๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕60
วันที่ 1 กันยายน 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 -ลาป่วย-

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพุทธิวัฒน์
๒. นายสมคิด
๓. นายสมเพชร
๔. นายสุชาติ
๕. นายบุญส่ง
6. นายสุชาติ
7. นางสาวบังอร
8. นางสาวภัทรา

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
สกุลกิจ
ผิวนวล
ศิริ
นรินคํา

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผช.ผญบ. หมู่ 10
ผอ.กองช่าง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมได้ ต รวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มาลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม
และอยู่ในห้องประชุมขณะนี้มีทั้งหมดจํานวน 9 คน (รวมท่านประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภา
ลาป่ ว ยจํ า นวน 1 ท่ า น 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 ต่อไปก็ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามั ญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2560 เชิญครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ทุ ก ท่ า นบั ด นี้ ส มาชิ ก สภาได้ ม าประชุ ม พร้ อ มกั น แล้ ว และเลขานุ ก ารสภาฯ
ได้ตรวจสอบแล้วว่า ครบองค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
/ การประชุม...

๒
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 25
ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2560 โดย
เรียงลําดับการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ในวาระนี้ก็จะขอแจ้งเรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2 นายโอกาส สิงขรบรรจง ขอลาป่วย

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ครั้งที่แล้ว เลขานุการสภาฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ไม่มี)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ไม่มี จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 รายงานการพิจารณาแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบี ย บวาระที่ 4 เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ตั้ ง ขึ้ น พิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว
เป็นการรายงานการพิจารณาแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอเชิญประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครับ เชิญครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ประธานกรรมการแปรญัตติฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ
ได้ รั บเลื อกเป็ นประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ ขอรายงานการพิ จารณาแปรญั ตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ตามที่สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วย
นายสุภักดิ์ มันทะนา, นายอินถา อินแถลง, นายชาญชัย ไชยสูตร, นายโอกาส สิงขรบรรจง
และนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร และที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้เห็นชอบกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ไว้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลายื่น คําแปรญัตติฯ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอคําแปรญัตติ จํานวน 2 ราย คือ
นายพุทธิ วัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม และ นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1 และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณา
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 21 22 สิงหาคม 2560 โดยได้เชิญผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สํานัก/กองต่างๆ
/ และผู้ยื่น...

๓
และผู้ยื่นเสนอคําแปรเข้าชี้แจงนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการพิจารณาแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว
จึงขอสรุปผลการพิจารณาแปรญัตติดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561”
-ไม่มีผู้เสนอยื่นคําแปรญัตติ
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับเดิม มีความถูกต้องเหมาะสมแล้ว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวมเสนอ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
-ไม่มีผู้เสนอยื่นคําแปรญัตติ
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างเทศบัญญัติเดิมมีความถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวมเสนอ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น
53,586,250 บาท
-ไม่มีผู้เสนอยื่นคําแปรญัตติ
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นว่าจํานวนเงินตามร่างเดิมไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนเนื่องจากแปรลดจากโครงการหนึ่งแต่ไปเพิ่มให้กับอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็น
จํานวนเงินเท่าเดิมจึงไม่ต้องปรับเปลี่ยนจํานวนเงินที่ตั้งจ่าย
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบไม่ต้องแก้ไขจํานวนเงินในข้อ 3 โดยให้ตั้งจ่ายเป็นเงิน 53,586,250 บาท เท่าเดิม
/ การสงวน...

