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นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
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รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมได้ ต รวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มาลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันนี้แล้ว มีผู้มาประชุมทั้งหมดจํานวน 9 คน (รวมท่านประธานสภาฯ) ซึ่งขาดเพียงแต่
ท่ า น สท.ชาญชั ย ไชยสู ต ร แต่ ก็ ถื อ ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม ตามข้ อ 25 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และก่อนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ก็ขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2560 ต่อไป เชิญครับ (ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
/ นายหมวก...

๒
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ทุ ก ท่ า น บั ด นี้ ส มาชิ ก สภาได้ ม าประชุ ม พร้ อมกั น แล้ ว และเลขานุ ก ารสภาฯ
ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีผู้มาประชุมจํานวน 9 คน และขอลากิจ 1 คน คือท่าน สท.ชาญชัย
ไชยสู ตร แต่ก็ ถือว่ าครบองค์ประชุ มตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อบั งคั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 25
ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.2560
โดยเรียงลําดับการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาแจ้งว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๖๐ ยังจัดทําไม่เสร็จ จึงยังไม่ขอรับรองรายงานประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถาม ของนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๑ เรื่องการ
จ่ายเบี้ยความพิการ กรณีของนายเพ็ญ ปัญญา เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๑ ท่านประธานสภาครับ ผมมีข้อสงสัยในเรื่องการ
ขึ้นทะเบียนของผู้พิการว่าในปัจจุบันการขึ้นทะเบียนผู้พิการมีระเบียบใดประกาศไว้ คือ
ถ้าถามตามประสาชาวบ้านก็คือ ขึ้นทะเบียนในเดือนที่แล้ว แต่ ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนนี้
เพราะฉะนั้นแล้วกรณีของนายเพ็ญ ปัญญา ได้รับบัตรผู้พิการและได้ยื่นหลักฐานเอกสาร
ทั้งหมดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผม เวลา 10.๒4 น. แต่แล้วก็ยังไม่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ ของกองทุนเบี้ยคนพิการ แต่ระเบียบใหม่ ในข้อที่ ๗ มีไว้ ว่า ให้ คนพิการที่ได้จด
ทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและ
ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา
ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป เพราะฉะนั้นแล้วให้ผู้พิการมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการในเดือนถัดไป นั่นคือขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม คือเดือน
ที่แล้ว และเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนก็คงจะได้รับ แต่วิธีการดําเนินงานการปฏิบัติงานนั้น
ท่านอาจจะอ้างได้ว่าต้องประกาศรายชื่อก่อนแต่การประกาศมีเวลาตั้ง ๓ วัน ทําไมท่าน
ไม่ประกาศละครับ ชาวบ้านของตําบลแม่ยวมเสียโอกาส เดือนละ ๘๐๐ บาท ซึ่งเขามี
ภาระที่ต้องใช้จ่าย ซึ่งเขาก็หวังว่าถ้าหากมีการปฏิบัติงานที่พร้อมเขาก็จะได้รับเงินในส่วน
นี้ ต ามระเบี ย บตั ว ใหม่ ที่ ว่ า ขึ้ น ทะเบี ย นเมื่ อ เดื อ นที่ แ ล้ ว ได้ รั บ เบี้ ย ของเดื อ นถั ด ไป
หมายความว่า วันที่ ๒ มิถุนายน จ่ายเบี้ ยยังชีพ ของผู้ พิการเขาก็ จะต้องได้ รับเบี้ ยไป
ตามนั้น แต่ทั้งนี้แล้วความใส่ใจหรือหรือไม่ใส่ใจผมต้องให้ผู้บริหารชี้แจงนะครับ ผมถึง
อยากจะถามว่าเป็นเพราะเหตุใดท่านถึงไม่ยอมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้กับผู้พิการรายนี้
นี่คือคําถามครับ ท่านประธานสภาครับผมถามแค่นี้ครับ
/ นายหมวก...

๓
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้
เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ จากกรณีกระทู้ถามพอดีผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
นายเพ็ญ ปัญญาได้มายื่นเอกสารเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ผ่านพัสดุมาผมได้อนุมัติ เมื่อ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม กระบวนการการเตรียมรายชื่อมันจะต้องก่อนจะเริ่มนับวันที่ ๑
มิถุนายน ซึ่งได้สอบถามนางลีฬฆวรรณ นักพัฒนาชุมชนฯ ว่าคงจะต้องไปเบิกเดือนหน้า
โดยจะเบิกทบยอดเป็นสองเดือนนะครับ เพราะว่ากระบวนการเบิก การวางฎีกา การส่ง
รายชื่อ อย่ า งน้ อยต้ องใช้เ วลาประมาณสี่ -ห้ าวัน ซึ่ง บัง เอิญ มาอนุมัติ ช่ว งปลายเดือ น
ยื่นวันที่ ๒๙ แต่ผ่านธุรการไปยังนักพัฒนาชุมชนฯ ไปยังปลัดแล้วมาหาผม วันที่ ๓๑ ผมก็
เซ็นอนุมัติทันทีแต่กระบวนการการเบิกคงจะเบิกครั้งหน้าและเบิกให้เป็นสองเดือนก็ไม่ได้
เสียสิทธิ์ตรงไหนนะครับ เพราะว่าเรื่องของผู้ พิการนั้นเมื่อมีบัตรผู้พิการก็จะได้รับสิทธิ์
ทันที พอดีเขามายื่นช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ และก็เบี้ย
ผู้พิการ และหลายๆอย่างนะครับเลยทําให้ไม่สามารถจะเบิกได้ในเดือนที่ผ่านมา ในส่วนนี้
ถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ก็ประมาณวันที่ ๒ วันที่ ๓ ก็จะได้เบิกให้ผู้สูงอายุกับผู้พิการ
นะครับ ท่านไปแจ้งให้นายเพ็ญ ปัญญาได้เลยว่าคงจะเป็นเดือนหน้านะครับจะได้เป็นสอง
เดือนไปเลย ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุลครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับจากคําถามผมเป็นคําถามแรกและเป็นคําถามเดียว และรู้สึกว่าเป็น
คําตอบที่ครอบคลุมแล้ว ผมก็ขอถามแค่ถามคําถามเดียวเท่านั้ น ก็หมายความว่าท่าน
นายกฯจะรับผิดชอบในการจ่ายรวมให้นี่คือข้อสรุป ผมก็ขอขอบคุณมากครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าบาดาลบ้านน้าดิบ หมู่ที่ ๑

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาลบ้านน้ําดิบหมู่ที่ ๑ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ
ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ขอเสนอญัตติต่อสภาดังนี้
ด้วยเทศบาลตําบลแม่ยวม มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอันเป็นภารกิจสําคัญและเป็นความต้องการของประชาชนใน
ชุมชน เพื่อให้ราษฎรมีน้ําประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วทั้ งหมู่บ้านซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา, มาตรา 51 (1) ให้มี
/ น้ําสะอาด...

