๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕60
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายหมวก
2. นายสุภักดิ์
3. นายกร
4. นายระเบียบ
5.นายวุฒิกร
6.นายชาญชัย
7. นางนิลวรรณ
8. นายพรชัย
9. นายโอกาศ
10.นายชัยรัช
11. นายไททัศน์

วิญญายอง
มันทะนา
เสริมสกุล
กันธิยะ
ลือชา
ไชยสูตร
ชูเชิดไพร
รักการเลี้ยง
สิงขรบรรจง
สุนันท์
ธรรมเนียมต้น

ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
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
1. นายอินถา

อินแถลง

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1 ลาปุวย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพุทธิวัฒน์
2. นายสมคิด
3. นายสมเพชร
4. นายสุชาติ
5. นายชัยชนะ
6. นายสมชาย
7. นายต่วน
8. นางสุภาวดี
9. นายคําปัน
10.นางพเยาว์
11.นายณัฐพงษ์
12.นายอายูด
13.นายวิพล
14.นายพะแน
15.นายสุชาติ
16.นางธัญธากานจน์
17.นางสาวบังอร
18.นางสาวภัทรา

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
ดวงปูนันท์
วารีสีใส
บางอร
กันทวงค์
ศรีคําเรือง
เทพเสาร์
หลุยบุญเป็ง
จันตา
เดโชชลาลัย
สุดแดนไพร
ผิวนวล
พรมเสน
ศิริ
นรินคํา

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประชาชน ม.11
ประชาชน ม.2
ประชาชน ม.3
ประชาชน ม.3
ประชาชน ม.3
ประชาชน ม.3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3
ประชาชน ม.3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ 7
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6
ผอ.กองช่าง
นักจัดการงานทั่วไป
หน.ฝุายอํานวยการ
คนงานทั่วไป
/ เริ่มประชุม...

๒
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

สวั ส ดี ค รั บ ทุ ก ๆ ท่ า น ก่ อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระ ก็ ข อเชิ ญ ท่ า น
ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนครับ เชิญท่านประธานสภาครับ
(ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมได้ ต รวจสอบจํานวนสมาชิกสภาผู้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้แล้ว ถือว่าครบองค์ประชุม
สามารถดํ าเนิ นการประชุมได้ตามตามข้อ 25 แห่ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย
ข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
จึงขอเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.
2560 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เชิญครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลขานุ การสภาฯ ผมได้ตรวจสอบและแจ้งให้ ที่ ประชุมได้ รับทราบแล้ วว่ามีสมาชิกสภา
มาประชุมครบองค์ประชุม แต่มีผู้ลาปุวย จํานวน 1 คน คือ สท.อินถา อินแถลง ซึ่งก็ถือว่า
ครบองค์ ป ระชุ ม สามารถดํ าเนิ นการประชุ ม ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อ 25 ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2560
โดยเรียงลําดับการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองการรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
2๕๕๙ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 ขอให้
ท่านเสนอแก้ไข/เพิ่มเติมได้ เชิญครับ ขอเชิญ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ผมอยากจะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม ครั บ ขอให้ สมาชิก สภาได้เปิด รายงานการประชุม หน้า ๓๑ ตอนที่ สท.วุฒิ กร
อภิป รายเรี ย บร้อ ยแล้ ว ท่ านรองประธานสภาขอขอบคุ ณ สท.ชาญชัย ตรงนี้รู้สึ กว่ า
เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดหรือเปล่าครับ แต่ข้างล่างนี้ ผมอภิปรายครับผม น่าจะเป็นเชิญ สท.
ชาญชัย หรือเปล่าครับผม ถ้าพิมพ์ผิดประโยคจะเปลี่ยนไปเลยครับผม

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตชี้แจงครับ ตามที่ท่าน สท.ชาญชัย ได้สอบถามนั้น
มันเป็นประโยคต่อเนื่องนะครับ ซึ่งท่านสุภักดิ์ ได้ทําหน้าที่แทนประธานสภา ก็ได้กล่าว
ขอบคุณท่าน สท.วุฒิกร ที่อภิปรายเสร็จ พอดีท่านยกมือใช่ไหมครับ ก็ได้กล่าวเชิญท่าน
/ สท.ชาญชัย...

๓
สท.ชาญชัย ต่อมันก็เลยต่อเนื่องกันครับ มันเป็นไปตามเหตุการณ์ก็น่าจะถูกแล้ว และไม่
ต้องแก้ไขอะไรแล้วครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับมีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาดังนี้ครับ
สมาชิกภาท่านใดรับรองการรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่
2 ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือครับ / สมาชิกท่านใดไม่
รับรองการรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-รับรอง
จานวน 9 เสียง
-ไม่รับรอง
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอสรุปมติที่ประชุมสภาตามระเบียบ
วาระที่ 2 รั บ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ครั้ งที่แล้ ว ข้อ 2.1
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่
29 ธั นวาคม ๒๕๕๙ ที่ ประชุ มได้มี มติ รับรองรายงานการการประชุมด้วยคะแนนเสี ยง 9 เสี ยง,
ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
3.1 เรื่องการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในลาห้วยต่างๆ ในเขตพื้นที่ตาบลแม่ยวม
ของนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 1

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ข้อ 3.1 เรื่องการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในลําห้วยต่างๆ
ในเขตพื้นที่ตําบลแม่ยวม ของนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
ซึง่ มีหนังสือแจ้งลาปุวยนะครับ ก็จะข้ามวาระนี้ไปและเข้าสู่วาระลําดับต่อไป เพราะ
เจ้าของกระทู้ไม่อยู่นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (จานวน 3 โครงการ)
(1) โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําบาดาลบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 39,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3, บ้านคะปวง หมู่ที่ 8,
บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 44,300 บาท
(3) โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 และบ้านห้วยบง
หมู่ที่ 11 งบประมาณ 226,200 บาท
/ นายหมวก...

๔
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (จํานวน 3
โครงการ) 1. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําบาดาลบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 39,000 บาท
2.โครงการจั ดซื้อท่อคอนกรี ตเสริมเหล็ กบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3, บ้านคะปวง หมู่ ที่ 8,
บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 44,300 บาท 3.โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่
การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 และบ้านห้วยบงหมู่ที่ 11 งบประมาณ 226,200 บาท
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน(จํานวน ๓ โครงการ)
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลแม่ยวม มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน อันเป็นภารกิจสําคัญและเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อให้
ราษฎรมี น้ํา ประปาไว้ใช้ ในการอุ ปโภคบริ โ ภคทั่ วทั้ ง หมู่ บ้า น ซึ่ ง อยู่ในอํ า นาจหน้า ที่ข อง
เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 50 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา , มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการ
ประปา และพระราชบัญ ญั ติกํ า หนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ มาตรา 16 (2) การจัดให้มีและบํารุงรั กษาทางบก ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา, (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ และเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลแม่ยวม (พ.ศ.2560-2562) ประกอบกับยอดเงินสะสมของเทศบาล
ตําบลแม่ยวม มีเพียงพอที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนํามาดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ จํานวน 4,612,811.36 บาท
ดังนั้น ข้าพเจ้านายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม จึงขอเสนอญัตติ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ดังนี้
1.โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําบาดาลบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 39,000 บาท
2.โครงการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 , บ้านคะปวง หมู่ที่
8 บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 44,300 บาท
3.โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพืน้ ที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมูท่ ี่ 3 และบ้านห้วยบง
หมู่ที่ 11 งบประมาณ 226,200 บาท
รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 309,500 บาท จึงได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
และสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ท่านประธานสภาครับ ในการ
เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินขาดเงินสะสมครั้งนี้ ผมคิดว่าท่านบริหารควรแยกประเด็นให้
ชัดเจนนะครับ ว่าญัตติแต่ละเรื่องมันต้องมีหลักการและเหตุผลเฉพาะของตัวมันเอง แต่ที่
ท่านเสนอมาผมรู้สึกว่าเรื่องมันรวมกันทั้งหมดครับ แล้วท่านจะเสนอญัตติอย่างไรครับ
แล้วพวกเราจะพิจารณาอย่างไรครับ ถ้าท่านขอมาแบบนี้โดยที่เอาทุกเรื่องมารวมกัน
/ เราเห็นว่า...

๕
เราเห็นว่าบางโครงการไม่เร่งด่วนละครับ มันจะเกิดปัญหาครับ ในขณะที่ท่านเสนอญัตติ
มาในวาระการประชุ ม มี ส มาชิ ก สภาได้ ส อบถามกั น เองว่ า แต่ ล ะเรื่ อ งไม่ มี เ อกสาร
รายละเอียดแนบมาในวาระการประชุม เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าควรแยกแต่ละเรื่องออกมา
เพื่อจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไป ทั้งหมดนี้เรารู้แล้วว่าการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้มี 3
โครงการ โครงการที่ 1 โครงการจัดหาเรื่องสูบน้ําบาดาลห้วยโผ หมู่ 6 ท่านต้องแยก
หลักการและเหตุผลของโครงการออกมา โครงการที่ 2 โครงการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3, บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ตรงจุดนี้ท่านก็ต้องแยกประเด็นออกมา
และชี้เปู าหมายว่ าตรงจุ ดไหนเราจะได้ พิ จารณากัน เป็นเรื่องๆไป ส่ ว นโครงการที่ 3
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ 3 ตรงงบประมาณเราเข้าใจอยู่
แต่ทั้งนี้ลายละเอียดของแต่ละเรื่องแต่ละโครงการ ไม่ได้มีรายละเอียดแนบไว้ ในวาระการ
ประชุม เพราะฉะนั้นเราอยากให้ท่านแยกประเด็นเป็นเรื่องๆ ไป เพราะเราจะได้พิจารณา
กันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเราจะไม่เอามารวมกัน ในเบื้องต้นผมขออภิปรายเพียงเท่านี้ก่อนครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ท่านเสนอซื้อเครื่องสูบน้ํานะครับ ราคา 39,000 บาท แต่ผมได้ไปสอบถามราคา
มานะครับ ซับเมอร์ส 3 แรง 22 ใบพัด ราคา 29,000 บาท นะครับ เครื่องที่ท่านเสนอ
มา ราคา 39,000 บาท มันแพงไปเป็นหมื่นนะครับ ธรรมดาถ้าเอาซับเมอร์สลงเขาจะไม่
มีค่าแรงนะครับ ชาวบ้านจะช่วยกันเอาลงตามที่ผมเคยซื้อมานะครับ ไม่มีค่าแรงชาวบ้าน
จะช่วยกันเอาลงครับ มีอีกแบบครับถ้าตัวมอเตอร์มันดี ใบพัดมันเสียอย่างเดียว ใบพัดมัน
ก็มีขายครับ 22 ใบพัดราคาประมาณ 9,000 บาท เพราะถ้าตัวมอเตอร์มันดีเราควรใช้
ตัวนี้สํารองก่อนครับ ถ้าซื้อตัวใหม่ตัวเก่าก็จะไม่มีประโยชน์ก็จะทิ้งไปเปล่าๆ ผมก็มีแค่นี้ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภา สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ ยวม ตามที่นายกได้ยื่นญัตติ
มานั้นนะครับ ตามที่(ขออนุญาตเอ่ยนาม) ท่านสท.กร เสริมสกุล ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่
มี 3 โครงการผมเห็นด้วยครับควรแยกเป็นเรื่องๆ เพื่อ การพิจารณาของสมาชิกสภาของ
เราจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างเช่นถ้าเราจะอภิปรายโครงแรกคือโครงการเครื่องสู บน้ํา
(ซับเมอร์ส) เราก็จะได้อภิปรายเป็นเรื่องๆไปถ้าอภิปรายทั้ง 3 โครงการก็จะไม่ชัดเจน
และจะยากในขั้ น ตอนพิ จ ารณาครั บ ผมก็ จ ะขออภิ ป รายเลยนะครั บ โครงการที่ 1
โครงการจัดหาเรื่องสูบน้ําบาดาลบ้านห้วยโผ หมู่ 6 อันที่จริงก็เป็นเรื่องที่จําเป็นและ
เดือดร้อนของชาวบ้านมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับ ผู้บริหารควรจะใช้งบกลาง
ในการดําเนินการ ไม่ใช่จะมาขออนุมัติ จ่ายขาดอย่างเดียว ควรใช้งบกลางที่เราพอมีอยู่
เพราะผมรู้มาว่าบ้านห้วยโผได้สมทบทุนเพิ่มอีก 5,000 บาท โครงการนี้เขาก็มีส่ว นร่วม
ผมเห็นว่าเราควรใช้งบกลางไปช่วยเพื่อไม่ให้เดือดร้อน และอีกอย่างรถเทศบาลก็ไปส่งน้ํา
แทบทุกวัน ค่าน้ํามันรถก็ต้องจ่ายทุกวัน ค่าน้ํามันก็รถน่าจะซื้อเครื่องสู บน้ําได้ห ลาย
เครื่องแล้ว อันนี้ผมแค่นํามาเปรียบเทียบนะครับ ผมจึงเห็นว่าเราน่าจะใช้งบส่วนกลาง
/ เข้ามาช่วย...

๖
เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ แทนที่จะใช้การจ่ายขาดเงิน ผมขอจบอภิปรายแค่เพียงเท่านี้นะครับ
มีท่านใดที่จะเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองประธานสภาสุภักดิ์ มันทะนา ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.โอกาศ ครับ

นายโอกาส สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่ อ งเครื่ อ งสู บ น้ํ า (ซั บ เมอร์ส ) คื อ มั นมี ห ลายยี่ห้ อ หลายราคา และอย่า งที่ท่ า น สท.
ระเบียบ ได้พูดไปคือ ถ้าซื้อแค่ใบพัด มาเปลี่ยน มันจะสู บน้ําขึ้นดอยไม่ไหวมันจะได้น้ํา
ไม่พอเพียงต่อการใช้ในหนึ่งวัน แต่ถ้าซื้อเครื่องใหม่เลยคิดว่าน่าจะดูดน้ําได้มากกว่าเดิม
เครื่องเก่าที่ใช้มาก็หลายปีแล้วระบบการทํางานก็ สึกหรอไปตามกาลเวลาต้องซื้อเครื่อง
ใหม่อย่างเดียว ส่วนราคามันก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบ เหมือนที่ท่านรองประธานสภาฯ
ได้พูดไปเมื่อสั กครู่ก็ถูก ถ้าคิดค่าน้ํามัน รถที่ไปส่ งน้ําทุกวันถ้าซื้อเครื่องสูบน้ําน่า จะได้
หลายเครื่องแล้วละครับ ก็ขอพิจารณาซื้อใหม่ครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องซับเมอร์ส
ของบ้านห้วยโผนั้น เนื่องจากภูมิประเทศของบ้านห้วยโผที่จะต้องสูบน้ําโดยต้องสูบจาก
ล่ างขึ้น บนดอย ถ้า วั ดจากแนวดิ่ งน่ าจะประมาณ 200-300 เมตรต้ องใช้เ ครื่อ งที่ มี
ประสิทธิภาพในการส่งน้ําสูง ถ้าหากใช้เครื่องที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือเครื่องเล็กอย่าง
ของเดิมมัน จะเปลืองไฟแต่ ได้ปริมาณน้ํา น้อยครับ และตามที่ท่านรองประธานสภาฯ
ถามว่ า ทํ า ไมเราไม่ ใ ช้ ง บกลางนะครั บ การที่ จ ะใช้ ง บประมาณหรื อ จ่ า ยขาดนะครั บ
ทางฝุ า ยบริ ห ารได้กํ า หนดนโยบายว่ าเมื่ อ ได้ รั บการร้ อ งเรี ย นและได้ รั บ การแจ้ ง จาก
ประชาชน ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในพื้ น ที่ ผมก็ ไ ด้ เ ชิ ญ ท่ า นปลั ด เทศบาลในฐานะเจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณมาหารือ ซึ่งผมก็คิดเหมือนท่านว่าอยากใช้งบส่วนกลางเพราะสะดวกรวดเร็ว
ฉับไว แต่ท่านปลัดก็ได้ติงว่าการใช้งบกลางนั้นจะต้องเกิดภัยพิบัติหรือเกิดน้ําท่วม ซึ่งใน
ส่ ว นนี้ เ ราก็ ยั ง สามารถที่ จะขอจ่ า ยขาดเงิ น สะสมได้ เราก็ยั ง มี เงิ น สะสมพอที่ จะช่ ว ย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ซึ่งมัน อาจจะล่า ช้าบ้างไม่ทันใจบ้างนะครับ
เพราะเราอยู่ในกฎระเบียบของกฎหมาย ข้อบังคับ และมีห น่ว ยงานที่ต้องตรวจสอบ
ในการทํางานของเราหลายๆ หน่วยงาน หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกระเบียบเราก็ต้อง
รับผิดชอบ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทางคณะผู้บริหารไม่เคยนิ่งนอนใจเลยครับ ความเดือดร้อน
ของชาวบ้านไม่ว่ามีจํานวนมากหรือมีจํานวนน้อยเมื่อมันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ผมก็จ ะทําให้ดีที่สุ ด โดยเฉพาะเรื่องความจําเป็น ของแต่ล ะหมู่บ้านก็จะไม่เหมือนกัน
อย่างเช่นเรื่ องนี้หมู่บ้านนี้อาจจะเห็นว่าเป็นความจําเป็นเรื่อ งด่วน แต่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
อาจจะเห็นว่ายังไม่จําเป็นเร่งด่วนอันนี้คือการเปรียบเทียบ เรื่องความจําเป็นมากน้อย
เพียงใดมันอยู่ที่ประชาชนในพื้นที่นั้น กรณีที่ท่านรองประธานสภาได้ถามนั้น ผมจะให้
ทางท่านปลัดได้ชี้แจงเรื่องลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบกลาง และการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ
/ นายหมวก...

๗
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านนายกฯ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาครับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับ
มันมีวิธีการอยู่ครับ บางอย่างก็ใช้งบกลางได้แต่บางอย่างก็ต้องนําเรื่องผ่านที่ประชุมสภา
แห่งนี้นะครับ ที่ท่านรองประธานสภาฯ (ขออนุญาตเอ่ยนาม) ได้ อภิปรายมาก็เป็นอีก
มุมมองหนึ่ง แต่ข้อระเบียบเรื่องครุภัณฑ์ถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้ เราต้องมาหารือสภาครับกรณี
เครื่องสูบน้ําบาดาล(ซับเมอร์ส) ที่บ้านห้วยโผก็เช่นเดียวกันก็เป็นครุภัณฑ์ในทางระเบียบ
กฎเกณฑ์จะไม่ให้ใช้ งบกลาง เพราะงบกลางให้ใช้ในการช่ วยเหลือบรรเทาเฉพาะหน้า
ในเรื่องสาธารณภัยต่างๆ แต่นี่ เป็นการชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ก็ต้องดําเนิน
ตามช่องทางที่ถูกต้อง อันที่จริงแล้วในภาพรวมการใช้งบประมาณก็เป็นเงินก้อนเดียวกัน
ทั้งงบส่วนกลางและเงิน จ่ายขาดก็เป็นเงินของเทศบาล แต่ช่องทางในการใช้ จ่ายต้องดู
ลักษณะและประเภทของการใช้จ่าย ครุภัณฑ์ในลักษณะนี้ก็ต้องหารือสภาแค่นี้เองครับ
ส่วนงบกลางต้องเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ให้ นําไปซื้อครุภัณฑ์ แต่ให้นําไป
บรรเทาความเดือดร้อนเหตุอุทกภัย วาตภัย เบื้องต้น ให้ไปใช้งบกลางได้เป็นอํานาจของ
ฝุายบริหาร แต่ถ้าเรื่องครุภัณฑ์ต้องนํามาหารือที่สภา ซึ่งผลดีก็คือท่านก็จะทราบการ
ใช้จ่ายงบประมาณว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่า ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการอย่างนั้น
และแนวทางการตรวจสอบของหน่ว ยงานที่เราถูกตรวจสอบทุกปี จากสตง. เคยมีข้อ
ทักท้วงเรื่องการใช้งบกลางไปซื้อครุภัณฑ์ และส่วนใหญ่ก็จะให้คืนเงิน งบประมาณ เราไม่
อยากให้เหตุการณ์นี้ขึ้นภายหลัง คือเราต้องใช้งบประมาณให้ถูกต้อง ส่วนหลักการเหตุผล
ความจํ า เป็ น ท่ า นก็ ส ามารถมาพิ จ ารณากั น ได้ ผมขอชี้ แ จงเพี ย งเท่ า นี้ ค รั บ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
เสียเวลา ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานครับ ผมไม่ได้ติดใจเรื่องการใช้เงินหมวดไหนครับ แต่ที่ผมติดใจคือ
เรื่ องที่ท่านประมาณราคาครับ คือราคาในท้องตลาดสองหมื่นกว่าบาทครั บ แต่ ท่า น
ประมาณมาสามหมื่นกว่าบาทนะครับ ผมอยากให้ท่านอธิบายครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับท่านประธานสภา เรื่องรายละเอียดของงบประมาณผมจะให้ทาง ผอ.กองช่าง
ได้ชี้แจงว่าทําไมราคาถึงสูงกว่าราคาที่ท่าน สท.ระเบียบ ได้แจ้งว่าราคาทั่วไปประมาณ
สองหมื่นกว่าบาทแต่ทําไมอันนี้ถึงเป็นสามหมื่นเก้า ขอเชิญท่าน ผอ.ช่าง ครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ
ในส่วนของราคาที่ว่าแตกต่างกันนั้ น วัสดุมันจะแตกต่างกัน ตัวที่ราคาสองหมื่นกว่าเป็น
ตัวระบบใบพัด ขนาด 20 ใบพัด วิธีการสูบน้ําความแรงของน้ําต้องใช้ใบพัดมาก สเปค
มันนะครับคือต้องใช้ความแรงดันสูงเลยต้องเพิ่มใบพัดจากเดิมนะครับ ๒๐ ใบพัดเพิ่มเป็น
๒๔ ใบพัด ราคาก็จะสูงขึ้นตามสเปคของซับเมอร์สครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับ
ของเราต้องใช้แรงดันมากกว่าจากเดิมที่ใช้อยู่เท่านั้นเอง ขอบคุณครับ
/นายหมวก...

๘
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่าน ผอ.กองช่าง ต่อไปขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับขอถามท่าน ผอ.กองช่างเพิ่มเติมครับ สเปคของซับเมอร์สที่ ผอ.กองช่าง แจ้งมามี
กีใ่ บพัดนะครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรื่องนี้สักครู่นะครับ ผมจะไปเอาสเปคของซับเมอร์ส
มาให้ดูนะครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภา สเปคและราคาที่ผมเอามาดู จะมีอยู่ ๒๐ ใบพัด ๒๒๐ โวลต์
ราคา ๒๘,๕๐๐ บาท ส่วน ๒๒ ใบพัด ๒๒๐ โวลต์ ราคา ๒๙,๐๐๐ บาท และ ๒๔ ใบพัด
900 ปอนด์ ราคา ๒๘,๐๐๐ บาท นี่คือ ๓ สเปค นะครับที่เอามาดู

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาครับสําหรับรายละเอียดการขอเงินเพื่อซื้อซับเมอร์สนั้น
สเปคท่านมีตรงไหนครับ ท่านบอกเฉพาะสเปคสูบน้ําของหย่อมน้ําบ้านห้วยโผแต่ท่าน
ไม่ได้บอกว่าท่านจะซื้อสเปคไหนนะครับ คือแบบนี้นะครับท่านการขอเงินสะสม ระเบียบ
การใช้เงินสะสมต้องมีรายละเอียดชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับ ขั้นตอนที่ท่านขอ ถามว่า
ตามระเบียบการขอเงินสมสะถูกต้องหรือไม่ มันไม่ถูกชัดเจนเลย แต่เราก็ยังพอหลับตา
ให้ได้อยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนัน้ เมื่อเราตรวจสอบเจอแล้วว่ารายละเอียดที่ท่านจะซื้อมันขนาดไหน
มีกี่ใบพัด แต่มีเพื่อนสมาชิกสภาได้ทักท้วงว่ามีหลายยี่ห้อ คําว่ายี่ห้อเป็นเครื่องหมายทาง
การตลาดของเขา แต่สเปคของมันถ้าซื้อขนาด ๒๒ ใบพัดหรือ ๒๐ ใบพัด ราคาต้องอยู่
ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าหากว่าคุณภาพดี ไม่ดีอยู่ที่จํานวนใบพัดของมัน แต่เราติดใจตรงที่
ใบพัด ที่ท่าน สท.ระเบียบเอาข้อมูลมาชี้แจงในสภาบอกว่าถ้าหากขนาดนี้ ราคาเท่านี้
แต่ท่านเสนอมาและขอเงินเกินไปตั้งเยอะ และที่ท่านตอบมาผมฟังดูแล้วก็ยัง งงๆ และยัง
สับสนอยู่เลยครับ แล้วสเปคที่ท่านจะซื้ออยู่ไหนครับอยู่หน้าไหน ผมจะได้ เอามาอภิปราย
กันตรงนี้เลยครับ ท่านช่วยตอบหน่อยครับว่าอยู่หน้าที่เท่าไร หรือว่าเอาใบประมาณราคา
ค่าก่อสร้างตรงนี้ มันเป็นใบ คล ๔/๑ท คือท่านประธานสภาครับขอให้ชี้แจงรายละเอียด
ด้วยว่า สเปคที่ท่านจะซื้อนั้นขนาดใดเท่านั้นครับ เราจะได้พิจารณากัน ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

รอท่านผอ.กองช่าง ก่อนนะครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
คือแบบนี้นะครับ ในเรื่องโครงการ ๓ โครงการนี้จริงๆ มันต้องแนบหลักการและเหตุผล
และรายละเอียดมาด้วยนะครับจะได้รู้กัน อั นนี้ยกหัวข้อมาและจํานวนเงินมา แล้วก็ มา
ถกเถียงกัน จริงๆต้องแนบโครงการ รายละเอียดของเงินตรงนี้ว่า จะซื้ออะไรไปบ้างรวม
แล้วได้สามหมื่นกว่าบาท ต้องมีรายละเอียดแนบมาทั้งสามโครงการเลยนะครับหรือ ว่า
ถ่ายเอกสารมา เราจะได้ดูไปพร้อมๆกันครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ
/ นายกร...

