๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕60
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายหมวก
2. นายสุภักดิ์
3. นายกร
4. นายอินถา
5. นายระเบียบ
6. นายวุฒิกร
7. นายชาญชัย
8. นายพรชัย
๙. นางนิลวรรณ
10. นายไททัศน์

วิญญายอง
มันทะนา
เสริมสกุล
อินแถลง
กันธิยะ
ลือชา
ไชยสูตร
รักการเลี้ยง
ชูเชิดไพร
ธรรมเนียมต้น

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายโอกาส

สิงขรบรรจง

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2 ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายพุทธิวัฒน์
๒. นายสมคิด
๓. นายสมเพชร
๔. นายสุชาติ
๕. นางนภสวรรณ
๖. นายทิพย์
๗. นางสาวฤติมา
๘. นายศรียนต์
๙. นายบุญชู
๑๐. นายภาณุวัฒน์
๑๑.นายสุชาติ
๑๒. นางสาวบังอร
1๓.นางสาวภัทรา

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
คงอุป
ฤดีนฤกุล
ขาวสะอาด
ดวงทิพย์
ธรรมอนุสรณ์
กันธิยะ
ผิวนวล
ศิริ
นรินคํา

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน้าสํานักปลัด
ประชาชน หมู่ ๓
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผญบ.หมู่ ๔ บ้านห้วยสิงห์
ผรส. หมู่ ๖ บ้านห้วยโผ
จพง.ป้องกันฯ
ผอ.กองช่าง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมได้ ต รวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มาลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภา ลากิจ 1 ท่าน คือท่าน สท.โอกาส สิงขรบรรจง และมีสมาชิก
สภามาประชุมทั้งหมดจํานวน ๑๐ ท่าน (รวมท่านประธานสภาฯ) ซึง่ ถือว่าครบองค์ประชุม
/ ตามข้อ 25...

๒
ตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และก่อนที่จ ะดํ าเนิ นการประชุม ตาม
ระเบี ย บวาระ ก็ ข อเชิ ญ ท่ า นประธานสภาฯ ได้ จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย และ
ต่อจากนั้นจะขอให้สมาชิกสภาทุกท่า นได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยให้กับ อดีต สท. ท่านชัยรัช
สุ นั น ท์ สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 2 ที่ ไ ด้ เ สี ย ชี วิ ต เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2560
เป็นเวลา 1 นาทีและต่อจากนั้นก็ขอเชิญท่านประธานสภาได้ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 ต่อไป เชิญครับ (ประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยเสร็จแล้วสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม ได้ยืนไว้อาลัยให้กับ สท.ชัยรัช
สุนันท์)
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ก่ อ นเข้ า สู่ ก ารประชุ ม จะขอให้ พ นั ก งานเทศบาลที่ โ อนย้ า ยมาใหม่ ไ ด้ แ นะนํา ตั ว
ให้ กั บ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบ เพราะจะต้ อ งได้ ป ระสานงานและทํา งานร่ ว มกั น
ต่ อ ไป ขอเชิ ญ หั ว หน้ า สํา นั ก ปลั ด ครั บ

นางนภสวรรณ คงอุป
หัวหน้าสํานักปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนภสวรรณ คงอุป ตําแหน่ง หัวหน้ าสํานักปลัด
เทศบาลตําบลแม่ยวม โอนมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน
2560 มีความตั้งใจที่จะมาทํางานให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลตําบลแม่ยวม ก็ขอให้ทุกท่าน
ได้ให้คําแนะนํา ชี้แนะในการทํางานด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
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ขอขอบคุณหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวมครับ ก็จะได้รู้จักกันไว้นะครับ ต่อไปก็
เข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม เขต 2 คือท่านชัยรัช สุนันท์ ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม จึงทําให้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเหลือเพียง 10 คน และวันนี้ท่าน สท.โอกาส สิงขร
บรรจง ก็ได้โทรมาลากิจเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์มีการเฉี่ยวชน วันนี้จึงมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดเพียง 9 คน แต่ก็ ถือว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ข้อ 25 ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2560 โดยเรียงลําดับการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี
พ.ศ.2560

นายหมวก วิญญายอง
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ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.2560 ผมขอให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
ให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรี ย นประธานสภาเทศบาลตํา บลแม่ ย วม สมาชิ ก สภาฯ และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า น
ผมนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภาฯ ขออ่านประกาศสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.
2560 ดังนี้ครับ
/ ประกาศสภา...

๓
ประกาศสภาเทศบาลตํา บลแม่ ย วม เรื่ อ งเรี ย กประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2560 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปีของแต่ละสมัย ประจําปี
พ.ศ.2560 และได้กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2560
โดยกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปมีกําหนด 30วันนั้น
อาศัย อํา นาจตามความนัย มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญ ญัต ิเ ทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 –
7 มิถ ุน ายน 2560 มีกํา หนด 30 วั น ณ ห้อ งประชุม สภาเทศบาลตํ า บลแม่ย วม
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่
27 เมษายน 2560 นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองการรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.
๒๕60 เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕60
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.2560 ขอเชิญเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้
เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายกร
เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๑ ตัวผมเองจะขอหารือกับท่านประธาน
นะครับ เกี่ยวกับรายงานการประชุม สภาที่ถ่ายเอกสารออกมา บางคอลัมน์หรือบางแผ่น
ไม่ค่อยชัดเจน บางครั้งผมอ่านดูแล้วไม่เห็นตัวอักษรหรือตัวหนังสือ อยากจะให้แก้ไขและ
ปรับปรุงสักเล็กน้อย เพราะบางท่อนอาจจะเจือจางไป เกี่ยวกับตัวอักษร น้ําหมึกนะครับ
ที่ปริ้นออกมาบางครั้งเป็นเส้น โดยเพราะหน้าที่ ๘ นะครับ บรรทัดแรกโดยคําพูดของท่าน
เองนะครับ ผมอยากจะอ่านดูแต่ตัวหนังสือไม่ชัดนะครับและหน้าถัดไปอีกนะครับ หน้า ๘
หน้ า ๙ ก็ เ หมื อ นกั น นะโดยบรรทั ด แรกๆข้ า งบนนะครั บ มี ตั้ ง หลายหน้ า เท่ า ที่ ผ มได้
ตรวจสอบดู ซึ่งถ้าหากว่าเราอ่านแล้วไม่ได้มีความหมายหรือเราไม่รู้ความหมายของมัน
เราอาจจะเสียโอกาส บางครั้งอาจเป็นสาระสําคัญก็ได้ เป็นข้อสงเกตข้อหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
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สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข/เพิ่มเติมอีกครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมอีก ผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาดังนี้ครับ สมาชิกภา
ท่านใดรับรองการรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ / สมาชิกท่านใดไม่รับรองการรายงาน
การประชุม โปรดยกมือครับ
/ มติที่ประชุม...

๔
มติที่ประชุม

-รับรอง
จานวน 8 เสียง
-ไม่รับรอง
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสรุปมติที่ประชุม
สภาตามระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ครั้งที่
แล้ว ข้อ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจําปี 25๖๐
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการการประชุมด้วยคะแนน
เสียง 8 เสียง, ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภาฯ)
๒.๒ รั บ รองการรายงานการประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๑ ครั้ งที่ ๒ ประจ าปี
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมครั้งที่แล้ว
ข้อ ๒.๒ รั บ รองการรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจํา ปี
๒๕๖๐เมื่อวัน ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ เชิญครับ
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาดังนี้ครับ สมาชิกภาท่านใดรับรองการรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือ
ครับ / สมาชิกท่านใดไม่รับรองการรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-รับรอง
-ไม่รับรอง
-งดออกเสียง

จานวน 8 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 คน

ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสรุปมติที่ประชุมสภา
ตามระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
ข้อ 2.๒ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 25๖๐ เมื่อ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการการประชุมด้วยคะแนนเสียง 8
เสียง, ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี –
/ ระเบียบวาระ...

๕
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ญัตติรายงานการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ท๖ี่ ตาบลแม่ยวม อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๑)โครงการก่อสร้างของ อบจ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๑ ญัตติรายงานการส่งมอบถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ยวม อําเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๑) โครงการก่อสร้างถนนของ อบจ. ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เพื่อรายงาน
การส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ)หมู่ที่ 6 ตําบล
แม่ ย วม อํ า เภอแม่ส ะเรีย ง จัง หวั ดแม่ ฮ่ อ งสอน ด้ ว ยเทศบาลตํ า บลแม่ ยวม ได้ เ สนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ)
หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,604 ตารางเมตร และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโผใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจัง หวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน ตามสั ญ ญาเลขที่ 96/2558 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 วงเงิ น
670,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว จึงส่งมอบถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) ให้เทศบาลตําบลแม่ยวม ในการนี้
หากเกิดความชํารุดบกพร่องของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่ (หย่อมบ้าน
ห้วยเคี๊ยะ) ซึ่งเป็นเหตุจากการก่อสร้างในช่วงระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่อง
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทราบ เพื่อจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเทศบาลได้พิจารณาและท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ประสงค์จะ
อภิปรายสอบถามข้อสงสัย ในเรื่องการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่ อมบ้ านห้ ว ยเคี๊ย ะ) หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่ส ะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างของ อบจ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผมขอให้ที่ประชุมลงมติดังนี้
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่ อมบ้ า นห้ ว ยเคี๊ย ะ) หมู่ ที่ ๖ ตํา บลแม่ ยวม อํ าเภอแม่ส ะเรียง จั งหวัด แม่ฮ่ องสอน
โครงการก่อสร้างของ อบจ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โปรดยกมือครับ / ท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน ๗ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๒ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
/ นายไททัศน์...

๖
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอสรุปมติที่ประชุมสภาตามระเบียบ
วาระที่ 5 ข้อ ๕.๑ เรื่องการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่(หย่อมบ้าน
ห้วยเคี๊ย ะ) หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๑) โครงการ
ก่อสร้างของ อบจ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการส่งมอบด้วยคะแนน
เสียง 7 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง ๒ คน(ประธานสภาฯ, สท.กร เสริมสกุล)
๕.๑ ญัตติรายงานการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ท๖ี่ ตาบลแม่ยวม อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(2)โครงการก่อสร้างของ อบจ. ปีงบประมาณ ๒๕๕9

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับต่อไป ข้อ ๕.๑ ญัตติรายงานการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ท๖ี่ ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๒) โครงการก่อสร้างของ อบจ.ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวม เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เพื่อรายงาน
การส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตําบล
แม่ ย วม อํ า เภอแม่ ส ะเรี ย ง จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ด้ ว ยเทศบาลตํ า บลแม่ ย วมได้ เ สนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ)
หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 401 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,604 ตารางเมตร และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ได้ บ รรจุ โ ครงการดั ง กล่ า ว ไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้ดําเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 59/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน
2559 วงเงิน 665,000.- บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว จึงส่ง
มอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ย ะ) ให้เทศบาลตําบล
แม่ยวม ในการนี้หากเกิดความชํารุดบกพร่องของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) ซึ่งเป็นเหตุจากการก่อสร้างในช่วงระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนทราบ จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมได้ พิจารณา
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเทศบาลได้พิจารณาและท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เกี่ยวกับ
การมอบโอนโครงการนี้ ในโครงการแรกผมเองก็ ข องดออกเสี ย งไปแล้ ว ครั้ ง หนึ่ ง
แต่โครงการที่ ๒ ของปี ๒๕๖๐ นั้น ท่านประธานสภาครับ ในเมื่อ อบจ.เป็นเจ้าภาพเป็น
เจ้าของอยู่แล้ว เราซึง่ เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่าและมีภารกิจตั้งมากมายที่เราต้อง
/ ดําเนินการ...

๗
ดําเนินการอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็น ของ อบจ.อย่างเดิมน่าจะดีกว่านะครับ พอเกิดความ
เสียหายเราให้ อบจ.มาซ่อมแซมน่าจะดีกว่า ถ้าเรารับมอบโอนเป็นของเราเอง ถ้าหากเกิด
ความเสียหายมาเราอาจจะใช้งบประมาณของเราในการดําเนินการก่อสร้าง ผมคิดว่า
ภาระหน้าที่อื่นของเราก็มีเยอะแยะ นี่เหตุผลหนึ่งที่ผมเองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ อบจ.
มีศักยภาพกว่าเราเยอะนะครับ อันนี้คือเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
จะอภิปรายสอบถามข้อสงสัยในเรื่องการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่ อมบ้ านห้ ว ยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่ส ะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างของ อบจ. ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ผมขอให้ที่ประชุมลงมติดังนี้
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริ มเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่ อมบ้ า นห้ ว ยเคี๊ย ะ) หมู่ ที่ ๖ ตํา บลแม่ ยวม อํ าเภอแม่ส ะเรียง จั งหวัดแม่ฮ่ องสอน
โครงการก่อสร้างของ อบจ. ปีงบประมาณ ๒๕๕9 โปรดยกมือครับ / ท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน ๗ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๒ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผลการพิจารณา
ญัตติตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องการส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโผใหม่
(หย่ อมบ้ านห้ ว ยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ยวม อํ าเภอ แม่ส ะเรียง จัง หวัดแม่ ฮ่องสอน
(๒) โครงการก่อสร้างของ อบจ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการส่งมอบ
ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- , งดออกเสียง ๒ คน(ประธานสภาฯ, สท.กร
เสริมสกุล)
ข้อ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรั บปรุงระบบประปา
หมู่บ้า นห้ว ยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ ตาบลแม่ยวม อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ข้อ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านห้ว ยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมในการขออนุมัติ
เปลี่ย นแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้ว ยโผ (หย่อมบ้าน
ห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้พิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่ บ้า นห้ ว ยโผ (หย่ อมบ้ า นห้ ว ยเคี๊ ย ะ) หมู่ที่ 6(เดิ ม ) และขอจ่ ายขาด
งบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 (ใหม่)
/ ตําบลแม่ยวม...

๘
ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
โดยมติที่ประชุมอนุมัติงบประมาณ 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เนื่องจากการดําเนินการตามโครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้าน
ห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6 มีการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา ซึ่งเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอแม่สะเรียงได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้ว พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเป็ นผู้ดําเนินการเอง
ตามระเบียบของการไฟฟ้าฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนเรื่องน้ําอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ 6
ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากงบประมาณเดิม 125,000
บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นงบประมาณ 123,970.11 (หนึ่งแสนสอง
หมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) จึงได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา และ
สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ /ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ท่านประธานสภาครับ ผมให้ โอกาสเพื่อนสมาชิกสภาแล้วนะครับ อย่าหาว่าผมใช้เวลา
คนเดียวนะครับ ในกรณีเช่นนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ท่านต้องแยกประเด็นก่อน
นะครับ การเปลี่ยนแปลงและความจําเป็นเร่งด่วน หรือความจําเป็นของพี่น้องประชาชน
มันต่างกันนะครับ ถ้าท่านเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่า ข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีความชัดเจน
แล้ ว ดํ า เนิ น การไปเกิ ด ความผิ ด พลาด ท่ า นมาขอเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข อั น นี้ คื อ ความ
บกพร่องของเจ้าหน้าทีห่ รือว่าของผู้บริหาร ที่ท่านไม่ได้ดําเนินการครบถ้วนหรือรอบคอบ
ตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยสาเหตุนี้ครับ หลายครั้งต่อหลายครั้งสภาแห่งนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เหมือนกับว่าท่านจะทําสิ่งใดพอเกิดเหตุมาท่านจะต้องมาขอเปลี่ยนเหมือนกับ
ท่านไม่มีการเตรียมการเลยครับ การดําเนินการแบบนี้ผมเห็นว่าเป็นการบกพร่องที่สุดเลย
ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ถึงเสียโอกาสของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ล่าช้าไปตลอด
ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านก็ได้ว่า เมื่อสมัยที่แล้วผมเป็นสมาชิกเหมือนกัน ผมเคยตําหนิ
ผู้บ ริห ารคนแรกแต่ ถ้ามาเทียบกับผู้ บริห ารคนนี้แล้ว ผมว่าคนแรกยังมีความรอบคอบ
ความชัดเจน พอสมควรนะครับ การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งนั้น ท่านย้อนไปดูได้เลยว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้ง ขอเปลี่ยนแปลงญัตติกี่ครั้ง พบบ่อยเหมือนกันแต่ไม่บ่อยเท่า
ครั้งนี้ครับ ในสมัยนี้การประชุมครั้งไหนขอเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเลยท่านไปดูได้เลยครับ
แล้ ว ผมเองก็ เ คยอภิ ป รายตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรกที่ ท่ า นแถลงนโยบายแล้ ว ว่ า ถ้ า ท่ า นจะมา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นผมเองไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเลย ถือว่าท่านไม่มีความรอบคอบ
ไม่มีความพร้อมในการเป็นผู้นํา ย้อนไปดูได้ครับในการประชุมแต่ละครั้ง เมื่อท่านทําไม่ได้
ท่านจะต้องย้อนมาขอใหม่ตลอด แก้ไขตลอดเวลาเลยท่านทําแบบนี้พี่น้องประชาชนเสีย
โอกาสหมดนะครับ ความจําเป็นเร่งด่วนที่ เกิดขึ้น การที่จะแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีนั้น
ไม่มีเลย จะต้องรอเพราะมีข้อจํากัดในด้านข้อระเบียบอยู่ ผมบอกให้ท่านแล้วว่าผมเคยมี
จุดยืนชัดเจนแล้วว่า ถ้าหากเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่ละครั้งมันมีเหตุมีผลพอสมควรผมจะไม่
/ ตําหนิท่าน...