๔
น้ําสะอาดหรือการประปา และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (2) การจั ดให้มีและบํารุงรักษา
ทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา , (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลแม่ยวม ประกอบกับยอดเงินสะสมของ
เทศบาลตําบลแม่ยวม มีเพียงพอที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนํามาดําเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ จํานวน 4,351,328.06 บาท (สี่ล้านสาม
แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสตางค์)
ดังนั้น ข้าพเจ้านายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม จึงขอเสนอ
ญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
บาดาลบ้านน้ําดิบ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงได้
นําเสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาต่อไป
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเทศบาลได้พิจารณาและ
ท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ ขอเชิญท่าน สท.อินถา อินแถลง

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่องที่ขออนุมัตเิ ครื่องสูบน้ําของบ้านน้ําดิบนะครับ เนื่องจากว่าเครื่องสูบน้ําของ
บ้านน้ําดิบได้เสียไป 1 เครื่อง และในช่วงหน้าแล้งนี้น้ํา จะขาดไม่เพียงพอต่อการใช้คือ
บ้านน้ําดิบจะมีเครื่องสูบน้ํา 2 เครื่องก็จะเปลี่ยนกันทํางานเพราะถ้าทํางานตลอดทั้งวัน
ทั้งคืนเครื่องก็จะพัง ก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ พอเครื่องเสียไป 1 เครื่อง ก็เลยปรึกษากับ
ทางผู้ใหญ่บ้านว่า มาขอให้ทางเทศบาลจัดซื้อซับเมิร์ทและตู้คอนโทลชุดหนึ่งเพื่อว่าจะได้
นํ า ไปใช้ สั บ เปลี่ ยนกับ อีกเครื่องที่มี อยู่ เพื่อ ที่ ช าวบ้ านก็จ ะมีน้ําใช้เพียงพอในหน้าแล้ ง
ในส่วนของผมก็มีเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.อินถา อินแถลง มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ กรณีขอจ่ายขาดเงินสะสมในเรื่องของบ้านน้ําดิบนั้น
ในลักษณะของการบริหารจัดการเรื่องน้ําบาดาลของแต่ละหมู่บ้านนั้ น ส่วนใหญ่แล้วเขา
จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อที่จะมีการเก็บเงิน ในการใช้น้ําต่างๆ ทั้ง นี้ทางบริหารได้
ตรวจสอบดูห รือยังว่า เงินบริหารจัดการของหมู่บ้านพอมีอยู่ไหม ถ้าลั กษณะแบบนั้ น
ก็หมายความว่าการบริหารจัดการของกลุ่มน้ําอาจจะไม่เข้มแข็งเพียงพอ แต่ถ้าจะเปลี่ยน
ให้เครื่องมีกําลังแรงสูงขึ้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ได้รับความสะดวกในการใช้น้ํา แต่ผมจะขอ
อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงิน นะครับ ผมเองไม่ติดใจนะถ้าหากว่า
ท่านไม่มีเงินคงเหลือในกลุ่ม แต่ก็ต้องมีเหตุผลว่าที่ไม่มีเงินกลุ่ม ท่านได้เก็บเงินหรือไม่
ครับ ผมก็เห็น ว่าเก็บเงินในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อเป็นค่าน้ําต่างๆ เพื่อเก็บไว้เป็นค่าไฟ
อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อสํารอง ผมยกตัวอย่างครับบ้านจอมกิตติก็มีเหมือนกัน จอมกิตติ
ตรงหน้าเทศบาลใช้วิธีการชุมชนมีส่วนร่วม เราก็เก็บค่าน้ําโดยคิดกันบางคนก็เหมาจ่าย
เดือนละ ๓๐ บาท เดือนละ ๔๐ บาท การบริหารจัดการซับเมิร์ท เคยเสีย เราก็ประชุม
กลุ่มของผู้ใช้น้ําว่าเงินเราเหลือเท่านี้ เราจะบริหารจัดการเราจะซื้อซับเมิร์ทตัวหนึ่ง
/ ทางกลุ่ม...

๕
ทางกลุ่มก็เห็นด้วย เพราะเราก็พอมีเงินเหลือในการบริหารจัดการ อันนี้จะเป็นมาตรฐาน
ครับท่านประธานสภา และถ้าหากว่าต่อไปเงินบริหารจัดการท่านไม่เอามาใช้จ่ายหรือว่า
ใช้ จ่ า ยไม่ มี เ หตุ ผ ลประกอบนั้ น เราก็ จ ะมองในลั ก ษณะว่ า เหมื อ นกั บ อ่ อ นแอเกิ น ไป
เพราะว่าเราต้องใช้จ่ายเงินในหลายช่องทางหลายด้าน แต่จะขอรายละเอียดสักเล็กน้อย
นะครับ ขอเหตุผลซักนิดว่ายังพอมีเงินเหลือในกลุ่มไหม ผมถึงเปรียบเทียบกับกลุ่มของ
บ้านจอมกิตติ หมู่บ้านอื่นก็เคยมีนะครับที่เขาสามารถซื้อ อย่างบ้านห้วยวอกก็ซื้อซับเมิร์ท
เป็นบางครั้ง แต่จอมกิตติเสียมา ๒ ครั้ง ครั้งหนึ่งซ่อมครั้งหนึ่งซื้อตัวใหม่ แต่เราก็ใช้เงิน
ของผู้ใช้น้ํามาบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้อยากจะให้ทางท่านนายกฯ ชี้แจงว่า
ท่ า นได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ตรงนี้ ม าด้ ว ยหรื อ ไม่ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ว่ า ได้ รั บ หนั ง สื อ ว่ า ได้ รั บ ความ
เดือดร้อนท่านจะดําเนินการเลย แต่ว่ารายละเอียดในเชิงบริหารก็ต้องมีข้อความต้องมี
รายละเอียดประกอบด้วยนะครับว่าที่ไม่มีจะเป็นเพราะว่า เงินเราไม่เพียงพอ หรือว่าเงิน
ไม่เหลือหรือว่าอย่างไร เราจะได้เอาเงินสะสมไปใช้จ่ายให้ ผมฝากเพียงเท่านี้ครับ ผมตั้ง
ข้อสงสัยนะครับท่านประธานสภา ขอบคุณมากครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ก็เป็นความโชคดีนะครับ พอดีท่านประธานบริหารประปาก็อยู่ในที่ประชุม ของเรียนเชิญ
ท่าน สท.อินถา อินแถลง ชี้แจงครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา เรื่องการบริหารจัดการน้ําประปา ผมดูแลมานานละครับ
ตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่อ้ายเข้ามาแล้ว ช่วงนั้นก็เก็บเงินได้อยู่ประมาณ สองสามหมื่น ตอนหลังๆ
มารู้สึกว่าความแห้งแล้งเกิดขึ้นมาก ทีนกี้ ารใช้น้ําก็ใช้กันเยอะนะครับ เงินตรงนี้เราก็นําไป
ซื้อซับเมิร์ทตัวหนึ่งนะครับ และผมก็ได้เอามาให้ทางหมู่ ๑๓ ยืมมาหนึ่งตัวเอามาให้แก้ไข
ปัญหากัน เพราะช่วงนั้นผมก็มีสํารองอยู่นะครับ เขาเอาไปลงที่บ่อ บ่อถล่มเลยฝังเอาออก
ไม่ได้เลย ส่วนที่ให้ยืมใช้นั้นก็คิดว่าพี่น้องญาติเดียวกันก็เลยให้ยืมกันไป เสร็จแล้วเอามา
เสียหายอีก ผมก็เลยไม่ว่ากันนะครับ เพราะว่าเราก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้ว ผมคิดของ
ผมแบบนี้ ทางไหนเดือดร้อนช่ว ยเหลื อได้ก็ช่ว ยเหลื อไป แต่ห ลั งๆมานั้นเสี ยหายบ่อย
ซับเมิร์ทเสียไป เราก็ซื้อมาเพิ่มตัวหนึ่ง มันมีสํารองอยู่แล้วตอนหลังมานี่ ตัวที่สํารองไม่มี
แล้วนะครับเพราะเกิดเสียหายขึ้นมาอีก ค่าไฟแต่ละจุดมันไม่คุ้มค่ากันนะครับเพราะว่า
ค่าไฟและค่าใช้น้ําตอนแรกหน่วยละ ๔ บาท ก็พอมีเงินเหลือใช้ พอดําเนินการมาเรื่อยๆ
ตู้คอนโทลเกิดเสีย เอาไปปรับปรุงซ่อมก็ใช้เงินในส่วนของที่เก็บกันนะครับ ดําเนินการมา
เรื่อยๆ จนสุดท้ายที่ขอมาตอนนี้ เงินในบัญชีเอาไปใช้จ่ายหมดไม่เหลือสักบาท เมื่อเครื่อง
นี้เสียทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยทําเรื่องมาขอที่เทศบาลเพราะเราไม่มีเงินไปสํารองแล้ว นี่คือ
เหตุผลที่ขอซับเมิร์ทตัวนี้ ผมขออธิบายเท่านี้ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.อินถา อินแถลงครับ เชิญท่านรองฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ ทันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา สท.เขต ๑ นะครับ เรื่องบริหาร
จัดการนะครับเกี่ยวกับประปาหมู่บ้าน ทุกครั้งผมจะเอาตัวอย่างจากบ้านน้ําดิบมาเป็น
/ตัวอย่าง...