๙
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ตรงนี้ผมรู้แล้วว่ามันอยู่ที่บันทึกข้อความทาง ผอ.กองช่าง
ได้ชี้ แจงแล้ ว ในบั นทึ กข้ อความผมเข้า ใจว่า เป็ น ซั บเมอร์ส เก่ า แต่ เมื่ อเป็น สเปคของ
ซับเมอร์ส ใหม่ เราก็ จะเทียบค่าเท่ากับ ซับเมอร์ส เดิม แต่ทีนี้เราสอบราคาแล้ว ว่า 22
ใบพัด ราคาอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาท แต่ที่ท่านบอกมันจะอยู่ที่สามหมื่นแปด และรวมค่า
ติดตั้งอีกคือหนึ่งพันบาท ในบันทึกการประชุ มนั้ น เป็น ของผู้ใหญ่บ้านยังบอกว่ายังจะ
สมทบเงินอีก แต่เงินชาวบ้านเราไม่เอาของเขามายุ่งเกี่ยวแล้วนะครับ เพราะว่าชาวบ้าน
ควรเป็นแรงงานดีกว่า ถ้าเราเอาเงิน ชาวบ้านมามันจะไม่เหมาะสม ทีนี้สเปค 22 ใบพัด
กําลังส่ง HM ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ เมตรตรงนี้ท่านเขียนว่า สามหมื่นแปดพั นบาท ราคารวม
ภาษี เราติดใจอยู่ว่าค่า แรงติดตั้งอีกหนึ่งพันบาท ท่านผูกตรงนี้เข้าไปเราไม่เห็นด้วยนะ
ครับ วิธีการของท่านเราไม่เห็นด้วยนะครับ ท่านจะซื้อให้ ชาวบ้านเราเห็นด้วยนะครับ
แก้ปัญหาความเดือนร้อน แต่ห้ามมีอะไรมาแอบแฝงมาซ่อนเร้นอยู่ตรงนี้ ท่านต้องชี้แ จง
ให้ ชั ด เจนว่ า จะใช้ เ งิ น ซื้ อ ขนาดเท่ า ไร อย่ า งไร แรงงานชาวบ้ า นพร้ อ มอยู่ แ ล้ ว ที่ จ ะ
ช่วยเหลือดูแล แล้วค่าแรงงานตรงนี้ไม่ได้มี อยู่แล้ว ชาวบ้านยัง มีน้ําใจมาสมทบทุนอีก
อันนี้คือสิ่งที่เราติดใจครับ ขอบคุณมากครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตครับท่านประธานสภา พอดีผมรับเรื่องนี้อยู่ผมจะขอชี้แจงให้ท่าน สท.
รับทราบ ในส่วนที่ชาวบ้านสนับสนุนเงินมา ๕,๐๐๐ บาทนั้น ตอนแรกที่เราให้ช่างแว่น
ถอดออกมาเช็คว่ามีอะไหล่อะไรมันเสียบ้าง ค่าแรงหนึ่งพันบาทของช่างแว่นนั้น ก็เป็น
ค่าแรงที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของช่างแว่นที่ต้องนํามาเช็คอะไหล่หนึ่งพันบาท
ตอนแรกทางเทศบาลไม่มีงบเพื่อจะขอเพราะยังไม่ทราบว่าซับเมอร์สที่เราจะเอาขึ้นมานั้น
ตรงไหนมันจะเสียบ้าง ก็เลยคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านว่าบอกชาวบ้านด้วยว่าตอนดําเนินการ
มีค่าเอาซับเมอร์สขึ้น พ่อหลวงก็รวบรวมเงินมาได้ ๕,๐๐๐ บาท ไว้ที่ผมนะครับให้ ทาง
กองช่างเก็บ ไว้ และผมจ่ายในส่ ว นที่เอาซับเมอร์ส ขึ้น ๑,๐๐๐ บาท ในส่ วนของยอด
๕,๐๐๐ บาท พอเอาซับเมอร์สขึ้นมาให้ช่างแว่นเช็คเสียไป ๑,๐๐๐ บาท พอดีมีช่างของ
ทางกรมทรัพย์ฯ มาเจาะบาดาลที่บ้านห้วยโผ ผมก็เลยขอให้ช่างของกรมทรัพย์ถอดตัว
ซับเมอร์สเช็คดูว่ามีส่วนไหนของซับเมอร์สเสีย ทางช่างก็ได้ถอดซับเมอร์สดู ช่างแว่นไม่ได้
ถอดนะครับเอาขึ้นอย่างเดียว พอเช็คแล้วมีหินปูนเกาะอยู่ตรงใบพัดเต็มเลยทําให้ใบพัด
ไม่หมุนต้องถอดออกมาล้างก็เจออาการของซับเมอร์สที่สูบน้ําไม่ขึ้นทําให้กินไฟเนื่องจาก
ใบพัดสึก ทําให้ใบพัดไม่มีกําลังดูดเพื่อจะเอาน้ําขึ้นและมีใบส่วนที่แตก ผมก็เลยมาถาม
ท่านนายกฯ ว่าตรงนี้มันแตกมันสึกทําให้การสูบน้ําขึ้นได้ไม่เต็มมาตรฐานของการใช้งาน
ของซับเมอร์ส ก็ทําให้เราเสียค่าไฟเยอะ ก็เลยปรึกษาพ่อหลวงว่า ถ้าใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ดีแล้ว
เราจะขอสภาเปลี่ยนได้ไหม ในส่วนของช่างแว่นก็บอกว่าในเมื่อเราถอดมาแล้ว บ่อเรา
สามารถลงท่อประปาได้อีกหนึ่งท่อน ในส่วนเงินของ ๕,๐๐๐ ก็ไปซื้อท่อประปาอีกหนึ่ง
ท่อน ๕๐๐ บาท เพื่อจะไว้สํารองใช้ ตอนเอาซับเมอร์ส ลง ตอนที่เราจะขออนุมัติจาก
สภาซื้อ คือตอนนี้เงิน ๕,๐๐๐ บาทเราได้ใช้เป็นค่าเอาซับเมอร์สขึ้นบวกค่าท่อ 500 บาท
ที่จะเอาเพิ่มลงไปในบ่อเป็น ๑,๕๐๐ บาท เหลื อเงิน ๓,๕๐๐ บาท นี่คือยอดเงิน ของ
ชาวบ้านที่รวบรวมมานะครับ ในส่วนที่เราบอกว่าใช้ไป ๑,๕๐๐ บาท แล้ว เราก็ได้ปรึกษา
กันว่าถ้าเราขออนุมัติจากสภาได้ ก็ควรบวกค่าเอาซับเมอร์ส ลงอีกหนึ่งพันบาทซึ่งเป็น
ค่าแรงของช่างแว่นใส่ลงไปในนี้ เลยบวกกับค่าซับเมอร์ส ก็เลยเป็นยอดรวมตามเอกสาร
ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบครับ
/ นายหมวก...

๑๐
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ เท่าที่ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงให้สภารับทราบ กรณีการเอา
ซับเมอร์ส ขึ้นและเอาลง จะมีค่าใช้จ่ายครั้งละหนึ่งพันบาท ถ้าอย่างนั้นก็ ไม่ต้องทํามา
หากินอะไรแล้วครับ เอาซับเมอร์สขึ้นลงบุคลากรของเรามีอยู่แล้วเอาขึ้นมันไม่ยากเลย
ครับ ตรงหน้าเทศบาลของเรามันก็มีอยู่แล้วซับเมอร์สตรงนั้น ค่าแรงนั้นถ้าเราไม่บวกเข้า
ไปมันก็ไม่ใช่ปัญหาทําไมต้องเสียค่าจ้าง บุคลากรเทศบาลของเราก็มี สามารถร้องขอได้
แต่การถอดอะไรต่างๆ อีกส่วนนั้นถ้าถอดออกมาแล้วชํารุดทรุดโทรมมันแตกมันหัก เราก็
รู้ตรงนั้ น อยู่ น ะครับ แต่ ผ มติดใจค่าแรงและค่าดําเนินการของท่านมันไม่ได้เกิดความ
จําเป็ น เลยนะครับ ถ้าจะอ้างว่าเอาลง ๑,๐๐๐ เอาขึ้น ๑,๐๐๐ อันนี้ผมสรุปนะครับ
แล้วตัวที่มันแพงกว่าปกติละครับเกือบตั้งหมื่นบาทท่านยังไม่ได้ชี้แจงเลยครับ ท่านชี้แจง
แต่ค่าแรงว่าจะบวกค่าแรงอีก ๑,๐๐๐ บาท แต่ท่านหักไปแล้ว ท่านเอาเงินชองชาวบ้าน
มาสมทบทุนเอามาดําเนินการค่าแรงไปแล้ว วิธีการถ้าท่านจะประหยัด หรือว่าให้เกิด
ความคุ้มค่าคุ้มทุนต่างๆชาวบ้านก็สามารถเอาขึ้นมาได้ครับไม่จําเป็นเลยครับว่าจะต้อง
จ้างคนนอกให้เอามาขึ้นมัน เสี ยเงินเปล่ าประโยชน์เลยครับ ด้วยความเคารพนะครับ
ซับ เมอร์ ส นี่ ผ มก็เ คยเอาขึ้ น มาแล้ ว ใช้ค นแค่ 2 คนเท่า นั้ นครั บ ดู ว่า สภาพใช้ไ ด้ไ หม
และเมื่อทางกรมทรัพย์ฯ เป็นคนถอดก็ไม่จําเป็นต้องเอาช่างแว่นมาดําเนินการเบื้องต้น
นะครับ แต่เมื่อดําเนินการเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วจริงอยู่ เมื่อเรียกเขามาแล้วต้องมีค่า
ดํา เนิ น การ แล้ ว ทํ า ไมไม่ คิ ดก่ อ นว่ า เรื่ อ งแค่ นี้ ทํ า ไมต้ อ งสิ้ น เปลื อ งโดยใช่ เ หตุ ล ะครั บ
องค์ความรู้ของกองช่างไม่มีเลยหรอครับเรื่องเอาขึ้นเอาลง อันนี้เราต้องซักถามเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจว่าการเอาขึ้นเอาลงชาวบ้านพร้อมอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยาก ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.โอกาศ สิงขรบรรจง ครับ

นายโอกาส สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาครับ คือพูดถึงซับเมอร์สอย่างที่ช่างพูดมา ต้องใช้ใหม่อย่างเดียว
ถ้าจะซ่อมแซมคงจะใช้งานได้ ไม่นานครับ มันจะสึกหรอเหมือนเดิม และก็คงดูดน้ําได้
ไม่เต็มที่ อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเอาช่างแว่นมาดูและต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
ไม่ใช่ว่ามีทุกๆวันนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งนะครับ ๑,๐๐๐ บาท ค่าเสียเวลา
ถ้าขอมาเปล่าๆ เขาคงไม่มาหรอกครับ คือว่านี่คือค่าเสียเวลาต่อวันที่จะมาดึงซับเมอร์ส
ออกมาชาวบ้านคงไม่มีความสามารถที่จะมารื้อมาถอนเองได้ครับ ต้องเอาช่างที่ชํานาญ
อย่างช่างแว่นมาดูมาถอดว่าตรงไหนดี ไม่ดี อันนี้มันก็ต้องมีค่าเสียเวลาให้เขา เขาเอาแค่
พันเดียวก็ดีแล้ว เพราะว่าเขาก็เสียเวลา และมันก็ไม่ได้มีทุกวัน 4-5 ปีเสีย 1 ครั้งการเสีย
เงินเท่านี้ผ มว่าก็ดีกว่าที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เอาน้ําไปส่งให้ ทุกๆวั น เดือนหนึ่งต้องเสียค่า
น้ํามันรถเป็นหมื่นๆ ก็เหมือนกับที่ท่านรองประธานสภาฯ ว่าค่าน้ํามันรถสามารถซื้อ
ซับเมอร์สได้ 2-3 เครื่องแล้ว ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอถามท่าน ผอ.กองช่าง ว่าวันนั้นช่างแว่นได้แจ้งว่ามอเตอร์ดี หรือว่ามอเตอร์ไม่ดีครับ
/ นายหมวก...

๑๑
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ช่างแว่นได้แนะนําว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนทั้งสองตัว ซึ่งมัน
จะเข้ากันได้ดี อันนี้เราถามผู้ชํานาญการนะครับ คือเขาแนะนําว่าถ้าเราจะเปลี่ยนมัน ต้อง
เปลี่ยนทั้ง 2 ตัวมัน จะคุ้มค่ากว่า ของเก่าที่ ใช้อยู่ก็ใช้มา ๔-๕ ปีแล้ว ซึ่งก็ผ่านการใช้งาน
มานานละครับ คุ้มค่ากับการใช้งาน เขาก็เลยแนะนําให้ซื้อสองตัวเป็นชุดเดียวเลยครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับท่านประธานสภา พอดีนึกว่ามอเตอร์มันดีอยู่และเสียเฉพาะใบพัด ถ้าเป็น
ใบพัดอย่างเดียว ๒๒ นิ้ว ราคาจะอยู่ที่ ๙,๐๐๐ บาท ถ้ามอเตอร์มันดีนะครับ ก็ซื้อใบพัด
ใส่อย่างเดียวก็ได้ เราจะได้ประหยัดงบประมาณไปอีก

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาครับผมขอเรียนให้ท่าน สท.โอกาส ให้รับทราบนะครับ
ประเด็นที่ท่านว่าต้องการอันใหม่ เราเห็นด้วยนะครับเราอยากจะให้ท่านได้อันใหม่ แต่ทีนี้
ท่านจะได้อันใหม่ได้คุณภาพที่ดีนั่นและคุ้มค่ากับเงิน ท่านต้องมาซักถามตรงนี้ เราไม่ได้
คัด ค้า นที่ จ ะได้ อัน ใหม่น ะครับ ใบพั ดถ้ ามั นแตกหั ก ไปการใช้ง านมัน สึ ก หรอจริง ครั บ
มันต้องใช้อันใหม่ ท่านเป็น สท.ท่านควรจะพิจารณาให้อย่างถ่ องแท้เพื่อจะได้ของไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าในท้องถิ่นของท่านเอง ท่านไม่ได้พิจารณาถึงตรงนี้เลย ส่วนคน
ที่จะขายของนั้น แน่นอนนะครับเขาก็จะไม่บอกละว่าของนั้นยัง ดี แม้จะดีเขาก็จะบอกว่า
ไม่ดีเพราะเขาจะได้ขายของใหม่อยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่มีความรู้ เขาก็จะหลอกเราแบบนี้
ละครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมตั้งข้อคิดให้ท่านฟัง ทีนี้ที่ผมซักถามตรงนี้คือ ๑.ท่านจะให้
จ่ายค่าแรงไปแบบเปล่าประโยชน์หรือทั้งๆที่ชาวบ้านลงทุนลงแรงมาไม่ใช่น้อยๆ ผมไม่
เห็นแต่คิดว่าไม่ต่ํากว่าห้าคนที่ไปช่วยกัน แต่ผมจะบอกให้ท่านว่าแค่สองคนก็สามารถเอา
ซับเมอร์สขึ้นมาได้แล้ว ตรงนี้ท่านน่าจะซักถามช่วยผม แต่เราต้องการให้ได้อันใหม่แหละ
ครับ แต่ในเมื่อจะได้อันใหม่เราก็ต้องได้ของที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับเงินที่ใช้และจะมีอีก
หลายๆหมู่บ้าน ถ้าหากว่าวันข้างหน้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น แต่ว่าถ้าใช้มาตรฐานแบบนี้
ออกไปบวกขึ้นๆไปเรื่อยๆ แล้วผลประโยชน์จะตกกับใครละครับ พี่น้องประชาชนก็ต้อง
เรี่ยไรเงินเสียผลประโยชน์อีก ทีนี้ เอาเงินสะสมมาใช้อีกก็เกินความจําเป็นอีก ถ้าหากว่า
มาตรวจสอบแล้วงบที่ ใช่แค่สองหมื่นกว่าบาท มอเตอร์นั้ นต้องให้ผู้มีความรู้ตรวจสอบ
อีกชั้นหนึ่งหลายๆคนดู ถ้ามันดีไม่ต้องเปลี่ยนเราอาจจะประหยัดได้อีกนะครับ แต่เอาละ
ครับผมได้เห็น สภาพการใช้งานของซับเมอร์สแล้ว ในสภาพของน้ําที่มี สีขุ่นๆหรือมีหิน
ตะกอนจริงอยู่ครับใบพัดอาจจะสึกหรอได้ แต่ท่านก็ต้องไปดูว่าใบพัดที่เอามาดําเนินการ
นั้น ๒๒ ใบพัดจริงไหม นี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านเรียกร้องและผลั กดัน ครับผมฝากไว้ด้ว ย
แล้วเรื่องค่าแรงต่างๆชาวบ้านก็ได้ช่วยแล้ว ถ้าชาวบ้านไม่ไปจะตําหนิชาวบ้านไม่ได้นะ
ครับ เพราะท่านบวกค่าแรงไปเรียบร้อยแล้ ว นี่คือส่ว นหนึ่งที่เราต้องมานําเสนอกันไว้
เพื่อเป็นมาตรฐานในการดําเนินงาน ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเพราะว่า เงิน
มีอยู่จํากัดและทุกหมู่บ้านจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.พรชัย รักการเลี้ยง ครับ
/ นายพรชัย..

๑๒
นายพรชัย รักการเลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ การอภิปรายนั้นผมก็เห็นว่า
มีการอภิปรายกันไปพอสมควรแล้วนะครับ ผมว่าลงมติเลยดีกว่านะครับ ดูกันว่าสมาชิก
สภาจะเห็นความสําคัญของชาวบ้านหรือว่าไม่เห็นความสําคัญของชาวบ้าน ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ประเด็นเรื่องค่าแรงที่ท่านสงสัย คือการทําซับเมอร์สนั้น
แรงงานมีเยอะนะครับแต่ผู้ชํานาญการที่มีความรู้เรื่องนี้ไม่มีนะครับ ช่างของเราเป็นช่าง
ออกแบบก่อ สร้ างนะครับ ไม่ ใช่ เป็ นช่ างไฟฟู าเกี่ย วกั บเรื่อ งซั บเมอร์ ส ประการที่ส อง
การถอดต้องใช้ประแจเครื่องมือซึ่งท่านอาจจะไม่เข้าใจ ไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่ช่วย สท.ไม่ได้
ลงไปดู ท่ านเลยไม่เ ห็ น นะครั บ การคุ้ม ค่ า คุ้ ม ทุ นมั น เป็ น ความเดื อนร้ อ นของชาวบ้ า น
ท่าน สท. ก็ยกตัวอย่างแล้วว่าค่าน้ํามันรถส่งน้ําซื้อเครื่องสูบน้ําได้เป็น 4-5 เครื่องแต่ถ้ามี
ซับเมอร์ส ก็จะประหยัดนั่นคือความคุ้มค่าคุ้มทุน สามเรื่องงบประมาณก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์
ในเรื่ องการใช้ งบกลางก็ต้ องรอให้ ส ภาพิจารณา แล้ ว ประเด็ นที่ท่ านว่ า ท่า นเห็ นด้ว ย
ในระยะเวลาสามปีผมเห็นท่านยกมือให้เทศบัญญัติสามฉบับท่านไม่ยกมือให้ผมเลยแม้ แต่
เงินเดือนของท่าน การจ่ายขาดทุกครั้งความเดือนร้อนของชาวบ้านท่านก็ไม่เคยยกมือ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านมาเป็น สท.เพื่ออะไรนะครับ มาอภิปรายซ้ํากันไปมา ท่านไม่เคย
ยกมื อ แม้ แ ต่ ถั งน้ํ า บ้ า นทุ่ ง แพมยั ง ไม่ ย กมื อ ให้ น ะครั บ บอกไม่ จํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นนะครั บ
การพัฒนาก็ต้องอยู่ในแผนความเดือนร้อนของชาวบ้านถ้าไม่มีงบประมาณมันทําไม่ ได้
นะครั บ ต้องใช้ งบประมาณเท่านั้ น การประชุ มสภาก็ เปิ ดโอกาสให้ ซัก ถามเพื่ อ ลงมติ
เมื่อมติไม่ผ่านก็เป็นกรรมของชาวบ้าน แค่นี้แหละครับขอบคุณครับท่าน

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เท่าที่พูดมาในเรื่องของซับเมอร์สตรงนี้ กองช่างก็ได้อธิบายว่าเสีย
จริงๆ เสียที่ไหนไม่รู้เสียใบพัดจริงหรือ แต่ ที่แน่ๆ งบประมาณที่เสนอขึ้นมาในเรื่องของ
การซื้อใหม่ สามหมื่นกว่าราคานี้ไม่ใช่การซ่อมเป็นการซื้อใหม่แน่นอน ที่ถกเถียงกันมานี้
อีกคนอธิบายเรื่องซ่อม อีกคนอธิบายเรื่องซื้อใหม่ ตกลงจะซื้อใหม่ใช่ไหมครับจะได้ยกมือ
ไปเลยไม่ต้องไปซ่อมแล้วอันเก่า ราคาสามหมื่นกว่าซื้อใหม่เลยแค่นี้ก็จบครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับท่านประธานสภา ที่ขอมติก็คือขอซื้อใหม่แต่ท่านถามหลักการและเหตุผล
เราก็เลยต้องมาอธิบายตั้งแต่เรื่องมันเสียและเสียตรงไหนเพราะมันซ่อมไม่ได้เราเลยขอ
สภาเพื่อซื้อใหม่ ถึงต้องมีค่าแรง ต้องมี ช่างชํานาญการมาถอดว่า มันเสียตรงไหน ถ้าไม่
ถอดออกมา เดีย๋ วท่านก็จะมาว่าไม่เคยตรวจเลย อยู่ๆก็จะซื้อใหม่ของเก่าเอาทิ้ง นี่คือ การ
ทําให้มันถูกต้องนะครับ ผมก็ยัง งงที่ท่านถามว่าทําไมต้องมีค่าแรง ใครจะมาทําเปล่าๆ
ระดับช่างแว่นมีธุรกิจเป็นสิบล้านเขามาดูให้เห็นว่าอยู่ในพื้นที่ มีลูกค้าขอให้ตรวจสอบ
/ ขอค่าเสีย...

