๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8
วันที่ 14 สิงหาคม 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
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพุทธิวัฒน์
2. นายสมคิด
3. นายสมเพชร
4. นายสุชาติ
5. นายทองสุข
6. นางศุภานัน
7. นายสุชาติ
8. นางสารภี
9. นางสาวเยาวเรศ
10. นางสาวบังอร
11. นางสาวชุลีกร
12. นายภีมม์เนศ
13. นางธัญธากานจน์

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
ยะมะกะ
ศรีจันทรดร
ผิวนวล
แสงสุวรรณ์
กิติลังการ์
ศิริ
คําไพรสนธิ์
คงคาใส
พรมเสน

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
/ เริ่มประชุม...

๒
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เรียน ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ผมนายไททัศน์
ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา ฯ ได้นับสมาชิกสภาที่มาประชุม
ในครั้งนี้มี สมาชิก สภามาประชุม จํานวน 10 ท่าน และประธานสภา 1 ท่าน
รวมเป็น 11 ท่าน ลาประชุม ไม่มี ถือว่า ครบองค์ประชุม ตามข้อ 25 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ
เปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 1
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภามาครบ
องค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญสมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ข้อ 1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558
ประกาศสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2558ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัย ที่ 1
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ได้กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
ประจําปีของแต่ละสมัย ประจําปี 2558 และได้กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 3ประจําปี 2558 โดยกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม วันที่ 6 สิงหาคม 25 58
เป็นต้นไป (มีกําหนด 30 วัน) นั้น
อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา
25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1 3) พ.ศ.25 52) จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม
2558 - 4 กันยายน 2558 มีกําหนด 30 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ลงชื่อนายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

มติที่ประชุม -รับทราบระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
นายหมวก วิญญายอง
-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558
ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2558
สําหรับรายงานการประชุมสภา ฯทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาได้ตรวจรายงานเรียบร้อยแล้วและทางเลขา นุการ สภาก็ได้ส่งให้ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาว่า
มีข้อความใดในรายงานการประชุมที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากท่านใดประสงค์จะ
แก้ไข/เพิ่มเติมรายงานประชุมสภา ฯ ขอให้เสนอแก้ไข/เพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ
(สท.กร เสริมสกุล ยกมือ) เชิญครับ
/ นายกร เสริมสกุล...

๓
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเขต 1
ขอให้ท่านเปิดดูหน้าที่ 3 คอลัมน์แรกเป็นประธานสภาฯ ถัดไปเป็นนายอินถา อินแถลง,
นายกร เสริมสกุล, ประธานสภาฯ และนายกร เสริมสกุล อีกครั้ง คอลัมน์นี้ บรรทัดที่ 5
สาระสําคัญไม่มีอะไรมากมาย แต่อยากแก้ไขให้สมบูรณ์ คือ คําว่าเรียงประโยค ไม่ใช่
คําว่าเรียงประโยชน์ อยากให้แก้ไข คําว่าเรียงประโยชน์ เป็นคําว่า เรียงประโยค เพราะ
มันมีความหมายของมันเอง

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณค รับ สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขรายงานประชุมมีอีกหรือไม่ครับ
(ไม่มีใครยกมือ) หากไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที2่ ครั้งที่ 2 โปรดยกมือ(ยกมือ 10 คน)

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม
จานวน
10 เสียง
- ไม่รับรองรายงานการประชุม
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ขอให้เลขานุการสภาทบทวนมติให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไททัศน์
ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภาฯ ขอสรุปมติประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ 2 การรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ตามที่ระเบียบวาระ
ได้มีการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ดังนี้
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 17
ข้อความเดิม
“เรียงประโยชน์”
แก้ไขเป็น
“เรียงประโยค”
และผลการลงมติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
คือท่านประธานสภาฯ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
–ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ, คณะผู้บริหาร, หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีแม่ตํายบล
วม
/ ขอเสนอญัตติ...

๔
ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่ยวม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่ยวม จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวทางนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
(1) งบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เทศบาล มีสถานะการเงิน ดังนี้
-เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จํานวน
32,396,813.97 บาท
-เงินสะสม
จํานวน
16,983,432.72 บาท
-ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน
14,672,258.31 บาท
-รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
69,800.-บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 (ที่ผ่านมา)
(1) รายรับจริง ทั้งสิ้น 34,954,354.10 บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อย
ห้าสิบสี่บาทสิบสตางค์) ซึ่งประกอบด้วย รายรับจาก
หมวดภาษีอากร จํานวน
180,677.93 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน
38,891.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน
649,902.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -ไม่มี0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน
187,977.67 บาท
หมวดรายได้จากทุน จํานวน
200 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน
16,160,659.98 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
17,736,044 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน
(3) รายจ่ายจริง
งบกลาง จํานวน
งบบุคลากร จํานวน
งบดําเนินงาน จํานวน
งบลงทุน จํานวน
งบรายจ่ายอื่น จํานวน
งบเงินอุดหนุน จํานวน

15,522,957 บาท

จํานวน 33,325,988.20 บาท ประกอบด้วย
1,937,258.99 บาท
10,161,841.-บาท
13,633,406.21 บาท
3,146,782.-บาท
15,000.-บาท
4,431,700.-บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 15,522,957.-บาท
(5)

มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

จํานวน

4,093,223.-บาท
/ รายรับ...

๕
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง

ประมาณการปี 2558 ประมาณการปี 2559

หมวดภาษีอากร จํานวน

172,000.-

177,000.-

12,500.-

12,500.-

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน

200,500.-

400,500.-

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน

100,000.-

100,000.-

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน

หมวดรายได้จากทุน จํานวน

1,000.-

รวมรายได้จัดเก็บเอง

500.-

486,000.-

690,500.-

18,114,000.-

18,709,500.-

17,400,000.-

17,800,000.-

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,800,000.รวม

36,000,000.-

37,200,000.-

รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

จํานวน

1,536,049.-

1,341,479.-

งบบุคลากร

จํานวน

14,498,328.-

15,082,514.-

งบดําเนินการ จํานวน

13,145,598.-

12,889,318.-

จํานวน

1,999,800.-

3,559,800.-

งบรายจ่ายอื่น จํานวน

30,000.-

0

งบเงินอุดหนุน จํานวน

4,583,800.-

4,309,000.-

35,793,575.-

37,182,111.-

งบลงทุน

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ

/ เพื่อใช้ในการ...

๖
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบล แม่ยวม จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255 9 เพื่อเสนอ ต่อ ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล แม่ยวม
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
อนึ่ง รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.255 9 ได้นําเสนอพร้อมญัตตินี้ด้วยแล้ว
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ลําดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายไททัศน์
ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภา
ฯ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติหรือข้อเทศบัญญัติงบประมาณนั้น โดยสรุปขั้นตอนการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี มีดังนี้
1. วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุม
สภาฯ ปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หากมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายก็สามารถที่จะดําเนินการอภิปรายได้ ข้อต่อมาในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่สภา
ท้องถิ่นไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาฯ นําปรึกษา
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการดําเนินการหาข้อ
ยุติตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นกําหนด ในกรณีของเทศบาลก็เป็น
กฎหมายเทศบาลหรือ พรบ.เทศบาล ปี 2496 ซึ่งกําหนดจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือสภาเทศบาล ที่ต้องสรรหาเพื่อไปหาข้อยุติกรณีที่มีปัญหาเพราะสภาไม่รับ
หลักการ มีจํานวน 7 คน และให้รายงานผู้ว่าฯ ทราบ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีมติ
ไม่รับหลักการ ทั้งหมดคือส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ในชั้นของการพิจารณาขั้นรับ
หลักการ
2. วาระที่ 2 การแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 51 กําหนดไว้ว่า ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระ
ที่ 2 ให้ปรึกษาเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
แก้ไขเท่านั้น
3. วาระที่ 3 การให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายแล้วจะเป็นการลงมติว่าที่
ประชุมจะให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฉบับนั้นหรือไม่ ถ้าเห็นชอบก็ให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อไป
โดยสรุปขั้นตอนของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในวาระที่ 1
ก็คือวันนี้ หลังจากที่คณะผู้บริหารได้เสนอไปแล้ว สมาชิกสภาฯ ก็สามารถที่จะ
อภิปราย สอบถามในรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
/ ที่ฝ่ายบริหาร...

๗
ที่ฝ่ายบริหารได้นําเสนอไปแล้ว เมื่อมีการพิจารณาอภิปรายไปพอสมควร
ท่านประธานสภาฯ ก็จะขอมติว่าในวาระนี้ มีผู้เห็นชอบรับหลักการเท่าไหร่ ไม่รับ
หลักการเท่าไหร่ เป็นไปตามขั้นตอน หลังจากที่ผ่านการลงมติแล้วก็จะเป็นการ
ปรึกษาหารือในการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ก็จะเป็นผู้ที่จะนําร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการรับหลักการ
ไปพิจารณาและก่อนที่จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ หรืออาจจะดําเนินการ
ไปพร้อมกัน คือหลังจากที่เลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว สภาจะต้องกําหนด
ระยะเวลาในการยื่นเสนอแปรญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติด้วย และระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนด หมายความว่า สภาแห่งนี้จะต้องกําหนด
ระยะเวลา โดยกฎหมายกําหนดไว้ว่าระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24
ชั่วโมง หรือ 1 วัน คือนับจากเวลาหลังจากที่ลงมติรับหลักการแล้ว หลังจากลงมติรับ
หลักการหรือไม่รับหลักการ ก็คงจะต้องมีการปรึกษาในเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน ในวาระถัดไปก็คงจะมีการ
ปรึกษาว่าจะมีใครเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งสภาแห่งนี้ได้เคยมีการเลือกไว้แล้ว หรือท่าน
จะเลือกใหม่ก็แล้วแต่ที่ประชุมสภาพิจารณา ถ้าหากเลือกใหม่ก็ต้องเสนอชื่อ
คณะกรรมการใหม่ตามขั้นตอนต่อไป ผมขออนุญาตทําความเข้าใจขั้นตอนในเบื้องต้น
โดยสรุปวันนี้เป็นการรับหลักการ หลังจากผ่านการลงมติแล้ว จะปรึกษากันเรื่องการ
แปรญัตติ พอได้ข้อสรุปแล้วก็จะไปปรึกษาในวาระต่อไป ผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ
ทราบเพียงแค่นี้ก่อนครับ
นายหมวก วิญญายอง ขอ
ขอบคุณ ท่านเลขานุการสภาฯที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณา และหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะ
อภิปรายหรือสอบถาม เชิญครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเขต 1
ผมขออภิปรายเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 จากการที่ผมได้
ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา2559
ปี ต้องเรียนท่าน
ประธานว่า ตามงบประมาณของแต่ละโครงการและแต่ละงานที่ท่านได้เสนอให้ผมและเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบ แต่ว่ารายละเอียดต่างๆ ของแต่ละโครงการไม่ได้แนบมาด้วย
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านตั้งงบประมาณมาเพื่ออะไร หลักการและเหตุผลของโครงการ
เป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ของโครงการ, ช่วงเวลาดําเนินงาน ,วิธีการดําเนินงานเป็นอย่างไร
ไม่มีใครทราบได้ทั้งหมด กระบวนการพิจารณาและการตรวจสอบต้องมีปัญหาแน่นอน ยิ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐาน ท่านไม่ได้แนบโครงการ ไม่ได้แนบประมาณการ ไม่ได้แนบรูปแบบ ไม่ได้
แนบรายละเอียดมาทั้งหมด ทั้งหมดนี้จึงเป็นปัญหาของท้องถิ่น ท่านประธานฯ เป็นหัวหน้า
ของสมาชิกสภาเทศบาล มีหน้าที่ต้องนําเสนอญัตติ ท่านต้องมีความละเอียดรอบคอบมาก
กว่านี้ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลจะได้มีข้อมูลในการพิจารณาให้ถูกต้อง หากประชาชนซักถาม
มาจะได้ตอบคําถามให้เขาได้ หากตอบไม่ได้ประชาชนจะว่าสมาชิกสภาเทศบาลไม่ใส่ใจเลย
ทั้งๆที่ทุกคน ใส่ใจ แต่วิธีการดําเนินการขั้นต้น ท่านไม่ได้รายละเอียดให้ เท่ากับว่าเป็นการ
ปิดหูปิดตา ท่านไม่โปร่งใส ไม่ยอมเปิดเผย ทั้งๆ ที่เป็นอํานาจของท่าน ที่ท่านต้องนําเสนอ
รายละเอียดต่าง ๆ เข้ามาให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา และผมขอชี้แจงท่านประธานว่า
/ ร่างเทศบัญญัติ...

๘
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2559 นี้ ผมจะไม่รับหลักการ ด้วยเหตุผลที่ว่า
รายละเอียดของโครงการทั้งหมดไม่มี ข้อมูลหลักฐานไม่ชัดเจน ผมขออภิปรายในเบื้องต้น
เพียงแค่นี้ก่อนครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ ผมให้โอกาสเพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีผู้ที่
สมาชิกสภาเทศบาล ประสงค์อภิปราย
ซึ่งท่านประธานก็ให้โอกาสผมชี้แจงเป็นบางกรณีไป หากเพื่อนสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะอภิปรายสามารถยกมือได้ ผมก็จะเปิดโอกาสให้ท่านได้อภิปราย
แต่ในช่วงที่ยังไม่มี
ผู้ยื่นความประสงค์อภิปราย ผมก็จะขออภิปราย แต่ละรายการไปเรื่อย ๆ ซึ่งในสิ่งที่ผม
อยากรู้ก็คือ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ฉบับนี้ จะเอาไปทําอะไร
การดําเ นินงานเป็นรูปแบบไหนและผมเริ่มไม่เข้าใจ ตั้งแต่หน้าที่ 2/37 ท่านประธาน
สภาฯ ครับเรื่องเงินเดือนฝ่ายประจํา ฝ่ายการเมือง ไม่ต้องไปดูรายละเอียดเพราะเป็น
อาชีพของเขาจะดูเรื่องการทํางาน หากค่าตอบแทนที่ท่านตั้งไว้เยอะ คงจะได้สอบถาม
มากกว่านี้ จากประสบการณ์ที่เป็นสมาชิกสภาฯ มาหลายสมัย ในวาระแรก ผมแทบ
จะถามอะไรไม่ได้เลย ทั้งๆ ที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องถาม ต้องขุดคุ้ย ถามข้อมูลต่างๆ แล้วถึง
จะแปรญัตติ แต่เมื่อถึงเวลาแล้วบางครั้งผมคนเดียวก็มีหลายๆ ฝ่าย หลายๆ คน ทักท้วง
และปิดกั้น แต่ผมก็พยายามดิ้นรน ต่อสู้ เพื่ออยากให้ทราบเหตุผลของผมมากที่สุด
เพราะฉะนั้น อยากให้ท่านตอบคําถามถึงแม้ว่าจะช้าไปบ้าง แต่ขอความละเอียดให้มาก
ที่สุด เพื่อเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลแม่ยวมของเราให้มากที่สุด และเรื่องค่าตอบแทนผมเข้าใจว่า
เป็นค่าตอบแทนสมาชิกด้วยหรือเปล่า และขอถามท่านในสาระสําคัญ หน้าที่ 3/2557
หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการขอให้ท่านช่วยอธิบายให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ
ได้รับทราบด้วยครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
ท่านประธานฯ ครับ เรียนถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ หน้าที่ 3/37 หมวด
สมาชิกสภาเทศบาล ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้จํานวน
250,000.- บาท อยากทราบว่า
การดําเนินงาน และวิธีการบริหารเป็นอย่างไร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันสอบถาม
อยากให้ข้อมูลกระจ่าง เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา ต่อไป
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ขอบคุณสมาชิกสภาฯ
นายกเทศมนตรี ฯ ที่เรียนถามเกี่ยวกับ
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นงบประมาณสําหรับ
จ้างเหมาบริการ พนักงาน คือปัจจุบันนี้มีข้าราชการประจํา เช่น ปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่
/ พนักงานจ้าง...

๙
พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหมวดนี้เป็นค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการตั้งเงินเดือนให้กับ
พนักงานจ้างเหมาบริการ และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัด
ชี้แจงในเรื่องนี้ ขอเชิญครับ
นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร
หัวหน้าสํานักปลัด หน้าที่

เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่ท่าน สท.กร เสริมสกุล ได้สอบถาม
3/37 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้จํานวน 250,000.บาท ตรงนี้เป็นค่าจ้างเหมาบริการของพนักงานสํานักปลัด จํานวน 2 คน เดือนละ
7,000.-บาท x 2 คน เป็นเงิน 14,000.-บาท/เดือน x 12 เดือน เป็นเงิน 168,000.บาท และเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 4,500.- บาท x 12 เดือน รวมทั้งหมด
54,000.- บาท รวมทั้งหมด 222,000.- บาท ที่เหลือจะเป็นจ้างเหมาทั่วไป เป็นการ
จ้างทําของ หรือจ้างเหมาทําความสะอาด ที่เราตั้งเผื่อไว้ และจําเป็นต้องใช้ รายจ่ายจริง
ใกล้เคียงกับที่ขอตั้งไว้ จะตั้งเกินมาอยู่จํานวนสองหมื่นกว่าบาท และในหมวดนี้ปีนี้จะมี
ค่าใช้จ่ายลดลง เพราะค่าใช้จ่ายหมวดนี้ในปี 2558 ได้ตั้งไว้ 380,000.- บาท ตัดใช้ไป
ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และใช้ไปจํานวน 327,594.-บาท ที่เหลือ 52,000.บาท จะเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการเหลืออีก 2 เดือน ขอชี้แจงให้สมาชิสภาฯ
ทราบเพียงแค่นี้ก่อนค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต้องขอบคุณหัวหน้าสํานักปลัดที่ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้สมาชิกสภาทราบครับ

นายกร เสริมสกุล
เรียนประธานฯ ครับ หวังว่าเพื่อนสมาชิกสภาฯ ก็คงจะได้รับฟังและรับทราบกันแล้ว
สมาชิกสภาเทศบาล หากเพื่อนสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ต่อไปเป็นหน้าที่ 4/37 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้
140,ooo.-บาท ผมดูจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2558 ตั้งไว้
120,000.-บาท ผมอยากให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่ากรณีที่ตั้งงบประมาณส่วนนี้จะเอาไป
ใช้ในกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี ฯ เป็น

เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เรียนถามค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายสําหรับ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนนี้ในการไปราชการ
ต้องมีระเบียบค่าใช้จ่าย เช่นว่า มีหนังสือสั่งการไปประชุม ไปอบรม ไปติดต่อราชการ
จะอยู่ในหมวดนี้ รายละเอียดตรงนี้ เป็นการประมาณการเบื้องต้น เพราะค่าใช้จ่ายจริง
จะต้องอยู่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การไปราชการของหัวหน้าส่วน, ข้าราชการ
หรือฝ่ายคณะผู้บริหาร อยู่ในหมวดนี้ ก็คงไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเอาไปใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
เพราะเป็นการประมาณว่าในรอบปีที่ผ่านมามีการใช้เงินหมวดไปราชการในส่วนนี้
มากเท่าไหร่ ส่วนในประเด็นที่ท่านถามว่าการใช้จ่ายเงินไม่โปร่งใส ขอพูดว่าไม่มี
ข้อเท็จจริง เพราะว่าการใช้จ่ายในส่วนนี้จะอิงระเบียบว่าด้วยการไปราชการ ซึ่งจะเป็น
/ ค่าพาหนะ...

๑๐
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าโรงแรม ค่าเบีย้ เลี้ยง จะต้องมีระเบียบ เพราะการเบิกจ่ายทุกสิง่
ทุกอย่างต้องดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ตั้งแต่ผ่านหัวหน้าส่วน ผ่านทางปลัด ก่อนที่จะ
มาถึงผม มีหนังสือสั่งการมา ฉะนั้นหากท่านวิตกกังวลว่าจะนําเงินไปใช้จ่ายในทาง
ที่ไม่ชอบย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านนี้จะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
ขอบคุณครับ ท่านประธานฯ เพราะว่าเป็นเรื่องต่อเนื่อง คือความหมายของผมไม่ได้ให้
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นแบบนั้น ความหมายที่ท่านบอกมาผมไม่ได้เจตนาแบบนั้น เพียงแต่ว่าเรารู้หน้าที่ของ
เราและผมต้องการรู้เพื่อมาเปรียบเทียบกันเท่านั้นครับว่าในส่วนที่ตั้งเพิ่มจาก
120,000.-บาท เป็น 140,000.-บาท ท่านพอจะชี้แจงได้หรือไม่ว่า ในปีที่ผ่านมามีเงิน
คงเหลือเท่าไหร่ ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ท่านคงจะชี้แจงได้ซึ่งในอนาคตข้างหน้าการประมาณการ
ต้องมีข้อมูลว่าท่านตั้งไว้เท่านี้ ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ เหลือเท่าไร มีเหตุมีผล ทําตามระเบียบ
ท่านต้องเข้าใจว่าผมต้องทําหน้าที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว และจะต้องมอบเงิน37,182,111.-บาท
ให้ผู้บริหารนําไปบริหารงานในเขตพื้นที่ตําบลแม่ยวม แต่ก่อนที่จะมอบหมายให้ผู้บริหาร
ต้องสอบถามก่อนเพื่อความชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ท่านอย่าคิดว่าเป็นการจับผิดเลย
ซึ่งค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการปีที่แล้วที่ตั้งไว้ 120,000.-บาท มีการเดินทางเท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อธิบายแค่คราวๆก็พอ หรือว่าท่านจะตอบทีเดียวก็ได้(พร้อมกับ สท.
ระเบียบ กันธิยะ ที่กําลังยกมือ) แล้วแต่ท่านประธานสภาฯ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอให้ท่านอธิปรายทีละคน เดี๋ยวจะลืม เชิญครับ

นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร
เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร หัวหน้า
หัวหน้าสํานักปลัด สํานักปลัด ขอชี้แจงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในปีงบประมาณ 2558
ของสํานักปลัด ค่าเดินทางไปราชการจะตั้งไว้อยู่ 120,000.-บาท ซึ่งไม่เพียงพอ และได้
โอนมาเพิ่มอีก และขอเท้าความในเรื่องการตั้งงบประมาณที่ผ่านมา เกี่ยวกับค่าตอบแทน
อปพร. ซึ่งอยู่ในแผนงานป้องกัน ตั้งไว้เป็นค่าตอบแทนตรงนั้นด้วย แต่ระเบียบตอนนี้
เขาให้มาเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนั้นจะต้องโอนมาจากค่าตอบแทน อปพร.
ซึ่งได้ตั้งไว้แล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ อยู่ในแผนงานป้องกัน โอนเพิ่มมา จํานวน
390,000.-บาท รวมตั้งไว้ปีนี้ 510,000.-บาท ใช้จ่ายไปแล้ว ยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 13
สิงหาคม 2558 รวม 470,588.-บาท คงเหลืองบประมาณในการนี้ 39,412.-บาท
ปีนี้ตั้งไว้มากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการนี้มีไม่เพียงพอการเดินทาง
ไปราชการดังที่ท่านนายกฯ ได้นําเรียนสมาชิกสภาไปแล้ว ซึ่งบางทีก็มีหนังสือด่วนมาจาก
จังหวัดให้เดินทางไปราชการเพื่อรับนโยบาย ไปประชุมชี้แจง ค่าใช้จ่ายตรงนี้ผู้ที่ใช้มีทั้ง
ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รวมไปถึงพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ที่อยู่ในสํานักปลัด ทั้งหมดจะต้องใช้เป็นค่าเดินทางไปราชการตรงนี้ รวมถึงค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากจึงไม่เพียงพอต่อการตั้ง
งบประมาณตรงนี้ไว้ ดังนั้นจึงขอตั้งงบประมาณเพิ่มมากกว่าเดิมอีก จํานวน20,000.- บาท
/ จํานวน...