๖
ตัวอย่างของหมู่บ้านของผมนะครับ แต่หลังๆมาไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ ว่าเงินขาดไป
หรืออย่างไรนะครับ ที่จริง สท.อินถา ได้ชี้แจงมาเมื่อกี้ว่าค่าน้ําไม่พอจ่ายค่าไฟ ที่จริงควร
หาข้อมูลมาซักสามเดือนนะครับ เอาเดือนที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม หาข้อมูลมาก่อนว่าเก็บ
ค่าน้ําหน่วยเท่านี้มันไม่ได้ หนึ่งเดือน สองเดือน สามเดือนแล้ว แล้วก็มาประชุมหมู่บ้าน
ในเมื่อไม่ได้จริงๆก็ขอขึ้นค่าน้ํา สมมุติว่าหน่วยละ ๕ บาท ก็ขอเป็นหน่วยละ ๖ บาท หรือ
ว่า ๗ บาท ให้มันพอจะครับไม่ใช่ว่าเก็บแล้วอยู่ตัว พอกับค่าไฟเป็นบางครั้งไม่พอค่าไฟ
มันก็จะเป็นปัญหานะครับ อย่างบ้านห้วยวอกผมไปจัดการให้ เกี่ยวกับน้ํา ตอนแรกๆก็มี
ปัญหาแบบนี้ หลังๆมาให้คนเก็บค่าน้ําทํามาสามเดือน สามเดือนยังไม่มีกําไรอีก พอเวลา
ประชุมประจําเดือนก็ขออนุญาตขึ้นค่าน้ําเลยนะครับ ที่ประชุมก็เห็นด้วยถึงมีเงินเหลือ
และพอที่เราจะเอามาซ่อมแซม เอามาซื้อซับเมิร์ท อย่างบ้านห้ ว ยวอกซื้อทีล ะห้ าตัว
ของเก่ายังใช้ได้นะครับ แต่ว่าเป็นของหมู่บ้านจะให้หมู่บ้านอื่นก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้ว
ถ้าเราไม่ทดลองเก็บเงินและไม่ชี้แจงให้ชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะไม่ยอมให้ขึ้นค่าน้ํานะครับ
ชาวบ้ า นจะบอกว่ าเก็ บ เงิ น แล้ ว เอาเงิ น ไปที่ ไ หน มั น จะเป็ น แบบนี้ เราขอเก็ บ ข้ อ มู ล
สามเดือน เสร็จแล้วเราก็มาชี้แจงว่าไม่ได้จริงๆขาดทุนจริงๆเอาบัญชีรายรับรายจ่ายไปให้
ดูในที่ประชุม เพื่อประกอบการขอขึ้นค่าน้ําหน่วยเท่านี้ ชาวบ้านก็ให้นะครับ เป็นความ
เดือดร้ อนจริงๆ คงไม่มีปัญหานะครับ ในเมื่อ สท.อินถา เป็นประธานเป็นคนเก็บเงิน
ประปาหมู่บ้านได้ชี้แจงว่าเงินตอนนี้ไม่มีแล้ว ความจริงท่าน สท.อินถา ควรจะเอาบันทึก
การประชุม ของคณะกรรมการฯ มาประกอบด้วยจะได้ชัดเจนเพื่อการพิจารณาจะได้
ง่ายขึ้น ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านรองฯ สุภักดิ์ มันทะนาครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ท่านประธานสภาครับรายละเอียดคุณสมบัติของซับเมิร์ท
ที่จะขอซื้ออยู่ไหนละครับ อยู่ที่ประมาณการหรื อครับบันทึกข้อความตรงนี้หรื อครับ
ขนาด 3 แรง 22 ใบพัด โดยปกติแล้วรายละเอียดที่เสนอในบันทึกของท่านคือที่นําเสนอ
ร้องขอความอนุเคราะห์ มา ทางบ้านน้ําดิบผมจะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านสท.อินถา
ขอใช้ขนาด 2 นิ้ว ผมเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังผู้บริหารหรือว่ากองช่างก็ได้ครับ
ช่วยอธิบายหน่อยว่าขอซับเมิร์ทหนึ่งตัวขนาด 2 นิ้ว คือ 2นิ้ว กับขนาด 3 แรงมีข้อความ
อย่างไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ ขอเชิญนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างช่วยอธิบายจะรวดเร็วจะเข้าใจได้ดีกว่า
เรียนเชิญครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตชี้แจงครับ ในส่วนของซับเมิร์ทที่ สท.อินถา ขอมาคือเดิมขอ 2 แรงแต่ที่ขอ
ใหม่ขอเป็น 3 แรงนะครับ เนื่องจากน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้ของหมู่บ้านนะครับ คือขอ
เพิ่มแรงจากของเดิมที่เสียคือสองแรงและอันใหม่เป็นสามแรงครับ รายละเอียดมีเท่านี้ครับ
/ นายสุภักดิ์...

