๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8
วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายหมวก
2. นายสุภักดิ์
3. นายกร
4. นายอินถา
5. นายระเบียบ
6. นายวุฒิกร
7. นายชัยรัช
8. นายชาญชัย
9. นางนิลวรรณ
10. นายพรชัย
11. นายโอกาศ
12. นายไททัศน์

วิญญายอง
มันทะนา
เสริมสกุล
อินแถลง
กันธิยะ
ลือชา
สุนันท์
ไชยสูตร
ชูเชิดไพร
รักการเลี้ยง
สิงขรบรรจง
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/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพุทธิวัฒน์
2. นายสมคิด
3. นายสมเพชร
4. นายสุชาติ
5. นายทองสุข
6. นางสาวจันจิรา
7. นายสุชาติ
8. นางสาวภัทรา

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
ยะมะกะ
ชุมภู
ผิวนวล
นรินคํา

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการกองช่าง
พนักงานจ้างเหมา

เริ่มประชุม 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียน ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภา ได้นับสมาชิกสภาที่มาประชุมในครั้งนี้มี
สมาชิก
สภามาประชุม จํานวน 10 ท่าน และประธานสภา 1 ท่าน รวมเป็น 11 ท่าน
/ลาประชุม...

๒
ลาประชุม ไม่มี

ถือว่าองค์ประชุม ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบบที่ 13 พ.สง 2552 จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ
เปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภา
มาครบ องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
นายหมวก วิญญายอง
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย1ที่ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558
ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2558 สําหรับรายงานการประชุมสภา ทางคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจรายงานเรียบร้อยแล้วและทางเลขา นุการสภาก็ได้
ส่งให้ท่าน พิจารณา ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงาน
การประชุมสภาว่ามีข้อความใดในรายงานการประชุมที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
หากท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานประชุมสภาขอให้เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
ในระเบียบวาระนี้ครับ (สท.ชัยรัช สุนันท์ ยกมือ) เชิญครับ
นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ขอแก้ไข
การประชุมสภา
สมัยที่แล้วเป็นการประชุสภา
ม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันนี้น่าจะเป็นสมัยที่ ครั
2 ้งที่ 2
ขอช่วยตรวจสอบด้วยครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภา ขอชี้แจงให้ทราบว่า วันนี้เป็นการประชุม สภา สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เรียนถามท่าน สท.ชัยรัชฯ ไม่ทราบว่าท่านสับสนตรงไหนครับ ขอทบทวนอีกครั้งครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมขอให้ท่านไป ดูบันทึกรายงานการประชุมสภา หน้าที่มีรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุม
เป็นการประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 แล้ววันนี้ทําไมเป็นการประชุม สภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ไม่ทราบว่าพิมพ์ผิด สลับกันหรือไม่ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ขอโทษครับไม่ทราบว่าหน้าไหน ทีท่ ่านกําลังถกเถียงกันอยู่ ผมหาไม่เจอที่บอกว่ามี
การพิมพ์สลับกันในครั้งการประชุมสภาครั้งที่แล้ว
/นายหมวก...

๓
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ท่านดูในหน้าที่ 3 ตรงที่มีหัวข้อรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ถ้าดูตามนี้รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นรายงานการประชุม
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ผมว่าถูกแล้ว ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนครับ
เพราะขณะนี้เรากําลังจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ การประชุมขณะนี้
เป็นการประชุมสภา สมัยที่ 2 สมัยที่ 2 ผมว่าถูกแล้วครับ ขอท่านโปรดวินิจฉัยด้วยครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ประเด็นดังกล่าวต้องขออภัยท่าน
ที่ทําให้เสียเวลาเกี่ยวกับ
สมัยการประชุม ที่ท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ หยิบยกขึ้นมาขอแก้ไข เดิมทีผมก็สับสน
นิดหน่อย แต่ก็ขอชี้แจงว่าตรงนี้ถูกต้องแล้วครับ คือในเอกสารที่ท่านเห็นอยู่เป็นรายงาน
การประชุมสภาสมัยที่แล้ว คือ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ซึ่งเรา
จะลงมติรับรองในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งก็คือสมัยที่ 2 และเนื่องจากเป็นการประชุม
ครั้งแรกของสมัยที่ 2 จึงเป็น ครั้งที่ 1 ครับ ตามที่ท่านสท.กร เสริมสกุล กล่าว นั้นถูกต้อง
แล้วครับ ครั้งนี้คือขอให้ท่านสมาชิก สภาช่วยกันตรวจดูความถูกต้องก่อนที่จะลงมติ
เพื่อเราจะได้ผ่านเข้าสู่วาระต่อไปครับ
นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล ขอแก้ไข

เรียนท่านประธานสภา ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
รายงานการประชุมสภาฯ หน้า 27 ครับ เป็นข้อความตอนหนึ่งที่ผมอภิปราย
เรื่องแผนว่าจะ นํา เรื่อง การสร้าง ฝายน้ํา เข้า บรรจุใน แผนอยู่ใน อัน ดับ ที่ 4 อันดับที่ 5
แต่ในรายงานประชุมสภา พิมพ์เป็น “หลัก 4 หลัก 5” ครับ ขอให้แก้ไขด้วยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขรายงานประชุมอีกหรือไม่ครับ
(ไม่มีใครยกมือ) หากไม่มีผมขอมติ รับรองรายงานการประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 โปรดยกมือ (มีสมาชิก
สภาฯ ยกมือ 10 คน) สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี)

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม
จานวน
10 เสียง
- ไม่รับรองรายงานการประชุม
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ขอให้เลขานุการสภาทบทวนมติให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุป
มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ตามที่ระเบียบ
วาระได้มีการแก้ไขข้อความในหน้าที่ 27 ดังที่ สท.ชาญชัย ไชยสูตร เป็นผู้เสนอให้แก้ไข
ข้อความในรายงาน ดังนี้
/หน้าที่ 27...

๔

หน้าที่ 27 บรรทัดที่ 3 จากท้าย
ข้อความเดิม
“หลัก 4 หลัก 5”
แก้ไขเป็น
“อันดับ 4 อันดับ 5”
และผลการลงมติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
คือท่านประธานสภาครับ
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 216,700.- บาท เพื่อนําไป
สมทบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ จํานวน 219,500.-บาท รวมเป็นงบประมาณ 436,200.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพมหมู่ที่ 3
เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้า นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม และบ้านแม่กองแป โดยมีเหตุผลความจําเป็นดังนี้
ตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวม ได้อนุมัติงบประมาณให้กองช่าง ดําเนินการ
1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 ตําบล
แม่ยวม งบประมาณดําเนินการตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2558 กองช่าง หน้า 31/37 จํานวน 219,500.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9
ตําบลแม่ยวม งบประมาณดําเนินการจากงบจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 219,500.-บาท
ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2557
เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2557 ด้วยราคากลางที่ตั้งไว้เดิมได้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาวัสดุ
ก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้น จึงได้ประมาณการราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 จากเดิม
219,500.-บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น จํานวน 436,200.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพัน
สองร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 216,700.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
/2.โครงการก่อสร้างสะพาน...
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2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 จากเดิม
219,500.-บาท เปลี่ยนแปลงเป็น จํานวน 436 ,200.-บาท เพิ่มขึ้น 216,700.-บาท
(สองแสนหนึ่ง-หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้ง 2 โครงการ
จํานวน 433,400.-บาท ดังนั้น จึงจําเป็ทีน่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเป็นภารกิจสําคัญและเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชน
ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) และเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลแม่ยวม (ปี 2558 - 2560) ประกอบกับยอดเงินสะสมของเทศบาล
ตําบลแม่ยวม ที่สามารถจ่ายขาด มีเพียงพอที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อยู่ จํานวน
11,187,181.61.-บาท(สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น-เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาท หกสิบเอ็ดสตางค์) (ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)
ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทานบ้านทุ่งแพม จํานวน 216,700 .- บาท และโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป จํานวน 216,700.-บาท รวมขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมทั้ง 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 433,400.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อย บาทถ้วน) จึงได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาต่อไป
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปราย หากสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
เชิญครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ในส่วนของการขออนุมัติเงินผมคิดว่าคงไม่ปัญหา แต่มีข้อสงสัยว่าทางชลประ
ทาน
เขาเห็นด้วยแล้วหรือไม่ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
ขอเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากข้อที่ท่านสงสัยนั้นผมได้มอบให้กองช่าง
ประสานกับกรมชลประทาน และได้ขอแบบแปลนก่อสร้างจากกรมชลประทาน
ก่อนที่จะดําเนินการถอนแบบก่อสร้างและประเมินราคา กรมชลประทานในที่นี้
ผมหมายถึงสํานักงานกรมชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในคราวที่แล้ว ก่อนที่ ผมยังไม่ได้
นําญัตติเข้าเนื่องจากอยู่ในระหว่างเจรจาขอข้อยุติว่า ในชุดคณะบริหารคราวที่แล้ว
สามารถก่อสร้างได้ ในราคา 216,700.- บาท ถ้าจะก่อสร้างสะพานภายใต้งบประมาณ
เดิมก็มีหนังสือว่าด้วยการก่อสร้างสะพานคลองชลประทานระบุว่าต้องเป็นไป
ตามแบบแปล นของกรมชลประทาน ต้องมีวิศวกรรับรองและมีความสูงจากระดับน้ํา
ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพราะว่าถ้าทําสะพานต่ําก็กลัวว่าฤดูฝนน้ําจะเอ่อ สิ่งปฏิกูล
และเศษไม้จะทําให้สะพานคลองชลประทานเสียหาย
/ในส่วนนี้...

๖
ในส่วนนี้ทางกองช่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดําเนินการประสานกับ
กรมชลประทานแล้วไม่น่าจะมีปัญหา ทีแรกที่ว่าสะพานราคาเป็นหลักล้าน เพราะคิดว่า
เป็นสะพานใหญ่เหมือนทางที่ไปแม่สามแลบ แต่ของเทศบาลเรางบประมาณที่จะก่อสร้าง
ลดลงมาเหลือ จํานวน 436,200.-บาท ก็เนื่องจากเป็นสะพานประเภทสําหรับขนพืชผล
ทางการเกษตร ไม่ใช่ทางสายหลักเหมือนสะพานที่ทางแม่สามแลบ เหมือนกันกับที่บ้าน
แม่กองแปก็ใช้เพื่อสัญจรและขนพืชผลทางการเกษตรเท่านั้น ส่วนมากก็เป็นรถกะบะ
รถบรรทุก และรถสามล้อ เช่น ที่บ้านทุ่งแพมก็เป็นลักษณะว่ามีบ้านเรือน บริเวณ นั้น
ไม่กี่หลังคาเรือน แต่เป็นทางผ่านของเกษตรกรที่ปลูกจําพวกถั่วเหลือ งและข้าวโพดกันมาก
ท่าน สท.อินถา อินแถลง สบายใจได้ครับเพราะก่อนที่จะนําแบบก่อสร้างนีมาให้
้ สมาชิกสภา
พิจารณาก็ได้ผ่านการประสานงานกับกรมชลประทานแล้วครับ
นายอินถา อินแถลง
เรียนท่านประธานสภา ผมนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายก
เทศมนตรี ได้ชี้แจงแล้ว ผมก็หายข้องใจครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามอีกหรือไม่ครับ (สท.กร เสริมสกุล ยกมือ) เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมขอเพิ่มเติมประเด็นที่ท่าน สท.อินถา อินแถลง ได้สอบถาม ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์
แต่ทั้งนี้แล้ว อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารนําหลักฐานว่าได้ประสานงานแล้วนั้นมาแสดง
เป็นลายลักอักษร ในเอกสารที่ยื่นญัตติครั้งนี้ก็ไม่มีเป็นลายลัษณ์
ก อักษรว่าทางกรมชลประทาน
ได้ยินยอมแนบมาด้วย ท่านประธาน สภาเองก็ควรจะละเอียดถี่ถ้วนสักเล็กน้อยในการนํา
ญัตติเข้า จริงอยู่ที่ว่าท่านประธานสภาก็นําญัตติเข้ามาเพื่อให้พิจารณาสอบถามกัน
แต่ในการไปเจรจากันทางวาจาเป็นเพียงการพูดคุยไม่ มี หลักฐานการอนุมัติยินยอม
ให้ดําเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรให้เกิดความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ
คือหลัก
ในการทํางาน เพราะฉะนั้นผมก็ขอเสริมจากที่ท่าน สท.อินถา อินแถลง ได้เปิดประเด็น
ขึ้นมาเพื่อให้ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่จากเอกสารการประชุมที่แนบมาให้ดู
ตอนนี้
มีแต่แบบแปลน โดยที่สิ่งสําคัญคือหลักฐานที่ท่านว่าได้ดําเนินการประสานแล้วขอให้ท่าน
นํามาแสดงให้เห็นด้วยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
นายกเทศมนตรี

บคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
กรุณารอสักครู่ ผมกําลังให้ผู้อํานวยการกองช่างขึ้นมาชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบครับ
/นายสุภักดิ์...

