีก นอกจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ ไปแล้ว คือความเข้าใจของ
แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว หน้าที่ของประธานศูนย์ ฯ มีหน้าที่
อะไรบ้าง ก็ ควรจะชี้แจงให้ทราบว่า ปฏิบัติหน้าที่มีอะไรบ้าง นอกจากคัดกรองแล้ว
ผมเชื่อว่าถ้าตั้งประธานศูนย์ขึ้นมาเพื่อเป็นมือเป็นแขนเป็นขาเพื่อจะดําเนินการ
ให้โครงการสําเร็จ ท่านจะชี้แจงโดยปัดความรับผิดชอบไป เด็กไม่มาส่ง เจ้า หน้าที่ ก็ไม่ทํา
ผู้บริหาร ก็ ไม่รับรู้ ดูจะเกินไปในการทํางาน เมื่อเขา มอบหมายให้ทํางาน เพื่อ สนอง
นโยบายต่าง ๆ ผู้บริหารจะต้องสั่งการลงไป จนเกิดความผิดพลาด มันต้องมี การแก้ไข
ไม่ใช่แก้ตัวหรือว่าแก้ต่าง แบบที่ท่านมาชี้แจง ผมเชื่อว่าแต่ละประธานศูนย์ฯ ต้องมีหน้าที่
ประธานตําบล ต้องมีหน้าที่ ถ้าว่า เป็นการ ขึ้นใหม่ผมจะไม่ตําหนิถึงขนาดนี้ แต่นี้ เขา
มีหลักฐานมาก่อน ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหลักฐานตรงนี้มันไม่มีแล้ว เรื่องแค่นี้ท่านจะสอบถาม
ไม่ได้เลย ท่านจะปล่อยเลยตามเลยไป ทําให้เขาเสียโอกาส ท่านควรเข้าใจและให้ความ
เป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับว่าตัวของเด็ก เรื่องการประชาสัมพันธ์อะไรต่าง ๆ บางครั้ง เขา
อาจจะ ไม่ได้ฟังได้ทราบ เรามีตัวแทนเยอะแยะ มากมาย ครับ ตั้งขึ้นมาเป็นประธาน
ศูนย์ตําบล คัดกรองต่าง ๆ แต่ท่านบอกให้ลงทะเบียนทุกปีแสดงว่า ทุกปีบัญชีเก่า ก็นํา มา
แนบทุกคน ก็ต้องอ่านบันชีเก่าว่าคนนี้เป็น อย่างไงคนนั้น เป็น อย่างไง สอบถามพ่อแม่ เขา
ว่า กลับมาอยู่ไหม ยังไม่ได้หลักฐานทั้งที่ท่านมีตัวแทนอยู่แล้ว ท่านบอกให้ตัวแทน
ที่ทํางาน ท่านสามารถทวง ถามถึงบ้าน นั่นคือการทํางานนะครับไม่ใช่ว่า จะปล่อยทิ้งไป
โดยที่ไม่ใส่ใจอะไรเลย ผมเคยบอกว่าท่านไม่ใส่ใจ หรือไม่ใส่ใจเรื่องไหน นี่ไงไม่ใส่ใจครับ
ถ้าเอาแค่ให้พ้นเท้าพ้นมือไป ตอนนี้เขาเสียโอกาสไป และเขาก็ไม่รู้ว่าถามกันอย่างไร

๑๙

เจ้าหน้าที่มาชี้แจง ผมก็ได้ถามเจ้าตัวเขาแล้ว เจ้าตัวเขาก็ว่าคงจะไม่ให้ เขาก็เข้าใจอย่างนั้น
ผม ขอ ฝากผู้บริหาร เรื่อง การทํางานของท่าน ท่านคงจะมีความรอบคอบ มากขึ้น
ถ้ามันผิดพลาดท่านจะต้องแก้ไขนะครับ ผมท้วงติงไปถึงฝ่ายบริหารด้วยนะครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมเพชร กาวรรณ์
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ขอบคุณท่าน สท.กร เรื่องต่อไปเรื่องของภัยแล้ง ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ
อย่างไรแล้ว
ขอรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับการตกหล่นรายชื่อหรือว่า
สํารวจผิดพลาดมีหลายสาเหตุ หากว่าทางเจ้าหน้าที่ หรือว่าผู้บริหารไม่สามารถจะเอา
บัญชี เก่า บัญชี ใหม่ มาเปรียบเทียบดูว่าตกหล่นยังไง จะดําเนินการอย่างนั่นนะครับ
เพราะว่าการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนว่า
ให้ ผู้รับเบี้ยอะไรต่าง ๆ ได้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทางหมู่บ้านรับทราบ และก็มีประชุมชี้แจงให้ทางพ่อหลวงได้รับทราบ
ได้ มีการประชาสัมพันธ์ มาตลอด เกี่ยวกับจะให้รับผิดชอบจน ถึงขณะ ว่าต้องเอาบัญชี
มาเปรียบเทียบ กันระหว่าง ปีเก่าปีใหม่ ว่า ตกหล่น หรือไม่นั้น ไม่สามารถทําได้นะครับ
บางครั้งจะต้องช่วยตัวเองบ้าง แม้แต่ ในชุมชน ผู้นํา อย่าง เช่น สท.กรฯ ก็ทําได้ สามารถ
เปรียบเทียบกับบันชีเก่าบัญชีใหม่ ในชุมชนในหมู่บ้าน ใครตกหล่นไปบ้าง คนเก่าคนใหม่
ที่เพิ่มเติมหรือตกหล่นก็ดี หรือว่าบ้างครั้งเมื่อเราไม่มีชื่อเดิม ๆ มันไม่แน่นอน บางทีย้าย
ไปที่อื่น หรือว่าเราจะไม่รู้แต่ละบ้านว่าคนในตัวแทนในชุมชนจะติดตามในเรื่องนี้ด้วย
แต่มาโยนให้ทางบริหารดูแลทั้งหมด ไม่ใช่นะครับ เราควรช่วยกัน ในการ เปรียบเทียบ
บัญชีเก่าบัญชีใหม่ ถ้าหากว่าคนนี้ในชุมชนในหมู่บ้านจะได้รับแล้วจะต้องติดตาม
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นักพัฒนาชุมชน
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ถ้าจะพูดถึงเรื่องให้ตามบัญชีเก่าบัญชีใหม่นั้น ในการประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้าน
ทางเจ้าหน้าที่ผู้บริหารก็ได้ส่งบัญชีรายชื่อเด็กที่ได้รับประจําปีที่ผ่านมาคืนข้อมูล อันนี้
ผู้ใหญ่บ้านเปิ้นก็ได้ประชาสัมพันธ์ทุกบ้านเราคืนข้อมูลเดิมให้ทุกบ้านคะไม่ใช่ว่าไม่คืน
ข้อมูลขอชี้แจงในเรื่องของข้อมูลคะ
เรื่องที่

๒ เรื่องภัยแล้ง ครับ
ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรื่องของการผิดพลาดต่าง ๆ เท่าที่ผมเป็นสมาชิก สภา
หนึ่งสมัย เชื่อได้เลยครับ ผมเชื่อว่าวันนี้แ ทบจะไม่มีการแก้ไข จะเป็นการแก้ตัวต่าง
ให้พ้นความรับผิดชอบไป ท่านก็รู้อยู่ว่าหน้าที่ของใครกันที่ดําเนินการ ในครั้งนี้ ไม่ทราบว่า
กองไหนดําเนินการละครับ อันนี้คือการทํางาน ท่านจะมาบอกว่า ท่าน สท.กร มีหน้าที่
ตรงไหน ละครับเอกสารหลักฐาน มันอยู่ที่สํานักงาน ท่านมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ท่านมีคน
ดูแลด้านนี้อยู่แล้ว แต่ถ้าสมมุติว่า เวลา เขาประชุม ประชุมวันที่ ๗ กรกฎาคม 25๕๗
ถ้าประชุม เอกสารตรงนั่นยังไม่มีมา ท่านร้องขอผม ท่านตําหนิผมได้ ถ้า ท่านบอก
ได้เลยครับ สท.กร ฯ เป็น เขตของท่าน เด็กคนนี้นะยังไม่มา ท่านทํางี้ได้ไหมครับ ทําแค่นี้
ได้ไหมครับ ท่านไม่ต้องลงไปเลย ท่านนั่งห้องแอร์ไปเลย แล้วผมจะติดตามนํามาให้ท่าน
/ท่านว่าไม่ได้...