๗
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผมดูนะครับที่หนังสือเข้ามา ผมคิดว่าซับเมิร์ท 2 นิ้วมันอาจจะเป็น 3 แรงนะครับ
หรือว่า 3 นิ้ว 3 แรงหรืออย่างไรครับ แต่ว่าขออนุมัติซื้อ 3 แรงมันก็ดีนะครับมันใหญ่ขึ้น
จะได้แรงขึ้น แต่มันก็ดูขัดกันเหมือนกับที่ท่าน สท.กร ได้ถาม คือขอมาขนาด 2 นิ้วแต่เรา
จะจัดซื้อ 3 แรง ถ้าอย่างไรก็ขอชี้แจงให้ท่าน สท.กร ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับ เรื่องซับเมิร์ทนะครับ การบริหารจัดการของบ้านจอมกิตติ ในฐานะที่ผม
เป็นคณะกรรมการคนหนึ่ง การบริหารจัดการเริ่มแรกเราตั้งการจัดเก็บหน่วยละ ๒ บาท
แต่พอกลุ่มสมาชิกมีการใช้น้ํากันเยอะขึ้นการดําเนินงานหรือว่าการใช้งานของซับเมิร์ท ก็
เพิ่มขึ้นและค่าไฟก็เพิ่มขึ้น เราจึงมีการเก็บค่าน้ําขึ้นครั้ง 1 บาท ประมาณสอง-สามรอบ
แล้วจนถึงหน่วยละ ๕ บาท เมื่อถึง ๕ บาท เราก็เก็บเงินสะสมได้ประมาณสองสามหมื่น
เมื่อซับเมิร์ทเสียเราก็ใช้เงินตรงนี้ไปซื้อ เหมือนที่สท.อินถาได้พูดไป เพราะสท.อินถา เป็น
ประธานคณะกรรมการในการดําเนินงานจ่ายน้ํา ประปาหมู่บ้านน้ําดิบมีอยู่ ๔ จุดเราได้
เอาเงินของทุกจุดมาเข้าในบัญชีเดี ยวกัน ไม่ใช่แต่ละจุดแยกบัญชีนะครับ บางจุดเก็บค่า
ไฟอยู่ตัว บางจุดก็มีกําไร โดยเอาเงินส่วนนั้นมาดูแลทั้ง ๔ บ่อ บางบ่อเสียขึ้นมาเราก็เอา
เงินตรงนี้ไปซ่อมเราไม่ได้ขอหน่วยงานอื่น พอดีเสียบ่อยหลายจุดเลยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตลอด
นะครับ เดี๋ยวก็ท่อแตก ตู้คอนโทลเสีย ตัวควบคุมเสีย เราก็ใช้เงินส่วนกลางที่เราเก็บไว้
ดําเนินการ เราไม่ได้แจ้งหรือขอมาทางหน่วยงานอื่น เราช่วยเหลือตัวเองมาตลอด จนมา
ครั้งล่าสุดซับเมิร์ทตัวที่ข้างบ้านป้ากวงเสียอีก แต่เราก็ยังไม่ขอเทศบาลช่วย และมีอีกจุด
หนึ่งข้างต้นตะคร้อที่ใช้สูบน้ําขึ้นเก็บไว้ที่แท้งค์วัด พอดีซับเมิร์ทเสียทั้งสองตัว ก็เลยจ้าง
ช่างแว่นมาดูและนํามาสับเปลี่ยนกันเพราะมันใส่กันได้ ตัวหนึ่งมอเตอร์ไม่ดี อีกตัวหนึ่ง
ใบพัดไม่ดี ก็เลยเอามาประกอบแลกกันไปเลยเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องขอ เราเอามาซ่อม
ปรับปรุงตัว นี้ใช้ได้ ล่ าสุดเอาไปลงที่อ่างน้ําหน้าอนามัย จะสูบขึ้นมาที่แท้ง ค์วัดนะครับ
เพื่อจะเอาน้ําไว้จ่ายให้ชาวบ้านทางเหนือวัดนะครับ พอดีซับเมิร์ทไหม้ใช้ไม่ได้อีก และมี
อีกบ่อหนึ่งคือบ่อบาดาลที่หอบอลลูนที่หน้าอานามัยนะครับ ก็สูบน้ํามาใส่แท้งที่วัดพอเต็ม
ก็ต้องสับเปลี่ยนมาให้หย่อมบ้านใต้ที่ถังบอลลูนอีก ซับเมิร์ทบ่อเดียวเราใช้จ่ายน้ําสองจุด
ก็ขออธิบายให้สมาชิกที่เข้าประชุมได้รับทราบนะครับ เพราะบ่อเดียวจ่ายน้ําให้ชาวบ้าน
สองจุดครับ สูบที่วัดเต็มต้องไปปิดแล้วสูบขึ้นแท้ง ค์ใต้เพื่อเอาไว้จ่ายน้ําให้ชาวบ้านทาง
สายใต้อีก นี่คือเหตุผลที่เราขอความช่วยเหลือ ถ้าหากว่าได้เราจะเอาลงที่สระสูบขึ้นไปที่
แท้งค์วัดเพราะเงินกองกลางไม่มีแล้ว คราวที่ซ่อมล่าสุดก็ได้จ้างช่างแว่นมาดูแล้วก็ใช้การ
สับเปลี่ยนกัน ก็คือซับเมิร์ท 1 ตัวใช้สูบน้ําจ่าย 2 จุด เพื่อพี่น้องชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ํา
ใช้ครับ อีกอย่างหนึ่งค่าไฟก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่มีการหยุดเลยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ตลอดโดยไม่มีการพักนะครับ เครื่องต้องทํางานตลอดก็ขอเพิ่มเติมจากท่าน สท.อินถา
เมื่อกี้นะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับท่านรองนายกฯสมเพชร กาวรรณ์ ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญ
ท่านรองประธานสภาฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ
/ นายสุภักดิ์...

๘
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอย่างไรก็ดีขอฝาก สท.อินถา
ด้วยนะครับ และอย่างที่ท่านรองฯ สมเพชร กาวรรณ์ ได้ชี้แจงมาว่าบางจุดก็อยู่ตัวบางจุด
ก็มีกําไรก็เอามาถัวกันนะครับ อย่างบ้านห้วยวอกตอนนี้ก็เก็บค่าน้ําหน่วยละ ๖ บาท ก็อยู่
ได้แล้วมันก็ไม่แพงนะครับ แล้วเราจะได้มีเงินเหลือ ท่อแตกก็มีเงินซ่อม บ้านห้วยวอกจะ
เก็บเป็นจุด จุดใครจุดมันรับผิดชอบเลยสามจุด จุดบ้านพ่อหนานสมก็รับผิดชอบไป หน้า
บ้านพ่อหลวงแบนก็รับผิดชอบ ในบ้านผู้ช่วยก็รับผิดชอบไป ส่วนซับเมิร์ทก็มีเงินที่ทาง
รัฐบาลให้คือเงิน SML ทางบ้านห้วยวอกก็ได้นําเงินส่วนนี้มาซื้อซับเมิร์ทสํารองไว้ แต่ผมก็
ได้แนะนําหลายหมู่บ้านแล้วว่าเงิน SML เราไปซื้อเป็นซับเมิร์ทอะไรมาไว้บ้างเพื่อฉุกเฉิน
ถ้ามันเสียเราจะมาขอแบบนี้มันช้านะครับกว่าจะผ่านกว่าจะได้ บ้านห้วยวอกตอนนั้นซื้อ
ไว้ประมาณ ๕ ตัว ใช้ไป ๓ ตัว เหลือ ๒ ตัว ใหม่อยู่นะครับพร้อมตู้ครับ ส่วนหนึ่งเราก็เอา
ไปใช้ในโครงการที่ทําไปที่เหลือก็แบ่งมาซื้อนะครับ ยกตัวอย่างบ้านจอมกิตติคราวที่แล้ว
บอกว่าไม่มีเงินซื้อซับเมิร์ทที่ว่ายืมของน้ําดิบมาใช้เพราะว่าไม่มีค่าไฟ และก็อยากจะโอน
ให้เทศบาลจัดการเรื่องประปาหมู่บ้านนี้นะครับ ถ้าเทศบาลจัดการได้ ทุกหมู่บ้านก็ต้องให้
เทศบาลจัดการหมดนะครับ เราก็อยากจะตัดออกไปเหมือนกัน ชาวบ้านจะได้สบายใจ
สําหรับผมก็มีเท่านี้นะครับ อย่างไรก็ขอฝากสมาชิกเราเพราะเป็นความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับท่านรองประธานสภา สุภักดิ์ มันทะนา ครับ ผมจะขออภิปรายชี้แจง
เรื่องระเบียบประปาซักเล็กน้อย ผมจะมอบหน้าทีป่ ระธานสภาฯ ให้ท่านรองประธานสภา
สุภักดิ์ มันทะนา ดําเนินการแทนนะครับ เชิญท่านรองฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไปครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเมื่อสมาชิกสภาเราได้อภิปราย
มาพอสมควรแล้ว ทําความเข้าใจกันพอสมควรแล้ว ทางบริหารก็ได้ชี้แจง ทางหมู่บ้าน
ประธานคณะกรรมการดูแลน้ําฯ ก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่ามีความจําเป็น จริงๆ ต่อไปจะมีใคร
อภิปรายอีกครับ ขอเชิญท่านหมวก วิญญายอง ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ นะครับ วิธีการของประปาหมู่บ้านเพราะว่าประปา
หมู่บ้านผมได้สัมผัสมาพอสมควร การจ่ายการขอเงินแบบใด ระเบียบการประปาของ
หมู่บ้านเพราะผมทํารายละเอียดให้หมดทุกอย่าง แม้แต่บัญชีผมก็ได้ทําเรื่องนี้นะครับ
มีกรรมการกี่คน เปิดบัญ ชีของธนาคารมีทั้งรายรับรายจ่ายการซื้อ มันจะง่ายในการที่เรา
จะมาขอเงินแนบตัวนี้มาได้เลยมันจะได้ถูกต้อง กรรมการประปาหมู่บ้านอย่างน้อยมี ๗ –
๙ คนแล้วแต่สะดวก กรรมการประปาหมู่บ้านประกอบด้วยประธาน ๑ คน เปิดบัญชี
เหรั ญ ญิ ก กรรมการที่ เ ก็ บ น้ํ า อย่ า งน้ อ ยสามคนเปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ ถู ก ต้ อ งนะครั บ เวลาขอ
งบประมาณมาทีเ่ ทศบาลก็เหมือนกัน ทางเทศบาลก็ไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วแนบเอกสาร
มาเลยมันจะไม่เสียเวลา มีเงินสมทบไหมทางเทศบาลก็ไม่ได้ระบุไว้แล้วแต่ความเหมาะสม
ของหมู่ บ้ า นที่ จ ะสมทบมา ถ้ าไม่ มี ก็ ว่ า กัน อี ก อย่ า งเพราะจะทํา ให้ ของ่ า ยขึ้ น ถ้า ไม่ มี
เอกสารหลักฐานอะไรคนอนุมัติให้จะลําบากครับ และอยากให้ถูกขั้นตอนครับบางทีขอมา
เปล่ า ๆไม่ มี ห ลั ก ฐานอะไรสั ก อย่ า ง มี ส มาชิ ก ท่ า นหนึ่ ง สอบถามนายกฯ ว่ า ท่ า นได้
ตรวจสอบไหมท่านไม่สามารถไปขุดคุ้ยถึงขนาดนั้ น ยกตัวอย่าง สท.อินถา เป็นประธาน
คณะกรรมการจ่ายน้ําฯ รายรับ รายจ่าย ค่าไฟ เท่าไรจะมีตรงนั้นบอกอย่างชัดเจน
/ แนบมา...