๗
นายสุภักดิ์ มันทะนา
เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
รองประธานสภาเทศบาล ตามที่
สท.อินถา อินแถลง พูดมาก็มีเหตุผล แต่ในเมื่อในวาระนี้
เราขอพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสม ถ้าเราอนุญาตไปแล้วไม่ใช่ว่าจะก่อสร้างได้เลย ยังคงต้องผ่านขั้นตอน
การประสานงานกับกรมชลประทานอยู่ดี และไม่ว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การพิจารณาในครั้งนี้ก็ไม่มีความผิดอะไร ผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายบริหาร แต่ ผมอภิปราย
เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน อนุมัติไปก็ไม่เสียหายหรอกครับ ใช่ว่าฝ่ายบริหาร
จะนําไปใช้จ่ายได้ทันที หรือตามอําเภอใจ กรณีนี้ถ้ามีปัญหาขึ้นมาหมายถึงว่าอนุมัติไปแล้ว
ทางชลประทานไม่อนุญาตให้ก่อสร้าเงิง นที่อนุมัติไปก็ตกเป็นเงินสะสมอยู่ดีครับ ผมขอกล่าว
เพิ่มเติมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอินถา อินแถลง
เรียนท่านประธานสภา ผมนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล โครงการนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าทําได้จริง
ผมจะดีใจมากแต่ในเมื่อเราต้องได้รับ
ความยินยอมจากหน่วยงานกรมชลประทานก่อน
เพราะถ้าเกิดว่ากรมชลประทาน
ไม่อนุมัติไม่เห็นด้วย ผมสงสารและเป็นห่วงชาวบ้านครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายอีกครับเชิญครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
อยากเรียน ถามว่า ที่ท่าน สท.อินถา อินแถลง กับท่าน สท.กร เสริมสกุล บอกว่า
ต้องการเห็นเอกสารการอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานว่าเขาอนุญาตหรือไม่ใช่ไหมค่ะ
แต่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลแม่ยวมทุกโครงการทุกหมู่บ้านผ่านไปหมดแล้ว
เหลือบ้านทุ่งแพมกับหมู่บ้านแม่กองแปเท่านั้น ที่ยังไม่ได้ดําเนินโครงการ อยากให้ทุกท่าน
ลองคิดดูว่าที่เรามาประชุมกันก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ ทุกคนอยาก
พัฒนา และ ทําเพื่อประชาชน อยากให้สมาชิกสภาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือ
สนับสนุนกัน เพราะทั้งสองโครงการนี้เห็นขัดแย้งกันเสมอ ลองคิดดูว่าทุกโครงการของ
ทุกหมู่บ้านดําเนินการไปแล้ว คงเหลือแต่หมู่บ้านทุ่งแพมกับแม่กองแปเท่านั้น อยากให้
ลองทบทวนดู ขอบคุณค่ะ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เมื่อคราว ประชุมสภา ที่แล้ว มา มีการอนุมัติงบประมาณจํานวน 216,700.-บาท
เพื่อดําเนินการก่อสร้างสะพาน และในเมื่อกรมชลประทานบอกว่าต้องทําการก่อสร้าง
ตามแบบแปลน ที่เขาเห็นชอบยินยอม ซึ่งกรมชลประทานก็ได้ให้แบบแปลนกับเทศบาลแล้ว
แต่เงินที่จะก่อสร้าง นั้นไม่เพียงพอ จึงเป็นญัตติพิจารณาในครั้งนี้ หากเพิ่มเงินให้แล้ว
สะพานก็สามารถ ก่อ สร้างได้ ผมคิดว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร อยากให้สมาชิก สภา
พิจารณาด้วย ในเมื่อสะพานนี้เคยได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วครั้งหนึ่งเพียงแต่ขอจ่าย
ขาดเพิ่มเท่านั้น จํานวนเงินก็ไม่มาก ผมคิดว่าช่วยกันทําให้ประชาชนคงไม่เสียหายอะไร
ถ้าเรานั่ง ถกเถียงกันไป สุดท้ายก็ลงเอยด้วยกันลงมติอยู่ดี ถกเถียงกันก็ ไปทําให้ช้าออก
ไปอีก ขอท่านประธานสภาทบทวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
/นายกร เสริมสกุล...

๘
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ในเรื่องการดูแลชาวบ้านผมเห็นด้วยครับ ญัตตินี้ผมก็เห็นด้วย เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน
อย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝ่ายบริหารท่านไม่รอบคอบและไม่มีความชัดเจน
ในการดําเนินงานตามที่ผมได้ทักท้วง หากว่าท่านได้ติด ต่อประสานแล้ว หนังสือหลักฐาน
ก็ต้องมียืนยันและต้องแนบมาพร้อมญัตติจะทําให้เกิดคําถามทําไมครับ นี่คือประเด็น
ที่ผมถาม ไม่ใช่ผมไม่เห็น การทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนผมก็เห็นชอบด้วย อยากให้
นําเสนออยากให้ดําเนินการ แต่ว่ารายละเอียดในการนําเสนอท่านควรตําหนิฝ่ายบริหาร
ต่างหาก ไม่ใช่มาตําหนิสภาการที่ไม่เอาเอกสารมาแนบทําให้เกิดการท้วงถาม
นี่คือ
ความบกพร่อง ท่านประธาน สภาและสมาชิก สภาครับท่านต้องคํานึงถึงตรงนี้ ด้วยครับ
การที่มีผู้ทักท้วงไว้ถือว่าเป็นความรอบคอบ และยังไม่พูดสักคําว่าจะไม่ให้ความเห็นชอบ
เพียงแต่เรื่องนี้ถ้าท่านสมาชิกสนใจใส่ใจ ทําไมไม่ผลักดันให้อยู่ในงบประจําปีตั้งแต่แรก
ท่านปล่อยให้งบประจําละลายหายไปหมดเลย แล้วมาแบมือขอเงินเก็บเงินออมทั้งนั้นเลย
และเงินสะสมนั้นมีระเบียบกฎเกณฑ์อยู่มากมาย ตรงนี้ถ้าท่านใส่ใจต้องดําเนินการตั้งแต่
ก้าวแรกเลย และลองดูในแผนสามปีครับ โครงการก่อสร้างสะพานของทุ่มแพม ก็พอดูได้
อยู่ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่ สะพานของบ้านแม่กองแปอยู่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีสมาชิกท่านใดทักท้วงบ้างครับ ในเมื่อในแผนสามปีไปอยู่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 นั่นหมายความว่า ไม่มีความจําเป็น เร่งด่วน หากท่านจริงใจจะดูแลพี่น้อง
ประชาชนจริง ท่านต้องดูแลตั้งแต่ต้นเลย ผมก็เห็นด้วยว่ามันสําคัญ ไม่ขัดแย้งท่านหรอก
แต่ท่านต้องมีความระมัดระวังมากกว่านี้ ในเมื่อท่าน กล่าว ว่าท่านได้ไปดําเนินการ
ประสานแล้ว มีไหนละครับเอกสารหลักฐานการอนุญาต ท่านไม่แนบมา ทําให้ต้องมา
นั่งถามกันอย่างนี้ ถ้าหากท่านเป็นสมาชิกสภาที่มีคุณภาพ ท่านก็ต้องทักท้วงแบบนี้ครับ
ถามสิครับว่า หลักฐานอยู่ไหน เพราะนี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน เกิดวันข้างหน้า
มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เราไม่มีลายลักษณ์อักษร ลิ้นไม่มีกระดูกครับ สามารถ
พลิกลิ้นได้เสมอ แล้วเราจะทํายังไงละครับ ถ้าอนุมัติไปแล้ว มันก็เป็นเงินหลักแสน
นี่คือเหตุผล ไม่มีเหตุผลที่จะไปคัดค้านท่าน
ถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาวบ้าน
ผมจึงสอบถามเป็นกรณี ๆ ไป ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมขอประท้วงท่านสท.กร เสริมสกุลครับ ที่เอ่ยว่าสมาชิกไม่มีคุณภาพ อย่างนี้
เป็นการ พูดเสียดสีกัน เหมือนกับเปรียบเทียบว่าสมาชิกส่วนมากไม่มีคุณภาพ
ถ้าเป็นสมาชิกมีคุณภาพต้อง ท้วงติงตั้งแต่ต้น ผมขอให้ท่านถอนคําพูดครับ พูดอย่างนี้
เหมือนกับสมาชิกสภาส่วนมากไม่มีคุณภาพ ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ขอให้ท่านบอกว่าผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาข้อไหนครับ แล้วผมจะวินิจฉัย
ให้ท่าน ท่านจะพูดลอย ๆ ไม่ได้ ผมอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลครับ และการอภิปรายนี้
ผมไม่ได้เสียดสี นี่คือการประชุมสภาผมไม่ได้ระบุชื่อใครเลยแม้แต่คนเดียว ขอให้บอกว่า
ผิดระเบียบข้อใด
/นายหมวก...

๙
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอให้พวกเราพูดคุยกันอย่างพี่อย่างน้องดีกว่านะครับ

นายกร เสริมสกุล
แล้วท่านจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไร ถ้าผมผิด ผมผิดข้อไหนครับท่านจะวินิจฉัยว่าผมผิดข้อไหน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมกําลังฟังท่านอยู่ ถ้าท่านบอกไม่ได้ ผมจะอภิปรายต่อ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่านก็พูดมาพอสมควรแล้วครับ ท่านหยุดอภิปรายก่อนนะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมกําลังทําเพื่อประชาชน อภิปรายว่าฝ่ายบริหารไม่ส่งเอกสารมาให้พร้อม ทําให้ต้องมา
สอบถามต้องมาทักท้วงกันหลายท่าน

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมคิดว่าถ้าพูดไปตามเนื้อผ้าตามความจริงแล้ว การที่ สท.กร เสริมสกุล พูดว่าสมาชิกฯ
ไม่มีคุณภาพนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะสม ความจริงไม่ควรพูดเช่นนั้น ในเมื่อท่านพูดเรื่องใดก็ควร
พูดเฉพาะเรื่องนั้น ไม่ควรพาดพิงถึงสมาชิกสภาท่านอื่นครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ท่านก็วินิจฉัยมาสิครับว่า ผมอภิปรายผิดระเบียบข้อไหน
ผมพาดพิงถึงใครคนไหน

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขณะนี้มีคนประท้วงท่าน 2 คนแล้วนะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
จะประท้วง 2 คนหรือ 10 คนก็ช่าง ทุกคนเป็นคนมีคุณภาพครับ ผมไม่ได้ระบุว่าใครไม่มี
คุณภาพ แต่ถ้าใครไม่มีคุณภาพก็จะรู้ตัวเองครับ

นายชัยรัช สุนันท์
เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตครับ เรากําลังอภิปรายและพูดกันถึงเรื่องการพิจารณาญัตติ
ขอให้พูดกัน
ในเรื่องนี้ก่อนครับ ถ้าท่านจะถกเถียงกันขอให้เป็นวาระอื่น ๆ ได้ไหมครับ ตอนนี้เราควร
จะลงมติเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างสะพานให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ตามนี้แล้วกันนะครับท่าน สท.กร หรือท่านจะอภิปรายต่อ ถ้าอภิปรายต่อก็ขอให้ท่าน
ใช้เวลาสั้นเพียงนิดเดียวนะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมจะอภิปรายต่อครับ ท่านมีอํานาจก็จริงครับแต่ต้องอยู่ในระเบียบของการอภิปราย
ผมยังมีเวลา อย่างน้อยก็ 10 นาที ตามระเบียบฯ ท่านลองคิดดูนะครับการประชุม
/ครั้งที่ผ่านมา...

๑๐
ครั้งที่ผ่าน ๆ มา เราก็ไม่มีความละเอียดเลย แค่ไปหยิบเอาแผนขึ้นมาเฉย ๆ แล้วมา
ตั้งงบประมาณเอาไว้ สุดท้ายก็ไม่สามารถดําเนินการให้พี่น้องประชาชนได้ เสียเวลา
เสียโอกาสในการพัฒนาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณคือเดือนตุลาคม จนล่วงเลยเข้าปี
พ.ศ.2558 ยังไม่ได้สร้าง ท่านเห็นไหมครับเพราะอะไร เพราะไม่ได้ไปประสานงาน
กับกรมชลประทาน เขาก็เดินตามรอยเก่าของผู้บริหารชุดเก่า ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมใหม่
มีประโยชน์อะไรครับ เราก็หวังว่าจะได้เห็นผู้บริหารใหม่ที่ศักยภาพดําเนินการได้ถูกต้อง
แต่นี่หยิบเอาของเขามาสานต่อ แล้วก็ทําไม่ได้ พอทําไม่ได้ขึ้นมาก็จะบอกว่าแบบแปลนนั้น
ไม่มีวิศวกรรองรับ ก็ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ มาถึงขั้นตอนนี้ท่านว่าประสานงาน
เรียบร้อยแล้ว ก็ไหนละครับเอกสาร แต่ท่านไม่มีเอกสารท่านก็บอกว่าไม่มี เพียงแต่
ประสานทางวาจา ก็เป็นดุลพินิจของเขา อย่างนี้ท่านประธานคงเข้าใจนะครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

(ผอ.กองช่างมาชี้แจงในที่ประชุม) ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียด
ที่ท่าน สท.กร สอบถามมาเมื่อสักครู่ ครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผู้อํานวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาและท่านผู้บริหาร รวมถึงสมาชิกสภาทุกท่านผมนายสุชาติ ผิวนวล
ผู้อํานวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงว่า กองช่างได้ทําหนังสือถึงกรมชลประทาน
และมีหนังสือตอบกลับมาว่า ต้องใช้แบบแปลนของกรมชลประทานเท่านั้น
ถึงจะดําเนินการก่อสร้างสะพานได้ ตอนแรกช่างก็ทําแบบไป เพียงให้รถสามารถ
วิ่งข้ามได้ ไม่ได้ใช้แบบของกรมชลประทาน ซึ่งเขามีแบบที่เป็นมาตรฐานและตอนที่ทํา
หนังสือไป เขาบอกว่าแบบต้องมีวิศวกรรับรอง แต่เทศบาลเราไม่มีวิศวกรรับรอง
ทางกรมชลประทานจึงตีกลับมาว่าให้ใช้แบบมาตรฐานของกรมชลประทานเท่านั้น
เราจึงต้องทําประมาณการใหม่ แต่ราคาตามแบบแปลนของกรมชลประทานจะราคาสูง
กว่าแบบแปลนที่เทศบาลเราออกแบบเอง จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เทศบาล
จึงมีความจําเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถก่อสร้างสะพาน
ตามแบบแปลนที่กรมชลประทานให้มา ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เราก็พยายาม
จะประหยัดงบประมาณ แบบที่เทศบาลเราออกแบบไปก็มีความแข็งแรงเหมือนกัน
แต่ทางกรมชลประทานไม่ยินยอม เราจึงต้องมาปรับแก้แบบแปลนตามแบบของกรม
ชลประทาน และก็ทําให้ราคางานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่วนหนังสือขออนุญาต
กําลังดําเนินการถ่ายเอกสารเพื่อแจกจ่ายให้ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
ทุกท่านคงเริ่มใจเย็นลงกันแล้ว คือที่จริงเรื่องหลักฐานการติดต่อประสานงานเรามีแล้ว
ทางผู้บริหารก็ไม่ได้เพิกเฉยใด ๆ ทั้งสิ้น ได้พยายามติดตาม แต่เนื่องจากว่าการเตรียม
เอกสารต่าง ๆ ก็อาจจะมีบกพร่องบ้าง ซึ่งที่ทางท่าน สท.อินถา อินแถลง ทักท้วงมาก็เป็น
สิ่งที่ดี ขณะนี้ผมได้แจ้งให้ช่างถ่ายเอกสารมาให้แจกจ่ายให้แล้ว ขอให้ทุกท่านใจเย็นหน่อย
ที่จริง การที่สมาชิกสภาเราเข้ามาเป็นตัวแทน ผมคิดว่าทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถ
เท่าเทียมกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ถึงแม้พื้นฐานการศึกษาจะแตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอยู่
ในหนทางประชาธิปไตย การเป็นตัวแทน ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
ต่างมีเจตนาว่าจะทําอย่างไรให้เกิดการพัฒนาให้เป็นระบบเป็นรูปธรรม ทางท่านสมาชิกสภา
อย่าได้น้อยใจเลยครับ
/ผมจะพยาม...