๒๐
ท่านว่าไม่ได้ยังไงครับ ผมไม่เข้าใจ ถ้าหากว่าการประชุม ถ้าไม่เอาบัญชีเก่ามาเปรียบเทียบ
บัญชีใหม่ ผมก็ยังนึกไม่ออกครับว่าทํางาน กัน ยังไงครับ ที่ไม่เอาบัญชีเก่ามาเปรียบเทียบ
บัญชีใหม่ บัญชีเก่า นั้น มันเป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้ว
บัญชีก็ต้องเอามาแนบอีก
เรื่องท่านเห็นว่ามันเกินท่านก็ต้องตัดออกไม่ใช่หรือครับ ท่านต้องตัดออกไป ที่อายุเกิน
หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่านก็ต้องตัดออกไป อันที่เข้าใหม่มาท่า นไม่ต้องเอาเข้าใหม่มา
และเอกสารหลักฐานไม่มีท่านก็ต้องเอาแนบไว้ ที่ไม่มีมันก็ต้องว่างอยู่อย่างนั่น ยังไม่ มี
หรือยังไม่มา ท่านต้องร้องขอผมได้ ร้องขอผู้ใหญ่บ้านได้ ร้องขอประธานศูนย์ของหมู่บ้านได้
ร้องขอประธานตําบลได้ ได้ขนาดกี่คน ท่านไม่ลองทําดูละครับท่าน
ก็บอกให้ปล่อย
เลยตาม เลย ถามว่าเด็กเข้าใจไหม เปรียบเทียบให้ท่านดูก็ได้แม้แต่ในสภา บางคนเป็น
สมาชิก สภามาแล้วกี่ปี แล้ว ขั้นตอนกระบวนการยังไม่เข้าใจเลย นับประสาอะไรกับเด็ก
ที่แกจะต้องเข้ามานําหลักฐานอะไรต่าง ๆ มาให้ ท่านต้องเปรียบเทียบอย่าง นี้สิ ครับ
เพราะฉะนั้นแล้ว เด็ก เขา ด้อยโอกาสอยู่แล้ว คุณก็ซ้ําเติม เขา อีก คุณก็เพิกเฉยอีก
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ คุณต้องพิจารณาครับ ถ้าว่ามันผิดพลาด เอาละผมขอให้คุณ
ผมขอไปแล้ว แต่ คุณไม่เอามาให้ผม ถ้าท่านไม่เปรียบเทียบข้อมูลเก่า แล้วที่ เขาถูกตัด
ออกไป นั้น มันลอยออกไปคนเดียวหรือว่ายังไงครับ เรื่องนี้ ท่านจะต้องปรับปรุงแก้ไข
นะครับไม่ใช่มีครั้งเดียวครับ ถ้า ฝืนปล่อยให้เป็น อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ตกอยู่บ้านจอมกิตติ
และต่อไปก็จะตกไปอยู่บ้านอื่นอีก จะมีสภาพแบบนี้แหละครับถ้าเราเป็นสมาชิก แต่ถ้าเรา
ไม่ท้วงติงไม่เป็นปากเป็นเสียงให้เขาก็เปล่าประโยชน์นะครับ เพราะถือว่า เราเป็นตัวแทน
ชาวบ้านอยู่ และสิ่งไหนที่กระทบ สิ่งไหน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ต้องนํา มาเจรจา
แล้วหาข้อแก้ไข ถ้าฝ่ายบริหารแก้ไขยอมรับก็พอทน แต่ท่าน มีแต่ แก้ตัว ตรงนี้ ก็เป็นเวร
กรรมละครับ ขอบคุณครับ
นายสมเพชร กาวรรณ์
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ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นในเรื่องแก้ตัวนะครับ เบื้องต้นก็ได้
ชี้แจงไปแล้ว การ ขึ้นทะเบียนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสก็ได้ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองมาขึ้น
ทะเบียนทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับ
และก็ ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ
ดังนั้น ผู้ปกครองจะต้องให้ความสนใจไม่ใช่จะมาโยนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวว่าใครตกหล่น
ใครขาดนะครับ ผู้ปกครองก็ต้องสนใจด้วย เราก็เคยให้ประชาสัมพันธ์ตลอดว่า การขึ้น
ทะเบียนทั้งคนเก่าคนใหม่ การขึ้น ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยอะไรต่าง ๆ ก็ได้ประชาสัมพันธ์
ให้ตลอด ผู้ปกครองก็ต้องให้ความสนใจด้วย ไม่ใช่จะให้เด็กมาเอง
เรื่องการให้ ความช่วยเหลือเรื่องภัยแล้ง ย่อมบ้านสันป่าคลอง ตามที่เจ้าหน้าที่
และท่านรองสมคิด ฯ ได้ ลงไปดู ตามหนังสือที่ได้ร้องขอมา เป็นการขอเจาะบ่อบาดาล
ใช่ไหมครับ ตามที่รองสมคิดได้พูด เพราะว่าได้สอบถาม ไปทางแม่หลวงบ้านสันป่าคลอง
ก็ได้รับความดูแล แท้ง ค์มีระบบประปาหมู่บ้านก็มาทั่วถึงหมู่บ้านสันป่าคลอง ถ้าหากว่า
จะมีการขุดบ่อน้ําตื้น เหมือนที่ทาง สท.สุภักดิ์ ฯ ได้เอ่ย ไป บ่อน้ําตื้นทําได้ ถ้าเป็น
บ่อบาดาลทําไม่ได้ เราไม่มีระบบประปา แต่เรื่องประปา บาดาล ทางช่างได้ทําหนังสือ
ไปทางกรมทรัพยากร น้ํา ที่ลําปาง แล้ว หลังจากที่ขุดบ่อน้ําตื้น บ่อบาดาลของเกษตร
ที่ห้วยบง ไม่สามารถทําการได้ก็ย้ายไปที่อื่น หลังจากนั้นเจ้าหน้าทีข่ องทางกรมทรัพยากรน้ํา
เขาแจ้งว่าถ้าหากจะเป็นน้ําบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค ขอให้ทําเรื่องขึ้นไป ส่วนทางนี้
ก็ได้ทําไปแล้ว ถ้าเป็นบ่อน้ําตื้นหากชาวบ้านมีสถานที่ขุดบ่อน้ําตื้นก็สามารถดําเนินการได้
/ถ้าเป็นบ่อบาดาล...

๒๑
ถ้าเป็นบ่อบาดาลก็จะลําบากหน่อยจะต้องมีเครื่องเจาะ ถ้าเป็น บ่อน้ําตื้นผมจะนําเสนอ
ให้ทางนายกฯ ดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง ทําบ่อน้ําตื้นถ้าหากว่ามีสถานที่ ถ้า ชาวบ้านบอกว่า
มีน้ํา เพื่อทําบ่อน้ําตื้นก็จะลงไปดูพื้นที่ที่จะทําบ่อน้ําตื้นอีกครั้งหนึ่ง
ส่วน เรื่องรถดับเพลิง ฯ นั้น ได้ดําเนินการ นํา ไปซ่อมที่เชียงใหม่ ตอนนี้ก็ได้
ดําเนินการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงจะไปเอารถมา แต่ คงหลังจากที่ ท่านนายกฯ
กลับจากการอบรม/ประชุมมาแล้ว นายกฯจะต้องมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ เดินทางไปนําเอา
รถที่จังหวัดเชียงใหม่
เรื่องของไฟกิ่ง หลังจากประชุมเสร็จผมจะติดตามให้ว่าได้รับหนังสือหรือยัง และ
ดําเนินไปถึงไหนแล้ว ถ้าหากว่ายัง ก็จะได้สั่งการให้ไปดําเนินการ ครับ
นายกร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภา
ครับ ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านยังชี้แจง
ไม่กระจ่าง เรื่องของการให้ ความช่วยเหลือกลุ่มบ้านสันป่าคลอง เท่าที่ผมได้
ฟังจากกลุ่มผู้ที่ได้รับผมกระทบ เขาต้องการบ่อน้ําตื้นจริง บ่อน้ําตื้น นั้น ๑.ให้ต้องมีสเมิร์ฟ
และมีแท้งค์สําหรับพักน้ํา เพื่อที่จะสูบตรงน้ําตื้นเข้ามาไว้ตรงแท้ง ค์พักน้ํา แล้ว จึง กระจาย
ไปในหมู่บ้านต่าง ๆ นี่คือประเด็นคือเจตนาที่ชาวบ้านสันป่าคลองต้องการ และร้องขอมา
แล้ว เขาก็ได้ เปรียบเทียบว่าเมื่อครั้ง เมื่อ ปี 25๔๔ ทาง กรป.เคยมีประปาระดับหมู่บ้าน
มาตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ใช้งานไม่ได้ สาเหตุนี้แหละที่ทําให้แห้งแล้ง
และเป็นพื้นที่แห้ง
และกันดา ร งบประมาณลักษณะต่าง ๆ นํามาดํา เนินการก็ยังไม่เพียงพอ ทางกลุ่ม
ที่นําเสนอมาแบบนี้ถ้าทําแบบที่เสนอมาจะเกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน คือสิ่งที่ เขาเรียกร้อง
แต่ว่าท่านสามารถลงไปพบกลุ่มนี้ได้ครับ ผมเพียงเป็นตัวแทนของ เขา แต่ท่านจะไปพบ
ผู้ประสบจริง หรือพื้นที่จริงได้ทุกคน แต่คนที่เป็นตัวแทนชาวบ้าน คือชัยชนะ หลงปูนัน
ที่ทั้ ง หมดมี ลายเซ็น (ลายมือชื่อ) ทั้งหมด ๒๙ คนที่ได้รับผลกระทบครับ มี ทั้งหมดอยู่
๑๔- ๑๕ ครัวเรือ น สถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านจะทํา เป็น แท้ง ก์เ พื่อที่จะเอาไว้พักน้ําก็มีครับ
เขาจะมอบหมายเป็นที่สาธารณะ มีหลักฐานมีเอกสารหลักฐานประกอบ แล้วบ่อน้ําตื้น
ตรงนี้ก็มี แต่ถ้าหากว่าท่านจะทําบ่อน้ําตื้นเพียงอย่างเดียว ผมเกรงว่าคงจะไม่สมบูรณ์ดู
แล้วให้ช่างประมาณการ ดูครับ ในวงเงินท่านก็เคย นํา เงินสะสมมาใช้ดําเนินการต่าง ๆ
ทั้ง ที่ เกิดประโยชน์บ้างไม่เกิดประโยชน์บ้าง มีตั้งหลายโครงการ แต่โครงการ มี อยู่
ท่านจะให้สภาพิจารณาหรือไม่ ครับ ผมอยากจะให้ท่านประธานสภา ผ่านไปยังผู้บริหาร
ให้เล็งเห็น ถึง ความสําคัญ ของ กลุ่มนี้บ้างนะครับ เพราะ เขาเคยลําบากมาเยอะแล้ว
ไม่เคยเรียกร้องเอาอะไรจากเทศบาลเลย แม้จะเรียกร้องก็ไม่เคยได้ แม้ท่านจะให้
โอกาสสักครั้งหนึ่ง เขาก็วิ่งเต้นร้องขอที่ไหนมีโอกาสเขาก็ไป องค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน
คือ องค์กรท้องถิ่นที่จะมีงบประมาณเป็นของตัวเอง การตัดสินใจต่าง ๆ ก็มีฝ่ายสภา
มีผู้บริหาร ชุมชนมาจากชาวบ้าน ชาวบ้านเลือกท่านมาก็หวังพึ่งพาอาศัย ขอให้ท่านแก้ไข
ปัญหาให้ ผมก็หวังว่าท่านคงจะเอาไปพิจารณาสักครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่อง การซ่อมรถดับเพลิง ให้ขอท่านชี้ แจงรายละเอียดหน่อยครับว่าซ่อม
ที่เชียงใหม่ นั้น ซ่อมที่ไหน /ซ่อมที่ร้าน อะไร/ อยู่ถนน อะไรครับ ผมต้องการทราบตรงนี้
ถ้าบอกว่าเชียงใหม่มันอาจจะกว้างไปครับ บอก ชื่อร้านชื่อถนนให้ผม ด้วย ขอบคุณมาก
ครับท่านประธานสภาฯ
/นายสมเพชร...

๒๒
นายสมเพชร กาวรรณ์
สําหรับชื่อร้านที่ซ่อม ผมก็ไม่จําไม่ได้นะครับ ท่านปลัดฯจําได้ไหมครับชื่อของร้าน
รองนายกเทศมนตรี ที่นํารถไปซ่อม
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผมว่าควรถามเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับ การนํารถไปมีคําสั่งให้ไปอยู่ งานป้องกันฯ ครับ

นายกร เสริมสกุล ผมได้สอบถามเบื้องต้น
แล้วไม่ได้รับความชัดเจน รายละเอียดอยู่ที่จ่าเอก กําธรฯ (อั่น)
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมจะมาติดตามทีหลัง ดีกว่า ผมค้างไว้ก็ได้ ไม่เป็นไรครับไปเรียกเจ้าหน้าที่มาก็เสียเวลา
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ผมไปตอนที่เราประชุม ผมก็ถามแล้ว พอดีผมจะสอบถามทางจ่าเอก
กําธรแล้ว ตอนนั้นชุนละมุนเพราะฉะนั้นแล้ว ค้างไว้ก่อนเรื่องนี้ ถ้าทราบแล้ว พรุ่งนี้ผม
จะมาเอาคําตอบ นะครับ
นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรีเทศบาล

เรื่องนี้ขอแจ้งรายละเอียดครั้งต่อไปดีกว่า

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม

ท่านสามารถสอบถามพัสดุก็ได้ครับ เพราะมีข้อมูลอยู่ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ
ผมนายระเบียบ กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
เรียนเพื่อนสมาชิกและท่านบริหารครับ เรื่องของรถน้ํานั้น แต่ก่อนที่สภาอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสม
เราจะนํารถไปซ่อมที่ศูนย์ ปภ.ลําปาง ไม่ใช่นํารถไปซ่อมที่เชียงใหม่
ถ้าทําแบบนี้จะทําให้ยุ่งยากนะครับ
นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี

สําหรับที่ศูนย์ ปภ.ทางเทศบาลได้ทํา หนังสือไปเพื่อขอให้ทางศูนย์ตรวจเช็คดูว่ามี
อะไหล่ตัวไหนเสีย ต้องเปลี่ยนอะไรไปบ้าง และประมาณการราคามา เรื่องการซ่อมนั้น
ไม่ได้ตกลงว่าเราจะซ่อมที่ไหน