๙
แนบมาเลย ไม่มีก็บอกว่าไม่มี ระเบียบของประปาผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้คนละชุดๆ
เวลาทําเรื่องขอมาจะได้ง่าย ผมต้องขอชี้แจงรายละเอียดในการขอเงิน สนับสนุนนะครับ
อย่างห้วยทรายมีเครื่องสูบ น้ําตอนกลางคืน 1 เครื่อง ตอนกลางวัน 1 เครื่ องถ้าใช้งาน
เครื่องโดยไม่มีการพักใช้ตลอดวัน ตลอดคืนมีเครื่องสูบน้ําเท่าไรก็ไม่พอหรอกครับ เครื่อง
ก็ต้องมีการพักอย่างคนเราเหมือนกัน อย่างบ้านห้วยทรายเครื่องจะเปิด-ปิด อัตโนมัติ
ขอฝากคณะกรรมการประปาหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน วิธีการก็ไม่ได้ยากการทํา
อะไรให้มีหลักฐานไว้มันจะได้ง่าย อันนี้ขอฝากความเข้าใจให้กับกรรมการประปานะครับ
ขออภิปรายเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านหมวก วิญญายอง ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ
เรื่องซับเมิร์ทนะครับ ตอนนี้น้ําหน้าอนามัยมันแห้งนะครับ เราเอาสามแรงมาดูดน้ํา น้ําก็
จะแห้ง เรื่องขอซับเมิร์ทสมัยผมเป็น ส.อบต. ของบ้านคะปวงไหม้ไปหนึ่งตัว ท่านรองฯ
สมเพชรก็ทราบ ที นี้ระเบียบก็ไม่ให้ชาวบ้านต้องมาสมทบครั้งหนึ่ง อย่างสมัยนี้มันง่าย
นะครับขอเลยก็จะเอาเลย เมื่อวานผมก็เห็นของบ้านห้วยบงเสีย แล้วก็ยกมาไว้ที่ห้องข้าง
ศูนย์ อปพร. ก็เห็นรื้อกัน ถ้าบ้านนี้เสียก็ขอ บ้านนี้เสียก็ขออีกจะทํากันอย่างไรครับ ถ้าไม่
มีมาตรการ ถ้าท่านไม่ช่วยเหลือตัวเองบ้าง เพราะถ้าหากมีงบประมาณมาสมทบบ้างก็ จะ
ง่ายขึ้น ผมให้นะครับแต่ถ้าผิดมามันจะลําบาก ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะครับ ขอเชิญท่านรองฯ สมเพชร กาวรรณ์ ครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรื่องการสมทบ ถ้าหากว่าการจัดการประปาหมู่บ้าน หากเรายังมีเงินส่วนกลาง
เราสามารถดึงมาได้ แต่ถ้าจะไปเรี่ยไรเงินของชาวบ้านมันก็กระไรอยู่ ในเมื่อชาวบ้านมี
ความเดือนร้อนอยู่แล้ว เราเป็นหน่วยงานที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องชาวบ้านประชาชนเมื่อ
เราสามารถที่ช่ วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ เรื่องซับเมิร์ทใครก็ไม่อยากให้เสีย เรื่องการดูแล
ก็เหมือนกัน มีชุดควบคุมอยู่แล้ ว เราไม่ต้องไปปิด -เปิดถ้าหากว่า น้ําเต็มมันก็จะมีการ
ตัดระบบเอง การช่วยเหลือดูแลชาวบ้านทุกอย่างเมื่อเราเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลทุกข์สุข
ของพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนนะครับ เมื่อชาวบ้านเดือนร้อนเราก็ต้องดูแล
ช่ว ยเหลื อ ไม่ ใช่ เราจะไปเรี่ย ไรเก็บ เงิ นชาวบ้ านมาอี ก คนละร้ อยสองร้อ ยเพิ่ มความ
เดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ชาวบ้ า นอี ก ซึ่ ง จริ ง ๆ ก็ ไ ม่ มี ร ะเบี ย บว่ า ต้ อ งสมทบ อั น นี้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายความคิ ด ของหน่ว ยงานเราเป็น คนตั้ งขึ้ นเองนะครั บ เรื่ องการดูแ ลหรื อการ
ช่วยเหลือตัวเองเราก็ช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้ว เมื่อเงินไม่พอในชุมชนนั้นช่วยได้ก็ช่วยเหลือ
เอาแรงกายช่วยกันก่อน บ้านน้ําดิบยังไม่เคยขอความช่วยเหลือนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
เมื่อเรามีเงินเราช่วยตัวเองจนเงินหมด สุดความสามารถของพี่น้องชาวบ้านเราแล้วถึงมา
ขอหน่ วยงานที่รับผิดชอบดูแล ขอเพิ่มเติมหรือว่าชี้แจงให้ ทางที่ประชุมรับทราบด้ว ย
นะครับ ขอบคุณครับ
/ นายสุภักดิ์...