๙
ตําหนิท่านเลย แต่ครั้งนี้ท่านลงไปดู พื้นที่ลงไปดูหน้างานแล้วสํารวจข้อมูลดีๆตรวจเช็ค
กันดีๆ ว่ามันบกพร่องตรงไหน หรือท่านทําตั้งแต่เริ่มแรกจะไม่เกิดปัญหานะครับ พอท่าน
ทําไปแล้ว ทําไม่ได้เกิดปัญหาเพราะท่านไม่ได้ดูแลตั้งแต่เริ่มแรกเลย ท่านไม่ได้ไปสํารวจ
เก็บข้อมูลต่างๆ เลยเพราะท่านไม่ได้มีความเข้าใจตั้งแต่แรก พอจะทํา เจ้าของพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นทักท้วงท่านถึงรู้ เลยเกิดปัญหาเกิดความล่าช้า พี่น้องประชาชนเสียโอกาส
ตลอดเวลา นี่คือเหตุผลที่ผมถึงว่าเพื่อนสมาชิกต้องดู เราต้องเป็นฝ่ายควบคุมการทํางาน
ของฝ่ายบริหาร จะต้องให้ฝ่ายบริหารทํางานด้วยความชัดเจน โปร่งใส และรอบคอบ
หลักธรรมมาภิบาลมันก็ครอบคลุมอยู่แล้วครับ ผมมีเรื่องแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุลครับ มีท่านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรั บ ปรุ งระบบประปาหมู่ บ้านห้ ว ยโผ (หย่ อมบ้า นห้ ว ยเคี๊ยะ) หมู่ ที่ ๖ ตําบลแม่ยวม
อําเภอสะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โปรดยกมือครับ / ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน ๗ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน ๑ เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผลการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระ
ที่ 5 ข้อ ๕.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุ งระบบประปา
หมู่บ้านห้วยโผ (หย่อมบ้านห้วยเคี๊ยะ) หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ยวม อําเภอสะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบจํานวน ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง (สท.กร เสริมสกุล),
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
ประจาปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ข้อ 6.1 รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ประจําปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม มีนาคม ๒๕๖๐) ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ รายงานครับ

นางสาวฤติมา ขาวสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวฤติมา
ขาวสะอาด ตําแหน่ง นักวิเคราะห์ และแผนนโยบาย ได้รับมอบหมายจากท่านนายก
เทศมนตรีตําบลแม่ยวม ให้รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐
– ๒๕๖๒ ประจําปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐)
จากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนซึ่งมีจํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้ งที่ ๑ ประชุมเพื่อ คัด เลื อกประธานและเลขาและชี้แจงการหารือกรณีการติดตาม
ประเมินผลแผนซึ่งในวันนี้คณะกรรมการประกอบไปด้วย
(๑)นายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
/ (2)นายสุภักดิ์...

๑๐
(๒)นายสุภักดิ์ มันทะนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
(๓)นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
(๔)นายทรงศักดิ์ จอมแกล้วกล้า ผู้แทนประชาคม
(๕)นายสุรินทร์ จันทราพัฒน์ ผู้แทนประชาคม
(๖)ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ทินแย่ง ผู้แทนหน่วยงาน
(๗) ผอ.รพ.สต.บ้านน้ําดิบ
(๘)นายมนัส สมผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๙)นายสวาท ใจมาดี ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๐)นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตําบลแม่ยวม
(๑๑)นางนภสวรรณ คงอุป หัวหน้าสํานักปลัด
(12)นางสาวฤติมา ขาวสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จากการคัดเลือกประชุมในวันนั้น ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธาน
คณะกรรมการแผนฯ คือ นายมนัส สมผดุง ส่วนเลขา คือ นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
และนางสาวฤติมา ขาวสะอาด เป็นผู้ช่วยเลขา
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒ เพื่ อ ที่ จ ะทํ า แบบสอบถามติ ด ตามการประเมิ น ผลแผน
ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
การประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อพิจารณาการติดตามประเมินผลและคัดกรองรายงานผล
ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งสรุปการติดตามดังนี้
ในส่วนของการวางแผน เทศบาลตําบลแม่ยวมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี โดยภาพรวมดังนี้ ปีพ.ศ.๒๕๖๐ มีจํานวน ๒๘๙ โครงการ
งบประมาณ ๘๐,๗๗๔,๒๖๐ บาท, ปีพ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๒๘๖ โครงการ งบประมาณ
๗๘,๗๐๒,๐๐๕ บาท, ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มี จํ า นวน ๒๘๖ โครงการ งบประมาณ
๖๕,๖๘๑,๐๐๕ บาท ในส่วนของการจัดทํางบประมาณผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่ยวม
ได้ป ระกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีโ ครงการ
ที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 81 โครงการ งบประมาณ 23,380,605 บาท
สามารถจํ า แนกตามยุ ทธศาสตร์ ได้ ดัง นี้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การบริ การจัด การที่ดี ๑๗
โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ๕ โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม 32 โครงการ, ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การพั ฒ นาอาชี พ และ
เศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรแบบยั่งยืน ๕ โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒ โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน
โครงสร้ า งพื้น ฐาน ๑๔ โครงการ รวมแล้ ว ทั้ ง สิ้ น ๘๑ โครงการ จํ า นวนงบประมาณ
23,380,605 บาท
สรุปผลการดําเนิน งานที่ดําเนินการแล้ว ปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ ได้สรุป
ตอนท้าย คือ โครงการที่อยู่แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่ยวม จํานวน ๒๘๙ โครงการ
อยู่ในเทศบัญญัติ ๘๑ โครงการ และโครงการที่ดําเนินการไปในไตรมาที่ ๑-๒ ไปแล้ ว
จํ านวน ๓๙ โครงการ คิด เป็ นร้ อ ยละ ๔๘ ของโครงการที่ อยู่ ในเทศบั ญญั ติป ระจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สํ า หรั บ ปี นี้ ท างคณะกรรมการประเมิ น ผลแผนได้ มี ก าร
ดําเนินการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการจาก
/ เทศบาล...

๑๑
เทศบาลตําบลแม่ยวม ซึ่งในส่วนของเป้าหมายที่ประเมินผลไว้ตามประชากรสุ่มตัวอย่าง
ก็คือ ๓๘๔ คน ซึ่งได้ลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ เมษายน ในการลงสํารวจตอบ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ คือ
มีเพศชายอยู่ ๑๘๐ คน เพศหญิง ๒๐๔ คน ในจํานวนอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี มี ๑๘
คน, อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี มี ๒๒ คน, อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี มี ๓๒ คน, อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี
มี ๘๐ คน, อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี มี ๑๕๐ คน, อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มี ๘๒ คน ในระดับ
การศึกษา ประถมศึกษามี ๒๘๐ คน, มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามี ๔ คน, อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า –ไม่มี-, ปริญญาตรี ๒ คน, และไม่ได้รับการศึกษา ๙๐ คน อื่นๆนั่นหมายถึงว่า
นั กเรี ย นอยู่ ในระหว่างเรียนแล้ ว ก็ไม่ได้รับ วุฒิ การศึกษาอยู่ ๘ คน ในส่ ว นของอาชี พ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๘๐ คน, รับจ้าง ๑๕๐ คน, นักเรียน/นักศึกษา ๔๐ คน, เกษตรกร
๙๔ คน, อื่นๆได้แก่ แม่บ้าน ข้าราชการบํานาญผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒๐ คน
ในส่วนของสรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลแม่ยวมในแบบแต่ละยุทธศาสตร์ ขอสรุปดังนี้คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ผลสรุ ป คื อ ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี มีความพึงพอใจในระดับที่ น้อย คือ ๒๐๐ กลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
๕๒ ของกลุ่มตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การดําเนิน งานของเทศบาลตําบลแม่ยวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒ นาการศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับที่ น้อย คือ ๑๕๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของกลุ่มตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนามนุษย์
และสังคม มีความพึงพอใจในระดับที่ น้อย คือ ๑๕๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของ
กลุ่มตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรแบบ
ยั่ ง ยื น ความพึ ง พอใจของประชาชนต่อ ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลตํ า บลแม่ย วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรแบบยั่งยืน
มีความพึงพอใจในระดับที่ น้อยที่สุด คือ ๑๙๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของกลุ่มตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวม ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ ด้านส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจในระดับ
ที่มาก คือ ๑๕๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของกลุ่มตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวม ยุทธศาสตร์ที่
๖ ด้านการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในระดับ
ที่ น้อย คือ ๑๘๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๗ ของกลุ่มตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวม ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความ
พึงพอใจในระดับที่ มากที่สุด คือ ๑๙๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของกลุ่มตัวอย่าง
ในส่วนของสรุป ระดับการพัฒนาที่ประชาชนเห็นว่าเทศบาลแม่ยวมดําเนินการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
/ อันดับที่...

๑๒
อันดับที่ ๑ ก็คืออยู่ในด้านการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม มีการพัฒนาระดับมาก
ที่สุด มีจํานวนตัวอย่างอยู่ที่ ๒๕๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๕
อันดับที่ ๒ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลแม่ยวมอยู่ในระดับการพัฒนาที่มากอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่ ๑๕๙ ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ ๔๑
อันดับที่ ๓ คือความโปร่งใสในการดําเนินโครงการมีการให้คะแนนมีการพัฒนา
ระดับมาก อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง ๑๓๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๔
การสรุ ป ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน จากผลการดํ า เนิ น งานของ
เทศบาล ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในส่วนของการปฏิบัติงานก็คือ
-การดําเนินโครงการและการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่
–สภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านในตําบลมีความห่างไกลกัน
-ยั ง มี ค วามห่ า งไกลระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ บ างส่ ว นงานกั บ ประชาชน ไม่ ค่ อ ยมี
ปฏิสัมพันธ์
ในส่วนของมีข้อจํากัดในการติดตามประเมินผลแผนฯ มีดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่มีน้อยต่อการปฏิบัติงาน(ลงพื้นที่) และมีข้อจํากัดเวลาในการลง
พื้นที่
๒. การจ้างหน่วยงานอื่น งบประมาณแพงแต่ประโยชน์น้อย
๓. การประเมิน สามารถประเมินได้เฉพาะเชิงปริมาณ กลุ่มไม่มีเฉพาะเจาะจง
๔. ไม่ได้สะท้อนจากความเห็นของประชาชนที่แท้จริง เนื่องจากการตอบอาจจะมีความ
เกรงหรือไม่มีความรู้ในด้านของการบริหารของเทศบาล
๕. มีการสอบถามข้อมูลแค่เพียงเฉพาะกลุ่มเจาะจง ไม่ห ลากหลาย หากเป็นไป
ได้ควรจําแนกในกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้น เป็นหมู่บ้าน/ตัวแทนการวิจัยเชิงสํารวจ/เชิง
สัมภาษณ์
๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน /หรือการนําเสนอที่ประชุมในแต่
ละเดือน เพื่อสะท้อนปัญหาจากชุมชนสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
๗. ไม่มีการจัดโครงการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จึงทําให้ยังไม่เกิดความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร หรือสภาฯ หรือแม้แต่ผู้นําหมู่บ้านมีความไม่เข้าใจตรงกัน
๘. ขาดการส่งเสริมการออกเสียงสะท้อนในการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆร่วมด้วย
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจากการประเมินโครงการการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้
๑. มีก ารตั้ งงบประมาณเพื่อ ดําเนิน งานโครงการในการติดตามประเมิ นผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแม่ยวม เนื่องจากเป็นอีกภารกิจที่สําคัญในการดําเนินการ
๒. ควรการผลักดันโครงการเป็นเฉพาะความต้องการ /ไม่สนองนโยบายผ่านการ
แถลงนโยบายของเทศบาลตําบลแม่ยวม
๓. โครงการส่วนใหญ่เกิดจากประชานิยม ไม่สอดคล้องในเชิงประโยชน์ เกิด
ผลตอบสนองแค่ความต้องของบางยุทธศาสตร์ เช่น ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๔. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่อาชีพ การเกษตร ซึ่งควรดําเนินมากกว่า
เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน
๕. การให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่า และมุ่งแต่พัฒนาใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๖. การสร้างความเคยชินให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่มาเพียงความต้องการ
ของชุมชน ซึ่งทําให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการสร้างสถานการณ์
/ 7.ควรมีการ...

๑๓
๗. ควรมีการปรับปรุงด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน
๘. ควรมีการส่งเสริมการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอาชีพ
และรายได้ให้แก่ประชาชนมากขึ้น เน้นการจัดโครงการอบรมด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่
คนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ว่างงาน
๙. เทศบาลควรเน้นในด้านการพั ฒนาคนและอาชีพให้ควบคู่ไปกับการพัฒนา
สังคมเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๐. ประชาชนในพื้นที่ขอให้มีการบริหารจัดการด้านขยะให้กับชุมชนมากขึ้น
เช่น การจัดหาถังขยะวางหน้าบ้าน /จําหน่ายถุงขยะ เป็นต้น
๑๑. ประชาชนในพื้นที่ขอให้มีการติดตามโครงการต่างๆ ที่ดําเนินการไปแล้วเช่น
การก่อสร้างถนน หากมีความชํารุดเสียหาย ควรมีการซ่อมแซม
งานวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ขอรายงานผลการติ ด ตามประเมิ น ผลแผน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ประจําปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม มีนาคม ๒๕๖๐) เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งานแผนฯ ครับ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถาม เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
ท่านประธานสภาครับ ถ้าหากไม่มี เพื่อนสมาชิกอภิปราย ผมขออภิปรายก่อนนะครับ
เอกสารที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ม าแถลงนั้ น ได้ แ นบให้ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภาหรื อ ไม่ ค รั บ คื อ ผมว่ า มี
ประโยชน์นะครับ เพราะเราจะได้ศึกษาเห็นรายละเอียดของแผนประเมินครั้งนี้ว่าความ
พึงพอใจของพี่น้องประชาชนมีขนาดไหน แต่ที่ท่านมอบหมายให้ไปนั้นเป็นเอกสารจริง
แต่ผมอ่านดูรายละเอียดแล้วไม่มีรายละเอียดเหมือนที่เจ้าหน้าที่ออกมาแถลงสู่สภาแห่งนี้
ที่ จ ริ ง แล้ ว ควรจะมอบหมายหรื อ ถ่ า ยเอกสารให้ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภาได้ รั บ ทราบถึ ง
คณะกรรมการว่ามีคณะกรรมการประเมินนั้ น มีใครบ้างเพื่อเราจะได้ปรึกษาหารือกัน
แต่มีอยู่ข้อหนึ่งครับท่านประธานสภา ไม่ได้สรุปเป็นคะแนนเลยนะครับ ตัวผมเองตั้งข้อ
สงสัยว่าถ้าสรุปเป็นคะแนนจะได้คะแนนสักขนาดไหนครับในการบริหารจัดการของท่าน
ในฐานะที่ท่านเป็นนายกมาถึงขนาดนี้ครับ แต่ผมดูแล้วว่าแต่ละยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์
เดียวคือ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน เหมือนเป็นตัวบ่งชี้ว่าพี่น้องประชาชนเราจะเข้าใจ
ถึงด้านนี้เพียงอย่างเดียวถึงให้คะแนนมากที่สุด อันที่จริงถ้าหากครอบคลุมทุกรายการ
มีพี่น้องประชาชนบางส่วนเหมือนกันครับ ที่อาจจะไม่พึงพอใจในการปฏิบัติ ในการเอา
โครงการลงไปแล้วไม่ตอบสนองหรือไม่ใช่ความต้องการอย่างแท้จริง ก็มีครับ แต่เอาละ
ครับถ้าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า ทีนแี้ ต่ละยุทธศาสตร์มีทั้งน้อย
และน้อยที่สุดนะครับ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าท่านจะต้องปรับปรุง ในการทํางานของท่านว่า
ล้มเหลวหรือไม่ ทั้งๆที่ยุทธศาสตร์ของท่านอันดับแรกคือการบริหารจัดการที่ดี แต่แล้ว
ยุทธศาสตร์ด้านสุดท้ายกลับบ่งบอกว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด มันเป็นเรื่องที่แปลกอีก
อย่างนะครับ แล้วงบประมาณต่างๆท่านก็เอาลงตรงนี้มากที่สุดเลย ตอนนั้น ผมจําได้ว่า
มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพราะผมเป็นคณะกรรมการพัฒนา ถ้าหากว่ามีตัว
บ่ ง บอกลั ก ษณะชัด เจนขนาดนี้ ท่า นควรจะปรั บ ได้ แ ล้ ว ยุ ท ธศาสตร์ข องท่ านนะครั บ
เอาโครงสร้างพื้นฐานมาอยู่อันดับหนึ่งเลยให้สอดคล้องกับการใช้เงินหรือว่าความพึงพอใจ
ของพี่น้องประชาชนครับ แต่ทีนที้ ่านเอาบริหารจัดการที่ดีมาใส่อันดับหนึ่งเหมือนกับ
/ ท่านเขียน...