๔
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 53,586,250 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยอดรวม 11,025,900 บาท

- มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ จํานวน 1 ราย คือ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรี
ตําบลแม่ยวม รายละเอียดคําแปรญัตติ ดังนี้
ขอแปรเพิ่ม
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย หน้า 10/35 (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ) ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพิ่มอีกจํานวน 200,000 บาท จากที่ตั้งไว้เดิมจํานวน 210,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 410,000 บาท
โดยนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2560 ว่า เนื่องจากการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จริงๆ แล้วต้อง
ใช้ง บประมาณค่ อนข้างสู ง และจากที่ ได้ ไปดู งานของที่อื่ นมาก็ เห็ น ว่า หากโครงการ
ดังกล่าวสําเร็จต้องใช้งบประมาณถึง 6-7 แสนบาท แต่ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติถือว่าไม่เยอะ
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-การพิจารณาขอเสนอแปรญัตติของนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง แล้วมีข้อสังเกต
ดังนี้ การขอแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวน
เงิ น ที่ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สามารถกระทํ า ได้ ต ามข้ อ 60 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยข้อบัง คับการประชุ มสภาท้อ งถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบตามการเสนอแปรญัตติ ของ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวม โดยยังคงให้ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ได้ชี้แจงความเห็น
ของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไป
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอสงวนคําแปรญัตติ
/ การพิจารณา...

๕
การพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้านบริหารงานทั่วไป (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียด
จากผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แล้ว
เห็นว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 ในแผนงานดังกล่าวในภาพรวม มีความ
เหมาะสม สอดคล้ องกั บปัญ หา ความต้อ งการของประชาชนเป็ นไปตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น 4 ปี
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 1,056,600 บาท
การพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้านบริหารงานทั่วไป (แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โดยได้รับฟังการชี้แจง
รายละเอียดจาก เจ้าพนักงานป้องกันฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แล้ว เห็นว่าการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 ในแผนงานดังกล่าวในภาพรวม มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
/ ด้านบริการ...

๖
ด้านบริการชุมชมและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 17,524,940 บาท
- มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ จํานวน 2 ราย คือ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรี
ตําบลแม่ยวม และนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม โดยมีรายละเอียด
คําแปรญัตติ ดังนี้ (1) นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
ขอแปรลด
งานระดับ ก่อนวัย เรี ยนและประถมศึก ษา งบลงทุน ค่า ที่ดิ นและสิ่ งก่ อสร้า ง
หน้ า 21/35 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน ตั้งไว้จํานวน 300,000 บาท
ขอแปรลดทั้งหมดจํานวน 300,000 บาท
โดยนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2560 ว่า เนื่องจากได้ปรึกษากับปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องแล้วว่า
การก่อ สร้ างโรงอาหารให้ กับ เด็ กนั กเรีย นโรงเรีย นอนุบาลเทศบาลตํา บลแม่ ยวมนั้ น
หากจะรองรั บ ไปอี ก 2-3 ปี ข้ า งหน้ า โรงอาหารนี้ ก็ อ าจจะคั บ แคบไปเพราะจํ า นวน
นักเรียนจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะใช้สถานที่นี้เป็นห้องประชุ มของโรงเรียนด้วย จึงคิดว่าน่าจะ
สร้างให้กว้างกว่านี้เพื่อที่จะไม่ต้องมาทําใหม่อีก เมื่อจะสร้างให้ใหญ่ขึ้นงบประมาณเพียง
เท่านี้ก็ไม่เพียงพอจึงคิดว่าโครงการดังกล่าวน่าจะขอจ่ายขาดเงินสะสม
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-การพิจารณาขอเสนอแปรญัตติของนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวม คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง แล้ว
มีข้อสังเกต ดังนี้
การขอแปรญัตติเพื่อขอลดรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวน
เงินที่ขออนุมัติจ่าย ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกระทําได้ ตามข้อ 59 และข้อ 60 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยข้อบัง คับการประชุ มสภาท้อ งถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบตามการเสนอแปรญัตติ ของ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวม โดยยังคงให้ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ได้ชี้แจงความเห็น
ของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไป
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอสงวนคําแปรญัตติ
(2) นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ และได้
ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ดังนี้
แผนงานการศึกษา
หน้าที่ 14/35 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,690,000 บาท
นายกร เสริมสกุล ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ว่า
/ รายการ...