นายระเบียบ กันธิยะ ถ้าซ่อมข้างนอก
เราไม่ว่าจะเป็นอะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียม มันยุ่งนะครับท่านรองฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ถ้า
เขาเอาของเก่าหรือของใหม่มาเปลี่ยนเราก็ไม่รู้ ซ่อมข้างนอกมันจะลําบากนะครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา พอดีท่านได้กล่าวเรื่องนี้มา ผมนึกได้ท่านประธานครับ
ถึงฝ่ายบริหารจะมีหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ตรวจสภาพไปทีศ่ ูนย์ ปภ.เขตลําปาง
ใช่ไหมครับ แล้วทางลําปางให้ความอนุเคราะห์ด้วยการตรวจเช็คสภาพรถเราเรียบร้อย
ว่าเสียไรบ้าง ตรงนั้นหนังสือของ ศูนย์ ปภ.ลําปาง เขาชี้ว่าอะไหล่ตรงไหนที่เสียคงจะแนบ
วันนั้นผมเห็นญัตติที่ท่านเสนอมา ก็ไม่เห็นมีนะครับ ไม่ได้บอกว่า ศูนย์ ลําปาง ผมก็ไม่ได้
ท้วงติง ผมขอรายละเอียดตรงนั้นด้วย หนังสือที่ขอ ความอนุเคราะห์ ไปยัง เขตลําปาง
ว่า ขอให้ ตรวจเช็คสภาพว่ารถเสียอะไรบ้าง ปั๊มหรือว่าอะไรต่าง ๆ ผมขอรายละเอียด
ให้ท่านมาชี้แจงแล้วถ่ายเอกสารแนบมาด้วยนะครับ
/นายชาญชัย...

๒๓
นายชาญชัย ไชยสูตร เรียนท่านประธานสภาครับ
ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภา เขต 2 อยากจะฝาก
สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร ให้ช่วยจัดสรรงบประมาณลงไปซ่อมแซมถนนลําเลี้ยง
พืชผลทางการเกษตร ตรงหนองกะลัว ระยะทาง ประมาณกิโลครึ่ง ซึ่งชาวบ้าน ใช้ลําบาก
มากครับ ถนนเส้นนี้อยู่ห้วยสิงห์จริง แต่ว่า มีการใช้ เส้นทางนี้ ร่วมกับ หมู่ บ้านแม่กองแป
และบ้านผาผ่าคอนผึ้ง ไปมากกว่า และพื้นที่กว้างในห้วยสิงห์ก็มี อยู่ 2-3 จุด ที่ใช้ ถนน
ลําเลี้ยงพืชผลเกษตรในบ้านห้วยสิงห์หรือว่าบ้านแม่กองแป สมัยที่ผ่านมา ก็ไม่เคยได้รับ
ความช่วยเหลือจาก ทางเทศบาลหรือว่าทางภาครัฐ ก็ไม่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปให้
ประชาชน( ชาวบ้าน )ได้รับ ความลําบาก มาก ที่ผ่านมา ดู เหมือนว่า จะมีข่าวคราวว่า
ทางหน่วยงาน ของ อบจ. เขาจะมาอีกครั้ง ชาวบ้านก็รอ รอ จนเงียบหายไป สุดท้าย
แล้วชาวบ้านก็ต้องเรี่ยไรเงินกันดําเนินการและช่วยเหลือ กันเอง เอาไปซ่อมแซมส่วนที่มัน
ลําบากจริง ๆ ไป ก่อน พอฤดู แล้ง ก็ขอ ฝาก ท่าน ประธาน สภาผ่าน ไปยังผู้บริหาร
ช่วยจัดสรรงบประมาณไปดําเนินการให้ด้วย
เรื่องที่สองที่ผมจะนํามา แจ้งให้ สมาชิก ทราบนั้น เป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่ง ทางจังหวัด
จะมาเป็นทางการ ใน วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ทางหมู่ บ้านห้วยสิงห์ ได้มี การ ประชุม
ประจําเดือน แล้วก็มีนําเรื่องการประชุมประจําเดือน ซึ่งอยู่ หลายเรื่องที่ นํา มาเสนอกัน
และมี เรื่องที่สําคัญคือ เรื่อง ของการทํา ประชาคมหมู่บ้านห้วยสิงห์ เรื่องการขุดลอก
หนองปลาห้วยสิงห์ใต้ ซึ่ง เป็นหนองปลาดั้งเดิมของหมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย สืบ
เนื่องจากอุทกภัย ภัยธรรมชาติเมื่อปี ๕๓ ซึ่งผู้นําหมู่บ้าน ได้เสนอของบประมาณ ไปหลาย
หน่วยงานเพื่อมาขุดลอก และ โครงการนี้ ยังอยู่ในแผนสามปีของเทศบาล และ ของ
หมู่บ้าน ในวันที่ ๙ ก็ได้รับข่าวดีจากท่านอดีต ส.ส. ปัญญาฯ แจ้งมายังผู้นําว่าได้รับจัดสรร
งบประมาณมาจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อ มาขุดลอกหนองให้ชาวบ้านห้วยสิงห์ แต่ ต้อง
ผ่านการประชาคมมาชาวบ้านห้วยสิงห์ก่อน ซึ่งชาวบ้านก็นํา ประชาคม ไปเมื่อคืน แล้ว
และต้อง มาขอความเห็นชอบจากสภา ประชาคมหมู่บ้านได้รับความเห็นชอบแล้ว
และ เจ้าของที่ ที่อยู่ข้างๆได้รับผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรข้าง
ๆ ก็ จะ ได้ ใช้น้ํา เพื่อ
การเกษตรได้ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านด้วย จึงแจ้งให้สมาชิกสภาทราบ เรื่องนี้
ไม่ได้ชัดเจนเท่า ไร อย่างไรแล้วอยากขอความเห็นชอบจากสภา ที่ชาวบ้านห้วยสิงห์ได้ขุด
ลอกบ่อปลาเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน อยากจะให้สมาชิกสภาได้เห็นชอบขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องแรกเป็นเรื่องของถนนลูกรัง เรื่องถนนลูกรังเอาไว้ทีหลังนะครับ เดียวเราจะต้องพูดคุย
กันภายหลัง เรื่องที่สองคือเรื่องขอความเห็นชอบจากสภา ซึ่งประชาคมหมู่บ้านผ่านแล้ว
เมื่อคืนนี้ คงเหลือขอความเห็นชอบหรือให้ ผ่านสภา ก่อน ถ้า เช่น นั่นทําไม่ได้ ครับก็จะ
ยังคงเป็นบ่อเก่า บ่อยาวใช้น้ําปล่อยปลา อาจจะทําใหม่ให้ดีกว่าเดิม ของหมู่บ้านนะครับ
สมาชิกสภาทุกท่านนะครับ คนไหนมีความเห็นอย่างไรสมควรเห็นชอบไม่เห็นชอบอย่างไร
เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล ท่านประธานสภาครับ
ตอนนี้ผมไม่เข้าใจในประเด็นว่าจะขอมติเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
เรื่องของการขุดลอกหนองปลาใช่ไหมครับจะเป็นญัตติเลยหรือครับ หรือจะขอขึ้นมาลอย ๆ
หรือว่าอย่างไร เจตนาของท่าน เป็น อย่างไรท่านช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยว่าวิธีการ
ขั้นตอนนั้น เราจะได้เข้าใจและพิจารณาร่วมกันซึ่งเมื่อวานแล้วพ่อกํานันได้ถามไปครั้งหนึ่งแล้ว
/ท่านก็ควรจะมีความชัดเจน...

๒๔
ท่านก็ควรจะมีความชัดเจนกระจ่างว่า งบประมาณต่าง ๆ มาจากไหน เท่าไร นะครับ
มีระยะเวลาทํางานเท่าไร อันที่จริง แล้ว ควรจะเป็นญัตติขึ้นมา ไม่ใช่ จะ มาขอมติ
ท่านลองถามท่านปลัด (เลขานุการสภาฯ) ดูสิครับว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปตามนี้ หรือ ไมครับ
แต่ถ้าจะขอลอย ๆ นั้น โดยที่ไม่ได้ มีรายละเอียดเลย แต่ถ้าหากว่าแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
ก็ได้นะครับ เมื่อครู่นี้ท่าน สท.ชาญชัยฯ ก็ได้กล่าวมาแล้วว่างบนี้ เป็นของอดีต ส.ส.ปัญญาฯ
สนับสนุนมาหรือว่าอย่าง ไร อันนี้คงไม่เกี่ยวกับงบ ประมาณของเทศบาลฯ เพราะฉะนั้น
แล้วขอความเห็นชอบในการดําเนินการ ท่านจะแจ้งมาก็ได้ไม่มีปัญหา แต่จะขอมติทําไม
ถ้าแจ้งมาเพื่อทราบก็ได้นะครับ แต่ ท่านก็ต้องนํารายละเอียดต่าง ๆหรือว่า ท่านชี้แจงให้
ทราบก่อน ผมยังก็ยัง งงๆ จับประเด็นไม่ถูกครับท่านประธานสภา ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง

เมื่อกี้ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็วกไปวนมา คือโครงการเขาขอผ่านสภาแค่นั้น
งบประมาณนั้นเป็นของจังหวัดหมด เพราะว่าผมบอกไปว่าขอความเห็นชอบ สมาชิก
สภาเห็นชอบหรือจะสนับสนุนให้ผ่านไหม ถ้าพวกเราไม่ เห็นชอบก็คงจะยาก รายละเอียด
หรือเรื่องที่ว่าจะได้เงินไม่ได้เงินนั้น ตรงนี้ผมไม่รู้

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับ สมาชิกสภาได้อภิปรายไปเมื่อกี้ เอาจะมาขอความ
เห็นชอบ มันเรื่องอะไรนะครับ จะมาขอความเห็นชอบจากสภาต้องมี หนังสือหรือตั้ง เรื่อง
เข้ามาก่อน อย่างเช่น ผมขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด ผมก็มี รายงานหรือเรื่อง จากชาวบ้าน
เข้ามาก่อน ถึงจะมาขอความเห็นชอบจาก สภาว่าเขาจะ นํา ไปประกอบกับงบประมาณ
ของเขา ท่านจะต้องนํารายละเอียดเข้ามานะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอย่างนี้นะครับ ฟังแล้วความต้องการของให้พวกเราได้รับรู้รับรู้เท่านั้นไม่ใช่จะผ่านอะไร
จะเซ็นอะไร ถ้าโครงการลงมา สภาก็รับทราบ คิดว่าอย่างนี้นะครับโครงการนี้ แต่ของผม
ที่ส่งไปนั้นไม่ได้ผ่านสภา แต่ตอนหากว่าได้งบลงมาดําเนินการ สภาไม่ให้ทําก็ทําไม่ได้ และ
หาก ชาวบ้านไม่ยอมก็ทํา ไม่ ได้นะครับ งบ ประมาณที่ลงมาก็ จะตีกลับคืน ผมขอ ให้
ท่านปลัดฯ ชี้แจงให้สภารับทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ขออนุญาตท่านประธาน
สภา ประเด็นของการขอความเห็นชอบเรื่องใดก็แล้วแต่ ก็อย่างที่
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิก สภาได้ อภิปรายว่า ต้องมีญัตติเข้ามา มีต้นเรื่อง พูดง่ายๆภาษาราชการ ก็ ว่า
มีต้นเรื่อง มีเอกสารมีเรื่องราวประกอบ ผมเข้าใจทาง สท.ชาญชัย ฯว่าหลักการตาม
ที่ ได้ ฟังมา กํานันหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย เรื่องนี้ก็รู้จากคํา พูด ของคนกลาง
อดีต ส.ส.หรือว่า /แต่ว่า ในทางราชการการ ในการ ที่จะอนุญาตให้ทําจะต้อง มีเอกสาร
อย่างน้อยจากหมู่บ้านว่าท่านประสงค์จะขุดลอก ที่ประชุมหมู่บ้านหรือประชาคมหมู่บ้าน
เห็นชอบหรือมี ลายมือ ประชาชนใน หมู่บ้าน นําเข้า มาที่สภา หรือ ทางผู้ บริหารก็ จะ
พิจารณานํามาบรรจุไว้เพื่อพิจารณา ท่านก็คงไม่รู้ จึง ฝากมา ทาง สท.ชาญชัย (สท. โชติ)
ก็ ได้สอบ ถามผม ผม เองแนะนําให้มา ปรึกษาที่ ประชุม สภาดู ว่าจะทําอย่างไร กัน
อย่างไรก็แล้วแต่ หลักการก็คือต้องมีหนังสือติดต่อระหว่างกัน แต่ เท่าที่ผม ทราบมา
โครงการนี้เป็นโครงการ ของ พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร ฯ ซึ่งทางอดีตต้นสังกัด
ส.ส.ปัญญาฯเคยคุมอยู่ ก็จะมีสายสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการต่อกันนะครับ ก็คงรู้
/ความเคลื่อนไหว...