๑๔
ท่านเขียนเป็นตัว อักษรแต่ในการปฏิบัติของท่านไม่เข้า ใจเลย มันถึง มีผลการประเมิน
ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ แต่จะมีเพื่อนสมาชิกสักกี่คนละครับ ที่จะทักท้วงหรือตําหนิใน
การทํางานโดยอ้างถึงข้อเท็จจริงต่างๆจากแผนประเมินนั้น เราไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีเราดูจาก
แผนประเมินว่าท่านทํางานมีแต่ความบกพร่อง ประเมินออกมาแล้วมีความพึงพอใจน้ อย
ก็ถือว่าแย่แล้วนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้ นตัวผมเองไม่ต้องสรุปเลย ให้ท่านดูจากเหตุการณ์
ที่เกิดไฟไหม้นี่นะครับ ระยะแค่ไม่กี่ร้อยเมตร ท่านไม่มีการบริหารจัดการ ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการป้องกัน ไม่มีการช่วยเหลือในเชิงรุกหรือว่าให้ทันท่วงทีหรือมีความพร้อมนะครับ
มัน ถึง มีกระแสเสี ยงต่อ ว่า ด่า ขานเยอะมากครับ และมัน ไม่ใช่ เป็นเหตุการณ์ครั้ งแรก
ท่านประธานสภาครับ เหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 25๕๗ มาแล้ว เราน่าจะถอด
บทเรียนและติดตาม เพราะสภาพบริบทของเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้มันมีวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ
ที่เป็นเชื้อเพลิงที่ไวต่อไฟเยอะแยะไปหมดเลย หรือว่าในการลุกไหม้ต่างๆ ผมขอทบทวน
ไปเมื่อปี 25๕๗ เล็กน้อยในครั้งนั้นเป็นเรื่องของไฟป่านะครับ ถ้าหากว่าเรามีการบริหาร
จัดการที่ดีเตรียมพร้อมอาจจะเกิด การสูญเสียน้อยที่สุด ถามว่าเสียไหม เสียอยู่แล้วครับ
แต่ ว่ า เสี ย นั้ น เสี ย แบบไหนครั บ เราตั้ ง ใจสุ ด ความสามารถแล้ ว พอรั บ ได้ ค รั บ แต่ ว่ า
เหตุการณ์ที่เราแก้ตัวนั้นก็พอฟัง พอเห็นได้ครับ ท่านจะบอกว่ารถน้ําใช้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้
ผมต้องดูแผนการดําเนินงานของการส่งน้ําเลยครับ ว่าการทํางานมันขนาดไหน เรามี
รถน้ํา ๒ คันมีคนเคยหารือกับผมว่า รถน้ําแค่ ๒ คันนั้นเพียงพอหรือไม่ แต่ผมก็บอกให้ว่า
ไม่ใช่จํานวนของปริมาณ มันอยู่ที่การบริหารจัดการต่างหากละครับ แม้ไม่มีเลยแต่การ
บริหารจัดการที่ดีมันก็จะย่อมเกิดความเสียหายน้อยที่สุดครับ นี่ผมใช้คําว่าเสียหายน้อย
ที่สุดครับ ไม่ได้บอกว่าไม่เสียหายนะครับ มี ๒ คัน ถ้าเอารถไปจอดไว้ที่ตลาดกลางพอเสีย
ยังไงก็ปล่อยให้เสียอย่างนัน้ ละครับ ท่านไม่ใส่ใจบํารุงป้องกันซ่อมแซมดูแลเลย ผมไปงาน
ที่ห้วยสิงห์ผมเห็นรถจอดอยู่ ผมยังบอกให้เพื่อนสมาชิกอยู่ว่าจอดรถไว้กี่วันแล้ว เขาก็
บอกว่าตั้งหลายวันแล้ว แล้วถามชาวบ้านแถวนั้นว่าจอดรถไว้หลายวันแล้ว ผมก็ได้ยินข่าว
เข้ า หู ม าเหมื อ นกั น ว่ า รถเกิ ด ความเสี ย หาย เมื่ อ เสี ย หายไป ๑ คั น ก็ ยั ง มี อี ก ๑ คั น
ก็เหมือนกับ ว่า ยังเหลื อรถที่ใ ช้ได้อยู่อีก 1 คัน และก็ มีเ หตุการณ์ที่ ทําให้ รถมาเสี ยทั้ ง
๒ คัน โดยเวลาที่เกิดเหตุที่เกิดมาแบบนี้ครับท่านประธาน ถ้ามีสิบคันท่านก็จะรอให้เสีย
ทั้ง 10 คันท่านถึงจะเอาไปซ่อมใช่ไหมครับ ตรรกะของท่านเป็นแบบนี้เลย แล้วท่านเอา
บริ ห ารจั ด การที่ ดีขึ้น ก่อ น ผมถึง โยงไปให้ ท่า นเห็ นว่ าการบริ ห ารจัด การที่ ดีข องท่า น
มัน ล้มเหลวเลย จริงอยู่ในสภาแห่ งนี้ อาจจะมีผ มคนเดี ยวก็ได้ครับ ที่ตําหนิการทํางาน
ของท่าน แต่ผมทํางานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน เพราะภาษีชาวบ้านเป็นค่าตอบแทน
ของท่านเดือนละหลายหมื่น และเพื่อนสมาชิกก็หลายพัน แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา
เราไม่ช่วยกันทักท้วงไม่ช่วยกันตําหนิ ผู้มีหน้าที่ก็ได้ใจ ไม่เคยใส่ใจเพราะไม่มีใครต่อว่า
ต่อขานเลย มีเสี ยงชาวบ้านที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ชาวบ้านได้ต่อว่าต่อขานว่าทําไม
ไม่ไหม้เทศบาล ความเข้าใจอาจจะเป็นความเข้าใจของชาวบ้านเองนะครับ ผมฟังดูแล้ว
เหมือนกับว่า กล่ าวแบบนี้ไม่ถูกนะครับ เพราะเทศบาลนี้เป็นเพียงสิ่งๆหนึ่งที่ไม่มีชีวิต
เปรี ย บเหมื อ นว่ า ถ้า หากเอารถมาชนคนตายท่ านจะโทษใคร ท่ านจะโทษรถหรื อ ว่ า
คนขับรถนะครับ นี่ก็เหมือนกันท่านต้องโทษผู้บริหาร โทษผู้นําที่มีอํานาจสูงสุดในองค์กร
ที่การขับเคลื่อนของท่านหรือว่าความเข้าใจของท่านเป็นแบบนี้ ชาวบ้านถึงคลายความ
เข้าใจว่าน่าจะใช่ ซึ่งครั้งแรกอาจจะคิดไม่ทันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์โมโห ขอเถอะครับ
เมื่อท่านมีอํานาจวาสนา ได้รับฉันทานุมัติของพี่น้องประชาชนมาถึงขนาดนี้แล้ว ผมเชื่อ
ว่าจะมีความเสียหายขึ้นเกิดอีกไม่น้อยนะครับ ถ้าหากว่าผู้บริหารชุดนี้ยังอยู่นะ ผมเข้าใจ
/ แบบนั้น...

๑๕
แบบนั้นนะครับ แม้แต่ไฟกิ่งผมทําหนังสือจากหลักฐานที่ปรากฏนะครับ เมื่อวันที่ 1๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่านเชื่อไหมครับเพิ่งจะซ่อมเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนี้ครับ ท่านดูครับ
การทํางานของท่าน พี่น้องประชาชนในเขตนั้นร้องถามผมมา ผมก็บอกว่าผมก็ทําหน้าที่
ให้ท่านแล้วนะครับ ผมไม่มีอํานาจจะสั่งการครับแต่ผมประสานให้ท่านแล้วนําเรื่องที่ท่าน
เดือดร้อนมาสู่สภาทําเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ พอถึงประชุมสภาผมก็เอามาพูดใน
สภาทําหน้าที่เต็มที่ แต่ผู้ที่มีอํานาจที่จะแก้ไขปัญหากลับไม่ใสใจ ไม่ดําเนินการ แล้วจะให้
ผมทําอย่างไรละครับ อันนี้คือปัญหาครับ หมายเลข ๑๓(๐๐๕) ของไฟกิ่งในเขตจอมกิตติ
เกือบปี นะครั บ ทีนี้ก็อ้างว่าไม่สามารถจะเอาบันไดขึ้นไปพาดได้ จริงครับผมดูแล้ วว่า
บังเอิญเสาไฟต้นนั้น เวลาหลอดไฟเสียจะต้องหมุนก้านขึ้นมาแต่บังเอิญ ตอนที่เขาไปติด
หลอดไฟ บ้านหลังหนึ่งไปติ ดสายไฟโดยที่ไปขัดกับก้านไฟตรงนั้ น ทีนี้การแก้ไขปัญหา
มีอยู่แล้วครับผมไม่ต้องสอนจระเข้ว่ายน้ําหรอกครับ เมื่อไม่ใส่ใจไม่สนใจ แล้วก็ปล่อย
เวลาเนิ่นนานไป แล้วผมก็ถามชาวบ้านว่าเมื่อตอนมาซ่อมให้ตกลงใช้วิธีใด ชาวบ้านก็บอก
ว่าคงจะเป็นรถกระเช้าของ อบต.บ้านกาศ เมื่อท่านใช้รถของบ้านกาศก็ใช้ได้ อาจจะขอ
ความอนุเคราะห์หรือว่ายังไงก็แล้ว แต่ก็ควรใช้เวลาให้ทันท่วงทีสักหน่อย เพราะหนังสือ
ผมแจ้งไปเมื่อวันที่ 1๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อย่างช้าสุดสัก ๓๑ กรกฎาคม ทําหนังสือไป
ขอความอนุเคราะห์เขาก็คงจะให้อยู่ หรือว่าไปแก้ไขสายไฟที่ไปขัดตรงนั้นหรือเปลี่ยนตรง
นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก ผมเองไม่ได้มีความรู้ด้านไฟผมก็ว่าไม่ใช้เรื่องยากเลย แต่เพราะ
ความไม่ใส่ใจละครับถึงก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมา ผมเองก็มีเรื่องเท่านี้ถ้าหากจะว่าไป
ผมอาจจะตํ า หนิ ท่ า น แต่ ผ มทํ า หน้ า ที่ ข องผมนะครั บ ในฐานะที่ ผ มเป็ น สมาชิ ก สภา
ส่วนการประเมินครั้งนีม้ ีการประเมินทั้งหมด 7 ด้าน ท่านใช้ได้เพียงด้านเดียว ส่วนอีก 6
ด้านถือว่าล้มเหลวครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล มีท่านอื่นไหมครับ เชิญ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และผู้นําหมู่บ้านทุกท่าน
ดิฉันนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เรื่องที่จะนํามาเรียนวันนี้นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องที่ไฟไหม้บ้านหลังเทศบาล ตามที่ท่าน สท.กร เสริมสกุล ได้พูด ถามว่าความ
คิดเห็นของแต่ละคนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ถามว่าไม่มีการเตรียมพร้อมซึ่งมันก็ใช่ เพราะตอน
ที่ดิฉันได้ไปชั่งข้าวโพดที่ตาชั่งศูนย์เกษตรฯ รถน้ําก็อยู่ที่นั่นรถเสีย ถามว่าเสียแล้ว ก็จะ
นําไปซ่อม แต่เมื่อเราจะพูดกันในวันนี้ คืออยากจะให้ทุกคนในสภาช่วยกันคิดว่าในเมื่อเรา
มาอยู่ในจุดนี้แล้ว อะไรที่ควรคัดค้านหรือไม่คัดค้าน เราต้องแยกแยะออก อย่างเช่น เรื่อง
รถน้ําที่เสีย ตอนนั้นดิฉันก็คิดเหมือนกันว่ารถน้ํา 2 คัน เสียไป 1 คัน แล้วเหลือคันเดี ยว
และยังไม่ได้ซ่อม แล้วถ้ารถน้ําคันที่สองเสียอีกจะทําอย่างไร และว่าถ้าเกิดมีไฟไหม้บ้าน
ชาวบ้านจะทําอย่างไร แล้ววันที่ไปดําหัวท่านนายกฯ ที่เทศบาล ก็ได้พูดกับพี่คนหนึ่งว่า
เมื่อไหร่จะมาส่งน้ําให้บ้านแม่กองแป พี่เขาก็บอกว่ารถน้ําคันที่สองก็เสีย วันนั้นดิฉันก็ได้
พูดว่าถ้าไฟไหม้บ้านจะทําอย่างไรในเมื่อรถน้ําไม่มีสั กคันเลย แล้ วกลับบ้านมาได้สอง
ชั่วโมงก็ได้ยินข่าวว่าไฟไหม้บ้าน ก็เลยอยากให้เสียงสะท้อนในสภาด้วย ไม่ใช่ว่าเราจะมา
โทษกันฝ่ายเดียว ทุกคนเราก็มีจิตสํานึกอยู่ว่าทุกครั้งที่มีการขออนุมัติ ขอจ่ายขาดเงิน
แต่ละครั้ง แต่ที่พูดในวันนี้คือเรื่องรถน้ําเพราะทุกปีรถน้ําจะมีปัญหาแบบนี้ตลอด
/ ก็อยาก...