๗
รายการแผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตนเองต้องการรับฟัง
คําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับฟังคําชี้แจงแล้วและมีความเข้าใจ จึงขอผ่านโดย
ไม่แปรญัตติ
การพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้า นบริการชุมชมและสังคม
(แผนงานการศึกษา) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาร่างเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา โดยได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดจาก
นักวิชาการศึกษา (รั กษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ) เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2560 แล้ ว
เห็นว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 ในแผนงานดังกล่าวในภาพรวม มีความ
เหมาะสม สอดคล้ องกั บปัญ หา ความต้อ งการของประชาชนเป็ นไปตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น 4 ปี
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
2. แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม 1,692,700 บาท

การพิ จ ารณาแปรญั ตติ ของคณะกรรมการแปรญั ตติ ด้ า นบริ การชุ มชมและสั งคม
(แผนงานสาธารณสุข) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานสาธารณสุข โดยได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดจาก
หัวหน้ าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แล้ ว เห็นว่าการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 ในแผนงานดังกล่าวในภาพรวม มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
/ 3.แผนงาน...

๘
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 523,700 บาท
การพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้านบริการชุมชมและสังคม
(แผนงานสังคมสงเคราะห์) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
- คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียด
จากหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แล้ว เห็นว่าเป็นเพียงการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายฯ ด้านเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห์ เ ท่ า นั้ น ในแผนงานดั ง กล่ า ว
ในภาพรวมจึงมีความเหมาะสมแล้ว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 5,358,068 บาท
- มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ จํานวน 2 ราย คือ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรี
ตําบลแม่ยวม และนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม โดยมีรายละเอียด
คําแปรญัตติ ดังนี้ (1) นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
ขอแปรเพิ่ม
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 30/35 (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพิ่มอีกจํานวน 100,000 บาท จากที่ตั้งไว้เดิม จํานวน 50,000 บาท
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท
โดยนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2560 ว่า งบประมาณที่แปรเพิ่ม จะนําไปปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขฯ ที่บ้านห้วยทราย
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-การพิจารณาขอเสนอแปรญัตติของนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําแปรญัตติของนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง แล้วมีข้อสังเกต
ดังนี้
การขอแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จํานวนเงิน ที่ขออนุมัติจ่าย ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกระทําได้ ตามข้อ 60 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยข้อบัง คับการประชุ มสภาท้อ งถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
/ มติคณะกรรมการ...

๙
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบตามการเสนอแปรญัตติ ของ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวม โดยยังคงให้ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ได้ชี้แจงความเห็น
ของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไป
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอสงวนคําแปรญัตติ
(2) นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ และได้
ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ดังนี้
ขอแปรลด
1. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้าที่ 30/35 จัดหารถกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ขอแปรลดทั้งหมดจํานวน 1,500,000 บาท
โดย นายกร เสริมสกุล ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ว่า
เนื่ องจากเห็ น ว่าการตั้งงบประมาณดังกล่ าว ไม่มีความชัดเจน ไม่ได้ระบุคุณลั กษณะ
เฉพาะ(เสปค) ขนาด ซีซี ปริมาณ/จํานวนรถ ประกอบกับเห็นว่าควรนํางบประมาณส่วนนี้
ไปใช้ในภารกิจอื่นที่จําเป็นเร่งด่วนมากกว่า
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
- คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหาร ผู้อํานวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
กับโครงการจัดหารถกระเช้าไฟฟ้า เข้ามาชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ซึ่งฟังได้ว่าจําเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในภารกิจซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และแม้ว่าคําเสนอ
แปรญั ตติของ สท.กร เสริ มสกุล จะมีเหตุ ผ ลแต่ เมื่อ ฝ่ ายบริห าร (นายกเทศมนตรีฯ )
ประสงค์จะดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรที่จะให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
ให้สมาชิกสภาในวาระที่ 2 ได้รับทราบข้อมูล ก็จะเป็นการดีกว่า
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-ไม่เห็นชอบกับคําแปรญัตติของ นายกร เสริมสกุล โดยยังคงให้ นายกร เสริมสกุล
ได้ชี้ แจงความเห็ นของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ในวาระที่ 2 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-นายกร เสริมสกุล ขอสงวนคําแปรญัตติ
2. งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้าที่ 28/35 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้
196,000 บาท ขอแปรลดจํานวน 80,000 บาท คงเหลือ 116,000 บาท
โดยนายกร เสริมสกุล ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ว่า เนื่องจากเมื่อปรับลด
งบประมาณซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ก็สมควรที่จะปรับลดค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถที่ตั้งไว้
เพื่อรองรับ
/ ข้อสังเกต...