๑๑
ผมจะพยายามให้ทุกหมู่บ้านทุกเขตได้รับงบประมาณอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
ผมขอบอกท่าน สท.กร เสริมสกุล เรื่องที่ไม่ได้นําบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ เมื่อหักค่าใช้จ่าย
ประจํามันเกิน 50 % ค่าใช้จ่ายส่วนมากก็จะเป็นจําพวกค่าน้ํามัน กิจการสภาวัฒนธรรม
เป็นต้น เหลืองบประมาณที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานอยู่ประมาณ 1,200,000.-บาท
ถ้าเอามาจัดสรรจะได้ประมาณหมู่บ้านละ 100,000.-บาท ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม แต่การจ่ายขาด
เงินสะสมก็มีระเบียบอยู่ ซึ่งถ้าจ่ายผิด ก็จะนับตั้งแต่เริ่มจัดทําโครงการผ่านมาตามลําดับ
คือผ่านปลัดเทศบาลซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงาน ท่านก็ต้องพิจารณาว่าการจะจ่ายขาด
เงินสะสมนี้ถูกต้องตามหลักการหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ต้องมีบันทึกแย้ง เพราะการ
ใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากสภาจะตรวจสอบแล้วยังมีสํานักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน
ยังมีสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอําเภอ หลาย ๆ ส่วนเข้ามาตรวจสอบ เพราะฉะนั้น
อยากให้ท่านสมาชิกสภาได้สบายใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณนี้ ถูกต้องเที่ยงธรรม
ในระบบการตรวจสอบ ท่านสมาชิกสภาสามารถตรวจสอบได้ทุก ๆ โครงการ เพียงแต่
ท่านแจ้งมาทางฝ่ายบริหารว่าท่านสนใจว่าโครงการไหนมีการเปิดประมูลถูกต้องหรือไม่
ก็สามารถขอดูหลักฐานได้ มีคณะกรรมการเปิดซอง มีคณะกรรมการตรวจงาน
มีคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง มีวิศวกร มีช่างหรือไม่ ไม่สร้างตามแบบหรือไม่
เช่น ถนนหนา 15 หรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของท่าน
อย่างที่ท่าน สท.อินถา อินแถลง ทักท้วงก็เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งตรงนี้เป็นความบกพร่องในด้าน
ของเอกสารของทางบริหารด้วยครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญที่จะให้โครงการนี้เสียหาย
เพียงแต่ที่ผมไม่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ต้องรอให้ทาง ผอ.กองช่าง มาชี้แจง เนื่องจาก
เป็นผู้ปฏิบัติย่อมจะตอบได้ชัดเจนกว่า จะได้ไม่ต้องพูดกันหลายครั้ง อย่างไรแล้วต้องขอ
โทษด้วยที่อาจจะไม่ทันใจ ตอนนี้ทาง ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงให้ท่านทราบถึงเหตุผลแล้ว
ขอเชิญท่านประธานสภาดําเนินการประชุมต่อไปครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ในระหว่างที่รอเอกสารอยู่ ผมขออภิปรายที่ถูกพาดพิง เรื่องการมองค่าใช้จ่ายว่าเกิน 50%
ว่ามองอย่างไร ลองมาเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนในโครงสร้างพื้นฐานสามารถ
ได้งบประมาณถึง 2,000,000.-บาท นั่นมันอยู่ที่คณะผู้บริหารว่าท่านจะเห็นความสําคัญ
เรื่องนี้หรือไม่ ไม่เกี่ยวว่าจะมีเงินมากน้อย ถ้าหากโครงการใดสําคัญท่านก็ควรบรรจุ
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะดีกว่า ผมถึงบอกท่านประธานว่าระเบียบการใช้จ่ายเงิน
สะสมต้องมีความชัดเจนละเอียด แต่ในที่นี้ผมไม่ได้นําติดตัวมาด้วย อาจจะเป็นข้อที่ 4
ว่าต้องมีความละเอียดชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกันการตอบสนองความต้องการของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ยิ่งสมัยนี้ความเข้มงวดในการตรวจสอบสูงมาก ในเบื้องต้นเราก็มีสิทธิ์ตรวจสอบ
และทวงถามความชัดเจนต่าง ๆ อย่างนี้ก็มีการบันทึกเทปไว้ว่าได้ทักท้วงและชี้แจงไว้แล้ว
เป็นสิ่งที่ดี เพราะทุกคนมีสิทธิ์จะใช้งบประมาณอยู่แล้ว แต่ต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผล
และความเหมาะสม ดังนั้นถ้าบอกว่าเอกสารไม่สําคัญ ผมว่าไม่จริงครับ เอกสารสําคัญ
ที่สุดครับ การพูดยังไม่สําคัญเท่ากับเอกสาร ถ้าไม่พูดแต่มีเอกสารหลักฐานยืนยัน
เขาก็เรียกว่าถูกต้องครับ ผมเห็นด้วยครับที่เราจะตอบสนองความต้องการของประชาชน
ยิ่งบ้านทุ่งแพมแล้วเป็นหมู่บ้านประชาคมอันดับหนึ่งด้วย ที่จริงควรได้รับการดําเนินการ
/ไปตั้งแต่...

๑๒
ไปตั้งแต่ไตรมาสแรกด้วยซ้ํา แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดําเนินการเลย เพราะตอนนั้น เขาต้องการ
นําข้าวโพดและถั่วเหลืองออกจากสวน เกษตรกรก็ต้องการสะพานที่เข็งแรงเฝ้ารอแล้ว
รออีก ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่สบายใจ ผมไปสังเกตการณ์ทําแผนประชาคม ท่านรองนายก
ยังได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่าสะพานตรงนี้ตกไปเรียบร้อยแล้ว สภาเป็นผู้ทําให้ตกไปนี่คือ
คํากล่าวที่ท่านพูดโดยไม่มีหลักฐาน ถ้าท่านเอ่ยว่าสภา ผมก็คนหนึ่งในสภา ผมก็บอกว่า
ยังไม่เคยเห็นญัตตินี้เลย ที่ท่านกล่าวอ้างทําให้ประชาชนเขาเชื่อกันไป เพราะท่านต้องการ
เอาตัวรอด ทีนี้จะมาผลักภาระให้สภา วันนั้นผมอยู่ตรงนั้นผมได้ชี้แจงให้ผู้ใหญ่บ้าน
ฟังว่าไม่เป็นความจริง ถ้าหากผมกล่าวเท็จท่านเอาหลักฐานมายืนยันได้เลย เพราะผม
ยังไม่เคยเห็นนําญัตตินี้ เข้าสภาเลย แต่มันเป็นงบประจําปีท่านตั้งไว้แค่ 216,700.-บาท
เริ่มแรกท่านก็ไม่ได้ไปประสานกับกรมชลประทานเลย ผมก็เคยเสนอแล้วว่าคณะพัฒนา
ควรเสนอแต่งตั้งบุคคลจากสํานักงานชลประทาน สํานักงานป่าไม้ จากหน่วยงานอื่น ๆ
สักคนหนึ่ง เพื่อเขาจะได้รับรู้รับทราบจะได้ไต่ถามกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในระเบียบวาระเดียวกัน อยากให้พูดเข้าประเด็นหน่อยครับ
เรายังมีวาระอื่นให้พิจารณา และสท.ท่านอื่นก็อยากอภิปราย ขอให้ท่านอภิปรายในวาระ
อื่น ๆ ก็แล้วกัน และผมขอประท้วงอีกครั้งเรื่องที่ท่านพูดว่าสมาชิกสภาไม่มีคุณภาพครับ

นายหมวก วิญญายอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ประธานสภาเทศบาล และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554 ข้อ 118
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้
(1) ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพ กล่าวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
(2) แสดงกิริยาอันพึงรับเกียจ
(3) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทําการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือจงใจกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(4) ขัดคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
และข้อ 119 วรรคหนึ่ง ระบุว่าในขณะที่กําลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบ
การประชุมนี้ หรือกระทําการฝ่าฝืนข้อ 118 ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจตักเตือน
ห้ามปราม ให้ถอนคําพูด หรือให้กล่าวคําขอโทษในที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูด
ต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ ผมนายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ขอให้ท่านถอนคําพูดด้วย
นายกร เสริมสกุล
เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ขอถามท่านประธานสภาว่า ที่ว่าผมผิดระเบียบข้อบังคับ ผิดเข้าข้อไหนครับ ช่วยบอก
ผมให้ชัดเจนด้วยครับ
นายหมวก วิญญายอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ประธานสภาเทศบาล ตรงข้อที่ท่านใช้คําพูดเสียดสี ครับ
/นายกร เสริมสกุล

๑๓
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เสียดสีตรงไหนครับ ช่วยอธิบายด้วยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ตามที่ผมได้แจ้งระเบียบให้ท่านทราบแล้วขอท่านอ่านทําความเข้าใจด้วยครับ การพูดเสียดสี
ประธานสภาเทศบาล ใส่ร้าย ขอท่านทราบว่าผมมีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม
และผมขอให้ท่านถอนคําพูดด้วย
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ท่านอ่านยังไม่ถูกด้วยซ้ําท่านประธานสภา จะถูกหรือผิดอยู่ในข้อวินิจฉัยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับถ้าท่านพูดอย่างนั้น แล้วจะเขียนระเบียบมาทําไมละครับ
ถ้าท่านพูดอะไรก็ถูกอยู่คนเดียว

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ก็ถูกครับผม ผมถือว่าผมดูแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจตรงไหนนี่ครับ การอภิปราย
ก็ต้องกล่าวอ้างอิง ชักนําเพื่อให้เหตุผลมีน้ําหนักในการอภิปราย ถ้าเสียดสีก็ต้อง
ระบุตัวบุคคล แต่ผมไม่ได้ระบุหรือชี้ตัวบุคคลครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเขาประท้วงท่านถึง 3 คนแล้วนะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมทราบครับ แต่ผมไม่ได้อ้างอิงถึงใคร ระบุชื่อใครครับ

นายชัยรัช สุนันท์
เรียนท่านประธานสภา ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตครับท่านประธานสภา ญัตติเรื่องนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับ ผมขอให้เรา
พิจารณาญัตตินี้ก่อนได้ไหมครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าอย่างนั้น ผมขอให้ สท.กร เสริมสกุล ถอนคําพูดด้วยครับจะได้สรุปผลพิจารณา

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมท่านจะให้
ผมถอนคําพูดได้อย่างไร ท่านต้องทําเป็นบันทึกมา ในเมื่อท่านอ้างว่าผมผิดตรงนี้
ซึ่งผมไม่ได้กระทําผิดแบบที่ท่านว่า ผมแปลกใจจริง ท่านอ่านผิด ๆ ถูก ๆ ผมยังไม่ว่าท่านเลย
ท่านประธานในเรื่องของการอภิปรายเราก็พูดกันมาพอสมควรแล้ว ผมเพียงจะชี้ประเด็น
ขึ้นมาว่าความจริงแล้ว มันอยู่ในประเด็นการทํางบประมาณขึ้นมาตั้งแต่ในการทําต้นเรื่อง
ผมจึงได้กล่าวอ้างอิงให้ท่านประธานสภาได้เห็นที่ไปที่มาของโครงการนี้ และเพื่อนสมาชิก
สภาทุกคนได้รับทราบ เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกสภาก็คงได้เข้าใจบางอย่างบ้างแล้ว
ดังนั้นครั้งต่อไปการช่วยเหลือชาวบ้าน เราก็มีวิธีการช่วยเหลืออีกเยอะแยะครับ
ผมขอทักท้วงแค่นี้ครับ แต่ท่านประธานท่านควรจะเป็นกลางนะครับ เพราะถ้าหาก
เป็นกลางแค่ในใจของคนของท่านคงจะไม่เหมาะแน่ครับ
/นายหมวก วิญญายอง...

๑๔
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ในวาระนี้มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 216,700.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เพื่อนําสมทบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทานบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
(สมาชิกสภายกมือ 10 คน) สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ(ไม่มี)

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- ไม่เห็นขอบ
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุป
มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 216,700.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 436,200.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประธานบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 มีสมาชิกเห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี, งดออกเสียง 1 เสียง คือท่านประธานสภาครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 216,700.- บาท
เพื่อนําไปสมทบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ จํานวน 219,500.-บาท รวมเป็นงบประมาณ
436,200.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน
แม่กองแป หมู่ที่ 9 ตําบลแม่ยวม ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ญัตติในระเบียบวาระที่
5.2 ผมได้เสนอให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในช่วงแถลงญัตติ
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบวาระที่
5.1 จึงขออนุญาตประธานสภาไม่เสนอวาระนี้แล้ว ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลพิจารณาเลยครับ
นายหมวก วิญญายอง
หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติที่ประชุมสภาในการขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล จ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 216,700.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เพื่อนําสมทบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองชลประทานบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
(สมาชิกสภายกมือ 10 คน) สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ(ไม่มี)
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
- ไม่เห็นขอบ
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
/นายไททัศน์...