๑๑
แต่ที่โอนรับมาจากค่าตอบแทนของ อปพร. เราจะตั้งไว้ในแผนงานป้องกันฯ ปีนี้จะแยก
ก็ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯทราบเพียงแค่นี้ก่อนค่ะ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท่านหัวหน้าสํานักปลัด ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายต่อ เชิญครับ
ขอเชิญ สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมมีเรื่อง
การซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ที่ได้สร้างอาคารด้วย
งบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท และยังสร้างไม่ถึงปี ทําไมปีนี้ถึงได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซม
ปรับปรุงอีก จํานวน 80,000.-บาท รายละเอียดอยู่ในหน้า 20/37 เพื่อนสมาชิกสภาฯ
หากมีการซ่อมแซม ปรับปรุงที่ไหน จะต้องมาดูว่าการซ่อมแซม ปรับปรุงดีหรือไม่ เช่น
ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติฯ ในการซ่อมรางระบายน้ํา ห้องน้ํา และการซ่อมแซม
ปรับปรุงโครงการอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกปี หากนําเงินไปซ่อมแซม
จํานวน 300,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้านําเงินไปสร้างใหม่ จะเสียเงิน
ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท ซึ่งการซ่อมแซมจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการสร้างใหม่ ก็ขอให้ทุก
ท่านได้ช่วยกันตรวจสอบด้วย

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ
ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ตามที่ สท.ระเบียบ กันธิยะ
(ขออนุญาตเอ่ยนาม) ได้อภิปรายในเรื่องนี้ ผมก็ขออภิปรายเหมือนกัน เพราะว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคะปวง ซึ่งผมก็เป็นคณะกรรมการฯ คนหนึ่ง ตอนนี้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคะปวง ห้วยวอก ได้มีการประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการ
ประเมินไม่ผ่านเนื่องจากมีพื้นที่คับแคบ เด็กนักเรียนมีที่นอนไม่เพียงพอ และใน
เทศบัญญัติฯ ทําไมไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ แต่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย
ทําไมมีการต่อเติมซ่อมแซมเพิ่มเติมอีก ทั้งๆที่ อาคารหลังใหม่ก็มีอยู่แล้ว ทําไมต้องไป
ต่อเติมซ่อมแซมอาคารหลังเก่าอีกและขอให้ท่านไปดูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคะปวง
ตอนนี้เด็กนักเรียนยังไม่มีที่จะนอน ขอบคุณครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆ ก่อน เพราะเป็น
รายละเอียดเชิงลึก ทางกองการศึกษาฯ เป็นผู้เสนอในการตั้งงบประมาณ ขอให้ ผอ.
กองการศึกษาฯ ชี้แจง ถึงประเด็นที่ท่าน สท.ได้สอบถามผ่านสภาฯ เรื่องการซ่อมแซม
และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย มีที่มาที่ไปอย่างไร ให้ทุกท่านได้เข้าใจ
ต่อไปครับ

นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์
ผอ.กองการศึกษาฯ

เรียนท่านประธานสภา, ท่านผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สําหรับประเด็นที่ท่าน สท. ได้สอบถาม เรื่องการ ซ่อมแซม และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยทราย ทั้งๆ ที่ได้สร้างอาคารใหม่อยู่แล้ว ทําไมถึงได้มีการซ่อมแซมปรับปรุง
เพิ่มเติมอีก ซึ่งในรายละเอียดที่ใช้ในการเขียนของบประมาณ ได้ใช้คําอยู่สองลักษณะ คือ
คําว่าปรับปรุงและคําว่าซ่อมแซม สองคํานี้เป็นคําที่เอามาใช้ร่วมกัน จริง ๆ แล้ว
/ วัตถุประสงค์...

๑๒
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในครั้งนี้ คือการปรับปรุง ก็คือ การเพิ่มเติม และในส่วน
รายละเอียดอาคารที่ยังไม่สมบูรณ์ เชื่อว่าหลาย ๆ ท่าน คงจะมีโอกาสได้แวะไปที่อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายมาแล้ว เป็นแบบก่อสร้างมาจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและกรมส่งเสริมฯ ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดสร้างอาคารใหม่
ในครั้งนี้ แต่ไม่มีมุ้งลวด และหลังคาเป็นลักษณะที่ยื่นเข้าไปในตัวอาคาร และมีพื้นที่ยื่น
ออกมาข้างนอก ถ้าท่านเคยไปดู และเชื่อว่าท่านคงจะเข้าไปดูกันแล้ว จะเห็นว่ามีพื้น
อาคารข้างล่างที่ปูกระเบื้องยื่นออกมาพ้นจากหลังคา และไม่มีมุ้งลวด ผนังห้องติดกระจก
ไม่มีต้นไม้ที่สูงพอที่จะบังแดด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงในครั้งนี้ จะเป็นเรื่อง
ของการติดตั้งผ้าม่านบังแดดในช่วงตอนเช้า ตอนเที่ยง ตอนบ่าย ในห้องที่เด็กใช้นอนอยู่
ทางทิศเหนือของอาคารจะเจอแดดทั้งวัน ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง จะมีการ
ติดตั้งของมุ้งลวด และผ้าม่านที่บังแดด ในส่วนของราคาได้ต่อเติมเพิ่มเติมจากที่อาคาร
ที่กรมส่งเสริมฯให้มา เนื่องจากว่าที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อสร้างอาคารแล้ว คุณครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ แจ้งมายังกองการศึกษาฯ ว่าไม่สามารถนําเด็กเข้าไปเรียนได้ เนื่องจากว่า
เป็นฤดูฝน เวลาฝนตก พื้นที่ยื่นออกมาจากอาคาร ทําให้พื้นลื่น ไม่สามารถนําเด็กไปเล่นที่
นั่นได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดอันตรายพอสมควร ในวันที่ทําบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ท่านที่ได้ไปก็คงจะได้เจอเหตุการณ์เหมือนกัน เด็กที่ไปร่วมทําบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ล้ม
ไปที่บ่อทราย ยังดีที่หัวเด็กไม่ไปโดนขอบปูน ตรงนี้จากการที่ได้เคยไปศึกษาดูงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆที่ ที่ได้จัดทําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่มีแบบแปลน
เดียวกัน ทุกที่มองว่าจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายสําหรับเด็ก คือตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ แล้วไม่ควรมีบ่อทราย ควรจะปลูกต้นไม้ ทําเป็นสวนหย่อมซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่สวยงามแทนบ่อทราย ตรงนั้นจากการดูงานคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์และลดอันตราย
กับเด็ก ในเรื่องของการบังแสงแดดไม่ให้เด็กร้อน ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุเด็กพลัด
ตกลงในบ่อทรายในเรื่องของการป้องกันเด็กลื่นล้มจากกระเบื้องลื่น การป้องกันโรคติดต่อ
จากยุง และที่คิดไว้เป็นเรื่องของการต่อเติมหลังคายื่นออกมา จัดทําสวนหย่อมกลาง
อาคาร การติดตั้งมุ้งลวดและผ้าม่าน ก็ขออนุญาตชี้แจงแค่นี้ก่อน ขอบคุณค่ะ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์ อภิปรายครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 ตามที่ ผอ.กองการศึกษาฯ ได้มาชี้แจงเรื่องการซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย
และได้เปรียบเทียบการซ่อมแซม
และปรับปรุง ซึ่งคําว่าซ่อมแซมและปรับปรุง หมายความว่า เราได้ทําไปแล้ว เสียหาย
และได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งมีความหมายเดียวกัน และที่ท่านได้พูดมาเป็นการ
ตั้งงบประมาณดําเนินการใหม่ ทั้ง ๆ ที่เพิ่งก่อสร้างอาคารเสร็จยังไม่ถึงปี ผมขอถามว่า
การก่อสร้างอาคารในครั้งนี้ ยังมีสัญญาค้ําประกันของผู้รับเหมาอยู่หรือไม่ครับ ผมขอ
อภิปรายเพียงแค่นี้ก่อนครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเขต 1
ผมจะขอเพิ่มเติมจากท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ ฟังแล้วน่าสนใจดี การดําเนินงานต้องมี
/ ค่าซ่อมบํารุง…

๑๓
ค่าซ่อมบํารุง ค่าประกันของผู้รับเหมา ท่านประธานสภาครับ ผมเคยบอกท่านหลายครั้ง
แล้วว่าให้แนบรายละเอียดโครงการ การซ่อมบํารุงต่าง ๆ แนบมาทุกครั้ง ทําไมท่าน
ไม่แนบมา มีแต่ชื่อโครงการและตัวเลขงบประมาณตลอด ทําให้ต้องซักถามตลอดเวลา
บางครั้งซักถามไปมา อาจทําให้เสียความรู้สึก และเข้าใจไม่ตรงกัน หากท่านได้แนบ
รายละเอียดโครงการต่างๆ มา ทางสมาชิกสภาฯ ก็จะได้นําไปอ่าน และทําความเข้าใจ
ศึกษา ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ ตีความหมายไม่ชัดเจนในด้านใด ก็จะได้นํามาสอบถามท่าน
อีกที ในเมื่อท่านไม่มีหลักฐานเพียงพอ ทําให้โต้เถียงกัน ผมอยากให้ทางกองช่างชี้แจง
ในประเด็นนี้ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญครับ สท.ชัยรัช สุนันท์ เป็นเรื่องต่อเนื่องครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมขอชี้แจงต่อเนื่องจากเรื่องนี้ ขอให้
ท่านดูถัดจากค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย 80,000.-บาท
แล้วขอให้ดูข้อถัดไป เป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโผ
50,000.-บาท, ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสิงห์ 80,000.-บาท
และค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ยวม
200,000.-บาท เป็นค่าซ่อมแซมทั้ง 4 แห่ง ซึ่งเป็นการประมาณการไว้ ผมคิดว่า
ก่อสร้างมาไม่ถึงปีจะซ่อมแซมได้อย่างไร ไม่ใช่แค่บ้านห้วยทรายบ้านเดียว มีทั้งบ้าน
ห้วยโผ, บ้านห้วยสิงห์ และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ยวม 280,000 .-บาท
รวม 410,000.-บาท ซึ่งโรงเรียนก็ยังใหม่อยู่ แต่ตั้งงบประมาณไว้ เยอะมาก และแต่ละ
โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ใหม่ทั้งหมด ผมขอถามว่างบประมาณยังอยู่ในระหว่างที่ช่าง
กําลังดําเนินการอยู่หรือไม่ และเราเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณเราจะต้อง
ตั้งงบประมาณไว้หรือครับ ผมมีขอสอบถามเพียงแค่นี้ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ ผอ.ช่าง ชี้แจงครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
เรียนท่านประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรีฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสุชาติ
ผู้อํานวยการกองช่าง ผิวนวล ผอ.กองช่าง จะขอชี้แจงในเรื่อ
งการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยทรายที่สร้างใหม่ เรื่องของแบบแปลนซึ่งเป็นแบบแปลนมาตรฐานที่กรม
ส่งเสริมฯ ออกแบบ เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณในส่วนที่ ผอ.กองการศึกษาฯ ได้ชี้แจงไป ในส่วนของผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงสร้างที่เพิ่มเติม ไม่เกี่ยวกับตัวโครงสร้างเดิม คือตัวโครงสร้างเดิมได้ตรวจรับไปแล้ว
ถูกต้องตามแบบแปลน ส่วนที่ผอ.กองการศึกษาฯ ได้ชี้แจงไปว่าได้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
80,000 บาท นั้น คือ ปัจจุบันนี้เป็นฤดูฝน หลังคาไม่ครอบคลุมตรงบ่อทราย เวลาฝนตก
ทําให้พื้นกระเบื้องเปียกและลื่น และกลัวเด็กจะลื่นล้ม บาดเจ็บ และไม่ปลอดภัย
จึงขอเพิ่มเติมหลังคาในส่วนที่โล่งในส่วนนั้น ข้อที่ 2 เกี่ยวกับยุง เพราะอาคารหลังที่
สร้างใหม่ในแบบไม่มีมุ้งลวด เพื่อป้องกันยุง ปีนี้ทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย
จึงขออนุญาตเพิ่มเติมมุ้งลวด และผ้าม่านกันแสงแดดในช่วงบ่ายผมขอชี้แจงแค่นี้ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่านสท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ
/ นายชัยรัช...

๑๔
นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ตามที่ผมได้ฟังแล้ว เป็น แบบแปลน
ที่ออกแบบเมื่อ 10 ปีมาแล้ว ผมขอถามว่าก่อนที่จะก่อสร้างอาคารทําไมไม่ดูแบบแปลน
ก่อนว่าเก่าเกินไปหรือไม่ ส่วนการดําเนินการซึ่งเกี่ยวกับเด็ก 1.น้ําสําคัญ 2.ยุง ต้องมี
มุ้งลวด ต้องมีอีกหลายๆ อย่างให้ครบ ก่อนที่จะดําเนินการประมูลต้องทําให้เรียบร้อย
ว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเด็ก หากพื้นลื่นต้องเลือกกระเบื้องให้ชัดและมีคุณภาพดี แล้วค่อย
ดําเนินการ เพิ่งของบประมาณไปไม่ถึงปี ทําบุญผ่านมาไม่นาน แล้วมาของบประมาณ
เพิ่มเติมอีก ซึ่งไม่ถูกต้อง ลองพิจารณาดูดีๆ และตามที่ สท.ได้เสนอไปเมื่อสักครู่นี้
ขอให้นําแบบแปลนต่างๆ ให้ สท.ได้ดูด้วย หากว่าที่ไหนไม่เพียงพอ ก็สามารถต่อเติมได้
และเสนองบประมาณที่ชัดเจน ไม่ใช่ว่าทําไปแล้วไม่ถึงปี ก็ขอเพิ่มทีหลัง เล็กๆน้อยๆ ผมมี
ความรู้สึกที่ไม่ดี ในเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีมุ้งลวด ต้องทําให้ชัดเจน ส้วมดูให้ละเอียด
ชัดเจน และทําให้ดีด้วยให้เหมาะสมกับเด็ก หากเทศบาลฯ มีเงินเยอะก็ไม่เป็นไร
แต่สมาชิกสภาฯ ต้องตรวจสอบ หรือตัดสินใจดําเนินการ ผมว่าทําแบบนี้ไม่เหมาะสม
นะครับ และเวลาดําเนินการไปแล้ว มีการทักท้วง ก็ว่าสมาชิกสภาฯ คนโน้น คนนี้ไม่ดี
ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอด เวลาทําอะไรก็ขอให้ดูก่อนให้ชัดเจน อย่างเช่นประปา ถนน
และโรงเรียนต้องมีอะไรเพิ่มบ้าง ขอให้ทําขึ้นมาทีเดียวเลย ไม่ใช่ว่าทําไปแล้วจะต้องมา
ต่อเติมทีหลังอีก ยกตัวอย่างเช่นการทําถนน เวลาเทถนนต้องใส่ลูกหิน ไม่ใช่บอกว่าไม่ได้
ใส่ลูกหิน ยุ่งแน่ ๆ ผมมีแค่นี้ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนท่านประธานสภา,ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ได้ฟัง ท่านสอบถามมา ผมว่า
ท่านพูดนอกประเด็นเกินไป ผมขออนุญาตชี้แจงประเด็นตรงนี้ก่อน จากที่ท่านสงสัยว่า
ทําไมไม่ทําให้เรียบร้อย เนื่องจากว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายนั้น เป็นงบเงิน
อุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล ซึ่งกรมส่งเสริมฯ ได้อนุมัติงบประมาณ จํานวน
1,5000,000.-บาท พร้อมแบบแปลนที่จะต้องทําตามที่กรมส่งเสริมฯ กําหนดมา
การออกแบบแปลนออกแบบโดยกรมส่งเสริมฯ ไม่ใช่ช่างโยธาของเทศบาล
การดําเนินการต้องทําตามแบบที่กําหนดมาเพราะเป็นเงินอุดหนุน ไม่ใช่เงินงบประมาณ
ของเทศบาลพร้อมแบบก่อสร้าง หากในแบบไม่มี ก็ไม่สามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้
ต้องทําตามแบบที่ได้กําหนดมา สําหรับเงิน 80,000.-บาท เป็นการต่อเติม ปรับปรุงก่อ
เกิดประโยชน์ กับลูกหลานของท่าน ไม่ใช่ว่าทางช่างโยธาเทศบาลออกแบบเอง
แล้วลืมใส่มุ้งลวด ลืมใส่หลังคา ไม่ใช่นะครับ และท่านสามารถสอบถาม ตรวจสอบแบบ
แปลนได้ ซึ่งเป็นแบบแปลนของกรมส่งเสริมฯ และจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมา
ตรวจสอบด้วยว่าได้ทําตามแบบแปลนที่กรมส่งเสริมฯ ที่ได้กําหนดมาหรือไม่ และตอนนี้
เรารู้แล้วว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรา ซึ่งกรมส่งเสริมฯ อนุมัติเงิน
อุดหนุน จํานวน 1,500,000.-บาท และเรามีการปรับปรุงให้ 80,000.-บาท ผมว่า
คุ้มนะครับที่เราทําเพื่อลูกหลานของเรา ในส่วนนี้จะไม่ปรับปรุงก็ได้ หากลูกหลานเรา
หกล้ม บาดเจ็บ เป็นอันตรายขึ้นมาผู้ปกครองจะมาว่าทําไมไม่ดูแลลูกหลาน ผมเคย
สอบถามครูผู้ดูแลเด็กแล้วว่า ได้ทําบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่แล้ว ทําไม
ไม่ย้ายเด็กไปเรียนอาคารใหม่ ครูผู้ดูแลเด็กให้เหตุผลว่า เวลาฝนตกกระเบื้องลื่นกลัวเด็ก
/ หกล้ม บาดเจ็บ...

๑๕
หกล้ม บาดเจ็บ และผู้ใหญ่ก็หกล้มได้เช่นกัน ซึ่งโครงการนี้เป็นการเสนอของ
กองการศึกษาฯ ขออนุญาตปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะมีเหตุผลสมเหตุสมผล ผมก็ได้
ประชุมนําเสนอในเทศบัญญัติ เพื่อให้สภาฯ พิจารณา ท่านจะพิจารณาอย่างไร
ก็เป็นสิทธิของท่าน ที่ท่านสอบถามมาก็เป็นสิทธิของท่าน และทางผู้บริหารก็จะชี้แจง
หากชี้แจง ไม่ชัดเจนก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ท่านอีกครั้ง และสําหรับ
การโต้แย้งกันก็ไม่ได้ถือโทษโกรธกัน ผมขออนุญาตชี้แจง แค่นี้ก่อนครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ที่ผมพูดไปเมื่อสักครูนี้ ในวันที่ท่าน
เสนอญัตติเข้ามา ท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบ ต้องวิเคราะห์
ดูว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรงไหนที่ควรต่อเติม เมื่อเสนอเข้ามาแล้ว มีงบประมาณ
ที่จะสนับสนุนไหม มุ้งลวดไม่มี พื้นเป็นอย่างไรจะทําให้ลื่นไหม ปัญหาต้องเกิดขึ้น
ก่อนค่อยมาเสนอ ไม่ใช่เสนอเรียบร้อยแล้วมีปัญหาทีหลัง แล้วมาถกเถียงกันกับสมาชิก
สภาฯ และสมาชิกสภาฯ ไม่มีใครอยากเถียง แต่อยากทราบว่างบประมาณที่ท่าน
นําไปดําเนินการเป็นอย่างไร แต่มาเสนอของบประมาณ ทั้ง ๆ ที่อาคาร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยทราย ยังใหม่อยู่ หากผ่านไปสัก 2-3 ปี ตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชํารุด เสียหาย และหมดประกันสัญญาของผู้รับเหมาแล้ว ก็สามารถตั้งงบประมาณ
ปรับปรุงได้ ก็ให้ถ่ายรูปจุดที่ชํารุดมา ให้มาปรึกษาคณะกรรมการในเทศบาล แล้วให้
นําเสนอในสภาฯ แล้วเอาเงินงบประมาณไปซ่อมแซม ปรับปรุงได้ ในเมื่อท่านนําเสนอ
งบประมาณมาครั้งแรก โดยมีแบบแผน รายละเอียดต่างๆ ทําไมคุณไม่วิเคราะห์มาตั้งแต่
แรก ไม่ใช่ให้สมาชิกสภาฯ วิเคราะห์ว่าพื้นเป็นแบบไหน มุ้งลวดไม่มีเป็นอย่างไร
ต้องวิเคราะห์พื้นฐานมาจากช่างโยธา และคณะกรรมการของเทศบาลแล้ว จึงมาเสนอให้
ในสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ เสนอมีข้อคิดเห็น และยกมือให้งบประมาณผ่าน และที่เสนอมา
ไม่มีรายละเอียดของโครงการแนบมาด้วยสักโครงการ มีแต่เศษกระดาษมาอยู่ 2 แผ่น
โดยส่งหัวข้อมาเท่านั้น ทําไม่ไม่แนบรายละเอียดมาให้ชัดเจน โดยมีแบบแปลน มีรูปภาพ
ให้สมาชิกสภาฯ ดู หากมีโครงการที่มีรายละเอียดแนบมาให้ด้วยทางสมาชิกสภาฯ ก็จะได้
นําไปวิเคราะห์และศึกษาดูที่บ้านให้ละเอียด แล้วจะได้มาปรึกษาหารือกันในที่ประชุม
ว่าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ไม่มีมุ้งลวดได้อย่างไร ห้องน้ํา -ห้องส้วมไม่มีได้อย่างไร
ถ้ามีก็เป็นห้องเดียวกัน ไม่ได้แยกว่าห้องไหนเป็นห้องน้ํา ห้องไหนห้องส้วม ท่านก็ขอ
งบประมาณมาทีหลัง ท่านต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนตั้งแต่แรก แล้วค่อยเสนอขึ้นมา
ให้สมาชิกสภาฯ ดําเนินการพิจารณางบประมาณนี้ ในเมื่อเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง เราต้องนํามา
ปรึกษาหารือกันในที่ประชุม เพื่อให้งบประมาณนี้ได้ผ่าน ไม่ต้องนํามาแก้ไข หรือแก้ไข
ยุ่งยากไหม ต่อไปนี้ในอนาคตข้างหน้า หากท่านจะเสนองบประมาณอีก ต้องศึกษา
วิเคราะห์ให้ละเอียดด้วย ไม่ใช่ให้มาแก้ไขปัญหาทีหลังอีก ผมขอพูดแค่นี้ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ เป็นเรื่องต่อเนื่องครับ
/ นายกร เสริมสกุล...