๑๐
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านรองฯ สมเพชร กาวรรณ์ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ประเด็นที่มีข้อซักถาม
ที่มีข้อโต้แย้ง อยากจะให้ดู ญัตติที่ผมเสนอเข้ามานะครับ สิ่งที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้ามานั้ น
เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะดูแลทุกข์สุขของประชาชน เป็นอํานาจตามกฎหมาย ได้เปิด
ช่องไว้ว่าเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบก็ต้องให้ความช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน และนโยบายที่ผมไปรับเมื่อจังหวัดพิษณุโลก นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ได้เน้นย้ําเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตร นี่ยังโชคดีนะครับที่เป็นบ้านน้ําดิบที่มี
ท่านรองนายกฯ มีทั้งท่านสมาชิกสภา ที่เป็นประธานและทั้งเป็นคณะกรรมการ ถ้าเป็น
บ้านห้วยบงที่ไม่มีสมาชิกในสภาแล้วใครจะมาชี้แจงครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาเรื่อง
กฎหมายอีกเยอะนะครับว่า เมื่อเป็นอํานาจและเป็นหน้าที่ที่ พึงกระทําและงบประมาณ
ของเราก็มีเพียงพอที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน ความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านเราจะไปสร้างเงื่อนไขฝ่ายบริหารคงทําไม่ได้ แต่ฝ่ายบริหารทําตามกรอบอํานาจ
หน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายให้ ส่ ว นสภาเป็ น ผู้ พิ จ ารณาจะให้ ห รื อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น สิ ท ธิ ข องท่ า น
ฝ่ายบริหารคงไม่เข้าไปตรวจลึก ได้ เมื่อดูสภาพความเดือดร้อนซึ่งมันเดือดร้อนจริงๆนะ
ครั บ เมื่ อ ซั บ เมิ ร์ ท มั น ไหม้ ขึ้ น มาไม่ ส ามารถจะสั บ เปลี่ ย นเหมื อ นห้ ว ยทรายนะครั บ
บ้ านห้ ว ยทรายอยู่ในบ่ อ ๑ สู บ อยู่ในซับเมิร์ท ๑ สู บ ซับเมิร์ท ตัว เดียวต่อ ใช้ 2-3 ที่
มัน ไม่ได้น ะครับ มันต้องเปิด คนใช้ไม่คํานึงถึงว่าจะไหม้คิดว่ ามีเงินจ่ายเป็นลักษณะนี้
นะครับ บางครั้งก็เหมือนดาบสองคม เวลาฝ่ายบริหารไม่เสนอให้สภาพิจารณาก็บอกว่า
ไม่ใส่ใจไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่เหมือนอย่างที่หาเสียง พอให้มาก็ยังไม่
ตรวจสอบเป็นดาบสองคมโดนทั้งขึ้นทั้งล่ อง เพราะฉะนั้ นอยากจะขอความเห็นใจจาก
สมาชิกสภาด้วย เพราะการพัฒนาต้องอาศัยงบประมาณ ซึ่งบริหารก็ดูแล้วว่าเงินจ่ายขาด
สะสมเรามีสิ บห้า ล้านกว่า สามารถใช้ ได้ถึงสี่ ล้ านกว่าบาท เงินสามหมื่นกว่าบาทเพื่อ
ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านทีไ่ ด้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบนะครับ ถ้าบ้านใดไม่มีน้ํา
จะรู้ว่าเดือดร้อนขนาดไหน บางครั้งส่งน้ําไม่ทัน เจ้าหน้าที่ส่งน้ําของเราส่งตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันเสาร์ ไฟไหม้ตีหนึ่งเที่ยงคืนก็ต้องไป นี่คืองานที่หนักมาก อย่างบ้านแพะคะปวงผมก็
ได้ไปประชุมแล้ว จะทําต่อไปในปีหน้า ต้องดูเรื่องน้ําให้เป็นระบบก่อนจะใช้งบประมาณ
ห้าล้านสิบล้านก็ต้องทําครับ ถ้าเราไม่ทําชาวบ้านก็เดือดร้อนครับเพราะฝากความหวัง
ไว้ที่ผู้บริหารและสภา การทํางานต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ควรจะยืดหลั ก
กฎหมายดีกว่า ถ้าเราจะถกเถียงกันไปมันก็ไม่ได้พัฒนา เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดเราควรจะปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อเราอยู่ในวาระที่เราเป็นอยู่ ถ้าออกไป
แล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ เขตเทศบาลไม่ได้กว้างใหญ่ถามใครก็ได้ครับ ช่องทางที่จะ
ช่วยเหลือได้ก็คือหน่วยงานเทศบาล งบประมาณไม่หนักหนาเป็นห้า ล้านสิบล้านผมว่า
ช่วยเหลือกัน ได้ก็ช่วยกัน ไป แม้แต่บ้านห้ว ยทรายผมเคยสอบทราบแล้ว ว่าให้เทศบาล
บริหารไหม ชาวบ้านไม่เอาครับจะบริหารเองไม่อยากให้เทศบาลไปยุ่ง จะบริหารกันเอง
ถ้าวันใดขาดแคลนมาก็จะมาขอความช่วยเหลือเป็นครั้งเป็นคราว ขออนุญาตอภิปราย
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ
/ นางนิลวรรณ...

๑๑
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ํานะคะ อย่างบ้านแม่กองแปภายในสองปีมานี้ไม่เคย
มีปัญหาจะอยู่ที่ผู้ บริหารน้ํา ผู้ ดูแลน้ํา ๑ คน การใช้ซับเมิร์ท ของบ้านแม่กองแปนะคะ
จะเริ่ม เปิ ดใช้ ๕ โมงเช้า ถึง ๘ โมง ตอนเย็น เปิด ๕ โมง ถึง ๗ โมงเปิดน้ําไว้ เพื่อให้
ชาวบ้านได้กักเก็บน้ําไว้ เฉพาะช่วงบ้านกลางบ้านเก่าแถวหน้าโรงเรียน นี่คือการบริหาร
จัดการน้ําซึ่งตอนแรกนึกว่าซับเมิร์ทเสีย ผู้บริหารท่านรองฯ ก็ไปดูให้พอดีมีช่างเกี่ยวกับ
การใช้น้ําของแม่กองแป ตอนแรกคิดว่าเครื่องจะเสียอาจจะต้องใช้งบประมาณสักสามสี่
หมื่นจะขอใหม่หมด แต่พอช่างไปดูเสียแค่จุดเล็กๆ เท่านั้นช่างมาแก้ไขให้นะคะเลยได้ใช้
จนถึงทุกวันนี้ นี้คือการใช้ซับเมิร์ท ที่พูดกัน อยู่ที่คนดูแลน้ําว่า เราจะบริห ารจัดการน้ํา
อย่างไร ที่ผ่านมากรณีอย่างหนองกระต่ายคนที่ดูแลน้ํารับผิดชอบตรงนั้นจะรู้เลยว่าเปิด
ซับเมิร์ทแค่ ๔๐ นาทีก็ปิดเลย ในเรื่องน้ํา จะต้องมีผู้รับผิดชอบและดูแลจะได้จัดการได้
ขอบคุณค่ะ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ สมาชิกสภาท่านอื่นมีใครจะอภิปรายอีก
ไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือ สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการขอ
อนุ มัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อเครื่องสู บน้ําบาดาลบ้านน้ําดิบหมู่ที่ ๑ แล้ ว
ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ําบาดาลบ้านน้ําดิบหมู่ที่ ๑ โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

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

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอสรุปมติที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ ๕ (5.1) ญัตติการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาลบ้านน้ําดิบหมู่ที่ ๑ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ) ไม่อยู่ใน
ที่ประชุม ๑ คน (สท.กร เสริมสกุล)
5.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกให้เหมาะสมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัด

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ
พัฒ นาสถานที่ และอุป กรณ์ อํ านวยความสะดวกให้ เหมะสมในการจั ดการศึ ก ษาให้ มี
คุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการพัฒนาสถานที่และอํานวยความสะดวกให้เหมาะสม
ในการจั ดการศึกษาให้มีคุณภาพให้แก่ส ถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแม่ยวม
/ หลักการ...