๒๕
ความเคลื่อนไหวเรื่องของงบประมาณ ในฐานะของอดีต ส.ส. แต่เผอิญว่าหน่วยงานไม่ได้
ประสานเรามา ผมเข้าใจว่า เมื่อ นําโครงการไปเสนอแล้ว แต่คงไม่ได้รับการ อนุมัติ คงขาด
รายงานการประชุม ประชาคมจากหมู่บ้าน และรายงาน จากท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์
ของโครงการ แต่เหมือนว่าโครงการจะมาแล้ว แต่ตรงนี้ไม่ได้ ทําต้องทําเข้าไป และ เร่งรัด
ปัญหาก็คือว่าเราเองก็ข าดเรื่องตรงนี้อยู่ หากจะอนุโลมหรือว่าอะไรต่าง ๆ ทั้งนี้แล้วแต่
การพิจารณาของท่าน แต่ด้วยเหตุที่ว่าท่านไม่มีข้อมูลนั่นแหละ ผมเข้าใจผมเองก็ไม่มี
ข้อมูลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนที่จะเสนอ ต้องเป็นฝ่ายบริหาร ญัตติทํานองนี้เป็นมติ
เกี่ยวกับการเงินงบประมาณขุดลอก เสนอญัตติ เกี่ยวการเงิน หากสมาชิกสภาเสนอญัตติ
ต้องให้ฝ่ายบริหารรับรองด้วย หากฝ่ายบริหารเสนอ ญัตติ ไม่ต้องมีผู้รับรอง ถ้าอ้างตาม
ระเบียบการประชุมสภา เกี่ยวกับการเสนอ ญัตติต่าง ๆ แต่ว่าเราไม่ได้ผ่าน ขั้นตอน นี้มา
ผมเกรงว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรในแง่ของตัวบทกฎหมาย
ส่วนในทางปฏิบัติถ้าประชุม ประชาคมชาวบ้านแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหาก
เป็น การประชุมสภา นั้นก็จะ มีปัญหา นิดหนึ่ง ผมจึงขอ แจ้งหลักการ หลักเกณฑ์
ทั้งนี้เป็นดุจพินิจของท่านว่าจะเอาอย่างไรก็ได้ ผมจะช่วยอํานวยการ เรื่องของการ บันทึก
ให้ได้ แล้วแต่ความเห็นของ สมาชิกสภาทุกท่านว่า จะเห็นด้วยหรือว่าต้องรอ ทํา เรื่อง
เข้ามาก่อน แล้วจึงมา พิจารณาความเร่งด่วน จะถามว่าเป็นปัญหาของเราไหมก็ไม่เชิง
เพราะว่าหน่วยงานเขารู้ระเบียบดี แต่ว่าพยามเร่งรัดเกินไปอยากจะชี้แจงเป็นภาพกว้าง ๆ
เป็นอย่างนี้ ในตัวละเอียดผมก็รู้เช่นเดียวกับท่านก็รู้ตอนนี้นะครับไม่ได้รู้ล่วงหน้า สภาจะ
ให้ความเห็นยังไงก็แล้วแต่พิจารณาจะเป็นหลักการไปก่อนไหม แต่ว่าต้องขอเอกสาร
เพิ่มเติมภายหลัง รายละเอียดท่าน สมาชิกสภา ก็รู้ กันอยู่ อดีต ส.ส.บอกฝากขอความ
เห็นชอบก็ดูเหมือนง่ายไปนะ เป็นความอึดอัดและลําบากใจกับคนพิจารณา แต่ชาวบ้าน
ห้วยสิงห์ทําประชุมประชาคมแล้ว ความเห็นผมนะครับก็เสนอ เข้าสู่ สภามา ยังอยู่ในสมัย
ประชุมสามัญประจําปีอยู่ อย่างไรแล้วให้เทศบาล และบริหารจะเสนอเข้าสู่สภา
นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมได้ยินข่าวว่าจะต้องส่งเรื่องไม่เกินวันที่ ๑๖ นี้ หากว่าเราจะมาเอาขั้นตอนนี้
อยากจะขอความเห็นใจจากสมาชิกสภา ความจริงแล้ว ก็ไม่ได้ใช้ในงบประมาณใน
เทศบัญญัติฯ หรือเงินสะสม แต่จะติดขัดเรื่องขั้นตอนนิดหน่อย เพราะว่าต้องรวบรัด
ขั้นตอนการอย่างไร

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภานะครับกระผมนายกร เสริมสกุลสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมพอจะลําดับได้ว่า ตอนนี้ถ้าหาก หาทางแก้ไขต่าง ๆ มีสองแนวทาง คือ แนว ทางแรก
ท่าน สท.ชาญชัย ก็เสนอญัตติให้ผู้บริหาร แล้วให้บริหารเสนอเข้ามา อีกแนว ทางให้
สมาชิกสภา เรา ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหา นะครับ ท่านประธาน สภา แต่ผมเข้าใจว่า แม้เรา
อนุมัติไปตอนนี้เมื่อสมาชิกสภายกมือให้ ก็ เป็นมติไปตอนนี้ แล้วถ้าถามเจ้าหน้าที่ เขาจะ
ดําเนินการได้ไหมครับ ขั้นตอนกระบวนการ เขา ก็รู้อยู่ว่า ในวาระการประชุม ก็ ไม่มี
เสนอ เข้ามา ตรงนี้ แล้ว จะไม่ขัด กับ การเสนอญัตติหรือครับ เ พราะฉะนั้นแล้ว
ความสามารถของพ่อกํานันใช้ได้ครับ เพราะว่าแกไปหางบ ประมาณ ด้วยตัวเอง ตรงนี้
ได้ครับ แต่องค์กรของเขาต้องการเอกสารหลักฐาน ประกอบคือ หนึ่งเอกสารการทํา
ประชาคมของหมู่บ้าน สองเอกสารของมติที่ประชุมสภาฯ ใช่ไหมครับ

๒๖
ผมฟังดูแล้วคงเป็นทํานองนี้ องค์กร ที่จัดสรรให้ มี งบประมาณ แต่ ไม่ได้ ประ สาน
จากท้องถิ่นเราท้องถิ่นเราก็ไม่รู้
พ่อกํานันพูดผมฟังไม่ชัดเจน ผมก็บอกว่าเขา
อัดประธานสภา ประธานสภาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร ผมก็แปลกใจถ้า เรามีโอกาสตรง นี้
ได้ประชุมสภาท้องถิ่น ก็ จะได้มีความกระจ่างขึ้น หาทางออกคงไม่ยาก วันนี้วันที่ ๖
ก็ยังพอมีเวลา อยู่ครับ ผมเองก็อยากจะช่วยนะครับ ถามว่าคุณจะขอมติอะไรต่าง ๆนั้น
ด้วยวาจา แต่ร ายละเอียดต่าง ๆ เราก็ไม่รู้แน่ชัด ตรงนี้แหละที่เป็น ประเด็นแรก
ประเด็นที่สอง มันจะมีผลในทางการบังคับใช้หรือไม่ ว่าการเสนอ ของเราเป็นการเสนอ
ขึ้นมาแบบลอยลอย แบบนี้ไม่มีอะไรสัก อย่างนี้จะหมิ่นเหม่เล็กน้อย ท่านประธานสภาครับ
ผมเห็นใจนะครับ ถ้าหากว่าคนที่เคยยื่นญัตติต่าง ๆ มาน่า จะประมาณครึ่งเดือน ไม่ น่า
จะมีปัญหา แต่ถ้าเสนอไปแล้วฝ่ายบริหารไม่นําเสนอประธานสภาบรรจุ ในวาระการ
ประชุม ท่านก็ตําหนิได้ แต่ถ้าหากว่ากล่าวลอยๆ แบบนี้ น่าเห็นใจประธานสภาและเห็น
ใจสมาชิก สภา เหมือนกัน เห็นใจผู้ที่ได้รับเรื่องมาสู่สภาครับท่านประธานสภาครับ
ขอบคุณครับ
นายโอกาส สิงขรบรรจง กราบเรียนท่านประธาน
สภา ครับ กระผมนายโอกาส สิงขรบรรจง สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล ขอ
เรียนถามท่านประธานสภาว่า ประปาของห้วยเคี๊ยะป่านนี้ไม่เห็น มีวี่แววเลย เพราะว่า
ได้ประกาศ ไปวันที่ ๙ ธันวาคม ส่งมอบงานวันที่ ๒๒ มกราคม ตอนนี้ ล่วงเลยไปแล้ว
ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย ชาวบ้านก็ได้รับความ เดือนร้อน น้ําไม่มีแล้ว ครับ ผมขอฝากให้
ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารเร่งให้ด่วน ความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับ
นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตประธานสภาครับเรื่องของการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเคี๊ยะ
ทางเจ้าหน้าที่ กําลังดําเนินการทําเอกสารประกาศสอบราคาอยู่ครับ อยู่ระหว่างสอบราคา

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับ ถ้าหากท่านชี้แจงแบบนีหากว่
้ าท่านดําเนินการตามแผนไม่ได้แล้วจะ
เขียน ไว้ใน แผนดําเนินงาน ไปทําไหม ผมเข้าใจแล้วว่า คําถามของ ท่านโอกาส ในแผน
ดําเนินงาน ที่ระบุตั้งแต่วันนั้น น่าจะได้รับและตรวจงานวันนีแล้้ วคงจะดําเนินการไปตามแผน
ใช่ไหมครับ เป็นไปได้ครับที่ทางบริหารอาจจะมีหรือไม่มีความพร้อม ในเรื่องงบประมาณ
ไม่เข้าหรือว่าอย่างไรท่านชี้แจงแบบนี้ยังพอทน แต่ท่านตอบว่าจะทําไปพร้อม ๆ กันไม่ได้
ท่านก็น่าจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้น แล้วจะเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นนี้ทําไมละครับ
อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมถาม แต่ท่านก็เขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรผมไม่ได้ทักท้วง
เพียงแต่สมาชิก สภาท่านอื่น ทักทวงขึ้นมา ชาวบ้าน เขาคงจะได้รับ การตอบสนองแล้ว
เหตุผลท่านน่าจะหนักแน่นกว่านี้นะครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์ เรื่องนี้ผมได้ชี้แจงไปแล้ว
เพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ดําเนินการ ในช่วงนี้ก็เป็นไปแผนการ
นายกเทศมนตรี
ดําเนินงานของกองช่างเรียงตามโครงการที่ช่างกําหนดไว้ สําหรับที่ห้วยเคี๊ยะอยู่ระหว่าง
การดําเนินการประกาศสอบราคา (ขั้นตอนของทางพัสดุ) ประกาศสอบราคา ในแผน
ดําเนินงานมีแล้ว สําหรับการปฏิบัติงานนั้นสุดท้ายผมจะแจ้งให้ทราบทุกโครงการว่า
โครงการไหนที่ทําแล้ว โครงการไหนที่ยังไม่ได้ทํา โครงการไหนยังไม่ได้ประกาศ
/นายอินถา...