๑๖
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ให้โอกาสผมชี้แจง โดยสรุปแล้ว คือกระบวนการทํางาน
ของท่าน ตั้งแต่เริ่มต้น ผิดพลาด ข้อมูลไม่ชัดเจน จริงอยู่ท่านบอกว่า ท่านได้รับงบประมาณ
มาโดยเฉพาะ เมื่อท่านได้รับงบประมาณมาแล้วท่านไม่เคยชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบเลย
ท่านดําเนินการเองทุกอย่าง ท่านให้เกียรติผมและเพื่อนสมาชิกสภาฯ ด้วยครับ
ท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องนีในเบื
้ ้องต้นหากท่านได้วิเคราะห์จริง ในการอภิปรายว่าเงิน
จํานวน 1,500,000.- บาท ที่ได้รับเงินมาจากโครงการนี้แล้วยังไม่มีความพร้อม และจะมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา ต้องพูดกันในเบื้องต้นให้ทุกคนทราบก่อน ท่านถึงจะเป็น
ประธานสภาฯ ที่แท้จริง ที่ดีจริง แต่ท่านทําไปตามอํานาจท่านเต็มที่ แต่เวลาเงิน
งบประมาณไม่เพียงพอ ก็เสนอขอให้สภาฯ อนุมัติ ทําไมต้องให้สภาฯ ช่วยเหลือตลอด
และอ้างว่าเพื่อนักเรียน ท่านครับ โครงการอื่นๆ ที่จําเป็น และเดือดร้อนมากกว่านี้
ยังมีอีกเยอะ ท่านอย่าไปช่วยเหลือแค่จุดเดียว เราต่างมาจากชุมชนเหมือนกัน เราก็ต้อง
ปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนเหมือนกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการสะท้อนการทํางาน
ของท่านว่าเป็นอย่างไร และในเวทีนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกสภาฯ หลายท่านได้รู้จริง ได้ทํา
หน้าที่อภิปราย ชี้แจง สอบถาม ตรวจสอบ และให้คําแนะนําการทํางานอย่างเต็มที่
บางครั้งอาจจะได้ขัดแย้งกันบ้าง ไม่เป็นไรครับ ผมมีแค่นี้ก่อนครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับต่อไปขอเชิญ สท. นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา, คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ได้ฟัง
เรื่องการ ซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง ตามประสบการณ์ที่ดิฉัน
ได้เคยทํางานจ้างเหมาดูแลเด็กที่บ้านแม่กองคามาประมาณ 8 เดือน ตอนนั้นยังสร้าง
อาคารใหม่ไม่มีมุ้งลวด เวลากลางวัน และเวลาเด็กนอนหลับ ผู้ดูแลเด็กต้องคอยพัดวี
ให้เด็กเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัด เพราะรักเหมือนลูกหลาน ดิฉันไม่ได้เจาะจงเฉพาะบ้าน
ห้วยทราย อะไรที่สําคัญสําหรับเด็กก็ควรจะซ่อมแซมปรับปรุงให้ดี สําหรับเด็กที่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ที่หลายๆ ท่านสอบถาม และสงสัย และได้คําตอบไปแล้ว
อยากจะให้ทุกคนมองถึงความสําคัญของเด็ก สําหรับเด็กอะไรที่ให้ได้ก็ควรจะส่งเสริม
ดิฉันได้ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายๆ แห่ง เช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโผ มีเด็ก
เยอะทําให้ห้องแคบ อึดอัด, ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กองแป ห้องครัวก็ไม่มี รางรินน้ํา
ไม่มี เวลาฝนตกทําให้น้ําเอ่อ, ห้องน้ําไกล ซึ่งทุกอย่างเคยของบประมาณไปและ
ได้งบประมาณมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทําให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดิฉันขออภิปรายแค่นี้ก่อนค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ อย่างที่ผมได้ชี้แจงไป ผมอยากให้ท่านแนบเอกสารหลักฐานมาให้ครบ
เพื่อความชัดเจน เช่น ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย
80,000.-บาท มีข้อมูลแค่นี้ ไม่มีเอกสารแนบ แบบแปลน รายละเอียดต่างๆ เลย
ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าจะติดตั้งมุ้งลวดจุดไหนบ้าง ทําอะไรบ้าง ผมรู้ว่าท่านปรารถนาดี
/ ที่ติดตั้ง...

๑๗
ที่ตดิ ตัง้ มุง้ ลวดตรงนี้ แต่ไม่มรี ายละเอียด แบบแปลนเลย ผมจึงต้องท้วงติง สอบถาม
หากมีรายละเอียด แบบแปลนแนบมาให้สมาชิกสภาฯ ดู ก็จะได้รู้ว่าติดมุ้งลวดจุดไหน
ดีหรือไม่ดียังไง สมาชิกสภาฯ จะได้แสดงความคิดเห็น และจะได้ปรึกษาหารือกัน
ในที่ประชุม ช่วยกันคิดช่วยกันทําต่อไปแค่นี้ก่อนครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่อง ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก นะครับ ผมคิดว่า การอ้างถึงหนังสือเรื่องเดียวกัน มีจํานวนถึง 7 รายการ คือ
ค่าก่อสร้างอ่างล้างมือและแปรงฟันสําหรับเด็กเล็กบ้านแม่กองแปและบ้านห้วยทราย
จํานวน 40,000.-บาท, ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กองแป
จํานวน 80,000.-บาท, ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กองแป
(ห้องเรียนบ้านท่าตาฝั่ง) จํานวน 100,000.-บาท ,ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยทราย จํานวน 80,000.-บาท , ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยโผ จํานวน 50,000.-บาท , ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยสิงห์ จํานวน 80,000.-บาท และค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์อาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ยวม จํานวน 200,000.-บาท ผมดูแล้ว คิดว่า
เป็นหนังสือฉบับเดียวกันที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลแม่ยวมอ้างถึง เป็นหนังสือด่วน
ที่สุด มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เพิ่งส่งมาให้ใหม่ ผมคิดว่า
รายละเอียดน่าจะอยู่ในหนังสือนี้ ในหน้าที่ 19/37 และหน้าที่ 20/37 ทางเจ้าหน้าที่จะ
ส่งหนังสือนี้ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ดูประกอบเพื่อจะได้วิเคราะห์และตัดสินใจ ผมไม่
ทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ ผมขอดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับ สมาชิกสภาฯ จะได้
พิจารณา ต่อไปครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ผมขอให้ตอบไปเป็นเรื่องๆ หากตอบหลายเรื่องจะสับสนครับ ผมขอให้เป็นเรื่อง
เดียวกันก่อนครับ เชิญท่านรองฯ สมคิด ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรีฯ

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผมได้ฟัง
คําถามในเรื่องของแผนงานการศึกษาฯ ไปแล้ว และนายกเทศมนตรีฯ, ผอ.กองการศึกษาฯ
และ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงไปแล้ว ขอท่านเข้าด้ใจวยว่า ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยทราย นั้นเป็นงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่กองการศึกษาฯ ได้เสนอในร่างเทศบัญญัติฯ ก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ทุกแห่ง และทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ก็ได้เสนอของบประมาณเช่นเดียวกัน
และเป็นสิทธิของสมาชิกสภาฯ ที่จะเห็นชอบหรือไม่ ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ อย่าพูด
นอกประเด็น ขอให้ท่านพูดในประเด็นเท่านั้นครับ ท่านทราบได้อย่างไรว่าทางผมเสนอ
ญัตติไป ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่นําไปทํา ไม่ติดมุ้งลวด หากไม่นําไปทําตามแผน
และนโยบาย ท่านก็สามารถฟ้องร้องได้เลย ท่านไม่ต้องกล่าวหา หรือพูดเสียดสีกันเราต้อง
พูดกันในเรื่องจริง ในที่ประชุมแห่งนี้ เพราะเราก็ต่างมาพัฒนาตําบลแม่ยวมเหมือนกัน
ผมรู้สึกว่าท่านจะกล่าวหาฝ่ายบริหารว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานผมขอให้เจ้าหน้าที่
บันทึกทุกถ้อยคําที่มาประชุมในวันนี้ครับ ผมมีแค่นี้ครับ
/ นายหมวก...

๑๘
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เรื่องเดิมหรือไม่ครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ กระบวนการตรวจสอบ จะตรวจสอบได้อย่างไร เพราะรายละเอียดไม่มี
อะไรเลย ไม่มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เรื่องนี้ที่ผมได้ท้วงติงท่านว่าทําไมไม่นําเอกสาร
แนบมา ท่านจะทําอะไร ยาวกี่เมตร กี่เซน ขนาดเท่าไหร่ บอกหลายครั้งแล้วว่าให้นํา
เอกสารรายละเอียดแนบมา เพราะอยากรู้ที่มา ที่ไป เพื่อการดําเนินงานที่โปร่งใส
และง่ายต่อการตรวจสอบ ตอนนี้ผมจะตรวจสอบท่านได้อย่างไร เมื่อทางสภาฯ อนุมัติเงิน
งบประมาณไปแล้ว ท่านจะทําอะไรก็ได้เพราะไม่มีรายละเอียด ไม่มีแบบแปลน ว่าจะทํา
ที่ไหน ทําทางด้านทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก , ทิศเหนือ หรือทิศใต้ ทําไมท่านไม่แนบ
เอกสารมา ผมจะดูตรงนี้ขอให้ท่านบอกเหตุผลด้วย ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ไม่ทราบว่าท่านจะพูดเรื่องเดิมหรือไม่ครับ ขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่อง นี้ครับ ผมขอชี้แจงว่าเวลาที่คุณเสนอ
ให้นําเอกสารหลักฐานแนบมาด้วยทุกครั้ง ขอให้ท่านดูหน้าที่
19/37 และหน้าที่
20/37 เป็นเรื่องงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด และเป็นหนังสือ เรื่อง
เดียวกัน ฉบับเดียวกันหมด คือ หนังสือด่วนที่สุด มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่
5 มิถุนายน 2558 เป็นหนังสือเรื่องเดียวกันฉบับเดียวกันหมด ขอให้ท่านส่งหนังสือ
ฉบับนี้ให้สมาชิกสภาฯ ดูด้วย จะได้วิเคราะห์และยกมือให้ท่าน เช่น 1.ค่าก่อสร้างอ่างล้าง
มือและแปรงฟันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 40,000.- บาท สมาชิก
สภาฯ จะได้ดูแบบแปลน และได้เห็นถึงความจําเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะยกมือให้
ต้องทําแบบนี้ครับ แต่ตอนนี้ไม่มีเอกสารหลักฐาน มีแต่หัวข้อเท่านั้น ทางสมาชิกสภาฯ
ไม่สามารถวิเคราะห์ พิจารณาได้ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.โอกาศ สิงขรบรรจง ครับ

นายโอกาศ สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมจะพูดเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่นเดียวกันครับ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ละศูนย์ที่ตั้งงบประมาณไว้ ไม่เคย
ได้ไปตรวจสอบว่าสิ่งไหนที่ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าง รายละเอียดตรงนั้นไม่ได้ดู คิดว่าไม่น่า
มีปัญหา เช่น ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่บ้านห้วยโผ ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อยากให้ทุกท่านไปดูว่าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่บ้านห้วยโผว่าเป็นอย่างไร
ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 50,000.-บาท ผมคิดว่าน้อยไป เพราะบ้านห้วยโผที่เสนอไป
ปีที่แล้ว ประเด็นที่ 1.ให้ซ่อมแซมห้องน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานครับ เพราะเป็นห้องน้ําแบบ
ผู้ใหญ่ เด็กเล็กใช้ลําบากมาก เพราะต้องไปนั่งในที่สูง กลัวเด็กจะได้รับอุบัติเหตุ ใครจะ
รับผิดชอบ ประเด็นที่ 2. เรื่องน้ําประปา ที่เสนอไปปีที่แล้ว เป็นการติดตั้งซัมเมิสตรงนี้
ค่าใช้จ่าย จํานวน 2-3 หมื่นบาทแล้ว ในร่างเทศบัญญัติปีนี้ ตั้งไว้ 50,000.-บาท
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงจะเพียงพอหรือไม่ น้ําประปาบ้านห้วยโผ ไม่ได้มาตรฐาน
/ สกปรก...

๑๙
สกปรก เพราะเป็นน้ําในลําห้วย เวลาฝนตกทําให้น้ําในลําห้วยขุ่น เมื่อเด็กนําน้ําไปใช้ใน
การล้างชําระร่างกายในส่วนต่าง ๆ กลัวจะเป็นเชื้อโรคไปแพร่ระบาดในเด็กเล็กได้
กลัวผู้ปกครองจะโทษว่า ครูผู้ดูแลเด็ก ดูแลเด็กไม่ดี และน้ํากินน้ําใช้ไม่เพียงพอด้วย
ผมขอชี้แจงพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ รองประธานสภาฯ (นายสุภักดิ์ มันทะนา) ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ผมขออนุญาตครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผมขออภิปรายในแผนชุมชนครับ
ที่จริงแล้วตามที่ทําไว้เมื่อปีที่แล้ว ก็ทําไม่ถูกต้องครับ ในการทําแผนของแต่หมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้าน โครงการอันดับหนึ่ง ควรที่จะนํามาบรรจุในเทศบัญญัติ ตามระเบียบจริงๆ ต้องดู
ว่ามีความจําเป็นเร่งด่วน ไม่ใช่ว่ามีโครงการเพียงแค่ 4-5 หมู่บ้านจาก 13 หมู่บ้าน แล้ว
หมู่บ้านอื่นก็ไม่มีโครงการในเทศบัญญัติ ผมขอถามว่าท่านจะเอาเงินงบประมาณที่ไหน
ไปพัฒนาหมู่บ้านที่ไม่มีโครงการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จะมีปัญหาหรือไม่ ผมขอถามว่า
จะเอาเงินงบประมาณที่ไหนไปบริหารจัดการครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาฯ ครับและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ตอนนี้เราจะอภิปรายกันในเรื่องของ
แผนงานเคหะชุมชน ผมก็เห็นด้วยครับ ตามท่านสุภักดิ์ มันทะนา ได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
และตามที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ในแผนงานต่างๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ทําแผน
ทั้งแผนชุมชนและแผนแม่บทต่างๆ แต่ท่านก็ไม่ได้ตัดสินใจตามที่ประชาชนได้เสนอมา
และได้เรียงอันดับความสําคัญต่างๆ เพราะในร่างเทศบัญญัติจะมีแต่แบบถนน
แต่โดยรวมแผนของตําบลแม่ยวมไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องนี้ สําหรับการประชาคมของตําบล
แม่ยวม ถ้าให้ผมสรุปจะเป็นเรื่องน้ําสําคัญที่สุด แต่ทางนี้จะเลือกถนนมากกว่า ดังนั้นผม
คิดว่าไม่ต้องมีการจัดทําแผนงานต่างๆเพราะว่าตั้งไว้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ ท่านใช้
ความรู้สึกของท่านเองในการตั้งงบประมาณในร่างเทศบัญญัติ เพราะฉะนั้นในการเปิด
ประเด็นนี้ขึ้นมา ในพื้นที่บ้านจอมกิตติก็เช่นกัน แผนดําเนินงานที่ได้ส่งให้กับเทศบาล
ตําบลแม่ยวม เป็นแผนประปา และในส่วนกระบวนการในการพิจารณา มีหนังสือต่างๆ
ขั้นตอนต่างๆ ได้ทําถูกต้องอยู่แล้ว ได้ชี้แจงไปแล้ว และคณะกรรมการพัฒนาฯ วันนั้น
ก็เห็นชอบว่าให้อยู่ในอํานาจหน้าที่และไม่เกินศักยภาพ เพราะเป็นมติในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว และผมได้มาดูในร่างเทศบัญญัติแล้วไม่มี ท่านจะตอบได้หรือไม่ว่าท่านได้
ประสานงานกับสํานักงานประปาส่วนภูมิภาคไปถึงไหนแล้ว และในหมู่บ้านที่ไม่มี
โครงการในร่างเทศบัญญัติ ท่านอาจจะใช้เงินสะสมในการแก้ปัญหา แต่ท่านอย่าลืม
นะครับว่าน้ําประปาส่วนภูมิภาคไม่ได้ตั้งไว้ก็สนับสนุนได้ ไม่ใช่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติอย่าง
เดียวที่ได้กํากับไว้ ผมเป็นห่วงประชาชนครับ ผมคิดว่าในชุมชนของเรามีเสียงเรียกร้อง
ในสิ่งนี้ไม่ต่ํากว่า 50 หลังคาเรือน ท่านไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามที่ท่านได้เขียนไว้ ท่านไม่ได้ยึดถือหลักธรรมมาภิบาล ท่านไม่ได้ยึดถือความต้องการ
/ ของประชาชน...

๒๐
ของประชาชน ท่านไม่ได้คํานึงถึงข้อนี้เลย ท่านคิดแต่สิ่งที่ท่านต้องการเพียงอย่างเดียว
นี่คือตัวชี้วัดทั้งนั้นเลย อยู่ในด้านหลังของร่างเทศบัญญัติ ท่านอย่าลืมนะครับว่า
ในปี 2558 เงินสะสมที่ท่านได้ขอดําเนินการในหมู่ที่ 13 ก็ไม่ได้ดําเนินการเพราะ
การดําเนินการไม่ได้ตอบโจทย์ สิ่งที่ต้องการคือประสิทธิภาพ ข้อนี้ผมขอฝากบอกท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ว่าการดําเนินงานแบบนี้ไม่เหมาะสม ขอบคุณ
ท่านประธานสภาฯ ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจง
ในเรื่องงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 นี้ ได้ตั้งไว้ จํานวน 37,182,000.-บาท
โครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 2 ล้านสองแสนกว่าบาท นอกเหนือจากนั้นก็เป็นค่าใช้จ่าย
เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามัน เงินอุดหนุน ในส่วนต่างๆ
รายละเอียดต่างๆที่แนบให้ท่าน ในส่วนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายบริหารได้จัดทํา
ประชาคม โดยเลือกโครงการที่เป็นความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน อันดับที่หนึ่งเข้ามา
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ด้วยความจํากัดในเรื่องงบประมาณ ได้ตั้งไว้ในร่างเทศบัญญัติได้
เพียง 2 ล้านสองแสนกว่าบาท และได้พิจารณา ได้หารือทางฝ่ายบริหาร,ทางหัวหน้าส่วน
และท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ โครงการในส่วนใดที่สามารถบรรจุในเทศ
บัญญัติ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะต้องเสนอให้สภาฯ อนุมัติ ก็เป็นโครงการในเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐานคือเรื่องถนน เป็นความต้องการของหลายหมู่บ้าน ส่วนในเรื่องประปา แหล่งน้ํา
จะต้องผลักเข้าไปอยู่ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ติดตามแผน
ของแต่ละหมู่บ้านมาสรุป และนําไปให้กองช่างประมาณการโครงการทั้งหมด จะมียอด
รวมอยู่ในส่วนของเทศบัญญัติ 2 ล้านสองแสนกว่าบาท ในส่วนที่ไม่สามารถนําเข้ามา
บรรจุในเทศบัญญัติ ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอ คงต้องนําเสนอเข้าที่ประชุมในสมัยต่อไป
ในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ในส่วนของฝ่ายบริหารจะนําเข้าเสนอให้สภาพิจารณา
ก็จะมีโครงการต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงสภาพน้ําบ้านน้ําดิบ หมู่ที่ 1 ติดตั้งระบบ
ถังกรองน้ําประปาหมู่บ้าน จํานวน 80,000.-บาท 2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยวอก เป็นการก่อสร้างประปาถังปูน ขนาดกว้าง 3.6 เมตร
ยาว 3.6 เมตร สูง 7 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 260,000.-บาท 3.โครงการ
ก่อสร้างเก็บระบบประปาภูเขาบ้านทุ่งแพม เป็นจุดที่พักน้ํา จํานวน 340,000 กว่าบาท
4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านห้วยทราย เป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล
เสริมเนื่องจากไม่มีบ่อบาดาล จํานวน 313,000.-บาท 5.โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาบ้านห้วยโผ ขยายเขตซ่อมแซมประปา ระยะทาง 2,460 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 288,800.- บาท 6.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําระบบประปา
ภูเขาบ้านแม่กองคา เป็นที่รองรับน้ํา จํานวน 34o,ooo.- บาท 7.โครงการระบบประปา
บ้านห้วยบงเป็นการสร้างประปาหอถังสูง พร้อมเจาะบ่อบาดาล
6 นิ้ว จํานวน
523,000.- บาท และโครงการก่อสร้างประปาบ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 เป็นการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง ขนาดกว้าง 6 เมตร งบประมาณ 520,000.- บาท เป็นโครงการที่ได้ทํา
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ในนามคณะผู้บริหารอยากจะให้แต่ละหมู่บ้านได้รับโครงการ
/ อย่างทั่วถึง...