๑๒
หลักการและเหตุผล ตามที่สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้พิจารณาอนุมัติจ่าย
ขาดเงิน สะสม เพื่อดําเนิน การตามโครงการพัฒ นาสถานที่และอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวกให้เหมาะสมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยมติที่ประชุมอนุมัติงบประมาณ 1,473,000 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจากแบบแปลนเดิมมีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ดังนี้
๑) จากการควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้วัดระยะตรวจสอบพื้นที่ของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่าระยะของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และระยะของลานคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ก่อสร้างจริงไม่ตรงกับระยะตามแบบแปลน
ก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการสํารวจ ออกแบบ เนื่องจากเกิด
ความคลาดเคลื่ อ นของอุ ป กรณ์ ใ นการวั ด มุ ม ทํ า ให้ ร ะยะและปริ ม าณงานผิ ด พลาด
คลาดเคลื่อน ไปจากความเป็นจริง โดยเบื้องต้นช่างผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุด
งานก่อสร้างไว้ก่อน
๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็ นควรดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระยะและปริมาณงานให้ตรงตามพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ
สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายการงานที่ต้องทําการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายการ ปริมาณ งบประมาณ ดังนี้
- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานฐานพระพุทธรูป
- งานปลูกต้นไม้
ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกให้ เหมาะสมในการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพให้แก่ส ถานศึกษาในสั งกัด
โรงเรีย นอนุบ าลเทศบาลตําบลแม่ยวม และขอเสนอมายังสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับท่านประธานสภา
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนากยกฯ ครับ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย
เชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็ นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ
พั ฒ นาสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ อํ า นวยความสะดวกให้ เ หมะสมในการจั ด การศึ ก ษาให้ มี
คุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัด โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรด
ยกมือครับ

มติที่ประชุม

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

๑๓
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

มติที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
โครงการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้เหมะสมในการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง,
ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- , งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ), ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน (สท.กร
เสริมสกุล)
5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ในการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หลักการและเหตุผล
1. ค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ตั้งงบประมาณในเทศบั ญญัติง บประมาณรายจ่า ยเดิ มได้ตั้ งไว้ ไม่เ พียงพอต่ อการ
เบิกจ่าย
2. ประกอบกับมีหนังสือแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านน้ําดิบ หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ยวม ได้ขอความ
อนุเคราะห์เทศบาลตําบลแม่ยวมซ่อ มแซมฝาปิดท่อระบายน้ํา ซึ่งได้ชํารุดเสียหาย
หลายจุ ด ทําให้ เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ สั ญจรไปมาในเวลากลางคืน ทางหมู่บ้านจึงขอ
ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ําที่เสียหายประมาณ 20 แผ่ น ตามหนังสือบ้านน้ําดิบ
หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
3. กองช่าง ได้ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่ว ไปเกี่ย วกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้ส อย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 45,800 บาท
โดยขอโอนไปตั้งเพิ่มในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวนเงิน
6,000 บาท
4. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
ดังนั้ น จึงขอความเห็ นชอบในการขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานเคหะและ
ชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง) จึงได้
โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล เพื่อพิจารณาต่อไป
/ นายสุภักดิ์...

๑๔
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย/สอบถามข้อสงสัยเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ผมจะขอมติ
ที่ประชุมดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โปรดยกมือครับ/
สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

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

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

มติที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ คน
(ประธานสภาฯ), ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน (สท.กร เสริมสกุล)
5.4 ญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เพื่อขอใช้
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 ตาบลแม่ยวม

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เพื่อขอใช้สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบ้านแม่กองแป หมู่ ที่ ๙
ตําบลแม่ยวม ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตําบลแม่ยวม เพื่อขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
เพื่อขอใช้สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคริสตจักรของพระเจ้า บ้านแม่กองแป
หมู่ที่ 9 ตําบลแม่ยวม อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เหตุผลและความจําเป็น ด้วยทางคริสตจักรของพระเจ้า บ้านแม่กองแป ตั้งอยู่
เลขที่ 81/1 หมู่ที่ 9 ตําบลแม่ยวม อํา เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบัน
ได้ครบกําหนดการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ตามสัญญาครบกําหนด
15 ปี และการขอใช้สถานที่ดังกล่าวใช้เป็นที่นมัสการพระเจ้า ทําพิธีกรรมทางศาสนา
และถ่ายทอดความรู้อันดีงาม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ กับพี่น้องคริสตชน ในหมู่บ้าน
แม่กองแป หมู่ที่ 9 และหมู่บ้านใกล้เคียง ทางคริสตจักรพระเจ้าบ้านแม่กองแป จึงขอ
ความอนุเคราะห์นําเสนอขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
เพื่อขอใช้สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคริสตจักรของพระเจ้า บ้านแม่กองแป
ให้สภาเทศบาลตําบลแม่ยวมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ดังนั้น จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เพื่อขอใช้สถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของคริสตจักรของพระเจ้าบ้านแม่กองแปต่อไป ขอบคุณครับ
/ นายสุภักดิ์...

๑๕
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ขอเชิญ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้
ที่มาที่ไปก็ตามหลักฐานที่ทุกคนได้เห็น เมื่อสิบห้าปีที่แล้วได้ทําเรื่องการขอใช้พื้นที่ ซึ่งทาง
คริสตจักรก็ได้สร้างโบสถ์ตามเอกสารแนบท้ายที่ท่านได้เห็น ระยะเวลาสิบห้าปีได้ครบ
แล้ว พอดีได้ขึ้นไปจังหวัดป่าไม้จังหวัดก็ได้แนะนํามา ดิฉันจึงได้ทําตามขั้นตอนต่างๆ ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ขอโปรดให้สภาได้พิจารณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ ขอเชิญ เลขานุการสภาครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ การขอ
อนุญ าตใช้พื้น ที่เ ขตป่า สงวนแห่งชาติเป็นกฎหมายของป่าไม้ ส่วนกรณีของคริสตจักร
ของพระเจ้าบ้านแม่กองแป ได้เคยยื่นขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวน
ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อปี ๒๕๔๕ นะครับ ครั้งนั้นเรายังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เคยได้
นําเข้าสู่พิจารณาของสภา อบต.ในขณะนั้น และได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอไปยัง
ป่าไม้จังหวัด และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ เนื้อที่ใช้งานประมาณ ๔ ไร่
๓ งานเศษ โดยอายุการเข้าทําประโยชน์ ประมาณ ๑๕ ปี มาถึงตอนนี้ถื อว่าครบแล้ ว
หลังจากที่สภาเห็นชอบแล้วก็เป็นขั้นตอนของผู้ร้องขอที่จะดําเนินเรื่อง ซึ่งจะต้องไปยื่น
ขอต่ออายุไปยังหน่วยงานน่าจะเป็นสํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือกรมป่าไม้จังหวัด
ต่อไป นี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย/สอบถามข้อสงสัยอีก
ผมจะขอมติที่ประชุมดังนี้ครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
เพื่อขอใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคริสตจักรบ้านแม่กองแป โปรดยก
มือครับ/ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

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

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

สรุปมติที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.4 เรื่องขอความเห็นชอบใช้พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เพื่อขอใช้สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
คริสตจักรของพระเจ้าบ้าน บ้านแม่กองแป ที่ประชุมได้มีมติการประชุมด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ ๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ) ไม่อยู่ในที่
ประชุม ๑ คน (สท.กร เสริมสกุล)
/ 5.5 การคัดเลือก...