๑๓
ขอค่าเสียเวลาแค่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไร พอเรามารื้อมาดูมีแต่หินปูน ถ้าเราซ่อมสามเดือน
ก็เสียอีก อีกสองเดือนก็เสียอีก ไม่สิ้นสุดสักทีเลยขออนุมัติจ่ายขาดเพื่อซื้อ ของใหม่ให้เลย
ถ้าเปลี่ ย นใบพัดใหม่มอเตอร์เก่าเดี๋ ยวมอเตอร์ไหม้อีก ซื้อมอเตอร์ใหม่อีก ก็เสี ยเวลา
ชาวบ้านก็เดือนร้อนครับ ญัตตินี้ก็ขอจ่ายขาดเพื่อซื้อใหม่แค่นั้นครับเองครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาครับส่วนผมไม่ได้ติดใจเรื่องซ่อมนะครับ ผมไม่ได้พูด
ถึงนะครั บ ผมติดใจเรื่อ งเงิน 22 ใบพั ดราคาท้อ งตลาดสองหมื่น กว่ า แต่ท่ านขอเงิ น
สามหมื่นกว่า ประเด็นที่สองคือท่านใช้แรงงานและขอเงินของชาวบ้านมาส่วนหนึ่ง แล้ว
ท่า นตอบให้ ตรงประเด็ นนะครั บ ท่ านอื่ น จะตอบอย่ า งไรก็ ช่า งแต่ ท่ า นต้อ งตอบตรง
ประเด็นท่านไม่ต้องเฉไฉไปที่อื่นครับ ตอนนี้เราสอบถามว่าราคาท้องตลาดสองหมื่นกว่า
แต่ขอเงินสามหมื่นกว่านี่คือประเด็นหนึ่ง และจํานวน 22 ใบพัดเหมือนกันสเปคเดียวกัน
แต่ทําไมราคาไม่ตรงกันละครับ ท่านยังไม่ตอบเรื่องนี้เลยนะครับ ท่านวนไปเรื่องอื่นเพื่อ
จะหนี สร้ า งวลี ใ หม่ขึ้ นมาใหม่เรื่ อยๆ เพราะฉะนั้ นเราใช้ คําว่า ติดใจนะครับเมื่ อท่า น
สท.ระเบียบ เปิดประเด็นออกมาว่าใบพัด 22 ใบพัดราคาสองหมื่นกว่า ท่านขอสามหมื่น
กว่าแล้วบวกค่าแรงพัน บาท ตรงนี้เราข้องใจ เราติดใจ พอจะชี้แจงได้ไหมครับว่า 22
ใบพัดราคาสามหมื่นแปดนั้น เป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด บวกขึ้นไปอีกสามหมื่นแปด
มันเพิ่มเกือบหมื่นกว่าบาทครับ ตรงนี้ผมขอให้ท่านชี้แจงหน่อย

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ เรียนท่าน สท.ทุกท่านนะครับ ส่วนที่เป็นค่าวัสดุที่เราซือ้
มันมีหลายบริษัทที่ทํานะครับ ส่วนใหญ่ที่เราใช้เป็นของอิ ตาลีซึ่งราคาแพงกว่ายี่ห้ออื่ น
ก็คือที่ผมตั้งราคาไว้คือของอิตาลี ยี่ห้อแพนกวีนนะครับ แต่เราไม่ได้ระบุว่าในเอกสารว่า
เราต้องซื้อยี่ห้อนี้ เพราะเราจะระบุไม่ได้มั นจะเหมือนกับล็อคสเปคไว้ ที่เราใช้กันมั นมี
หลายบริษัทหลายประเทศที่ผลิต เช่น จีน ไต้หวัน อเมริกา อิตาลี ซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้
ของอิตาลีซึ่งทนทานและถาวรกว่าบริษัท หรือประเทศอื่นที่ผลิตนะครับ ที่สอบราคามา
เราก็ได้สอบมาหลายๆร้าน รวมๆ มาแล้วเราก็เอามาตัง้ เป็นราคากลาง เราได้สอบไป 3-4
ร้านนะครับแต่ในส่วนของรายการจัดซื้อนั้ นอยู่ที่พัสดุ พัสดุจะไปซื้อยี่ห้ออะไร ส่วนที่ผม
ประมาณราคามานั้นผมเอาราคามาจากสามร้านที่สอบราคาแล้วก็มาตั้งเป็นราคากลางที่
เราจะทําครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาครับ ตามที่ ผอ.กองช่างชี้แจงมาผมก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกสภา
ก็เข้าใจแล้วนะครับ ความเดือดร้อนความจําเป็นของเพื่อนบ้าน หย่อมบ้านห้วยโผมันเป็น
ภารกิจของเทศบาลเราที่ต้องดูแล เป็นเรื่องของสมาชิกสภาที่ต้องดูแลอยู่แล้ว ฉะนั้นใคร
ไม่เห็นด้วยผมไม่รู้ แต่ผมเห็นด้วยอยู่แล้วผมจะให้ครับผม
/ นายหมวก...

๑๔
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมก็ได้นั่งฟังมาพอสมควรแล้วนะครับ ผมตั้งข้อสังเกตว่า
อย่างทีผ่ ู้บริหารและ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงมาว่า ได้ไปดูมาแล้วสองสามร้าน น่าจะเอาราคา
สองสามร้านนี้มาให้สมาชิกสภาเราได้ดู ได้พิจารณานะครับ เผื่อว่าจะได้เอาราคามาเทียบ
กัน ว่าอาจจะแพงไปหรือถูกไปเราจะได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับในส่ ว นนี้ ผ มก็ไม่ได้
มีปัญหานะครับถ้าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ผมยินดีอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับ ถ้าหากว่าท่านจะชี้แจงในเรื่องการขอเงินครั้งนี้ ซึ่งท่านระบุแค่ว่า
ขนาด 3 แรง (HP) ๒๒ ใบพัด กํา ลั งส่ ง (HM) ถ้าหากว่าท่ านเสนอแบบนี้มานะครั บ
ถ้าเราไม่ซักถามท่านก็จะซื้อสเปคตรงนี้มาอาจจะซื้อที่ไหนก็ได้อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับ
เพราะรายละเอียดสเปคของแต่ละอย่างมันจะต้องมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป แม้ไม่ได้
ล็อคสเปคครับ ไม่ได้ล็อคยี่ห้อ มีครั้งหนึ่งท่านประธานสภาผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟัง
มีการจะซื้อรถโตโยต้าอันนี้บอกไม่ได้ครับ แต่สเปคกําลังแรงเท่าไรจะต้องบอกให้ได้อันนี้
ถูกครับ เราก็จะซื้อตามแรงตรงนั้ น แต่ท่านเขียนมาแบบคร่ าวๆเราจะรู้ได้ไงครับว่า ซื้อ
ของอิตาลีมา อันนี้ใครก็ทําได้ครับแบบนี้ 22 ใบพัด HM กําลังส่งไม่น้อยกว่า 1๓๕ เมตร
แค่นี้มาให้ผมดูพิจารณาเพราะฉะนั้นเราต้องซักถามอย่างถ่ องแท้เพราะกลัวว่าจะได้ของ
ไม่ดีไปครับ ต่อไปถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาอีก และถ้าเขาจะมาขออีกเขาก็คงจะเกรงใจ
แล้วนะครับ ถ้าเราได้ของดีมีมาตรฐาน นี่ไงครับเราอยากให้ เขาได้ของดีไปมีมาตรฐาน
เราไม่ได้ขัดแย้งอะไรท่านเลย ทํา หน้าที่ของเราเพื่อความถูกต้อง และชุมชนจะได้ของดี
มีมาตรฐานไป ท่านได้เอ่ยมาแล้วว่า จะซื้อของอิตาลี แม้ว่าไม่ได้ระบุในเอกสาร ผมก็ขอ
ฝากท่าน สท.โอกาส ไปดูด้วยว่าซับเมอร์สตัวนั้นอย่างน้อยต้องมียี่ห้อของอิตาลี หรือมีคํา
ว่า Made in Italy เขียนปั้มอยู่ตรงนั้น อย่างน้อยก็สามารถตรวจสอบวัสดุได้นะครับ
ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ประเด็นมีแค่นหี้ รือครับ ท่านก็ไปตรวจดูซิครับท่านมีหน้าที่อยู่แล้วเวลาช่างมาดําเนินการ
หรือระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ท่านก็เข้าเทศบาลไปตรวจสอบสิครับ ถ้าเป็นของจีนแดง
ราคาสองหมื่นท่านก็ท้วงได้ แจ้ง สตง. ท่านก็แจ้งอยู่แล้วทุกคนทําเพื่อให้ชาวบ้านได้ของ
ดีๆไม่เคยมีความคิดที่ ว่าจะเอาของไม่ดี เพียงแค่จะประหยัดงบประมาณแล้ ว อาของ
จีนแดงของที่ใช้สามวันเสียมา ไม่ใช่นิสัยของผู้บริหารครับเราต้องการแต่สิ่งดีๆแล้วระบบ
นี้ใช่ว่าจะโกหกกันได้ครับ ไปถามที่ไหนก็ได้เวลาตรวจสอบท่านไปดูได้ครับ ท่าน สท.ก็มี
ความรู้ท่านก็ไปดูได้ว่าว่ายี่ห้อนี้มันดีอย่างไรสามารถเช็คจากร้านได้ครับ ไม่ใช่เป็นเข็ม
ไม่ได้เป็นเม็ดทรายเล็กๆ ที่จะซ่อนกันได้ ไม่มีครับบริหารชุดนี้ไม่เคยครับผมไม่เคยเข้าไป
ยุ่งเรื่องการก่อสร้างเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง ผมไม่มีบริษัทผมจะไม่เข้าไปยุ่งเลย กระบวนการ
พัสดุเป็นผู้จัดหา ทุกสิ่งทุกอย่างทําด้วยความโปร่งใสใครผิดมา ผมจัดการหมดครับ
/ ผมอาสา...

๑๕
ผมอาสาชาวบ้านไม่ได้มาหวังหาเศษหาเลยมันไม่ใช่ นิสัยครับ ท่านช่วยผมตรวจสอบได้
ตรงไหนไม่ดี ถ้าจะเอาซับเมอร์ส ลงก็ขอให้ สท.ไปดูก่อนว่าเป็นยี่ห้ออะไร สเปคได้ไหม
ตรวจสอบได้ครับ ผมคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วครับท่านประธาน ลงมติได้ละครับท่าน
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับท่านประธานสภา ถ้าหากว่าท่านจะลงมติขอให้ท่านแยกประเด็นในการ
พิจารณานะครับ ขอทีละโครงการนะครับ เพราะญัตตินี้มีจํานวน 3 โครงการรวมกัน

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ สมาชิกสภาก็ได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ในเรื่องการขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําบาดาลบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6
งบประมาณ 39,000 บาท มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จั ดหาเครื่ องสู บน้ําบาดาลบ้ านห้ วยโผ หมู่ ที่ 6 โปรดยกมือ ครั บ / สมาชิ กสภาท่า นใด
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

8 เสียง
- เสียง
2 คน

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1
(1)โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําบาดาลบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 39,000 บาท
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ครับ เห็นชอบจํานวน 8 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง
จํานวน 2 คน (ประธานสภาฯ, สท.ระเบียบ) ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปข้อ 5.1 (2) โครงการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3, บ้านคะปวง
หมู่ที่ 8 และบ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 44,300 บาท ขอเชิญสมาชิก
อภิปรายครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาตําบลแม่ยวม ในวาระที่ 5 ข้อ 5.1 (2) ผมอยากให้
ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงว่าในแต่ละบ้านจะลงจุดไหนที่เราจะซื้อท่อลงครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะนําเครื่องจักรมาถมทางหรือว่ามาซ่อมแซม
ถนนพื้นที่ในการเกษตรหมู่บ้านทุ่งแพม หมู่บ้านคะปวง และบ้านจอมกิตตินะครับ พอดี
มีทางที่จะต้องผ่านลําเหมืองจําเป็นจะต้องจัดหาท่อไปใส่ให้เขานะครับ ซึ่ง เมื่อคราวที่
อบจ.มาทําให้ทางบ้านแม่กองแป ตอนนั้นท่อเดิมมันเล็กก็ขอใหม่ผมก็ได้อนุมัติงบกลาง
ซึง่ เรื่องนีก้ ็สอดคล้องกัน ทางปลัดก็อยากจะให้มาหารือกับทางสภาเพราะว่าถ้าใช้งบกลาง
ต้องระบุในเรื่องกฎหมาย ความจําเป็นเร่งด่วน เลยจําเป็นต้องมาขออนุมัติจ่ายขาดจาก
สภาซึ่งก็เป็นเงินของเทศบาลเหมือนกันนะครับ ก็เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพ่อแม่
พี่น้องเกษตรกรทีม่ ีพื้นที่ตรงนั้น และต้องทําเส้นทางเข้าไปนั้นของทุ่งแพมก็จะต้องทํา
/ ทางใหม่...

๑๖
ทางใหม่ ของคะปวงก็ ต้ อ งทํ า ทางใหม่ จอมกิ ต ติ ต้ อ งทํ า ทางใหม่ ซึ่ ง ทาง อบจ.
ได้สนับสนุนเครื่องจักรและเมื่อวานผมกับท่าน สจ.ได้ไปประสานกับทางวัดห้วยบงว่าจะ
ขอดินเพราะไปหาแหล่งดินแล้วมันหายาก เพราะว่าถ้าเป็นดินเหนียวเอามาทําถนนก็จะ
เดือดร้อน ตอนนี้กําลังประสานอยู่และได้ทราบว่าแม่หลวงบัวขาวได้ลาออก ชาวบ้านก็จะ
ประชุมเพื่อเตรียมการเลื อกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ตอนนี้ ก็ต้องขอให้ทางกํานันช่วยชี้แจงทาง
หมู่ บ้ า น ห้ ว ยบงว่ า เนื่ อ งจากเรามี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ ใช้ ดิ น ไปช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้เครื่องจักรมาช่วยในพื้นที่เรา ๑๕ วัน ซึ่งผมก็เกรงใจ
ครับในช่วงที่ผ่านมาก็ขอให้เขามาช่วยขุดลอกหนองอินทรีย์ หนองสบห้วยสิงห์ แต่ ที่ขอ
ตอนนี้เป็นคิวของทาง สจ.ในพื้นที่เขต คราวที่แล้วก็อาศัยอํานาจของท่านรองของผู้ว่า
ฝุายทหาร และคราวนี้ก็จําเป็นต้องใช้ท่อในการที่จะใช้วางผ่านลําเหมืองเลยจําเป็นต้อง
ขออนุ มั ติจ่ า ยขาดเพื่อ ซื้ อท่ อ มอบให้ เกษตรกรที่ มี พื้น ที่ใ นบริ เ วณนั้ นครับ ขออธิบ าย
เบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านนายกฯ ครับที่ถามนี่คือประเด็นเปูาหมายนะครับแต่ว่าภาพกว้างๆ เรื่องหมู่บ้านนั้น
เราทราบแล้วนะครับแต่ว่าจุดโฟกัสให้ชี้ลงไปเลยครับว่าจอมกิตติที่ไหน ชี้บริเวณให้หน่อย
ครับตรงจุดไหนละครับที่เราจะซ่อม ดูในแผนที่ดูอย่างไรก็ดูยาก อยากจะให้ท่านชี้แจงว่า
จอมกิตติบ ริ เวณไหนครับ เราจะได้นึกภาพออกไปตามกัน บ้านคะปวง บ้านทุ่งแพม
จุดไหน เราจะได้รับทราบกันตรงนี้เลยครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภา

ขอเชิญ สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เวลาจะออกพื้นที่น่าจะเรียกสมาชิกสภาไปดูด้วยนะครับเราจะได้รู้ไม่ต้องมาเถียงกัน
แบบนี้เรียกไปดูได้เห็นว่าจําเป็นเราจะได้พูดกันได้เลย อันนี้ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นที่ไหน
จอมกิตติ สท.กร ก็ไม่ รู้ คะปวงที่ไหนก็ไม่รู้เห็นในหนังสือที่ส่งมาเปลี่ยนคําชี้แจงวันนั้น
ผมเองก็งง ว่ามีตรงไหน

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภา

ขอเชิญท่านรองสมคิด เรืองแดง ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ผมในฐานะรองนายกฯนะครับ ขอตอบนะครับว่า ความใส่ใจความสนใจ ของ สท.ในพื้นที่
บางทีความเดือดร้อนของชาวบ้านท่านเป็น สท.เขตนะครับ ท่านจะต้องติดตามนะครับ
ว่าชาวบ้ านเดือดร้อน ไม่ใช่มาถามกลางสภานะครับ ผมจะชี้จุดให้ ชัดเจนว่าเพราะมี
หนังสือเข้ามาก็ต้องให้กองช่างไปดูถึงรู้จุดนะครับว่า ทุ่งแพม ท่านรองประธานนําเสนอ
ขึ้นมาโดยที่พ่อหลวงปั๋นเป็นคนนําเสนอนะครับ บ้านคะปวงขอเป็นปีที่ ๓ ที่ ๔ แล้วครับ
เขาติดตามมา บ้านจอมกิตติข้อมูลล่าสุดคือ เขาจะตัดถนนใหม่นะครับ ขอให้ท่าน สท.
จงพึงสั งวรนะครับว่าเราเป็น สท.มีห น้าที่อะไร ไม่ใช่ว่ามาว่าผมไม่รู้ๆนะครับ ท่านมี
เงินเดือน ผมก็มีเงินเดือนไม่ใช่ว่ามาต่อว่าบริหารอย่างเดียว เอาดีใส่ตัวนะครับเอาชั่ว
ให้คนอื่นมันไม่ใช่นะครับ เรามีหน้าที่ต้องนําภาษีของชาวบ้านไปพัฒนา ไม่ใช่ว่าจะมาคอย
ว่าให้กัน ผมเป็นคนพูดตรงๆ ไม่อ้อมค้อมครับและไม่เคยพูดเสียดสีคนอื่นครับ
/ นายสุภักดิ์...

๑๗
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านรองฯ ผมวินิจฉัยแล้วว่าท่านชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับ ขอเชิญท่าน
สท.ชัยรัช สุนันท์ ต่อครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับสมาชิกสภาที่ถามเมื่อกี้ ก็คืออยากจะรู้ว่าที่อยู่ตรงไหน แผนที่ถ่ายแนบมานัน้ เป็น
แผนที่ทางอากาศนะครับ ถ้า อยู่บ้านทุ่งแพมก็อยู่ ตรงไหน ตรงวัดหรือว่าตรงสะพาน
และจะทําถนนตรงไหน อยากจะทราบแค่นี้เท่านั้นครับ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา เราประชุมกันในสภา รายละเอียดที่ท่านนําเสนอมานั้น
คือวิธีการนําเสนอสภา ฝุายบริหารจะต้องชี้แจงและจัดหามาหมดเลยเช่น รูปถ่าย ภาพ สี
ส่วนประกอบต่างๆ เรียบร้อยไม่จําเป็นต้องให้ สท.ลงไปดูก็ได้ แต่จะมาชี้แจงตรงนี้ว่า
เสียหายตรงไหน ใครร้องเรียนมาท่านจะเห็นชอบอย่างไรบ้าง ท่านรู้ไหมครับรายละเอียด
ตรงนี้ไม่มีเลยครับ ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร สติปัญญามีแค่นี้ใครก็ได้ครับ ที่จะเป็น วิธีการ
จะต้องมีร ายละเอียดมากกว่านี้ เพราะระเบียบกํากับไว้ว่าการจ่ายขาดเงินสะสมนั้ น
จะต้องมีรายละเอียดชัดเจนมากกว่านี้ด้วยซ้ํา เรายังไม่ทักท้วงเลยครับ เพียงแต่สอบถาม
ว่าตรงไหนละที่จะทํา ทําอย่างไร เราถามตรงนี้ เราถามดีๆนะครับแต่ท่านก็โวยวายขึ้นมา
ว่าไม่ใส่ใจ ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจเราก็ใส่ใจตรงนี้ ท่านขอเงิน ไปใช้ใช่ไหมครับ เราก็จะดู ว่าเงิน
ตรงนี้เอาไปใช้ดีไหม ถูกต้องไหม มันต้องชี้แจงครับ จะมีอารมณ์กับพวกผมทําไมละครับ
สภาก็จะอนุมัติให้ท่านไป ท่านเสนอมา บ้านคะปวง บ้านจอมกิตติ บ้านทุ่งแพม ตรงไหน
ละครั บ ที่ ไ หนเรายั ง ไม่ รู้ เ ลยว่ า ท่ า นจะทํ า ตรงไหนไม่ มี ร ายละเอี ย ดเลยในเบื้ อ งต้ น
ในประชุมสภาก็ควรจะให้รายละเอียดต่างๆ มากกว่านี้แต่ เรายังไม่ติดใจเลย เราเพียง
สอบถามว่ามันอยู่ตรงไหน ทําอย่างไร ถามดีๆนะครับเพื่อนสมาชิกไม่รู้สักคนเลยครับ
หรือใครมีญาณวิเศษนั่งทางในได้ แผนที่นี้เป็น เพียงเอกสารประกอบเพื่อที่จะนําเสนอ
ตรงนี้นะภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ พวกผมเองอยู่ในพื้นที่มานานเพียงแต่ว่าในบางเรื่ อง
ท่านไม่ได้นํารายละเอียดลงมา ท่านก็ชี้แจงว่าตรงจุดนี้ เราก็สามารถที่จะทบทวนกันได้
อันนี้คือความชัดเจนแค่นั้นครับ ขอบคุณมากครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวิฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับผมถูกพาดพิงครับ ผมคิดว่าผมมีวิสัยทัศน์ดีครับ ผมทําตามนโยบาย
โดยเฉพาะเรื่ องการหางบประมาณจากข้ างนอกนะครับ ห้ ว ยโผได้มาอีกสองล้ านห้ า
ทําแอลฟัทติคเป็นงบประมาณกระทรวงมหาดไทยนะครับ ขุดลอกหนองงบสองสามแสน
และจะสร้างถนนแอลฟัทติค บ้านแม่กองคานะครับ และโครงการ สสส.เราจะขึ้นเป็น
แม่ข่ายได้งบประมาณอีกห้าล้านนะครับ แล้วท่านละครับท่านดูตัวเองไหมครับ ผมเคย
บอกว่าท่านไม่เคยยกมือท่านมีแต่ติอย่างเดียว ท่านอย่าดูถูกคนอื่นนะครับ ท่านมาเป็น
สท.ท่านได้รับเงินเดือน ผมไม่ได้ขอเงินท่าน เงินนี้เป็นเงินภาษีของราษฎร ไปถามเทศบาล
ที่อื่น เขาไม่ส ะสมเงิ น ไว้เ ยอะขนาดนี้ เขาเอามาให้ บริก ารกับชาวบ้าน บรรเทาความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน การอนุมัตินั้นโดยหลักการนะครับ การกระทําก็ต้องดูพื้นที่ ซื้อท่อต้อง
/ เป็นท่อ...

๑๘
เป็นท่อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ท่อนะครับ พี่น้องบ้านทุ่งแพมก็มีอยู่ในนี้นะครับก็รู้อยู่ว่าถนนเส้นไหน
ผมก็ได้ผ ลั กดัน ประสานกับทาง อบจ.ช่ว ยกันคนละไม้ล ะมือ ไม่มีอะไรปิดบังนะครั บ
บ้านจอมกิตติก็บ้านในเขตของท่าน ท่านยังไม่ไปดูละครับว่าถนนซอยไหนก็เพราะว่าท่าน
ไม่ใส่ใจไงครับถึงไม่รู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อน
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ก็ท่านจะขอเงินไปซื้อท่านต้องชี้แจงซิครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ท่าน สท.กร เดียวครับ ผมจะให้ท่านนายกฯ ได้อธิบายไปก่อน แล้วผมก็
จะให้ท่านต่อนะครับ ผมขอให้ที่ประชุมอยู่ภาวะปกตินะครับ เอาแบบนี้นะครับขอให้ท่าน
นายกฯชี้แจงไปเลยว่าที่เ ราจะทํา จุดไหน อย่างที่ท่าน สท.กร ติดใจว่ าบ้านจอมกิตติ
ตรงจุดไหน ส่วนบ้านทุ่งแพม ผมจะเป็นคนชี้แจงให้ก็ได้ครับ เพราะว่าผมเป็นคนยื่นเรื่อง
เข้ามา ต่อไปขอเชิญท่านรองฯ สมเพชร กาวรรณ์ ครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
จุดที่ขอซื้อท่อเพื่อจะลงไปทําถนนเข้าพื้นที่เข้าการเกษตรของบ้านจอมกิตติจะเป็นทาง
หย่อมบ้านปุากล้วย ทางเข้าข้างบ้านพี่ไล บุญเจิง นะครับ ผ่านไปทางบ้านปูาโหญ่นะครับ
มีลําเหมืองจะเอาท่อ ๖๐ ไปวางเตรียมทําถนนข้าม อันนี้ตัดถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
จะออกบ้านพี่จันฟอง อนุลําเปิง ถนนเส้นหนองปุาแขมน้ําดิบนะครับจุดนี้นะครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญ สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ที่ถามเมื่อกี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับ ที่ถามว่าจุดไหนเป็นจุดไหน และต่อไปถ้า
จะออกพื้นที่นะครับ กรุณาบอกให้ผมด้วยนะครับ จะไปดูด้วย ไม่ใช่คิดอะไร แต่อยากรู้
เท่านั้น เพราะถ้าไปด้วยกันตรงนี้มันจะง่าย เราไม่ต้องมาเถียงกัน ในสภานี้แล้วพูดตกลง
กันข้างนอกมันไม่มีปัญหาครับ เรื่องใส่ใจผมเต็มร้อยอยู่แล้ว ถ้าดีผมไม่ว่าอยู่แล้วไม่ใช่ว่า
อยู่ กิน เงิ น เดือ นไม่ใ ช่น ะครับ ความคิ ดความอ่า นของเราก็ มีไ ม่ใ ช่ไ ม่รู้ ห นั งสื อนะครั บ
ท่านไม่ ได้รู้ ห นั งสื อคนเดี ยว ที่ จําเป็นก็ทํา ครับ เวลาออกพื้นที่ ขอบอกให้ ส มาชิก สภา
ไปด้วยขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ที่ชี้แจงครับ ถ้าท่านชี้แจงแบบนี้ผมก็เข้าใจ ท่านจะปกปิด
ซ่อนเร้น อําพราง ลับลมคมในไปทําไมครับ ผมไม่เข้าใจ เสนอเอกสารมาเราก็สอบถาม
ไม่ได้มันเป็นอะไรครับ มีที่นี่ที่เดียวครับในประเทศไทยการเสนอญัตติเกี่ยวกับการขอเงิน
ไม่มีเอกสารแสดงความโปร่งใสเลย ไปดูที่อื่นเขาจะบอกเลยบ้านนางเจิง บุญมาไล มีแผน
ที่ว าดออกไปแบบแปลนขนาดเท่าไร กว้างเท่าไร มีผู้ ใช้ กี่คน เปูาหมายกี่คน ตัว ชี้วั ด
ตรงไหน เขาจะมีการแสดงความโปร่งใสออกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ แต่ของท่ านปกปิด
สร้างวลีขึ้นมาหาว่าคนนั้นไม่ยกมือให้ ไม่ยกก็เพราะแบบนี้คือไม่รู้จะยกมือให้ท่านได้
/ อย่างไร...