๒๗
นายอินถา อินแถลง เรียนท่านประธานสภา
ท่านบริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอินถา
สมาชิกสภาเทศบาล
อินแถลง เรื่องของโครงการต่าง ๆ ทีท่ ่านนําบรรจุไว้ในแผนสามปี มีโครงการที่เร่งด่วน
ผมว่าควรจะทําก่อน ที่ไม่เร่งด่วนก็ยังไม่ควรทํา ควรจะทําที่เร่งด่วนจริง ๆ ที่ประชาชน
หรือที่ชาวบ้านที่เดือนร้อนจริงๆ นําขึ้นมาทําก่อนถึงจะทันเหตุการณ์นะครับ ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา ขอบคุณท่านประธาน
สภา ผมขอเสริมที่ท่าน สท.อินถาฯ อภิปรายว่า เมื่อเช้าได้พูดคุยกัน
สมาชิกสภาเทศบาล ไปแล้วเกี่ยวกับโครงการต่าง
ๆ ที่ขออนุมัติไปแล้วนะครับ มีจํานวนสิบกว่าโครงการที่ เป็น
ความเดือนร้อนของชาวบ้าน เพราะอะไรไม่ ทราบที่ช้า ผมรู้ เมื่อ ตอนช่างทําแบบแปลน
ไม่ทัน ที่ไม่ทันเพราะอะไรครับ ผมดูแล้วอย่างโครงการปรับปรุง ห้องประชุม นั้น ไม่ใช่ เป็น
ความเดือนร้อนของชาวบ้าน ควรชะลอไว้ก่อน ไม่ควรไป ทําแบบแปลนห้องประชุม
แต่แบบแปลนที่ชาวบ้านเสนอมาแล้วได้อนุมัติไปแล้ว ทําไหม ช้ามาก มันต้องทําตาม
ความเดือนร้อนของชาวบ้านก่อนนะครับ ชาวบ้านเป็นเจ้าของเทศบาลไม่ใช่สมาชิก สภา
และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่จะมาเป็นเจ้าของเทศบาล ควร ให้ความสําคัญ กับ ชาวบ้าน
เงิน งบประมาณ เป็นภาษี ที่มาจาก เงินชาวบ้านทั้งนั้น เมื่อช าวบ้านเดือนร้อน ท่าน ไม่
ไปสนใจ แต่ ไปสนในห้องประชุม ที่ผมไม่เห็นชอบเรื่องห้องประชุมเพราะแบบนี้ แหละ
ขอบคุณครับ
นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาต ท่านประธานสภา ขอพูด ต่อเนื่องนะครับ เวลา ท่านเสนอ ญัตติ ท่านเสนอ
ขอสภา แต่ว่าเมื่อดําเนินการแล้ว หรือว่าไม่ได้ดําเนินการ ท่านไม่เคยมาแจ้งให้สมาชิกสภา
ทราบแล้วโครงการ ไหนที่ ท่านจะดําเ นินการ เป็นลําดับ ที่หนึ่ง ลําดับ ที่สอง ท่านไม่เคย
มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบเลย แต่เวลาขอญัตติก็ขอให้สมาชิก สภาช่วยยกมือให้หน่อย
ญัตตินี้ไป แล้ วเร่งด่วนมาก ๆ โครงการ ไหนก็เร่งด่วน เร่งด่วน ผมอยากจะให้ทาง
ประธานสภาดําเนินการแจ้งไปยังผู้บริหารให้ดําเนินการด้วย ขอบคุณครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์
นายกเทศมนตรี มาแล้ว

ขออนุญาตประธานสภา ถ้าหากทราบสรุปผลในการดําเนินการโครงการที่ได้อนุมัติ
/เรื่องที่เราได้สร้าง/ไม่ได้สร้าง ผมจะแจ้งให้ทราบเลยนะครับ อย่างเช่น เรื่องถนน
ของบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕ ที่การเกษตร ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับ

นายกร เสริมสกุล ขออนุญาต
สมาชิกสภาเทศบาล
ดีกว่าง่ายดี

ครับ ท่านถ่ายเอกสารมาเลยดีกว่าครับ ไม่ต้องแจ้ง ควรจะถ่ายเอกสาร

นายสุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตประธานสภาครับ ควรจะให้แจ้งตรงนี้ด้วย และสําเนาเอกสารให้สมาชิก
สภาด้วย ทั้ง ๑๐ โครงการ ดําเนินการไปแล้วกี่โครงการแล้ว

นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตประธานสภา ขอแจ้งเพิ่มนะครับ โครงการสร้างถนน คสร.หมู่ที่ ๕, เพิ่มพื้นที่
การตลาดโครงการนี้ดําเนินการก่อสร้างแล้ว, โครงการก่อสร้างถนน หมูท่ ี่ ๑๑
ดําเนินการแล้ว, หมู่ที่ ๗ บ้านท่าตาฝั่งดําเนินการแล้วนะครับ, หมู่ที่ ๑๐ แม่กองคา
ดําเนินการแล้ว, สนามฟุตซอลดําเนินการแล้ว, ท่อส่งน้ํา หมู่ที่ ๔ รอดําเนินการ
ประกาศแล้ว, ระบบประปาหมู่ที่ ๕ รอดําเนินการประกาศสอบราคา และจัดซื้อ

๒๘
อุปกรณ์ระบบประปาหมู่ ๑๒ ดําเนินการ , หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเคี๊ยะ ดําเนินการ ประกาศ
สอบราคาแล้ว , หมู่ที่ ๑๓ บ้านจอมกิตติ และบ้านคะปวง /น้ําดิบ /ห้วยวอก ยังไม่ได้
ดําเนินการ สะพานทุ่งแพม และหมูท่ ี่ ๙ , รางระบายน้ําหน้าเทศบาล ยังไม่ได้ดําเนินการ
สร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง ดําเนินการ และ ก่อ สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
กําลังดําเนินการก่อสร้าง และห้องน้ํากําลังดําเนินการ , ถนน คสร.หมู่ ๓ บ้านทุ่มแพม
เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ หนึ่งล้านสี่แสน เป็นเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ และก่อสร้างถนน
คสร. ถมดินที่โรงเรียนอนุบาลอยู่ในช่วงดําเนินการประกาศสอบ ได้ ผู้รับเหมาเรียบร้อย
แล้ว สหกรณ์การเพื่อการเกษตร โครงการนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ เพราะว่าเป็น เงินอุดหนุน
ทั่วไป ไม่ใช่ งบของเรา เขาไม่ได้เข้าเทศบาลของเรา เงิน อุดหนุนทั่วไป มีทั้งตลาดกลาง
เป็นเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี ๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนถ่ายโอนภารกิจ
เรื่องถนนลาดยาง ลาดยางตําบลแม่ยวม เราเป็นงบประมาณ ถ่ายโอน กิจการลาดยาง
นะครับ ถนนลาดยางมีที่บ้านห้วยบง ๕๒๐ เมตร ตรงนี้ ใช้งบอยู่หกแสนแปดหมื่นเจ็ด พันบาทครับ , จุดที่สอง หมู่ที่ ๙ แม่กองแป ยาว ๔๐๐ เมตร ใช้งบประมาณห้าแสน สองหมื่นแปดพันบาท แล้วก็หมู่ที่ ๓ มี ๕๐๐ เมตร ใช้งบประมาณอยู่แปดแสนสอง หมื่นหกพันบาท เป็นงบประมาณถ่ายโอนภารกิจ คือเป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท
ที่เขาลาดยางเอาไว้แล้วถ่ายโอน ให้ เป็นงบถ่ายโอนซ่อมแซมให้ เทศบาลดูแล เขาระบุมา
ว่าเป็นงบถ่ายโอนนะครับ มีสาม-สี่ บ้านนะครับ หมู่ที่ ๑๑ หมูท่ ี่ ๙ หมูท่ ี่ ๓ รู้สึกจะมีหมู่ ที่
๑๐ มี ๓ ,๕๐๐ เมตร แม่กองคา ใช้งบอยู่ห้าล้านเจ็ดแสน -เจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ตรงนี้
จะเรียงกัน คือ ๒, ๓, ๔ และ ๕ สมาชิกสภาท่านใดต้องการ จะสําเนา/ ถ่าย เอกสาร
ให้นะครับ ขอบคุณครับ
นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอสอบถามท่านรองสมเพชรฯ หมู่ที่ ๑๒ เป็นการปรับปรุง
ใช่ไหมครับ ซ่อมแซมประปาใช่ไหมครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับ ซื้อท่อให้ ท่อประปา แล้วมีอีกงบหนึ่งนะครับอันนี้งบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตสําเร็จ บ้านทุ่งแพม
เอานี้เป็นกรมส่งเสริมฯ เขาส่งมาบ้านทุ่งแพม มีความยาวอยู่ ๖๘๐ เมตร งบประมาณ
หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาท เป็นถนนคอนกรีตนะครับ ของ อบจ.ไม่มีนะครับ
โครงการนี้เป็นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และของกรมทางหลวงชนบท

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล ผม

ขออนุญาตครับ ครั้งที่แล้วก็ขอไปแล้ว ไม่รู้จะมาเมื่อไรไม่เหมือนงบที่พูดไปเมื่อสักครู่
อยากได้ไมล์ในห้องประชุมคนละตัว งบก็ไม่มี พูดลอย ๆ เท่านั่นนะครับ ครั้งหน้า
พิจารณ าด้วยนะครับ เรื่องโครงการ ที่ ท่านรองพูดมา ส่วนใหญ่จะเป็นถนนหนทาง
ไม่ใช่ปากท้องของชาวบ้าน จริง ๆ งบประมาณที่ผ่านมาที่ทําประชาคมชาวบ้าน
ซึ่ง ผมเคยเห็น จริง ๆ แผนที่ไปทําประชาคมชาวบ้าน น้ําดิบ ห้วยวอก คะปวง
ที่ดําเนินการไปเนี่ย ผมเคยเห็นทําไปแล้ว ผมอยากจะได้ตัวนี้มาแล้ว นําไป บรรจุแผน
สามปี ประชาชนจะได้จริง ๆ แต่เปล่าเลย แผนสามปีที่คลอดออกมาไม่มีวาระ
ของการประชุมประชาคมชาวบ้านด้วย พอผมถามว่าที่ไปทําประชาคมชาวบ้านมานั่น
/ผมอยากดูตรงนั้นว่า...