๒๑
อย่างทั่วถึงไม่มากก็น้อย ส่วนความจําเป็นตามแผนประชาคมที่เสนอมา เนื่องจากว่าได้
ยอดกลม ๆ มา 5 ล้านกว่าบาท และสามารถนํามาเป็นงบโครงสร้างพื้นฐานได้ 2 ล้าน
กว่าบาท นอกจากนั้นติดภารกิจที่ต้องใช้จ่ายประจําเช่น ใช้ในโรงเรียน และผู้สูงอายุต่างๆ
ซึ่งจริงๆแล้วทางบริหารก็อยากที่จะให้ทุกหมู่บ้านได้รับโครงการอย่างทั่วถึง แต่ว่ามันจะ
แยกไปอยู่แต่ละแผนงานในเทศบัญญัติฯ และอย่างที่ 2 จะอยู่ในหมวดของการจ่ายขาด
เงินสะสมประมาณ 3,000,000.-บาท จะเสนอในที่ประชุมสมัยหน้า ในเมื่อที่ประชุม
สอบถามจึงต้องแจ้งในวันนี้ ในส่วนที่ยื่นเสนอญัตติเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร สําหรับการ
พิจารณาความเหมาะสมหรือว่าเป็นการปรับลดหรือไม่อนุมัติโครงการก็เป็นอํานาจของ
สภาฯ ผมขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอเชิญ รองประธานฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมจะขอชี้แจง อภิปรายต่อในเรื่องแผนงานเคหะและ
รองประธานสภาเทศบาล
ชุมชน ผมดูแล้วโครงการแต่ละโครงการที่แต่ละหมู่บ้านส่งมา ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหาร
พิจารณาแบบไหน ความจําเป็นเร่งด่วนน่าจะนํามาตั้งอยู่ในเทศบัญญัติ ถึงแม้ว่าจะนํามา
อยู่ในแผนของการจ่ายขาดเงินสะสม ผมว่าต่อนี้ไปเป็นไปได้ยาก ซึ่งการจ่ายขาด
เงินสะสมไม่ใช่มาขอกันได้ง่าย ๆ เพราะการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นคําตอบสุดท้าย ในเมื่อ
ไม่มีเงินเลยถึงจะมาขอจ่ายขาดเงินสะสมได้ ตอนนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ที่แน่ๆ โครงการ
แต่ละโครงการของหมู่บ้าน น่าจะพิจารณาว่าเรื่องน้ําเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ เรื่องถนนเป็น
โคลนยังเดินได้อยู่ เรื่องน้ําน่าจะนํามาลงในเทศบัญญัติก่อน เป็นความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงคิดว่าสมาชิกสภาฯ ที่เหลืออยู่จํานวน 11 ท่าน คงจะรู้กันแล้วว่า
การจ่ายขาดเงินสะสม ต้องเป็นไปตามระเบียบ ทุกครั้งที่ผ่านมาที่เป็นของหมู่บ้านขอจ่าย
ขาดเงินสะสม ทางสภาฯ ก็อนุมัติให้ ยกตัวอย่างคราวที่แล้วที่ได้อนุมัติห้องประชุมหลังนี้
เป็นความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ผมไม่เห็นชอบนะครับ ไม่ใช่ความเร่งด่วนของประชาชน
ซึ่งประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านไม่ได้มาที่เทศบาลทุกวัน เราต้องดูความจําเป็นเร่งด่วนที่เป็น
ความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันของประชาชน ไม่ใช่อะไรก็จะใช้แต่จ่ายขาดเงิน สะสม
ซึ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนเสมอไป แค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ ผมขออภิปรายสนับสนุน ต่อเนื่องจากผู้อภิปรายเพิ่งเสร็จไปครับ
ก่อนอื่นผมต้องท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า โครงการ บ้านจอมกิตติ
ท่านได้วินิจฉัยแล้วพิจารณาแล้ว ต้องการก่อสร้างน้ําประปาได้อย่างไร เพราะผมบอกให้
ท่านแล้วว่าประชาชนต้องการน้ําประปาส่วนภูมิภาค ตอนนี้บ้านจอมกิตติได้มีมติ
ที่ประชุม มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า ประชาชนมีเจตจํานงในด้านไหน หากท่านคิดว่า
สามารถไปจ่ายขาดเงินสะสมได้ ขอให้ท่านชี้แจงมาด้วย และอยากทราบว่าท่านจะ
แก้ปัญหาให้หมู่ที่ 13 ได้อย่างไร ผมขออภิปรายในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ
/ นายหมวก...

๒๒
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนท่านประธานสภา,ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในกรณีของบ้าน
จอมกิตติ ในครั้งที่แล้วก็ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงแบบจากบ่อบาดาลเป็นเจาะบ่อบาดาล
แต่เนื่องจากได้มีการเสนอให้เลื่อนการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภาฯ
ครั้งนั้น ทําให้การพิจารณางบประมาณล่าช้า ซึ่งไปขัดต่อระเบียบของพัสดุในการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ทันเรื่องนี้ก็ต้องตกไป ในปีนี้ก็ได้ลงไปทําแผน อย่างที่ท่านได้เสนอมาว่าบ้าน
จอมกิตติต้องการน้ําประปาส่วนภูมิภาค ต้องใช้งบประมาณเทศบาลกว่า 1 ล้านกว่าบาท
เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการอุดหนุน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นองค์กรที่ทําเพื่อกําไร เราไม่สามารถนําเงินเข้าไปอุดหนุนได้ และเทศบาล
ตําบลแม่ยวม ก็ได้ทําแผนชี้แจงไปแล้ว สุดท้ายก็ได้ทําแผนก่อสร้างประปาในงบประมาณ
5 แสนกว่าบาท ผมก็ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่หลาย ๆ ฝ่าย
ผู้มีประสบการณ์ ว่าการจ่ายขาดเงินสะสมในหมวดน้ํา หรือประปา ความเดือดร้อน
ภัยพิบัติต่าง ๆ จะสอดคล้องได้เยอะกว่า จึงนํามาไว้ในหมวดการจ่ายขาดเงินสะสม
ตอนนี้ไม่สามารถถ่ายเอกสารมาแจกท่านได้ ในโอกาสนี้ก็ขอชี้แจงว่าในหมู่บ้านที่ไม่มี
โครงการในเทศบัญญัติ จะเลือกว่าจะนํามาไว้ในหมวดจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งน้ํา
จะเหมาะสมกว่าถนนอย่างที่ท่านบอกว่าถนนหากเฉอะแฉะยังเราเดินได้อยู่ ส่วนน้ําเป็น
ความเร่งด่วน สามารถที่จะนําเงินสะสม ในปัจจุบันมีงบประมาณ จํานวน 10 กว่าล้าน ก็
สามารถที่จะนํามาชดเชย ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนได้บางส่วน ตามแผนที่
ได้สรุปมา มีงบประมาณที่ประชาชนได้ร้องขอความช่วยเหลือ ประมาณ 160 ล้าน
ปีที่แล้วใช้งบประมาณในเทศบัญญัติได้ ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นสะพาน
ก็พยายามนํามาใช้ในหมวดจ่ายขาดเงินสะสม ท่านรองประธานก็ได้บอกว่าอาจจะไม่
อนุมัติ ก็เป็นสิทธิของท่านที่เลื่อนหรือจะไม่อนุมัติ ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ได้ทําหน้าที่
นําเสนอในสภาฯ พิจารณาในสมัยเร่งด่วน ซึ่งการทําต้องนํามาจากแผน และความ
ต้องการของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่ง หากอันดับหนึ่งเกินศักยภาพก็จะส่งเข้าไป
ในระดับจังหวัด ที่เหลือเราก็ทําไป ผมขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ทราบว่าในสิ่งเหล่านี้ฝ่ายบริหารอยากจะทําทั้งหมดหากมีเงินพอ ผมเคยพูดกับ
ปลัดว่า เราตั้งงบประมาณจํานวน 40 ล้านไหม ปลัดบอกว่าถ้าจะตั้งไว้ก็ตั้งได้ หากเงิน
รายได้ไม่เข้ามาเราก็ไม่สามารถจะจ่ายอะไรได้ ก็จะเกิดปัญหาในเรื่องวินัยทางการคลัง
ซึ่งรายละเอียดท่านปลัดชี้แจงว่า รายได้ตําบลแม่ยวม ในพื้นที่จํานวน 200 กว่าตาราง
กิโลเมตร งบประมาณได้น้อย เมื่อเทียบกับเทศบาลตําบลแม่สะเรียง ปีที่แล้วเงินเข้ามา
ไม่ถึงเกณฑ์ ตั้งไว้ 36 ล้าน เงินเข้ามาแค่ 35 ล้าน การใช้จ่ายไม่ใช่มีเพียงในเทศบัญญัติ
ที่ฝ่ายบริหารกับทางส่วนราชการต้องจ่าย จะจ่ายได้นั้นต้องมีเงินภาษีอุดหนุนเข้ามาก่อน
ถึงจะจ่ายได้ ปีที่แล้วเงินเข้ามา 35 ล้าน จ่ายไปเพียง 33 ล้านเท่านั้น งบประมาณที่ตั้ง
ไว้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็น หรือเปลี่ยนแปลง ผมก็ไม่ให้จ่าย ยังมีเงินตกไปเป็นเงิน
สะสมเพิ่มอีก 1,700,000.-บาท เพราะการจ่ายเงินต่างๆ มีระเบียบควบคุมอยู่
ผมเป็นนายกฯ หากสั่งการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดระเบียบพัสดุ ทางปลัด,
เจ้าหน้าที่ก็จะทําบันทึกแย้งว่าในส่วนนี้ไม่มีกฎหมายรองรับ ที่ผมเข้ามาทํางานผม
ก็อยากจะพัฒนา
/ และให้ความ...

๒๓
และให้ความช่วยเหลือประชาชน ครั้งก่อนผมแทบจะกราบคณะกรรมการทําแผน
บ้านห้วยสิงห์ ที่ขอให้คณะกรรมเปลี่ยนแปลงแผน เพื่อนํางบประมาณไปช่วยเหลือ
บ้านแม่กองแปที่ต้องการใช้น้ําแทน ในเบื้องต้นก็ขอแจ้งเรื่องประมาณไปก่อน ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจง ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่า จะเป็นสุ่มเสี่ยงการอุดหนุน
ในเรื่องของน้ําประปาส่วนภูมิภาคได้อย่างไร ท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอให้รายละเอียด
เกี่ยวกับความเข้าใจของท่าน คือบ้านจอมกิตติ โครงการอันดับ 1 คือ ต้องการน้ําประปา
ส่วนภูมิภาค ชัดเจนนะครับ แต่ท่านเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมายความ
ว่าอย่างไร ผมไม่เข้าใจ และเป็นการสุ่มเสี่ยง ๆ ประเด็นใดครับ หากท่านนําบรรจุไว้
ในเทศบัญญัติจะไม่เป็นการสุ่มเสี่ยง ยกเว้นเสียแต่ว่าท่านใช้เงินสนับสนุนนั้นมันไม่ได้
ฉะนั้นเมื่อเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผน
ไปประสานงานในส่วนนี้ ซึ่งผมไปสอบถามมาแล้ว ในเบื้องต้นผมได้นําเอกสารหลักฐานไป
นําเสนอให้ทางสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2554 และเมื่อ 4-5 เดือน
ที่ผ่านมา ทางสํานักงานประปาส่วนภูมิภาคได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว แต่ผมเป็น
เพียงสมาชิกสภาฯ ไปประสานงานทําให้ขาดน้ําหนักในด้านการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานครับ สิ่งที่สํานักงานประปาส่วนภูมิภาคต้องการคือให้เทศบาลไปประสานงาน
และผมขอความชัดเจนจากท่าน ส่วนเอกสารหลักฐานนั้นมีน้ําหนักพอสมควร
และ
ประชาชนมีความต้องการอยู่แล้วจริง แต่ความชัดเจนมีหรือไม่ ผมอยากถามว่าท่านได้
ประสานงานไปหรือยัง ท่านได้ติดตามในเรื่องนี้หรือไม่ ท่านได้เพิกเฉยไหม เนื้อหาสาระ
ต่างๆ ท่านไม่เข้าใจเลย ท่านไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนเลย หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบใน
เนื้องานต่าง ๆ งานพวกนี้เป็นงานเรื่องธรรมดา ท่านอาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องไปประสานงาน แล้วมาตอบในสภาฯ ถึงเหตุถึงผลได้ ผมก็จะได้นําไป
วินิจวิเคราะห์ดูว่าท่านได้ดําเนินการแล้ว ท่านได้ประสานงานไปติดตามให้แล้ว
มันมีน้ําหนักและน่าจะมีเหตุผลมากกว่า ก็จะสามารถนํามาประกอบในการตัดสินใจได้
แต่ที่ท่านตอบไปท่านเอาตัวรอด ถามอย่างท่านตอบอีกอย่าง ต้นเรื่องนี้มีอยู่แล้ว และผม
ทนไม่ได้ที่ประชาชนบ้านจอมกิตติต้องเดือดร้อน ผมขอเป็นตัวแทนของประชาชน
ในครั้งนี้ ท่านประธานสภาฯ ครับ ในเบื้องต้นผมขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยว่าเป็นการสุ่ม
เสี่ยงประเด็นใด แล้วคณะกรรมการประสานแผน ได้ไปติดต่อหรือยังขอให้ชี้แจงด้วย
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนท่านประธานสภา,ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ตามประเด็นที่ท่าน
กล่าวมา ผมก็ขอแจ้งว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นการลงทุน ซึ่งก็ต้องคํานึงถึงจุดคุ้มทุน
การประปาได้พูดถึงว่าอย่างบ้านคะปวง และบ้านแพะคะปวง เนื่องจากมีความสูงมาก
เกินไป บ้านจอมกิตติก็เช่นเดียวกัน ทางประปาก็ได้มาสํารวจแล้วแต่คิดว่าไม่คุ้มค่าในการ
ลงทุน ซึ่งทางประปาก็ต้องมาสํารวจว่ามีคนใช้น้ํากี่คน วันละเท่าไหร่ ตัวท่านเองคงรู้ดี
ผมได้ประสานงานให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นน้ําประปา ไฟฟ้า ในส่วนของเทศบาลได้ให้ความ
/ลงทุน...

๒๔
ช่วยเหลือมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ําให้ประชาชนได้ใช้ ผมพยายามที่จะผลักดัน
โครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําที่มีราคาถูก ส่วนน้ําประปาภูมิภาค หน่วยละ 10
กว่าบาท บ้านคะปวง และบ้านแพะคะปวง ใช้น้ําประปาภูมิภาคเป็นส่วนน้อย และทาง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ยวม เสียค่าใช้จ่ายค่าน้ําประปาเดือนละ 1-2พันบาท
เพราะราคาแพง ต้องเสียค่ามิเตอร์เป็น 3 – 4 พันบาท เขาต้องเก็บเงินไว้ล่วงหน้า
การประปาภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นการลงทุน หากไม่ได้กําไรเขาก็ไม่มา ท่านกล่าวว่า
เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ท่านต้องเข้าใจว่าเป็นคนละหน่วยงาน แม้แต่ผมขอเปลี่ยน
โครงการ หากท่าน ไม่ให้ ผมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นกฎหมาย ตอนนี้ผมจะจ่ายขาดเงิน
สะสมอีกห้าแสนกว่าบาท ที่บ้านจอมกิตติ หากท่านไม่อนุมัติ ผมจะถ่ายเอกสารที่ท่าน
ไม่อนุมัติแจกให้ประชาชน เพราะฝ่ายบริหารพยายามทุกวิถีทาง เพื่อที่จะให้ประชาชน
ได้ใช้น้ํา ค่าใช้จ่ายในการเบิกน้ํามันส่งน้ํา หกเจ็ดแสนบาทต่อปี ทุกวันนี้ผมไม่ได้เพิกเฉย
หรืออยู่เฉย ๆเมื่อวานนี้ผมได้ไปติดต่อกอง กอ.รปน. เพื่อนําเครื่องจักรเข้าไปช่วย
ประชาชนบ้านท่าตาฝั่ง ตอนนี้ออกมาไม่ได้ เนื่องจากเส้นทางขาด สําหรับบ้านแม่กองคา
มีบ้านหลังหนึ่งดินจะถล่มใส่แล้ว เรื่องน้ําผมพยายามแก้ไขตลอด แม้แต่บ้านคะปวงก็ได้ซื้อ
ท่อให้แล้ว ปัจจุบันยังไม่ได้วางท่อเลย ยังกองไว้เหมือนเดิม ทางบริหารก็พยายามที่จะ
ช่วยเหลือให้ด่วนทุกอย่าง ท่านยังมาต่อว่าฝ่ายบริหารอีก ท่านเห็นไหมว่าพนักงานส่งน้ํา
ต้องส่งน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวันละ 3-4 เที่ยว ต้องพยายามแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผมพยายามเสนอโครงการแต่ท่านปฏิเสธ มองแต่
การเจตนาทุจริต ความจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่ เพราะยังมีหน่วยตรวจสอบ ใครจะทุจริต
มีอะไรก็ช่วยเหลือกันไป ซึ่งเราจะมีข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณ ท่านก็เห็นอยู่ว่า
รายจ่ายแต่ละอย่าง ในเทศบัญญัติต่าง ๆ ก็มีในแผนมาจากความเดือดร้อนของประชาชน
ทุกอย่าง แม้แต่ถนนหนทางมีหลักฐาน ตรวจสอบได้ ว่านําไปใช้ในส่วนไหน นําไปใช้
เพื่ออะไรบ้าง ไม่ใช่ว่าจู่ๆ นายกฯ ขอเงินหนึ่งแสนมันไม่ใช่ ตอนนี้ผู้รับเหมามีหลายราย ที่
ทิ้งงาน ไม่เข้าทํางาน และผมพยายามทําทุกอย่างในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา ไม่ได้
นิ่งนอนใจเหมือนที่ท่านกล่าว เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมในเดือนหน้า หากว่าถึงช่วง
ฤดูแล้งก็สามารถทําได้เลยในการเปิดซองและในการเปิดซอง ซึ่งท่านประธานสภาฯก็รู้ดีว่า
ที่ผ่านมาบ้านห้วยทราย กว่าจะได้เปิดซองประกาศถึง 3 ครั้ง ประชาชนเดือดร้อนมาก
จึงได้ใช้วิธีกรณีพิเศษ กว่าจะทําได้ และตลาดกลางอีกไม่มีผู้รับจ้าง เราก็ทําไป
ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ส่วนบ้านจอมกิตติ ปีที่แล้วผมก็นําเสนอให้แต่ต้องตกไปเพราะ
เบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น สะพาน 2 แห่ง กรมชลประทานยังไม่อนุมัติ
ต้องไปขออนุญาตที่กําแพงเพชร ผมติดตามข่าวมาตลอด ถ้าหากว่าภายในเดือนนี้
ระยะการเปิดซองสอบราคา ต้องใช้เวลาประกาศกี่วัน ถ้าไม่มีคู่สัญญาบ้านทุ่งแพมตกไป
เลยครับ ผมไม่ได้เพิกเฉย ผมได้ไปติดต่อประสานมาแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก
เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่าย ผมอยากเล่าให้ท่านฟัง หากไม่มีในเทศบัญญัติ ก็มีแผน 2 การทํางาน
ก็เหมือนมือซ้ายกับมือขวา หากสภาฯไม่ให้ความร่วมมือ ผู้บริหารก็ไม่สามารถทําอะไรได้
อย่างวันนี้เมื่อเสนอ ท่านไม่รับร่างเทศบัญญัติ ไม่ผ่านเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ต้องตั้งคณะกรรมการ 2 ฝ่าย มีฝ่ายผู้ว่าฯเข้ามาร่วม 1 คน ต้องร่างเทศบัญญัติใหม่ส่ง
หากนายกไม่ส่งร่างเทศบัญญัติเข้าสภาฯ นายกฯ ถูกปลด ถ้าส่งร่างเทศบัญญัติเข้าสภาฯ
แล้วสภาฯไม่ให้ผ่าน สภาฯถูกยุบ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น วาระแรกปกติก็ต้องรับหลักการไป
ส่วนวาระที่ 2
/ เป็นการแปร...

๒๕
เป็นการแปรญัตติ ท่านจะตัดส่วนไหน และแปรส่วนไหน ที่ไม่สําคัญท่านก็สามารถตัดได้
เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ควรซ่อมแซม ไม่ควรใส่มุ้งลวดก็ตัดได้ เพราะเป็นเอกสิทธิของ
ท่าน ฝ่ายบริหารไม่เคยขัดขวางการทํางานของท่าน ปีที่แล้วท่านตัดงบประมาณเรื่องที่ดิน
สิ่งก่อสร้างไป ผมไม่เคยว่า อย่างกรณีที่ไม่มีเงินซื้อที่ดินเป็นทางเข้าให้โรงเรียน ผมต้องไป
ขอบริจาคเขา มันมีผลกระทบทุกอย่างหากท่านอยากให้ทําอะไรต้องพูดกันด้วยหลักการ
และเหตุผล ทุกวันนี้ผมไม่ได้เพิกเฉย ผมทํางานทุกวัน เช่นวันแม่ที่ผ่านมา ผมไปร่วม
กิจกรรมทั้งภาคเช้า -บ่าย ท่านไปไหม งานประชุมทุกอย่าง และวันเสาร์ -อาทิตย์ผมก็ไป
ร่วมงานทุกครั้งท่านก็เห็นอยู่ ท่านประธานสภาฯครับผมต้องขออภัยด้วย
หากพูดรุนแรงไปขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ตอนนี้เวลาพักเที่ยง ขอหารือว่าจะอภิปรายต่อ หรือว่าพักทานข้าวก่อนครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานฯ ครับ เป็นเรื่องต่อเนื่อง ผมขออภิปรายเรื่องนี้ต่อ5 นาทีครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
ท่านประธานฯ ครับ ท่านลองย้อนเวลาดูใหม่ ผมจะเรียนถึงท่านประธานฯ และท่านนายกฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
คืออํานาจหน้าที่แต่ละอย่าง ท่านเป็นผู้บริหาร สิ่งที่จะต้องตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน และผมเอาเหตุเอาผลนั้นมาทักท้วงท่านทุกกรณีเลย ผมขอถามว่ามีใครบ้างไป
ประสานแผน ท่านก็ต้องตอบมาว่าไม่มีใครไปประสานแผนที่สํานักงานประปาส่วนภูมิภาค
เลย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จะเอางบประมาณมาดําเนินการใช้ อันนี้เป็นการพูด
การอภิปรายต่างๆ เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง หรือว่าท่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของท่าน
โดยอํานาจหน้าที่ต่างๆ สําหรับค่ามาตรวัดน้ํา หรือค่าดําเนินการ จํานวน 3-4 พันบาท
เป็นเรื่องของประชาชน ไม่ใช่เรื่องของท่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่จะติดตั้งเอง ไม่ใช่
เอาเงินของท่านมาใช้จ่าย ท่านประธานสภาฯ ครับ ประชาชนต้องการน้ําประปาส่วน
ภูมิภาค ที่ได้แสดงเจตจํานงมาชัดเจน ท่านอย่าคิดแทนประชาชน ประชาชนเขายอม
จ่ายเงินเอง และท่านลองไปดูวิธีการนําเสนอ เขาได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียให้เห็น
และท่านไปกล่าวหาลอยๆ ได้อย่างไรว่า ทางประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าน้ําบ้านจอมกิตติ
ขึ้นไม่ได้ และมาเมื่อไหร่ ตัวผมเองได้ไปเอาจีพีเอส ไปจับจนถึงบ้านคนชื่อยนต์ว่าแรงน้ํา
ไม่ค่อยแรงแต่ว่าสามารถใช้น้ําได้อยู่ ผมนี่แหละเป็นคนไปสอบถามมา ผมรู้ข้อมูลทุกอย่าง
ไม่อย่างนั้นผมจะกล้าว่าท่านได้อย่างไรว่าท่านไม่ใส่ใจ นี่คือการทํางานของท่าน ไม่ให้ผม
ตําหนิท่านได้อย่างไร ท่านมีช่องโหว่เยอะแยะ ส่วนการทํางานท่านไม่จําเป็นต้องมาทุกวัน
ตัวชี้วัดต่างหากที่ทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
หากท่านสั่งงานเป็น ทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ทุกอย่าง ผมพอจะยอมรับได้ หากท่าน
ไปประสานงานมาแล้ว และท่านได้เอาเอกสารหลักฐานต่างๆ มายืนยัน ผมพอจะฟังท่าน
ได้อยู่ แต่ท่านอ้างเรื่องอื่น และตามที่ประชาชนขอมาเป็นน้ําประปาส่วนภูมิภาค แต่ท่าน
/ จะเอาประปา...