๑๖
ก็ อ ยากจะขอฝากว่ า เวลาขออนุ มั ติ เ งิ น ต่ า งๆ อั น ดั บ หนึ่ ง ที่ ดิ ฉั น เห็ น ด้ ว ยคื อ รถน้ํ า
ก็อยากจะขอฝากให้สมาชิกสภาทุกคนว่า อะไรดีค้านก็ค้าน อะไรดีเห็นชอบเราก็เห็นชอบ
เราน่าจะคิดก่อน ไม่ใช่ว่าพอเราเจอปัญหาแล้วเราก็มาทะเลาะกันในวันนี้นะคะ อยากจะ
ฝากการจ่ายเงินต่างๆที่เป็นภาษีชาวบ้านที่เรานํามาแก้ปัญหาในวันนี้ อย่างเรื่องรถน้ําถ้า
ถามว่าจะโทษใครเราต้องถามตัวเอง มีหลายอย่างที่เราควรจะคิด ก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะ
สองเรื่องไฟกิ่งนะคะ ไฟกิ่งปัจจุบันที่มาติดตั้งใหม่ ตอนนี้แม่กองแปรู้สึกว่า ได้ซ่อมในปีนี้
ไปหลายครั้งแล้ว เมื่อวานนี้อีกไฟกิ่งที่สร้างใหม่ เจ็ด แปด จุด เสียอีกแล้ว ดิฉันก็จะขอ
อนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านนายกฯ คือดิฉันก็ได้ปรึกษากับท่านนายกฯ ว่าหลอดไฟที่เขา
เอามาให้เราหมดสภาพเหรอ หมดอายุเหรอ ทําไมติดวันสองวันก็เสียแบบนี้ อยากจะฝาก
เรื่องไฟกิ่ง แล้วไฟกิ่งทีด่ ิฉันได้เห็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือไฟกิ่งมันมีสองหลอดแต่เห็นเขา
ใส่ ใ ห้ ห ลอดเดีย วก็ไ ม่รู้ ว่า สาเหตุเ กิดจากอะไร เพราะดิ ฉัน ไม่ เข้ าใจในเรื่ องของไฟกิ่ ง
และขออนุ ญ าตพู ดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของอุ ท กภั ย ที่ ห น้ า โรงเรี ย นบ้ า นแม่ ก องแป อย่ า งที่
เจ้าหน้าที่ได้เห็น ได้ยื่นเรื่องมาทุกปี ในปีที่แล้วยื่นเรื่องมาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
และปีที่แล้วก็มีน้ําท่วมถึงหกครั้ง ท่าน ผอ.กิตติพงษ์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ชาวบ้านได้มาช่วยกันตลอด ก็เลยอยากจะฝากให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไม่รู้ว่าได้ติดตาม
ให้หรือไม่ ซึ่งชาวบ้านเราก็อยากจะได้สะพานซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่มั่นคงและถาวร
ซึ่งชาวบ้านได้มาร้องเรียนกัน และเมื่อวันที่ ๑๒, ๑๓ ที่ผ่านมานี้ น้ําป่าก็ได้ไหลมาอีก
นี่ขนาดว่าน้ํายังไม่เยอะแต่ ก็ท่วมหน้าโรงเรียนอีก ตอนแรกว่าจะเอาชาวบ้านไปช่วยกัน
แต่ดูๆแล้วชาวบ้านทําไม่ได้ ดิฉันก็เลยไปขอหัวหน้ากรมทางหลวงที่ห้วยสิงห์ ได้ขอความ
ช่ว ยเหลื อ เขาก็ เ ลยเอารถแมคโครมาขุ ด มาช่ว ย ก็ อยากจะฝากให้ ท่ านผู้ บ ริ ห ารและ
ผอ.ช่าง ด้ว ยนะคะว่า ปีที่แล้วท่านได้ประสานกับหน่วยงานของกรมทางหลวงไหมคะ
แล้ววันนี้ดิฉันก็จะทําเรื่องใหม่อีกอยากจะขอเป็นปัญหาเร่งด่วน ขนาดน้ําน้อยน้ําก็ยังท่วม
ทํ า ให้ ส ร้ า งปั ญ หาให้ กั บ ชาวบ้ า นที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นน้ํ า ท่ ว มทุ ก ปี
ตามภาพถ่ายที่ส่งให้ท่านได้เห็น ภาพปีแล้วก็มีอยู่ และวันนั้นท่าน ผอ.ช่างก็ได้มาดู ปีนี้ก็
จะขอใหม่อีก อย่างไรก็ฝากติดตามซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร นะครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญ
ท่าน สท.อินถา อินแถลง ครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านรวมไปถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเลยนะครับ ผมขอต่อเนื่องเรื่องรถน้ํา เรื่องความ
พร้อมของทางเทศบาล ผมดูแล้วว่ามันขาดความพร้อมอย่างมากเลยครับเกี่ยวกับแก้ไข
ปัญหาวาตภัยหรือว่าอุทกภัยอะไรต่างๆ เครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อม ดูแล้วถ้าเป็นแบบนี้
ไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ก็จะอยู่อย่างเดิมนี่แหละครับ เรื่องรถน้ําที่มันเสียมันช่วยตัวเอง
ไม่ได้ ในเมื่อมันไม่เสียก็ช่วยตัวเองไม่ได้ แทนที่ท่านจะหาทางแก้ไขเช่นหาเครื่องสูบน้ํา
มาติดที่รถมันจะทําให้ช่วยตัวเองได้สูบน้ําได้พ่นน้ําได้ ผมก็ขอฝากไว้ว่าท่านควรจะคิดถึง
แล้วมองถึงในส่วนนี้ด้วยนะครับ แล้วอีกอย่างเรื่องไฟกิ่ง ผู้ที่ไปซ่อมผมดูแล้วผมเคยเห็น
และผมก็เคยมีหนังสือมาปรารพไม่ใช่ว่ากระทู้ถามนะครับ ควรจะหาทางแก้ไขเพื่อความ
ปลอดภัยของคนที่ทํา ขอให้ข้อคิดว่า เราควรจะหาทางอย่างไรที่จะให้คนไปทํา มีความ
ปลอดภัย ผมเคยไปเห็นว่ามันอันตรายจริงๆ ควรจะทางแก้ไขปัญหาการทํางานให้มี
/ ประสิทธิภาพ...

๑๗
ประสิ ทธิภาพ มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้ มีความปลอดภัย ทุกฝ่ ายนะครับ นี่ผ มไม่ได้
ปรักปรํา ฝ่ายใดตามความรู้สึกและตามที่ผมเห็นมา และขอฝากไว้ ว่า ควรหาทางแก้ไข
ในส่วนนี้ อีกอย่างหนึ่งเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเราปีสองปี เราน่าจะได้สักอย่างหนึ่ง ก็คง
จะดี อย่างเช่นรถน้ําถ้าเรามีเงินซื้อรถน้ําเล็กสํารองไว้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อันนี้ผมก็ขอฝากไว้
ให้นําไปคิดไปพิจารณาว่าควรจะมีหรือไม่มี เพื่อความปลอดภัยและความรวดเร็ว โดยที่
ไม่ให้ชาวบ้านมาว่าเหมือนที่แล้วมา ซึ่งที่ผ่านมาเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ผมมานึกดูแล้ว
ทางเทศบาลควรจะมีนะครับ ป้องกันไว้ แล้วถ้าหากว่าจะซื้อก็ควรจะเอาทุกฝ่ายมาร่ วม
รับรู้ มาประชุมร่วมกัน มาแก้ไขร่วมกัน ทุกฝ่ ายนะครับแล้ว คอรัปชั่น มัน จะไม่ได้เกิดขึ้น
ถ้าหากว่าจะซื้อรถสั กคันหนึ่งทางสภาควรจะรับรู้และก่อนจะซื้อจะทําอะไรก็ ประชุม
ปรึกษาหารือกันทําความตกลงกันแบบนี้ ผมว่าจะทําให้ทุกๆฝ่ายอยู่ในระเบียบ กฎเกณฑ์
ที่เหมาะสมและที่ดมี ากเลยครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.อินถา อินแถลงครับ ขอเชิญท่านรองฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสวัสดีสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ของผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถน้ํา สาเหตุนะครับผมดูแล้ว สาเหตุน่าจะมาจาก
การส่งน้ํา ที่จริงทางบริหารน่าจะไปบริหารจัดการเรื่องน้ํา เช่นว่าไปทําความเข้าใจให้
ชาวบ้านว่าเราจะส่งน้ําอย่างไร เราจะช่วยเหลือตนเองอย่างไรบ้าง ไม่ได้โทษผู้บริหารและ
ชาวบ้านนะครับ บางบ้านนะครับยกตัวอย่างใกล้ๆบ้านผมมีครั้งหนึ่งนะครับรถน้ําได้ไปส่ง
จุดศูนย์ร วมนะครับ เขามาหาผมบอกว่า เขาไม่มาส่งน้ํา ผมโทรหาเอม เอมบอกว่าส่ ง
เรียบร้อยแล้ว สุดท้ายว่าจะต้องเอาเข้ามาไว้ในบ้าน ทําให้ชุมชนเราเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆ
อย่างหมู่บ้านผม ประปาจุดหนึ่งเสีย หมู่บ้านผมจะบริหารจัดการเองเรียบร้อยไม่พึ่งทาง
เทศบาลในเมือ่ เรายังเข้มแข็งอยู่เราจะช่วยเหลือตัวเองไป แต่ว่าบางที่ท่อเส้นหนึ่งก็จะขอ
ที่จ ริ งการบริ ห ารจั ด การน้ํา ของหมู่ บ้า นก็ มีอ ยู่ แ ล้ ว เก็ บ หน่ว ยเท่ า ไรๆ น่า จะช่ว ยกั น
ครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับ การบริหารจะทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ทําให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ใช่ว่าทํา
ให้ชุมชนอ่อนแอลงเรื่อยๆ เราก็ต้องไปให้ความรู้ บางอย่าง อย่างบ้านแพะรู้สึกว่าตอนนี้
เขาช่วยเหลือด้วยตัวเองแล้ว เขาจะขุดบ่อน้ําข้างห้วยส่วนหนึ่งก็มาขุดข้างคลองขึ้นไปใช้
แต่ส่วนหนึ่งก็ยังขอท่ออยู่ อย่างว่าขอท่อ ก็ต้องเป็นขั้นตอน อันนี้ก็เข้าใจอยู่ เป็นเงินของ
หลวงก็ จ ะช้ าหน่อย แต่เ มื่ อชาวบ้านรอไม่ ได้ก็ เลยบริ ห ารจัด การเอง ก็ถื อว่า หมู่ บ้า น
แพะคะปวงก็มีความเข้มแข็ง ส่วนเรื่องรถน้ํา ยกตัวอย่างบ้านจอมกิตติ ใกล้ๆนี่นะครับ
เมื่อก่อนเราช่วยเหลือเอาเงินไปอุดหนุนให้กับประปาส่ วนภูมิภาค แล้วเราจะได้ส่งน้ํา
น้อยลง แต่ เห็นว่าบางจุด ประปายังเข้าไม่ถึง แต่บางจุดประปาก็เข้าถึง แต่ก็ใช้แค่หลั ง
สองหลัง อย่างซอยที่ขึ้นบ้านพี่เสริฐนะครับน้ําประปาไม่มีนะครับ เขาก็มาว่าทําไมซอยนี้
ไม่ได้ทั้งๆที่อยู่ซอยต้นๆ ทุกวันนี้ยังต้องส่ งน้ําอยู่ อันนี้ก็เห็นใจนะครับว่าการใช้รถนั้น
ผิดประเภทจริงๆ รถดับเพลิงนะครับไม่ใช่รถส่งน้ํา ที่จริงถ้าเราจะซื้อรถส่งน้ําก็ซื้อหนึ่งคัน
ส่วนรถดับเพลิงก็จอดสํารองไว้ เผื่อมีเหตุจําเป็นเราจะได้ ใช้ทันท่วงที เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ก็อยู่ประจําเลยมันจะได้ทันท่วงที อย่างไรก็ฝากผู้บริหารด้วยนะครับ สภาเราก็ดีเห็นควร
ที่จะช่วยกัน เราจะมาพัฒนาดูว่าอันไหนที่ควรจะทําก็มาพิจารณากัน ขออนุญาตเอ่ยนาม
นะครับ อย่างที่ท่านอินถา อินแถลง ที่พูดว่ามาปรึกษาหารือกันก่อนเพื่อให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน และอีกอย่างทีผ่ มอยากให้ซื้อในพื้นที่ของเราก็คือรถแมงป่องสักคันหนึ่งเพื่อที่จะ
/ วิ่งได้ทัน...

๑๘
วิ่งได้ทันท่วงทีหากมีเหตุอุทกภัย อย่างที่ สท.นิลวรรณ ได้พูดว่าพอมีเหตุก็ได้ไปขอกรม
ทางหลวง ซึ่งก็เป็นหน่วยงานก็ต้องมี ขั้นตอนในการขอนะครับกว่าจะออกมาได้ บางที
มันก็ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้านได้ทันท่วงที ผมจะวกมาเรื่องการ
ติดตามประเมินผลแผน ที่ว่าทุกปีทําไมความคิดเห็นของเราไม่ตรงกัน เมื่อก่อนเรามีการ
ไปแปลงแผนเพื่อไปสู่การปฏิบัตินะครับ แปลงแผนหมายความว่าไปประชุมพูดคุยกัน
นํ า ปั ญ หาแต่ ล ะอย่ า งไปถกเถี ย งกั น เมื่ อ ได้ ข้ อ สรุ ป เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เราก็ ก ลั บ มาทํ า
เทศบัญญัติซึ่งก็จะผ่านไปด้ว ยดี ซึ่งเมื่อก่อนนะมี แต่ช่ว งหลั งๆ นี้รู้สึกว่าจะโดนตั ด
งบประมาณ มันก็เลยเกิดปัญหาชาวบ้านที่ไม่เข้าใจอะไรก็มีแต่โครงสร้างพื้นฐาน ถนน
ไฟกิ่ง บางบ้านไม่ดูเลยเรื่องน้ํา คิดว่ามีรถส่งอยู่แล้ว อย่างเช่นบ้านคะปวงช่วงไปทําแผน
ผมก็เสนอว่าทําไมไม่เอาน้ําก่อนถนนบ้านหย่อมใต้หน้าป่าช้า ก็ยังดีอยู่ก็ไปได้อยู่ แต่ว่า
เรื่องน้ําบ้านดงคะปวงเมื่อไหร่ก็ มีปัญหานะครับ เราจะเห็นว่า เรื่องน้ํา เรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องอาชีพ บางบ้างไม่เสนอเลย ซึ่งอาจจะเกี่ยวที่ว่าไม่มีงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ลงไป
ทําความเข้าใจให้ชาวบ้านบ้าง ชาวบ้านก็จะคิดอย่างเดียวขอให้ได้ถนน ไฟกิ่ง ก็ดีใจแล้ว
เรื่องน้ํานี่ไม่พดู ถึงเลย พอถึงฤดูแล้งมาชาวบ้านก็เดือดร้อน ก็ฝากทางผู้บริหารด้วยในเรื่อง
ที่ จ ะซื้ อ รถดั บ เพลิ ง ซื้ อ รถดั บ เพลิ ง จริ ง ๆ ไม่ ใ ช่ ร ถส่ ง น้ํ า นะครั บ และก็ ร ถแมงป่ อ ง
มาปรึกษาหารือกันนะครับให้เข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว ผมคนหนึ่งที่จะยกมือที่จะสนับสนุน
ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน รองฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ คือจากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสภาหลายคน
ฟั ง ดู แ ล้ ว อาจจะจั บ ใจความได้ ว่ า อาจจะให้ ข้ อ คิ ด กั บ ฝ่ า ยบริ ห าร แต่ บ างประเด็ น
บางประโยคก็อาจตําหนิติเตียนมาทางเพื่อสมาชิกเหมือนกัน ในประเด็นแรก ขออนุญาต
เอ่ยนามนะครับ ท่าน สท.นิลวรรณ ได้อภิปรายเกี่ยวกับงบในการซ่อมรถน้ํา ผมต้องขอ
ชี้ แ จงให้ ที่ ส ภาแห่ ง นี้ ท ราบว่ า งบในการซ่ อ มมี ใ นเทศบั ญ ญั ติ อ ยู่ แ ล้ ว ครั บ ท่ า นไม่
จําเป็นต้องขอเลยเพราะมันผ่านในเทศบัญญัติหมดแล้ว อันนี้คือความเข้าใจนะครับว่า
ท่านจะเอารถไปซ่อมอย่างไรเงินก็มีอยู่แล้ว มีพร้อมที่จะให้ท่านซ่อมอยู่แล้ว เพราะเราตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติ เรียบร้อยหมดแล้ว ว่าเงินส่วนนี้จะทําอะไรๆ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะทํา
ความเข้าใจ แต่จะมากล่าวหาว่า เพื่อนสมาชิกไม่ยกมือให้ ห รือมาอ้างอะไรนี่ มันไม่ใช่
มันคนละประเด็นนะครับ เรื่องประเด็นที่เรามาขอมติแต่ละประเด็นๆนั้น นั่นเป็นเหตุผล
ส่ ว นตัว แล้ ว ผมก็ มีเหตุผ ลประกอบทุ กครั้งที่ผ มไม่ยกมือ และที่ผ มงดออกเสี ยงผมก็ มี
เหตุผลทุกครั้ง แต่ว่าเรื่องค่าซ่อมรถน้ํานั้น ผมก็ได้ยินจากคนๆหนึ่งถามว่า สท.กร ตกลง
แล้วรถที่ไม่ได้ซ่อมเงินไม่มีเหรอ นี่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ เงินมีครับเพราะทุกอย่างทุกปีเรา
จะตั้งไว้ในเทศบัญญัติแล้ว เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง
ต่างๆ มีหมดเลย เตรียมไว้หมดเลย แต่นี่อยู่ที่การบริหารของนายกฯ ว่านายกจะซ่อม
อย่างไรเอาไปทําอย่างไร ซ่อมเมื่อใด มันเป็นอํานาจหน้าที่ของบริหาร เราไม่สามารถที่จะ
ก้าวล่วงได้ อันนี้ประเด็นของ สท.นิลวรรณนะครับ ต่อมานะครับในการปรึกษาหารือที่จะ
ซื้อรถนั้น คือในระเบียบและข้อบังคับต่างๆ นั้ นการจะซื้อรถมันจะต้องเสนอเข้าสู่สภา
อยู่แล้วครับถ้าท่านจะใช้เงินเกี่ยวกับประเภทนี้นะครับ อันนี้ท่านไม่ต้องห่วงกังวลเลยว่า
ท่านบริหารคงจะไม่เอาไปซื้อโดยพลการแน่ แต่ก็ต้องอยู่ในสภาแห่งนี้อยู่แล้วว่าจะเอา
/ หรือไม่...