๒๙

ผมอยากดูตรงนั้นว่าบ้านน้ําดิบ เขาต้องการอะไร บ้านห้วยทรายต้องการอะไร บ้านนี้
มัน ไม่ใช่ มันไม่มีครับ พอเขา ถามว่าปีนี้ไม่ได้ทํา ปีหน้าทําแน่ สมัยนี้ทําแน่ พอทีแผน
สามปีที่คลอดออกมา มาจากไหนไม่รู้ไม่ใช่ปากเสียงจากชาวบ้าน จริง ๆ แล้ว มาขอญัตติ
ที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ท่อน้ํา อัดเข้าไป ๑๐% หรือว่ายังไงก็ไม่รู้
นายสมเพชร กาวรรณ์
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานครับ สท.ท่านจะพูดแบบนั่นมันไม่ถูก นะครับท่าน

นายชัยรัช สุนันท์
ถ้าหารอยู่ในแผนสามปีเรียบร้อยแล้ว ต้องเป็นปากท้องชาวบ้านจริง ๆ เขาอยากได้อะไร
สมาชิกสภาเทศบาล ความจริงไม่ใช่ว่าแผนออกมาเป็นถนนหนทาง
ท่อน้ํา ต่ออะไรไม่รู้ ต่อแล้วต่ออีก
เดี๋ยวผมพูดไปก็จะยาวกว่านี้ไปไกลอีก ผมขอพูดแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ
นายสมเพชร กาวรรณ์ ผมขอชี้แจงว่า
โครงการ ที่บรรจุไว้ใน แผนฯ เป็น แผนที่มาจากความต้องการของหมู่บ้าน
นายกเทศมนตรี เมื่อเราไปทําประชาคม
มาแล้ว จะเรียง ลําดับ ๑, ๒, ๓ มาเลยนะครับ จะทําอะไร
ก่อนอะไรก่อนนะครับอันนี้เราก็มาตามแผนของชาวบ้านไม่ได้มาจากบริหารหรือเจ้าหน้าที่
ที่จะนําไปใส่เองว่า บ้านนี้ต้องทํา โครงการนี้ โครงการนั้น มันไม่ใช่นะครับ เราก็จัด
ตามความเดือดร้อน และความต้องการของชาวบ้านบรรจุลงไปเพื่อพิจารณาตรงจุดนี้
นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ถ้าอย่าง นั้น ก็ควรนํา เอาแผนประชาคมของชาวบ้านมาดู สิครับ สมาชิก สภาเราจะได้
เอาญัตติตรงนี้มาควบคู่กันกับแผนเสนอชาวบ้าน ความต้องการของชาวบ้าน เป็นอย่างไร
เท่าที่ผ่านมาผมฟังแล้ว ตอนนั่นงบยังไม่คลอดยังมีงบสะสมออกไปหลายล้านนะครับ
ตอนนี้ผมมาดู ๆ แล้ว ผมอยากจะหาญัตติที่แน่ ๆ จากนี้ไปอีกสามปี ญัตติที่เป็นในข้อ
ที่ประชุมอยากจะเอาญัตติ ที่ เป็น เรื่องของ ปากท้องของ ประชาชน ชุมชน จริง ๆ
ประชาชนมีความต้องการอะไรแล้วเอาแผนที่ไปประชาคมมาบรรจุในการประชุมด้วย
ญัตติจะได้ผลกับชาวบ้านโดยตรงนะครับ พอได้ ฟังแล้วมีแต่ถนนหนทางท่อน้ําท่ออะไร
อย่างสนามกีฬาอย่างนี้ เป็นความต้องการของชาวบ้านเหรอครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
เชิญครับ

เรื่องของโครงการต่าง ๆ เดี๋ยวสักครู่ท่านรองสมเพชรฯ จะให้เจ้าหน้าที่ ถ่ายเอกสาร
มาให้ ตอนนี้ผมขอเชิญ ผอ.กองคลัง มาชี้แจง ต่ อในเรื่องของรถดับเพลิงที่นําไปซ่อม

นางสารภี แสงสุวรรณ์ เรียน
ผู้อํานวยการกองคลัง ดิฉัน
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา ท่านปลัด และสมาชิกทุกท่าน
ขอให้ท่านทวนคําถามด้วย เพราะไม่ได้ฟังคําถามตั้งแต่ต้นว่าถามอะไรเอาไว้นะค่ะ
ขออนุญาตประธานสภา ผมได้ ถามไปหลายเรื่อง แล้ว นะครับ แต่จะ ขอให้ ชี้แจง
เรื่องของการซ่อมรถดับเพลิง ผมขอสอบถามเรื่องเงินสํารองจ่ายขณะนี้มีจํานวนเท่าไร
และเรื่องการซ่อมรถดับเพลิง ตอนผมเสนอญัตตินั้น มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
/ไปยัง ปภ.เขต 10…

๓๐
ไปยัง ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ของลําปาง ตรวจเช็คสภาพรถน้ําของเทศบาล เมื่อนํา รถไปตรวจ
สภาพที่นั่นแล้ว เขาให้ความอนุเคราะห์ ตรวจเช็ค รายละเอียดตรงนั้นได้ชี้แจงมา แล้ว
แต่อยากรู้ตรงนั้นครับพอไปสอบถามเจ้าหน้าที่ป้องกันเขาก็บอกว่าเรื่องมีที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
คงจะเป็นประมาณนี้นะครับ
นางสารภี แสงสุวรรณ์
ผู้อํานวยการกองคลัง

ขอเรียนชี้แจงเรื่องของรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์(รถน้ําเก่า) ทางป้องกันได้ขออนุมัติ
ซ่อมแซมรถน้ําอเนกประสงค์มายังนายก ฯ นายกก็ได้อนุมัติให้ไปตรวจสภาพที่ ศูนย์ ปภ.
ลําปาง ในการไปตรวจสภาพ ทางศูนย์ ปภ.ลําปาง ได้ตรวจแล้วมีรายงานที่เราจะต้อง
ซ่อมคือ ปั้มน้ําเกียร์ , เปลี่ยนประตูน้ํา , เชื่อมรอยถังน้ํา และถ่วงล้อ ซึ่งมี 4 รายการ
เขาก็ได้แจ้งรายการมา 4 รายการนี้ ศูนย์ ปภ.ไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างที่จะซ่อม เขาไม่มี
วัสดุอุปกรณ์ขาย ก็เลยให้ร้านที่อยู่ในลําปาง ประมาณการ ว่าอุปกรณ์ที่มันเสียมีราคา
เท่าไร ก็ได้ตามร้าน TKK ที่อยู่ลําปาง ก็ได้เสนอราคามาว่าปั้มน้ํา 114,000.บาท
เปลี่ยนประตู 4,900 บาท เชื่อมรอยถังน้ํา 1,000 บาท ถ่ วงล้อสองข้าง 2,000 บาท
รวม 151,800 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท) รายการซ่อมรถ ศูนย์ ปภ.
แจ้งมาเพียงท่านี้ แต่ว่าเป็นการเสนอราคาของร้าน TKK ที่ลําปาง ร้านที่ขายวัสดุอุปกรณ์
รถน้ํา และเมื่อ ในวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม ทาง ปภ.ก็ได้แจ้งรายการมาอย่าง นี้ นายก ฯ
ก็เลยเปลี่ยนร้านหรือเปลี่ยนสถานที่ซ่อมจากลําปางมาเชียงใหม่
คือ รถมาอยู่ที่ร้าน
ช้างน้อยอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่งราคาอู่ช้างน้อยได้เสนอมาหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาท
ถูกกว่า แต่ต้องย้ายรถจากลําปางมาเชียงใหม่ ณ ตอนนี้รถอยู่ที่เชียงใหม่ที่อู่ช้างน้อย
ขอบคุณคะ

นายกร เสริมสกุล ท่านประธาน
สภา ครับ ผมขอให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารที่วิเคราะห์ประเมินการตรวจ
สมาชิกสภาเทศบาล
สภาพการซ่อมแซมบรรทุกรถน้ําของ
ศูนย์ ปภ.ลําปาง ผมเข้าใจว่าคงจะตรงกับที่บริษัท
TKK ออโต้นี้นะครับ เพียงแต่อยากได้ถ่ายเอกสารทางราชการที่ เขาว่าคุณต้องซ่อมแบบนี้
แบบนี้ อาจจะตรงตามนี้ คงจะไม่มีปัญหาผมต้องการเอกสารเท่านั้น ส่วนรายละเอียด
ต่าง ๆ จะซ่อมถูก ซ่อมแพง อันนั้นก็ใครจะรักษาผลประโยชน์ท้องถิ่น
ก็สุดแล้วแต่
ผมไม่ว่านะครับ เป็นเหตุผลของ เขา เพียง แต่ ว่าตอนนั้น ที่ผมพิจารณานั้นก็เห็นว่า เขา
เอา TKK มาแนบ เป็นเกียร์ปั้มน้ําต่าง ๆ ผมไม่แน่ใจว่าทางศูนย์ ฯได้แนบมาเหมือน
กันไหม แต่นี้มีห้ารายการแต่ไม่เป็นไรครับ ผมขอทางเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารให้สมาชิก สภา
ทุกท่านก็ได้หรือว่าสมาชิกท่านใดไม่ต้องการ แต่ผมจะขออย่างน้อยหนึ่งชุดนะครับ
นางสารภี

ขอชี้แจ้งเพิ่มนะคะ เมื่อกี้มีสี่รายการวัสดุอุปกรณ์ ห้ารายการรวมค่าแรง รายการที่ห้า
เป็นค่าแรง ขอบคุณค่ะ

นายหมวก วิญญายอง ครับสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้อภิปรายกันมา
ประธานสภาเทศบาล
อะไรอีกครับ

พอสมควรแล้ว ท่าน สท.กร จะสอบถาม

๓๑
นายกร เสริมสกุล ผม
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอสอบถามเรื่อง เงินสํารองจ่ายของเทศบาล ขณะนี้เหลือเท่าไรครับ พอดีเจ้าหน้าที่
กองคลังอยู่ตรงนี้พอดี คงจะมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับ เพราะว่าจะได้ดูว่าเงินที่ให้ห้าแสน
ทางบริหารเอาไปใช้อะไร แล้ว บ้าง เพราะ เห็น ว่ามี สมาชิกสภาห ลายท่านได้ทักท้วงว่า
การบริหารจัดการ ของบริหาร ชุดนี้ เขาไม่ให้ความสําคัญกับปากท้องพี่น้องชาวบ้าน
เขามอง ถึงถนนหนทางก่อน แล้วโครงสร้างพื้นฐานในด้านวัสดุในด้านนี้ไปก่อน เขาได้
ท้วงติงกันมา ผมอยากจะถามว่าเงินสํารอง จ่ายที่ตั้งไว้ ห้าแสน นํา ไปใช้ เท่าไรแล้ว
เอาไปทําอะไรบ้าง

นางสารภี แสงสุวรรณ
ผู้อํานวยการกองคลัง จึง

เมื่อสักครู่นี้ท่านขอแต่รายการเรื่องการซ่อมรถมา แต่ไม่ได้ถามเรื่องงบเงินสํารองจ่าย
ไม่ได้เตรียมเอกสารตรงนี้มา เพราะว่าการเบิกจ่าย ตอนนี้ วันที่ ๑๐ ก็ยังไม่ได้บวก
มันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เดี๋ยวยังไงแล้วจะลงไปเอาได้นะคะ กลัวว่ามันบอกไปแล้ว
จะคลาดเคลื่อนนะค่ะ