๑๖
5.5 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
แทน นายชัยรัช สุนันท์ (สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม เขต 2 ที่เสียชีวิต)
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม แทนนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เขต ๒ ที่เสียชีวิตไป ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมแทน สท.ชัยรัช สุนันท์ เชิญครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบซักเล็กน้อยครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ในระเบียบวาระการคัดเลื อก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตํา บลแม่ย วม แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง กรณีที่กรรมการฯ ท่านเดิม คือท่านชัยรัช สุนันท์ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม เขต ๒ ได้เสียชีวิตลงไปแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการที่สภาแต่งตั้ง ในกรณีนี้คือกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ที่เคยได้แต่งตั้งไว้แล้ว โดยที่ประชุมได้กําหนดให้มี กรรมการฯ
๓ ท่านนะครับรวมถึงท่านที่เสียชีวิตไป เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงมีตําแหน่งอยู่ ๑ ตําแหน่ง
ท่านสมาชิก สภาจะต้องหารือกันแล้ วนําเสนอในที่ประชุม โดยขอให้ ท่านเสนอชื่อผู้ ที่
สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม และมีผู้รับรองจํานวน
๒ ท่าน หากไม่มีท่านใดเสนอเกินจํานวนที่ว่างก็คือ ๑ ท่าน คือท่านเสนอเพียง ๑ รายชื่อ
แล้วไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา ท่านประธานสภาก็สามารถสรุปได้ว่าผู้ที่
ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
โดยปริ ยายเลยนะครับ ขอเพิ่มเติมความเข้าใจให้ส มาชิก สภาเพียงเท่านี้ครับ ขณะนี้
ที่ประชุมก็มีสมาชิก สภาอยู่ ๖ คน ถือว่าครบองค์ประชุมอยู่ถ้า มี ๕ คนจะไม่ได้นะครับ
เพราะถือว่ามีสมาชิกสภาไม่ถึงครึ่ง และผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับไม่อยู่
ในที่ประชุมไม่ได้นะครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเลขานุการสภา ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อครับ และขอผู้รับรองจํานวน
๒ คนครับ เชิญท่านหมวก วิญญายอง ครับ

นายหมาก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเสนอท่าน สท.อินถา อินแถลง ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ (ผู้รับรอง สท.นิลวรรณ และ สท.โอกาส) ตอนนี้มีท่านหมวก
วิญญายอง ได้เสนอท่าน สท.อินถา อินแถลง มีใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมจะสรุปเลยนะครับ สมาชิกสภาได้คัดเลือกท่าน สท.อินถา อินแถลง เป็นกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแทน นายชัยรัช สุนันท์ ที่เสียชีวิตลงนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
/ นายพุทธิวัฒน์...

๑๗
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในวาระอื่นๆ ผมมีเรื่องที่จะหารือนะครับ เนื่องจากว่าทางเทศบาลของเรามีที่ดินที่จะทํา
โรงเรียนซึ่งเราได้อาคารเรียนมาจากกรมส่งเสริมฯ หกล้านบาทตอนนี้ดําเนินการก่อสร้าง
และมีพื้น ที่ที่เหลื ออยู่ส่ วนหนึ่งผมได้ทางกองช่างได้ไปคํานวณว่าเราจะต้องวางกล่ อง
แกเบี้ยนปิดหัวปิดท้ายและจะมีท่อลอด เพราะที่ปัจจุบันมันเป็นร่องน้ําเราจะถมทั้งหมด
ไม่ได้ เพราะน้ําอาจจะท่วมสร้า งความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ จึงได้คํานวณคร่าวๆ
จะเป็นข้อนําเสนอนะครับ สถานที่จะก่อสร้างก็คือบริเวณที่ซื้อใหม่ กองช่างได้คํานวณ
ก็จะมีการถมดินและมีการวางกล่องแกเบี้ยนขนาด ๑x๑ เมตร จํานวนทั้งหมด ๖๒๔
กล่อง หน่วยละ ๙๓๐ บาท และก็มีหินแม่น้ําบรรจุในกล่องแกเบี้ยน แผ่นใยสงเคราะห์
และท่ อ คอนกรี ต ขนาด ๑.๕ เมตร จํ า นวน ๑๑๐ ท่ อ ค่ า แรงผสมคอนกรี ต และมี
ปูนซีเมนต์ งบประมาณคราวๆที่รวมไว้หมดนะครับ จะเป็นเงินอยู่ประมาณ ๕,๘๖๐,๐๐๐
บาท ก็จะได้หารือและขอฝากให้ทางสมาชิกได้พิจารณาด้วยเพราะว่าที่ดินเราได้ซื้อไว้แล้ว
แต่เนื่องจากเป็นทีด่ ินที่เป็นป่าแข็มนะครับจําเป็นจะต้องถมปรับที่ขึ้นมาเพื่อจะเอาอาคาร
ซึ่งผมได้ขอไปทางกรมส่งเสริมฯ เป็นอาคารของโรงเรียนอนุบาลระดับ ป.๑ ถึง ป.๖ นะ
ครับ จะเป็นอาคารขนาด ๓ ชั้น ซึ่งปัจจุบันที่ของเทศบาลเราไม่มีถ้าจะทําตรงนั้น
จะต้องใช้งบประมาณ ๖ – ๗ ล้านนะครับ และจะต้องมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่จะทํา
รั้วเพราะว่าสถานศึกษาจะต้องมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันเด็กจะมีผลกระทบ ที่นําเข้า
วาระอื่นๆเพระว่าไม่กล้าเสนอจ่ายขาดเพราะเงินมี ๔ ล้านกว่าบาท มันจะมี ๒ ประเด็น
คือ ๑.ถ้าท่านไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้ คงจะต้องไปหาสถานที่ใหม่ เพราะว่าโรงเรียนของ
เรามีถึงชั้น ป.๕ แล้ว ปีหน้าก็จะมี ป.๖ นักเรียนก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าได้อาคารมาคง
จะเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อเสนอให้สภาพิจารณา ตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ยื่นเรื่องให้ท่านสมาชิก
สภาได้ทราบก่อน เพราะว่าจํานวนงบประมาณต้องใช้เยอะนะครับ คงจะเรียนให้สภาเพื่อ
นําไปพิจารณา คงจะพูดกันนอกรอบกันก่อนนะครับ ว่าเราจะทุ่มเงินไป ๖–๗ ล้านหรือ
เราจะหาที่ใหม่ เราซื้อที่ใหม่เอาที่ติดถนนดูที่ ส ะดวก ที่ ตรงนั้น ก็ ให้ เป็นของโรงเรีย น
อนุบาลไป แต่ถ้าจะขุดเป็นสระน้ําผมไม่เห็นด้วยนะครับ เพราะมีข่าวบ่อยๆที่ เด็กตกสระ
น้ํายิ่งเด็กอนุบาลเผลอไม่ได้เลยเดี๋ยวเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมนะครับ ไม่ได้ขอมตินะครับ
เพียงแต่ว่า ขอให้ท่านไปศึกษาหารือ ถ้ามีโ อกาสเราคงจะได้พูดคุยกันนอกรอบอีกครั้ง
ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านายกฯ นะครับ สมาชิกสภาท่านอื่นมีเรื่องที่จะอภิปรายหรือสอบถาม
อีกหรื อไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอปิดการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
/ คณะกรรมการ...

๑๘

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 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 2 ประจําปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นายหมวก วิญญายอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