๑๕
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอสรุป
มติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 216,700.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 436,200.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประธานบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 มีสมาชิกสภาเห็นชอบ
10 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง คือท่านประธานสภาครับ
ระเบียบวาระที่ 6
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลที่จะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯเชิญครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผม นายระเบียบ กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เนื่องจากทางวัดคะปวง และคณะศรัทธาได้ฝากผมมาแจ้งยังที่ประชุมสภาและผู้บริหาร
ว่าขณะนี้เด็กๆที่มาใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ยวม
ซึ่งอยู่ติดกับวัดคะปวงได้เตะลูกฟุตบอลไปโดนหลังคาวัดทําให้กระเบื้องหลังคาวัดแตก
เสียหายไปประมาณ 10 กว่าแผ่น จึงขอให้เทศบาลไปต่อเติมตาข่ายกันลูกฟุตบอล
ให้สูงขึ้นไปอีก 1-2 เมตรได้หรือไม่ครับ หากไม่ดําเนินการ จะให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
ความเสียหายทั้งหมดครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องถนนเข้าโรงเรียนเป็นเงิน 20,000.-บาท
ผมได้สํารองจ่ายไปก่อน ทางฝ่ายบริหารจะดําเนินการอย่างไรครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผม นายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ท่านครับเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันก่อน เพื่อนของผมคือคุณธนากร พรหมเลิศ ซึ่งทํางาน
อยู่บริษัทสยามวิศวกรรม มาถามผมว่ารถดับเพลิงของเทศบาลที่เคยนําไปซ่อมที่ลําปาง
และตอนนี้นํากลับมาซ่อมที่เชียงใหม่ ซึ่งทางบริษัทได้ดําเนินการใส่เครื่องยนต์
ให้รถดับเพลิงไปแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง เพราะเขายังไม่ได้รับค่าบริการดังกล่าว
ผมจําได้ว่าเราเคยยกมืออนุมัติค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถดับเพลิงตรงนี้ไปแล้ว เขาจึงฝาก
สอบถามมาครับ เพราะหากไม่ดําเนินการเขาจะฟ้องร้องครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
บคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
นายกเทศมนตรี
ในเรื่องนี้ผมได้รับการติดต่อและประสานกับทางบริษัทแล้วคงไม่มีเรื่องฟ้องร้องหรอกครับ
นายกร เสริมสกุล
เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากถามความคืบหน้าตามหนังสือลงรับเลขที่ 892 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557
เรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ที่บ้านห้วยบง เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มาหารือ
กับผมถามความคืบหน้าว่าการที่เกิดลมพัดกิ่งไม้พาดทับบ้านทําให้ได้รับความเสียหาย
เขาอยากให้เทศบาลเข้าไปดําเนินการเพราะที่ตรงนั้นเป็นที่ของเอกชน เขาจึงอยากทราบ
ความคืบหน้าเพราะลมพายุฤดูร้อนก็จะเข้ามาอีกรอบแล้ว เขาเกิดความหวาดระแวง
ว่าไม้ที่สูงขึ้นทุกวันอาจจะมาพาดทับบ้านอีก เรื่องนี้ผมเคยถามท่าน เมื่อสมัยที่ 3
/ถ้าผมจําไม่ผิด...

๑๖
ถ้าผมจําไม่ผิด จนป่านนี้ท่านก็ยังไม่ได้ดําเนินการ ถ้าหากท่านเป็นคนที่ใส่ใจสักนิด
ท่านเคยว่าผมไม่ใส่ใจ ผมจะชี้ให้ท่านเห็นเป็นเรื่องๆ และนี่เป็นเรื่องแรกที่ท่านไม่ใส่ใจ
ผ่านไปหนึ่งปีท่านไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ถ้าผมพูดปากเปล่าก็จะถูกท่านย้อนว่าเมื่อไหร่ ท่านไปดูหนังที่ลงรับเลขที่ 892
ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 ท่านประธานสภาครับ ผมขอถามต่อไปอีกเรื่องครับ
เพื่อให้ต่อเนื่องเมื่อคราวที่แล้วผมได้กระทู้ถามเรื่องของเด็กหญิงอาภาวรรณ ธรรมขัน
ตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นองค์กรที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชน
ส่วนที่ท่านจะป้ายความผิดไปให้ผู้ใหญ่บ้านคงจะไม่ถูกครับ เพราะเป็นหน้าที่ของท่าน ที่ท่าน
ต้องเข้ามา แก้ไขปัญหา ท่านจะทําเพิกเฉยลอยตัวไม่ได้ครับ ในฐานะตัวแทนพี่น้อง
ประชาชนผมต้องติดตามให้เขา สองเรื่องแล้วนะครับ เนื่องจากท่านประธานสภาออกไป
ข้างนอกท่านประธานสภาจะอนุญาตให้ผมถามต่ออีกสักข้อไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใด
อภิปรายขอให้ผมอภิปรายต่อไปอีกประเด็นหนึ่งจะขอบคุณมากครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ผมว่าควรอภิปรายทีละประเด็นท่านถามมาสองประเด็นแล้ว เดี๋ยวให้สมาชิกสภาท่านอื่น
ได้อภิปรายบ้าง

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่าน รอง ประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ถ้าอย่างนั้นประเด็นแรกคือเรื่องตัดกิ่งไม้เจ้าของสวนที่อยู่หน้าบ้านนายทวีฯและประเด็น
ที่สองคือเรื่องของเด็กหญิงอาภาวรรณ ธรรมขัน ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ของเด็กด้อยโอกาส
เพราะนโยบายของท่าน เรื่องของคุณภาพชีวิตท่านแถลงไว้ในอันดับต้น ๆ ที่ได้แถลง
ต่อสภาท่านคงลืมไปแล้วครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
บคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
นายกเทศมนตรี ขอบคุณที่ท่านเรียนถาม ท่านมักอ้างถึงระเบียบ การสอบถามเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรม
ของสมาชิกสภา ท่านควรยื่นเป็นญัตติเข้ามาซักถามก่อน ซึ่งในสมัยประชุมท่านสามารถ
ยื่นญัตติเข้ามาก่อน ทําไมจึงต้องมีการยื่นญัตติในวาระการประชุม ก็เพื่อว่าฝ่ายบริหาร
จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลเรื่องเอกสารแล้วนํามาตอบในที่ประชุม การถาม
โดยฉับพลันนั้นก็ถามได้ แต่บางครั้งพอไม่ตอบก็ว่าไม่ใส่ใจ ที่จริงผมใส่ใจทุกปัญหา
ท่านก็ยึดมั่นระเบียบท่านก็ควรไปอ่านระเบียบการประชุมสภา สมัยที่ 2 แล้วท่านคงมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ลงวันที่ 18 มกราคม 2544 การซักถามเป็นสิทธิ์โดยหน้าที่
ของสมาชิกสภา แต่อยากให้ท่านซึ่งชอบอ้างระเบียบได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสภา
อันทรงเกียรตินี้ ท่านควรยื่นมาเป็นญัตติ ไม่ใช่มาถามเอาสนุกสนานอย่างเมามัน
ถ้ายื่นเป็นญัตติล่วงหน้า 3 วัน ผมสามารถให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมเอกสารไว้
เรื่องของ ด.ญ.อาภาวรรณ ธรรมขัน จะแก้ไขอย่างไรก็ต้องรอรอบใหม่ ต้องรอ
ปีงบประมาณใหม่ เพราะเด็กหญิงคนนี้เข้า ๆ ออก ๆ พอออกไปนอกพื้นที่แล้วกลับเข้ามา
ไม่ทันยื่นแจ้งรายชื่อ แล้วอยู่ ๆ จะมาทําอย่างนี้ไม่ได้ การประชุมครั้งต่อไปถ้าท่านสงสัย
ให้ท่านทําเป็นญัตติมาครับ อย่างประเด็นของการขอตัดกิ่งไม้ผมก็ได้ยินมานานแล้ว
การตัดกิ่งไม้นั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้าน อย่างเช่นต้นมะม่วงบ้านท่านยื่นไปนอกถนน
ก็เป็นหน้าที่ของท่านจะต้องดูแลกิ่งไม้ของท่าน รั้วของท่านยื่นออกไปนอกถนน
จนชาวบ้านสัญจรไม่ได้มันก็หน้าที่ ที่ท่านต้องจัดการ จะให้ผมเอาพนักงานไปตัด
/ท่านก็จะว่าผมบุกรุก...

๑๗
ท่านก็จะว่าผมบุกรุก ไม่ใช่จะมาอาศัยวาระอื่นมาถามกระทบกระทั่งว่าไม่ใส่ใจนโยบาย
ขอให้ท่านไปดูระเบียบว่าการพูดเสียดสี พูดว่าสมาชิกสภาไม่มีคุณภาพ ผมฟังแล้วอดยิ้ม
ไม่ได้ สมาชิกสภาไม่มีคุณภาพหมายความว่าท่านมีคุณภาพคนเดียวหรือครับ อย่างนี้
เป็นการพูดเสียดสี สิ่งที่ท่านถามผมก็มีสิทธิ์นําไปตอบสมัยประชุมถัดไปได้ ผมจะนํา
คําถามของท่านไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ท่านควรยื่นญัตติผ่านเลขานุการสภา
ในคราวที่แล้วท่านยื่นกระทู้ถามมาหนึ่งกระทู้ ผมก็ให้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มาชี้แจง
พอผมพูดอะไรไป ท่านก็ว่าลิ้นไม่มีกระดูก การพูดในที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับการบันทึก
ทั้งหมดครับ เป็นหลักฐานอ้างอิง สามารถนําไปฟ้องร้องได้ถ้ามีบุคคลถูกพาดพิงให้เกิด
ความเสียหาย ทุกคําถามวันนี้ผมจะยังไม่ตอบท่าน ผมจะรับไว้และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ เพื่อให้ถูกต้องว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปถ้าสมาชิกสภาต้องการสอบถามเรื่องใด
รองประธานสภาเทศบาล ก็ให้ยื่นกระทู้ถาม
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ จะดีกว่าครับ ยื่นกระทู้มาจะได้
ถาม-ตอบ เป็นราย ๆ ไป
นายกร เสริมสกุล
เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากที่ผมได้ถามไป กับที่ท่านนายกฯได้ตอบมา มันคนละประเด็นกันนะครับ
ผมถามความคืบหน้ามาเป็นปีแล้ว ท่านจะไปดําเนินการเมื่อไหร่ ผมถามอย่างนี้ต่างหาก
หลักฐานก็มีที่ว่าเขาร้องขอมาว่าเมื่อไหร่ และในวาระอื่น ๆ
ผมก็มีสิทธิ์ท้วงถามได้
ไม่รู้ว่าท่านนําความรู้ที่ไหนมาว่าผมต้องทําเป็นญัตติ ผมก็เคยทําเป็นญัตและเคยทํ
ติ
ากระทู้
ถามแล้ว ผมแค่อยากถามความคืบหน้าว่าท่านดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
เรื่องหลักฐานผมก็เคยกระทู้ถามว่า หลักฐานที่ท่านชี้แจงว่าเด็กหญิงคนนี้ได้เข้าๆออกๆ
แล้วไม่ทราบอยู่ไหนครับ ท่านยังไม่ได้นํามายืนยันให้ผมทราบ ท่านใส่ร้ายเขาได้อย่างไร
ผมไปสอบถามมาแล้ว เขาบอกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลย ท่านต่างหาก ผมจึงต้องมา
ทวงถามเพื่อความชัดเจน แล้วสมาชิกสภาท่านอื่นก็ยังไม่ช่วยกันอีก แล้วจะมีความหมาย
อะไรครับ ผมจึงเป็นตัวแทนที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับ และผมขอ
อ้างโยงไปถึงนโยบายของท่านที่ท่านอ้างถึงตอนที่ท่านแถลงนโยบาย ท่านเอา
เรื่องของคุณภาพชีวิตขึ้นก่อนเป็นอันดับหนึ่ง และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
ทุกอย่างมันไม่สัมพันธ์กันเลย แต่ผมพูดด้วยเหตุผลมีหลักฐานอ้างอิงด้วย หลักฐานทุกอย่าง
ที่ผมทวงถามท่านก็คือตรงนี้ แล้วเรื่องที่ผู้ร้องเรียน ที่เป็นฝ่ายเสียหาย ท่านได้ดูหรือไม่ว่า
มันไม่ใช่ต้นไม้ ของเขา มันเป็นต้นไม้ข้างบ้านของส่วนบุคคลอื่นจะเข้าดําเนินการก็ไม่ได้
ต้องร้องขอมาที่เทศบาล เพราะเทศบาลเป็นองค์กรที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชน นี่ครับคือ
ขั้นตอนในการทํางาน ผมเข้าใจว่าท่านไม่มีประสิทธิภาพเลยหรืออย่างไรครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับท่านประธานสภา อย่างนี้เป็นการพูดเสียดสีนะครับ

/นายกร...

๑๘
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องความมีประสิทธิภาพ ผมสามารถวิจารณ์ได้เพราะท่านเป็นคนของประชาชน
การเสียดสีก็ต้องอีกรูปแบบหนึ่ง ท่านต้องใช้วิจารณญาณอย่างถ่องแท้ครับท่านประธานสภา
ถามหน่อยครับที่ท่านว่าใส่ใจ ตอบได้ยังไงครับนี่เรื่องผ่านมาเป็นปีแล้ว เหตุการณ์ภัยพิบัติ
ก็กําลังจะตามมา ผมก็ต้องทวงถามเป็นธรรมดา และผู้ร้องขอก็ฝากผม เป็นตัวแทนทวงถาม
ผมถามให้สองครั้งแล้วป่านนี้ยังเงียบเฉยกันอยู่ ผมก็ต้องเป็นปากเสียง แทนชาวบ้านครับ
ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภา

ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายสมคิด เรืองแดง รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เรื่องการตัดไม้ห้วยบง ได้ดําเนินการไปแล้ว เพียงแต่ผมไม่ได้ทําเป็นหนังสือ ผมได้แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมกับแจ้งเจ้าของโดยให้ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านดําเนินการประสาน ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ ถ้าท่าน สท.กร เสริมสกุล ใส่ใจอย่างที่
บอกไว้จริงก็ลองไปถามผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูสิครับ บ้านหลังนี้ผมแจ้งให้เขา
มาตัดเนื่องจากมันจะสูงขึ้นๆ แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของครับ ส่วนเรื่องของเด็กหญิง
อาภาวรรณ ธรรมขัน ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่จริง ทําไมไม่มาแจ้งรายชื่อครับ บ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆ
เทศบาลของเรานี่เอง ท่านก็มีความรู้บ้านก็อยู่ใกล้แค่นี้ แต่ไม่มาแจ้งรายชื่อ หลักฐาน
เอกสารผมก็ได้เคยให้ท่านดูแล้วว่าเขาไม่มาลงชื่อ ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดี น่าเสียดาย
ความรู้ความสามารถของท่าน อยากให้ท่านได้พิจารณาในเรื่องงานใหญ่ๆ ไม่ใช่
เรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างเรื่องตัดกิ่งไม้หรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน
ตําบลแม่ยวมครับ สําหรับคนพิการหรือเด็กด้อยโอกาส ถ้าเขาหวงแหนสิทธิ์ของเขา
เขาก็คงจะมาแจ้ง แต่อย่างนี้เหมือนกับเขาเองก็ไม่สนใจ ท่านยังนํามาเป็นประเด็นต่อว่า
ผู้อื่นอีก หวังว่าสักวันท่านจะนึกได้ว่าท่านเคยได้พูดเสียดสีใครบ้าง เรื่องตัดกิ่งไม้
ผมก็ติดตามและไปสอบถามมาหมดแล้ว ดําเนินการแล้ว และก็ทราบด้วยว่าเขามีอาชีพ
เป็นครู ท่านอย่าเอามาเสียดสีในสภาแห่งนี้เลยครับ ขอบคุณครับ

นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายวุฒิกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ผมขอถามว่า ถ้าเราให้เทศบาลเป็นคนไปตัดไม้จะผิดหรือไม่ครับ คือผมไม่เข้าใจ ว่าทําไม
ต้องให้เทศบาลเป็นผู้ไปตัดไม้ตรงนั้น ทั้งๆที่ไม้นั้นมีเจ้าของ อย่างเช่นบ้านฝั่งตรงข้จะมาตั
าม ด
ไม้ในเขตบ้านเราก็ผิดกฎหมายนะครับ แล้วทําไมต้องให้เทศบาลไปตัดครับ ขอบคุณครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ขอ
อนุญาตตอบเนื่องจากท่านนายกมอบหมาย
ให้ผมตอบครับ เรื่องกฎหมายด้านนี้ผมไม่ชัดเจน เท่าไหร่ แต่เท่าที่รู้ถ้าต้นไม้นั้นอยู่ในเขต
บ้านของผู้ใดก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สินจะต้องดูแลด้วย คือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นหน้าที่
ของเจ้าของสวน แม้แต่กิ่งไม้ที่ยื่นเกินไปก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสวน
เพราะหากต้นไม้นั้นล้มลงมาแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ถนนหรือทรัพย์สินของบุคคล
ข้างเคียง ผู้เป็นเจ้าของไม้ก็ต้องรับผิดชอบ ส่วนกรณีที่ว่าจะให้เทศบาลไปดําเนินการ
ก็ต้องดูว่าพื้นที่บริเวณตรงนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภัยต่อสาธารณะชนหรือไม่
/ถ้าเพื่อประโยชน์...