๑๙
หรือไม่จะทําหรือไม่ แต่ดีอย่างที่ท่านช่วยกันชี้ให้ผู้บริหารได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับไฟกิ่ง
ผมเคยทักท้วงว่าไฟกิ่งมีสองหลอดบางครั้งท่านไม่ยอมไปซ่อมเลยก็มีหลอดเดียวตลอด
แล้วบอกว่าต้องเสียสองหลอดก่อนถึงจะไปซ่อม เหมือนกับเหตุการณ์ เรื่องรถนี่เลยครับ
พอรถเสียหนึ่งคันยังไม่ซ่อมต้องเสี ยสองคันถึงจะไปซ่อมครั้งเดียว เหมือนกันเลยครับ
ความคิดท่านเหมือนกันเลยความเสียหายถึงได้เกิดขึ้น ต่อมาผมจะเรียนท่านประธานสภา
เกี่ยวกับซอยที่ ๕ เกี่ยวกับเงินเจ็ดแสนที่เราเอาเงินอุดหนุนให้ ประปาส่วนภูมิภาค ทีนี้
ท่านคงจะไม่เข้าใจแต่ผ มจะอธิบายให้ ท่านเข้าใจ เหตุการณ์วันที่ผ มผลั กดันเกี่ยวกั บ
ประปาส่วนภูมิภาค แล้วการสนองความต้องการให้ท่านไปดูในแผนประชาคมเพราะว่า
ในแผนประชาคมต้องการน้ําประปาส่วนภูมิภาค แต่แล้วท่านจะไปเอาน้ําบาดาล ทีนี้น้ํา
บาดาลไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อน ผมก็บอกว่าตรงนี้ว่าเขาไม่ได้อยากได้กัน เขาถึง
มีการประชาคมลงมาเป็นลายลั กษณ์อักษรท่านไปดูได้เลยครับ แล้ วมีการเรียงลําดับ
ความสําคัญมีพร้อมหมดเลย ผมจําได้ว่าอันดับหนึ่งเป็นซอย ๙ ซอยต่อมาคือซอย ๘ แล้ว
อัน ดับ สามคือซอย ๕ แต่อํานาจของผู้ บริห ารไม่ เอาซอย ๕ เข้ามาพิจารณาเกี่ยวกั บ
เทศบัญญัตผิ มก็ยังเห็น แต่ผมไม่เห็นเพื่อนสมาชิกคนไหนทักท้วง และถ้าผมทักท้วงไปมัน
ก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าเพื่อนสมาชิกไม่ช่วยผมอยู่แล้ว แต่ท่านก็มีหนังสือเอกสารฉบับ
นั้นอยู่แล้ว แต่เพราะเหตุใดท่านผู้บริหารถึงไม่ไปดูในแผนประชาคมของหมู่บ้าน ในแผน
ประชาคมระบุไว้ชัดเจนเลยครับ อันดับหนึ่งซอยนี้ อันดับสองซอยนี้ อันดับสามซอยนี้
เงินห้าแสนอยู่ซอยไหนก็คือซอยนั้นนี่คือการบริหารจัดการ แต่ถ้าหากว่า ไปดูซอย ๑๐
มีอยู่สองหลังคาเรือน ผมก็มองดูว่าสองหลังคาเรือนนั้นก็คือมนุษย์เหมือนกัน แต่ถ้าหาก
ว่าตัดสองซอย 10 ออกไปเอามาให้ซอย ๕ ชาตินี้ทั้งชาติซอย ๑๐ สองหลังนั้นจะไม่ได้
ใช้เลย แล้วทําไมเพื่อนสมาชิกไม่ลองมาทักท้ วงดู แล้วทีนี้ท่านก็เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ท่านก็ไม่ได้เอาข้อมูลมาแปรให้ เกิดความชัดเจน อันนี้คือเหตุผลถ้าหากว่าจะตําหนิ
ท่านต้องตําหนิว่าผู้บริหารถึงไม่บรรจุเข้าไปทั้งๆ ที่ลําดับความสําคัญอยู่อับดับที่ ๓ ไปดูได้
เลยครับ นี่คืออํานาจของผู้บริหารไม่ใช่อํานาจของสภาเพียงแต่ว่าเสนอมาแล้วให้เรา
พิจารณา แต่แล้วผมก็ผลักดัน ผมก็นําเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาคว่าขอความเห็นใจ
นะว่าเราเองก็เสี ยเงินตั้งห้ าแสนกว่าบาทสนับสนุนท่าน ท่านก็ ได้ผ ลประโยชน์ตรงนี้
มาแล้วพี่น้องในเขตชุมชนบ้านจอมกิตติก็รับการบริการของท่านมาโดยตลอด เหลืออีกแค่
สองซอยคือ ซอย 6 กับ ซอย ๕ ท่านจะบรรจุในงบของท่านได้ไหม เจ้าหน้าที่ของการ
ประปาส่วนภูมิภาคก็ รับปากว่าอยู่ในแผนแต่ขอเป็นแผนของปี 25๖๑ ผมเอารายชื่อ
รายนามของประชาชนที่จะใช้น้ําตรงนี้มามอบหมายไปให้ทางประปาส่วนภูมิภาคเป็นที่
เรียบร้ อยแล้ ว แล้ วก็มีในแผนของปี 25๖๑ เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าขอให้พ้นเดือน
ตุล าคมนี้ ไป เขาก็ จะดํา เนิน การให้ เพราะมีค วามจํา กัด ของเรื่ องงบประมาณแต่ ล ะปี
ถ้าหากว่าจะอภิปรายในเรื่องใดนะครับ คือ ๑.ความเข้าใจและข้อมูลต่างๆท่านจะต้องเก็บ
ข้อมูลนั่นมาพอสมควรแล้วจะได้อภิปราย ถ้าเป็นผมสิ่งไหนที่ผมไม่รู้ถ้าพูดไปมันน่าอาย
แต่ในส่วนของผมนั้นผมพูดด้วยเอกสาร แม้วันนี้เอกสารไม่ได้มีในมือ แต่ความจําผมดี
เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ผมดูสถานการณ์มาตลอด แล้วจําได้ดีเกือบทุกอย่างด้วย ทบทวน
เล็กน้อยนะครับเรื่องเงินมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ผู้บริหารจะใช้หรือไม่ใช้ ซ่อมหรือไม่ซ่อมนะครับ
เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับรถมันเป็นเรื่องของสภาอยู่แล้ว แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งถ้าท่านจะ
นํ าเสนอข้อ นี้ มา ค่ า คอมมิ ช ชั่น ต่า งๆ ท่า นต้อ งหั ก ออกไป ห้ ามเข้า กระเป๋ าใครคนใด
คนหนึ่งผมไม่เห็นด้วยเพราะท่านไม่มีสิทธิ์จะได้ค่าคอมมิช ชั่นตรงนี้แล้ว รถคันนี้ห้าล้าน
ค่าคอมมิชชั่นเท่าไรท่านต้องหักค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นเอาเป็นประโยชน์ของรถคันนี้
/ เพราะเป็นเงิน...

๒๐
เพราะเป็นเงินของเทศบาล แล้วเรื่องซอย ๕ ซอย ๖ ท่านคงเข้าใจนะครับว่ามันมีในแผน
ของประชาคมแล้ว ท่านผู้บริหารไม่ได้บรรจุเสนอญัตติเข้ามา ที่เสนอเข้ามาวันนั้นมีซอย
๙ ซอย ๘ ซอย ๑๐ ซอย ๔ ดํ า เนิ นการแค่ ห้ า แสนกว่ าบาททั้ ง ๆ ที่ง บประมาณของ
จอมกิตติจะได้เจ็ดแสนกว่าบาท เพราะว่าเงินเจ็ดแสนกว่าบาทที่ทําน้ําบาดาลเปลี่ยนมา
เป็นอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคไป ผมมีเพียงแค่นี้ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญท่าน สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอใช้
โอกาสนี้สอบถามไปยังท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารนะครับ คือว่าช่วงนี้มีปัญหา
เรื่องไฟดับบ่อยมากทําให้ เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง หนักสุดก็คือเรื่องน้ํากิน น้ําใช้
ขอย้อนไปเมื่อปี 25๕๘ นะครับ บ้านห้วยสิงห์ หมู่ ๔ ก็ได้งบประมาณจัดสรรจากเทศ
บัญญัติ 25๕๘ ให้ขยายเขตประปาภูเขาเข้ามาใช้ในหมู่บ้านเพราะน้ําไม่พอใช้ เพราะว่า
ถ้าเกิดไฟดับทั้งวัน ซับเมอร์สไม่ได้ทํางานน้ําใช้ก็เลยไม่พอ หมู่บ้านก็เลยได้งบประมาณ
จากเทศบัญญัติไปขยายเขตประปาภูเขา เดิมทีประปาภูเขานั้ นต้นทุนเดิมมันมีอยู่ ๓ นิ้ว
เมื่อเราได้เงินจากเทศบัญญัติมาทํามาขยายเขตก็คือ แบ่งไปบ้านเหนือ ๒ นิ้ว บ้านใต้ ๒
นิ้วทําให้น้ําไม่พอ ย้อนไปเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผมเคยทําหนังสือมาทางเทศบาล
ขอจัดสรรซื้อท่อน้ําประปาคือจะเอาไปเพิ่มเติมจากท่อเกษตร ตอนนั้นมีการประชุมของ
ชาวบ้ า นว่ า เราควรจะต่ อ น้ํ า จากท่ อ การเกษตรจากปลายคลองมาต่อ ท่ อ การเกษตร
ผมเลยทําหนังสือเข้ามาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตอนนั้นผมทําหนังสือมา และยัง
ได้สอบถามทางผู้บริหารด้วย ซึ่งทางผู้บริหารก็บอกว่ายังไม่ได้ประกาศเป็นภัยแล้ง ก็เลย
จะเอาเงิ น สะสมออกมาใช้ ไ ม่ ไ ด้ ผมก็ คิ ด ว่ า การขยายเขตประปานั้ น มั น ไม่ ถึ ง กลุ่ ม
ผู้เดือดร้อนจริงๆ เวลาไฟดับกลุ่มเป้าหมายจริงๆ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ที่จริงหมู่บ้าน
ผมเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งครับ ปีที่แล้วซับเมอร์สเสียบ้านผมก็มีเงินกองกลางมีเงินจัดซื้อ
ซับเมอร์ส มาบริหารจัดการเอง ปีที่แล้วเรื่องน้ําอ่างไม่พอใช้คือไม่ได้มีการบริหารจัดการ
ทางที่ดี ปีนี้มีคณะกรรมการมาบริหารจัดการที่ดีทําให้น้ํามีพอกินพอใช้ ผมอยากจะถาม
ทางบริหารว่าจะมีแนวทางแก้ไขไหมที่ผมทําหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ การแก้ปัญหา
น้ําไม่พอใช้เพราะว่ามีครบองค์ประกอบทุกอย่าง มีแผนประชาคม มีแผนสามปี ประชุม
สภาเมื่อคราวที่แล้วถ้าจําไม่ผิดประมาณวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ประชุมสมัยที่ ๒ ครั้งที่
๒ ถ้าจําไม่ผิดนะครับ ทางบริหารก็เอาญัตติเข้ามาประมาณ ๒-๓ โครงการเพื่อขอจ่าย
ขาดเงินสะสมเป็นการจัดซื้อเครื่องสูบบ้านห้วยโผ จัดซื้อท่อคอนกรีต ซ่อมแซมถนนทาง
การเกษตร ทําไมปัญหาเรื่องน้ําของหมู่บ้านผมท่านเอาไปไว้ไหน ไม่เห็นความสําคัญของ
หมู่บ้านห้วยสิงห์เลยถึงมองข้ามไป อีกเรื่องที่อยากฝากผู้บริหาร คือปัญหาในช่วงฤดูฝน
น้ําหลากน้ํานองบ้านผมก็มีปัญหาที่คอสะพานจะตัน อยากให้ผู้บริหารทําหนังสือไปขอ
ความอนุเคราะห์ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องมาช่ว ยบ้าง เช่น กรมทางหลวงมาขุดลอกหน้า
สะพานให้โล่งเพราะว่าเวลานําหลากมันจะเอาขยะ เศษไม้ ไหลมาอุด ตันทําให้น้ําท่วม
หมู่บ้าน เราจะรอให้ เกิดปัญหาก่อนแล้วมาแก้มันจะยากครับผม อยากจะให้ผู้บริหาร
ทําหนังสือไปทางหน่ายงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขตรงนี้ครับผม มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.ชาญชัย ไชยสูตร เชิญท่านอื่นๆครับ เชิญท่าน สท.วุฒิกร ลือชาครับ
/ นายวุฒิกร...

๒๑
นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่
ชาวบ้านมาแจ้งหนึ่งเรื่อง คือว่าท่อที่เราไปลงบ้านนายรอดนะครับ คือว่าท่อมันใหญ่ทีนี้
พอน้ํ าห้ ว ยออกมา น้ํา มัน เข้า เต็ม แล้ ว ทํา ให้ ล้ นมาที่ ถนนใหญ่ แล้ ว ก็ไหลลงเข้ าทุ่ งนา
ชาวบ้าน เพราะท่อที่ถนนใหญ่มันเล็ก ผมไม่รู้จะว่าอย่างไรชาวบ้านมาแจ้งผม ผมก็ว่า จะ
ขอไปปรึกษากับท่านนายกฯ ดูก่อน ว่าตอนที่กํานันเอาท่อไปลงนั้นพูดกันอย่างไรไม่รู้
หรื อ ว่า กํ านั น จะไปแก้ไขหรื ออย่ างไรก็ ไม่รู้ คือ ลํ า เหมื องเส้ น นั้ นถ้ าเขาขุ ด ตรงไปทาง
ห้วยปูนปัญหาคงจะไม่มี เพราะตรงเส้นที่สายน้ําห้วยไหลมีกออ้อ กอปงไปบัง พอไปขุด
ลําเหมืองให้โล่งทําให้น้ําไม่ไปข้างหน้าเลี้ยวเข้าเหมืองหมดเลย น้ําก็เลยล้นขึ้นไปที่ถนน
ใหญ่ ถ้าน้ําเซาะถนนอีกก็จะทําให้ถนนพังครับ ก็จะขอให้ท่านนายกฯ ไปปรึกษากับทาง
กํานันนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ ท่านสท.วุฒิกร ลือชา ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.อินถา อินแถลง ครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ เรื่องฝายครับ ผมเคยทําหนังสือมาถามเมื่อคราวก่อน
ผมก็จะขอให้ทางงานป้องกันฯ หรือให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงหน่อยครับว่าได้ดําเนินการไป
ถึงไหนแล้ว หรือว่าติดขัดอย่างไร มันเป็นผลกระทบเพราะน้ําแห้งไปเรื่อยๆ ปีนี้แห้งขนาด
นี้แล้วปีหน้าจะแห้ งขนาดไหน ถ้าเราไม่หาทางช่วยกันป้องกันแก้ไข เรื่องฝายนี้ผมก็ให้
ความสนใจมาก ผมอยากจะให้ ต้นน้ํามีน้ําอยู่ตลอดจะได้ไหลมาเลี้ยงทางปลายน้ําบ้าง
เรื่องนี้ก็มีเท่านี้ครับ ผมก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารและงานป้องกันฯชี้แจงด้วยครับ และอีก
เรื่องหนึ่งเรื่องร่องน้ําเหนือบ้านของนายสุทิน ตอนนี้ฝาครอบร่องน้ําแตกไป ๑ อันเป็น
รูโ หว่ เกรงว่าจะทําให้ เกิดอุบัติเหตุนะครับ ก็อยากจะให้ ทางเทศบาลได้ เอาฝาครอบ
ร่องน้ําไปเปลี่ยนให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.อินถา อินแถลง ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิก
สภาเทศบาลแม่ยวม คือท่านประธานสภาครับผมมาทวงถามและอยากให้ท่านผู้บริหาร
ได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ ถังน้ําที่บ้านทุ่งแพม ตรงสามแยก
ตรงข้างคลองนะครับ เพราะว่าถังน้ําตรงนี้ใช้งานมาแล้วเมื่อปี ๒๕๔๐ นะครับรวม ๒๐ปี
แล้วนะครับ ตัวถังเองคงจะผุกร่อนนะครับแล้วก็อาจมีตะกอน ตัวผมเข้าใจเองนะครับว่า
อาจเป็นเพราะว่า ๑.ตรงถังน้ําอาจจะเกิดการกร่อนขึ้นมาทําให้น้ําสกปรกแล้วฝาไม่มีปิด
มิดชิดทั้งสี่อันนะครับ พี่น้องประชาชนในเขตนั้นที่ใช้น้ําตรงนี้อยู่ได้รับความเดื อนร้อน
น้ําก็มีกลิ่นเหม็นและก็สกปรกด้วย นก หนูลงไปเล่นน้ําบ้าง นกตกไปตายก็มี แล้วนกถ่าย
มูลลงไปเรี่ยราดที่ถังน้ําตรงนี้นะครับ พี่น้องประชาชนเลยร้องขอให้ทางเทศบาลช่วยมา
ปรั บ ปรุ งดูแล คือแบบนี้นะครั บ คือต้องการให้ เปลี่ ยนถังนะครับ ถ้าได้ถังที่มิดชิดแล้ ว
ความสะอาดของน้ําก็จะมีประโยชน์ต่อการบริโภค อุปโภคนะครับ แต่ก็ไม่ได้ขอเกินเลย
จากข้ อ เท็ จ จริ ง นะครั บ ท่ า นอาจจะได้ รั บ หนั ง สื อ ไปแล้ ว หนั ง สื อ ผมลงเมื่ อ วั น ที่ ๑๑
พฤษภาคม เวลา ๑๔.๒๒ น. นะครับ ท่านประธานครับมีปัญหาเกี่ยวกับ ที่ท่านพิมพ์ ผมดู
แล้วค่อนข้างจะเบลอ ตัวหนังสือไม่ค่อยชัดนะครับแต่นี่ดลู างๆได้อยู่ แต่ทั้งนี้ทงั้ นั้นก็มี
/ สาระได้อยู่...