นายหมวก วิญญายอง ท่านจะพูดต่อเนื่อง
ประธานสภาเทศบาล

จากที่ขุดลอกหนองปลา เมื่อกีใ้ ช่ไหมครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตประธาน เดี่ยวนะครับเรื่องของรถดับเพลิงก็ยังไม่หมด รอสักครู่จะได้ไม่วุ่นวาย
คือคราวที่แล้ว เขาบอกว่าเอารถไปซ่อมที่ลําปาง เงินไม่พอ สุดท้ายตอนนี้รถขยับมาอยู่ที่
เชียงใหม่ ซึ่งร้ายกว่าเดิมอีก ครั้งที่แล้วบอกไม่รู้ และคราวก่อนขอเงินมาเพิ่มเพื่อซ่อมรถ
แล้วขอรายการ ที่น้องคนอ้วน ๆ (ภัทรกรฯ) เอามาให้ผมอยู่เลย เขาถ่ายเอกสารให้ผม
อยู่เลยซึ่งผมเป็นคนขอ ผมเองก็งงไปหมดแล้ว มาคราวนี้เดิมทีจะนําไปซ่อมที่ศูนย์ลําปาง
แต่พอนํามาเชียงใหม่ปุ๊บ ตอนนี้งบประมาณก็ลดลงไปแล้ว

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เอาละครับ รายละเอียดต่าง ๆ นายกเท่านั้นที่สามารถจะตอบได้

นายหมวก วิญญายอง ต่อเนื่องจาก
ที่ สท.โชติ เสนอขอเมื่อตะกี้นี้ เพื่อไม่ให้หนักใจควรขอเอกสารทางโน้นมาให้
ประธานสภาเทศบาล
พร้อมก่อนมายื่นไว้ สภาเปิดประชุมเมื่อไหร่ก็นําเข้ามาคงจะไม่มีปัญหาดีกว่าที่ไปเร่งรัดเขา
ขอยกตัวอย่างของห้วยทรายก็ส่งไปเหมือนกัน ก็เป็นวิธีการแบบนี้คือว่างบขอผ่านก็จะทํา
มาถึงนายกฯ ขอผ่านคงไม่มีปัญหา เขาก็ทํามาอย่างนี้เคารพเหมือนกันแต่ว่า อย่างที่
สมาชิกสภาหลายว่า ไม่เห็นเอกสารสักอย่าง อย่างนี้ก็กลับไปทํามา แล้วมายื่นคือสภา
จะประชุมเร่งด่วนได้ เราสมารถที่จะประชุมได้อยู่ ยังมีค้างอยู่หลายเรื่องครับ
นายชาญชัย ชัยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี

ผมกลัวว่าเดี๋ยวทางกํานันจะรอครับ กลัวว่าถ้าเลื่อนไปชาวบ้านจะเสียโอกาส
ในเมื่องบประมาณ
ส่วนกลางเขาให้มาแล้ว
เรื่องนี้ตามที่ผมฟังมา ในประเด็นของ สท.โชติ อยากจะขอความเห็นชอบจากสภา
เรื่องการขุดหนองปลานะครับ ตามที่ฟังมาอยากจะดําเนินการในวันนี้ แต่ขั้นตอน
เรื่องของประชาคมนั้นยังไม่มีหนังสือ เพียงแต่สื่อสารด้วยวาจาหรือว่าทางโทรศัพท์

๓๒
กับทางอาจารย์ปัญญา เพราะว่าปรึกษาทางกรมมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ จะมาดําเนินการ
แต่ว่าขั้นตอน ไม่มีในเรื่องการเสนอเรื่องขอเรื่องอะไรมา เพราะว่าการจะของบประมาณ
อะไรต่าง ๆ นั้นมันมีขั้นตอน เป็นเรื่องด่วนประสานมาด่วน ผมก็รู้เมื่อวาน เหมือนกัน ครับ
ตามที่ สจ.วง ค์ฯ มาพูด ว่า ตอนนี้ ท่านอาจารย์ปัญญา ฯ ก็ถามเรื่องงบประมาณจากกรม
พัฒนาที่ดินว่าจะมีงบมาขุดลอกหนองปลาห้วยสิงห์ ซึ่ง เป็นงบวิ่งนะครับ แล้วขอ ให้
ทางสภา เทศบาล เห็นชอบว่าจะเห็นด้วยไหม ที่จะมาขุดลอกหนองปลา แต่ว่าหนังสือ
ไม่ มี เข้า มา แล้วทาง สท. ก็ นําเข้ามาอยากจะขอ ให้ ทาง สมาชิก สภาเราเห็นด้วย
ได้ประสานมา เพราะว่าเขาจะปิดงบในวันที่ ๑๖ นี้ ถ้าหากว่า เลื่อนนํา ไปเข้า สภาในครั้งที่
สอง กลัวจะเสียโอกาส ผมว่า ถ้าเป็นไปได้ลองคุยกันนะ ครับ ถ้าหากว่าหนังสือเข้ามา
วันนี้จะได้ไหม ทางนี้จะเห็นด้วยไหม เห็นชอบเพราะว่าเมื่อมี การประชาคมของชาวบ้าน
มาแล้ว น่าจะให้ความเห็นชอบจะได้ไหม ถ้าหากว่า นํา เข้าครั้งที่สองกลัวเสียโอกาส
ไม่ทัน กลัว พลาด โอกาส ถ้าหากว่าสภาเห็น ชอบขอมาวันนี้จะได้ไหม เรื่องที่สอง คือ
เรื่องถนนเพื่อการเกษตรครับ
นายชาญชัย ชัยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ผมว่าเอาเรื่องบ่อปลาให้จบไปก่อนก็ได้ครับ ผมขอฝากสมาชิกสภา
ทุกท่านด้วย ขอความเห็นใจด้วยครับกลัวว่าทางหมู่บ้านจะเสียโอกาส ครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
ผมอยากจะทราบว่าในการที่จะไปขุดลอก ถ้าเกิดว่าเขามาทํา ที่ไม่ได้มาของบประมาณ
ทางเทศบาล ทําไปแล้วมันผิดกฎผิดระเบียบ ถ้ามีประชาคมของชาวบ้านแล้วมันไม่ได้มา
เกี่ยวข้องอะไรทางนี้ผมก็ว่าคงไม่มีปัญหาไรนะครับ

นายหมวก วิญญายอง คงไม่มีปัญหาไรนะครับ ชาวบ้านก็อยากได้ไปปล่อยปลา กั้นไว้นะครับ
เก็บน้ําใช้
ประธานสภาเทศบาล
ใช้ดุจพินิจของเราว่าเห็นสมควรหรือไม่สมควร ถ้าเราจะเอาตามกฎหมายก็จะยาว
ไปอีก ถ้าว่าเป็นป่าเป็นดงมีการห้ามกันอาจจะมีความผิดนะครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา ขอบคุณท่านประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ไม่ใช่ว่าเมื่อวาน
นายชาญชัย ชัยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

สภานะครับ ที่จริง สท.โชติ ก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน
นี้

ขออนุญาตครับ ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้เองครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา ที่จริงควรจะเอาประชาคมของหมู่บ้านติดไม้ติดมือมา
สมาชิกสภาเทศบาล
บ้าง
สภาจะได้พิจารณาให้

ประชุมไปเมื่อคืนมีอะไร

นายชาญชัย ชัยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เมื่อคืนผมเองก็ยอมรับว่าไม่ได้เอามาด้วย

นายสุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล

วันนี้ก็ไม่เอามา มันข้ามขั้นตอนไปหน่อยครับ เห็นด้วยทุกอย่างที่จะช่วย
ชาวบ้าน ช่วยแน่นอน แต่ว่าก็เอาเสียงส่วนมากว่าด้วย อย่างผมไม่มีปัญหา
/นางนิลวรรณ...

๓๓
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารทุกท่านนะค่ะ เท่าที่ฟังดูนะค่ะเงินงบประมาณ
ตัวนี้ไม่ใช่ขอจากเทศบาลใช่ไหมค่ะ งบมาจากองค์กรอื่นใช่ไหมค่ะ ตอนนี้เขาต้องการ
ขอความคิดเห็นอยากจะให้สมาชิกสภา ผู้นํา ของเทศบาลได้รับรู้ ถ้าเกิดเขาลงมาทํา
จะไม่มีใครรู้ ว่าเขามาจากที่ไหน ใช้งบจากไหน อย่าง ที่ท่าน สท.โชค พูดอยากจะให้พวก
เรารับทราบแล้วก็มติรับรอง อยากจะให้ทุกคนคิดอย่างสร้างสรรค์ดีกว่าเพื่อที่จะไม่ให้
เสียโอกาสค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรื่องนี้เราค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับ รับทราบรับรู้นะครับ ตามแผนหมู่บ้าน ถ้ายังไม่ได้
ใช้ดุจพินิจจะยาวไปอีก ถ้าเราใช้ดุจพินิจ
ไว้วางใจกันอย่างที่ผมบอกไป เรื่องรายละเอียด
ที่ป่าที่ดงอะไรมันก็ไม่ใช่ผิดกฎหมาย ถ้าดีต่อชาวบ้านเราก็ใช้ดุจพินิจ ไงก็ช่วยพิจารณา
หน่อยนะครับ สท.ก็ขอความอนุเคราะห์แล้ว แต่จะให้สมาชิก สภาช่วยกันพิจารณาครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร อย่างที่เทศบาลแม่ยวมได้ยินมา พี่น้องห้วยสิงห์ก็ได้อนุรักษ์ปลา
มันจะใกล้หมู่บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ถ้าไม่ขุดลอก น้ําจะท่วมนะคะ มันมีประโยชน์หลายอย่างบ้านเขาจะอยู่ติดที่นั่นเลย
นายชัยรัช สุนันท์ ผม
สมาชิกสภาเทศบาล

ว่าเราไม่เห็นหนังสือ เกรงว่าจะไม่ค่อยสบายใจกัน และเรื่องก็ไม่ได้อยู่ในญัตติด้วย
ไม่รู้ว่า ข้อเท็จจริง เป็นอย่างไร พูดลอยกันแล้วมา แล้ว ยกมือ ผมว่ามันไม่ถูกต้อง
ควรเอาความชัดเจน แล้วเสนอเป็นญัตตินําเข้ามาเอาให้ชัด ๆ ดีกว่าครับ