๑๙
ถ้าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ท่านผู้บริหารก็สามารถนํามาพิจารณาได้ แก้ไขปัญหา
ให้ส่วนรวมได้ แต่ไม่ใช่ไปแก้ไขปัญหาให้เจ้าของสวนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นประเด็นสุ่มเสียงที่จะเข้าข่ายเป็นการอํานวยความสะดวกให้เอกชน หรือเป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่สาธารณะ ถ้าไปเข้าข่ายอํานวยความสะดวกให้เอกชนก็อาจเกิด
การร้องเรียนได้ จึงต้องไปดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ แต่ถ้าเป็นไม้ในทางสาธารณะ เทศบาลก็
สามารถเข้าไปดําเนินการได้ครับ โดยหลักของกฎหมาย แต่ถ้าเป็นของเอกชนต้องดูว่า
เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเพียงใดหรือเป็นประโยชน์กับผู้ที่ร้องขอฝ่ายเดียว ถ้าเป็นที่ของ
หมู่บ้าน หรือไม้ใหญ่อยู่ข้างถนนอย่างนี้เทศบาลเข้าไปแก้ไขให้ได้ครับ หรือถ้าอยู่ในเขตทาง
หลวง ทางหลวงเขาก็จะดูแลเอง ส่วนเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องประเด็นของญัตติที่
ประชุม ตรงนี้ขึ้นอยู่กับสภาและฝ่ายบริหารนะครับเพราะที่ผ่านมาเรามักจะเอาวาระอื่น ๆ
มาสอบถามกิจการต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เคร่งครัดกันมากมาย ใน
ความเห็นของผม ถ้าดูตามนี้ การจะสอบถามกิจการของฝ่ายบริหารก็ควรต้องทําเป็น
เอกสารเข้ามาตามระเบียบข้อบังคับของสภาแต่ถามว่าจะเสนอด้วยวาจาได้ไหม ก็ต้อง
แล้วแต่ท่านประธานสภาจะอนุญาตหรือไม่ โดยปกติกระทู้ถามจะมีสองแบบคือ แบบ
กระทู้ถามทั่วไปกับกระทู้ถามด่วน ซึ่งกระทู้ถามด่วนก็สามารถเสนอด้วยวาจา แต่ก็มี
เงื่อนไขอยู่ว่าต้องเป็นเรื่องด่วนที่กระทบกับเรื่องของคนทั้งหลาย เช่นนี้ประธานสภาก็
อาจจะพิจารณาให้เสนอด้วยวาจาได้ สามารถบรรจุเข้าการประชุมครั้งนั้นได้ แจ้งให้
ทราบเท่านั้นครับ ผมคงไม่มีอํานาจอนุมัติ ให้ใครทําอะไรหรือไม่ต้องทําอะไร ขึ้นอยู่กับทั้ง
สองฝ่าย แต่ตามกฎหมายอย่างที่ท่านนายกพูดมานั้นก็ถูกก็อยู่ที่ดุลยพินิจของประธานสภาด้วย
ก็มีเหตุผลกันทั้งฝ่าย ผมก็อยากให้ภาพรวม
ของการทํางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมเพียง
มาช่วยในเรื่องของการบันทึก บางครั้งก็มีความยากลําบากในการบันทึก เพราะฉะนั้น
ถ้าจะเอากันตามระเบียบก็ต้องมีการเสนอญัตติล่วงหน้าเข้ามาครับ แต่ถ้าจะไม่ให้
เคร่งครัดเกินไปก็แล้วแต่สภาจะพิจารณา ถ้าทาง ฝ่ายบริหารไม่ติดขัดก็คงตอบ เรื่องของ
การประชุมก็เห็นปัญหาอยู่หลายเรื่อง แต่ผมแก้ไขคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยจากทางสมาชิก
สภาด้วย เรื่องตกหล่นเล็กๆน้อยก็อาจมีบ้างก็ต้องขออภัยท่านด้วย เรื่องการโต้แย้งในสภา
คงต้องอยู่ในดุลพินิจของท่านประธานสภา ความคิดเห็นต่างกันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดา
ครับ แต่สุดท้ายแล้ว หวังว่าท่านคงมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ขอบคุณครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
จากที่ท่านเลขานุการสภาได้เปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมา วาระการประชุมก็มีวาระอื่นๆ
ให้ถามอยู่แล้ว แต่ผมไม่เคยทวงถามว่าท่านจะตอบหรือไม่ตอบ บริหารจะตอบไม่ตอบ
ผมไม่เคยทวงถามสักครั้ง ผมก็ถามตามหน้าที่เท่านั้น ถ้าตามระเบียบตั้งแต่สมัยที่แล้ว
จนถึงปัจจุบันสาระสําคัญต่าง ๆ ผมก็ปฏิบัติตาม แต่ตัวท่านประธานสภาเองต่างหาก
ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ จริง ๆ แล้วถ้าจะเข้มงวดกันจริง ๆ ท่านควรเริ่มจากเรื่องพื้น ๆ
เช่นในการอภิปรายท่านมักปล่อยให้การพูดแทรก ไปฟังเทปได้เลยครับ ผมไม่เคยทักท้วง
ท่านประธานสภาเลย เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่ของผม ผมก็ต้องมา
ทวงถามให้ ส่วนที่ท่านตอบผมมาถ้าผมข้องใจผมก็ต้องสืบถามต่อ เพื่อนํากลับ
ไปบอกชาวบ้าน แต่ถ้าท่านไม่ตอบผมก็จะไปบอกว่าท่านไม่ตอบ เรื่องทุกอย่างได้บันทึก
เทปเอาไว้เมื่อถอดเทปมา ก็อ่านดูแล้วนําสาระสําคัญไปแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ผมมีหน้าที่
เท่านี้ครับ ไม่ได้บีบคั้นเอาผิดถูก แต่ถ้าหากท่านใส่ใจ ท่านคงจําได้หมด
/ผมก็บอก....

๒๐
อย่างเรื่องของไม้ ผมก็บอกท่านแล้วว่าไม่ใช่ไม้ในสวนเจ้าทุกข์ แต่เป็นของสวนผู้อื่น
มันมีผลกระทบ ถ้าลมพัดมากิ่งไม้หักคงตกใส่บ้านเพราะอยู่ห่างกันแค่ช่วงถนนเท่านั้นเองครับ
ทําไมผมถึงต้องอธิบายก็เพราะหนังสือนี้มานานเป็นปีแล้ว ผมแค่ทวงถามว่าหนังสือเลขที่นี้
เท่านั้น แค่นั้นเอง ท่านคงตอบได้ แต่ถ้าหากท่านยืดเยื้อแสดงว่าท่านต้องการเลี่ยงไป
แล้วหาสิ่งที่เป็นเหตุผลมาอ้างให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูก ผมจึงต้องต้อนท่านไม่ตามหน้าที่ จะติด
มุมหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ คงเข้าใจนะครับว่าต้อนเข้ามุม เอาละท่านประธานสภา
ผมจะสอบถามอีกเรื่องหนึ่ง คือเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 ที่ผ่านมามีภัยพิบัติเกิดขึ้น
ที่ห้วยบง แล้วมีผู้ได้รับผลประทบจากภัยพิบัติพายฤดูร้อน ยังมีปัญหาอยู่ นางนวล
ปันทอง ก็ยังไม่ได้รับการดูแล จากหลักฐานที่ผมไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยก็ยังไม่ได้รับการดูแล แต่อาจเกิดจากรายชื่อตกหล่น ผมอยากถาม
ย้อนไปถึงตอนที่เกิดภัยพิบัติ ไม่ทราบว่าไม่มีแผนรองรับหรืออย่างไร วันเกิดเหตุคือ
ตอนเย็นของวันที่ 11 เมษายน 2558 ผมอยู่ต่างจังหวัด พอเช้าวันที่ 12 ผมก็มาลงพื้นที่
แล้วรอว่าจะมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเรียกให้ไปสํารวจความเสียหายหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มี เวลาประมาณ 08.00 นาฬิกา ผมจึงลงพื้นที่ในเขตหนึ่ง แล้วผมก็ได้รายชื่อผู้ที่รับ
ความเดือดร้อนจากภัยมามากมาย วันนั้นผมเจอรองสมคิดฯ ขอโทษที่เอ่ยนามครับ
ผมก็ถามว่ารายชื่อผู้เสียหายจะไปมอบให้ใคร ท่านรองสมคิด ตอบผมว่าให้นําไปให้
ผู้ใหญ่บ้าน ผมจึงคิดว่าทําไมต้องให้ที่ผู้ใหญ่บ้าน คณะทํางานให้ความช่วยเหลือของเรา
ไม่มีหรือครับ แต่ไม่เป็นไร ผมก็นํารายชื่อไปให้ผู้ใหญ่บ้าน เขาก็บอกว่าสํารวจหมดแล้ว
ผมบอกว่าสํารวจหมดแล้ว ก็เอารายชื่อพวกนี้แนบไปด้วยป้องกันการตกหล่น เราต้องปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชน สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืหลายกรณี
อ
กับแผนดําเนินงาน
ต่าง ๆ ขอถามว่าท่านไม่ให้สมาชิกสภามีบทบาท ในคณะกรรมการชุดใดเลยหรือครับ
ในแผนเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ถ้ามีที่ท่านได้แต่งตั้ง สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในส่วนต่าง ๆ เอามาให้ดูได้ไหมครับ เพราะผมอยากทราบ
หวังว่าคงได้นะครับ ผมขอทวงถาม
ในสภาแห่งนี้เลย ท่านประธานสภาคงเข้าใจใช่ไหมครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
บคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
นายกเทศมนตรี ในประเด็นของเรื่องภัยพิบัติในเรื่องการให้ความช่วยเหลือจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เนื่องจากการเกิดภัยครั้งนี้เกิดขึ้นในเย็นของ
วันที่ 12 เมษายน 2558 เป็นช่วงวันหยุดราชการและวันนั้นหัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยได้เดินทางไปบ้านภรรยา เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาล
สงกรานต์เพื่อไปรดน้ําดําหัว ตามประเพณี พอเกิดเหตุผมกับท่านปลัดฯ ก็รีบมาประชุมกัน
พร้อมกับคุณสารภี แสงสุวรรณ ผู้อํานวยการกองคลัง ซึ่งเป็นภัยครั้งแรกที่ผมเข้ามารับ
ตําแหน่ง เพื่อหาวิธีการแก้ไขรับมือ โดยวิธีการแล้ว ต้องมีการตรวจสอบสํารวจ
ความเสียหาย โดยต้องมีช่างร่วมไปตรวจว่าผู้ประสบภัยที่เสียหายจริงจํานวนเท่าไหร่
และต้องมีผู้ใหญ่บ้านในฐานะฝ่ายปกครองเป็นผู้รับรองว่าครอบครัวนี้ประสบภัยจริง
/เพื่อการสวมสิทธิ์...