๒๖
จะเอาประปาผิวดินให้ แต่ประชาชนไม่เห็นชอบ หน้าแล้งก็แห้งแล้ง ไม่มีน้ําและน้ํา
ก็สกปรก มีฝุ่นละออง ทําให้ประชาชนมีการขัดแย้งกันในชุมชน ทําไมไม่มีใคร
ไปประสานงาน เลยผมอยากทราบว่าท่านแก้ปัญหาอย่างไร ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ รองประธานสภาฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมจะขอชี้แจง เนื่องจากมีเรื่องเกี่ยวเนื่องพาดพิง
รองประธานสภาเทศบาล
มาถึงสภาฯ หากฝ่ายบริหารมีความจริงใจกับประชาชนจริง ตอนนี้การอนุมัติก็เสร็จสิ้น
เรียบร้อยภายในระยะเวลา 3 เดือน และตอนนี้ไม่มีความคืบหน้า วันนั้นผมได้ไปติดตาม
ที่กรมชลประทานอําแม่สะเรียง และได้ติดตามไปที่จังหวัดด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่าน สท.วุฒิกร ลือชา สมาชิกสภาฯ เขต
1 ผมขอมาเซ็น
รับรองในญัตติของผม และผู้บริหารบอกสมาชิกสภาฯ ว่าได้ส่งเอกสารเข้ากรมฯเรียบร้อย
ทั้งๆ ที่ผมได้พูดกับหัวหน้าชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือนายช่างธีรพันธ์ ยืนยันว่า
เอกสารของเทศบาลตําบลแม่ยวม ที่ส่งไปยังชลประทานแม่สะเรียงแล้วแต่ยังไม่ถึงจังหวัด
เลย และจะเอาอะไรมายืนยืนครับ เรื่องการอนุมัติคณะทํางานอยู่ที่เชียงใหม่ ไม่ใช่ที่
ผู้บริหารพูดไปเมื่อสักครู่นี้ อาทิตย์หน้าผมจะเข้าไปที่ชลประทานเชียงใหม่ ผมติดตามเรื่อง
นี้มาตลอด และอย่าอ้างลอยๆ ว่าดําเนินการแล้ว ผ่านมาสามเดือนแล้ว ทางสภาฯ อนุมัติ
ไปให้แล้วจะติดตามกันอย่างไร เดือนหน้าจะหมดปีงบประมาณ 2558 แล้วขอให้เร่ง
ติดตามด้วย บางท่านก็คิดว่างบประมาณบ้านทุ่งแพมไม่ผ่านแล้ว แต่ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน แจ้งว่าหากฝ่ายบริหารมีความจริงใจ สามารถประกาศได้เลย และสามารถเอา
เอกสารมาแนบทําสัญญาทีหลังได้เขายืนยันมาเลย หรือว่าที่ท่านว่าส่งไปพิจารณาที่ไหน
มันไม่ใช่ครับ อนุมัติไปเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เพิ่งมาตามเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ช้ามากหาก
ผมไม่พูดในเรื่องนี้ ก็ไม่มีใครดําเนินการเร่งติดตามให้ เกรงว่าเรื่องจะไม่ผ่านทั้ง 2 ที่ และ
ผมขอยืนยันว่าหากชลประทาน ไม่อนุมัติงบประมาณมาจะไม่ผ่านทั้ง 2 ที่ แล้วท่านจะเอา
อะไรมาประกอบในการทําสัญญา หากท่านจะจ่ายขาดเงินสะสมก็ตาม ก็จะทําไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ผมขออนุญาตให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจงครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตตอบคําถามที่ ท่าน สท.ได้สอบถามมา ทางฝ่าย
บริหารและ ผอ .กองช่าง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ที่สภาฯ อนุมัติเงินให้ ในเรื่องสะพาน
ก็รู้อยู่นะครับว่า จะต้องทําตามแบบและจัดทําเอกสารให้ครบถ้วน ที่จะส่งไปทางจังหวัด
คือทางเทศบาลตําบลแม่ยวม เราจะทํางานไม่ข้ามหน้าข้ามตาหน่วยงานอื่น สําหรับ
การดําเนินการเราจะทําหนังสือไปที่ชลประทานแม่สะเรียงก่อน ครั้งแรกที่ส่งไปคือวันที่
24 พฤษภาคม 2558 และชลประทานแม่สะเรียงจะต้องทําหนังสือส่งต่อจังหวัดเอง
หลังจากนั้นก็ได้ติดตามเรื่องและได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมไป เป็นครั้งที่
2 คือวันที่ 23
กรกฎาคม 2558 และได้ขอให้ทางชลประทานแม่สะเรียงเร่งดําเนินการส่งเรื่อง
/ ให้จังหวัด...

๒๗
ให้จังหวัดแล้ว เพราะประชาชนเดือดร้อน และเขาก็รับปากแล้ว หากเราทําเรื่องส่งตรง
ไปที่ชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลย จะเป็นการทํางานข้ามหน่วยงานชลประทาน
แม่สะเรียงครับ ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมตามเรื่องนี้ให้แล้วครับ ผมมีแค่นี้ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
ท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอพูดเรื่องสะพานอีก
1 นาที ผมก็ได้ขึ้นไปพูดกับ ผอ.ช่าง
รองประธานสภาเทศบาล
ก่อนหน้านี้แล้ว เรื่องของการติดตามเรื่องสะพาน แต่ผมมีเรื่องสอบถามกับฝ่ายบริหาร
ครับว่าทําไมต้องบอกกับสมาชิกสภาฯ ว่าส่งเรื่องไปที่กรมฯ แล้ว ทําไมต้องโกหกสมาชิก
สภาฯ ด้วย และผมได้ติดตามเรื่องไปแล้ว เรื่องยังไม่ถึงจังหวัดเลย ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าอนุมัติให้ตั้งแต่ 3 เดือนที่แล้ว เรื่องยังไม่คืบหน้าเลย ขอบคุณครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ผมไม่ได้โกหกนะครับ คือมีเอกสารที่ต้องเพิ่มเติมจริง

นายสมคิด เรืองแดง
ท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอชี้แจงเรื่องประปาครับ ตามที่บ้านจอมกิตติได้ทําโครงการ
รองนายกเทศมนตรี ขอใช้น้ําประปาส่วนภูมิภาค ตามขั้นตอนแล้วประชาชนต้องทําโครงการก่อน รวมถึงที่
บ้านคะปวงและบ้านห้วยวอกด้วยที่ขอให้น้ําประปาส่วนภูมิภาค ท่านต้องเข้าใจประชาชน
ได้ทําโครงการมาแล้ว และประปาส่วนภูมิภาค เขาก็ได้มาสํารวจแล้วแต่ทางประปาเห็นว่า
ไม่คุ้มทุนเขาก็เลยไม่มาลงทุนตามขั้นตอนของเขาครับ ทางฝ่ายบริหารเข้ามาก็เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเช่นกันครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ช่วงเช้านี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ เวลา 13.00 น. ตรง เรามาอภิปรายกันต่อนะครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับก็ขอสวัสดีอกี ครัง้ ขอเปิดการประชุมภาคบ่าย ตอนนี้ก็เราได้อภิปรายมาพอสมควรแก่
เวลาแล้ว และก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพิจารณา ตอนนี้ก็ขอให้รับหลักการก่อนเสร็จแล้ว
ค่อยเอาไปแปรญัตติ เพราะถ้ามัวแต่เถียงกันไปเถียงกันมามันก็จะไม่เสร็จซักที มันก็จะช้า
ไปเรื่อยๆ และยังต้องเลือกกรรมการแปรญัตติอีกหลักการก็ยังไม่ได้รับสักอย่างเลย
นะครับ สมาชิกสภาฯที่ใช้เวลาอภิปรายข้อสงสัยร่างเทศบัญญัติ (สท.กร เสริมสกุล
ยกมือ) มีอะไรครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาฯ ครับ ผมว่าในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ สมาชิกฯได้ทําหน้าที่
สมาชิก สภาฯ มาพอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านจะตัดสิทธิตรงนี้ยังไม่ได้ เพราะว่า
เรามีเรื่องที่จะสอบถามความเข้าใจเพิ่มเติมในวาระนี้ก่อน
ส่วนวาระที่ 2 อาจจะ
สอบถามได้น้อยลง เพราะเราจะต้องปิดข้อมูลตรงนี้ไว้ในวาระที่ 2 ส่วนวาระที่ 3
แทบจะไม่ได้อภิปรายเลย ขอให้ท่านประธานสภาฯเปิดโอกาสให้สมาชิกและผมยังมี
เรื่องอีกหลายเรื่องและหัวข้อนี้ยังสอบถามไม่ได้ข้อชัดเจนเลย เพราะว่าระเบียบ
ต่างๆ อาจยังไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านให้ผมได้อภิปรายต่อเนื่อง
/ สืบเนื่อง...

๒๘
สืบเนื่องมาจากเรื่องประชุมเมื่อตอนเช้า เรื่องที่ผมจะขอนําเสนอต่อท่านประธานสภาไปยัง
ผู้บริหาร จะตอบข้อซักถามและจะได้นํามาชี้แจงให้ผู้บริหารได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการ
น้ําประปาและโครงการบ้านจอมกิตติ คือรายละเอียดครับท่านประธานสภาฯ หนังสือลงเลข
รับเรียบร้อย แต่ท่านรองนายกเทศมนตรีบอกว่าไม่ได้เห็นหนังสือเลย และไม่เห็นโครงการ
ของทั้ง 2 หมู่บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเลขรับที่ 1625 นี่เป็นหนังสือเรียนฝ่ายบริหารให้ไปร่วม
ประชุม หนังสือเป็นหลักฐานอย่างดี ต่อมานะครับท่านประธานสภาฯ ครับ หนังสือเลขรับที่
1725 ลงวันที่ 19 มิถุนายน เวลา 11.00 น. นี่ก็เป็นหลักฐานว่าขอเปลี่ยนแปลงระดับ
ความสําคัญของแผนชุมชน ผมถามว่าท่านรองนายกฯ ต่อว่าผมได้อย่างไรครับ นี่แสดงว่า
ท่านไม่ได้ทํางาน ผมถึงได้ชี้แจงให้ท่านประธานฯว่า ท่านบอกมาได้อย่างไรว่าท่านไม่ได้เห็น
โครงการของการประปาส่วนภูมิภาค ผมถึงต้องเอาหลักฐานมายืนยัน มาชี้แจงในที่ประชุมว่า
ใครกันแน่ที่โกหก ว่าใครกันแน่ที่พูดไม่จริงในที่ประชุมแห่งนี้ เพราะฉะนั้นแล้วทั้งหลักฐาน
ต่างๆเหล่านี้ที่ผมนํามาเสนอให้ท่านประธานฯ ผมคิดว่าท่านเป็นฝ่ายบริหารถึงอย่างไรแล้วคง
จะได้ผ่านหูผ่านตามาเรียบร้อยแล้ว ในเมื่อท่านอยู่ตรงนี้แล้วผมจึงเอาสิ่งนี้มาแสดงเพื่อให้
เห็นว่านี่คือเลขรับ นี่คือวันที่ นี่คือเวลาที่ผมส่ง มีทั้งเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม มีทั้งแผน
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ แล้วพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม
นายหมวก วิญญายอง ท่านครับ ขอใช้เวลาน้อยๆ หน่อยนะครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกร เสริมสกุล ผมจะพยายามเรียบเรียง เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายหมวก วิญญายอง เดี๋ยวครับท่าน เชิญ รองประธานสภาฯ สุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุภักดิ์ มันทะนา นี่ผมยกมือและยืนประท้วงนะครับ ผมว่าเราเอาเป็นวาระอื่นหรือไม่ เพราะตอนนี้เราอยู่
รองประธานสภาเทศบาล ในวาระที่ว่าจะรับร่างเทศบัญญัติ
นายกร เสริมสกุล มันถูกแล้ว ท่านจะรับร่างก็รับร่าง แต่โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติที่เราได้พูดถึงว่าตามร่างนี้
สมาชิกสภาเทศบาล
มันก็อยู่ในวาระเดียวกันเกี่ยวกับการตั้งเทศบัญญัติ ที่ไปที่มาของเทศบัญญัติเพราะฉะนั้น
แล้วแต่ท่านประธานสภาฯ ครับ คือในลักษณะที่ผมนํามาชี้แจงเพื่อให้ท่านเห็นว่า เมื่อตอน
เช้าได้ชี้แจงแบบนี้ สิ่งไหนที่ทําถูก หรือว่าใครพูดผิดกันแน่นะครับเอาแค่นี้ก่อน
นายหมวก วิญญายอง เชิญ รองนายกฯ นายสมคิด เรืองแดง ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด เรืองแดง ผมขอชี้แจงที่ว่าผมโกหก คือผมจะชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าผมบอกว่าโครงการขยายเขต
รองนายกเทศมนตรีฯ ประปาภูมิภาคของหมู่บ้าน ผมไม่เห็นของจอมกิตตินะครับ ถ้าท่านมีความรู้นะครับว่าการขอ
ขยายเขตประปาจะต้องประชุมหมู่บ้าน ท่านลองไปสืบดูนะครับ การขอขยายเขตประปา
ภูมิภาคก็จะต้องมีเอกสารหลักฐาน
/ นายกร...

๒๙
นายกร เสริมสกุล ก็นี่ไงครับ เอกสารที่ผมแจ้งให้ทราบในที่ประชุมนี่แหละคือหลักฐาน การยืนยันเลขรับ และ
สมาชิกสภาเทศบาล ลงชื่อ นายทวี ณ วรรณติ๊บ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 นี่แหละคือหลักฐาน
นายหมวก วิญญายอง ท่านครับ ด้วยความเคารพครับ นั่งลงครับ มีคนประท้วงครับ (นายสุภักดิ์ มันทะนา ยกมือ
ประธานสภาเทศบาล ประท้วง)
นายกร เสริมสกุล ท่านประท้วงท่านบอกมาครับ ท่านประท้วงข้อไหน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุภักดิ์ มันทะนา ตอนนี้เราอยู่ในประเด็นที่ว่าเราจะรับหลักการอย่างที่พูดไปแล้ว แต่ตอนนี้เป็นการโต้เถียง
รองประธานสภาเทศบาล กันโดยไม่ได้อยู่ในประเด็น ตอนนี้ผมจะร้องขอต่อประธานฯ เพื่อวินิจฉัยโดยขอให้ประธาน
เป็นคนชี้ขาดว่าเราจะยุติเรื่องนี้หรือไม่ อยู่ที่ประธานฯ ถ้าประธานฯ ยุติก็ให้เรื่องนี้เป็นวาระ
อื่นครับ ถ้าจะมาเถียงกันแบบนี้มันจะไม่จบ
นายกร เสริมสกุล ตอนนี้ผมกําลังพูดถึงร่างเทศบัญญัติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องนํามาอ้างอิง
สมาชิกสภาเทศบาล การอภิปราย ท่านจะวินิจฉัยยังไงค่อยว่ากันต่อไปครับ
นายหมวก วิญญายอง ครับ เพราะว่าก็ได้ใช้เวลาการอภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับ ก็พูดไปหลายเรื่องแล้ว
ประธานสภาเทศบาลบาล ผมก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายมาตลอด แต่ก็มีการอภิปรายย้อนไปย้อนมา หากเราไม่
หาข้อยุติก็จะออกนอกประเด็นไปเรื่อยๆ สรุปแล้วผมขอวินิจฉัยนะครับว่า ถ้าท่านรับ
หลักการก็ต้องมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติอีก ถ้าหากว่าข้องใจอย่างไรค่อยไปแปร
ญัตติกัน ผมขอเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับ
นายกร เสริมสกุล ในกรณีที่ท่านแจ้งว่าให้ยุติแค่นี้พอฟังได้ครับ แต่ท่านจะมาบอกว่าระเบียบวาระการ
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมต่างๆในเทศบัญญัติจะรับหรือไม่รับร่างจะหยุดเพียงเท่านี้ผมไม่เห็นด้วย เพราะมันยัง
มีอีกหลายเรื่องที่เรายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีก แล้วท่านจะมาบอกว่าแปรญัตติ แล้วขอ
ถามว่าข้อมูลต่างๆ เราชัดเจนแล้วหรือยังครับ ท่านประธานฯ ท่านจะรวบรัดตัดตอนลักษณะ
ของท่านคือจะนําเข้าสู่ประเด็นเลย การจะอภิปรายต้องทําอย่างเปิดเผย บางครั้งอาจจะใช้
เวลา 2-3 วันก็ได้ ท่านจะมายื่นญัตติขึ้นมาที่จะขอปิดอภิปรายเขาไม่ทํากัน ยกเว้นก็แต่ว่า
ท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะเสนอญัตติขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องขอมติอยู่ดี นี่คือการพูดด้วยเหตุและ
ผล ถ้ายังไม่รู้รายละเอียดอะไรต่างๆเราจะพิจารณาได้อย่างไร เราต้องสอบถามให้ละเอียด
อย่างถ่องแท้นะครับ เอาละข้อประเด็นในเรื่องของประปาส่วนภูมิภาคบ้านจอมกิตติก็ขอให้
ท่านบันทึกไว้ก่อน ทีนี้ในเรื่องอื่นผมจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
กีฬาว่าอย่างไร เรามีแผนรองรับกันไว้แล้วหรือยัง ก็มีเพียงเรื่องเดียวครับ ท่านจะว่าอย่างไร
ครับท่านประธาน
นายหมวก วิญญายอง เรื่องนี้ไปให้นําพิจารณาในระเบียบวาระอื่นนะครับ
ประธานสภาเทศบาล
/ นายหมวก...

๓๐
นายอินถา อินแถลง เรียนท่านประธานฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกๆท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมฟังการอภิปรายมาแล้ว ทุกโครงการ
ไม่เห็นได้ข้อยุติซักเรื่องเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่การดัดแปลง ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ยัง
ไม่จบ เลยไม่รู้ว่าตกลงหรือไม่ตกลง แต่ว่าตามความคิดความเห็นผมบอกว่าถ้าเห็นแก่เด็ก
ความปลอดภัยของเด็กแล้วผมเห็นด้วยครับ แต่สําหรับเรื่องน้ําประปาส่วนภูมิภาคผมว่า
ขอให้ทั้งสองฝ่ายเอาหลักการมาใส่กันดีกว่าถ้ามาโต้เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้มันไม่จบ
ในฐานะที่ผมเป็นผู้อาวุโสผมก็ฟังแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวไปเรื่อยๆ ผมก็เลยขอท่าน
ประธานฯ ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเลยครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง ถ้าเราจะปล่อยให้อภิปรายวกไปวนมาก็คงจะไม่จบซักเรื่องนะครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอินถา อินแถลง ท่านประธานฯ ครับ ผมว่าขอให้ท่านประธานฯ พิจารณาเป็นเรื่องๆ ไปเลยจะได้ไหมครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เช่นการพิจารณาเรื่องการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็พิจารณาไป ควรพิจารณา
เป็นเรื่องๆไปเลยนะครับ อนุมัติหรือไม่อนุมัติอย่างไรในส่วนที่ว่ารับหลักการมันก็ควรจะรับ
หลักการไปก่อน ถ้าไม่พอใจกันอย่างไรค่อยว่ากันทีหลัง
นายหมวก วิญญายอง ท่านสมาชิกสภาได้ใช้เวลาในการอภิปรายซักถามข้อสงสัยในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระนี้มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว หากไม่มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอให้ที่ประชุมลงมติดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือครับ (ยกมือ 9 คน)
สมาชิกสภาท่านใด ไม่ เห็น ชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกขึ้นมือครับ (ยกมือ 1 คน)
มติที่ประชุม -

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ
-ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ
-งดออกเสียง

จานวน 9 เสียง
จานวน 1 เสียง
จานวน 1 เสียง

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ผมขอสรุปผลการลงมติระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
เลขานุการสภาเทศบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับ
หลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติ ฯ จํานวน 9 เสียง ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ
จํานวน 1 เสียง (นายกร เสริมสกุล) และงดออกเสียง จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
นายหมวก วิญญายอง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อ 45 วรรค 2 จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณากําหนดระยะเวลา
ประธานสภาเทศบาล เสนอขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยจะต้องมีระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เรียนท่านประธานสภาฯ ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ
เลขานุการสภาเทศบาล ผ่านไปแล้ว แต่ว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องตามที่ผมได้เรียนตอนต้นว่าหลังจากที่สภาฯมีมติรับ
หลักการไปแล้วจะต้องปรึกษากันถึงรายละเอียดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ซึ่งธรรมเนียม
/ ที่ปฏิบัติมา...