นายหมวก วิญญายอง หรือว่าจะเอามาผ่านสภาใหม่จะช่วยกันในสองประเด็นผมอธิบายไปสองรอบ
แล้วนะครับ
ประธานสภาเทศบาล
มีสองคํา ไม่ใช่คอขาดบาดตายอะไร หรือว่าจะเอาทั้งสองอย่าง ทั้งนี้แล้วแต่สมาชิกนะ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมเสนอให้ท่านเสนอญัตติขึ้นมา แล้วมีผู้รับรอง ถ้าให้ เขารับรองแล้วนั้นหาเหตุผลที่ท่าน
จะดําเนินการ ควรให้ท่านปลัดชี้แจงอีกสักครั้งหนึ่งว่า จะดําเนินการได้หรือไม่ ผมมองว่า
เจ้าของงบประมาณที่ประสานมา งบประมาณใครจะวิ่งก็ได้ครับ ใครจะได้แต้มไม่มีปัญหา
ถ้าหากว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ท่านก็ต้องดําเนินการ หากทําตามขั้นตอนเรียบร้อย
แล้วท่านไม่ต้องกลัวจะเสียแต้มครับ ท่านเป็นคนวิ่งปุ๊บจริงอยู่ ท่านเป็นคนมีอํานาจในการ
บริหารจัดการอยู่ที่นายก ฯ แต่คนวิ่งงบ ประมาณคือคนที่มีความสามารถ พ่อกํานันก็ได้
ท่านไม่ต้องกลัว จะเสียแต้ม ผมดูแล้วเหมือนกลัวจะเสียแต้ม กัน เลยชิงโอกาสก่อน
พอชิงโอกาสก่อน ไปติดข้อจํากัดขั้นตอน การดําเนินการต่าง ๆ ก็ เลยกลายเป็นแบบนี้
ผมเองก็ เห็นใจ แต่ถ้าถามว่าเห็นชอบไหม ถ้าพูด ด้วยวาจา ผมไม่มีปัญหาไม่ได้เสียหาย
ในเมื่อได้งบฟรี เห็นด้วยอยู่แล้ว แต่ว่าก็ยังติดบางเรื่องบางอย่าง ถ้าหากท่านจะลองเสนอ
แบบนี้ ให้ท่านปลัดได้ชี้แจงว่าจะทําได้ไหมครับ เสนอด้วยปากเปล่า (วาจา) แต่เป็นญัตติ
เรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วย มันมีปัญหาเรื่องเงิน ถ้าเป็นญัตติธรรมดา การรับรองการเสนอ
ที่ประชุมต่าง ๆ เราเสนอที่ประชุม สภาได้เลย เพราะไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อระเบียบบังคับ
ใช้อยู่แล้ว ขอบคุณท่านประธานสภาครับ
/นายสุภักดิ์...

๓๔
นายสุภักดิ์ มันทะนา
ผมว่าเราควรช่วยกันหาทางออก แต่ที่แน่ ๆ เราเห็นชอบอยู่แล้วว่าจะให้มาทํานะ
สมาชิกสภาเทศบาล
งบเราก็ไม่ใช่ เขาวิ่งมา เราก็เห็นชอบอยู่ละขอเอกสารอะไรมาเนี่ยมันจะเป็นการ
ดีนะครับ อันนี้ปลัดมีความคิดเห็นอะไรช่วยชี้แจงหน่อยครับ
นายหมวก วิญญายอง เชิญทางเลขานุการสภา (ปลัดเทศบาล) ชี้แจงระเบียบด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
ประเด็นปัญหาของท่าน คือกังวลในเรื่องของญัตติ แต่อีกฝ่ายหนึ่งกังลวระหว่างเสียโอกาส
เลขานุการสภา กับเรื่องการความสมบูรณ์ของญัตติ
ที่เสนอ ถ้าญัตติไม่สมบูรณ์ผลทางกฎมายจริง ๆ
ก็ไม่ถูกต้อง แต่ผมเข้าใจว่าเราอยากแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบชาวบ้านก็คือว่า ไม่ต้อง
มีขั้นตอนอะไรเยอะก็ทําได้ในระดับของชาวบ้าน
(หมายถึงชุมชนหมู่บ้าน )นะครับ
ถ้าเป็น ในรูปของการประชุม สภาก็จะมีปัญหา แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา
เพื่อประโยชน์
ของประชาชน แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานก็จะขัดแย้งใน กลุ่ม เดียว จะเกิดความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน ถ้าตัดสินใจอันไหนอันหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจ เข้าใจว่าข้อเสนอของท่าน
สมาชิกสภา ของ ท่านรองประธาน สภา ที่ ประชุมก็ให้ท่านไปเตรียมเอกสารม าถ้าท่าน
จะประชุมเพื่อพิจารณาต่อ ท่านก็นัดประชุมได้เลย จะเป็น วันพรุ่งนี้เลย หรือจะวันถัดไป
ก็แล้วแต่ ประมาณวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไป ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเร็วเกินไปนะครับ
นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเป็นพรุ่งนี้ตอนบ่ายได้ไหมครับ ถ้า
ตรงนี้ด้วยครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ก็ได้
ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

หากมีการประชุม ผมขอให้ท่านกํานันเข้ามาร่วม

ครับ แต่ประธานสภาจะต้องเชิญนะครับ ประธานสภาเชิญไปก็สามารถเข้าประชุมได้
ผมว่าควรนัดวันถัดไปนะครับ งานจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ ถ้าว่าวันนี้อาจจะไม่เสร็จ ให้เวลา
เตรียมความพร้อมหนึ่งวัน นัดเวลาใกล้ๆ เป็นการรวบรัดเกินไปถ้าไม่ทันมาก็จบครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ผมเข้าใจว่างบประมาณอย่างไร
แล้วก็มีแล้ว ในลักษณะนี้เพียงแต่ว่าเอกสารมีความคลาด
ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม เคลื่อนได้ครับ
ไม่เป็นไรคนที่ นํา มาเขารู้อยู่แล้ว แต่ว่าเอกสารตรงนี้ มาต่อรองกันได้
ไม่มีปัญหาอะไร ยกตัวอย่าง เหมือนกับเรื่องเมื่อวาน เรื่องของ โครงการภัยแล้ง บอกให้
ดําเนินการให้ เสร็จภายในเดือนนี้ แล้ว ส่งจังหวัด ก็ยังเลื่อนไปได้ อีกโดย เลื่อน ไปเดือน
มีนาคม เป็นต้น ทํานองเดียวกั น เพียงแต่ว่าเจ้าของโครงการคนที่ส่งเอกสารไป ตอนนี้
เขาต้องเจรจา และไปพูดกับฝ่ายที่มีอํานาจว่า มี งบประมาณแต่ขอเอกสาร ผมเข้าใจว่า
เป็นอย่างนี้ครับในทางกฎหมาย
ในส่วนของงบประมาณ เพราะจริงๆแล้ว ได้บรรจุไว้ ในแผนเขาอยู่แล้ว เรื่องการ
ขุดลอก ประเภทนี้ เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ กําหนด ขั้นตอนที่ว่านี้ก่อน อย่างหน่วยงาน
คิดว่าอาจจะไม่ได้ พอดีงบประมาณอาจจะมาเข้านโยบายในการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ก็เสียบงบประมาณเข้าไป ขั้นตอนตรงนี้เลยขาดไปเท่านั่นเอง เข้าใจอย่างนี้นะครับ
/เพราะเฉพาะนั้น...

๓๕
เพราะเฉพาะนั้นแล้ว ข้อกังวลเรื่องเวลานี้ก็มีบ้าง แต่ไม่น่าเป็นปัญหาอะไร ถ้าเป็นอย่างนั่น
จริง ๆ ทางหน่วยงานจะต้องวิ่งเข้าหา ทางเทศบาล แต่เขาก็ไม่วิ่งเข้ามานะ แต่ เพื่อความ
สบายใจทั้งสองฝ่ายควรประชุมในวันศุกร์ก็ได้นะครับ อย่างไรแล้วท่านประธานสภาก็ นัด
ในที่ประชุม ภาแห่ง นี้ ไม่ต้องแจ้ง เป็นหนังสือแล้ว ประชุมวันศุกร์เราก็ได้พิจารณาได้
และสบายใจทั้งสองฝ่าย
นายกร เสริมสกุล ท่านประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล นะครับ

สภาครับ ถ้าหากว่าพร้อม พรุ่งนี้ตอนบ่ายก็ควรที่จะให้ตามความต้องการเขา
เขา บอกว่าพร้อมแล้วจะมาดําเนินการได้ เขาต้องการเวลา ถ้าหากช้าไป เขา
จะส่งไป และต้องระบุหรือไม่ บันทึกการประชุมสภา จะเป็นปัญหา ถ้าเขาพร้อมแล้วว่า
พรุ่งนี้ตอนบ่าย สภาเราก็จะพิจารณาให้

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ดูแล้วที่ไม่พร้อมนั้น มีสองท่านนะครับ ที่เสนอวันถัดไปนะครับ

นายกร เสริมสกุล
ท่านก็ต้องดูองค์ประชุมก่อนครับท่านประธานสภา ถ้าองค์ประชุมครบ ท่านสามารถ
สมาชิกสภาเทศบาล ดําเนินการ
ประชุมได้
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

อย่างนั้นวันพรุ่งนี้บ่ายพร้อมไหมครับ ไม่พร้อมสองท่าน ฉะนั้นนัดประชุมวันพรุ่งนี้บ่ายโมง

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เรื่องของการเห็นชอบขุดลอกของห้วยสิงห์ของ สท.โช
ติ สรุปนะครับเลื่อนการพิจารณา
ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม เป็นวันพรุ่งนี้ตอนบ่าย
นะครับ สมาชิกสภาก็นัดหมายในที่ประชุมแห่งนี้
จะ ไม่
แจ้งเป็นหนังสือ แล้วนะครับ ส่วนเอกสารเกี่ยวกับ บันทึก มติที่ประชุม คิดว่าคงดําเนินการ
ไม่ทัน ต้องแจ้งสภาทราบด้วย ถ้าจะเอามติตรงนี้ไป อาจจะเป็น การรับรองไปตาม ที่สภา
ได้ประชุมไปก่อน แต่เข้าใจว่าเขาคงต้องการให้ยืนยันไปเท่านั้นเอง นะครับ
นายหมวก วิญญายอง ที่ผมว่ามีสองอย่าง
คือ เห็นใจกัน เห็นชอบให้ผ่านเอาหลักฐานมาทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหา
ประธานสภาเทศบาล
ถ้าเราต้องเอาหลักฐานแนบด้วยก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
คือวาระมันไม่มเี หตุผลว่าจะเอาวาระการประชุมวาระที่ผ่านการรับรองที่จริงเราไปประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล เพื่อรับรองนะครับ
ไม่ทันอยู่แล้วครับ ต้องผ่านการตรวจรายงาน และเข้า ที่ประชุมแก้ไข
รับรองรายงาน ถ้าจะเอาแค่สรุปมติ ท่านประธาน สภาก็รับรองไปได้ว่าที่ประชุมแห่งนี้
เห็นชอบ แต่ถ้าบันทึก เป็นรายงาน ไม่ ทัน อยู่แล้ว เพราะว่าถ้าจะประชุมรับรอง
ต้องแจ้งกรรมการมาประชุมกลั่นกรอง แก้ไขการประชุมไปอีก คงเป็นวันที่ ๑๖ ท่านก็ได้
อยู่แล้วครับ ถึงแม้จะเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่มีข้อจํากัดเรื่องหน่วยงาน พูดง่าย ๆ จะทําอะไร
จะมาเอาด่วน ๆ มันไม่ใช่นะครับ คงลําบากหน่อย
/นายหมวก...

๓๖
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล ท่าน

ผมขอนัดประชุมในวันพรุ่งนี้(12 ก.พ.58) เวลา 13.00 น.ตามมติตรงนี้ ขอขอบคุณ
รองนายกฯ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ไว้เพียงเท่านี้

เลิกประชุม เวลา 13.30 น.
ลงชื่อ

ไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2557 เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(

ชัยรัช สุนันท์
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายชัยรัช สุนันท์)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2

ลงชื่อ

วุฒิกร ลือชา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิกร ลือชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต
ลงชื่อ

2

นิลวรรณ ชูเชิดไพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เรียบร้อยแล้ว
หมวก วิญญายอง
(นายหมวก วิญญายอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

1