๒๑
เพื่อการสวมสิทธิ์ในการขอรับการช่วยเหลือในทางพัสดุ เช่น เสียหายเพียง 10 แผ่น
แต่มาแจ้งว่าเสียหาย 100 แผ่น เป็นกระบวนการที่เข้ามารองรับว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น
และผู้ประสบภัยเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริง ตอนนั้นมีผู้ได้รับความเสียหายที่ห้วยสิงห์
กว่าร้อยหลังคาเรือน เนื่องจากความรุนแรงของพายุฤดูร้อน นอกจากนี้ก็มีห้วยทราย
และห้วยบง บังเอิญวันนั้นเป็นวันหยุด ทางทหารพราน มีท่านพันเอกสุชิน ทรัพย์สิน ได้ส่ง
ทหารเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกือบร้อยกว่านายช่วยดําเนินการตัดไม้ต่าง ๆ และมีบัญชาว่า
ให้นํากระเบื้องเข้าช่วยเหลือโดยด่วน เราติดต่อหลายร้าเพืน่อซื้อกระเบื้องแต่เนื่องจากเป็น
ช่วงเทศกาลวันหยุดเขาหยุดปิดร้านกัน มีที่ติดต่อได้ 2 ร้าน คือร้านชื่นชูไพรที่ทุ่งแพม
ซึ่งเขาบอกว่ามีรถยกให้ แต่ไม่มีคนขนลง และได้ติดต่อไปที่ร้านทางสบเมยก็ได้กระเบื้อง
อีกประมาณพันกว่าแผ่น รวมทั้งหมดวันนั้นได้ ประมาณสี่พันกว่าแผ่น จึงได้ให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้น และกระเบื้องก็มาส่งได้เมื่อวันที่ 13 ตอนบ่าย แผนรองรับ
มีครับ แต่เหตุนั้นเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เราได้ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทําได้ ทางผู้บังคับ
การกองกําลังค่ายเทพสิงห์ บอกว่าเทศบาลเราให้ความช่วยเหลือได้เร็ว ส่วนในกรณี
ที่ท่านว่า ทําไมต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน คงต้องเรียนถามท่านปลัด ส่วนในหลักเกณฑ์ก็มี
เช่นบ้านหนึ่งหลังจะชดเชยได้ไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าเป็นอาคาร ยุ้งฉาง ที่จอดรถ
ได้รายละไม่เกิน 5,000 บาท ในส่วนที่เป็นห้างนา ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ถ้าเป็นศาลาป่าช้า หรือที่สาธารณประโยชน์ นี่เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้น ในส่วนที่ถามว่า
ทําไมไม่ได้แจ้งให้ ส.ท.ลงไปช่วย ในความจริงแล้ว สท.ที่ทราบก็ไปช่วยกันหมด แม้แต่ทาง
สท.ชาญชัย(โชติ) ก็ไม่ได้หยุดสงกรานต์เพราะต้องลงไปช่วยกันสํารวจความเสียหาย
พร้อมกับ สท.อีกหลายๆท่าน ผมยังรู้สึกขอบคุณที่ลงไปช่วยกัน ในประเด็นความ
เดือดร้อนบางครั้งบางคนก็ต้องการให้ได้รับความช่วยเหลือในทันที บางคนก็จะเอาให้ได้
ในทันที เราก็เห็นใจเขาเพราะมันเกิดความเสียหายจริง เช่นที่นอนและหลังคาหายไปหมด
ผมไปเห็นภาพ ยังตกใจเช่นที่ห้วยบง หลังคาหายไปกว่าหกหลังคาเรือนที่เสียหาย
หมดเราก็พยายามให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่เสียหายหนัก ๆ ก่อน ทางสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า ค่าเสียหายทั้งหมดประมาณ
ห้าแสนกว่าบาท โดยทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้การช่วยเหลืออยู่ประมาณสามแสนกว่าบาท และเทศบาลเราสมทบอีก หนึ่งแสน
หกหมื่นกว่าบาท ในรายละเอียดยังไม่ได้สรุปนะครับ เพราะตอนนี้ขอที่ไปซื้อเชื่อที่ร้านไว้
เขามาเร่งทวงเงิน ถ้าใช้แต่งบของเรานั้นคงไม่พอ จึงต้องขอทาง ปภ.จังหวัด ขณะนั้น
ได้ส่งเรื่องให้คณะทํางาน ปภ.ระดับอําเภออนุมัติ และเขาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบ ส่วนกระเบื้องขณะนี้ยังมีผู้เสียหลายรายไม่ได้มาติดต่อขอรับครับ
เราก็พยายามช่วยเหลือให้รวดเร็วและฉับพลันแล้ว แต่ก็มีติดขัดเป็นบางราย ที่ถามว่า
ทําไมต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากบางทีท่านสมาชิกสภาเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านทุ่งแพม
ในขณะเกิดเหตุ ดังนั้นก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าบุคคลรายนี้ได้รับความเดือดร้อนจริง
และก็มีช่างเข้าไปตรวจด้วยว่ามีกระเบื้องเสียหายเท่าไหร่ บ้านผู้เสียหายเป็นหลังคามุง
ด้วยกระเบื้องหรือสังกะสี หรือมุงใบไม้ เป็นรายละเอียดเชิงลึกลงไปอีก ภัยครั้งนี้ถือว่า
รุนแรงมาก มูลค่าความเสียหายเกือบห้าแสนกว่าบาท ไม่ทราบว่าท่านปลัดมีอะไร
จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เพราะว่ารายละเอียดเชิงลึกผมก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร
/นายไททัศน์...

๒๒
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
ธรรมเนียมต้น ผมจะขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ที่จริง สท.บางท่านก็ได้สอบถามกัน
อย่างไม่เป็นทางการ ผมได้ชี้แจงแล้วบ้างเป็นการส่วนตัว วันนี้จึงเรียนชี้แจงในที่ประชุม
แห่งนี้เพิ่มเติมว่าเรื่องของแผนฯ เทศบาลเรามี แต่เวลาภัยเกิดจริง ๆ การเผชิญเหตุ
ในชุมชนเรามีประสบการณ์อยู่น้อย ขอให้ถือเป็นบทเรียนในการรับมือกับภัยใหญ่ๆต่อไป
แต่อย่างไรก็ดีในการเข้าผจญเหตุในครั้งนี้ ถือว่าเราทําได้รวดเร็ว ดังที่ผู้บริหารได้เรียนไป
เราลงพื้นที่ตั้งแต่วันถัดจากวันเกิดเหตุ ทําให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้พอสมควร
แต่อาจจะขาดการประสานติดต่อ เนื่องด้วยเป็นวันหยุดยาว เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติ
ก็เดินทางไปต่างจังหวัด เพราะไม่มีใครทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า ซึ่งตามปกติในช่วง
เทศบาลสงกรานต์หลายคนก็จะปฏิบัติตามประเพณีที่บ้านอยู่แล้ว เช่น การรดน้ํา
ดําหัวผู้ใหญ่ในส่วนของการรับรองกับเรื่องผู้ใหญ่บ้าน มีสองมุมมอง ถ้าไม่พูดถึงในแง่ของ
กฎหมาย เมื่อก่อนก็เคยใช้ สท.หรือ อบต.รับรอง ก็ปรากฏว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่บ้านว่า
ไม่ให้ความสําคัญ จึงเปลี่ยนเป็นให้ สท.ทํางานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านในการสํารวจภัย
อย่างสายใต้ที่บ้านห้วยสิงห์ห้วยทรายก็เป็นไปด้วยดี โดยกฎหมายปกครองท้องที่
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําอยู่แล้ว มีอํานาจหน้าที่ในการรับรองเกือบทุกเรื่อง ดังนั้นเขามีหน้าที่
โดยตรงข้อมูลที่มาจากผู้ใหญ่บ้านถ้าเท็จ ผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบ เช่น การนับกระเบื้อง
ที่เสียหาย หากส่งข้อมูลเท็จจะได้สืบไปถึงตัวผู้รับรองเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบได้ ดังนั้น
จึงต้องอาศัยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรอง ในกรณีฉุกเฉินต้องมีการรับรองถูกต้องอย่าง
เป็นทางการของข้อมูล แม้ขณะนี้ก็ยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่บ้าง อย่างที่ท่าน
ได้ทราบ สรุปโดยภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปเกือบ
หมดแล้ว ยกเว้นด้านการเกษตรเพราะต้องรอการสํารวจข้อมูลด้านเกษตรให้เรียบร้อย
ก่อนซึ่งต้องอาศัยเกษตรตําบลรับรอง ตรงนี้เราจะมีการประชุมประมาณวันพฤหัสบดีที่
21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่เราแต่งตั้งไว้ และสท.ที่ร่วมเป็น
องค์ประชุมเข้ารับฟังสรุปผลการให้ความช่วยเหลือจะได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
เช่นว่าจํานวนกี่รายเกือบสองร้อยหลังคาเรือน เป็นเงินเกือบห้าแสนบาทถ้วน
ส่วนที่เทศบาลได้ใช้งบช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนไปเป็นเงินอยู่หนึ่งแสนหกหมื่น
กว่าบาท ส่วนหนึ่งในเงินหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาทก็จะเป็นงบความเสียหาย
ด้านการเกษตรเราไม่ได้นําเข้าขอความช่วยเหลือในระดับจังหวัด เนื่องจากว่าเป็นเงิน
จํานวนน้อยครับ เรามานําเอางบจากเทศบาลช่วยเหลือ ซึ่งรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบ
อีกทีในวันประชุมครับ ขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงการรวบรวมแบบสํารวจความเสียหายที่มี
การเซ็นต์รับรองดังที่นายกได้กล่าว โดยกรรมการชุดนี้จะต้องแต่งตั้งโดย ก.ช.ภ.อ คือ
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอําเภอ ซึ่งในครั้งเกิดภัย ก.ช.ภ.อ.ยังไม่ได้
มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไว้ มีแต่ของเทศบาล เพราะฉะนั้นในการรับรองเอกสาร
เหล่านี้ จึงไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการที่ กชภอ. เป็นใคร อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือกํานัน
ก็ไม่แน่ใจซึ่งเขาจะทําหน้าที่รับรองผู้เสียหายจากภัยที่เกิดกว่าสองร้อยหลังคา เพื่อส่ง
เอกสารขอรับเงินงบประมาณช่วยเหลือจากจังหวัด เป็นเงินสี่แสนกว่าบาท ไม่ใช่สามแสน
กว่าบาทอย่างที่ผู้บริหารกล่าว คือวัสดุเราให้ไปแล้ว แต่ยังไม่ชําระเงินซึ่งเราก็รอจากตรงนี้
คงต้องรอสักนิด ผมคิดว่าคงเสร็จวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคมนี้ แล้วจะได้ดําเนินการ
เสนอผ่านอําเภอต่อไป ในส่วนที่จะจ่ายจากเทศบาลก็ต้องนํามาเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่าย
ตามขั้นตอนให้กับผู้ได้รับความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือน ด้านการเกษตร และที่ตกหล่น
/ในอนาคต...

๒๓
ในอนาคต การเสนอวิธีการต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เรื่องเสียหาย เทศบาลสามารถนําไป
ปรับดังที่ สท.ได้เสนอไว้ แต่ครั้งนี้ด้วยว่าเกิดเหตุฉุกละหุกทางเทศบาลต้องขออภัยท่าน
ในเรื่องของการประสานงานต่าง ๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง ผมในฐานะ
ที่มีส่วนร่วมตรงนั้นก็ต้องขออภัยด้วยครับ ผมคงเพิ่มเติมเท่านี้ครับ
นายกร เสริมสกุล
เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ประเด็นที่ผมได้ถามไป ผมไม่ได้ถามถึงเรื่องความรุนแรงของภัย ไม่ได้ถามถึงหลักเกณฑ์
ไม่ได้ถามถึงผู้ใหญ่บ้านเลยสักเรื่องเดียว ผมถามว่าทําไมท่านไม่แต่งตั้ง สท.ไปอยู่ในคณะกรรมการ
ชุดใดเลย ในแผนของ ปภ. ท่านมีคณะกรรมการกี่คณะ อย่างน้อยในคณะกรรมการ
ที่สํารวจให้ความช่วยเหลือก็ควรมี สท.ร่วมด้วย ที่ท่านอ้างว่าไม่มีเหตุฉุกเฉินคงไม่จริงครับ
เพราะเมื่อปี 2554 ตําบลแม่ยวมก็มีภัยเกิดขึ้น ปี 2555 ก็ต่อเนื่องปี 2556 ก็เกิดภัย
ในการดําเนินการวิธีปฏิบัติผมข้องใจว่าทําไมไม่มีการดําเนินการอย่างที่ควรจะเป็น
การบริหารจัดการที่ดีของท่านอยู่ไหน ผมจึงได้ถาม เรื่องอื่น ๆ ผมไม่ได้ติดใจจะให้ใครรับรอง
ก็ไม่ได้ติดใจสงสัย ผมสงสัยว่าทําไมไม่มี สท.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ผมเองก็รอที่จะไปร่วม
ดําเนินการด้วย แต่ไม่มีอํานาจหน้าที่ ผมจึงโทรหาจ่าเอกกําธร กันทะวงษ์
ถามเขาว่าปลัดอยู่ไหน ผมจึงนํารายชื่อผู้ได้รับความเสียหายไปมอบให้ เพราะผมคิดว่าถามใคร
ก็ไม่มีใครรู้เรื่อง ทําให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาส นี่เป็นปัญหาในการทํางาน
ขอยกตัวอย่างเรื่องของรถ ถ้ารถท่านเสีย ท่านเอารถไปซ่อม ถ้าช่างซ่อมรถที่ร้านไม่มี
ความชํานาญ รถท่านก็จะพัง เหมือนเหตุการณ์ตอนนี้ท่านอาสามาเป็นผู้บริหาร เรื่องต่าง ๆ
ท่านก็มีความเข้าใจพอสมควร แต่กับเรื่องแค่นี้เองที่ท่านให้พี่น้องประชาชนต้องรอ เขาต้องการ
ความช่วยเหลือเร่งด่วนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะปรับทัศนะในการให้ความช่วยเหลือ
อย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเหตุฉุกเฉินหรอกครับ ก่อนที่ท่านจะเข้ามา
เป็นผู้บริหารก็เคยมีเหตุไฟไหม้ เดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนเกือบจะครบครับ ถ้าท่านไม่เตรียมตัวกับ
เรื่องแบบนี้ผมกับชาวบ้านจะทําอย่างไร ผมพยายามจะดูแลชาวบ้านไม่ให้เสียโอกาส
แล้วยังมีคนพูดต่อว่าชาวบ้านว่าแค่กระเบื้อง 4-5 แผ่น ก็ยังมาเรียกร้องเอา นั่นมัน
เป็นสิทธิ์ของเขาครับ ถ้าหากคนนั้นคนนี้ไม่ได้ท่านก็ต้องชี้แจงหลักเกณฑ์มา ต้องมีความ
เสมอภาคครับ มาตรฐานก็ต้องเหมือนกันหมด และต้องมีความชัดเจนในการช่วยเหลือ
ท่านจะมากล่าวอ้างว่าคนนี้ผมไม่อยากให้ จะมาตั้งธงแบบนี้คงไม่ได้ ผมคงขอสอบถาม
แค่นี้ ส่วนเรื่องแผนต่าง ๆ ถ้ามีก็ขอให้นํามาเสนอให้ดูด้วยครับ ผมคิดว่าคงมีประมาณ
4-5 คณะ
นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
อันดับแรกผมต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้เข้าช่วยเหลือเหตุวาตภัยที่ผ่านมา
เพียงแต่สงสัยอยู่สองประเด็น คือ เรื่องกระเบื้องที่บางคนก็ได้กระเบื้องหนา 4 มม.
บางคนได้รับกระเบื้องหนา 6 มม. บางคนได้ตราช้างบ้างยี่ห้ออื่นบ้าง ทําไมได้ไม่เหมือนกัน
ชาวบ้านฝากมาถามครับ คือชาวบ้านบางคนเขาไปเอากระเบื้องที่ร้านเดิมทีตั้งใจจะไปซื้อเอง
แต่ได้ยินว่าเทศบาลให้ความช่วยเหลือ ก็ไปเอามาก่อนได้กระเบื้อง 6 มม.ตราช้าง
แต่พอตอนหลังที่เทศบาลเอามาส่งให้รายอื่น เป็นขนาด 4 มม. ชาวบ้านเขามาถามว่า
/ทําไมไม่เหมือนกัน...