๑๙
อย่างไรละครับ กลัวท่านเอาเงินไปใช้อย่างอื่น คือ สท.ทุกท่านมีหน้าที่ปกปูองเงินของ
เทศบาล มีห น้ าที่ใ ห้ เงิ นเทศบาลให้ ท่านไปใช้ ผมไม่รู้ เลยท่านไม่แ นบเอกสารมาเลย
ท่านเอามั่วๆเข้ามา เราก็ต้องถามไปสิครับเป็นธรรมดา ต้องขอบคุณท่านรองฯ ที่ชี้แจงว่า
บริเวณตรงนี้ จริงๆ ต้องมีหลักฐานมีหนังสือร้องขอมาด้วยนะครับให้เป็นลายลักษณ์อักษร
เราจะได้รู้ว่าไม่ได้ขอมาปากเปล่า แนบเอกสารให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ นี่ไม่มีครับ
ความโปร่งใสของท่านมีไหมครับ ยุทธศาสตร์การจัดการบริหารของท่านมีไหมครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ท่าน สท.กร ครับ เรื่องนี้เราสรุปแล้ว และมันก็ชัดเจนแล้วนะครับ
เชิญนั่งได้ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

คือขั้นตอนของชาวบ้านเบื้องต้น ชาวบ้านก็รวมกลุ่มกัน สิบคน ยี่สิบคน พื้นที่เขา
ได้รั บผลกระทบ เขาก็ทําเรื่องเรียนนายกเทศมนตรี ผ่านขั้นตอนทางธุรการขึ้นมาถึง
ท่านปลัด ผมก็มอบให้กองช่างไปสํารวจ ประมาณการแล้วก็มาหารือว่าจะใช้งบประมาณ
ส่ ว นใดช่ว ย เมื่ อสรุป ว่าให้ ส ภาพิจารณา ก็ มอบให้ ก องช่า งยื่น ญัตติ แ ละแนบเอกสาร
ประกอบนะครับ ทุกอย่างมีหมดครับแผนที่ก็มีครับ ท่านไม่มีมารยาทควรไปอบรมได้แล้ว
เวลาผมพูดท่านต้องฟัง เรามีกระบวนการตรวจสอบไม่ใช่ว่านายกฯ ทําคนเดียว บ้านทุ่งแพม
เดือดร้อนเขาก็ทําหนังสือมาตามกระบวนการขั้นตอนผมก็มอบให้กองช่างเข้าไปสํารวจ
ดูแล แล้วก็แจ้งทางกํานันผู้ใหญ่บ้านไปดูด้วย แล้วก็หาเหตุผลว่ามีความเหมาะสมไหม
มี ค วามเดื อ ดร้ อ นมี ค วามจํ า เป็ น มาทางปลั ด ก็ ต้ อ งดู ก รอบทางกฎหมายว่ า มี ห น้ า ที่
มี อํ า นาจว่ า จะทํ า ตรงนี้ ไ หม เมื่ อ มี อํ า นาจแล้ ว จะใช้ เ งิ น ส่ ว นใด ในส่ ว นของครุ ภั ณ ฑ์
เป็นรถยนต์ เป็นที่ดิน เป็นสิ่งก่อสร้างทุกอย่างต้องให้สภาเป็นผู้พิจารณา ก็เป็นขั้นตอน
ไม่ได้ปกปิดตรงไหน ท่อจะเอาไปซ่อนไว้ไหนครับ กินก็ไม่ได้ต้องทําตามแผน สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ แผนก็คือ ทาง อบจ.มีแผนเขาก็ต้องถามว่าตําบลแม่ยวมต้องการร้องขอ
ในสิ่งนี้หรือไม่ เพื่อที่จะบรรจุในแผนสอดคล้องในแผนอยู่ในความต้องการของชาวบ้าน
ผู้รับผลกระทบนะครับ อย่างที่ท่าน สท.ระเบียบ พูดก็ดีครับต่อไปผมจะได้แจ้ง หวังว่า
ท่านคงจะให้ความร่วมมือในการไปสํารวจ ในเรื่องการประมาณการ คํานวณว่าใช้ท่อกี่นิ้ว
ต้องอาศัยกองช่างคํานวณว่าปริมาณทีน่ ้ําจะผ่าน ลําคลองกว้างเท่าไรจะได้ไม่ต้องมาแก้ไข
ทีหลังว่าน้ําจะไหลผ่านสะดวกแค่นี้เองครับ ผมถึงบอกว่าท่านอนุมัติหลักการ ต่อไปท่านก็
ไปตรวจสอบว่าท่อที่ขอมา ๖๐ เซน มันถึง ๖๐ ไหม มีแค่ ๔๕ หรือว่า ๓๐ จํานวน ๑๐
ท่อเหลือ ๘ ท่อ หรือเปล่า นี่ก็คือกระบวนการตรวจสอบ ยังไม่ทัน ไรก็ทะเลาะกันละครับ
ไม่ได้มีการปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สืบราชการลับ ท่านอย่าหลงประเด็นทุกอย่างโปร่งใสหมด
ผมคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วท่านประธานสภาควรขอมติได้แล้วครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ จะมีอีก ๒ ที่ ที่ยังไม่ได้ชี้แจง ท่าน สท.วุฒิกร มีอะไรไหมครับ
ขอเชิญครับ

นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จุดที่
ขอมาไม่ได้รวมกับทางใต้นะ อันนี้เป็นของทุ่งน้อย ของพ่อหลวงปั๋นที่ขอมา อันนี้เป็นถนน
ที่จะเอาไปอ้อมตรงหัวนา เพราะว่าแต่เดิมเขาได้ซื้อผ่าน ตอนนี้เขาจะขอท่อไปวางแล้วจะ
ใช้ถนนตัวนี้ไปตามแดนของเขา เขาจะไม่ขอซื้อผ่านแล้ว เมื่อจะเอาถนนอ้อมไปนั้นที่ตรง
นั้นมันลึกต้องวางท่อ ถ้าไม่วางท่อน้ําก็จะกวาดถนนไปก็เลยขอท่อมาทางนี้เพราะ อบจ.
จะเอาดินไปลง ตรงนี้ผมไปทําหลายครั้งหลายปีแล้วนะครับตลอดเลย ปีนี้ผมก็ได้
/ ไปดูกับ...

๒๐
ไปดูกับพ่อหลวงปั๋น ชาวบ้านทุ่งแพมเขารู้หมดครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหน เมื่อรู้จุดแบบนี้
แล้วก็คงจะไม่มีปัญหาครับ เพราะผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไปว่าเสียดสี ไปด่าใคร ผมเข้ามา
ช่วยชาวบ้านแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท.วุฒิกร ตอนนี้สมาชิกสภาได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วผมจะขอมติในที่
ประชุมเลยนะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3, บ้านคะปวง หมู่ที่ 8, บ้านจอมกิตติ หมู่ที่
13 โปรดยกมือครับ /สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

8 เสียง
- เสียง
2 คน

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 (2)
โครงการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3, บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 และบ้าน
จอมกิตติ หมู่ที่ 13 งบประมาณ 44,300 บาท ที่ประชุมมีมติดังนี้ครับ เห็นชอบจํานวน
8 เสี ย ง, ไม่ เห็ น ชอบ –ไม่ มี -, งดออกเสี ย ง จํ านวน 2 คน (ประธานสภาฯ, รอง
ประธานสภาฯ) ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ต่อไปข้อ 5.1 (3) โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3
และบ้านห้วยบงหมู่ที่ 11 งบประมาณ 226,200 บาท ขอให้สมาชิกได้พิจารณาและ
ท่านใดที่จะอภิปรายเชิญครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ในการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้
ในเรื่องของพื้นที่เข้าสู่ การเกษตรของบ้านทุ่งแพม ในกระบวนการถือว่าถูกต้องและเป็น
สิ่งจําเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนของกลุ่มเกษตรกลุ่มนี้ ผมเห็นด้วยในการใช้เงิน
สะสมตรงนี้เนื่องจาก ๑.เป็นความจําเป็นเร่งด่วน ๒.เพิ่มทุนรายได้ ๓.ปูองกันสาธารณภัย
อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมนะครับ ประโยชน์ที่จะได้รับนะครับกลุ่มพี่น้อง
เกษตรกรกลุ่ ม นี้ มีตั้ง 5-6 สิ บ คน ถือ ว่าได้ ประโยชน์จากการสร้ างทางข้าม ถึ งแม้ ว่ า
อาจจะไม่ใช่บล็อคคอนเวิสท์ หรือสะพานข้าม อันนี้ก็ไม่ได้ติดใจครับ ขอให้พี่น้องเกษตร
มีทางข้ามผ่ านเพื่ อลํ าเลี ยงพืช ผลออกมาได้ก็เป็นสิ่ งที่พึ งพอใจแล้ ว เพราะเห็ นพี่น้อ ง
เกษตรกรได้ เ รี ย กร้ อ งกั น มานานแล้ ว ครั บ ความเข้ ม แข็ ง ของพี่ น้ อ งเกษตรกรกลุ่ ม นี้
ก็ช่วยกันมาตลอดเวลา แต่ครั้งนี้รู้สึกจะเกินความสามารถ เพราะว่าไม้ที่เราจะลําเลียง
ออกมาจากปุาคงจะติดขัดเรื่องของกรมปุาไม้ ตํารวจคงจะไม่อนุญาตครับ เพราะฉะนั้น
ก็มีองค์กรเดียวคือท้องถิ่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแล ได้ร้องขอตั้งแต่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มาแล้ ว นะครั บ เห็ น ว่ า ผ่ า นมาเนิ่ น นานพอสมควร วั น นี้ ก็ ไ ด้ เ สนอเข้ า สู่ ส ภาให้ ส ภา
ได้พิจารณาในโครงการนี้ ผมเห็นด้วยนะครับว่า เราควรซ่อมแซมให้พี่น้องกลุ่มนี้ได้รั บ
ผลประโยชน์ ได้มีทางข้ามที่มั่นคงและถาวร นี่คือส่วนหนึ่งที่ผมอภิปรายนะครับ ขอบคุณ
มากครับ
/ นายสุภักดิ์...

๒๑
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายอีกครับ ขอเชิญ สท. ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านครับ การซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
ผมดูแล้วตรงนี้มันจะทําท่อทําสะพาน ทําไมในญัตติไม่บอกว่าก่อสร้างทําสะพานไปเลย
ทําไมมาบอกว่าเป็นการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ ตรงนี้ที่ช่างประมาณการมา ๒๒๖,๐๐๐
บาท จะคุ้มค่าคุ้มทุนไหม พอดีผ มขับรถเข้ าไปดูแล้ ว ทางเบี่ยงที่ เขาทําก็ใช้ได้นะครับ
ถ้าเราจะทําในรูปคล้ายๆ ทางเบี่ยงก็ไม่ต้องไปก่อสร้างมาตรฐานแบบนี้ละครับ ผมดูแล้ว
ที่ตรงนั้นเป็นร่องแม่น้ํายวมเก่า พอช่างประมาณการมาสองแสนกว่า ผมดูว่าชาวบ้านหรือ
ว่าผู้รับเหมาจะได้ผลประโยชน์ จริงๆงบประมาณตัวนี้ ถ้าซื้อท่อมา ๑๐ ท่อ วางสองแถว
เหมือนกับช่างออกแบบแปลนที่ผมดูนี่นะครับ ท่อเมตรครึ่ง วางสองแถว แถวละ 5 ท่อ
แต่ ในแบบมัน วางอยู่ ๗ ท่ อ ๒ แถว ก็ ใ ช้ ๑๔ ท่อ ผมว่ า วางสองแถว แถวละ ๕ ท่ อ
ก็เพียงพอแล้ว มันจะเยอะเกินไปจะไปเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับเหมา ที่จริงการขุด การวาง
ท่ อ อย่ า งถนนเกษตรบ้ า นผมที่ ทํ า มา ชาวบ้ า นยั ง ช่ ว ยเหลื อ ตั วเอง ไปขอท่ อ จาก
ชลประทานมา และขอให้เทศบาลช่วยอุดหนุนได้เงินไปสองหมื่นเจ็ด ชาวบ้านก็ใช้การ
ได้ดีครับ แต่นี่ไปประมาณการ ๗ ท่อ ๒ แถว รถสวนกันได้เลยครับผม ผมว่า เกินความ
คุ้มค่าคุ้มทุนที่จะเอาเงินตั้งมากไปลงตรงนั้น ถ้าเราทําแบบมาตรฐานเกินไปเผื่อว่าปีหน้า
ปี ต่อ ไปน้ํ า เอาไปก็ จะเสี ย เปล่ า เพราะที่ ตรงนั้น เป็ นที่ งอกเป็น ที่ลู ก เกิ ดครับ ผม ที่ จริ ง
เทศบาลของเราต้องดูแลต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอยู่แล้ว แต่ผมดู
แล้วเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนจะไม่ค่อยคุ้มค่านะครับผม ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท.ชาญชัย นะครับ เชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ถ้าจะพูดถึงความคุ้มค่านะครับท่านประธานสภา
ตรงนี้คุ้มค่าที่สุดละครับ เพราะว่าเราจะได้ให้พี่น้องเกษตรได้ลําเลียงพืชผลออกไป ถ้าเรา
ไม่มีทางข้ามตรงนี้ ในอนาคตพืชผลทางการเกษตรจะเอาออกอย่างไรละครับ ตรงนี้มี
ความจําเป็นเร่งด่วนที่สุดละครับ และในแบบแปลนที่ทางผู้บริหารออกแบบมา จะบอกว่า
เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ถู ก ต้ อ ง ประหยั ด ด้ ว ย สองแสนกว่ า บาทไม่ แ พงเลย ครั บ
ระยะเวลาที่ผ่านมา 5-6 ปีที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เรียกร้อง แต่ว่าตอนนี้เพิ่ง
จะมาเรียกร้องเพราะว่ารู้สึกจะเกินความสามารถของเขาไป แล้วระยะท่อที่วางคือ ๗ ท่อ
การวางท่อกว้างเป็นสิ่งที่ดีครับจะขับรถสวนกันหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดู ตามรูปแบบ
ในแบบแปลนแล้วผมถือว่าอาจจะแข็งแรงพอ พอรับน้ําหนักได้นะครับเพราะว่าช่างคงจะ
คํานวณระยะน้ําหนักต่างๆไว้พอสมควรละ แต่ก็คงไม่ถึงเอารถเทเลอร์ลงไป อาจจะเป็น
เพียงรถหกล้อแล้วบรรทุกขึ้นมา ในบางส่วนพี่น้องเกษตรในกลุ่มนี้อาจจะเห็นแบบแปลน
นี้มาบ้างแล้วแต่ ก็ไม่ได้มีเสียงคัดค้าน ผมเองก็พ อใจครับในสิ่งที่นําเสนอ แต่ที่นี้ เงินสอง
แสนกว่าบาทจะเอามาสร้างได้ต่อเมื่อสภาเห็นชอบ แต่ผมคิดว่าลักษณะแบบนี้ เราควรจะ
ดูแล ผมบอกให้ท่านว่าการใช้เงินสะสมนั้น ๑.ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ ๒.โครงการที่ทําไป
แล้ว ต้องเพิ่มพูนรายได้ ๓.เป็นการปูองกันสาธารณภัย ตรงนี้คือวัตถุประสงค์ ของเงิน
สะสมที่เราเอามาใช้ ซึ่งตรงประเด็นเลยนะครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร
ถ้าหากว่าเราไม่สนับสนุน อย่างที่ขอพวกท่อข้ามไปตามถนนต่างๆ ของสองโครงการ
/ ที่ผ่านไป...

๒๒
ที่ผ่านไปเมื่อกี้ อันนี้ก็เกษตรกรเหมือนกัน ครับ เพื่อนสมาชิก สภายังยกมือให้เห็นชอบ
ว่าควรจะให้พี่น้องเกษตรมีความสะดวกสบายในการลําเลียงสินค้า แต่พื้นที่ตรงนี้ยิ่งมี
ความลําบากนะครับ เพราะไม่มีทางออกที่ไหน เพียงแต่มีการทําทางเบี่ยงไว้ และเขาก็ได้
ร้องขอไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้ เสนอญัตติเข้ามาครั้งนี้ รอเงินตรงนี้เพื่อที่จะซ่อมบํารุง
ต่างๆเพื่ อ ให้ ได้ ในสิ่ งที่ มาตรฐานขึ้ นมา คื อ ประโยชน์ ไม่ไ ด้รับ เฉพาะกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง
นะครับ ได้รับตั้งแต่ห้วยวอก คะปวง แพะคะปวง ห้วยบง ทุ่งแพม ห้วยทราย ห้วยสิงห์
เพราะมีพี่น้องเกษตรกรหลายหมู่บ้านที่มีพื้นที่ตรงนี้อยู่ ผมเห็นสมควรครับที่จะมีการ
ก่อสร้างให้มีการลําเลียงพืชผลทางการเกษตรออก ขอบคุณมากครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับพอดี สท.ชาญชัย (ขออนุญาตเอ่ยนาม) พูดเรื่องท่อนะครับ ความจริงถ้าเราเอาท่อ
วางต่ อ ท่อ เมตรห้ าสิ บ ข้างละ ๗ ท่อ ถ้ าท่อ ใหญ่ๆ นะครั บ น่า จะดีจ ะได้ป ระหยั ดเงิ น
เมื่อก่อนผมเคยไปขอท่อที่ชลประทาน ท่อเมตรห้าสิบมีเยอะแยะจะเอามาสักยี่สิบก็ได้
ถ้ามี ความสามารถเอามาได้ นะครับ เขาให้ นะครับ เอาท่อวางสองแถว สามแถว ก็ได้
นะครับน่าจะทนทานพอสมควรนะครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใด มีใครจะอภิปรายหรือซักถามอีกไหมครับ วันนี้เราได้มาพูดมาคุย
กันนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ ขอเชิญท่าน สท.วุฒิกร ลือชา ครับ

นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมไม่ติดใจอย่างอื่นนะครับแต่ผมสงสัย
นิดหนึ่ง คือมีหนังสือร้องเรียนไปยังสํานักนายกฯ แต่ตอนนี้เขาแจ้งให้เราไปสํารวจนะครับ
และทางเทศบาลได้ตอบไปแล้ว แต่ว่าเขาจะตอบเรามาหรือยังว่า อนุญาตให้ทําหรือไม่ให้
ทํานะครับ ผมจะขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงหน่อยนะครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา พ่อแม่พี่น้องบ้านทุ่งแพมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา
มาฟัง ญัตติตัวนี้ ครับ คือเรื่องสะพานตรงนี้ความเดิม ผมก็เป็ น ส่ว นหนึ่ง ที่ได้ร่ว มทํากับ
พี่ต่วน พ่อหลวงตา เมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับ พอดีมันเกิดความชํารุด ทางพี่ต่ วน
ก็ ไ ด้ แ จ้ ง ผมมา ผมก็ ว่ า ทํ า สะพานให้ มั่ น คงดี ไ หม เลยมอบให้ ก องช่ า งไปออกแบบ
ใช้งบประมาณสี่ แสนแปดหมื่นบาท เคยนํา เรียนว่า ให้ นํา เข้าสู่ ในแผนของหมู่บ้านใด
หมู่ บ้ านหนึ่ ง เพราะพื้ น ที่ นั้ น มีผู้ ใ ช้มี ทั้ ง บ้ า นคะปวง ทุ่ง แพม ห้ ว ยบง ห้ ว ยทราย สี่ ห้ า
หมู่บ้ าน อยู่ ในพื้นที่สักหกสิบ เจ็ดสิ บกว่าราย แต่ ปรากฏว่า เมื่อแผนออกมามัน อยู่ใน
อันดับหลังๆ บ้านห้วยบงอยู่อันดับที่แปด บ้านทุ่งแพม อยู่อันดับที่สิบสี่ ซึ่งจะนํามาจ่าย
ขาดก็ต้องตอบคําถามของ สตง.ว่าโครงการที่อยู่ในอันดับที่สอง ที่สาม ทําไมท่านไม่ทํา
เลยได้หารือกับท่านกํานัน และพี่ต่วน น้องนงเยาว์ และหลายๆท่านนะครับว่าเปลี่ยนเป็น
การซ่อมแซม และลดงบประมาณลงเอาเป็นวางท่อ แล้วการวางท่อเนื่องจากเป็นพื้นดิน
ทรายดินร่วนถ้าเอาท่อไปวางเฉยๆ กลัวจะทรุดเวลารถบรรทุกข้าวโพด และเราก็จะได้ไป
/ ซ่อมแซม...

๒๓
ซ่อ มแซมไม่ มี ที่สิ้ น สุ ด เลยเรีย นถามทางกองช่ างว่ าจะต้อ งมีเ สาเข็ ม แล้ ว ก็เ ทซีเ มนท์
ด้านบนสักยี่สิบเซนเพื่อรองรับท่อสองแถว และจะต้องมีหูช้างด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
เราไม่สามารถที่จะเทลงบนนั้นได้เพราะว่าเวลาเอาดินไปถม ดินจะไม่เข้าที่เข้าทางก็คงจะ
เป็นในโอกาสต่อไปค่อยทําให้มาตรฐานไปเลย ซึ่งงบประมาณช่างไปสํารวจแล้วก็ลดลงไป
ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นคือครึ่งหนึ่ง เมื่อเป็นความเดือนร้อนของชาวบ้านตั้งสี่-ห้าหมู่บ้านก็เลย
เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนความเร่ งด่วนการขนผลผลิตออกมา คาดว่า
ปลูกข้าวโพดสามร้อยกว่าไร่ถ้าคิดเป็นปริมาณรายได้คงจะเป็นสิบล้านนะครับมันก็คุ้มค่า
คุ้มทุน ในการลํ าเลี ยงพืช ผลทางการเกษตรออกมาเพื่อนําสู่ โรงงานเป็นการช่ว ยเหลื อ
เกษตรกร ซึ่งสะพานปัจจุบันถ้ารถบรรทุกมันหนัก สะพานมันหักรถก็จะเสียหายเกษตรกร
จะได้รับบาดเจ็บ ผมได้ประสานไปทางท่านกํานันแล้วว่าเรียนเชิญชาวบ้านประชุมวันนั้น
ประมาณเดือนที่แล้วผมจําวันที่ไม่ได้ ท่านกํานันก็ใจดีบอกว่ามีท่อจะทําทางเบี่ยงให้ก่อน
กํานันก็เข้าใจว่าขั้นตอนในการพิจารณาขั้นตอนในการดําเนินการเรื่องเอกสารอะไรต่างๆ
มันจะล่าช้า รวมถึง การหาผู้รับเหมาต่างๆ คงจะใช้เวลาพอสมควรแต่ผลผลิตข้าวโพด
มันรอไม่ได้นะครับ มันแก่โรงงานก็ต้องให้เก็บถ้าออกมาไม่ได้ก็เดือดร้อนเลยขอความ
อนุเคราะห์จากท่านกํานัน ที่ท่าน สท.ชาญชัย ว่า มีทางเบี่ยงก็คือท่านกํานันได้ไปทําให้
ตอนนี้ ป ริมาณน้ํา มันน้อยทําอะไร ถมอะไรก็ ได้นะครับ ถ้าหน้าฝนน้ํา จะเยอะนะครับ
ทัง้ น้ํานาน้ําฝนก็เยอะพอสมควร ใจจริงก็อยากทําสะพานตอนแรกว่าจะเอาท่อคอนเวิทส์
เพราะต้องฝังในดินถ้าน้ํานิ่งตะกอนจะไปค้างน้ําจะน้อยเลยตัดสินใจเอาท่อ ตรงนี้ก็อยู่ใน
ดุ ล พิ นิ จ ของท่านสมาชิก สภา ถ้ าว่า ท่า นเห็ นว่า มีค วามจํา เป็น ก็ผ่ า น ถ้าท่ านไม่เ ห็ น ก็
แล้วแต่สภา ผมเคารพในมติทุกๆอย่างถ้าไม่ได้ก็คงจะหาวิธีช่วยเหลือต่อไป ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เดี๋ยวนะครับ ท่านนายกฯ ยังไม่ได้ตอบท่าน สท. วุฒิกร ลือชา ที่ซักถามมา เชิญครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ประเด็นนี้ก็คือ ท่าน สท.กร เสริมสกุล ท่านบอกว่าท่านเป็นคนไปฟูองสํานักนายกฯ
เรื่องการดําเนินงานซึ่งการฟูองร้องเรียนท่านก็ฟูองมาหลายเรื่องนะครับเราก็ตอบไป
ทุกเรื่อง ผมเองก็มองในมุมบวกไม่เป็นไรครับเป็นการฟอกตัวผมมีความสะอาดบริสุทธิ์
ถึ ง แม้ จ ะถู ก ใส่ ร้ า ยปู า ยสี ต่ า งๆด้ ว ยความสั ต ย์ จ ริ ง นะครั บ ผมได้ ม อบให้ ท างนิ ติ ก ร
ฝุายกฎหมายตอบ ปรากฏว่ามีการมาขอเอกสารของหนังสือร้องเรียนแล้วไปถ่ายเอกสาร
แจกชาวบ้าน บอกว่าทางสํานักนายกฯ สั่งการให้ผ มดําเนินการซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับ
คนทุ่งแพมก็อ่านหนังสื อออกอยู่ กํานันก็หัวเราะว่าเป็นการตรวจสอบ ซึ่ งเราได้ชี้แจง
เหตุผลและหลักการให้ทางสํานักนายกฯ ไปเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าจะเป็ นของศูนย์ดํารง
ธรรมของจังหวัด เพราะว่าศูนย์ดํารงธรรมได้ใช้ประกาศตามสํานักนายกรัฐมนตรี ก็คงไม่
มีปัญหาอะไร เพราะว่าผมก็ได้ทํา ตามกระบวนการ แต่เนื่องจากมีขั้นตอนของกฎหมาย
และเมื่อสมัยการประชุมสภาครั้งที่แล้วเอาเข้าไม่ทันเพราะว่าผมต้องไปนําเรียนเสนอ
เกี่ยวกับถนนที่บ้านห้วยโผซึ่งเป็นงบประมาณถึงสองล้านห้าแสน เขาได้แจ้งให้ทางนายกฯ
และกองช่ า งเข้ า ไปชี้ แ จงที่ สํ า นั ก นายกฯ ผมจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งขอเลื่ อ นมาก่ อ น แล้ ว ก็ มี
ประเด็นของโยธาจังหวัดที่ จะเข้ามาขุดลอกหนองเราก็ต้องไปช่วย แล้ว ก็ทางผู้ ว่าก็ได้
สั่งการให้ทําแผนเข้าไปในเรื่องของพระธาตุจอมกิตติ งบประมาณสิ บกว่าล้านเพื่อจะ
บู ร ณะให้ ดีเ ป็ นแหล่ งยึดรวมจิตใจของชาวแม่ส ะเรียง ไม่ใช่จอมกิตติที่เดียวทั้งสี่ จอม
นะครับงบประมาณเป็นร้อยล้านเราพยายาม เร่งทุกอย่างแต่มจี ํากัดเรื่องเวลาต้องขอโทษ
/ สมาชิกสภา...