๒๒
สาระได้อยู่ แต่ถ้านานๆไปอาจจะเลื อนรางไปได้ ผมอยากจะให้ผู้บริหารนะครับ ได้ใส่ใจ
ในเรื่องนี้ เพราะอีกหน่อยพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ ที่ลงรายชื่อทั้งหมดมีอยู่ประมาณ ๓๐
ครัวเรือนนะครับที่ใช้ตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับ ถ้าขาดแคลนเรื่องน้ําจะทําให้เป็นการ
ลําบากเทศบาลที่จะต้องไปส่งน้ําอีก ถ้าเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ โดยการที่เปลี่ยนถังน้ํา หรือ
ปรับปรุงให้สะอาดขึ้น เราก็จะได้ลดการใช้รถส่งน้ําไปได้เยอะนะครับ แน่นอนครับมันมี
ปัญหาทุกหมู่บ้านแน่ แต่ว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างนั้นมันต้องแก้ทีละอย่างและให้ความ
เหมะสมกับบริบทของแต่ละหมู่บ้านไป ขออนุญาตท่านประธานครับ นี่คือภาพนะครับ
ท่านประธานดูนี่ครับ ถังน้ําตัวนี้ที่มีปัญหาไม่มีฝ าปิดเลยครับ ท่าน มีพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ ก็ได้มาร้องขอหลายครั้งแล้ว ผมเองก็นําเสนอให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้วนะครับ มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ามานั่ง รับฟัง
ในที่ ป ระชุ ม ด้ ว ย น้ํ า ท่ า ต่ า งๆ ถ้ า มั น เน่ า เหม็ น มั น ใช้ ไ ม่ ไ ด้ แ น่ น อน เพราะฉะนั้ น ก็ ข อ
ผู้บริหารช่วยดูแลตรงนี้หน่อยนะครับ คงจะไม่ยากไม่เกินความสามารถของท่านนะครับ
ผมมีเรื่องฝากประธานสภาไปยังผู้บริหารเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุลครับ ขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ ท่านปลัด เพื่อนสมาชิกสภา และเจ้าหน้าทีท่ ุกท่าน
ไหนๆก็พูดกันเรื่องรถแล้ว ก็ขอพูดสักเล็กน้อย เรื่องรถเมื่อมันเสียเราก็สามารถที่จะซ่อม
ได้ทันที แต่ทีนี้เราไม่ค่อยสนใจ ไม่เหมือนกับที่ท่านได้พูดมาว่ามีอะไรให้เข้าไปหาผมได้
ทัน ที รั บรองด่วน แต่พอถึงเวลาจะซ่อมมันช้าครับ ยกตัว อย่างรถโรงเรียนที่เป็นเรื่อง
เป็นราว จะซ่อมไม่ซ่อมมันข้ามปีนะครับ อย่างเรื่องรถดับเพลิงก็เหมือนกันนะครับ วันนั้น
ก็เห็นไปจอดที่บ้านไร่ คัน บ้านห้วยทรายคัน รถมาสด้าอยู่ที่อู่ช่างเบนซ์ ถ้าท่านซ่อมเร็ว
คงไม่มีปัญหานะครับ อีกเรื่องนะครับเรื่องน้ําบาดาลอย่างบ้านผมไม่เดือดร้อนก็ช่วยเหลือ
กันไป เรื่องน้ําบ้านคะปวงตราบใดที่ผมดูแลนะครับผมจะไม่ให้ขาดครับ อีกเรื่องนะครับ
เรื่องสนามฟุตซอล ที่นายกฯว่าจะไปซ่อมตาข่ายให้ ตอนนี้เด็กๆ เตะบอลถูกกระเบื้อง
หลังคาแตกไปหลายแผ่นแล้ว ก็ขอให้ทางช่างช่วยไปดูหน่อยครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านอื่นมีอีกไหมครับ ผมจะขออภิปรายซักเล็กน้อยครับ การทํางานนั้น
ย่ อ มมี ก ารกระทบกั น เป็ น ธรรมดา เพราะมี ห ลายส่ ว นหลายฝ่ า ยทั้ ง ชาวบ้ า นบริ ห าร
เจ้าหน้าที่ ซึ่งต่างก็มาช่วยกันแก้ไขไม่ใช่มาซ้ําเติมกัน มีอะไรก็บอกกัน การจะขออะไรก็ให้
ทําเป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านมีการรับรองมาเรียบร้อย ถึงจะเอาเข้า
สภาได้ อย่างเช่นหมู่บ้านผมไม่ใช่ มาผ่านผมให้ผ่านผู้ใหญ่บ้านเซ็นมา อันนี้เป็นหลักการ
วิธีการ ถ้าท่านส่งให้นายกฯ นายกฯ จะส่งหรือไม่ส่งให้ผมก็แล้วแต่ บางทีเราก็ไม่สามารถ
ไปก้าวก่ายการทํางานกันได้ ในหมู่บ้านนั้น ผู้ใหญ่บ้านใหญ่สุดใหญ่กว่าผู้ว่าเราถือแบบนี้
ครับ ผู้ใหญ่บ้านส่ง เรื่องมามีแผนในไหมผมจะให้เลขาตรวจถ้าไม่มี ในแผนก็เอาออกไป
พูดกันง่ายๆ ผมขอฝากไว้ อย่างจะซื้อรถน้ํามันมีระเบียบ ขั้นตอนของมันอยู่ไม่ใช่อยากซื้อ
ก็ซื้อได้ ใจจริงผมอยากได้เป็นสิบคัน แต่มันมีระเบียบเขียนระบุไว้ชัดเจน ไม่ใช่พูดว่าจะ
ซื้อก็ซื้อได้ ถ้ามีคนร้องมาท่านจะทําอย่างไร เรื่องนี้ ผ มจะให้ ปลั ดชี้แจงอีกครั้งนะครับ
ส่วนเรื่องไฟกิ่งนะครับให้ทําหนังสือมานะครับเราจะต้องเรียนนายก ทํามาครั้งที่ ๑ ครั้งที่
๒ ถ้านายกฯ ไม่ทํานายกฯ ก็จะมีความผิด ถ้าจะทําอะไรไม่มีเอกสารเราไม่ต้องพูดกัน
/ อย่างที่ท่าน...

๒๓
อย่างที่ท่านพูดว่าไฟดับเป็นเดือนๆ แล้ว จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ อาจจะดับวันสองวันแค่นั้น
ดับสองวันบอกว่าดับเป็นเดือนเอาความผิดใส่นายก ผู้บริหาร แต่เราเป็นสมาชิกเราต้อง
รับรู้ด้วยกัน อย่างบ้านผม ผมไม่ให้ไปเทศบาล ให้โทรบอกผู้ใหญ่บ้านว่ามีไฟเสียที่ไหน
อันนี้ผมชี้แจงนะครับ อย่างไฟกิ่ง ถ้ามันหักลง ไฟซ็อต ถ้าผมแจ้ง และมีชาวบ้านแจ้งมา
แต่ท่านบริหารไม่ทําท่านบริหารต้องรับผิดชอบ ท่านจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปทํา ทุกอย่าง
อย่าไปว่า แต่ผู้บริหารอย่างเดียวก็ให้เป็นขั้นตอนนะครับ เราอยู่ด้วยกันต้องอยู่อย่างพี่
อย่างน้อง อยู่ด้วยกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ สิ่งที่โดนว่าเราก็ต้องเก็บไปแก้ไขนะครับ ก็ขอ
ฝากไว้นะครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ในระเบียบวาระนี้ก็เป็นระเบียบวาระอื่นๆ ผมก็ขอพูด
เรื่องใกล้ตัวของเรานะครับ เราเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเพราะเราได้รับการเลือกตั้งเข้ามา
เรามาเพื่อ พัฒ นา บางครั้ง มันก็ ต้องมีก ารถกเถี ยงกันบ้ าง ส่ ว นบางเรื่ องที่ได้ ผ่ านการ
พิจารณาของสภา และสภาได้อนุมัติแล้วนี่คือการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาที่ได้ทําหน้าที่
เรียบร้อยแล้ว และในการที่ สมาชิกสภาของเราลงไปดู เดินๆ ไปชี้นิ้ว นี่ยังไม่ทําอีกหรื อ
ผมอนุมัติให้แล้วนะ มันไม่ใช่ครับ มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา ต้องทําความเข้าใจให้ชาวบ้าน
ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าไปทําความเข้าใจผิดๆให้ชาวบ้านนะครับ ต้องบอกว่าสภาได้อนุมัติไป
แล้วยังไม่ทําอีก ไม่ใช่ว่าผมนะครับ เพราะว่าในสภาสมาชิกสภาคนเดียวทําอะไรไม่ได้ครับ
ฝากสมาชิกสภาทุกคนด้วยเราต้องช่วยกัน เอาความรู้ที่ถูกๆไปให้ชาวบ้านนะครับ ไม่ใช่
เอาความรู้ในทางที่ผิดๆไปให้เขา ชาวบ้านแจ้งมาเราก็ไปติดตามไม่ได้ไปชี้นิ้วว่า ต้องซ่อม
แบบนั้นแบบนี้นะ เราต้องไปติดตามเท่านั้น ฝากสมาชิกสภาเราขอให้ไปสร้างความเข้าใจ
ให้ ช าวบ้ านด้วยนะครับว่า การอนุมัติคือสมาชิก สภา ถ้าในสภาได้อนุมัติให้เรียบร้อย
แล้ ว แต่ยั งไม่ มีการดําเนิ นงาน มัน ช้ าหรือติดขัดอะไรอันนี้เราสามารถไปติดตามหรื อ
สอบถามได้ ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องที่ท่านได้อภิปรายกันมา ซึ่งมันก็
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ น้องๆที่นั่งฟังก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม และรับทราบปฏิบัติ บางทีเราก็
เข้าใจถูกเข้าใจผิดกัน ก็ขออนุญาตท่านประธานและท่านนายกฯ ได้ชี้แจงนะครับ ในเรื่อง
งานเอกสารก็ขอยอมรับว่าช่วงนี้เครื่องเอกสารจะมีปัญหานิดหน่อยบางครั้งก็ซีดบางครั้งก็
เข้มแต่ก็ยังพอดูได้ แต่ก็ จะน้อมรับไว้นะครับ จะไปปรับให้ ดีขึ้น สํ าหรับข้อมูล เพิ่มเติม
ที่ท่านอยากได้ในเรื่องของแผนก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่แผนส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมให้กับท่าน
สท.กร ที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ เรื่องที่สามนะครับเรื่องไฟกิ่งก็เป็นปัญหา
ต่อเนื่ องนะครับ เป็นปัญหาเรื่องอุปกรณ์ ที่เสี ยบ่อยทาง ผอ.กองช่าง ก็ได้ตอบไปแล้ ว
ในเรื่ องซ่อมก็ ต้องใช้เวลานานหน่อย ซึ่งเบื้องต้นทางเทศบาลก็ได้ประสานไปเพื่อขอ
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ กับหน่วยงานท้องถิ่น ใกล้ๆ เรา ถ้าไม่ว่างต้องรอคิว
นะครับก็ต้องให้เวลาสําหรับจุดที่ ต้องใช้เครื่องมืออย่างรถกระเช้า ในเบื้องต้นก็อย่างที่
เรียนทราบกันนะครับ เรื่องรถน้ําเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ก็อยู่ตรงนี้แล้ว ทําไมรถต้องไปจอด
ไว้ที่ ห้ ว ยทราย ทําไมไม่ซ่ อม ทํ าไมต้อ งใช้ร ะยะเวลาเดี๋ ยวเจ้ าหน้าที่ จะชี้แ จงนะครั บ
ส่วนเรื่องสาธารณภัยทีเ่ กิดจากอัคคีภัยนะครับ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีไฟไหม้บ้าน
/ หลังเดียว...

๒๔
หลังเดียวนั้นก็ยังเป็นปัญหาในทางระเบียบอยู่ ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานเรา หน่วยงานที่เป็น
ผู้ออกระเบียบคือกรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลัง กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ก็ มีกรณีห ารื อหลายๆ แห่ ง ยกตั ว อย่ างล่ า สุ ดก็ที่ จังหวัดสุ พ รรณบุรี อบต.โคกโคเฒ่ า
ได้หารือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีคล้ายๆ ของเราคือไฟไหม้บ้านหลังเดียวจะช่วยได้
ไหมจังหวัดก็หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คําตอบที่ได้ก็คือว่าไม่เข้าข่าย
กรณีภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินที่จะอาศัยหรือสามารถใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี ฉุกเฉินเร่งด่วนมาเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายได้ เพราะเขา
มองว่าตามมาตรา ๔ ของ พรบ.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้รวมถึงอัคคีภัย วาตภัย
และภัยเกือบทุกประเภทรวมถึงก่อวินาศกรรม จะต้องหมายรวมถึงภัยที่เกิดขึ้นกับ คน
หมู่มากหรือสาธารณชน ทีส่ ่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของ
ประชาชนหมู่ ม าก แต่ ก รณี ไ ฟไหม้ บ้ า นหลั ง เดี ย วนั้ น ถึ ง แม้ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ทรั พย์ สิ น ก็ จ ริ งอยู่ แต่ ว่า ความเสี ยหายไม่ได้กระทบกับ บุคคลอื่น หรือว่าต่อ ชุมชนนั้ น
คือเป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งก็มองว่าไม่เข้าข่ายที่จะต้องใช้เงินของรัฐในการช่วยเหลือไม่ว่าจะ
เป็ น เงิ น ของท้องถิ่น หรือของหน่ ว ยงานป้องกั นบรรเทาสาธารณภัย อัน นี้ก็ถือ ว่าเป็ น
ประเด็น ของเทศบาลตําบลแม่ยวมที่เรามีปัญหากัน อยู่ ส่ ว นในเรื่องของแนวทางการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นท่านก็ได้รับทราบไปแล้วแต่คิดว่าท่านนายกฯ ก็คงจะชี้แจงให้ทราบ
เพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมาท่านก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ ไปช่วยตัดไม้ ช่วยประสานกับหน่วยงาน
องค์กรอื่นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันนี้ก็เป็นแนวทางช่วยเหลือที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ที่ต้องอาศัยเงินของราชการ หากจะใช้เงินราชการก็ต้องรอหนังสือหารือที่ตอบ
มาชัดเจนก่อน ถ้าเบิกจ่ายไปหากถูกเรียกเงินคืนก็จะเป็นปัญหาภายหลัง แต่ถ้าเป็นกรณี
ไหม้สองสามหลังขึ้นไป ก็จะได้เงินช่วยเหลือซ่อมแซมหลังละสามหมื่นกว่าตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง ส่วนกรณีนี้เราก็อาศัยการรับบริจาคนะครับ ในส่วนผู้บริหารก็ดี
หรื อว่า ทางเจ้ าหน้าที่ ของเทศบาลก็ดี ส่ ว นหนึ่งก็ได้ช่วยเหลื อบริจาคกันไป ส่ ว นผู้ ที่มี
เครือข่ายก็ได้ประสานไปเพื่อขอความช่วยเหลือ อีกส่วนหนึ่ง ส่วนกรมป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยก็จะให้ความช่วยเหลืออยู่ แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนก็ได้แจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้ทํา
หนังสือแจ้งไป ส่วนนอกเหนือจากที่นายกฯ ได้ประสานขอไม้ไปยัง อป.ในส่วนที่ เป็นวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือประกอบในการสร้างสิ่งที่อยู่อาศัย อันนี้ก็ได้ประสานไปทาง
พี่บํารุงที่เป็นพ่อบ้านของโรงพยาบาลแม่สะเรียง ที่จะรื้อบ้านพักก็จะมีไม้เก่าอยู่ อันนี้ยัง
ไม่ได้เรี ยนนายกฯ เนื่องจากมีคนรู้จักแนะนํา และยังอยู่ระหว่างการสอบถามนะครับ
ยังไม่ชัดเจนและก็ยังไม่แน่นอน ก็เลยไม่ได้แจ้งให้ทางบริหารทราบ แต่ถ้าได้ก็จะมาช่วย
เสริมอีกทางหนึ่ง อันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามช่วยเหลือนอกเหนือจากระเบียบกฎหมาย
ที่มีปัญหาอยู่ อย่างไรก็แล้ ว แต่ รายราษฎรที่เกิดไฟไหม้บ้านนั้ น ก็เป็นเรื่องของชุมชน
ส่วนหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ได้รับความเสียหาย
หรือไม่ หรือว่าเป็นของวัดหรือเป็นของป่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของชุมชนที่จะต้องตรวจสอบ
ส่วนจะสร้างที่เก่าหรือที่ใหม่ก็แล้วแต่ เทศบาลไม่เกี่ยวข้องนะครับ เป็นเรื่องของชุมชนที่
จะตกลงกันเพราะว่าสมาชิกครอบครัวที่เป็นสามีไม่ได้มีสัญชาติไทย มีแต่ภรรยาเท่านั้น
ที่มหี ลักฐานเป็นคนไทย ยังโชคดีที่มีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวที่มีสัญชาติไทย มีทะเบียน
บ้านอยู่ในเมืองไทย ไม่อย่างนั้น การช่วยเหลือจะลําบากกว่านี้ เพราะว่าต่างด้าวเราจะ
ช่วยเหลือไม่ได้ ที่ช่วยได้ก็จะเป็นเรื่องมนุษยธรรมเท่านั้น อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าใน
เรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้รับทราบอย่างเป็นทางการ แต่หลายท่านก็ทราบแล้ว และก็
อยากจะแจ้งว่าในการดําเนินการต่างๆ ก็มีการเคลื่อนไหวของมันอยู่ ส่วนรายละเอียด
/ ต่างๆ ทางฝ่าย...