๒๔
ทําไมไม่เหมือนกัน ผมอดว่าเทศบาลซื้อให้เป็นขนาด 4 มม. ส่วนคนที่เอากระเบื้อง 6 มม.
ไปก็จ่ายส่วนต่างเองหรือครับ เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ บางคนเขาไม่พอใจครับ
เรื่องมันผ่านมาแล้ว ผมจึงขอฝากให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข อีกเรื่องคือ
บ้านของนายสมเดช อินต๊ะ ที่ทางหัวบ้านยุบไปทั้งหลัง ได้ข่าวว่าคณะกรรมการ
ไปตรวจสอบแล้วว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจริงหรือไม่ครับ ไม่เข้าหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือ หรือว่าอย่างไรครับ ผมคิดว่าน่าสงสารเขา บ้านของเขาถึงยังทําการ
ก่อสร้าง ไม่เสร็จ แต่เจ้าของก็ไปนอนเฝ้าและแจ้งเลขที่บ้านไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าไม่
เข้าหลักเกณฑ์ก็น่าจะมีแนวทางเยียวยาช่วยเหลือเขาสักหน่อย เพราะเห็นยุบลงไปทั้งหลัง
เพราะบางบ้านเสียหายนิดเดียวก็ยังได้รับความช่วยเหลือ จึงขอฝากผู้บริหารไว้สองเรื่องครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้รับมอบหมาย
เลขานุการสภาเทศบาล จากทางผู้บริหารให้ชี้แจงเพิ่มเติม บ้านหลังที่ยุบไปนั้นหลังเกิดเหตุผมก็ไปสํารวจพร้อมกับ
ท่านรองนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วครับ และได้สอบถามว่าบ้านที่กําลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง เช่นนี้
จะเข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และส่วนหนึ่งคือ
ผู้นําหมู่บ้านรับรองหรือไม่ ถ้าโดยหลักเกณฑ์แล้วต้องเป็นที่อยู่อาศัยแต่นี่กําลังสร้างเพื่อ
อยู่อาศัยยังไม่ได้อยู่อาศัย ถ้ามีเลขที่แล้วก็ยิ่งดี ควรนําหลักฐานการได้อยู่อาศัยให้
ผู้ใหญ่บ้านพิจารณาในการรับรอง เสนอต่อให้ หน่วยงาน ปภ.พิจารณา อย่างไรก็แล้วแต่
เนื่องจากยังไม่มีผู้อยู่อาศัย ผมก็ไม่สามารถบอกได้ชัดเจน แต่ไม่ใช่ว่าคนที่เสียหาย
เป็นแสนแล้วจะได้เป็นแสน ไม่ใช่อย่างนั้นครับ จะได้เท่าไหร่ผมคงบอกไม่ได้ ในการประเมิน
เบื้องต้นที่ผมกับท่านรองนายก
และจ่าเอกกําธร กันทะวงษ์ ได้ลงสํารวจความเสียหายก็เห็น
ว่าเสียหายเหมือนกัน กระเบื้องไม่เสียหายมาก แต่ตัวโครงเหล็กคงต้องทําใหม่ตรงนี้ที่
เสียหายมาก ส่วนผนังนั้นยังไม่ได้ก่อสร้าง ยังไงก็ฝากแจ้งประสานกับเจ้าของบ้านด้วยครับ
เพราะเคยแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบแล้วแต่เจ้าของบ้านก็เงียบไป แต่รายนี้ได้ถูกบันทึกความ
เสียหายเป็นฐานข้อมูลแล้ว คงต้องรอให้ผ่านอําเภอไปถึงจังหวัดก่อน จึงจะทราบผล แต่แนวโน้ม
แล้วคงได้รับการช่วยเหลือเพียงแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่หรืออย่างไรครับ
อีกเรื่องหนึ่งอยากขอฝากไว้ ในกรณีที่ว่าชาวบ้านมักมองกันว่าคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อย
ก็เอาไปพูดต่อ ๆ กัน เป็นประเด็นอ่อนไหว อย่างเช่นเรื่องที่ว่าบางคนได้กระเบื้อง 4 มม.
บางคนได้ขนาด 6 มม. ผมได้อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่ 13 เมษายน 2558 ด้วยเหตุที่ร้าน
ส่วนใหญ่พากันหยุดกิจการช่วงวันหยุดสงกรานต์ ตอนแรกก็ประสานไปที่ร้านทางทุ่งแพม
วัสดุก่อสร้างเพราะคิดว่าอยู่ใกล้ ปรากฏว่า มีขนาด 4 มม.อยู่จํานวนหนึ่ง ที่เหลือเป็นขนาด
6 มม.ทั้งหมด นายกเทศมนตรีได้ถามผมว่าจะเอายังไงดี ในตอนนั้นถ้าเราไม่ตกลงสั่งซื้อ
ก็ไม่รู้จะไปหาที่ร้านไหน จะรอร้านค้าหลายแห่งเปิดก็หลังปีใหม่ ชาวบ้านคงรอไม่ไหว
บางคนตามมาเอาถึงที่ร้านก็มี จึงเป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้กระเบื้องไปขนาดไม่เท่ากัน
และทางร้านเป็นคนไปส่งของ คงต้องแล้วแต่ของที่เขานําไปส่ง เรื่องของขนาดนั้น เทศบาล
ไม่ได้เป็นผู้สั่งเจาะจงให้เฉพาะกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งครับ มันเป็นสภาพบังคับไม่สามารถ
เฉพาะเจาะจง และเป็นเหตุเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งรีบแก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ให้ได้รับวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนโดยเร็วเท่านั้นครับ
/นายชาญไชย...

๒๕
นายชาญชัย ไชยสูตร
เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ผมพอเข้าใจแล้วครับ แต่ในกรณี เช่น บางคนกระเบื้องได้รับความเสียหาย 35 แผ่น
เท่ากัน แต่ได้ขนาด 6 มม. กับ 4 มม. ไปจะทํายังไงครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ท่าน สท.พูด
ก็ถูก แต่มันเป็นสภาพบังคับเราไม่สามารถเลือกได้ เพราะเราต้องการช่วยเหลือ ชาวบ้าน
ในเบื้องต้นนี่คือวัตถุประสงค์หลัก และช่วยเหลือให้เร็วที่สุดด้วยใช่ไหมครับ ในเมื่อเราต้อง
ทําให้เร็วที่สุด แล้วพบว่ากระเบื้อง 4 มม. มีแค่พันกว่าแผ่น ที่เหลือเป็น 6 มม. ถ้าเอาไป
แต่ขนาด 4 มม.ไปให้ชาวบ้านจะไม่สามารถช่วยเหลือบรรเทาได้ทั้งหมด ชาวบ้านที่ไม่ได้
กระเบื้องก็คงไม่ยอมเหมือนกัน มันเป็นเรื่องที่ต้องรีบตัดสินใจในขณะเกิดเหตุ
ที่จริง
เราก็อยากให้ได้ขนาด 4 มม.ทั้งหมด แต่ในขณะนั้นมันไม่มีทางเลือกจริง ๆ ครับ
ผมขอชี้แจงเท่านี้ครับ
บคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
อย่างที่ท่านปลัดเทศบาลพูดไป จะให้รอหลังปีใหม่ก็รอไม่ได้ จําเป็นต้องไปเหมามาหมดร้าน
ก็ยังได้ไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหาย และก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับ
และหลังจากนั้นเราต้องรอหลังปีใหม่ ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ได้กระเบื้อง
เพิ่มอีก ชาวบ้านโทรหาผมจนหูร้อนไปหมดก็เหมือนพวกท่าน แต่ว่าเราทํางาน
เพื่อประชาชน ก็ต้องช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหา อีกประการก็เป็นเหตุสุดวิสัยบางคนโชคดี
ก็ได้กระเบื้องหนา บางคนก็ได้กระเบื้องบาง บางคนก็ไปเลือกซื้อเอาเองที่ร้านก่อน ก็ทําให้ของที่ร้า
มีน้อยเหมือนกัน ส่วนทางร้านก็บอกว่าสินค้ามีน้อยคนงานก็หยุด เช่นของภู่พิสิษฐ์
เขามีสินค้ามากแต่เขาหยุดงานตั้งแต่วันศุกร์แล้ว ติดขัดจริง ๆ ครับ ร้านที่สบเมยทีแรก
บอกว่าจะได้ประมาณ 2,000 แผ่นเอาเข้าจริง ๆ ได้แค่พันกว่าแผ่น ก็นําไปส่งให้
เดี๋ยวเดียวประธานสภาโทรมาพูดว่าห้วยทรายได้แค่ 500 แผ่น ทีห้วยสิงห์ได้ตั้ง 1,500 แผ่น
แล้วห้วยบง ได้แค่ 1,000 แผ่น ผมหูชาไปเลย ไม่ใช่ไม่โดน แต่การทํางานก็ต้องมีบกพร่องบ้าง
ยังพูดเล่นว่าปีหน้าถ้ามีภัยขอให้เป็นวันทําการดีกว่า เจ้าหน้าที่อยู่ ก็แซวกันเล่นๆ
ว่าอย่าพูดเป็นลาง เรื่องคณะกรรมการเราก็มีแต่งตั้งไว้ แต่เนื่องจากมันเป็นวันหยุดยาว
และไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยครับ บางคนก็โทรบอกว่าคืนนี้จะไปนอน
บ้านนายก เพราะหลังคาบ้านไม่มีเสียอย่างนี้ก็มีครับ เหตุก็เป็นอย่างนี้ขอให้ท่านช่วย
อธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วย เราไม่ได้มีสองมาตรฐานหรือหลายมาตรฐาน
เรามีมาตรฐานเดียวครับ ขอบคุณครับ

นายกร เสริมสกุล
เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากเมื่อสักครู่มีชาวบ้านแพะคะปวงโทรเข้ามาขอความอนุเคราะห์เรื่องรถน้ํา
ในงานศพ เพราะไม่น้ําใช้เลย ผมขอแจ้งตรงนี้ผ่านท่านประธานสภาถึงผู้บริหาร
ว่าที่วัดแพะคะปวงขณะนี้ต้องการน้ํา ขอบคุณครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอ
บคุณครับท่านประธานสภา ผมนาย พุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
นายกเทศมนตรี เรื่องน้ําในขณะนี้ทางงานป้องกันฯ ได้มีการจัดทําแผนในการส่งน้ําตามจุดในแต่ละวันแล้ว
มีอยู่รายหนึ่งรู้สึกจะเป็นงานแต่งงานที่บ้านห้วยโผ อันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วย เพราะว่า
ตามแผนส่งน้ําที่เรียงวันว่าวันนี้ส่งที่ไหนๆ จุดใดบ้างนั้นแถบไม่มีคิวว่างเลย ถ้าเป็นกรณี
พิเศษแบบนี้ต้องถามทางงาน ปภ.โดยตรงครับว่าเขาไปส่งให้ได้หรือไม่กระทบกับตาราง
ส่งน้ําประจําหรือไม่อย่างไร ส่วนถ้าว่างก็จะให้ลงไปช่วยครับ ขอบคุณครับ
/นายสุภักดิ์...

๒๖
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมขอพูดสักประเด็นเกี่ยวกับท่านรองนายกเทศมนตรี
รองสมคิด เรืองแดง แต่พอดีท่านออกไปข้างนอก ถ้าอย่างนั้นผมขอบอกบุญก่อนครับคือ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง มีโครงการจะสร้างตึกผู้ป่วยนอกอาคารชั่วคราว เขาก็ฝากมา ให้
ทางสภาเทศบาลเราหนึ่งกอง ๆ ละ 999 .-บาท แล้วแต่จิตศรัทธาของสมาชิกสภาครับ
แต่ของเราให้ 1 กองครับ และวันพรุ่งนี้คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่บ้านทุ่งแพม
จะมีพิธีบวชป่า เมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านก็โทรหาผมขอเชิญสมาชิกสภาทุกคนไปร่วมบวชป่า
เวลา 09.00 น. ที่วัดทุ่งแพมครับ จึงเรียนเชิญมา ณ ที่นี้ครับ วันเดียวกันที่ห้วยทราย
จะมีการปฐมนิเทศที่โรงเรียนห้วยทรายก็เรียนเชิญมาเหมือนกัน แล้วแต่ว่าใครจะไปร่วม
ตรงไหนก่อนครับ ส่วนเรื่องที่ผมจะพูดขออนุญาตเอ่ยนามคือ ท่านรองสมคิด เรืองแดง
ผมได้ไปนั่งฟังประชาคมที่บ้านห้วยวอก อันนี้พูดแล้วก็อย่าถือโทษกันนะครับ เพราะเรื่อง
บางเรื่องไม่ทราบว่าท่านคิดอย่างไร ท่านได้พูดลอย ๆ วันนั้นที่บ้านห้วยวอกเรื่องแผนว่า
ตอนแรกบ้านห้วยวอกจะเป็นเรื่องน้ํา พอเรื่องน้ําไม่ได้ สท.สุภัทดิ์เลยเอาเรื่องรางระบาย
น้ํามาแทน ทําให้ชาวบ้านเข้าผิดว่าผมใช้อํานาจในเรื่องนี้ ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ประชาคมบ้านห้วยวอกได้พูดคุยตกลงกันแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งที่ทุ่งแพม อย่างที่ท่าน
สท.กร เสริมสกุล ได้กล่าว ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ว่าเรามาเพื่อช่วยกันทํางานเวลาจะ
พูดอะไรควรคิดนิดหนึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสมาชิกสภาเราหรือไม่ครับ หรือสภาเรา
หรือไม่ผมจะไม่เอาเรื่องอะไรไปพูดที่ไหนถ้ามันไม่เป็นความจริง แต่เรื่องญัตติที่ยื่นสภา
ได้ตกไปแล้วบอกว่าประธานไม่นําเรื่องเขาสู่สภาพิจารณา ผมเคยไปชี้แจงที่บ้านทุ่งแพม
ตอนนั้นว่าที่ไม่นําเข้าสภาเพราะอะไร เพราะว่าเวลาไม่พอเขาก็เข้าใจ แต่ที่ท่านพูดทําให้
ชาวบ้านโทรมาหาผมจนหูร้อนไปหมด ว่าทําให้เรื่องตกไปได้อย่างไร ผมก็อธิบายไป
พอสมควรว่า ครั้งต่อไปจะให้ผู้บริหารเสนอเข้าไปใหม่ผมก็ยืนยัน ว่าไม่ตก แต่จะได้หรือ
ไม่อยู่ที่มติสภาอีกที เราเคยคุยกันในกลุ่มสมาชิกสภาว่ามันเป็นความจําเป็น ของชาวบ้าน
ถ้าไม่เป็นประโยชน์และจําเป็นจริง ๆ ผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย แต่บางเรื่องก็มีข้อผิดพลาด
เรื่องเอกสารนิดหนึ่ง คนเราผิดกันได้ไม่ว่ากันนะครับ ผมขอพูดเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายสมคิด เรืองแดง
เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายสมคิด เรืองแดง รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรี ผมขอชี้แจงว่า ญัตติครั้งก่อนถ้าท่านไม่เล่นแง่เรื่องคงจบไปนานแล้ว เหตุการณ์วันนี้
ที่บ้านทุ่งแพม ตามความเข้าใจของผมคือท่านไม่ได้เอาญัตติเข้า ท่านเลขาก็บอกว่าจะให้เข้าครั้งหน้า
เพราะเอกสารไม่พร้อม ทั้งที่ผมก็เก็บเอกสารญัตติไว้ ทั้งท่านประธานและรองประธานสภา
บอกว่าเขาญัตติเข้าไม่ทัน เพราะไม่อยู่ในห้วงเวลา แต่ผมอยากให้สมาชิกได้เห็นว่าญัตติ
ได้เสนอไปวันที่นั้นที่นี้แล้ว ที่ผมพูดวันนั้นที่บ้านทุ่งแพมผมบอกว่าถ้าท่านประธานสภา
ไปพูดหารือกับเจ้าหน้าที่งบประมาณเรื่องเงินสะสม เป็นสิทธิของท่าน ท่านน่าจะนําญัตติ
เข้าที่ประชุมโดยผ่านผู้บริหาร และในความเข้าใจของผมเข้าใจว่าถ้าที่ประชุมไม่นําเข้าวันนั้น
ก็คือว่าตกไป ผมอยู่มาหลายสมัยผมเข้าใจว่าอย่างนั้น ส่วนที่บ้านห้วยวอก
ผมพูดยกตัวอย่างว่าแผนที่ 1 ที่ 2 แผนที่ 1 ตกไป เรื่องน้ําไม่ดี สท.สุภักดิ์ฯไม่ได้เอา
เรื่องน้ําเลย เอาเรื่องรางน้ําขึ้นมา ผมรับผิดชอบคําพูดทุกคํา อย่างที่ทุ่งแพมวันนั้น
ผมให้ท่าน สท.วุฒิกร ลือชา ไปสอบถามเจ้าหน้าที่งบประมาณเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนบ้านทุ่งแพมทําได้หรือไม่ ท่านประธานสภาคงจําได้วันนั้น
ท่านว่าทําไมไม่เอาญัตติเข้าท่านจะอนุมัติทันที ท่านคงจําคําพูดได้ พอผมเอาเข้าสภาท่าน
/เพื่อช่วยเหลือ...