๒๔
สมาชิกสภาด้วยว่าอาจจะมองว่าผมไม่ใส่ใจ อาจจะล่าช้า จริงๆเร่ง ช่างของเราก็มีไม่กี่คน
แยกกระจายกันออกแบบนะครับ หลังจากขุดลอกหนองอินทรีย์แล้วผมจะทําเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเหมือนหนองตะหึกแดงทั้งสองที่ คงต้องทําประชาคม ประเด็นที่ท่านถาม ท่าน
สบายใจได้เลยเป็นหนังสือกล่าวหาร้องทุกข์เท่านั้น ซึ่งเทศบาลได้ให้นิติกรตอบไปนะครับ
แต่ ไ ปบิ ด เบื อ นว่ า สํ า นั ก นายกมาสั่ ง คื อ ไม่ ใ ช่ น ะครั บ เทศบาลเป็ น นิ ติ บุ ค คลนะครั บ
เทศบาลบริหารโดยการเลือกตั้ง ในนั้นเขียนว่าเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝุายให้ทาง
เทศบาลชี้แจง เราก็นําหนังสือที่ชาวบ้านร้องขอมาแต่ละอย่างพร้ อมกับแผนพัฒนาสามปี
แนบตอบไปเรียบร้อยแล้ว แต่ทางนั้ นยังไม่ได้ตอบมาเพราะว่าเรื่องร้องเรียนคงเยอะนะ
ครั บ คงใช้ เ วลาหลายเดื อ นนะ แต่ ก ระบวนการที่ เ ราทํ า เป็ น คนละอย่ า งกั บ หนั ง สื อ
ร้ อ งเรี ย น ก็ ขอเรีย นให้ ท่า นเกษตรกรได้ ทราบด้ ว ยว่า เรื่อ งเหล่ า นี้เ ป็ นอุ ปสรรคเพี ย ง
เล็กน้อย ซึ่งหยุดไม่ได้แล้วเราต้องทําต้องพัฒนาแม่ยวม ให้ก้าวไปอีกเยอะๆ โดยเฉพาะ
ความเดือนร้อนของเกษตรกรเป็นสิ่ งจําเป็ นที่จะต้องเข้าไปช่ว ยเหลือ ท่านสท.วุฒิ กร
สบายใจได้แล้วนะครับว่าไม่มีผลอะไรสักอย่าง เพียงแต่ว่าเขาสอบถามมาเราก็ต้องตอบไป
เมื่อตอบไปเขาก็จะเอาข้อความที่ทางเทศบาลตอบไปในแผนพัฒนาสามปี ในเรื่องของ
การเสนอต่างๆไปคงจะสรุปมาให้ คงไม่มีผลเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่ได้มีการทุจริต
ยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเพียงกล่าวหาเท่านั้นเอง ขอบคุณครับท่าน
นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับรู้ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เชิญท่าน สท. กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับ ที่ท่านได้เอ่ยถึงผม
อันนี้ข้อความเท็จจริงครับ เพราะว่าถ้าหากดูจากเอกสารหลักฐานแล้วการร้องขอ ได้ร้อง
ขอตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีเลขรับเป็นหลักฐานว่าทางกลุ่มเกษตรกรมีความ
ประสงค์อยากจะให้ทางเทศบาลเข้าไปดูแลนะครับแต่ว่ากระบวนการตอนนั้ น เราก็รอให้
ท่านทํา ว่าท่านจะมีความจริงใจขนาดไหน ๑ ปี ผ่านไปยังไม่เห็นมีวี่แววเลย ผมอยู่ใน
คณะแผนผมติดตามให้ มีพี่น้องเกษตรกรบ้านคะปวงท่านหนึ่งไม่ทราบนาม จําหน้าไม่ได้
ท่านเคยถามผมว่า ขอฝากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็รับปากว่าผมจะผลักดันให้ พอถึงคณะ
แผนผมก็พยายามที่จะให้โครงการพื้นที่สามร้อยสามสิบห้าไร่ อยู่ในแผน เพราะถ้าอยู่ใน
แผนแล้ ว การผลั ก ดัน มั น จะง่ ายขึ้ น เพราะมี ก ระบวนการขั้น ตอน เพราะผมเข้ า ใจใน
บทบาทนี้ ท่านไปดูได้ครับแผนจะอยู่ในปี 25๖๐ พอถึงปี 2560 ท่านนายกก็ไม่ได้เสนอ
ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติไ ว้ ว่ า จะทํ า โครงการตรงนี้ เ ข้า ผมก็ว่ า ไม่ มี ในเทศบัญ ญั ติ ก็ ไม่ เ ป็ น ไร
ไว้โอกาสข้างหน้าถ้าเปิดประชุมสมัยสามัญ ท่านอาจจะใช้เงินสะสมเพื่อไปดูแลพี่น้องกลุ่ม
นี้ แต่วันเวลาก็ผ่านไปเขาก็ร้องขอมาเรื่อยๆ เดือนกุมภาพันธ์จะต้องเอาพืชผลออกแล้ว
ประกอบกับสะพานก็ชํารุดทรุดโทรมท่านดูได้ครับจากภาพถ่ายตรงนี้ มีความทรุดโทรม
รถไม่ส ามารถที่จ ะผ่ านได้ ผมนําสู่ ส ภาร้ องเรีย นหลายต่อ หลายครั้ง แล้ ว ใช้ส ภาเป็ น
เครื่องมือในการทํางานเพื่อผลักดันให้ ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน
แต่ก็ไม่เป็นผล สุดท้ายแล้วผมไม่มีทางเลือกอื่นผมร้องสํานักนายก การร้องสํานักนายก
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ แล้วการตรวจสอบติดตามในแต่ละครั้งเขาจะต้องซักถามหมดเลย
/ แม้กระทั่ง...

๒๕
แม้กระทั่งชื่อผมสะกดยังไง เขาถามหมดเลย เพราะกลัวมีการปกปิดซ่อนเร้น ผมเองต้อง
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดทุ ก ครั้ ง ผมเองตอบถู ก หมดเลย เขาถึ ง รั บ เรื่ อ งของผมไว้ น ะครั บ
แล้วมาถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้ว ทางศูนย์ฯ ก็ตรวจสอบดูแล้วว่ามีความ
เป็นไปได้ ที่เขาร้องเรียนมาติดตามมาสามสี่ครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวถ้าไม่เดือนร้อนจริงๆ
เขาจะไม่ติดตามเลยนะครับ พอติดตามแล้วส่งมาที่ศูนย์ดํารงธรรมแม่สะเรียงต่อแล้วทํา
เรื่องมาทางเทศบาลแม่ยวม เหตุการณ์ นี้อาจจะเข้าข่ายจ่ายขาดเงินสะสมได้ ถ้าเพิกเฉย
พี่น้องเกษตรกรเดือนร้อนเขาจะขนพืชผลทางการเกษตรออกได้อย่างไรครับ อันนี้คือ
ประเด็นครับ กระบวนการต่างๆผมถึงบอกว่าเราผลักดันได้แต่เราไม่มีอํานาจและผมก็
ไม่ได้บอกว่าเขาสั่งทํา แต่ในหนังสือได้บอกแล้วว่าควรจะดูแลประโยชน์ของพี่น้องเป็น
สําคัญ นั่นหมายความว่า ควรจะทําให้เขาความหมายเป็นแบบนั้นนะครับ เพราะฉะนั้ น
แล้วกระบวนการต่างๆต้องให้เบื้องบนได้รับทราบ เข้าใจว่านายกฯ ใหญ่สุดในแม่ยวมนี้
ไม่มีใครใหญ่เท่าท่านละครับ สภาก็ไม่เข้มแข็งผมพยายามให้สภาผลักดันช่วย สุดท้ายแล้ว
เราก็ตัวคนเดียวต้องเลือกเอาทางนี้ครับ ผมถึงร้องสํานักนายกให้เบื้องบนได้ รับทราบ
ให้ช่วยให้ผลักดัน ทําหนังสือมา สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับ ในหนังสือ ระบุว่าเป็นสะพาน
บล็อคคอนเวิทส์ แม้ไม่ได้สะพานบล็อคคอนเวิทส์ ก็ ไม่เป็นไรครับเพราะว่าชาวบ้านก็
พอใจลําเลียงพืชผลออกไปได้ครับ จะเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ขอให้ลําเลี ยงออกไปได้
ชาวบ้านไม่ได้ติดใจอะไรเลยเพียงแต่ขอพืชผลออกได้ก็พอ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภา
ผมก็ต้องผลักดันช่วย ผมทําหน้าที่ของผมเท่าที่ผมทําได้ ส่วนหนึ่งที่ชี้แจงให้ท่านสมาชิก
สภา ฝุายบริหาร ประธานสภาได้รับทราบว่าขอให้ท่านเข้าใจไปตามนั้ น ท่านเองก็รู้ว่า
ประชุมเมื่อใดผมเองหยิบเรื่องนี้ม าอภิปราย จนท่านรําคาญว่าทําไมถึงต้องมาช่วยพื้นที่
335 ไร่ตลอดเวลา
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ท่าน สท.กร ครับมีผู้ประท้วงครับ เชิญ สท.นิลวรรณ ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้นําชุมชนบ้านทุ่งแพม
บ้านห้วยโผ ดิฉันนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๒ ตามที่
ท่าน สท.กร (ขออนุญาตเอ่ยนาม) บอกว่าสภาไม่แข็งหมายถึงอะไรคะ ทุกคนที่เข้ามา
ทํางานในเมื่อเรามาด้วยหัวใจ ทุกคนก็มีศักยภาพที่จะทํางานอยู่แล้ว แต่อยู่ที่รู้มากรู้น้อย
แต่เราต้องมาเรียนรู้การทํางาน คนเราไม่ใช่เก่งคนเดียวนะค่ะ ไม่ใช่ว่าเก่งทุกเรื่องรู้ทุกอย่าง
การทํางานต้องมีการซักถาม อธิบายทุกอย่างต้องมีเหตุและผล บางคนพูดยากแต่ฟังง่าย
บางคนพูดง่ายแต่ฟังยาก มีหลายอย่างนะค่ะ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ท่าน สท.นิลวรรณ ที่ประท้วงนี้คือจะให้ สท.กร ได้ถอนคําพูดที่ว่า
สภาอ่อนใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นก็จะให้ท่าน สท.กร ได้ถอนคําพูดนี้ครับ เชิญ สท.กร ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาจะให้ใช้คําพูดอย่างไรครับ ที่ว่าสภาไม่แข็งให้ใช้คําว่าสภาไม่เข้มแข็ง
ใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมครับ ตกลงครับใช้คํานี้ครับ ก็ถ้าเราเข้มแข็งเราก็ไม่ต้องไปหา
ถึงผู้ว่าไม่ต้องไปหานายอําเภอถ้าสภาเข็มแข็งผมถึงบอกแบบนี้ เพราะตอนนั้นถ้าหากว่า
เราเห็นความจําเป็นเร่งด่วนเราเห็นความจําเป็นของชาวบ้าน ผมก็เอาเอกสารมานําเสนอ
เอาเอกสารมาหมดเลย เอามาชี้ให้ท่านเห็น แล้วทําไมท่านไม่ผลักดันด้วยกันละ ถ้าหากว่า
/ ท่านผลักดัน...

๒๖
ท่านผลักดันช่วยผมตรงนี้ ผมเคยบอกท่านนายกฯ มันจะทรุดพังทลายแล้วเราก็มีเงินพอ
เหลืออยู่เราควรจะมาดูแลช่วยชาวบ้าน มีใครไหมครับ คงจะมีท่านชัยรัช คนเดียวนะครับ
ที่ไปสนับสนุน ท่านระเบียบ ก็มีเป็นครั้งคราวครับ ทําไมไม่ดูแลเพราะชาวบ้านเดือดร้อน
ก็แค่นั้นละครับ แต่ทีนี้ถ้าเราช่วยกันผลักดันสภาช่วยกันผลักดัน มันคงไม่ร้องไปถึงสํานัก
นายกฯ ไม่ต้องไปถึงผู้ว่า ไม่ต้องไปหานายอําเภอ สภาเราก็พอจะมี เงินอยู่ พี่น้องก็จะไม่
ต้องเดือดร้อน
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ท่าน สท.กร ขณะนี้ผมปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา แต่ผมจะขอใช้
สิทธิที่ถูกพาดพิง ที่ท่านได้พูดว่าสมาชิกสภาไม่ได้ไปร่วม ไม่ได้ไปช่วยนะครับ ผมก็เคยพูด
หลายครั้งแล้วว่าขอให้มันอยู่ในแผนนะครับตอนนั้นยังไม่อยู่ในแผนเลยนะครับ ที่ท่านว่า
ไม่มีใครไปช่วยเพื่อผลักดัน ผมเองก็ไปช่วยเพราะพ่อตาของผมก็อยู่ตรงจุดนั้ น ผมไปช่วย
ทุกอย่างแต่ว่าการที่จะมาขอมันต้องอยู่ในแผน เอาละครับผมจะไม่ให้ท่านอภิปรายแล้ว
ท่านอภิปรายมาเยอะแล้วครับ ขอเชิญท่านอื่นครับ ขอเชิญท่าน สท.นิลวรรณ ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เราก็ได้ฟังการอภิปรายมานานแล้วค่ะ ขอมติเลยดีกว่าค่ะ เพราะว่าก็เป็นปัญหาเร่งด่วน
ของชาวบ้าน เราไม่ต้องมาขัดกันอะไรกันแล้วนะคะเราก็โตพอแล้ว ขอบคุณค่ะ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

วันนี้ผมดีใจนะครับทีจ่ ิตสํานึกที่ดขี องท่านได้กลับคืนมานะ เพราะท่านอภิปรายคัดค้าน
ตลอด วันนี้ท่านมีจิตสํานึกที่ดี ผมอยากให้ สํานึกที่ดีนี้อยู่กับตัวท่านตลอดไป เพราะที่
ผ่ า นมา อย่ างที่ผ มได้พู ด ครั้ง แรกว่ า ญั ตติ งบประมาณรายจ่ ายสามฉบับ ร้อ ยกว่า ล้ า น
ท่านแปรญัตติ ท่านไม่รับหลักการ จ่ายขาดทุกครั้งแม้แต่สะพานแม่กองแปท่านก็บอกว่า
ไม่เป็นความจําเป็นเร่งด่วน หลายๆที่ ถังน้ําบ้านทุ่งแพมท่านก็ไม่เคยยก วันนี้ผมดีใจนะ
ครับที่ท่านมีจิตสํานึกที่ดี ผมไม่ได้ด่าท่านนะ ผมชมท่านที่มีจิตสํานึกที่ดีที่จะเข้ามาบริหาร
ช่วยเหลือประชาชนแต่เฉพาะสะพานที่นี่ที่เดียว โอกาสหน้าก็ขอมีการสนับสนุนเมื่อมีการ
ร้องขอญัตติเข้ามาในสภาหรือว่าเทศบัญญัติปี 25๖๑ ที่เข้ามานี่ก็คงจะได้รับสนับสนุน
จากท่าน ผมขอชมเชยว่าท่านได้เห็ นแล้ ว ว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ใช่เฉพาะ
ที่ทุ่งแพม หลายๆที่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับ และอยากให้สิ่งเหล่านี้ได้ติดตัวท่าน
ตลอดไปในการเป็นสมาชิกสภาในสมัยนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

การอภิปรายของเราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ
แต่ขอให้กระชับเวลาหน่อยนะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา เรื่องบางเรื่องของเทศบัญญัติมันเหมือนกฎหมาย แต่
กฎหมายตัวนี้มันออกไปแล้วเพื่อแม่ยวมนั้นมันแก้ปัญหาได้หรือไม่ นั่นคือเอกสิทธิ์ของผม
ผมอ่านดูแล้วว่ากฎหมายตัวนี้ออกมาแล้วไม่ได้แก้ไขปัญหาแม่ยวม ผมเลยไม่ยกมื อ อันนี้
คือข้อแรก พอกฎหมายออกมามันเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มอื่น หมดเลย นี่คือข้อแรกที่ผม
ไม่ยกมือให้ท่าน เทศบัญญัติจริงผมไม่ยกมือ สองผมแปรญัตติได้สามแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
บาท ท่านก็ไม่ได้เอาเงินไปทําไฟกิ่งไฟสาธารณะท่านเอาเงินตกไป รวมทั้งท่าน สท.สุภักดิ์
มันทะนา ท่านร่วมกันทิ้งเงินสามแสนหกหมืน่ เจ็ดพันกว่าบาท นี่คือปีที่สอง ปีแรกอีกแสนเก้า
/ ท่านไปดู...

๒๗
ท่านไปดูหลักฐานมีนะครั บมีหมดนะครับที่ผมพูดมา ผมแปรญัตติได้แสนเก้าในปีแรกให้
ท่ า นเอาไปทํ า ไฟกิ่ ง ท่ า นก็ ไ ม่ ทํ า ปี ที่ ส องแปรญั ต ติ ไ ด้ ส ามแสนหกหมื่ น เจ็ ด พั น บาท
ได้นําเสนอให้ทํา ๑.ไฟกิ่งบ้านแพะคะปวง 2.ทําไฟกิ่งที่โรงเลื่อยเข้าบ้านทุ่งแพม ท่านก็ไม่
เอาเห็นไหมครับเอาเงินทิ้งไปเปล่าๆ ตามข้อแรกที่ผมเคยนําเสนอให้ท่าน ๒.แม่กองแป
สะพานนั้นไม่ได้อยู่ในแผน ถ้าว่าอยู่ในแผนท่านเอามาชี้แจงได้ครับ ไม่ได้มีในแผนเลย
ท่านเอาหลักฐานมาครับ ไม่ใช่ว่าเถียงปากเปล่าว่ามีๆมันไม่ได้ ครับ ผมไปถึงห้องคลังไปดู
ฎีกาหมด คือไม่มีในแผนสิ่งเหล่านี้ครับที่ผมทัดทาน แต่สิ่งไหนที่ไม่เกิดประโยชน์ เช่นเงิน
ในเทศบัญญัติท่านเอาไปทําในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้ นกฎหมายฉบับนี้ออกมา
บังคับใช้ไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ผมถึงไม่ยกมือให้ครับนี่คือเหตุผลของผม ทุกครั้งผมก็ไม่ใช่
ว่าดึงดันพออภิปรายเสร็จผมเห็นชอบผมเคยยกมือ ไม่ใช่เหมือนเพื่อนสมาชิกอภิปราย
บ้างไม่อภิปรายบ้างยกมือหมดเลยหรือว่าไม่ยกมือเลย เป็นไปได้อย่างไรครับ ผมยอมรับ
ว่าเรื่ องบางเรื่ องผมไม่เห็ นด้ว ยเพราะมัน ไม่ชัดเจนผมถึง งดออกเสี ยง ไม่เห็ นชอบก็มี
เห็นชอบก็มีเยอะแยะครับ ถ้าท่านดูข้อดีของผม ผมผลักดันกี่เรื่องนําเสนอเรื่องคุณภาพ
ชีวิตกี่เรื่องว่าคนนี้ไม่สบายนะมีเรื่องเกี่ยวกับความพิการนะขอให้ท่านนําสู่กระบวนการ
ได้ไหมไม่มีใครไปเลย ผมต้องลงมือคนเดียวหมดเลย ผมยังใส่ใจเลยครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนั่งลงได้แล้วครับเมื่อกี้ผมได้ยินไม่ชัดนะเพราะท่านพูดเร็วเกี่ยวกับ สท.สุภักดิ์
แต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน อีกนิดเดียวนะครับพูดอีกนิดเดียวนะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เงินสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทที่แปรญัตติได้ ผมทําหนังสือให้ฝุายบริหารเซ็น
เพื่อจะเอาเงินสามแสนกว่าบาทเพื่อไปทําไฟกิ่งในตําบลแม่ยวมนี้ แต่ท่านเป็นคนปลดผม
ออกจากคณะกรรมการแปรญัตติแล้วเอาเงินตกไป ท่านทําได้อย่างไร

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

มันจบไปแล้วที่ท่านฟูองผม ถ้าผมผิดให้ท่านเอาหนังสือมาชี้แจง ท่านเอามาพูดอย่างนี้
ชาวบ้านก็จะคิดว่าใช่ละนี่คือคนผิดเอาหนังสือมาให้ดูเลยว่าที่ผมทําไปถูกต้องไหม ถูกต้อง
ทุกกระบวนการ ไม่ใช่ว่าท่านถูกคนเดียวนะครับ ชาวบ้านไม่รู้ก็จะคิดว่า สท.สุภักดิ์ ทําไม่
ถูกมันไม่ใช่นะครับเมื่อท่านฟูองไปแล้ว ผลการที่เขาฟูองมามีไหนครับเอามาให้ชาวบ้าน
ดูว่าผมผิดไหมไม่ต้องชี้แจงครับ ยืนยันด้วยเอกสารเขาต้องมีเอกสารมาให้นะครับ เอามา
แจกเลยนะครับ ถ้าไม่มีผมก็จะไม่ให้ท่านอภิปรายแล้วครับ พอแล้วครับ ตอนนี้ ผมจะขอ
มติในที่ประชุมเลยนะครับ
สมาชิกสภา ท่ านใดเห็ นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ซ่ อ มแซมถนนเข้ า พื้ น ที่ ก ารเกษตรบ้ า นทุ่ ง แพม หมู่ ที่ 3 และบ้ า นห้ ว ยบงหมู่ ที่ 11
โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

8 เสียง
- เสียง
2 คน

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมทราบด้วย เชิญครับ
/ นายไททัศน์...