๓๑
ที่ปฏิบัติมามักจะปรึกษาหลังจากนี้นะครับ ตามข้อ 45 วรรค 2 ตามที่ท่านประธานสภาฯ
ได้เรียนไป คือว่าจะต้องกําหนดระยะเวลาห้วงเวลาที่เสนอคําแปรของสมาชิกสภาฯ ของฝ่าย
บริหารที่ประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ร่างงบประมาณที่รับหลักการไปเพราะฉะนั้น
ระยะเวลาเท่าที่ผมดูของเดิมประมาณ 3 วันนะครับ ในเบื้องต้นผมได้ปรึกษาหลายฝ่ายแล้ว
ในเรื่องนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ประธานสภาฯ แต่สมาชิกสภาฯ ผมขออนุญาตได้
นําเรียนท่านเป็นข้อประกอบการพิจารณาว่า(วันนี้)วันที่ 14 สิงหาคม ระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติน่าจะอยู่นับจากเวลานี้ ท่านสามารถยื่นได้เลยหลังจากสภาฯ ลงมติ เพียงแต่ว่า
มันอาจจะดูรวดเร็วเกินไป ดังนั้นในวันที่ 14-18 ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ 2 วัน ท่านก็
สามารถกลับไปเขียนญัตติมาก็ได้ วันที่ 18 ท่านก็นํามายื่นต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งก็ยังไม่
ทราบว่าเป็นใคร ผมก็นําเรียนท่านก่อน คือให้มีเวลา 2 วัน วันที่ 19-21 อาจจะประชุม
เพื่อพิจารณา คือพูดง่ายๆสัปดาห์หน้าเป็นช่วงเวลาของการยื่นคําแปรญัตติที่เสนอนะครับ
เป็นการดีเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปเป็นการประชุมในวาระที่สองให้เสร็จสิ้นไปเลย ซึ่งคาดว่า
น่าจะอยู่ที่ปลายสัปดาห์คือวันที่ 27-28 สิงหาคม เนื่องจากว่าฝ่ายบริหารติดประชุม
จึงขอเลื่อนไปจนกว่าจะเดินทางกลับ คือวันที่ 28 ก็จะมาพูดอีกครั้งในวาระที่สอง
หรืออาจจะเป็นวันศุกร์ถัดไปก็ได้ นี่คือกําหนดการที่วางไว้อย่างคร่าวๆ ผมก็ปรึกษากับท่าน
ประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเป็นข้อมูลให้ท่านพิจารณา
โดยท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ เรามีเวลาถึงวันที่
4 กันยายน สมัยประชุมเราก็จะปิด เพราะฉะนั้นเราจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 4 กันยายน
ผมดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสัปดาห์หลังจากลงมติรับหลักการแล้วก็จะเป็นการแปรญัตติ
ซึ่งหลายท่านได้เตรียมไว้แล้ว เพราะฉะนั้นระยะเวลาการยื่นก็ไม่น่าจะเยอะจนเกินไป
เพราะฉะนั้น ถึงวันที่ 18 ก็น่าจะพอแล้ว ส่วนวันที่ 19-21 ท่านก็มาประชุมกันในการ
พิจาณาที่จะดําเนินการต่อไปอย่างไร ในส่วนนี้ผมก็ขออนุญาตอธิบายให้ท่านเพียงเท่านี้
นายหมวก วิญญายอง ท่านมีอะไรครับ เชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ กระผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเข้าใจว่าวาระนี้จะเป็นวาระของการเสนอกําหนดวันแปรญัตตินะครับ ถูกไหมครับท่าน
ประธานฯ ถ้าอย่างนั้นผมจะได้เสนอวันแปรญัตติให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและ
ข้อมูลที่จะต้องนําเสนอและลงความคิดเห็นกัน คือตั้งแต่วันที่ 14,15,16 และวันที่ 17 อีก
หนึ่งวัน โดยปกติแล้วถ้าหากว่าจะมีคนเสนอคําแปรญัตติก็ให้ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่
17 ผมเห็นชอบตรงนี้นะครับว่าแล้วเราจะเริ่มแปรญัตติวันที่ 18,19,20 จํานวน 3 วัน
เพราะว่าการเสนอคําแปรญัตตินั้นเราให้ 1 วันแต่วันนี้ท่านสามารถที่จะหาข้อมูลหลักฐาน
ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ท่านรับหลักการไปแล้ว ท่านเข้าใจดีแล้วก็ว่าไปตามนั้น
วันที่ 15,16 ท่านก็อาจจะทบทวนได้ วันที่ 17 ท่านก็อาจจะยื่น และวันที่ 18,19,20
ใน 3 วันนี้ก็จะมีการแปรญัตตินะครับ รายละเอียดต่าง ๆ ผมก็ขอเสนอเพียงเท่านี้ก่อน
นายหมวก วิญญายอง มีสมาชิกสภาท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ (นายกร เสริมสกุล ยกมือ)
ประธานสภาเทศบาล
/ นายกร...

๓๒
นายกร เสริมสกุล ผมขออธิบายอีกครั้งนะครับว่า ในวาระรับหลักการเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ต้องกําหนด
สมาชิกสภาเทศบาล วันแปรญัตติ แต่ทีนี้วันที่ 14 เราสามารถที่จะส่งมาได้ หรือไม่ก็วันที่ 15 วันที่ 16 หรือวันที่
17 ซึ่งเป็นทําการก็ให้นํามายื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ขออนุญาตประธานสภาครับ ในวันที่ 21 สิงหาคม นี้มีงานแทรกเข้ามาเป็นงานเปิดสวนสมุนไพร
เลขานุการสภาเทศบาล ของสาธารณสุขจังหวัดมาทําในพื้นที่ตําบลแม่ยวม และจะมีพิธีเปิด ซึ่งพนักงานเทศบาล
รวมทั้งฝ่ายบริหาร และสภาฯ ต้องไปร่วมงาน เพราะฉะนั้นเวลาจะหายไปอีก 1 วัน ก็ขอ
แจ้งให้สมาชิกสภาทราบครับ
ผมขอชี้แจงและทําความเข้าใจอย่างนี้ครับ การยื่นกับการประชุมพิจารณาแปรญัตติ
นั้นคนละวันกันนะครับ ที่ท่านเสนอยื่นภายในวันที่ 17 ข้อดีคือมันเร็ว แต่อาจจะช้าสําหรับ
บางท่านที่เอกสารยื่นไม่ทัน แต่ก็ถ้าจะเอาวันที่ 17 ก็แล้วแต่ท่านเพราะนี่เป็นมติของสภาฯ
หลังจากนั้นท่านจะต้องประชุมกันวันที่ 18-20 ก็ได้เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วไม่ได้ยื่นกับ
เจ้าหน้าที่ แต่ยื่นกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ อาจจะยื่นวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งคณะกรรมการ
อยู่บ้านไหนก็ไปยื่นได้ แต่หลังจากที่ประชุมแล้ว ผมจะต้องขอประชุมกรรมการ คือผม
ไม่ทราบว่าจะเป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่เพราะว่ากฎหมายกําหนดว่าครั้งแรกเลขาสภาฯจะต้อง
ประชุมในฐานะเลขานุการชั่วคราวเพื่อเลือกประธาน เพราะฉะนั้นผมขอประชุมวันนี้เลย
นะครับ เพราะมันจะไม่มีประธานแปรญัตติ กฎหมายให้ยื่นต่อประธานแปรญัตติ แต่ตอนนี้
ยังไม่ได้ประธาน แต่เดี๋ยวค่อยหารือกันครับ ส่วนเวลายังไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นวันที่ 17 หรือ
18 ท่าน สท.กร เสนอว่าเป็นวันที่ 17 แต่ถ้าท่านอื่นเสนอว่าเป็นวันที่ 18 ก็ให้
ประธานสภาฯขอมติเอาจากที่ประชุม
นายชัยรัช สุนันท์ ในความคิดเห็นของผมนะครับ ควรที่จะเลือกประธานฯ ก่อน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ขออนุญาตครับ เลือกประธานก่อนไม่ได้ครับ เพราะว่ากฎหมายกําหนดให้กําหนดระยะ
เลขานุการสภาเทศบาล เวลายื่นเสนอคําแปรก่อน ส่วนประธานเสนอคําแปรญัตติเป็นอีกชุดหนึ่งจะไปข้ามอย่างนั้น
ไม่ได้ครับ และการเลือกกรรมการแปรญัตติไม่ได้เลือกโดยสภาฯ แต่เป็นการเลือกโดยคนที่
ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยสมมติว่าที่ประชุมเสนอชื่อให้ 3 คน และภายใน 3 คนนี้ต้อง
เลือกว่าใครจะเป็นประธาน
นายหมวก วิญญายอง ตามที่ท่าน สท.กร เสนอการยื่นคําแปรญัตติวันที่ 17 ขอยกมือครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 11 ตามที่ท่าน สท.กร เสนอในที่ประชุม โดย
เลขานุการสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ในวันที่ 17 ตั้งแต่สภาฯ รับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 16.00 น.
นายหมวก วิญญายอง ลําดับต่อไปขอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ
คณะกรรมการแปรญัตติว่าจะใช้ชุดเดิม
ประธานสภาฯ หรือจะเลือกใหม่ เชิญครับ
(นายกร เสริมสกุล ยกมือ)
/ นายกร...

๓๓
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอเลือกใหม่คณะกรรมการแปรญัตติแบบสามัญครับ

นายหมวก วิญญายอง ขอผู้รับรองด้วย (นายโอกาส สิงขรบรรจง และนายชัยรัช สุนันท์ ยกมือเป็นผู้รับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกท่านอื่นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ถ้ามีเชิญเสนอครับ (นายสุภักดิ์
มันทะนา ยกมือ)
นายสุภักดิ์ มันทะนา ขอบคุณท่านประทานครับ ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา ผมขอเสนอคณะกรรมการชุดเดิมครับ
รองประธานสภาเทศบาล
นายหมวก วิญญายอง -ขอผู้รับรองด้วย (นายระเบียบ กันธิยะ และนายอินถา อินแถลง ยกมือเป็นผู้รับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม จะขอให้ลงมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติชดุ ใหม่ โปรดยกมือ (ยกมือ 5 คน)
-สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม โปรดยกมือ
(ยกมือ 5 คน)
ประธานสภาเทศบาลชี้ขาดให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติฯชุดเดิม
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม
จานวน 6 เสียง
-ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-งดออกเสียง จานวน
5 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ชุดเดิมประกอบด้วย
1. นายกร เสริมสกุล เป็นกรรมการแปรญัตติ
2. นายระเบียบ กันธิยะ เป็นกรรมการแปรญัตติ
3. นายชาญชัย ไชยสูตร เป็นกรรมการแปรญัตติ
4. นายพรชัย รักการเลี้ยง เป็นกรรมการแปรญัตติ
5. นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร เป็นกรรมการแปรญัตติ
นายหมวก วิญยายอง เชิญ สท.นิลวรรณฯ ครับ (สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ยกมือ)
ประธานสภาเทศบาล
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร ดิฉันขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯค่ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายหมวก วิญยายอง เปลี่ยนไม่ได้ครับ เนื่องจากจํานวนเสียงเท่ากัน ผมขอวินิจฉัยว่าเห็นสมควรใช้ชุดเดิมซึ่งก็
ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วครับ

/...นายไททัศน์....

๓๔

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ท่านประธานสภาฯ วินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่าให้กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
เลขานุการสภาเทศบาล
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติชุดที่เคยถูกเลือกจากการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ซึ่งครั้งนั้นได้ให้
ความเห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติด้านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. 2558 อยู่ 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายกร เสริมสกุล เป็นกรรมการแปรญัตติ
2. นายระเบียบ กันธิยะ เป็นกรรมการแปรญัตติ
3. นายชาญชัย ไชยสูตร เป็นกรรมการแปรญัตติ
4. นายพรชัย รักการเลี้ยง เป็นกรรมการแปรญัตติ
5. นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร เป็นกรรมการแปรญัตติ
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร ขออนุญาตค่ะ ดิฉันขอสละสิทธิ์ได้หรือไม่ค่ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายหมวก วิญญายอง มันเป็นมติไปแล้วก็ขอให้ทําหน้าที่ไป เลือกแล้วนะครับกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล (นายกร เสริมสกุล ยกมือ) เชิญ สท.กร เสริมสกุล
นายกร เสริมสกุล ขอบคุณท่านประธานฯครับ ในเมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ไม่มีความพร้อมจึงขอสละสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เพราะฉะนั้นท่านประธานฯ ควรให้โอกาสท่านสมาชิกฯ ผู้ที่ไม่มีความพร้อม
นายหมวก วิญญายอง ที่ประชุมจะเห็นชอบหรือไม่ครับกรณีที่ สท.นิลวรรณ ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ(นายกร เสริมสกุล ยกมือ)
นายกร เสริมสกุล ท่านประธานครับ ในเมื่อสมาชิกสภาฯ ได้สละสิทธิ์แล้วตําแหน่งก็จะว่างลงไป ก็ต้องมีการ
สมาชิกสภาเทศบาล เลือกคนใหม่ขึ้นมาแทนใช่ไหมครับ
นายหมวก วิญญายอง เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ ถ้าสภาฯ ต้องการก็ให้ความเห็นชอบไปหรือว่าจะเอาเท่าที่มี
เลขานุการสภาเทศบาล ก็ได้ 4 คนก็ไม่มีปัญหาอะไร หรือเราจะไม่เลือกก็ได้ คือ 3 ถึง 7 คน ตอนนี้มี 5 คน ออกไป
1 คนก็เหลือ 4 คน ก็แล้วแต่สภาฯ ว่าจะเลือกเพิ่มหรือเอาเท่าที่มี(นายกร เสริมสกุล ยกมือ)
นายกร เสริมสกุล ท่านประธานครับโดยปกติแล้วคณะกรรมการต้องเป็นเลขคี่ครับ คือ 3,5,7,9 เพราะฉะนั้น
สมาชิกสภาเทศบาล แล้วผมจึงนําเรียนเสนอในที่ประชุมว่าควรจะเป็นเลขคี่ คือ 5 คนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเราจะ
เสนอท่านอื่นเพิ่มเติมที่เห็นว่าพร้อมที่จะทํางานตรงนี้ ขอบคุณครับ
/นายหมวก...

๓๕
นายหมวก วิญญายอง ผมจะขอมติที่ประชุม เนื่องจาก สท.นิลวรรณ จะขอลาออก ในที่ประชุมใครจะเห็นชอบบ้าง
ประธานสภาเทศบาล ถ้าเห็นชอบให้ยกมือครับ
(นายชาญชัย ไชยสูตร ยกมือ)
นายชาญชัย ไชยสูตร ท่านประธานฯ ครับ จากที่ สท.กร เสนอว่าคณะกรรมการน่าจะให้เป็นเลขคี่ ผมขอเสนอว่า
สมาชิกสภาเทศบาล จะขอสละสิทธิ์อีกคนหนึ่ง ก็จะเหลือ 3 คน ได้เป็นเลขคี่ครับ
นายกร เสริมสกุล มติเอาแบบเดิมไม่ใช่หรือครับ คือ รูปแบบเดิมมัน 5 คน มันล็อคตรงนั้นไว้เรียบร้อย
สมาชิกสภาเทศบาล แต่ถ้าจะเอาแบบใหม่ก็แล้วแต่ 3,4,5 คนแล้วแต่ถ้าเอาแบบเดิมมันก็ต้องมี 5 คนครับ
นายหมวก วิญยายอง อย่างนั้นเสนอมา ท่านจะเสนอใครครับ (นายสมคิด เรืองแดง ยกมือ)
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด เรืองแดง ท่านประธานสภาฯ ครับ ขอเรียนถามท่านประธานฯ และเลขาฯ ว่า เมื่อก่อนกรรมการแปร
รองนายกเทศมนตรี ญัตติตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติมานั้นผู้บริหารมีสิทธิเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ตอนนี้
กฎหมายได้กําหนดว่าไม่มีผู้บริหารเข้ามาเป็นกรรมการแปรญัตติแล้วบางสิ่งบางอย่างที่มี
ความจําเป็นอาจจะตกไปบ้างนะครับ จึงขอให้ท่านประธานฯหรือเลขาฯ ตอบด้วยครับ
(นายระเบียบ กันธิยะ ยกมือ)
นายระเบียบ กันธิยะ เดี๋ยวก่อนครับ ควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก่อน ผมขอเสนอ สท.ชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล แทน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร
ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ มีท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ ตามที่ท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ
เสนอ สท.ชัยรัช สุนันท์ เป็นกรรมการแปรญัตติแทน สท.นิลวรรณ และถ้าไม่มีใครเสนอเพิ่ม
ผมขอมติยกมือครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น กรรมการแปรญัตติที่เลือกใหม่แทน สท.นิลวรรณ ที่ขอถอนตัวไป จากการเสนอของท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล สท.ระเบียบ กันธิยะ ได้เสนอท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ ที่ประชุมก็เห็นชอบตามที่เสนอ
โดยไม่มี สท. ท่านอื่นเสนอชื่อเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบในข้อ (103)
มีอยู่ 2 ประเภท คือ กรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า
3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาฯ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน ในประเด็นที่เราเคยทําเมื่อก่อน
ว่าเป็นกรรมการวิสามัญสภาเทศบาล แต่มันมีประเด็นในแง่ของกฎหมายว่าเป็นกรรมการ
วิสามัญหรือสามัญผมก็ไม่แน่ใจ แต่ถ้าเป็น อบจ.จะชัดว่ากรรมการแปรญัตติเป็นกรรมการ
สามัญ แต่ของเทศบาลและ อบต.จะไม่ชัด ดังนั้นถ้าต้องการความชัดเจนก็ต้องหารือ ที่ว่า
นายกฯมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ เพื่อให้สภาฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ
วิสามัญ ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของคณะกรรมการวิสามัญทั้งหมด ก็ต้องขออนุญาตเรียนในเบื้อง
ต้นแบบกว้าง ๆ
จากประเด็นเมื่อสักครู่ของท่านรองสมคิด เรืองแดง ได้สอบถามว่าสมัยก่อนเรื่อง
ความขัดแย้งของสภาฯ จะไม่ค่อยมีการแต่งตั้งกรรมการก็จะเป็นแบบสมานฉันท์ มีฝ่าย

๓๖
บริหารเข้ามาช่วยจึงไม่ค่อยเคร่งครัดในระเบียบ แต่หลังๆมีเรื่องกฎเกณฑ์ เรื่องระเบียบอะไร
ต่างๆเข้ามามากมาย ซึ่งกรรมการแปรญัตติคือกรรมการที่สภาฯ เป็นผู้คัดเลือกเข้ามา ถ้าเรา
ประสงค์จะแก้หรือสงวนคําแปรนั้นในระเบียบได้ให้อํานาจฝ่ายบริหารไว้อยู่แล้วครับ โดยการ
ประชุมอะไรต่างๆจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบโดยกฎหมายได้เขียนรองรับไว้อยู่แล้ว และ
ฝ่ายบริหารก็สามารถเสนอเพิ่มเติมเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติได้เช่นเดียวกับสมาชิกฯ แต่
บรรดาสมาชิกฯเสนอจะต้องมีผู้รับรอง
นายสมคิด เรืองแดง ถ้าเป็นแบบนี้สิทธิของบริหารจะขอสงวนคําแปรได้หรือไม่
รองนายกเทศมนตรี
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ได้ครับ ได้แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องญัตติ โครงการที่เสนอมาใหม่ เพิ่มเติม ก็ต้องได้รับความ
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบจากบริหารอยู่แล้ว แต่ว่าสมาชิกฯ สามารถแปรลดได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถแปรเพิ่ม
ได้ ถึงแม้ว่าสมาชิกจะแปร แต่กรรมการก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ สุดท้ายก็จะต้องมีบันทึก
ความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติที่จะต้องรายงานต่อสภาฯว่าได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมในข้อ
ไหนบ้าง มติของคณะกรรมการแปรญัตติในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร จะต้องมีข้อสรุปรายงาน
เข้ามา เมื่อประธานสภาฯได้รับรายงานบันทึกความเห็นที่เป็นมติก็จะส่งย้อนไปให้กับสมาชิก
สภาฯ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างของเก่ากับของใหม่เป็นอย่างไร เพื่อจะนําเข้าสู่วาระที่สองว่า
ที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแปรญัตติหรือไม่ก็ได้ หากเราแปรแล้วแต่กรรมการ
ไม่เห็นด้วยก็สงวนความเห็นไว้ เพี่อนํามาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ถึงเหตุผลของการ
แปรญัตติ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล

นายกร เสริมสกุล ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับที่มี
สมาชิกสภาเทศบาล ความจําที่ดีที่ใช้ได้เลยเกี่ยวกับการแปรญัตติไว้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการ
เสนอการแปรญัตติครั้งแรกซึ่งผมก็อยู่ในคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกในครั้งนั้นด้วย
ซึ่งผมจําได้ว่าได้นําระเบียบมายื่นกับท่านปลัดว่าที่ทํานี้มันไม่ถูกแน่นอน แต่ท่านปลัดได้ตอบ
ว่ามันถูกเพราะฉะนั้นมันมีวิสามัญ แต่เราจะสามัญเมื่อเป็นสามัญก็เป็นไปตามนี้ครับ ซึ่งมันก็
ผ่านมาแล้วอันไหนที่ดีขึ้นหรือถูกต้องตามระเบียบก็นํามาใช้ ขอบคุณครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ขอเพิ่มเติมอีกสักนิดครับ ผมคิดว่าในข้อ 105 เขียนไว้ค่อนข้างกํากวมซึ่งอาจทําให้เรา
เลขานุการสภาเทศบาล
เกิดปัญหาตรงนี้จะต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง มันเขียนไว้ว่า ตามข้อบังคับในข้อ
103 ข้อ 104 สภาฯ มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก คือ
บอกว่าสภาฯ มีอาํ นาจครับ ตามความจําเป็นในกิจการของสภาฯ ทัง้ นี้ (1) กรรมการสามัญ
ประจําสภาฯ อบจ. (2) กรรมการตรวจรายงาน (3) กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตรงนี้
นะครับที่ทําให้ผมอาจจะไม่ชัดเจนและไม่แน่ใจ เพราะดูแล้วใน (3) จะเปิดช่อง แต่ว่าในข้อ
105 มันเขียนล็อคไว้ถึงเรื่องคณะกรรมการ ก็จะขอเรียนท่านในเบื้องต้น หากรองนายกฯ
หรือฝ่ายบริหารประสงค์ที่จะหารือในประเด็นนี้ก็คงต้องทําไป เพราะผมเองในฐานะเลขาฯ
ก็จริงแต่ในประเด็นของเรื่องกฎหมายบางข้อก็ต้องหารือครับ
/นายหมวก วิญญายอง...
นายหมวก วิญญายอง

ผมขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

๓๗
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

-เห็นชอบให้แต่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2559 ด้วยคะแนนเสียงจานวน 6 เสียง

-ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-งดออกเสียง จานวน

5 เสียง
คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย
1. นายกร เสริมสกุล เป็นกรรมการแปรญัตติ
2. นายระเบียบ กันธิยะ เป็นกรรมการแปรญัตติ
3. นายชาญชัย ไชยสูตร เป็นกรรมการแปรญัตติ
4. นายพรชัย รักการเลี้ยง เป็นกรรมการแปรญัตติ
5. นายชัยรัช สุนันท์ เป็นกรรมการแปรญัตติ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแพะห้วยผึ้ง เป็นสนามกีฬา
หมู่บ้านห้วยวอก ขอเชิญนายสุภักดิ์ มันทะนา เสนอญัตติ เชิญครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ข้าพเจ้านายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เพื่อขอความเห็นชอบใช้
พื้นที่ป่าสงวนแพะห้วยผึ้งเพื่อเป็นสนามกีฬาประจําหมู่บ้าน เหตุผลและความจําเป็น ด้วย
หมู่บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ยวม ซึ่งเป็นหมู่บา้ นที่ ตั้งมาแล้วกว่า 100 ปี
ยังไม่มีสนามกีฬาเพื่ อให้ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป มีสถานที่ออกกําลังกาย และเป็นสถานที่
ที่ใช้แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน ซึ่งทางระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใช้พื้นที่ป่าสงวน หากเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ
หมู่บ้าน ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 กำหนดให้
แนบเอกสาร หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตําบลที่ป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ประกอบ
คําขอด้วย การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าสงวนเพื่อเป็นที่ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน
จะต้องใช้มติประชุมสภาท้องถิ่นที่อยู่ในเขตดูแลรับผิดชอบ เป็นเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนในการก่อสร้าง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนก่อสร้างสนามกีฬาให้แก่ชาวบ้าน
และประชาชนในตําบลแม่ยวมต่อไป จึงได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ
นายหมวก วิญญายอง ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมพิจารณาและสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญครับ (นายระเบียบ กันธิยะ ยกมือ)
/ นายระเบียบ...
นายระเบียบ กันธิยะ ขอบคุณครับท่านประธานผมขอเสนอให้ใช้คําว่า “สนามกีฬากลาง”แต่ไม่ต้องเติมคําว่า
สมาชิกสภาเทศบาล ห้วยวอกเพราะว่าถ้าเวลาของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะผ่านการพิจารณา
ง่ายขึ้นผมขอเสนอเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ (นายสมคิด เรืองแดง ยกมือ)
/นายหมวก วิญญายอง...
นายหมวก วิญญายอง เชิญรองฯ สมคิด เรืองแดง ครับ
ประธานสภาเทศบาล