๒๕
ต่างๆ ทางฝ่ ายบริห ารก็คงจะแจ้ง เพิ่มเติม ให้ ท่านต่อไป ในส่ว นที่ผ มเกี่ยวข้องผมก็ได้
ประสานไปแล้ว ก็ขอแจ้งเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ส่วนเรื่องข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จะชี้แจงก็มี 2
เรื่องคือเรื่องไฟกิ่งกับเรื่องรถน้ํา ขอบคุณครับท่านประธานสภาครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ พอดีปัญหาก็มีเยอะนะแต่ประเด็นที่สรุปมาที่คาใจ
ก็เกี่ยวกับการซ่อมรถน้ําล่าช้าทําไมรถน้ําถึงไปจอดอยู่ที่ห้วยทราย ทําไมไม่ซ่อม หรือว่า
รถโรงเรียน ซึ่งในส่วนของรถน้ําจะให้นายภาณุวัฒน์ กันธิยะ ช่วยชี้แจงว่าระบบการส่งน้ํา
ได้ส่งน้ําเท่าไหร่ การทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ กลางคืนเท่าไร ปริมาณน้ําส่งเท่าไร
และเหตุใดเมื่อรถเสีย ซ่อมไม่ทันมันเสียหายตรงไหนเหตุใดถึงไปจอดที่ห้วยทรายซึ่งจะได้
อธิบายให้ท่านสมาชิกสภาได้เข้าใจว่า คําว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นโดยไม่ คาดฝัน มันเกิดขึ้น
โดนเราไม่ได้กําหนดเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นที่ไฟไหม้ตรงกับวันเทศบาลเวลา
ประมาณบ่ายโมงหลังจากพิธีวันเทศบาลเสร็จแล้ว เรารดน้ําดําหัว ทางผู้บริหารและสภา
ทางพนักงาน/เจ้าหน้าทีก่ ็ได้ดําหัวปลัดเทศบาล เวลาสักบ่ายโมงครึ่งเกิดไฟไหม้ เจ้าหน้าที่
ทุกคนได้ขึ้นไปช่วยแม้แต่ตัวผมเองนะครับ เกิดจากไฟฟ้า ลัดวงจร ขึ้นไปถึงควันไฟตลบ
เจ้าของบ้านผู้หญิงนอนหลับอยู่ใต้ถุนบ้าน ถ้าวิ่งออกมาช้าก็อาจเสียชีวิตได้ ตอนนั้นเราก็
ระดมเอาถังดับเพลิงของเทศบาลมาสิบกว่าถัง มาช่วยกันฉีด เนื่องจากไฟลัดวงจรไฟก็ได้
ลุกลามตามสายไฟที่มีอยู่ในบ้านทั้งหลังเพียงไม่ถึงห้านาทีไฟก็ติดทั้งหลัง และก็มีถังแก็ส
อยู่ด้วยนะครับทําให้ลุกขึ้นมาก็อันตราย เราก็ได้ประสานไปขอรถของเทศบาลแม่สะเรียง
อบต.แม่คง ก็ได้เข้ามาช่วยอย่างฉับพลันเพื่อควบคุมไม่ได้ไฟลุกลามไปที่อื่น เหตุการณ์นี้
ก็เป็น เหตุการณ์สุ ดวิสั ย ถังดับเพลิ งสิ บถังเราใช้ไปหมดครับ ในเรื่องการช่วยเหลือใน
เบื้องต้นเราก็ให้ทางครอบครัวที่เสียหายมาอาศัยที่บ้านพักของเทศบาลเป็นการชั่วคราว
และได้มอบให้ ทางปลั ด เทศบาลได้ ประชุม หารือกับทางคณะกรรมการฯ ว่า เราจะใช้
งบประมาณส่วนใดเพื่อให้การช่วยเหลือ ปรากฏว่าปลัดได้แจ้งว่าไม่ใช่ภัยพิบัติไม่สามารถ
ที่จะใช้งบประมาณได้ ก็อาศัยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริจาค ก็มีสิ่งของ
พระราชทานจาก ตชด. ทาง สพฐ.ก็ได้มอบเงินให้ และก็มีทางอําเภอ และมีสมาชิกสภา
จากเทศบาลแม่สะเรียงก็มาร่วมบริจาค หลายๆที่ก็ได้ระดมกันมาช่วย และผมก็ได้แจ้ง
ที่ ป ระชุ ม สภากาแฟแล้ ว ว่ า อยากจะขอทางองค์ ก รอื่ น ๆ มาช่ ว ยบริ จ าคด้ ว ย และได้
ประสานป๋ องท่าทรายขอดินหินทรายมาช่ว ย และได้ความกรุณาจากผู้ ใหญ่บ้านได้ห า
ที่ใหม่ที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งผมก็ได้ประสานผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เพื่อที่เราจะได้ขอเป็นไม้เสา ไม้แป เพื่อมาสร้างบ้าน วันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทาง
ผู้ใหญ่บ้ านมอบให้ผู้ ช่ว ย เจ้าหน้าที่ของเราบางส่ว นและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมป่าไม้
ได้ขออนุญาตทางบ้านคะปวง เราก็ระดมความช่วยเหลือที่จะสร้างบ้านใหม่ให้ แต่ติดขัด
ด้วยงบประมาณหรือว่าข้อกฎหมายซึ่ งไม่ได้เป็นภัยที่เกิด ความกระทบกับ หลายๆฝ่าย
นะครับ ประเด็นที่ท่านสงสัยก็คือเรื่องรถน้ําทีว่ ่าทําไมเสียพร้อมกัน เดี๋ยวผมจะมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ส่วนประเด็นที่ว่าเรื่องการซ่อมรถถ้าเจ้าหน้าที่เสนอขึ้นมาผมจะรีบ
อนุ มั ติ ทั น ที มั น ก็ อ ยู่ ที่ ขั้ น ตอนพั ส ดุ จ ะต้ อ งตรวจสอบว่ า มี ค วามเสี ย หายเท่ า ไร
มีคณะกรรมการไปดูว่าเสียหายจริงไหม มีการประเมิน ราคาออกมา มีคณะกรรมการ
ตกลงราคาในขั้นตอนนี้จะอยู่ในระเบียบพัสดุนะครับ ซึ่ง สท.หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่
/ เข้าใจ...

๒๖
เข้าใจแม้แต่ผมเองเข้ามาใหม่ๆก็ยัง ไม่เข้าใจนะครับ มีกระบวนการขั้นตอนที่จะประกาศ
จะต้องหาร้านต้องสืบราคากลางมีข้อเปรียบเทียบว่าที่ไหนซ่อมถูกที่ไหนซ่อมแพง และก็มี
เหตุที่รถน้ําอีกคันมาเสียซึ่งทราบว่าครั ชรถเสีย ก็ต้องนําไปซ่อมอีกคัน เดี๋ยวจะให้นาย
ภาณุวัฒน์ กันธิยะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้ อธิบายให้ฟัง ก็ขออนุญาตท่านประธานสภา
ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้อธิบายครับ
นายภาณุวัฒน์ กันธิยะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ผมนายภาณุวัฒน์ กันธิยะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ รับผิดชอบดูแลในเรื่องของงานป้องกันฯ
จะขอนําเรีย นในเรื่ องการชํารุดของรถน้ํา หลายท่านก็คงทราบว่า ในช่วงที่รถน้ํา ไม่ได้
ใช้งานหรือใช้งานไม่บ่อยก็คือในช่วงฤดูหนาว ฤดูฝน ปัญหาหรือว่าการชํารุดของรถน้ํา
แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเกิด แต่จะเริ่มมีปัญหาคือปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๐ ที่รถน้ําต้องส่งน้ํา
เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่ ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนก็คือบ้าน
แพะคะปวงและบ้านแม่กองแปที่ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลตําบลแม่ยวม
มีหน้าที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่ง ในส่วนของงานป้องกันฯ ก็มี
หน้ า ที่ ส่ ง น้ํ า ให้ กั บ ประชาชน ซึ่ ง ตามแผนการส่ ง น้ํ า ประจํ า เดื อ น ก็ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ โดยใน 1 สัปดาห์จะต้องส่ง ๖ วันนะครับคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยหมู่บ้าน
หนึ่งจะส่งน้ําอยู่อาทิตย์ละ ๓ วัน ส่วนแหล่งน้ําเราจะใช้มีสองแห่ง คือที่ศูนย์เกษตรหนึ่ง
แห่งและที่สํานักงานเทศบาลอีกหนึ่งแห่ง เพราะฉะนั้นระยะทางจากเทศบาลไปถึง บ้าน
แม่กองแปวันหนึ่งไม่ต่ํากว่า ๕ รอบที่รถจะต้องวิ่งส่งน้ํา ส่วนบ้านแพะคะปวงรถต้องส่งน้ํา
6-7 รอบต่อวัน/ต่อคัน โดยเริ่มส่งน้ําตั้งแต่เช้าแปดโมงครึ่งกว่าจะเสร็จก็ถึงห้าโมงเย็น
ปัญหาก็คือเกิดจากการใช้งานหนัก ในส่วนของรถน้ําคันสีส้ม ป้ายทะเบียน ๘๐๑๓๔๓
ที่ชํารุดอยู่ศูนย์เ กษตร หลายท่านก็สงสัยว่าไปชํารุดที่นั่นได้อย่างไร วันนั้นตรงกับวันที่
1๘ เมษายน ๒๕๖๐ นะครับ งานป้องกันมีภารกิจส่งน้ําให้บ้านแม่กองแป พอมาจอดเติม
น้ําที่ศูนย์เกษตรเสร็จแล้วจะขับรถออกไปส่งน้ํา ปรากฏว่ารถเข้าเกียร์ไม่ได้ เราก็เลยจอด
ไว้และการส่งน้ําก็ได้ใช้รถที่เหลืออยู่อีกเพียงคันเดียว หลังจากนั้นผมก็มาเรียนผู้บริหาร
รายงานเสนอปัญหาขึ้นไป การทํางานก็ต้องมีขั้ นตอนนะครับผมเองเป็นผู้ดูแลรถจะต้อง
เสนอปัญหาให้ผู้บริหารไป เสนอเสร็จต้องมีช่างมาตรวจสอบความเสียหายประเมินราคา
ก่อน กว่าจะได้ซ่อมและอีกอย่างอู่ซ่อมรถต้องติดต่อซื้ออะไหล่จากต่างจังหวัด คือถ้าใกล้
หน่อยก็เชียงใหม่ แต่ถ้าไม่มีก็อาจต้องติดต่อไปถึง กรุงเทพฯ เพราะว่าเป็นรถรุ่นเก่าแล้ว
อะไหล่หายาก ครั้งแรกที่ส่งอะไหล่มาก็ไม่ตรงกับสเปกรถ ทางอู่ก็ต้องส่งอะไหล่กลับทําให้
การซ่อมช้าไปอีก และเป็นการซ่อมใหญ่เพราะเป็นการยกคลัช อันนี้คือในส่วนของรถสีส้ม
ที่ไ ม่ส ามารถใช้ งานได้ ส่ ว นคัน ที่ส องสี แ ดง ซึ่ง คัน สี แ ดงวั นศุ กร์ ที่ร ถเสี ยผมเองก็ต้ อ ง
แก้ปัญหาเบื้องต้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นขับได้ปกติ แต่วันศุกร์กลับสตาร์ทไม่ติดได้ทําการ
แก้ปัญหาเบื้องตันก็คือถอดเอาแบตเตอรี่มาเช็คก่อน เพราะว่าเมื่อเจอปัญหาผมต้องแก้ไข
เบื้องต้นตรวจเช็คดูเบื้องต้นก่อน ปรากฏว่าเช็คแล้วแบตฯ เต็ม แต่ก็ลองเอาแบตฯชาร์ต
ดูอีกไฟก็เข้าเต็ม แต่พอเอาแบตฯ มาประกอบเข้ากับรถ รถกลับสตาร์ทไม่ติด มันก็เย็นวัน
ศุกร์แล้วพอวันจันทร์ผมก็เสนอขออนุมัติไปยังผู้บริหาร และในช่วงประมาณสิบโมงเช้าได้
ประสานช่างมาตรวจเช็คปรากฏว่า สายไฟที่ต่อจากแบตฯ เกิดชํารุดมีปัญหา สายไฟไม่
สามารถที่จะส่งไฟไปยังสายชาร์ตไฟได้ ทําให้รถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติด หาวิธีโดยการลาก
ก็แล้ ว กระตุกรถก็แล้ ว รถก็ไม่ติดนะครับ ก็เลยแจ้ง ให้ ช่างมาเอารถและหาวิธีส ตาร์ท
ซึง่ ช่างก็จะมีวิธีของช่างทําให้รถสตาร์ทติดได้ ผมได้เอารถไปส่งที่ร้านเวลาประมาณ
/ สิบเอ็ดโมง...

๒๗
สิบเอ็ดโมงเช้า พอตอนบ่ายก็ มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน คือมีเหตุการณ์ไฟไหม้ บ้านของ
นางเลาเซาขึ้น ซึ่งในส่วนของรถน้ําเทศบาลก็ไม่มีแล้วส่งซ่อมหมด แต่ในส่วนของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่เทศบาลพอเห็ นเหตุ การณ์ ทุกคนก็วิ่งขึ้ นไปที่ บ้านไฟไหม้เพื่ อไปช่ว ยเหลื อ
ผู้ป ระสบเหตุ แต่เนื่องจากว่า เป็นบ้านไม้ ประกอบกับอากาศที่ร้อนจึง ไม่ส ามารถที่จะ
เข้าถึงตัวบ้านได้ ทําได้เพียงแต่ควบคุมด้านนอกจึงได้ประสานกับหน่วยงานข้างเคียงมา
ช่วยเหลือ ในส่วนของรถที่เกิดปัญหาจริงๆ เกิดจากการที่เราใช้งานหนัก ท่านลองคิดดู
นะครับส่งน้ําตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา 2-3 เดือนมานี้
รถแทบไม่ได้พักเลย และไม่ใช่แค่ส่งน้ํา ก็มีเรื่องของไฟป่าอีกที่เราจะต้องดูแลทั้งพื้นที่เรา
และพื้นที่ข้างเคียงถ้าเขาขอรถเพื่อไปช่วยเราก็ ต้องไปให้การช่วยเหลือ ในส่วนของงาน
ป้องกันก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับ ทุกท่านก็คงจะรับทราบรายละเอียดแล้ว ความจริงเราอยู่ด้วยกันก็น่าจะพูด
กันได้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นซึ่งทางบริหารก็พร้อมที่จะสั่งการทุกอย่าง งบประมาณ
พร้อม แต่ด้วยระเบียบขั้นตอนของพัสดุมันต้องเป็นไปตามห้วงเวลา โดยเฉพาะในเรื่อง
ของอุบัติเหตุนั้น พจนานุกรมก็ได้ บอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้
เพราะฉะนั้นโชคดีนะครับทีว่ ันนั้นพนักงานของเราไม่เสียชีวิตนะครับ เพราะช่วยฉีดน้ําจน
ถูกไฟดูดพวกเราช่วยทุกอย่างผมก็ไปบัญชาการด้วยตัวเอง ท่านสท.ท่านมาดูตอนไฟดับ
แล้ว ทุกคนเห็นครับภาพมีอยู่ไม่ต้องไปว่ากันเยอะ คนไม่เห็นแต่ฟ้าดินเห็น นี่คือประเด็น
ที่เราพยายามทํา ส่วนรถโรงเรียนนั้นผมได้อนุมัติต้ังนานแล้วแต่มันเกิดปัญหาครับบริษัท
ที่จะหุ้มเบาะต้องการเงินสด ระเบียบพัสดุไม่ ได้ผมก็ให้กองคลังไปแก้ไข งบประมาณทุก
อย่างผมไม่เคยขัดเพื่อลูกหลานบ้านเรานะครับ ตอนนี้ก็ทุ่มงบประมาณเป็นล้านกว่าบาท
เพื่อปรับภูมิทัศน์เอางบประมาณของเงินสะสมอีกห้าแสนนะครับไปทําที่โรงเรียม ผมจะ
ทําให้ดีที่สุดเพื่อลูกหลานของเราให้ได้รับแต่สิ่งดีๆ ผมไม่เคยปฏิเสธ เรื่องถังน้ําบ้านทุ่งแพม
ผมได้พูดกับลุงหมื่นกับกํานันเรียบร้อยแล้วครับเราจะเปลี่ยนถังให้เพราะถังใช้งานมายี่สิบ
กว่าปีแล้ว ฝาหลุดนกก็ไปกินน้ําแล้ว ก็ตกตายอันนี้ผมก็รู้ ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะทําให้หมด
เพียงแต่ขอให้ท่านช่วยยกมือให้ด้วย วันนี้ ๓ ญัตติท่านไม่ยกมือเลย ผมว่าการพัฒนานั้น
ต้องอาศัย งบประมาณเทศบัญญัติส ามฉบับท่านไม่เคยยกมือเลย ท่านไม่เคยให้ ความ
ร่วมมือสักอย่าง ท่านไม่ได้มาทํางานแต่ท่านมาขัดขวางการทํางานไม่ใช่ผู้บริหารทํางาน
คนเดีย วมัน เป็น องคาพยพต้องทําช่วยกัน ระบบการประเมินก็เหมือนกัน หากผลการ
ประเมินมีความพึงพอใจน้อยเราก็เอาผลการประเมินนี้ไปให้เจ้าหน้าที่นํากลับไปปรับปรุง
การทํ า งานเจ้ า หน้ า ที่ ก็ ต้ อ งทํ า งานต่ อ ไป น้ อ งๆทุ ก คนทํ า งานด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณครั บ
พนักงานจ้างเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท ทํางานหนักกว่าท่านมากกว่า ๓๐๐ เท่าท่านไปดูเลย
อปพร.ส่งน้ําถึงสองทุ่มสามทุ่มหลายสิบล้านลิตร วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้หยุด ไฟไหม้บ้าน
ท่านได้ช่ว ยบริจาคหรือไม่ค รับ วันนี้ผ มได้จ่ายค่าอาหารไปหนึ่งพั นบาทให้ เจ้าหน้ า ที่
ให้ผู้ช่วยไปตัดไม้เพื่อที่จะสร้า งบ้านเราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ ท่านเป็น สท.ทํางาน
เข้าปีที่ ๗ แล้ว ท่านทําญัตติมาผมก็ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง ไม่ใช่ไม่รู้นะครับ ใบปร.๔ ไม่ได้เซ็น
ท่า นก็ ด่ าเอกสารไม่ ครบไม่ ส มบู รณ์ ก็ ไ ม่ ยกมือ ท่ านทํ าตามญั ต ติ ตามระบบระเบี ย บ
ถ้าเป็นที่อื่นเขาใช้มาตรา ๕๐ คัดท่านออกไปแล้วครับ เทศบัญญัติท่านไม่ยกมือเงินจ่าย
ขาดท่านก็ไม่เคยยกมือ ไม่เคยให้ความร่วมมือไม่เคยพัฒนา ผมถึงบอกให้ท่านพิจารณา
/ ตัวเอง...