๒๘
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 (3)
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 และบ้านห้วยบงหมู่ที่
11 งบประมาณ 226,200 บาท ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ครับ เห็นชอบจํานวน 8 เสียง,
ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี , งดออกเสียง จํานวน 2 คน (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ) ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ผมจะขอเปลี่ยนแปลงยอดขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการของบ้านคะปวง บ้านทุ่งแพม
และบ้านจอมกิตตินะครับ ซึ่งมีหนังสือแจ้งมาเมื่อวานนี้นะครับ แต่ว่าเมื่อกี้เราขอมติไป
แล้ว ยอดเงินจริงจะเป็น 44,300 บาท ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินจากเดิม 62,700
บาท เป็น 44,300 บาท นะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ขอให้ชี้แจงหน่อยครับว่าแบบแปลนทําเหมือนเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลง
คือตัวเงินเท่านั้นใช่ไหมครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ครับแบบแปลนคงเดิมนะครับ แต่ลดจํานวนเงินลงนะครับ ขอเชิญท่าน สท.กร ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับด้วยเหตุผลใดครับที่ลดจํานวนเงินลง ขอให้ท่านชี้แจงหน่อย
นะครับ ยังติดใจอยู่เพราะว่าเดิมท่านประมาณการอยู่หกหมื่นสอง แต่ก็เป็นผลดีนะครับ
ที่เราใช้เงินน้อยลง แต่ว่าขอเหตุผลหน่อยเป็นเพราะเหตุใด

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอให้ท่าน ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตชี้แจงนะครับที่ราคาลด คือราคาของวัสดุของแต่ละเดือนคือราคาท่อลดลง
จากเดิมทีป่ ระมาณการนะครับ เราเลยต้องปรับให้ได้งบประมาณตามข้อเท็จจริงครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

สําหรับการประชุมในช่วงเช้านี้ จะขอพักการประชุมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ช่วงบ่าย
เรามาเริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. ต่อนะครับ ช่วงเช้านี้ขอพักการประชุมเพียงเท่านี้ครับ
และช่ว งบ่ ายผมขออนุญาตไม่เข้าประชุมนะครับเนื่องจากติดธุระ ขออนุญาตลาครับ
ขอบคุณครับ

พักเที่ยง

/ เริ่มประชุม...

๒๙
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับตอนบ่ายนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับ และที่ประชุมก็พร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภา
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ค้างพิจารณาต่อไป เชิญครับ
๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ (เดิม) และขอจ่ายขาดงบประมาณโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ (ใหม่)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปข้อ ๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ห้วยโผ(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖(เดิม) และขอจ่ายขาดงบประมาณโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ (ใหม่) ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม เรื่ องขอความเห็ นชอบยกเลิ กโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้ ว ยโผ
(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖(เดิม) และขอจ่ายขาดงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖(ใหม่)
หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส ภาเทศบาลตํ า บลแม่ ย วมได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม
เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ)
หมู่ ที่ 6 ในคราวประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลแม่ ย วม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 2
ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยมติที่ประชุมอนุมัติงบประมาณ
342,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
เขต 1 ลําปาง ได้มาดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่ หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะหมู่ที่ 6
ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่ส ะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบยกเลิก
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 (เดิม) และ
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้าน
ห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 (ใหม่) จากงบประมาณเดิม 342,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพัน
บาทถ้วน) เป็นงบประมาณ 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)จึงได้
โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล เพื่อพิจารณาต่อไปขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
และสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถาม เชิญครับ
ในเมื่อไม่มีผู้อภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ในเรื่องการขอความเห็นชอบยกเลิก
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ (เดิม) และ
ขอจ่ ายขาดงบประมาณโครงการปรับ ปรุ งระบบประปาหมู่ บ้ า นห้ ว ยโผ (หย่ อมบ้ า น
ห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ (ใหม่) ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ห้ ว ยโผ (หย่ อมบ้านห้ ว ยเคี๊ย ะ) หมู่ที่ ๖ (เดิม) และขอจ่ายขาดงบประมาณโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ (ใหม่) โปรดยกมือครับ
/ มติที่ประชุม...

๓๐
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

๗ เสียง
- เสียง
1 คน

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ห้ ว ยโผ(หย่ อยบ้ า นห้ ว ยเคี๊ ย ะ) หมู่ ที่ ๖ (เดิ ม ) และขอจ่ า ยขาดงบประมาณโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อยบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ (ใหม่) ที่ประชุมมีมติ
ดังนี้ เห็นชอบจํานวน 7 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง จํานวน ๑ คน (ประธาน
สภาฯ) ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน (สท.ชาญชัย)
5.3 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์
อานวยความสะดวกให้เหมาะสมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษา
ในสังกัด

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไป ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกให้ เหมาะสมในการจัด การศึก ษาให้ มีคุณ ภาพให้ แก่ ส ถานศึ กษา
ในสังกัด ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อ สภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกให้ เหมาะสมในการจัด การศึก ษาให้ มีคุณ ภาพให้ แก่ ส ถานศึ กษา
ในสังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ยวม
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลตําบลแม่ยวมได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้เหมาะสมในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยมติ
ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณ 1,473,000บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ ดหมื่นสามพันบาท)
เนื่ อ งจากแบบแปลนเดิ ม มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงให้ มี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ นที่ เพื่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ การศึ กษาเรีย นรู้ ของเด็ก นัก เรี ย น
ประกอบกับมียอดวงเงินจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อคํานวณแบบอย่างละเอียดและราคากลาง
ลดลงจากยอดวงเงินจ่ายขาดเดิม จํานวน 1,342,200บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น
สองพันสองร้อยบาท) จึงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าว และขอ
เสนอมายังสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนั้น จึงขออนุมัติ
เปลี่ ย นแปลงแบบแปลนโครงการพั ฒ นาสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ อํ า นวยความส ะดวก
ให้เหมาะสมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลแม่ยวม จึงได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอบคุณครับ
/ นายหมวก...

๓๑
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
และสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมถ้าหากว่าเราใช้ในลักษณะ
แบบนี้ มันรู้สึกว่าหมิ่นเหม่ต่อการใช้งบ เพราะจริงๆ แล้วมันต้องเป็นความจําเป็นเร่งด่วน
จริงๆนะครับถึงจะใช้เงินสะสม ถ้าหากว่าท่านจะชะลอไป แล้วเอาเข้าไปเทศบัญญัติหรือว่า
ไปของบที่ อื่ น มาดํ า เนิ น การเราก็ จ ะได้ ป ระหยั ด งบ และครั้ ง นี้ รู้ สึ ก ว่ า จะใช้ ง บอยู่
1,340,200 บาท ถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบการใช้งบสะสม
แก้ไขปัญหาจําเป็นเร่งด่วน ผมจะขออภิปรายผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะใช้เงินสะสมเพื่อ
เอามาใช้ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการตรงนี้ นอกจากยังไม่ใช่ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมา
ดําเนินการ ถ้าหากว่าไม่ได้ดําเนินการหรือว่าชะลอไป ท่านก็ควรจะชี้แจงนะครับว่าจะเกิด
ความเสียหายในประมาณไหนเพราะถือว่างบที่จะใช้สูงมากนะครับ ล้านกว่าบาทนี้นะครับ
ในเบื้องต้นผมจะอภิปรายให้ท่านได้รับทราบว่า ผมเองไม่เห็นด้วยนะครับที่จะใช้วิธีการ
แบบนี้ ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงเล็กน้อยครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ญัตติข้อ ๕.๓.ที่จริงเป็นเรื่องเดิม
ที่ท่านเคยพิจารณามาแล้วในการประชุมสภาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เห็นชอบไปแล้ว
การจ่ายขาดไปแล้ว ส่วนท่าน สท.กร (ขออนุญาตที่เอ่ยนาม) ก็ไม่เห็นชอบอยู่แล้วนะครับ
แต่ในครั้งนั้ นมติที่ประชุมเสียงข้างมากนะครับก็ ได้เห็นชอบไปแล้ว เพียงแต่ว่าจะนําไปสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้องมีการกําหนดราคากลางอีกครั้งชั้นหนึ่งนะครับ เป็นการ
กําหนดรายละเอี ยดก่อนที่ จะมี การจ้ างนะครั บ ซึ่งผมก็ได้ ดําเนิ นการตรวจสอบ ในชั้ น
ผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะเสนอถึงฝุายบริหาร ซึ่งผมก็เห็นว่าในแบบแปลนต่างๆ มันมีความ
คลาดเคลื่ อน ในฐานะผู้ บังคับบัญชาก็ไม่สามารถที่จะปล่ อยผ่ านไปได้ ก็เลยพูดกับทาง
บริ หาร ทางกองช่างว่ าเมื่ อคํ านวณราคากลางแล้ วมี ยอดวงเงินต่ํากว่า ที่ขอจ่ ายขาดไป
เพราะฉะนั้นเมื่อเราขอจ่ายขาดไปแล้ว แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคากลาง โดยหลักการ
แล้วก็ต้องมาแจ้งสภาให้ทราบ แม้ว่าจํานวนเงินจะลดจากวงเงินที่สภาอนุมัติอนุญาตไปแล้ว
ก็เข้าลักษณะโครงการจ่ายขาดในวาระก่อนหน้า คือ โครงการของหย่อมบ้านห้ วยเคี๊ยะ
คือวงเงินลดลง ไม่ว่าจะเป็นวงเงินน้อยวงเงินมากต้องเอาเข้าสภาอยู่ดี เพราะว่ามันเปลี่ยน
ทั้งปริมาณ เปลี่ยนทั้งคุณภาพ เปลี่ยนทั้งยอดงบประมาณ เพราะว่าเป็นวงเงินที่ต้องให้สภา
อนุมัติ เรื่องนี้หลักการมันมีอยู่เท่านี้เอง ส่วนประเด็นที่เป็นเหตุผลท่านก็ได้อภิปรายไปเมื่อ
การประชุมเมื่อเดือนธันวาคมไปเรียบร้อยแล้ว น่าจะอยู่ในรายงานการประชุมที่แนบในครั้ง
นี้นะ จะมีข้อมูลเดิมที่ท่านอภิปรายไว้อยู่แล้วว่ามีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะฉะนั้ นผมคิ ดว่ าเรื่ องนี้ ไม่ จํ า เป็ นต้ องอภิ ปรายครั บ เพราะในส่ วนของผมเป็ นทั้ ง
เลขานุการสภา เป็นทั้งฝุายเจ้าหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล ที่เป็นคนเซ็นเอกสารแบบแปลน
ผมต้องเคร่งครัดในเรื่องนี้วงเงินเยอะก็น่าเป็นห่วงปล่อยผ่านไปไม่ได้ ก็ต้องให้สมเหตุสมผล
และถูกต้อง ถึงต้องแจ้งให้ท่านทราบว่ามันมีความจําเป็นต้องเปลี่ ยน เพื่อให้ สอดคล้ อง
อย่างที่ญัตติที่ทางบริหารได้เรียนไปว่าสอดคล้องบริบทของทางการศึกษามีความเหมาะสม
/ กับสภาพ...

๓๒
กับสภาพผู้เรียน ถ้าเราปล่อยผ่านไปเดี๋ ยวมาโทษภายหลังว่าผมไม่ได้กลั่ นกรอง อันนี้คือ
เหตุผลที่ผมขออนุญาตท่านประธานชี้แจง เพราะว่าในคราวที่หารือกับท่านนายก ผมก็รับ
อาสาว่าผมจะชี้แจงให้สภาถ้ามีท่านใดตําหนิมา ผมก็ทําตามสัญญาแล้วว่าเรื่องนี้ผมจะชี้แจง
เพราะว่าเอกสารผ่านผมต้องเซ็น ตรงนี้ขอขยายความให้ท่านฟังมันเป็นเรื่องเก่าที่ผ่ านไป
แล้วเพียงแต่ว่า ๑.ยอดเงินลดจากเดิมต้องก็ต้องแจ้งให้ท่านทราบว่างบประมาณลดลงจาก
เดิมที่ตั้งไว้ ตามข้อเท็จจริงที่ ปรากฏ 2.เมื่อมีงบประมาณลดลงก็มีการเปลี่ยนแบบแปลน
เล็กน้อยให้เหมาะสม แค่นี้เองหลักการที่เปลี่ยนแปลงมีแค่นี้เองครับ และที่ผมได้พิจารณา
ในชั้นสุดท้ายก็เกิดประโยชน์กับเทศบาล เงินลดลงตั้งแสนสามหมื่นกว่าบาทก็ได้ประโยชน์
กับเทศบาลจากที่จะเสียล้านสี่ล้านสาม เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับทุกฝุาย ทั้งฝุายสภาเอง
ที่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ฝุายบริหารในฐานะผู้เสนอ ฝุายเจ้าหน้าที่ในผู้ปฎิบัติ เมื่อมัน
เกิดความถูกต้องก็ไม่ต้องกระวนกระวายใจไปว่าทําไปแล้ วจะผิ ดพลาด ส่วนที่ท่าน สท.
ไม่เห็นด้วยนั้นท่านก็สงวนสิทธิ์ไว้อยู่แล้วที่เป็นรายงานการประชุมเดิมที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร
ก็เคารพสิทธิของแต่ละท่าน แต่ว่ากระบวนการสภาใช้เสียงค่อนข้างมาก ผมขออนุญาตชี้แจง
ตามที่ผมได้รับปากไว้กับทางฝุายบริหาร ซึ่งตอนแรกทางฝุายบริหารก็กังวลใจว่าสภาจะ
ตําหนิเพราะเอาเรื่องเดิมเข้ามาอีก ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเหตุเป็นผลก็ตําหนิกันไปถ้า
เราผิดพลาดเราก็ยอมรับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายกับเป็นเรื่องดีต่อเทศบาล แต่ถ้าปล่อยไป
เกิดเสียหายภายหลังอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่เมื่อเราพบ
ข้อบกพร่องก่อนแล้วก็แก้ไข มันก็เกิดประโยชน์กับทุกฝุาย ผมมองแบบนี้นะผมเลยอยากจะ
ให้ท่านเข้าใจ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ในเมื่อเสนอญัตตินี้ขึ้นมาแล้วผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่เห็นชอบ
นะครั บเกี่ ยวกั บการใช้ เงิ น คื อเจตนาผมอยากจะให้ ท่ านบริ หารหางบนอกมาบรรเทา
มาแก้ไข เพราะว่าการทํานั้นจะมีหลายวิธีผมเคยอภิปรายไปแล้ว แต่ถ้าท่านเห็นว่ามันง่าย
จะใช้เงินสะสมไปเรื่อยๆ แล้วเงินสะสมก็มีความจําเป็ นในแต่ละเรื่อง แต่ถ้าจะท่านอ้างว่า
ตรงนี้มันมีความจําเป็นนั้นผมก็ไม่เห็นด้วย การใช้เงินสะสมนั้ ผมเคยได้ยินว่าจะต้องใช้ใน
เรื่องความจําเป็นเร่งด่วน ก่อให้เกิดต้นทุนรายได้ และใช้แก้ไขปัญหาอะไรประมาณนี้ แต่ถ้า
หากว่าท่านเอาเงินมาใช้ตรงนี้ผมว่ามันมีความเสี่ยง และท่านก็เคยโอ้อวดนะครับว่าได้ขอ
งบประมาณมาทางนั้นทางนี้ แล้วตรงนี้ท่านทําไมไม่ขอดูละครับ ถามว่าถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่มีความจําเป็นจริงๆ ท่านต้องขอมาดําเนินการ ร้องขอหรือนําเสนอไป แต่ที่ท่านได้มาก็ไม่
มีความจําเป็นเร่งด่วนเลย ความจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงินสะสมตัวนี้ครับ ดูแล้วไม่สอดคล้อง
กันเลย ดูแล้ วมันไม่ใช่ว่ามีความรีบเร่งเลย และผมก็เคยส่ งเสริมให้ ท่านได้เปิดโรงเรียน
มาแล้ว และทําไมท่านไม่ทําหนังสือไปยังกรมส่งเสริมฯ ละครับว่าท่านขาดอะไรบ้าง ถ้าหาก
มันใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยผมจะไม่ว่าอะไรเลย แต่ถ้าท่านเอางบไปลงตรงโรงเรีย น
เทศบาลที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติปีหนึ่งตั้งหลายล้าน รวมถึงเงินจ่ายขาดอีก ทําให้งบประมาณ
ที่ ให้ กั บพี่ น้ องประชาชนน้ อยมากแต่ เรากลั บไปทุ่ มกั บสิ่ งที่ หน่ วยงานอื่ นที่ อาจเข้ ามา
ดําเนินการได้ ที่ผมพูดนี้หมายถึงว่าโรงเรียนของเราที่ก่อตั้งมานั้นเป็นการเพิ่มภาระให้กับเรา
และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเป็นการซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เล็กๆน้อยๆ ผมยังไม่ว่าแต่นี่ขออนุมัติกันที
เป็นล้านๆ และปีหน้าก็จะขอกันอีกโดยจะอ้างความจําเป็นนั่นแหละ ผมก็มีแค่นี้ก่อนครับ
ขอบคุณครับ
/ นายหมวก...

๓๓
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ คือญัตตินี้จริงๆ มันผ่านการพิจารณาของสภามาเรียบร้อย
เหมือนกับที่ท่านปลัดได้เท้าความให้ฟังไปเมื่อกี้นี้เพราะงบประมาณมันลดลงและมันก็เกิด
ประโยชน์ ซึ่งความเห็ นคิดของผมไม่อยากเสนอแล้ วเพราะว่า สภาผ่ านไปแล้ ว แต่ได้ฟัง
เหตุผลของปลัดว่าก็จะประหยัดงบประมาณ ในส่วนเรื่องงบประมาณที่ขอ ท่านก็ได้เห็ น
อาคารราคาหกล้ านกว่าบาท ห้องน้ําอีกสามแสนกว่าบาท ศูนย์เด็กเล็กอีกล้านกว่าบาท
นี่ก็เป็ นเงินที่อุดหนุนมาให้กับเทศบาลของเรา ถ้า ผมไม่ดิ้นไม่ไปขอ เทศบาลก็ต้องสร้ าง
อาคารเรียนให้กับเด็กๆ คือลูกหลานของเรา โรงเรียนของเทศบาลเราจะเน้ นลูกหลานใน
เฉพาะเขตเทศบาลเท่านั้ น ไม่เหมือนโรงเรียนห้ วยสิ งห์ ห้ วยทราย ที่รับเด็กด้ อยโอกาส
ขาดโอกาสมาเรียนระดับมัธยมเป็นเด็กข้างนอก เราก็ยังอุดหนุนอยู่ปีละสามสี่หมื่น ถามว่า
ทําไมไม่ขอ ผมขอตลอดนะครับแต่ สิ่งเหล่ านี้ ท่านก็เห็ นว่ามี หญ้ารอบอาคาร มีทั้งกรวด
ทั้งทราย ประตูก็ ไม่ มี ถ้ าลู กหลานเป็นอะไรไปละครั บเราต้ องคํ านึงถึ งตรงนี้ เราจะให้
ความสําคัญกับงบประมาณมากกว่าคุณภาพการศึกษา ชีวิตลูกหลานของเราหรือ เราจะไม่
เพิ่มทางเลือกให้ลูกหลานของเราหรือ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีการศึกษาที่เท่าเทียมกับคน
ในเมือง ปัจจุบันเราจะเห็นว่าเด็กๆบ้านเราเข้าไปเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์ แม่สะเรียงบริพัตร
ในเมื่อที่ผ่านมาเราได้ขออนุมัติหรือได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนแล้ว เราไม่ควรพูดว่ามันผิด
มันถูก รื้อฟื้นไปก็ทะเลาะกันไป ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ เมื่อเราอาสาเข้ามาเราก็ต้อง
พัฒนาในกรอบที่กฎหมายได้ให้ เรา ซึ่งงบประมาณครั้งนี้ทําเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์มีเสาธง
มีอะไรต่างๆให้เด็กเราได้มีมาตรฐาน มีอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง มีรั้วรอบขอบชิดที่ดี
การลงทุนในด้านการศึกษาจะเป็นอันดับหนึ่ งของงบประมาณแผ่นดินนะครับ ถ้าศึกษา
ระดับประเทศเงินเดือนผู้ อํานวยโรงเรียนหนึ่งคนเป็นห้า หกหมื่น โรงเรียนบ้านทุ่งแพม
มีนักเรียนไม่ถึงห้าสิบคนงบประมาณเป็นล้านในการจ้างครูมาสอน ท่านจะเห็นว่ารัฐบาล
ทุ่ มเทการศึ กษาอย่ างดี ยิ่ ง โดยเฉพาะของเทศบาลเรา ผมเป็ นประธานโรงเรี ยนตั้ งแต่
ราชประชา โรงเรียนห้วยทราย โรงเรียนท่าสองแคว ผมเข้าใจดีครับ วันนี้ลูกหลานบ้านเรา
ได้ทัดเทียมคนอื่นก็เพราะการศึกษา ท่านได้เห็นว่าเด็กๆที่บนดอยเมื่อก่อนไม่มีการศึกษา
แต่ตอนนี้จบครูมาซื้อที่ ซื้อบ้านราคาเป็นล้านสองล้านได้เพราะอะไรครับ ถ้าไม่มีการศึกษา
ก็จะขาดโอกาสก็จะอยู่บนดอย ฟันต้นไม้ก็ไปด่าว่าบุกรุกปุาสงวนอีก การศึกษาเป็นสิ่งที่
สําคัญนะครับ เราต้องคิดถึงลูกหลานเรา เป็นอํานาจหน้าที่ที่ต้องทํา งบประมาณเงินสะสม
เรามีงบตั้งสิบห้าสิบเจ็ดล้าน เงินสะสมอีกยี่สิบห้าล้าน ตําบลท่าผาปูมผมคุยกับนายกเมื่อ
วานจ่ายขาดเงินซื้อรถน้ํา สุ่มเสี่ยงที่ สตง.มาตรวจสอบ เงินสะสมก็เหลือเงินแค่แสนเดี ยว
ตอนนี้ สตง.เรียกเงินคืนสองล้านกว่าบาทแต่เขาก็สู้ เขาอ้างว่าเมื่อเป็นความเดือนร้อนของ
ชาวบ้าน ไฟไหม้บ้านชาวบ้านตายละจะกอดเงินไว้ไหม ผมเคยเสนอปลัดว่าให้ซ้ือรถกระเซ้า
ปลั ดบอกว่ าเป็ นการสุ่ ม เสี่ ยง ซึ่ งผมก็ ยอมรั บชี วิ ตข้ าราชการไม่ อยากให้ มาเสี่ ยงด้ ว ย
ใจอยากจะทําให้ครบทุกอย่าง ท่านดูที่อื่นเงินคงคลังเขาทําหนังสือขออนุญาตผู้ว่าฯ เพื่อเอา
มาใช้ ให้ หมดเราจะกั นไว้ ทําไหมครั บถ้ าเราไม่ ทําเพื่ อผลประโยชน์ของชาวบ้ าน เราทํ า
ประโยชน์ให้ทุกๆคนแก่ทุกๆฝุาย เป็นเรื่องที่ว่ามีความจําเป็นจริงๆ ถึงแม้ว่าผ่านไปแล้วเมื่อ
มีการทักทวงด้วยเหตุด้วยผล สิ่งที่ทักทวงเกิดประโยชน์ต่อเทศบาล ผมนี่เป็นคนที่ใจกว้าง
ครับ ปลัดก็อาสาว่าจะมาชี้แจงให้ทางสมาชิกให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ๑. สามารถลด
งบประมาณไปแสนกว่าบาทเราก็สามารถเอาไปใช้ส่วนอื่น ๒. ก็จะได้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน
/ และเป็นการ...