๒๗
ก็บอกว่าไม่พร้อม ในความเข้าใจของผมคือถ้าไม่นําเข้าสภาก็เท่ากับญัตตินั้นตกไป
ผมก็ตอบบ้านทุ่งแพมว่าเข้ามาทํางาน 1 ปี บ้านทุ่งแพมไม่ได้งบเลย อย่างโครงการ
ทางบ้านแม่กองแปได้งบไปเยอะแล้วไม่ใช่เงินของเราแต่ก็เป็นในนามเทศบาล ผมก็พูด
กับสท.วุฒิกร ลือชา วันนั้นแล้วว่าผมไม่มีเจตนาจะใส่ร้ายใคร ท่านเองเป็นคน
มาขอให้ผมฝ่ายบริหารให้เอาญัตติเข้าสภา ไม่ได้เล่นแง่ครับขอให้สภาเข้าใจด้วย
ว่าความต้องการของประชาชนฝ่ายบริหารยินดีจะสนอง การไปทําโครงการก็ต้องขึ้นอยู่กับ
เงินที่ท่านอนุมัติให้ไป ผมไม่ได้อคติกับใคร ที่ท่านถามผมยอมรับว่าวันนั้นผมพูดจริง
ขอให้ท่านเข้าใจว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้อ้อมค้อม ขอบคุณครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคนในสภาต่างก็ปกป้องสภา แต่จะมีคําขอโทษจากท่านรองนายก
ซักคําก็ไม่มี ท่านผิดพลาดเองจะไปกล่าวโทษสภา คําพูดเป็นนายครับ แต่ถ้าท่านขอโทษ
ผมยังคิดให้อภัย แต่ท่านไม่ได้ขอโทษเลย ท่านกล่าวอ้างว่าสภาทําญัตติตกไปแล้ว
คําพูดแค่ประโยคเดียวทําให้ชาวบ้านตีความหมายไปผิดๆได้ แต่ถ้าท่านพูดว่า
ประธานสภาไม่นําญัตติสู่สภา อันนี้พอฟังได้ เพราะจริงๆแล้วมีหลักฐานอยู่ชัดเจน
ว่าได้เวียนหนังสือเรียบร้อยแล้วแต่ท่านประธานสภาไม่นําเข้าสู่สภา แต่ท่านประธานสภา
คงเก่งเพราะไปอบรมมาแล้วคงตอบได้ว่าทําไมไม่นําเข้า เนื่องจากในสาระสําคัญต่างๆ
ท่านยังไม่เห็นท่านก็อาจอ้างได้ เพื่อต้องการให้การเสนอญัตติสมบูรณ์แบบในการจ่ายขาดเงินสะสม
เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ท่านพูดไปเลยครับ ผมส่งเสริม แต่ถ้าท่านกล่าวอ้าง
โดยไม่มีเหตุผล และผมเป็นคนที่ติดตามเห็นว่าการประชาคมหมู่บ้านซึ่งผมลงด้วย
แทบทุกหมู่บ้าน ก็เพราะผมกลัวว่าท่านจะใส่ร้ายสภา ท่านอย่างเก่งด้านนี้ด้านเดียว
แก้ตัวไปทางนี้ทางนั้นอย่างไม่มีเหตุผลเอาตัวรอด ผมถึงไปนั่งดักทางท่าน บางทีผมก็อัดเทปไว้
เพราะฉะนั้นท่านจะพูดลอยไม่ได้ คําพูดเป็นนายครับ จริง ๆ แล้วความรู้สึกของท่าน
ท่านอาจจะขอโทษผมอยู่ในใจก็ได้ผมไม่รู้ ผมจะพยายามมอบในแง่บวก ผมมีอีกหนึ่งเรื่อง
ตอนบ่าย ไม่ทราบว่าท่านประธานสภาจะพักรับประทานอาหารก่อนหรือจะให้ผมพูดต่อ
เลยครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
รองประธานสภา ผมขอเรียนท่านประธานสภาว่า เนื่องจากท่าน สท.อินถา อินแถลง มีปัญหาด้านสุขภาพ
จึงขออนุญาตออกไปจากที่ประชุมก่อนครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

อนุญาตครับ (สท.กร เสริมสกุล ยกมือ) เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้โอกาสผมได้ชี้จงเรื่องสําคัญ จากเรื่องที่ท่าน สท.ชัยรัช
สุนันท์ ได้กล่าวไว้เรื่องรถน้ํา เดิมทีผมไม่ค่อยได้รับข้อมูลเรื่องนี้ ผมสงสัยว่าเมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2557 มีวาระที่ 5.4 ขอจ่ายขาดเงินสะสม 100,000.-บาท เพื่อนําไป
/สมทบซ่อมแซม...

๒๘
สมทบการซ่อมแซมรถน้ําเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 080 –1343 จากบันทึก
รถคันดังกล่าวได้ถูกนําออกจากเทศบาลไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 โดยนายเกิดผล
ทานา เป็นคนขับและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ และหลังจากนั้นรถก็อยู่ที่ต่างจังหวัดหลายเดือน
และกลับเข้ามาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นข้อสงสัยว่าท่าน
ขอเงินสะสมไปสมทบในการเบิกจ่าย ผมก็ขอดูเอกสารในการเบิกจ่ายครั้งนี้ก็ไม่มีครับ
ผมเห็นว่าท่านเสนอญัตติขึ้นมาขอซ่อม และรถเสียอยู่จากบันทึกข้อความต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
กลับไม่มีการดําเนินการ ผมขอถามว่าท่านเอารถออกไปจากองค์กรนั้นนํารถไปไว้ที่ไหน
และเอาไปไว้ทําไมตั้งเกือบสองเดือน ถ้าท่านบอกว่าซ่อมแล้วเอกสารในการซ่อมแซม
อยู่ไหนครับ การเบิกจ่ายก็ไม่มีครับ ตอนขอเงินสะสมท่านอ้างความจําเป็นเร่งด่วน
ต้องเอาไปสมทบซ่อม แต่ ณ ปัจจุบันนี้ผมก็เห็นว่ารถก็ถูกนํามาใช้ตามปกติ
แผนการดําเนินงานผมไม่ได้เอามาด้วยเพราะผมเห็นว่ารถยังได้ใช้งานอยู่ นี่คือข้อสงสัย
ว่าท่านเอารถหายไหนตั้งสองเดือน และท่านต้องตอบให้สภาแห่งนี้รับรู้รับทราบด้วย
ดูจากวันเวลาที่ออกไปและวันเวลาที่เข้ามามีความชัดเจนอยู่ในเอกสารอยู่แล้ว เรื่องนี้
ผมต้องการความชัดเจน ผมเตรียมเอกสารมาด้วยเผื่อท่านถาม ส่วนท่านต้องตอบให้ได้
ว่ารถนั้นเอาไปทําอะไร ดูจากแผนดําเนินงานรถของท่านก็ยังไปส่งน้ําตามปกติ
ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่านผู้บริหาร แจ้งว่าจะยังไม่ชี้แจงในครั้งนี้ครับ

นายกร เสริมสกุล
เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เป็นไรครับ ผมเพียงรับทราบว่าทางฝ่ายบริหารยังไม่ชี้แจงใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

จากที่ผมไปรับนโยบายมาผมจะพูดให้ฟังคร่าว ๆ ก่อน อย่างที่ท่านว่าต่อไปมีปัญหาเกิดขึ้น
เราต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบหน่อย หากเกิดภัยใด ๆ ขึ้น ท่านผู้บริหารจะต้องแจ้งสภา
ไปร่วมดําเนินการด้วย เพราะปัญหาทุกอย่างเรามีหน้าที่รับผิดชอบเท่ากัน เปรียบเหมือน
ช้างสองตัว ซีเท่ากันแต่ทํางานคนละด้าน ทํางานอย่างก้าวก่ายกัน ผมกันนายกทํางาน
ประสานกันตลอด เรื่องเกิดเหตุผิดพลาดเพราะลูกน้องทํางานไม่เข้าใจ อย่างเรื่องญัตติ
เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วใช่หรือไม่ การเสนอญัตติมาให้ผมไม่ถึงห้าวัน เพราะไม่มีคนตรวจ
เอกสารมันจึงไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ ถ้าเกิดนําเข้าที่ประชุมสภาแล้วมีคนฟ้องร้องสภา
เราต้องรับผิดชอบผมต้องปกป้องสภาปกป้องลูกน้อง ไม่ได้มีทิฐิอะไร ถ้าทํามาถูกต้อง
ผมโอเค การทํางานอย่างก้าวก่ายกัน มาว่ากันที่เรื่องที่ผมไปประชุมทางไกลผ่านระบบ
วีดิทัศน์รับนโยบาย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เกี่ยวกับเรื่องการยุยงปลุกปั่น ทุกฝ่าย
ต้องรับผิดชอบหน้าที่ ละเลยหน้าที่ไม่ได้ ไม่ใช่ใครทําอย่างไรมาก็เซ็นต์เห็นชอบหมด
เขาก็พูดอยู่หลายเรื่องทั้งการปกครอง การทุจริต เรื่องการรับผิดชอบหน้าที่ ใครไม่ทํา
หน้าที่ก็ต้องมีความผิดทุกคน เราทํางานด้วยกันเราควรมาคุยกันดีกว่า ขอให้ทุกคน
รับผิดชอบหน้าที่เพราะเรากินเงินเดือนประชาชน ขอฝากสมาชิกสภาฝากผู้บริหารมีอะไร
ก็ให้คุยกันก่อน ขอให้เราช่วยกันทํางานถ้ามีเหตุหรือภัยอะไรต้องบอกสมาชิกสภาด้วย
/เพราะเวลาชาวบ้าน...
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เพราะเวลาชาวบ้านเดือดร้อนเขามาตําหนิสมาชิกสภาก่อนนายกครับ สมาชิกสภาของเรา
ก็อย่าขาดประชุมนะครับ ผมจะพยายามปกป้องสมาชิกสภาให้ดีที่สุด เราต้องดูแล
กฎระเบียบไว้ เพื่อไม่ให้พวกเราเสียศักดิ์ศรี กับฝ่ายบริหารเราก็ควรอยู่กัน
อย่างพี่อย่างน้อง พวกเราไม่ใช่จะอยู่กันเป็นสิบปียี่สิบปีควรมาช่วยกันดีกว่า
นายกร เสริมสกุล
เรียนท่าน รองประธานสภา ผม นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบล แม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ท่านพูดมีสาระดีมากครับ สิ่งที่ท่านชี้แจงในวันนี้ก็สอดคล้องกับที่ผมได้ทวงถาม
ว่าคณะกรรมการต่าง ๆในสาธารณะภัยนั้นเราไม่มีบทบาทเลย
ท่านพูดถูกนะครับ
ว่าทุกวันนี้เขาจะมองเราก่อน เพราะเราเป็นสมาชิกสภาแต่เขาไม่รู้ว่าอํานาจเราไม่มีถึง
ขั้นนั้น แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือทวงถามในการดําเนินการ หวังว่าท่านคงเข้าใจ
ผมมักจะมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้บริหาร เพราะเขาเป็นผู้สนองความต้องการของประชาชน
และผมขอชื่นชมผู้บริหารของสมัยที่แล้วว่าดีกว่าสมัยนี้ มีความชัดเจนถึงผมจะแพ้ในสภา
แต่ผมได้แสดงบทบาทได้ใช้ความรู้ต่อสู้กัน เมื่อมติออกมาผมแพ้ผมยอมรับ แต่นี่ไม่มี
โอกาสเลย ผมถูกมัดมือชกตลอดครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
จากที่ผมพูดไปกว้าง ๆ เมื่อสักครู่ผมขออธิบายให้ทราบว่าปัญหาทุกอย่างเมื่อผมสรุปแล้ว
ประธานสภาเทศบาลจะนํามาประชุมสมาชิกสภาอีกครั้ง วันนี้
สมาชิกสภาใช้เวลาในการ ประชุมมาเป็นเวลา
พอสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2558 เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

ชัยรัช สุนันท์

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยรัช สุนันท์)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
ลงชื่อ
(นายวุฒิกร ลือชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต

วุฒิกร ลือชา

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
1
/นางนิลวรรณ...
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ลงชื่อ

นิลวรรณ ชูเชิดไพร

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

2