๓๘
นายสมคิด เรืองแดง เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมคิด เรืองแดง รองนายกเทศมนตรี ผมขอเท้าความเป็นไป
รองนายกเทศมนตรี เป็นมาของที่ดินผืนนี้ก่อนนะครับว่า แต่ก่อนเราเคยเสนอญัตติเข้าขอใช้พื้นที่นี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
เมือ่ ต้นปีทา่ นคงจําได้ แต่วา่ มันตกไปผมจะย้อนว่าที่ดนิ ผืนนีม้ นั คาบเกีย่ วกับอะไรบ้าง ผมให้
ท่านพิจารณาว่าสถานที่นี้ได้มาโดยกลุ่มเกษตรทํานาแม่ยวมโดยผมเป็นประธาน แต่ก่อนแรกๆ
มีนายบุตร เป็นประธานกลุ่มเกษตรทํานาของตําบลแม่ยวม แต่ตอนนี้ทางท่านรองประธานสภาฯ
มีแนวความคิดที่จะนํามาเป็นสนามกีฬากลางของหมู่บ้านห้วยวอก และผมได้ไปปรึกษากับกลุ่ม
เกษตรทํานาซึ่งยังมีตัวตนอยู่ (นายสุภักดิ์ มันทะนา ยกมือ)
นายสุภักดิ์ มันทะนา ขออนุญาตครับ ผมขอประท้วงครับ ตามระเบียบครับ
รองประธานสภา
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา ขออนุญาตครับ ผมขอประท้วง ตามที่ผมขอความเห็นชอบจากสภาฯจากสมาชิกฯ แต่ไม่ได้มา
รองประธานสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารครับ ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
(นายชัยรัช สุนันท์ ยกมือ)
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ

นายชัยรัช สุนันท์ ขออนุญาตครับ ผมนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
2 ถ้าผมจําไม่ผิดพื้นที่ตรงนี้
สมาชิกสภาเทศบาล จะทําที่จอดรถ แต่ตามที่ผมได้ดูแล้วถ้าจะทําสนามกีฬาเพื่อเป็นประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ผมคิดว่าน่าจะดีครับ ผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกฯ ดูด้วยว่าพื้นที่ตรงนี้มีประโยชน์ตรงไหน
ไม่มีรายได้ ไม่มีประโยชน์ ผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกคิดดูครับ
นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรี
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่านประธานฯครับ ผมไม่มีสิทธิจะอธิบายหรือครับ
ผมไม่อยากมีปัญหาครับ เฉพาะสมาชิกฯเท่านั้นครับผมไม่อยากให้ประท้วงกันครับ

นายอินถา อินแถลง เรียนท่านประธานฯ ตามที่ท่านรองประธานสภาฯ นายสุภักดิ์ มันทะนา เสนอขอใช้พื้นที่นี้
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้ขอใช้ไปตลอดแต่ความจริงแล้วขอในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านส่วนในเรื่อง
งบประมาณไม่มีปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้านกับเยาวชนที่ชอบเล่นกีฬาก็น่าจะดี
ซึ่งท่านก็ได้ขอให้ผมรับรอง ผมก็ว่าน่าจะดี แต่ถ้าพื้นที่นี้ถ้าเจ้าของเดิมเขาจะเอาคืนก็ต้องคืน
ให้เขา
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ
/นายกร เสริมสกุล...

๓๙
นายกร เสริมสกุล ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ ท่านต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับ ฝ่ายบริหารก็
สมาชิกสภาเทศบาล สามารถที่จะชี้แจงได้และเราไม่มีข้อมูลเพียงพอเลย ท่านสอบถามท่านปลัดว่าในอํานาจของ
ฝ่ายบริหารจะสามารถชี้แจงได้หรือไม่ และนี่คือการประชุมสภาฯ มีเหตุมีผล ทางบริหาร
อาจจะมีการเท้าความไปเล็กน้อย หากสมาชิกฯจะเอนเอียงไปทางใดก็ต่อเมื่อท่านขอมติ
เท่านั้นฝ่ายบริหารก็อาจจะชี้แจงว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไร แล้วเราก็อยากจะฟังเพื่อให้ได้รับข้อมูล
เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นท่านต้องให้โอกาสฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายหมวก วิญญายอง เรื่องนี้ผมวินิจฉัยแล้วครับ บอกชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องของสภาฯขอความเห็นชอบจาก
ประธานสภาเทศบาล สมาชิก
นายกร เสริมสกุล ถูกต้องครับท่านประธาน การขอมติขอจากสภา แต่การอภิปรายต่างๆเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสุภักดิ์ ก็ได้นําเสนอเหตุผลมา ส่วนฝ่ายบริหารมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายซึ่งวาระสุดท้ายที่ท่าน
จะต้องถามก็คือการลงมติของสภาฯ ซึ่งฝ่ายบริหารไม่สามารถลงมติได้แน่นอนอยู่แล้วครับนี่คือ
กระบวนการของสภาฯ ส่วนสมาชิกจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องของสภาฯ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่าน นายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ประเด็นที่ท่านรองประธานฯได้เสนอ
นายกเทศมนตรีฯ ญัตติเพื่อให้สภาฯเห็นชอบในการอนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของท่าน แต่อย่าลืมว่า
เมื่อท่านเห็นชอบแล้วต้องรับผิดชอบในมติ เพราะที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินที่กลุ่มชาวนาซึ่งมีสมาชิกอยู่
ประมาณ 300 กว่าครอบครั วเป็นเจ้าของ โดยได้ซื้อและมีพยานบุคคลอยู่ การที่สภาฯจะมีมติ
เห็นชอบนั้น ผมได้หารือกับท่ารองนายกฯแล้วว่ามันจะเกิดความแตกแยก โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่
ในหมู่บ้านห้วยวอก เช่น นายสม นายบุตร นายเที่ยง ซึ่งเป็นผู้อาวุโสและคนในหมู่บ้านก็เป็น
สมาชิกและเคยประชุมกับกรรมการแล้วว่าที่ตรงนี้เทศบาลสามารถที่จะซื้อได้เพราะนําเงินหุ้นของ
ชาวบ้านไปซื้ออยู่ จํานวน 40,000 บาท เราจะใช้วิธีทอดผ้าป่าหรือว่าหาเงินเยียวยากลุ่มเกษตร
ทํานา จึงขอฝากว่าถ้าสภาฯก่อนจะเห็นชอบควรที่จะตั้งคณะกรรมการเข้าไปสอบถามดูว่าชาวบ้าน
ที่ร้องขอเข้าใจในเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเรายังมีการประชุมในวาระ 2 วาระ 3 อยู่เพราะการที่สภาฯ
เห็นชอบนั้นฝ่ายที่ได้รับความเสียหายต้องไม่เห็นด้วย และหากเกิดการต่อต้านก็ทําให้เกิดความ
แตกแยกภายในชุมชนของตําบลเรา แต่ท่านรองฯ บอกว่ามีหลักฐานในการซื้อที่ดิน ถ้าจะอ้าง
เอกสิทธิ์นั้นทั้งบริเวณห้วยผึ้งนั้นได้ทั้งหมดเพราะจริงๆ พื้นที่นี้เป็นป่าสงวนไม่มีใครที่มีเอกสารสิทธิ์
ในประเด็นนี้ท่านควรที่จะตั้งคณะอนุกรรมการไปสอบถามว่าพื้นที่นี้มี่เจ้าของหรือไม่ที่ หรือว่าเป็น
อย่างไร เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่และเป็นผู้อาวุโสในตําบลแม่ยวม ผมคงฝากไว้เพียง
เท่านี้ ผมเคารพในมติเห็นชอบในสภาฯจะเป็นอย่างไรผมเคารพทุกอย่างแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจ

/ อย่างไร...
อย่างไร และขอขอบคุณท่าน สท.กร ครับที่ได้ชี้แนะท่านประธานสภาฯ ว่าการประชุมในระบบ
ประชาธิปไตยมันไม่จําเป็นที่จะต้องปิดปากกัน เหมือนที่ท่านเคยร่ําร้องให้แสดงถึงความโปร่งใส
การมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ โครงการทุกโครงการไม่ว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ผมเคย

๔๐
เสนอและท่านไม่เคยรับ ผมไม่เคยนํามาว่าถ้าท่านรับผมก็ทําถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าจบกัน ก็ถือว่าทุกคน
เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ผมทําหน้าที่บริหารนําเสนอหาก
ท่านเห็นว่าฟุ่มเฟือย ไม่คุ้มค่าท่านก็สามารถที่จะไม่อนุมัติได้ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ
(นายสุภักดิ์ มันทะนา ยกมือ)
นายสุภักดิ์ มันทะนา ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับในพื้นที่นี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยวอก ตามที่เอกสารแนบและตาม
รองประธานสภาฯ ที่ท่านนายกฯกล่าวว่าชาวบ้านที่ลงลายมือชื่อตามเอกสารแนบนี้อาจจะไม่ทราบ ไม่เข้าใจ แต่ไม่ใช่
ครับชาวบ้านทราบและเข้าใจดีแล้วที่จะขอใช้พื้นที่นี้ และอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมได้มาเสนอ
ญัตติ ทางด้านรองสมคิด เรืองแดง ท่านแจ้งว่าเป็นหนี้ค่าปุ๋ย โดยต้องการเงินจํานวนนี้เพื่อไป
ชดใช้ค่าปุ๋ย ถ้าเทศบาลทําแล้วจะทําได้หรือเพราะพื้นที่ที่เช่าอยู่ตอนนี้เป็นที่ นสล.ไม่ใช้พื้นที่ป่า
สงวน ถ้าเป็นพื้นที่ป่าสงวนจะอยู่ทางบ้านนายภีมม์เนศ คงคาใส และผมจะแจ้งอีกเรื่องหนึ่ง
คือ ทางคณะกรรมการที่มีนายสมคิด เรืองแดง เป็นประธาน ได้สอบถามทางเทศบาลแล้วว่ามีเงิน
ในส่วนนี้หรือไม่ ทางเทศบาลก็ตอบว่ามีจะจัดสรรให้ ในเมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านได้ตกลงแล้วว่า
ยินยอมที่จะให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ส่วนผู้อาวุโสในหมู่บ้านห้วยวอกก็ไม่มีปัญหาเพราะเงินทุกบาท
ทุกสตางค์จะคืนให้ และในเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว ผมจะดําเนินการไปทางป่าไม้เมื่อได้รับการ
อนุญาตแล้วว่าให้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสนามกีฬาของหมู่บ้านห้วยวอก ถึงเวลานั้นทางคณะกรรมการ
จะจ่ายเงินให้เพราะได้มีการประชุมกันแล้ว ทั้งนี้ผมไม่ได้ปิดกั้นความคิดของสมาชิกฯ แล้วแต่ท่าน
สมาชิกฯใช้ดุลยพินิจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ ขอเท้าความกลับไปเมื่อครั้งที่ผมมายื่นญัตติ
ท่านายกฯ ได้ถามผมว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ของเทศบาลจะมาขอใช้พื้นที่ได้อย่างไร ผมก็ตอบไปว่าเป็น
ตามขั้นตอนของการขอใช้พื้นที่ คือผมทําตามขั้นตอนครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ (นายสมคิด เรืองแดง ยกมือ)
นายสมคิด เรืองแดง ผมขอแก้ข่าวครับ ตามที่ผมได้พูดเรื่องเงินไปไม่ได้นําไปคืนค่าปุ๋ยครับ ผมได้พูดในสภาฯเป็นปีที่ 9
รองนายกเทศมนตรีฯ แล้วครับ เพราะผมเคยทวงจะเอาไปคืนหุ้นกับสมาชิกของผมโดยที่ดินผืนนี้ที่นําเงินหุ้นมาซื้อ
ผมจะเอาไปคืนหุ้นสมาชิกตั้งแต่น้ําดิบถึงห้วยสิงห์ ผมจะชี้แจงแต่ท่านประธานปิดกั้นสิทธิ์ผม และ
ขอขอบคุณสท.กร ที่คืนสิทธิ์ให้ผมครับ ต้องขออภัยที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง มีท่านอื่นเสนออีกหรือไม่ครับ (นายกร เสริมสกุล ยกมือ)
ประธานสภาเทศบาล
นายกร เสริมสกุล ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ในการเสนอญัตตินั้น
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมเองได้นั่งฟังทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุมีผลครับ แต่ทั้งนี้แล้วการเสนอญัตติมันจะต้องมีความ
สมบูรณ์และมีหลักฐานชัดเจน ในประเด็นแรกทางท่านสุภักดิ์ ได้ยื่นเสนอญัตติขึ้นมารายละเอียด
ของญัตติ หลักการและเหตุผล ตรงนี้ไม่ได้แนบมาครับ ประเด็นที่สองบันทึกการประชุมในที่
ประชุมมีการพูดว่าอย่างไรบ้างตรงนี้ไม่มีครับ จริงอยู่ที่ท่านหารือกันในเอกสารแจ้งว่าเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม แล้วไม่ได้มีระบุว่าการประชุมนี้จะขอใช้พื้นที่ห้วยผึ้งไม่มีครับ แต่มีลายเซ็นจริง
ซึ่งหลักฐานมีไม่เพียงพอ แต่ขออย่าให้เรื่องนี้ตกไปเพียงแต่ว่าขอให้ท่านลองหาเหตุผลมาให้
/ เพียงพอ...
เพียงพอเพื่อที่จะชักนําชักจูงเพื่อนสมาชิกฯ แต่ผมเองอยากให้ทุกหมู่บ้านถ้ามีพื้นที่ในการแข่งขัน
กีฬาผมก็เห็นด้วยแต่บ้านจอมกิตตินั้นก็ไม่มี แต่เราก็อาศัยพื้นที่ของบ้านน้ําดิบเป็นสถานที่ออก
กําลังกายก็พอได้อยู่ แต่เราก็ต้องดูศักยภาพว่าในการที่จะทําสนามกีฬาว่ามีเพียงพอหรือไม่ก็ต้อง

๔๑
พิจารณาถึงตรงนี้ด้วย เมื่อเดิมทีเรามีคณะกรรมการของอนุบาลหรือไม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ที่นี้เป็น
ศูนย์เด็กเล็กหรือปล่าว ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่ากรรมการไม่เห็นชอบหรืออย่างไร ก็ขอให้ทางท่าน
รองประธานสภาฯ หาหลักฐานมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อมายืนยันเพราะว่าเรายังมีเวลาเดือนนี้
อีกทั้งเดือนครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ (นายระเบียบ กันธิยะ ยกมือ)
ประธานสภาเทศบาล
นายระเบียบ กันธิยะ ผมว่าเลื่อนไปคราวหน้าแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ หรือถ้าท่าน สท.สุภักดิ์ ไม่ต้องการที่จะ
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมใหม่ ก็ขอให้ถ่ายวิดีโอในการประชุมมาเลยว่ามีคนรับรอง เพราะจะได้ไม่ต้องมาโต้เถียงกัน
ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง มีสมาชิกฯท่านอื่นที่จะเสนอหรือไม่ครับ โดย สท.ระเบียบ กันธิยะ ขอเลื่อนไปเป็นวาระหน้า
ประธานสภาเทศบาล ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอจึงขอมติที่ประชุมฯ ครับ ยกมือครับ เชิญท่านชัยรัช ครับ
นายชัยรัช สุนันท์ ตอนนี้มี 4 หัวข้อ คือ อนุมัติหรือไม่อนุมัติ และ เลื่อนหรือไม่เลื่อน ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกร เสริมสกุล ขอเลื่อนญัตติตรงนี้ไปก่อน ท่านประธานสภาฯ ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ ให้ทราบว่าขอ
สมาชิกสภาเทศบาล เลื่อนหรือไม่เลื่อน นี่คือประเด็นแรกก่อน เมื่อไม่เลื่อนก็ว่าไปตามเหตุการณ์ ตามที่ผมเสนอไปว่าให้
เลื่อนเนื่องจากเหตุผลไม่เพียงพอ จะต้องไปหาหลักฐานมายืนยันไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่
(นายวุฒิกร ลือชา ยกมือ)
นายวุฒิกร ลือชา ผมว่ามันมีปัญหาครับ ถ้าจะให้เลื่อนไปก็จะดีเหมือนกันครับ ก็ขอหลักฐานมาเพิ่มเติม
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง ขอมติที่ประชุมฯที่ขอเลื่อนไปก่อน (ยกมือ 9 คน) และขอมติที่ไม่เลื่อน (ไม่มี) ตกลงมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ให้เลือ่ นไปก่อน
นายหมวก วิญญายอง ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเรื่อง
ประธานสภาเทศบาล อื่นๆให้เสนอครับ เชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ
นายกร เสริมสกุล ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ ผมต้องเรียนประธานสภาฯถึงฝ่ายบริหารครับ ว่าไฟ
สมาชิกสภาเทศบาล สาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านคะปวงตรงที่บ้านดงตอนใต้ มีชาวบ้านได้ร้องขอมาว่าหลอดไฟตรงนั้นทําให้
แมลงไปทําลายพืชผลทางการเกษตรทําให้เกิดความเสียหายถ้าท่านจะย้ายไฟกิ่งออกมาไว้ที่ถนน
ทางหลวงนั่นเป็นการดีครับ แต่ตอนนี้ท่านอาจย้ายมาแล้วก็ไม่ทราบนะครับเนื่องจากผมได้รับเรื่อง
ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือนแล้วครับ เรื่องที่สองเรื่องก่อสร้างรางระบายน้ําของ
/ เทศบาล...
เทศบาล ท่านประธานสภาฯครับ ตรงถนนทางหลวงตรงนี้จะมีร่องระบายน้ําเดิมอยู่แล้ว
แต่เทศบาลได้ทําปิดกั้นทําให้น้ําไหลไม่ลงร่องเดิม จึงมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามันไม่ถูกต้องเพราะ
น้ํามันเคยมีร่องของมันอยู่แล้ว ผมจะนําเสนอแค่สองเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ

๔๒
นายหมวก วิญญายอง เชิญนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาเทศบาล ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุภักดิ์ มันทะนา ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ ผมมีเรื่องเกี่ยวกับถนนบ้านทุ่งแพม ซอย 1 โดยทางหมู่บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร้องเรียนมาว่าการทําถนนที่พึ่งตรวจรับไปเป็นเนิน เป็นคลื่น และเป็นหลุม ทําให้ชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนมาก ไม่ทราบว่าทางกองช่างได้ลงไปดูบ้างหรือไม่ บางคนอาจจะคิดว่าส่วนนี้มัน
ไม่ใช่งบประมาณของตําบลแม่ยวม ซึ่งชาวบ้านก็ได้สอบถามมาว่ามีการตรวจรับหรือยังซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรับของหมู่บ้านก็บอกว่าได้ตรวจรับไปแล้ว ขอให้ทางกองช่างช่วยชี้แจงครับ
นายสุชาติ ผิวนวล ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมจะขอชี้แจงก่อนครับว่าที่ถนนไม่เรียบ
ผอ.กองช่าง คือโครงการไม่มีการรื้อพื้นเดิมแต่เป็นการเททับ ซึ่งพื้นที่เดิมก็ไม่เรียบอยู่แล้วเมื่อปูไปตามสภาพ
พื้นที่เดิม มันก็เลยเป็นไปตามสภาพเดิมคือเกิดความไม่เรียบ แต่ปริมาณความหนาและความกว้าง
มีครบตามแบบ
นายสุภักดิ์ มันทะนา ต้องขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมไม่ได้ตําหนิฝ่ายกองช่างครับแต่ผมตําหนิเจ้าของ
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณว่าลงโครงการไปโดยไม่มีการสํารวจก่อน ต่อไปถ้าหากมีโครงการที่เข้ามาควรที่จะแจ้ง
ให้ทางสภาฯ ได้รับทราบบ้างครับไม่ใช่แจ้งเมื่องานได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอยกตัวอย่างที่สนามฟุตซอล
ที่บ้านคะปวงถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จต้องทําไปเรื่อยๆ ขณะนี้มีปัญหากับทางวัดคะปวงเป็นเพราะว่า
ไม่ได้แจ้งให้กับทางสภาฯได้รับทราบ เรื่องนี้ผมไม่ได้ตําหนิฝ่ายบริหารชุดนี้ครับ แต่เป็นฝ่ายบริหาร
ชุดก่อน จึงขอให้นําเรื่องนี้เก็บไปคิดด้วยครับ หากมีโครงการที่ดีก็ขอให้แจ้งทางสภาฯได้รับทราบ
ด้วยเพื่อที่จะมาช่วยกันคิดว่าจะนําไปลงที่หมู่บ้านใด หรือควรจะทําหรือไม่ ทุกคนจะได้มีส่วน
ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนา ขอบคุณครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรี ผมขอแจ้งว่าเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วเกิดฝนตกหนัก เส้นทางที่จะไปบ้านท่าตาฝั่งได้ขาดลง
ผมได้ประสานกับทางหลวงชนบทตรงที่เขตตําบลแม่คง ต้องใช้รถตักเข้าไปช่วย ปรากฏว่ามีทาง
ขาดช่วงหนึ่ง เมื่อวานผมได้ประสานกับ นพค.36 เพื่อที่จะได้นําเครื่องจักรซึ่งเป็นรถแบ็คโฮ
เข้าไปช่วยทํา ปัจจุบันรถยนต์ก็จะมาถึงที่นั่นแต่ผ่านไม่ได้ ซึ่งก็ได้รับการประสานงานจากหน่วย
ทหารพรานที่ประจําอยู่บ้านท่าตาฝั่ง และทางบ้านแม่กองคามีหลายจุดที่ดินสไลด์ก็คงรอ
ระยะเวลาอีกสักหน่อยจะนําเครื่องจักรไปบดอัด ส่วนในเรื่องโครงการที่ท่านบอกว่าไม่ได้แจ้งให้
สภาฯทราบ จริงๆแล้วแจ้งให้ท้องที่ครับ ไม่ว่าจะเป็นถนนบ้านทุ่งแพม หรือว่าในส่วนที่ได้รับมา
แต่ผมไม่ได้แจ้งในบันทึกการประชุมสภาฯ ทางบ้านทุ่งแพมก็ได้โอเวอร์เลท ประมาณ 800,000
กว่าบาทแล้วก็ได้คอนกรีตเสริมเหล็ก 1,400,000 กว่าบาท และบ้านแม่กองแปได้ถนนโอเวอร์
เลท และบ้านห้วยบง จริงๆแล้วเราได้ขอไปทุกหมู่บ้านเพียงแต่ว่าได้รับการจัดสรรมาให้โดยที่เรา
ไม่สามารถที่จะเข้าไปพิจารณาได้ ส่วนที่จะเริ่มดําเนินการคือการทําคันกันดินที่บ้านคะปวง
งบประมาณ 3,500,000 บาท ซึ่งผมได้ไปยื่นขอที่กรมทรัพยากรน้ําลําปาง แต่งบประมาณตัวนี้
/ ไม่ได้ผ่าน...
ไม่ได้ผ่านเทศบาล ทางทรัพยากรน้ําลําปางได้ประมูลจัดซื้อจัดจ้างเองเป็นระบบอีออกชั่น ผมได้
ฝากให้ท่านรองสมคิด เรืองแดง ไปทําประชาคมว่าทางเทศบาลจะทําต่อตรงนั้นและจะขอไป
เรื่อยๆจนกว่าจะถึงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลครับ และในขณะนี้ทาง อบจ.ได้นําเครื่องจักรเข้ามา