๓๔
และเป็นการตรวจเช็คหลายๆ ชั้น อย่างที่ท่าน สท.ระเบียบ ขอโทษที่เอ่ยนามครับ ท่านก็ได้
ข่าวมาว่าเขาจะมาเจาะบ่อบาดาลที่ห้วยเคี๊ยะ ผมก็ชะลอยังไม่เจาะ กลัวว่าเราจ้างผู้รับเหมา
ไปแล้วจะเสียดายเงินนะครับผมก็ยอมรับ แต่ถ้าเจาะแล้วก็ต้องซื้อท่อเพราะจําเป็นนะครับ
ต้ องช่ วยกั นนะครั บ ผมถึ งบอกว่ า บางครั้ งเรากอดเงิ นไว้ เงิ นไม่ สามารถซื้ อชี วิ ตคนได้
ไม่สามารถซื้อความพัฒนาอะไรได้เราก็เหลื อไว้พอสมควร เกิดอุทกภัยอย่างคราวที่แล้ ว
ทาง ปภ. ก็ช่วยเรามาห้า หกแสนและมีอีกหลายหน่วยงานที่ช่วยเรา บ้านเราภูมิประเทศ
ยั งดี ไม่ รุ นแรงแผ่ นดิ นไหวเหมือนญี่ปุนก็ ยังมีหน่ วยงานมาช่วยเหลื ออยู่ ผมว่านี่ คือการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็อยากจะร้องขอให้ทางสมาชิกเห็นชอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านปลัด ครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตอีกนิดนะครับสั้นๆ เดี๋ยวจะเข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา เรื่องการศึกษาเป็น
หน้าที่หลักเลยนะครับ ที่ผมเคยพูดไปเมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาว่า หลายเรื่องที่เราทํา
ที่เราขออนุ มัติจ่ ายขาดในสภาแห่ งนี้นั้ นมันเป็นหน้าที่รองด้วยซ้ํา แต่ หน้าที่หลั กในด้าน
การศึกษาเราแทบจะไม่ได้ทํา ท่านไปดู พรบ.เทศบาลได้เลย เทศบาลมีหน้าที่ให้การศึกษา
อบรม อันนี้เป็นหน้าที่หลักแต่ว่าเรื่องถนนหนทางเป็นหน้าที่รองอันนี้ท่านไปดูได้เดี๋ยวจะหา
ว่าผมให้ข้อมูลผิด เราทําแต่หน้าที่รอง หน้าที่หลักเราแทบจะไม่ได้ทําด้วยซ้ํา เราทําหน้าที่
หลั กไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับ ให้ ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม เพราะว่าสมัยก่อนจะใช้
คําศัพท์แบบนี้ มันเป็นภาษาแบบเก่าและเป็นกฎหมายของสมัยปี 2496 ผมก็อยากจะ
เรียนท่านแต่ว่าความคิดเห็นผมไม่ได้แย้งท่านการพัฒนามันก็เหมือนกัน แต่สุดท้ายเราก็เอา
ระเบียบมาว่ากัน การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นผมเคยเรียนท่านเมื่อครั้งที่แล้วว่าเป็นการจ่าย
ขาดโดยมติคณะรัฐมนตรีต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเรื่องกฎระเบียบเดิมมันจะ
ถูกข้ามไปแค่นั้นเอง ผมเคยแจ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนที่เราเคยจ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งที่ผ่านมาว่าเราจะต้องเร่งด่วน ต้องเข้าระเบียบอะไรบ้าง เพียงแต่ตรงนี้จะเปิด
กว้างกว่า เพราะรัฐบาลมองว่าท้องถิ่นมีงบประมาณเยอะเอาเงินมากระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศเท่านั้นเองก็เลยเปิดช่องยกเลิกแนวทางในการจ่ายขาดตามที่ท่าน
เข้าใจไว้อย่ างเดิม ก็อยากจะเรียนอีกครั้งว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ทําได้เราผ่านเรื่องนี้ไปแล้ ว
วันนี้มีการแก้ไขเลยขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบตามหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนเท่านั้นเองครับ
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภา ได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ในเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนโครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้เหมาะสมในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัด มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว หากไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดอภิปรายอีก ผมจะขอมติทปี่ ระชุม ดังนี้
-สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นแปลงแบบแปลนโครงการพั ฒ นา
สถานที่และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้เหมาะสมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด โปรดยกมือครับ /สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
จานวน 6 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
- งดออกเสียง
จานวน 2 คน
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมทราบด้วย เชิญครับ
/ นายไททัศน์...

๓๕
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการพัฒนาสถานทีแ่ ละ
อุ ป กรณ์ อํ า นวยความสะดวกให้ เ หมาะสมในการจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่
สถานศึกษาในสังกัด ที่ประชุมมีมติดังนี้ เห็นชอบจํานวน 6 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-,
งดออกเสี ย ง จํ า นวน 2 คน (ประธานสภาฯ, สท.กร) ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม 1 คน
(สท.ชาญชัย)
5.4 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงและคุณลักษณะเครื่องรับส่งวิทยุระบบ
VHF / FM

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและคุณลักษณะเครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตํ า บลแม่ ย วม ในการเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงและคุ ณ ลั ก ษณะเครื่ อ งรั บ ส่ ง วิ ท ยุ ร ะบบ
VHF/FM ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์
เนื่ องจากคําชี้แจงและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ติดตั้ง
ประจํารถ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและคุณลักษณะ รายละเอียด ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
หน้ า 16/43 งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟู า และวิ ท ยุ เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ ร ะบบ
VHF/FM ตั้งงบประมาณไว้ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาท)
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ ายเป็นค่าจัดหาเครื่องรับวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ 10 วัตต์
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็ น เครื่ อ งรั บ –ส่ ง วิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ (Synthesizer)
ประเภท 2 ที่ ผ่ า นการตรวจสอบและอนุ ญ าตให้ ส ามารถจํ าหน่ า ยได้ จ ากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ใช้งานได้ในย่านความถี่ 136 – 174 MHz
- มีระบบการกวาดหาคลื่น (Channel Scan) ในช่องความจําที่ตั้งไว้ได้
- สัญลักษณ์แสดงเมื่อทําการส่งกําลังออกอากาศ
- จอแสดงผลแบบ LCD แสดงได้ทั้งแบบตัวเลขและหรือตัวอักษรโดยแสดงได้ไม่
น้อยกว่า8 หลัก
- ลําโพงประกอบในตัวเครื่องวิทยุด้านหน้าเครื่องและมีช่องสําหรับต่อกับลําโพง
ภายนอกได้
- อุปกรณ์ประกอบต่อเครื่อง ได้แก่ ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด , เพาเวอร์ซัพพลาย
จํานวน 1 ชุด , คู่มือการใช้งาน จํานวน 1 ชุด, คู่มือการตรวจซ่อม จํานวน 1 ชุด
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องรับ – ส่ง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ประเภท
2 ชนิดเคลื่อนที่ ซึ่งผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม และได้รับอนุญาต
/ ให้นําเข้า...

๓๖
ให้ นําเข้าจากสํ านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ สําหรับติดตั้งบนรถยนต์เพื่อสื่อสารและสั่งการ
- เป็นเครื่องที่ใช้งานในย่านความถี่ 136 - 174 MHz เปลี่ยนแปลงความถี่และ
ข้อมูลด้วย Software program โดยการใช้อุปกรณ์ต่อเครื่องรับ – ส่งวิทยุเข้าเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์
- มีช่องความถี่ใช้งานไม่ต่ํากว่า 128 ช่อง สามารถรับ – ส่งแบบ Simplex และ
Semi duplex
- มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อทําการส่งกําลังออกอากาศ
- มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงได้ทั้งแบบตัวเลขและ/หรือตัวอักษรโดยแสดงได้
ไม่น้อยกว่า 8 หลัก
- มีกําลังส่งไม่ต่ํากว่า 25 วัตต์เต็ม
- อุปกรณ์ประกอบต่อเครื่อง ได้แก่ ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด , เสาอากาศชนิด
รอบทิศทางที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับวิทยุสื่อสารแม่ข่ายสําหรับการสื่อสารพร้อมสาย
นําสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งจํานวน 1 ชุด, คู่มือการใช้งาน จํานวน 1 ชุด, คู่มือการ
ตรวจซ่อม จํานวน 1 ชุด
เพื่อให้ คุณลั กษณะของครุภัณฑ์ดังกล่ าวถูกต้อง มีคุณภาพและความเหมาะสม
และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.2551 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้ างที่ทํา ให้ ลั กษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ ยนหรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้า ง
ให้ เ ป็ น อํ า นาจอนุ มัติ ข องสภาท้ องถิ่ น ดั ง นั้ น จึง ขออนุ มั ติ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํา ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา
ต่อไปจึงได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเพื่อพิจารณาต่อไป
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
และสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถาม ในเรื่องการขอ อนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงและ
คุณลักษณะเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ผมจะขอมติทปี่ ระชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงและคุณลั กษณะ
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยก
มือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

6 เสียง
- เสียง
2 คน

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและคุณลักษณะเครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM แบบประจําที่ เป็นแบบติดตั้งบนรถยนต์ ที่ประชุมมีมติดังนี้ เห็นชอบ
จํานวน 6 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง จํานวน 2 คน (ประธานสภาฯ, สท.กร)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน (สท.ชาญชัย)
/ 5.5 ญัตติ...

๓๗
5.5 ญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสาละวิน เพื่อก่อสร้างทาง
บารุงรักษาทางและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปข้อ 5.5 ญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสาละวิน เพื่อก่อสร้างทาง
บํารุงรักษาทางและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ข้าพเจ้านายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม เพื่อขอรับความเห็นชอบใช้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาสาละวิน เพื่อก่อสร้างทาง
บํารุงรักษาทาง และปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายทางที่ มส. 4003 สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 1194 (กม.ที่ 21+600) บ้านหม้อเหล้า หมู่ที่ 10 ตําบลแม่ยวม
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยกรมทางหลวงชนบทมีการก่อสร้างทางบํารุงรักษาทางและแก้ไขปรับปรุง
โครงข่ายทางหลวงชนบทมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการขนส่งทางการเกษตรและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้ อนของประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 173 ครัว เรือน เนื่องจากโครงข่า ย
ทางหลวงชนบทดังกล่าว ตั้งอยู่ในบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตปุ า สงวนแห่ ง ชาติ ปุ า สาละวิ น ในการดํ า เนิ น งาน
จําเป็นต้องยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา
13 ทวิ แห่งพระราชบัญญั ติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งต้องมีหนังสือแสดงการ
ได้รับ ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริห ารส่ วนตําบลหรือสภาองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ที่อยู่ ในพื้นที่ที่เส้ นทางผ่ านประกอบการยื่นคําขอด้ว ย แขวงทางหลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน จึงขอความอนุเคราะห์นําเสนอรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้สภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้
พื้ น ที่ ปุ า สงวนแห่ ง ชาติ ดั ง นั้ น จึ ง ขอนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลแม่ ย วม
เพื่อพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบใช้พื้นที่ ปุาสงวนแห่ งชาติปุาสาละวินเพื่อก่อสร้างทาง
บํารุงรักษาทางและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทต่อไป

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
และสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถาม ขอเชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงเรื่องการขออนุญาต
ในการขอใช้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ของกรมทางหลวงชนบทที่ทางนายกฯ ได้เสนอญัตติไป
ก็เป็นไปตามหนังสือร้องขอของกรมทางหลวงชนบท ที่มีแผนดําเนินการที่จะก่อสร้างถนน
เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว แต่ช่วงหลังทางหน่วยงานปุาไม้หรืออุทยานก็มีความเข้มงวด ในเรื่อง
การใช้พื้นที่ ก่อนที่จะเข้าไปดําเนินการ เพราะมีกรณีปัญหาของทางไฟฟูาส่ วนภูมิภาค
แม่สะเรียงที่มีปัญหากัน ก็เลยส่งผลมาถึงบ้านแม่กองคา ก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงาน
เริ่ มทําควบคู่ ไปพร้อมกับการดําเนินการทําแผน ก็เลยเป็นเหตุผลว่าในส่วนของท้องถิ่น
จะต้องฟังเสียงของพื้นที่ซึ่งก็คือผู้แทนของประชาชน ก็คือบรรดาท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้อง
ประชุ ม แห่ ง นี้ ครั บ เป็ น สท.จะได้ แ สดงความคิ ด เห็ น อย่ างไรก็ แ ล้ ว แต่ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ น
รายละเอียดในคําขอหรือแบบแปลนอะไรต่างๆ ทางกรมทางหลวงจะเป็นหน่วยยื่นไม่ใช่เรา
/ เป็นคนยื่น...

๓๘
เป็ นคนยื่ น ในส่วนของเราก็ แค่ให้ ความเห็ นว่าสมควรที่จะให้หน่วยงานปุาไม้ อนุญาตให้
กรมทางหลวงหรือไม่ ซึ่งก็เป็นแค่ความเห็นในชั้นของชุมชนของท้องถิ่น หลายครั้งที่เรา
ได้รับเรื่องการพิจารณาทํานองนี้มาในสภาแห่งนี้ก็หลายครั้งอยู่ ครั้งนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจาก
ครั้งที่ผ่านมา เพียงแต่เป็นโครงการของทางหลวงชนบทเท่านั้นเอง แล้วแต่ท่านจะสอบถาม
อะไร แต่เชื่อได้ว่า ณ ที่นี้ข้อมูลก็มีไม่เยอะ ทราบอย่างเดียวคือแผนจากหนังสือของกรมทาง
หลวงก็เป็นบางส่วนที่พอจะเป็นข้อมูล ส่วนของพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตปุาสาละวิน เขตอุทยาน
ซึ่งในการทํ างานหน่วยงานก็ น่า จะไปประสานกั นอยู่ แล้ วเพียงแต่ ว่ าเราไม่ รู้ เท่ านั้ นเอง
เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการที่จะประกอบกัน ผมก็เลยอยากจะให้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ท่าน
เพราะเห็นว่าท่านไม่ได้ซักถามถึงความกระจ่างในเรื่องนี้เสริมจากผู้บริหารที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้
ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมว่าในลักษณะแบบนี้น่าจะต้องบรรจุอยู่ในแผนสามปี
หรือว่าแผนชุมชน เพราะว่าลักษณะแบบนี้จะต้องดําเนิน การอยู่ในแต่เมื่อครั้งทําแผน
ตําบลหรื อ ว่า เมื่ อมี การประชุ มคณะกรรมการแผนพั ฒ นา ก็เ ห็ นว่ าไม่ มี ห น่ ว ยงานมา
นําเสนอหรือว่าทางผู้บริหารก็ไม่ได้เสนอว่าจะมีหน่วยงานอื่นมาเสนอให้ดําเนินการ และที่
ท่านนําเสนอมานั้นก็ไม่ได้มีความชัดเจนมีเพียงไม่กี่บรรทัด เพราะฉะนั้ นในการขอเข้าทํา
ถนนนั้นมันต้องมีการตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างทางซึ่งอาจจะมีปัญหา ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้จะเสีย
ไปกี่ต้นหรือว่าระยะทางที่ทําจะมีลักษณะแบบไหนเพราะไม่ได้ชี้แจงตรงนี้ เพียงแต่บอก
ว่ามีระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ถ้าหากว่าขยายพื้นที่ลงไป ผมเชื่อว่าจะต้องมีการทําลาย
ต้นไม้อยู่หลายต้น ที่พูดนี้เพราะผมเป็นห่วงสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าหากว่าท่านมีความจริง ใจ
ที่จะขยาย จะให้เกิดความชัดเจน ท่านควรมีข้อมูลและรายละเอียดมากว่านี้นะครับ นี่ คือ
การท้วงติง ผมไม่เห็นด้วยนะครับที่ท่านจะเสนอมาแบบ ลวกๆ แบบง่ายๆ แบบนี้นะครับ
เพราะว่าการตัดถนนไปแต่ละครั้งมันทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ใช้น้อยนะครับโดยเฉพาะปุาไม้
แต่ถ้าอ้างถึงเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนมันก็จริงอยู่ครับ แต่ว่าเพื่อประกอบการเสนอ
ของท่านผมจะยกตัว อย่างให้ ท่านฟังว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่แม่เงาก็มีลักษณะแบบนี้คือการ
ขยายเขตไฟฟูา แต่คงจะทํากระบวนการขั้นตอนมาแบบนี้เหมือนกัน แต่บังเอิญได้มีการ
ลุกล้ําเกินขอบเขตที่ขออนุญาตไปก็มี ผมเห็นว่าท่านขอมา แล้วเราก็อนุญาตให้ไป จริงอยู่
อาจไม่กระทบถึงสภาแต่ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น กับ สิ่ งแวดล้อมไม่ส ามารถทดแทนได้
แต่ถ้าหากว่าท่านเอารายละเอียดมาตั้งแต่เริ่มแรกนั้ น มีความชัดเจนหรือว่าท่านจะมี
เจ้าหน้าทีส่ ักท่านหนึ่งมานําเสนอให้เรา มาชี้แจงรายละเอียดให้เราทราบ อาจจะมาชี้แจง
ให้กับคณะกรรมการแผนพัฒนา หรือว่ามาชี้แจงในการประชุมสภานี้ก็ได้ อันนี้จะเป็นการ
ดีมากนะครับ ส่วนผมเองจะขออภิปรายเพียงเท่านี้และขอบันทึกเทปไว้ว่าผมของดออก
เสียงครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ
/ นางนิลวรรณ...

๓๙
นางนิลวรรณ เชิดชูไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และก็สมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ตามที่ข้าพเจ้าได้ดู
ที่ว่าทางกรมทางหลวงชนบทจะมาสร้างถนนบ้านหม้อเหล้า เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ได้ขึ้น
ไปบ้านหม้อเหล้าก็เห็นรถแมคโคก็เจาะอะไรไว้ ได้เตรียมอะไรไว้หลายอย่าง ถนนหนทาง
ก็ดีขึ้นถนนก็ได้ขยายไปบ้างแล้ว ก็เห็นว่าบ้านหม้อเหล้ าหน้าฝนจะไปไม่ได้เลยต้องใช้
รถโฟวิลอย่างเดียว อยากจะให้สมาชิกสภาได้เข้าไปดูจะได้รู้ว่ามีความลําบากขนาดไหน
แต่เรื่องของอุทยานนะคะหน่วยงานนี้น่าจะประสานกันเรียบร้อยแล้ว เท่าที่ได้เห็นนะคะ
ขอบคุณค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคือกระบวนการที่เห็นใน
งบประมาณนอกเหนือจากของเทศบาล เรื่องความจําเป็นบ้านหม้อเหล้าได้เคยมาขอรับ
การสนับสนุนให้เอารถแทคเตอร์ไปปรับทางเดิน เพราะว่าการขนพืชผลทางการเกษตร
หน้าฝนมันจะลําบาก เพราะฉะนั้ นตามกระบวนการที่ปลัดได้ชี้แจง มันเป็นขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนการ ส่วนเรื่องที่ท่านวิตกว่าเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของการ
ปฏิบัติ ในเมื่อผู้ใดไปทําลายหรือว่าไปทํานอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาตก็ต้องได้รับโทษ
ไป วิถีชีวิตของดอยมัน ค่อนข้างลําบาก เห็นมีแม่ปอที่เดียวที่ไม่อยากให้ไปพัฒนาผมยัง
เห็นใจว่าน่าจะให้คนขุดเข้าไปแต่เขาบอกว่าไม่ เอา เขาขออยู่แบบนี้ เส้นทางที่ไปบ้าน
ท่าตาฝั่ง ผมเคยเสนอไปทางพ่อหลวงบ้านท่าตาฝั่ง พ่อ หลวงแม่กองคา ซึ่ งเขาก็ไม่เอา
ขออยู่แบบวิถีเดิมๆ และพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่อยู่ในพื้นที่การเกษตร เป็นในพื้นที่ที่ใช้การสัญจร
ฤดูฝนจะลําบากมาก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ ทางหลวงชนบทเอางบประมาณเข้ามาช่ว ย
ส่วนเรื่องไฟฟูาที่มีปัญหาก็คือว่า การกําหนดพื้นที่ปุาอนุรักษ์ไม่ได้กันถนนออก ทั้งที่ความ
เป็ น จริ งได้ส อบถามแล้ ว ว่า ถนนเส้ นทางนี้ ทาง นพค.36 ได้ทําไว้ นานแล้ ว ก่อนที่จ ะ
ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แต่ตอนประกาศ ประกาศโดยรวม ไม่ได้กันถนนออก ดังนั้นก็เป็น
พืน้ ที่ของอุทยานไปโดยปริยาย ตอนมีปัญหาทางอําเภอก็ได้เชิญทางกรมทางหลวงชนบท
ได้มาคุย ซึ่งทางกรมทางหลวงก็ไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรมานาน
แล้วและก็ได้ลาดยางแล้ว ทางอนุรักษ์ก็ไม่ได้ทักท้วง ทางไฟฟูาก็คิดว่าที่ไปปักเสาก็ปักแค่
บนไหล่ทางไม่ได้เข้า ไปปักในเขต พออุทยานไปดูและก็ส รุปว่าไม่มีใครขออนุญาตเลย
แต่ก็ได้ทํากันไปแล้ว ถ้าจะผิดก็ผิดตั้งแต่แรก แต่ว่าก็ได้มีการอนุโลมว่าเมื่อเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนต่อชาวบ้านต่อประชาชน เพราะฉะนั้ นการเสนอแนะก็เหมือนที่ท่านปลัดได้
ชี้แ จงว่ าสภาไม่ ได้ อ นุญ าตเพราะพื้น ที่ นี้ไ ม่ ใช่ ของเรา แต่ เราแค่ เ ห็ น ชอบในหลั กการ
เบื้องต้นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อ เขตอุทยานเท่านั้นนะครับ บางสิ่งบางอย่าง
เราก็ไม่ควรกลัวกันจนเกินไป สิ่งเหล่านี้ เมื่อมันเป็นประโยชน์ก็เลยอยากจะอธิบายให้
สมาชิกสภาได้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นสิ่งอันตรายต่ อตัวท่านเพราะว่า ถ้าเราไม่อนุมัติให้ เขาก็
ทําไม่ได้ เขาก็แบกเครื่องจักรไป ผลกระทบก็คือชาวบ้านก็มาด่าเรา ด่าไม่กลัวแต่ว่าเราจะ
มีเหตุผลไปชี้แจงไหมว่าไม่เห็นชอบ ทั้งที่มีหน่วยงาน มีงบประมาณเป็นสิบๆล้านเข้ามาถึง
ท้องถิ่น ซึ่งอาจทําให้ราษฎรบ้านหม้อเหล้า เสียโอกาส ผมก็เลยอยากให้สมาชิก สภาได้
สบายใจ ขอบคุณครับท่านประธานสภาครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ
/ นายชัยรัช...

๔๐
นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เรื่องที่นายกฯ ได้พูดในเรื่องความเห็นชอบของสมาชิกสภา
เป็นการให้ความเห็นชอบในที่ประชุม ไม่ใช่อนุมัติ ส่วนปุานะครับเป็นเขตอนุรักษ์น่าจะมี
การผ่านอยู่หลายหน่วยงาน ไม่ใช่ให้สภาเห็นชอบเพียงอย่างเดียวน่าจะมีการขออนุมัติ
จากหน่วยงานอื่นด้วย ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับ ผมมีเรื่องติดใจอยู่เพียงเล็กน้อยอันนี้มีในพื้นทีข่ องบ้านแม่กองคา
นะครับ ผมอยากจะทราบว่าการขยายพื้นที่ถนนมีในลําดับที่เท่าไรของแผนหมู่บ้านครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ความจริงถนนเก่ามันมีอยู่แล้ว กว้างสองเมตรกว่าๆ เขาจะขอ
ขยายออกอีกซักเมตรกว่าๆ ความเสียหายก็ไม่เยอะมาก โอกาสเรามาแล้วทําไมเราไม่เห็น
ด้วยละครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่านรองสมคิด เรืองแดง ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาขอโทษที่เอ่ยนามนะครับ ท่านสท.กร ท่านเป็นคณะกรรมการแผน
คนหนึ่งนะครับ ท่านปลัดเคยแจ้งงบประมาณนอกของเทศบาลแล้วนะครับ ชลประธาน
กรมทางหลวงชนบท ท่านได้แจ้งแล้วนะครับ ถนนแม่กองคาก็มีนะครับ ถ้าท่านกลับไปดู
ในแผนพัฒนานะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา การทําถนนในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ถ้าเกิดว่าทําไปแล้ว
อนุ มัติยี่ สิ บ ล้านก็ตายสิครับ นัก การเมืองจะทําอย่ างไรละไม่มีเงินให้ก็ติ ดคุก อันนี้ผ ม
เปรียบเทียบเท่านั้นนะครับ เพราะมันมีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ อย่างที่บ้านกาศที่จะทํา
สํานั กงาน อบต. ก็ได้ล งมือทําไปแล้ ว แต่เขาก็ยังไม่เซ็นอนุญาตให้ ตอนนี้ก็ระงับการ
ก่อสร้างไปแล้วเพราะเป็นเขตที่ปุาไม้เหมือนกันและยังไม่ได้รับอนุญาต แล้วถ้าสมาชิก
สภายกมือให้ผ่านเกิดมีปัญหาขึ้นมาทีหลัง แบบนี้สมาชิกสภาก็ตายเลยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาครับ สมาชิกสภาท่านใดจะให้ความเห็นชอบก็เป็นสิทธิของท่าน
แต่ที่เราสอบถามเพื่อความแน่ใจ คือ ในหลักการถ้าเรามองไม่เห็นความสําคัญเราจะยื่น
ญัตติเข้ามาทําไมละครับ ในเมื่อยื่นญัตติเข้ามาก็ต้องพิจารณา และเราก็ต้องรู้ที่ไปที่มา
เราต้องรู้ถึงแก่นสารรู้จริง แล้วที่ผมถามท่านว่าบ้านแม่กองคานั้นแผนเกี่ยวกับโครงการนี้
/ อยู่อันดับที่...