๒๘
ตัวเอง สถานที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนประชุมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะร่วมกันพัฒนา
แต่ไม่เอาอะไรสักอย่างจะพัฒนาให้สะพานบ้านทุ่งแพมที่เดียวนะครับในรอบ ๗ ปี ในการ
ทํางานของท่านตั้งแต่สมัยที่แล้ว การทํางานต้องมีความร่วมกันทั้งสมาชิกทั้งเจ้าหน้าที่
ทุกคนตั้งใจทํางานครับ ไม่มีใครอยู่เฉยนะครับ ท่านมาดูครับ บางครั้งต้องเสียเวลามาพูด
กับท่าน ท่านจ้องแต่จะฟ้องร้องเรียนแล้วผลที่ท่านร้องเรียนเอามาแสดงสิครับ ฟ้องร้อง
เรื่องสร้างหอประชุม ฟ้องประธานสภา รองประธานสภาเปลี่ยนลําดับที่ศูนย์ดํารงธรรม
จนคู่ฟ้องท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว ผมยังไม่เห็นผลเลย ฟ้องปลัด ฟ้องผมอีก เอาผลออกมา
แสดงซิ ค รั บ ถ้ า ท่ า นเป็ น ลู ก ผู้ ช ายจริ ง เอามาแสดงที่ ป ระชุ ม สภาได้ เ ลยเรามี ศั ก ดิ์ ศ รี
เหมือนกัน ผมพร้อมรับความตรวจสอบไม่ได้สนใจใครจะฟ้องผม ฟ้องมาเลยยิ่งฟ้องยิ่ง
สะอาด ยิ่งตีผมยิ่งดัง ท่านไปพูดที่บ้านห้วยทรายบอกว่าผมได้อนุมัติแล้วแต่ทําไม ยังไม่ได้
สร้างศาลาอีก ถามว่าท่านยกมือไหมหลักฐานนั้ นผมส่งไปหมด ศาลาป่าช้าบ้านทุ่งแพม
ท่านเสนอให้สร้างครึ่งเดียวส่วนหลังคาให้สร้างปีหน้า คนบ้านห้วยบงไม่ได้โง่นะครับเขารู้
หมดนะครับ สะพานบ้านทุ่งแพมอีก สะพานบ้านแม่กองแปท่านก็ไม่เคยยกมือให้ ท่านจะ
พัฒนาอะไรท่านต้องพัฒนาตัวเองก่อนที่จะติตงิ คนอื่น ต้องขออภัยท่านประธานสภาที่พูด
ไม่สุภาพบางครั้งพูดดีไปก็ไม่รู้เรื่อง สิ่งเหล่านี้ก็ต้องสะท้อนถึงข้อเท็จจริง มันมีหลักฐาน
หมดครับที่ประชุม ท่านด่าใครท่านไม่ยกมือให้ใคร มันมี หมดครับเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่
แจกให้ แ ต่ล ะหมู่บ้ านแต่ ล ะโครงการ ให้ ผู้ ใ หญ่ บ้า นได้รั บทราบว่ า สิ่ งที่ ท่า นอนุมั ติมี กี่
โครงการไม่อนุมัติมีกี่โครงการ ปีหน้าเอาเทศบัญญัติติดกล้องวงจรปิดเลยถ่ายวิดีโอคลอ
ในระบบอิ น สตาร์แ กรมชาวบ้านจะได้ หู ตาสว่า งครั บ เดี๋ยวนี้ ช าวบ้านเขาพัฒ นาแล้ ว
ละครั บ เพีย งแต่เขาไม่อยากเถียงกับคุณเท่านั้ น สิ่งต่างๆที่ท่านทําได้ถูก บันทึก ไว้แล้ ว
ท่ า นไม่ ต้ อ งกลั ว ที่ ผ มไม่ โ ต้ เ ถี ย งท่ า นมั น เสี ย เวลาครั บ เสี ย เวลากิ น ข้ า วเสี ย เวลาคิ ด
เอาสมองไปคิดเรื่องพัฒนา ทุกสิ่งทุกอย่างการเป็นผู้บริหารต้องอิงกฎหมายไม่ใช่เอาแต่ใจ
ตัวเอง มีขั้นตอนขนาดมีขั้นตอนยังมีการฟ้องร้องกัน ฟ้องมาลูกหลานท่านก็โดนอย่างเรื่อง
รถน้ําก็ลูกหลานท่านสท.ระเบียบ โรงเรียนผมก็อนุมัติ ปลัดก็รู้ดีอยู่ ผมไม่เคยขัดขออะไร
มาผมอนุมัติหมดบนหลักการและเหตุผล งบประมาณขอแปดแสนผมให้ไปล้านหนึ่งเลย
เพื่ อ ทํ า ให้ ลู ก หลานบ้ า นเรา ท่ า นเคยยกมื อ ไหมครั บ ท่ า นไม่ มี ลู ก ลู ก ท่ า นไม่ ไ ด้ เ รี ย น
โรงเรียนมันไม่สําคัญ มีลูกเลขาสุชาติ สท.พรชัย ท่านไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา
พอประเมิน ผลออกมาไม่พึงพอใจท่านก็มาด่าอีก มันจะพึงพอใจได้อย่างไรท่านไม่เคย
ยกมือให้งบประมาณอะไรสักอย่าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงท่านปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ ต่อหน้าพระพุทธรูป การพัฒนาถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครับ ผมเชื่อ
เรื่องกฎแห่ งกรรม ผมไม่สนใจอะไรสักอย่าง การพัฒนาต้องอาศัยความร่ว มมือ ไม่ใช่
นายกฯ คนเดียวพนักงานก็ต้องให้ความร่วมมือ กฎหมายมีคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็
ต้ อ งเป็ น ไปตามกระบวนการ สิ่ ง เหล่ า นี้ ต้ อ งสร้ า งด้ ว ยจิ ต สํ า นึ ก ของเราก่ อ น ท่ า นดู
ผู้ใหญ่บ้านของท่านตอนนี้ ไปหาดูที่ทิ้งขยะแล้ว และได้ประสานกับกรมทรัพย์ ฯ จะเจาะ
น้ําบาดาล วันนี้ ให้ ผู้ช่ว ยกับชาวบ้านไปช่ว ยตัดไม้ออกเงิน ค่าอาหารให้ ชาวบ้าน ท่าน
เป็นสท. มา ๗ ปี ท่านช่วยอะไรไหมครับ คนข้างบ้านท่านเอาข้าวสารเม็ดหนึ่งให้กินไหม
เวลาท่านให้สมาชิกสภาถามผมเป็นร้อยเป็นพันเรื่องจนผมจําไม่ได้ พอผมจะตอบท่านก็ว่า
ให้ตอบคําเดียว พอผมไม่ตอบก็ว่านายกฯซื่อบี้อถามไม่ตอบ พอผมตอบก็บอกว่าพอแล้วๆ
ว่าเสี ย ดสี กัน ผมยังทนได้ เป็นนักการเมืองต้องหน้าด้านต้องมีความอดทนทนต่อการ
วิจารณ์ทนต่อการว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะทําเป็นบอบบางมันไม่ได้ ผมนี่ทนเสมอเพียงแต่
ผมไม่อยากไปเสียเวลากับเรื่องนี้เท่านั้น และอยากจะอธิบายให้เข้าใจว่าการพัฒนานั้น
/ ต้องอาศัย...

๒๙
ต้องอาศัยความร่วมมือ ความเห็นอกเห็นใจกัน ทุกโครงการที่เสนอจําเป็นไม่จําเป็นขึ้นอยู่
กับหมู่บ้านอยู่ที่แผนท่านต้องลงไปทําแผน ต้องเข้าใจว่าความต้องการของชาวบ้านเป็น
อย่างไร วันนี้ชาวบ้านถังน้ํารั่วจะเอาถังในแผนมีไหม พอไม่มีท่านก็ว่าไม่มีในแผน ปร.๔
ก็ ไ ม่เ ซ็น ผมไม่ ยกมือ นะ จบข่ าวนะครั บ แต่พ อไปบอกชาวบ้ านกลั บบอกว่า ผมขอให้
มันไม่ใช่นะครับ คนเรามีความเป็นลูกผู้ชายต้องตรงไปตรงมา ยังไม่ได้ซื้อรถท่านก็พูดเรื่อง
เปอร์เซ็นแล้วมันจะไปรอดไหมหวาดระแวงกัน ซื้อน้ําขวดเดียวก็พูดเรื่องเปอร์เซ็นไม่มี
นะครับ การทํางานอยู่บนขั้นตอนไม่ใช่ว่านายกฯไปต่อรองเองนะครับ มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่กําหนดราคากลาง ที่ซื้อๆกันมาหากมีการทุจริตนายกเสียแค่ ๑๐% นะครับ ส่วน
ผู้รับผิดชอบอื่นก็เริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่พัสดุ เรียงกันขึ้นมา แม้แต่เรื่องซ่อมรถน้ําท่านไม่รู้
ขั้นตอนรถเสียกะทันหันวันศุกร์ วันจันทร์เจ้าพนักงานป้องกันฯ ต้องเสนอปลัดเพราะอยู่
กับสํานักปลัด หัวหน้าสํานักปลัดเสนอขึ้นไปถึงปลัด ท่านปลัดก็เสนอมาถึงผม อันนี้เล่าให้
ฟังเพื่อประเทืองปัญญาท่านจะได้ฉลาดขึ้นนี่คือขั้นตอนของระบบราชการ ไม่ใช่ว่ารถเสีย
แล้วนําไปซ่อมได้เลย มันไม่ใช่ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสท.อินถา ยกมือมีอะไรครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอประท้วงนายกฯ ครับขอให้นายกฯ ชี้แจงเรื่องของผมหน่อย

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

คือเรื่องนีม้ ันมีขั้นตอน มันถึงเกิดล่าช้ามันถึงเกิดกระบวนการที่ว่าทําไมถึงต้องมีความ
โปร่งใส หลักนิติรัฐ นิติธรรม หลักธรรมมาธิบาล กระบวนการมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่ารถเสีย
เดี๋ยวนี้แล้วนําไปซ่อมเลย แล้วค่อยมาทําเอกสารย้อนหลังมันไม่ได้นะครับมันเป็นขั้นตอน
ของกฎหมาย ในส่วนเรื่องของประเด็นที่ สท.อินถา ถามนั้ นทําเป็นญัตติมาก็ถอนออก
เข้าๆออกๆ จนผมจําไม่ได้แล้ว พอดีวันนี้ท่านถามและเจ้าพนักงานป้องกันฯ ก็มีข้อมูลว่า
เราได้ ป ระชุม กัน แล้ ว ซึ่ ง ทางอนุรั ก ษ์บ อกว่ า ถ้ า ทํา ฝายชลอน้ํา ในเขตอนุรั ก ษ์กึ่ ง ถาวร
ท่านจะต้องขออนุญาตและต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีฯ นี่คือข้อกฎหมายถ้าท่านเอา
ปูนครึ่งดินครึ่งไปทําจะโดนจับอย่างเดียว จะเห็นได้ชัดอย่างที่บ้านแม่กองคายังไม่ได้ใช้ไฟ
ถอดเสาไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ประชุ ม ไปสี่ ห้ า รอบแล้ ว ไม่ ไ ด้ เหลื อ อี ก หนึ่ ง วิ ธี ที่ ไ ด้ คุ ย กั บ
นายอําเภอคือฟ้องศาลปกครองเพื่อเอาคําสั่งศาลปกครองไปเยียวยาชาวบ้านที่ได้ติด
สายไฟไปแล้ว นี่คือขั้นตอนของกฎหมาย ถ้าถามว่าอยากทําไหมครับ อยากทําครับท่าน
สท.อินถา เพราะท่านมีความคิดกว้างไกล มองการณ์ไกลสุ ดยอดครับ เดี๋ ยวผมจะให้
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อธิบายว่าอุปสรรคเกิดตรงไหนครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเจ้าพนักงานป้องกันฯ ครับ

นายภาณุวัฒน์ กันธิยะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องทีท่ ่าน สท.อินถา ได้ถาม ในเรื่องฝายชลอความชุ่มชื้น
ในคราวประชุมสภาครั้งที่ผ่านมานั้นแต่พอดีท่าน สท.อินถา ลาป่วยก็เลยไม่ได้เสนอญัตติ
ผมก็ขออธิบายว่าในส่วนของการขออนุญาตนั้น จะต้องมีการเสนอเรื่องขออนุ ญาตไปยัง
กรมอุทยานก่อน และต้องรอให้อธิบดีฯ มีหนังสืออนุญาตมาก่อนถึงจะดําเนินการได้
/ ซึ่งผมเอง...

๓๐
ซึ่งผมเองก็ได้ติดตามมาตลอดนะครับแต่ในส่วนของการติดตามต้องขอนําเรียนว่าถ้าผม
จะไปติ ดตามทุ ก วัน ๆก็เ หมือ นกับ ว่ าเราไปก้า วก่ า ยในการทํา งานของเขามากเกิน ไป
เพราะว่ า การติ ดตามต้ อ งเว้ น ระยะบ้ า งเราก็ เ ข้ า ใจการทํ า งานว่ า ในส่ ว นอุ ท ยานก็ มี
ภาระหน้าที่งานอยู่นะครับ แต่ว่านี่เป็นโครงการของเราเองทีเ่ ราจะต้องขอความร่วมมือไป
ยั งอุทยาน เพราะฉะนั้น ขั้นตอนนั้น เราต้อ งรออุทยานอนุญาตหรือว่าขอให้ แล้ ว เสร็ จ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องรอไปก่อนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ในส่วนของการสํารวจจุดอะไร
ต่างๆก็ได้ดําเนินงานครบแล้วครับ แต่ก็อยู่ระหว่างการได้รับอนุญาตเท่านั้นครับ ขอนํา
เรียนให้ทราบครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ผมคิดว่าสมาชิกสภาก็ได้ใช้เวลาในการอภิปรายมาพอสมควรแล้ว และก็ถึง
เวลาเที่ย งพอดี ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

๓๑

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอินถา อินแถลง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๑
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิกร ลือชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2

สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นายหมวก วิญญายอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