๔๓
ช่วยถมสระที่ทางโรงเรียนอนุบาลได้ร้องขอไป โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วันและผมได้
ประสานกับท่าน สจ.ว่าขอให้ท่านนายก อบจ.ช่วยเหลือในการถมที่ดินของโรงเรียนเพื่อที่จะสร้าง
อาคาร ซึ่งท่าน สจ.ได้มาแจ้งแล้วและผมได้ให้ทางกองช่างไปสํารวจอีกครั้งหนึ่ง ดูว่าจุดที่จะ
ก่อสร้างอาคารนั้นอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้ทําหนังสือเข้าไปประสานกับทาง อบจ.ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพยายามที่จะช่วยทุกวิถีทางครับ ในส่วนที่ท่านได้ตําหนิว่าไม่ได้แจ้งให้ทางสภาฯ
ทราบนั้นหากเกิดข้อผิดพลาดก็ขออภัยด้วย เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมาด่วนและระบบการทํา
มีการเร่งรัดมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนน ทางรัฐบาลจะเร่งในการเบิกจ่าย
อย่างเช่นการทําถนนโอเวอร์เลทของบ้านแม่กองคาที่ได้มานั้น ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
งบประมาณ 5 ล้านกว่าบาท เชื่อหรือครับว่าไม่มีใครมาประมูลมีเพียงแต่ หจก.ชื่นชูไพร อย่าง
เดียวที่มาประมูลเนื่องจากงานมากจนทําให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สนใจ แม้ปัจจุบันตลาดกลางเปิด
ประมูลมาแล้วถึง 3 ครั้ง หรือการขอกรณีพิเศษฯ ก็ยังไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้าง ผมก็เลยให้ทางกอง
ช่างขอแก้แบบทางผู้รับเหมาก็ยังไม่รับ แม้แต่น้ําประปาห้วยทรายเปิดซองครั้งละ 1 เดือน ใช้เวลา
4 เดือนจนต้องขอใช้กรณีพิเศษฯจึงได้ผู้รับเหมาเข้ามา ตอนนี้ก็รอการติดตั้งเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้
ใช้ ทางฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจครับเพราะถูกต่อว่ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นจากหมู่บ้าน
จากชุมชน อะไรหลายสิ่งหลายอย่าง ท่านต้องเข้าใจครับบรรยากาศการประชุมสภาฯไม่ค่อย
ราบรื่นถ้าหากพูดกันด้วยเหตุด้วยผลมันก็จะไปได้ด้วยดี ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้มีอคติแต่อย่างใด
สิ่งเหล่านี้จะพยายามทําต่อไปหากมีโครงการพิเศษ ในส่วนของเรื่องอาคารเรียนผมได้
ประสานงานไปทางด้านของกรมส่งเสริมฯแล้ว ปีงบประมาณนี้คงจะไม่ทันแล้วคงจะเป็น
ปีงบประมาณ 2559 เพราะว่าทางเทศบาลได้ขออาคาร ขนาด 3 ชั้น 1 หลังและอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 หลัง เข้าไปทางกรมส่งเสริมฯได้ติดตามล่าสุดได้เป็นเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ ปรากฏว่าไม่ทันเนื่องจากอปท.นั้นมีมากและงบประมาณนั้นมีจํากัด ได้เสนอไปทาง
ผู้ใหญ่ไปว่าทางเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้ตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลขึ้นมีตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3
ปัจจุบันมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แล้วแต่ยังไม่เคยได้อาคารเลยสักหลัง เป็นเวลา 5 ปี เข้าปีที่
6 แล้ว แต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ ก็คงต้องอาศัยสภาฯ เพื่อสร้างอาคาร
หลังนี้ด้วย ในเรื่องที่ทางสภาฯ มีข้อสงสัยในเรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ
ปี 2559 นั้น ในบางเรื่องทางฝ่ายบริหารก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของระเบียบ หลักเกณฑ์ ก็ขอให้
ทางสภาฯ สอบถามทางปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วน หัวหน้ากอง ได้เลยครับ ส่วนในเรื่องความ
เดือนร้อนของชาวบ้านในทุกๆ เรื่องทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางช่วยเหลือใน
ทุกๆด้าน แต่บางครั้งก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วหรือถูกใจของ
หลายๆคน ทางฝ่ายบริหารก็พยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงอยู่แล้วแต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วน
ช่วยกันดูแลด้วย ผมก็มีแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายระเบียบ กันธิยะ ผมขอสอบถามท่านนายกฯอีกสักเล็กน้อยครับ โครงการของอบจ. ที่จะมาถมดินที่โรงเรียนคะปวง
สมาชิกสภาเทศบาล มาแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากผมได้รับทราบจะท่านประธานสภาฯ ว่าจะมาถมที่โรงเรียนของเรา
ใช่หรือไม่ครับ

/ นายพุทธิวัฒน์...

๔๔
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ไม่ใช่ครับ คือผู้อํานวยการโรงเรียนคะปวงได้มาสอบถามกับผมว่าอยากจะถมที่ที่โรงเรียนคะปวง
นายกเทศมนตรี ผมจึงแนะนําไปพบกับท่าน สจ.วงษ์ ตาบัง โดยในวันที่ทําแผนนั้นท่าน สจ.วงษ์ ตาบัง ได้พาไปพบ
กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ จะคล้ายๆกับลักษณะของ
โรงเรียนห้วยทราย ที่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายก็ได้มาขอถมที่โรงเรียนเช่นกัน และผม
กับหัวหน้าสํานักปลัดได้ไปเข้าร่วมประชุมที่จังหวัด และได้เข้าไปพบท่านนายก อบจ. ก็ได้รับทราบ
ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นํารถเข้ามาช่วยทางตําบลแม่ยวมรอบแรกแล้ว จํานวน
15 วัน และขอรอบที่สองได้อีก 12 วัน รอบนี้คือบ้านคะปวงขอได้อีก 20 วัน ผมก็ได้ขอให้ท่าน
สจ.วงษ์ ตาบัง ไปประสานกันท่านนายกฯอบจ.ว่าจะขอเพิ่มอีก 4-5 วัน แต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะขอ
ซัก 10 วัน เพื่อที่จะถมบริเวณที่จะก่อสร้างตอนนี้ก็ได้ให้ทางช่างคํานวณบริเวณที่จะถมแล้วแต่
ไม่ใช่โรงเรียนของเรานะครับแต่เป็นโรงเรียนบ้านคะปวง ขอบคุณครับ
นายระเบียบ กันธิยะ ทางนายกฯ ท่านบอกว่าให้ทางบริหารลงลายมือชื่อรับรองที่จะขอถมที่ดินของโรงเรียนอนุบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลที่เราซื้อใหม่ ไม่ใช่หรือครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ไม่ใช่ครับ คนละที่ครับ หากถ้าได้ที่ตรงนั่นก็ดีซิครับ
นายกเทศมนตรี
นายหมวก วิญญายอง เชิญครับ ท่าน สท. กร เสริมสกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายกร เสริมสกุล ขอบคุณท่านประธานฯครับ ท่านประธานสภาฯครับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ผมจะขอแนะนํา
สมาชิกสภาเทศบาล ทางออกให้กับฝ่ายบริหาร สมมติหากมันเป็นเรื่องบอบบางและหมิ่นเหม่ต่อการถูกตําหนินั้น
ท่านควรจะใช้วิธีการประชาคมครับ เพื่อที่จะดูว่าส่วนหนึ่งนั้นเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะว่า
เจ้าของนาได้รับความเสียหายจริง หากท่านไปประชาคมแล้วเสียงส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าให้ไว้ที่
เดิมท่านก็หาคําตอบตรงนั้นได้แล้ว แต่ถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าให้ย้ายเพราะตรงนั้น
ไม่ได้มืดเท่าไร ตรงนี้ท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ผมมีเรื่องที่จะอภิปรายและสอบถามสําคัญๆ
อยู่สองเรื่อง คือ เนื่องจากท่านายกฯได้พูดถึงเรื่องการซ่อมแซมโครงการต่างๆ ผมมีหนังสือไปถึง
ท่านหวังว่าท่านคงจะได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณครับ เมื่อวันที่ 11 ผมได้ส่ง
หนังสือไปมีเส้นทางเส้นหนึ่งที่ใช้สําหรับลําเลียงพืชผล ซึ่งในช่วงนี้ยังสามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ได้
อยู่ แต่ถ้าเป็นกลางเดือนหน้าจะเกิดปัญหาดินสไลด์ เพราะเส้นทางนี้จะใช้รถเข็นที่จะขนผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น แตงโม ฟักทอง ข้าวโพด ออกไปผมจึงขอเน้นย้ําท่านอีกครั้งเนื่องจากกลัว
ท่านลืมครับเพราะทุกๆปีทางเทศบาลได้เข้าไปซ่อมแซม ปรับถนนอยู่แล้ว หากท่านไม่เชื่อก็
สามารถให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูได้ว่าตรงนั้นมีพืชผลทางการเกษตรจริงครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าเส้นไหนครับ
นายกเทศมนตรี
นายกร เสริมสกุล เส้นตรงนี้อยู่ที่ห้วยน้ําขุ่นครับ ต้องขอโทษด้วยครับวันนั้นที่ผมส่งหนังสือไปอาจจะรีบไปสักหน่อย
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ มันอยู่ในเขตบ้านจอมกิตติ ชื่อห้วยว่า “ห้วยน้ําขุ่น”ครับ เคยเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่ 18
กรกฏาคม เนื่องจากเกิดฝนตกทุกวันจนทําให้ดินอุ้มน้ําไม่อยู่ทําให้เกิดดินสไลด์ นี่คือภาพประกอบ
มาให้ท่านดู อีกหนึ่งเรื่อง คือ มีโครงการของเด็กด้อยโอกาสตกหล่น ชื่อว่าเด็กหญิงจารุภัส วงศ์ชัย
/ ผมได้สอบถาม...

๔๕
ผมได้สอบถามกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 คือนายสมคิด กันทะวงค์ ไปแล้วคาดว่าอาจจะเกิดความ
ผิดพลาดเพราะตัวเขาเองเพราะมีพยานตัวบุคคลด้วย คือ ลุงของเด็กดังกล่าวได้นําเอกสาร
หลักฐานมายื่นให้กับนายสมคิด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะว่าโครงการนี้จะต้องนําไปประชาคม
หมู่บ้านที่ท่านได้แต่งตั้งไว้ เมื่อเอกสาร หลักฐานนํามาส่งที่เทศบาลแต่เทศบาลไม่ได้รับ ตรงนี้ดู
แล้วความผิดพลาดคงจะเป็นที่ผู้ใหญ่บ้าน เพราะตอนนี้ยังแก้ไขได้อยู่เนื่องจากมีเพียงรายเดียว
เท่านั้น จึงขอให้ท่านได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่คงจะทราบดี เพราะผมได้ให้ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามาชี้แจงกับทางเทศบาลด้วย ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะทําให้เด็กเสียโอกาสเพราะปีที่
แล้วก็ได้เสียโอกาสไปครั้งหนึ่งหวังว่าท่านคงจะไม่ลืมครับ แล้วขอย้ําว่าชื่อเด็กหญิงจารุภัส วงศ์ ชัย
และต้องสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรครับเพราะข้อมูลของเทศบาลไม่
มีครับและเด็กก็มีคุณสมบัติถูกต้องทุกอย่าง และปัจจุบันก็มีเงินอยู่ 2,400 บาท ก็สามารถปรับ
โอนเงินเข้ามาเพิ่มเติมในโครงการตรงนี้ได้คงจะไม่มีปัญหา และผมจะเรียนถึงท่านประธานสภาฯ
โดยตรงครับว่าการประชุมประจําเดือนตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งมายังไม่ได้ทําการตกลงกันเลยว่าจะ
ทําอย่างไร เพื่อพบปะ นําเสนอข้อมูลต่างๆหรือปรึกษาถึงเรื่องความเดือดร้องของพี่น้องประชาชน
มาให้กับฝ่ายบริหาร ท่านยังไม่ได้กําหนดวันที่แน่นอน นี่คือปัญหาถ้าเราจะมารอประชุม 3 เดือน/
ครั้งคงจะไม่ได้ แล้วผมเองก็พยายามจะเก็บข้อมูลไว้ จะให้มารวบรวมทีเดียวก็คงจะยาก ผมจึงจะ
ขอมาตกลงกับท่านประธานสภาฯว่าเราจะกําหนดวันที่เท่าไร เพื่อเป็นการประชุมประจําเดือนของ
สมาชิกฯ เพื่อที่จะนําเรื่องต่างๆมานําเสนอให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบ แต่มันไม่เกี่ยวกับสมัย
สามัญครับเป็นการประชุมที่เราตกลงกันเอง เพราะฉะนั้นผมจึงขอสอบถามท่านก่อนว่าในเรื่องนี้
เราจะต้องมีการประชุมทุกเดือนอยู่แล้วเพื่อที่จะนําเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านมานําเสนอ เรื่องนี้
ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ รบกวนชี้แจงให้ผมทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ทางเจ้าหน้าที่
นายกเทศมนตรี ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้ทําบันทึกข้อความเสนอว่างบประมาณที่เทศบาลตั้งช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส ซึ่งปีนี้มีอยู่ประมาณ 700,000 บาท มีหนังสือสั่งการมาว่าทางท้องถิ่นไม่สามารถที่จะจัด
ให้ได้ครับ ถ้าท่านลองดูในเทศบัญญัติ เดี๋ยวท่านคงจะต้องตั้งกระทู้ถาม เพราะว่าผมได้แจ้งว่า
จะต้องชี้แจงให้สมาชิกฯได้รับทราบว่าเด็กเคยได้ทุกปี คืองบประมาณปีที่แล้ว 600,000กว่าบาท
แต่ปีนี้ 700,000 กว่าบาท แต่ในปีนี้ได้ตัดงบประมาณไปหมด ซึ่งการตัดงบประมาณก็ทําตาม
หนังสืออ้างอิงที่ว่าทางท้องถิ่นไม่สามารถจัดการใช้จ่ายได้เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีอะไร
ต่างๆ แล้วผมได้หารือกับฝ่ายบริหารว่าถ้าหากไม่สามารถที่จะจ่ายได้จริงๆคงจะต้องเชิญ
ผู้ใหญ่บ้านหรือกํานันเพื่อที่จะชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการตัดงบประมาณจากฝ่ายบริหารแต่เป็นข้อ
กฎหมายที่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปทําได้ เนื่องจากตอนนี้มีพัฒนาสังคมเรื่องเด็กขึ้นมา กลายเป็น
ว่าเป็นการให้ที่ซ้ําซ้อน อย่างเช่นปัจจุบัน จปฐ.เราไม่สามารถที่จะอุดหนุนได้ครับ โรคพิษสุนัขบ้า
ก็อุดหนุนไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อ ซึ่งสตง.ได้ทักท้วงมาผมก็ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ดีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และจะเกิดผลกระทบกับ
หลายๆ ฝ่าย ทางสภาฯ ได้สอบมาก็ขอขอบคุณมากครับ

/นายกร เสริมสกุล…

๔๖
นายกร เสริมสกุล ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ การประชุมสภาฯสมัยสามัญทุกครั้งผมขอให้ท่านนําหนังสือเวียน
สมาชิกสภาเทศบาล หนังสือแจ้งหรือหนังสือสั่งการต่างๆแนบมาด้วย เพราะเราจะได้ศึกษา ได้ดูไป เนื่องจากที่ผ่านมา
ไม่ได้แนบเอกสารต่างๆนี้เลยแต่ผมก็เข้าใจ แต่ต่อไปผมขอให้ท่านแนบเอกสารหรือหนังสือสั่งการ
เหล่านี้ด้วยเพราะผมจะได้นําไปชี้แจงกับชาวบ้านได้ครับ ขอบคุณ
นายหมวก วิญญายอง เชิญครับ ท่านรองประธานสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุภักดิ์ มันทะนา ผมไม่ได้มาทักท้วงครับ ผมจะขอปรึกษากับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย
รองประธานสภาฯ ปกติทุกครั้งจะจ่ายวันที่ 4 ของเดือนนั้น ต่อไปจะสามารถกําหนดได้หรือไม่ว่าให้จ่ายทุกวันที่ 4
ของทุกเดือนและถ้าหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ให้เลื่อนไป เนื่องจากที่ผมไปงานต่างๆใน
ชุมชนมีชาวบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้สอบถามว่าถึงวันที่ 4 แล้วยังไม่ได้รับเงิน มีบางคนได้ตอบไปว่า
เนื่องจากนายกฯไปราชการทําให้ไม่สามารถที่จะเบิกเงินได้ แต่ผมว่าคงจะไม่ใช่สาเหตุดังกล่าว
เนื่องจากมีรองนายกฯ และผู้อํานวยการกองคลังอยู่ก็สามารถเบิกจ่ายได้ จึงขอเสนอว่าขอให้เป็น
วันที่ 4 ของทุกเดือนจะได้หรือไม่ ขอบคุณครับ (นายกร เสริมสกุล ยกมือ)
นายหมวก วิญญายอง เชิญครับ ท่านสท.กร เสริมสกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายกร เสริมสกุล ขอบคุณครับท่านประธานฯ ผมขอสนับสนุนเรื่องที่ท่าน สท.สุภักดิ์ ที่ได้นํามาอภิปราย ในเรื่องการ
สมาชิกสภาเทศบาล จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นผมต้องขอนําเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านผู้บริหารด้วยครับว่า การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นมันเป็นรายจ่ายประจําอยู่แล้ว ในเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนยังทุกวันที่
1 ขอเดือนได้ แล้วเบี้ยยังชีพจะจ่ายทุกวันที่ 1 ไม่ได้หรือ แต่ถ้าหากว่าวันที่ 1 ตรงกับวันหยุดก็
อาจเลื่อนไปได้ซักวันสองวัน ผมลงความเห็นว่าควรให้เป็นวันที่ 1 ของทุกเดือนและหากว่าในวันที่
1 ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะมารับเบี้ยยังชีพเองได้ เขาก็จะมีหนังสือมอบอํานาจมายื่นอยู่แล้วนี่คือ
วิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ ถ้าหากผู้บริหารเห็นความสําคัญก็ขอให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในวันที่ 1 ของเดือนผมหวังว่าท่านคงจะนําปัญหานี้ไปแก้ไขนะครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง เชิญครับ ท่าน สท.อินถา อินแถลง
ประธานสภาเทศบาล
นายอินถา อินแถลง ขอบคุณท่านประธานฯครับ ขอฝากไปถึงฝ่ายบริหารครับในเรื่องกล่องแกเบี้ยนที่สระน้ําบ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านน้ําดิบ ตอนนี้ได้เกิดดินทรุดตัวลงตามขอบ ขอแจ้งให้ทางกองช่างแจ้งให้ผู้รับเหมาด้วยครับ
และอีกเรื่องหนึ่งคือไฟฟ้าสาธารณะที่เกาะที่ถูกทุบ ผมไม่เข้าใจว่าพวกวัยรุ่น หรือเจ้าของที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเรื่องแมลง เป็นผู้ทําหรือไม่ ก็ขอให้ทางบริหารได้ช่วยแก้ไขด้วยขอบคุณครับ

/ขอปรึกษากับฝ่ายบริหาร...

๔๗
นายสุภักดิ์ มันทะนา ผมขอปรึกษากับฝ่ายบริหารในเรื่องโรงเรียนอนุบาลฯครับ เรื่องของโคมไฟที่ติดตั้งตามรั้ว
รองประธานสภาฯ มีเด็กไปได้ถอดออกมาแล้วขว้างไปตามถนนสี่แยก จึงขอปรึกษาว่าจะขอให้ฝ่ายบริหารทําหนังสือ
ไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของตําบลแม่ยวมไม่ใช่ของคนใด
คนหนึ่ง ซึ่งมี 3 จุดที่นํามาขว้างคือ สุสานบ้านน้ําดิบ สี่แยก และหน้าบ้านของผม จึงขอให้ ประสาน
กับผู้ใหญ่บ้าน เช่น บ้านจอมกิตติ บ้านน้ําดิบ บ้านห้วยวอก บ้านคะปวง และบ้านแพะคะปวง
ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทั้ง 2 ท่าน ผมจะนําเรื่องนี้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
นายกเทศมนตรี เรื่องเอกสารที่ท่านสมาชิกสภาขอนั้น ผมจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่สําเนา/ถ่ายเอกสารมาแจกให้
กรรมการแปรญัตติฯ ในส่วนของหลอดไฟฟ้า ท่านปลัดเทศบาลฯก็คงได้รับทราบแล้วนะครับ
ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ หากท่านมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไฟฟ้า ถนน ประปา
ประธานสภาเทศบาล ป่าไม้ ที่ดิน ขอแจ้งให้ผมได้รับทราบด้วยครับ เนื่องจากผมได้ประสานไว้เพื่อที่จะได้รับทราบ
ไปในทิศทางเดียวกัน ขอฝากไว้ด้วยครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ไว้เพียงเท่านี้
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
ลงชื่อ

ไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2558 เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

ชัยรัช สุนันท์
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยรัช สุนันท์)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2

ลงชื่อ

วุฒิกร ลือชา
(นายวุฒิกร ลือชา)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต
ลงชื่

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
1

อ

นิลวรรณ ชูเชิดไพร

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2