๔๑
อยู่อันดับที่เท่าไร ท่านก็ไม่สามารถเอามาตรวจสอบได้ และเมื่อมีการประชุมแผนพัฒนา
ก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทเข้ามาชี้แจง ผมถามว่าจะเข้ามาดําเนินการนี้เมื่อใด
แต่ท่านบอกว่าจะติดตามให้ภายหลัง แล้วที่เราสอบถามติดตามภายหลั งแล้วมันจะเป็น
ตอนไหนละครับ มาถึงขั้นพิจารณาแล้วเราก็อยากรู้ที่ไปที่มาให้ เกิดความชัดเจน ท่านไม่
ต้องกลัวว่าไม่ได้ครับ เพราะสมาชิกพร้อมที่จะยกมือให้ท่านอยู่แล้ว แต่ผมก็ต้องสอบถาม
เพราะว่ามันจะได้มีไว้ในบันทึกรายงานการประชุมเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราจะเอาตัวนี้มา
อ้างได้ แค่นี้เองครับ ถ้าหากว่าโครงการตรงนี้ไม่ได้มีในแผนของบ้านแม่กองคาแล้วที่นี้เรา
จะพิจารณาอย่างไรครับ แต่ผมจําไม่ได้ว่าว่าอยู่อับดับที่เท่าไรเพราะท่านก็ไม่ได้เสนอมา
ในญัตตินี่ด้วย และที่ผมถามก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไรของแผนบ้านแม่กองคา
เพือ่ เราจะได้นํามาประกอบการพิจารณาก็แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีเทศบาล

ครับเอกสารแผนทุกอย่าง เราได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ท่านควรจะศึกษาดูบ้าง
เพราะว่าทางกรมทางหลวงชนบทก็แจ้งมาแล้ว และผมก็ได้เสนอไปแล้ว

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับ ท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ มีอะไรอีกครับ อีกนิดเดียวนะครับ
เชิญครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับ เรื่องนี้ไม่ใช้เรื่องง่ายๆนะครับ เดี๋ยวจะเหมือนของ อบต.บ้านกาศ
นะครับ เราต้องบันทึกไว้ด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นต่างกัน ไม่ใช่ว่ายกมือแล้วเห็นชอบ
เลย บันทึกไว้ด้วยว่าใครขัดแย้งว่าอย่างไร เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปุาสงวนแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่ต้องมาอธิบายให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าเสนอมา แล้วสมาชิ กสภายกมือแล้วให้ผ่าน
ไม่ใช่นะครับ ที่จริงเจ้าหน้าที่ปุาสงวนต้องมาชี้แจงกับเราว่ามีหนังสืออนุญาตจากเขาแล้ว
ไม่ใช่ว่ามาพูดกันลอยๆ แล้วให้สมาชิกยกมือแล้วก็ผ่านเลย มันไม่ใช่เงินห้าบาท สิบบาท
นะครับ มันเป็นเรื่องติดคุกนะครับ ขอให้บันทึกไว้ด้วยนะครับ ที่ผมยกมือให้ เมื่อกี้เป็น
เรื่องของการเห็นชอบเท่านั้ นนะครับ ไม่ใช่อนุญาตนะครับ ที่จริงเจ้าหน้าที่ปุาไม้ต้องมา
ชี้ แ จงว่ า ตอนนี้ ช าวบ้ า นต้ อ งการถนนแล้ ว ได้ ผ่ า นหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตจากกรมปุ า ไม้
เรียบร้อยแล้ว ผมอยากจะรู้ว่าปุาไม้อนุญาตให้ไหม อนุมัติให้รึยัง หรือว่าตัดสินใจคนเดียว
ไม่ใช่ว่าเรามาเห็นชอบกันเองที่ประชุมนะครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ จะขอให้ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับ เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้อภิปรายนะครับอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน
นะครับ จริงๆเราไม่ได้เสนอ และกรมปุาไม้ก็ไม่ได้เป็นคนเสนอมานะครับ กรมทางหลวง
ชนบทเป็นผู้เสนอครับ หนังสือก็อยู่ในญัตตินี้แนบอยู่ในท้ายเอกสารการประชุม คือความ
ต้องการของเขาแค่ให้เราประชุมสภาพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบในชั้นต้น เพราะว่า
เรื่องนี้เขาจะเอารายงานการประชุมของเราไปประกอบการขอกับกรมปุาไม้หรือกรม
อุทยาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรา เราไม่ได้เป็นคนขอ เพียงแต่เราเป็นส่วนหนึ่งในคําขอ สมมุติว่า
/ ความเห็นของ...

๔๒
ความเห็นของหมู่บ้านเป็นอย่างไร ทางสภามีความเห็นอย่างไรในเรื่องการสร้างถนนนี้
ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เห็นชอบไป เราไม่ได้มีสิทธิ์อนุญาตอะไรนะครับ เพราะฉะนั้ นท่านไม่
ต้องกังวนนะครับ ปุาไม้หรือกรมอุทยานจะเป็ นคนอนุญาต ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
นั้นมันก็แล้วแต่เขา ส่วนเรื่องการอธิบายนั้น กรมทางหลวงชนบทจะต้องไปอธิบายให้เขา
ไม่ใช่เรานะครับ กรมทางหลวงต้องไปอธิบายให้กรมอุทยานเองนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับเรา
เราอยู่แค่ตรงนี้เอง ถ้าเห็นชอบก็ผ่านไป ถ้าไม่เห็นชอบก็ติดที่เขาก็ไม่สามารถเสนอต่อไป
ได้ก็จะเสียโอกาสอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้แค่นั้ นเอง คือเหมือนผ่านเรื่องที่เรา ประเด็นที่ว่า
เจ้าหน้าที่จะต้องมาชี้แจงให้เราผมก็ไม่แน่ใจ เพราะว่าโดยหลักแล้วหน่วยงานของเขาก็ไม่
ได้มาชี้แจงเรา ถ้าจะมาชี้แจงคงต้องประชุมอีกครั้ง ตอนนี้ ก็คงไม่ทันแล้วครับผมคิดว่าคง
ไม่ถึงขนาดนัน้ นะ เพราะเราเคยพิจารณาในเรื่องทํานองนี้ก็ไม่ได้เชิญใครมา ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.ชัยรัช สุนันท์ ครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ที่ผมถามเมื่อกี้ ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมามันจะลําบาก ผมถามเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจว่ามาขออนุมัติที่ในที่ประชุมสภานี้ เราเห็นชอบเท่านั้ นไม่ได้อนุมัตินะ
ผมก็เข้าใจที่ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของเรามันเป็นเขตอนุรักษ์ของเขตปุาไม้
และถนนหนทางเป็นของปุาไม้ เพียงแต่ผมคิดว่าถ้าหากเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเขาเอามาอ้าง
ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบ ผมกลัวว่าเราจะต้องมารับผิดชอบแค่นี้เองครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ มีท่านอื่นอีไหมครับ ขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับ มันเหมือนกรณีของการไฟฟูาที่มาขออนุญาตเราเห็นชอบ และเขาก็ทําไปแล้วก็ไม่
ผิดอะไร เพราะเราแค่เห็นชอบเท่านั้นครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภานะครับ ผมรู้แล้วครับกรณีของหย่อมบ้านหม้อเหล้านั้น อยู่ใน
ลํ า ดั บ ที่ 11 ของแผนชุ ม ชนเป็ น โครงการขยายถนนลู ก รั ง 1.5 กิ โ ลเมตร แล้ ว ที นี้
รายละเอีย ดที่ท่านขอนั้นมีระยะทาง 10 กิโ ลเมตร แต่โ ครงการขยายถนนลูกรัง ของ
ชาวบ้ านนั้น มีเพียง 1.5 กิโ ลเมตร อันนี้มันจะมีผลกับพื้นที่อื่นหรือไม่ครับ หรือว่าไป
กระทบกับสิ่งแวดล้อมอื่น อันนี้ผมขอสอบถามท่านนะครับและก็ขอเป็นการหารือไปด้วย
เพราะว่าเกิดพื้นที่อื่นเขาไม่ต้องการขยาย เพราะอาจขยายเข้าพื้นที่การเกษตรของเขา
และความต้องการของเขาก็ต้องการขยายเพียงแค่ห้ากิโลเมตรเท่านั้น ไม่ใช่อะไรหรอก
ครับเราอยากให้ได้สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ถ้าท่านทําไปแล้วอนุญาตไปแล้วเกิดไปทับที่คนอื่น
หรือเขาถูกเอาพื้นที่ไปไม่มีเหลือเขาก็จะมีปัญหา เขาก็จะเดือดร้อน ผมก็เพียงแค่อยากให้
เกิดความชัดเจนเท่านั้นครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
/ นายพุทธิวัฒน์...

๔๓
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ผมเคยบอกท่านแล้วว่าอยู่ในแผนแล้วไม่จําเป็นต้องให้ใครมา
ชี้แจง ส่วนคําว่าแผนนั้นเป็นโครงการที่จะจัดทําโดยอนุโลม เหมือนกับงบประมาณที่ตั้งไว้
ห้ า สิ บ สี่ ล้ า นแต่ อ าจจะมาแค่ห้ า สิ บ ล้ า นหรื อ อาจจะมาหกสิ บ ล้ า นก็ ไ ด้ การทํ า แผนก็
ประมาณว่าระบุอยู่ในแผน ส่วนเรื่องนี้มงี บประมาณลอยมาแล้ว ผมถามว่าท่านขัดไปท่าน
มีวัตถุประสงค์อะไร พ่อแม่พี่น้องมีความเดือนร้อน มีความอยากได้ ท่านกลับไปวิตกจริต
ว่าเขาจะตัดต้นไม้หรือรุกล้ําพื้นที่ ผมคิดว่าเขาคงไม่ยอมให้ใครมารุ กล้ําที่ของเขานะครับ
ปลัดเคยแจ้ งแล้ว ว่า เป็นแค่การเห็ นชอบไม่ใช่ว่าเป็นผู้อนุญาต สท.ชัยรัช ก็เข้าใจแล้ ว
เราแค่เห็นชอบเท่านั้ นเอง เป็นบันไดขั้น ที่หนึ่งทุกคนเข้าใจ มีท่านคนเดี ยวที่ไม่เข้าใจ
ท่านจะเรียกคนนั้นมาสอบคนนี้มาสอบ ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแล้วพูดกันวนไปวน
มาอยู่นั่นแหละ ไม่จบซักทีมันไร้สาระครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา อันนี้ก็คอื การหารือกันก็ไม่รู้ว่าท่านอารมณ์เสียเรื่องอะไร ทีนี้เราก็
ถามเรื่องรายละเอียดมัน ผิดที่ไหนครับ ในเมื่อเขาจะมาทําในพื้นที่เรา ทําไมไม่ให้เขามา
ชี้แจงละครับ ซึ่งเขาก็บอกว่าจะมาชี้แจงภายหลัง นี่คือการไม่เข้าใจในเรื่องการบริหาร
จัดการ เอาละครับท่านประธานสภาผมไม่สามารถที่จะอภิปรายต่อไปได้ คือมีลักษณะ
ของการก่อกวนสภาและรวบรัด ขอให้ท่านเขียนบันทึกไว้นะครับในเหตุการณ์นี้เพราะเรา
ได้สอบถามในแต่ละข้อๆด้วยเหตุผลนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าได้ดําเนินการไปหรือยัง ได้ยิน
ข่าวมาว่าเครื่องจักรได้ลงมาแล้ว บางที่ก็ได้ขุดไปแล้ว ผมถามที่ไหนก็ไม่ได้

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมคิดว่าพอแล้วละครับ ผมเข้าใจแล้วผมจะอธิบายให้ท่านเองครับ คือว่าที่ขอมาก็คือ
กรมทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ไม่ใช่ปุาไม้ ซึ่งเขาก็จะมีขอบเขตในการทํางานของเขา
เหมือนกันคิดว่าเขาคงไม่กล้าที่จะทําออกนอกพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบแน่ เพราะเขาก็กลัว
เหมือนกัน และถ้าจะเอาความผิดมาใส่เราก็คงเป็นไปไม่ได้ ผมก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ครับ
และสมาชิกสภาก็ได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการใช้พื้นที่ ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสาละวิน
เพื่อก่อสร้างทาง บํารุงรักษาทาง และปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท โปรดยกมือครับ/
สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

5 เสียง
- เสียง
3 คน

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาสาละวิน เพื่อก่อสร้างทาง
บํารุงรักษาทาง และปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประชุมมีมติดังนี้ เห็นชอบจํานวน
5 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง จํานวน 3 คน (ประธานสภาฯ, สท.กร, สท.ชัยรัช)
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน (สท.ชาญชัย)
/ ระเบียบวาระ...

๔๔
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ก็จะขอแจ้งเรื่องการเข้ารับการอบรม
ของสมาชิกสภา เนื่องจากมีหนังสือประชาสัมพันธ์ จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แจ้งว่า จะจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการพูดในที่สาธารณะ จํานวน 3 รุ่น โดย
รุ่ นที่ 1 จะดํ าเนิ นการจั ดอบรมในระหว่ างวั นที่ 17 -19 มี นาคม 2560 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ สมาชิกสภาที่ประสงค์จะเข้าร่วม
อบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ทราบ และถ้าหากสมาชิกสภาท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมอบรม
ในหลักสูตรดังกล่าว ให้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าฝุายอํานวยการ สํานักปลัดครับ
และขอแจ้งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับ สมาชิกสภาทุกท่านทั้งเขต ๑ และเขต ๒
นะครั บ ถ้ามีปั ญ หาอะไรก็ให้ มาปรึกษาหารื อกัน มาคุยกั น และสามารถโทรหาผมได้
ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้พูดคุยกัน ให้มันไปในทิศทางเดียวกัน หรือติดธุระหรือว่าปุวยก็
โทรมาลาได้ ขอฝากสมาชิกสภาทุกท่านไว้ขอให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดี ยวกันทํางานคนละฝุาย
ต่างคนต่างมีอํานาจ สภาก็มีอํานาจอย่างหนึ่ง บริหารก็มีอํานาจอย่างหนึ่ง แต่ว่าบางอย่าง
จะใช้อํานาจเกินไปก็อยู่ด้ วยกันไม่ได้ ต้องใช้ดุลพินิจ ผมขอฝากไว้ มีความรักผูกพันกัน
มีรอยยิ้มให้กันมันเป็นสิ่งที่ดี เอาละขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมเคยแนะนําท่านตั้งแต่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาใหม่ๆแล้วว่า
แต่ละเดือน น่าจะมีการประชุมประจําเดือน เราจะได้ปรึกษาหารือกัน แต่ท่านก็ไม่ได้นํา
วิธีการนี้ไปดําเนินการ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องของท่าน แต่ทีนี้ ทุกครั้งผมก็นําเรื่องเสนอ
สู่ ส ภาทุก ครั้ ง มี เ รื่ อ งอะไรบ้า งที่ ผ มไม่ นํ า เข้ า สู่ ส ภา ผมก็ ใ ช้ เ วที ส ภานี่แ หละนํา เสนอ
เดือดร้อนอะไรตรงไหนผมก็เอามาชี้แจง แต่ว่าสนใจไม่สนใจมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมมี
เรื่องต่างๆ ที่รับมาจากชาวบ้านมาสะท้อนปัญหาเราก็มานําเสนอให้สภาทุกครั้ง แต่ทีนี้
ผมจะขอฝากท่ า นประธานสภาไปยั ง ผู้ บ ริ ห าร วั น นี้ ท่ า นรองนายกฯ อยู่ ใ ช่ ไ หมครั บ
บ้านพี่ดรที่อยู่ตรงข้ามบ้านของรองสมคิด เมื่อไหร่ท่านจะเอาแผ่นคอนกรีตออกจากบ้าน
เขาครั บ เขาจะทําประตู ทําถนน มันก็ลํ าบากเพราะว่ามัน ไปติดหน้าบ้านเขานะครับ
เขาก็ร้องขอมาหลายครั้งแล้ว เกือบจะสองปีแล้วนะครับที่ถามผมมานะครับ ท่านก็ไม่ไป
ดําเนินการให้ ผมเคยถามกองช่างแล้ว กองช่างก็บอกว่าถ้ารถทางจังหวัดมาเราจะขยับ
ขยายให้ แต่ทีนี้มันเป็นอุปสรรคการเข้าออกบ้าน เป็นสิ่งขีดขวางหน้าบ้านเขานะครับ
เพราะถ้าเป็นบ้านของใครก็ต้องเดือดร้อนเป็นธรรมดา อย่าคิดว่าไม่ใช่บ้านผมไม่สนใจ
ไม่ใส่ ใจ คิดแบบนั้ นไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ คงต้องใส่ ใจ เพราะหนังสื อมาถึ ง
ท่านแล้ ว ถ้าท่านอ้ างว่าไม่เห็นหนังสื อคงไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างเราทําเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมีลงเลขรับทุกอย่างเลย ผมมาสอบถามแทนเพราะว่ าชาวบ้านเป็นคน
ถามผมมาว่าเมื่อไหร่จะไปแก้ไขให้ เรื่องที่สองคงจะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของบ้าน
แพะคะปวง มี ช าวบ้ า นมาหาผมว่ า อยากจะให้ เ ทศบาลเอาน้ํ า ไปให้ ที นี้ ผ มก็ ถ าม
แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายน้ําของแพะคะปวง คือส่งวันจันทร์ พุธ ศุกร์ แต่วิธีการ
เขาก็เอากะละมัง ถัง ชาม มาวางไว้หน้าบ้าน แต่เราก็ไม่ได้เอาไปใส่ให้ชาวบ้าน เอาไปใส่
ที่ตรงแทงค์น้ํา แต่แทงค์น้ํามีจํานวนจํากัด บางบ้านก็ไม่ได้ใช้ ทีนี้ เอาใส่ให้แล้วก็ควรจะ
ประกาศให้ชาวบ้านทราบหน่อย และก็ควรเอาใส่ถัง กะละมัง ที่ชาวบ้านเอาไว้หน้าบ้าน
ด้วย ไหนๆก็เป็นงานบริการแล้ว ไหนๆชาวบ้านก็เอาถังน้ํามาไว้แล้วจะสี่ ห้า ใบ ก็ใส่น้ําให้
ชาวบ้านเถอะ แต่ดูแล้วจะไม่ค่อยใส่ให้ เพราะจะใส่ที่แทงค์น้ําอย่างอันนี้เป็นวิธีการ
/ แก้ปัญหา...

๔๕
แก้ปัญหานะครับแล้วแต่ท่านจะทําหรือไม่ทํานะครับ เพียงแต่ว่าผมได้สะท้อนปัญหาแล้ว
ผมได้ทําหน้าที่ของผมแล้ว ส่วนสมาชิกสภาท่านใดจะเข้าข้างผู้บริหาร และเห็นว่าเอาไป
ใส่แทงค์ก็พอแล้วก็สุดแล้วแต่ แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ทุกปีบ้านแม่กองแป
จะส่ ง น้ํ า ทุ ก ครั้ ง นั้ น ผู้ นํ า หมู่ บ้ า นอย่ า งพ่ อ หลวง หรื อ ว่ า ข้ า พเจ้ า ฯ ก็ จ ะประสานกั บ
เจ้าหน้าที่ก่อนว่า มีจุดไหนที่วางถังใส่น้ํามีกี่หลังคา จุดไหนที่จะต้องไปใส่ น้ําให้ชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านจะแบ่งกันว่าโซนนี้วันนี้ มีใครอยู่รับน้ํา ส่วนถังนั้นชาวบ้านก็จะเอาไว้ที่หน้า
บ้านนั่นแหละ เจ้าหน้าที่ก็มีสองคนแต่ไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะกับเรื่องนี้นะค่ะ เราได้บริหาร
จั ดการกัน เอง เพราะว่ าบ้า นแม่กองแปจะมีส องหย่อม ง่ายๆไม่มีปัญหาเพียงว่าผู้ นํ า
หมู่บ้านจะประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้ให้จุดไหน วันที่อะไร เพราะเจ้าหน้าที่เขาก็มีแผนแจ้งให้
เราแล้วนะคะ อันนี้สําหรับการบริหารจัดการของบ้านแม่กองแป ขอบคุณค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองฯ สมคิด เรืองแดง ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท่านประธานสภา สําหรับเรื่องบ้านนายดรนะครับ ผมได้คุยกันแล้วเพราะว่า
บ้านอยู่ใกล้กันคุยกันแล้วว่าเรื่องแท่งปูนนั้น ถ้ารถเครนเข้ามาเมื่อไร่ผมจะขอยกออกไปให้
ถ้าท่าน สท. มีพละกําลัง มีความสามารถก็ให้ขอกําลังคนสักหนึ่งร้อยมายกแท่งปูนออกให้
นะครับเพราะไม่มีปัญญาจริงๆนะครับ ท่าน สท.ระเบียบก็รู้ดีนะครับว่าตรงนั้ นทําเป็น
อย่างไร สําหรับการส่งน้ําบ้านแพะคะปวงนะครับ หนังสือเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับ และก็
เพิ่งเห็นตารางส่งน้ําวันนี้ เพราะเจ้าหน้าที่ของงานปูองกันฯ ต้องส่งน้ําทุกวัน วันเสาร์ วัน
อาทิตย์เขาก็ไม่ได้พักเลย ที่ สท.นิลวรรณ ได้แจ้งมาก็ขอขอบคุณมากนะครับที่บอกให้
ชาวบ้ า นไปเฝู า รอ ส่ ว นบ้ า นแพะคะปวงที่ ท่ า น สท.กร พู ด นั้ น ขอให้ ท่ า นไปยื น ดู น ะ
เจ้าหน้าที่ส่งน้ํา บางทีเขาเหนื่อยเหมือนกันวันหนึ่ง สิบสาม สิบสี่รอบ ถ้าท่านมีความ
สนใจ ใส่ใจ อย่างที่ท่านว่า ท่านลองไปทํา ไปช่วยเขาบ้างก็จะดีนะครับ บางทีผมอาจจะมี
ค่าเสียเวลาให้ก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ไม่ใช่การโต้วาทีนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่เข้าใจในการ
ทํางานของท่าน ท่านสมคิดถ้าหากว่าท่านจะให้ ผมทํางาน เอาแบบนี้ถ้าวันใดผมเป็น
ผู้บริหารผมจะแสดงให้ท่านเห็น แต่ว่าท่านต้องสละตําแหน่งของท่านก่อน ผมจะบริหาร
จัดการให้ท่านดูเป็นตัวอย่างว่าการบริหารใส่ใจชาวบ้านทําอย่างไร ผมไม่มีอํานาจที่จะสั่ง
การเจ้าหน้าที่นะครับ เพียงผมรับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วนําเสนอสู่สภา
แต่ถ้าหากว่าท่านไม่แก้ไขท่านแก้ตัวไปเรื่อยๆ ก็ไม่เป็นไรตามนี้ครับ หมู่บ้านไหนจัดการได้
ไม่เดือดร้อนก็ไม่มีปัญหาครับก็ไม่ได้สะท้อนปัญหาออกมา แต่ของผมชาวบ้านสะท้อน
/ ปัญหา...

๔๖
ปัญหาออกมาผมจะนิ่งดูดายได้อย่างไรครับ สะท้อนมาว่าน้ําไม่ได้ใช้ทําอย่างไรดี ผมเลย
ถามตารางการแจกจ่ายน้ํา แต่ท่านก็ว่าเพิ่งทําตารางการแจกจ่ายน้ําไม่กี่วันนี้เอง เป็นไป
ได้อย่างไรครับเดือนร้อนกันมาเป็นเดือนแล้วครับ แล้วทุกวันท่านเอารถออกไปไหนครับ
ซึ่งผมก็คิดว่าไปตามแผนทุกวันๆ เพียงแต่เราไม่ได้ตรวจสอบว่าไปบ้านไหนหลังไหนเมื่อมี
ปัญหาขึ้นมาแล้วต้องลงไปดู ผมเองลงไปดูด้วยตัวเองครับท่านต้องแยกแยะว่าอํานาจ
หน้าที่ของคนเรามันต่างกันนะครับ เรามีหน้าที่ควบคุมการทํางานของท่าน ว่าที่ท่านทํา
ไปนั้นถูกต้องตามที่เสนอมาไหม งบประมาณที่ออกไปถูกต้องไหม ถ้าไม่ถูกอย่างไรเราต้อง
มาท้วงติงในสภาแห่งนี้ ถ้าท่านจะมาโกรธผมมันไม่ถูกนะครับ ท่านว่ามีพละกําลังยกแผ่น
ปูนขึ้นเอง ดูการตอบของท่านไม่มีที่ไหนครับ ส่วนเรื่องน้ําเรื่องท่ามันเป็นความจําเป็น
มันเป็นความเดือดร้อน เราเอามาเสนอ เราแค่เป็นตัวแทนของสภามาบอกให้ท่านเท่านั้น
แต่ถ้าท่านปฏิเสธไปไม่ทํา ไปอ้างบ้านอื่น หรือไปชื่นชมบ้านอื่นโดยที่ไม่ดูการทํางานของ
ตัวเองก็ สุดแล้ว แต่ท่า นนะครับ ผมบอกแล้ วว่าชาวบ้านเดือดร้อนท่านจะแก้ไขปัญหา
หรือไม่ แค่นั้นครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ผมคิดว่าเราก็ได้ใช้เวลาในการอภิปรายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว เกือบทั้งวันเลย
นะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามั ญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปีพ.ศ. 2560 ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

เลิกประชุม เวลา 14.50 น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

๔๗

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยรัช สุนันท์)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิกร ลือชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2

สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นายหมวก วิญญายอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