๑๐
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
- คณะกรรมการฯ เห็ นว่า เนื่ องจาก สท.กร เสริมสกุล ได้ส งวนคํ าแปรญัต ติ
ไว้ แ ล้ ว จึ ง สามารถที่ จ ะอธิ บ ายเหตุ ผ ลการแปรลดงบประมาณ ในรายการดั ง กล่ า ว
ให้สมาชิกสภาทั้งหมดได้รับทราบพร้อมกันในคราวประชุมวาระ 2
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-ไม่เห็นชอบกับคําแปรญัตติของนายกร เสริมสกุล โดยยังคงให้นายกร เสริมสกุล
ได้ชี้แจงความเห็ นของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ในวาระที่ 2 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-นายกร เสริมสกุล ขอสงวนคําแปรญัตติ
การพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้านบริการชุมชมและสังคม
(แผนงานเคหะและชุมชน) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานเคหะชุมชน โดยได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดจาก
ผู้อํานวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2560 แล้ ว เห็ นว่าการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ.2561 ในแผนงานดังกล่าวในภาพรวม มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 257,800 บาท
การพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้านบริการชุมชมและสังคม
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยได้รับฟังการชี้แจง
รายละเอียดจากหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ และนักวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แล้ว
/ เห็นว่าการตั้ง...

๑๑
เห็นว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 ในแผนงานดังกล่าวในภาพรวม มีความ
เหมาะสม สอดคล้ องกั บปัญ หา ความต้อ งการของประชาชนเป็ นไปตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น 4 ปี
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 271,382 บาท
การพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้านบริการชุมชมและสังคม
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยได้รับฟัง
การชี้แจงรายละเอียดจากนักวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แล้ว เห็นว่า
การตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 ในแผนงานดังกล่าวในภาพรวม มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร ยอดรวม 71,000 บาท
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการเกษตร โดยได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดจาก
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แล้ว เห็นว่าการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ.2561 ในแผนงานดังกล่าวในภาพรวม มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
/ มติคณะกรรมการ...

๑๒
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง ยอดรวม 15,804,160 บาท
ข้อสังเกต/ความเห็น/การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานงบกลาง โดยเห็นว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.
2561 ในแผนงานดัง กล่ า วเป็น การตั้ ง งบประมาณตามระเบีย บกฎหมายที่ กํ า หนด
ในภาพรวมมีความเหมาะสมแล้ว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
- เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เดิม ที่ผ่านวาระรับหลักการ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ –ไม่ม-ี (เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 0 บาท)
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
-ไม่มีผู้เสนอยื่นคําแปรญัตติ
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างเทศบัญญัติเดิมมีความถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวมเสนอ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
/ ข้อ 7 ให้นายก...

๑๓
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่ยวม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
-ไม่มีผู้เสนอยื่นคําแปรญัตติ
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ
-คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างเทศบัญญัติเดิมมีความถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวมเสนอ
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
-เห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวมเสนอ
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
-ไม่มี
การสงวนคาแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้บริหาร
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
ข้อ 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ) พิจารณาตามรายข้อที่มีการยื่นคําเสนอแปรญัตติ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อ
พิจารณา ข้อ5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ โดยจะพิจารณาเรียงลําดับตามข้อที่มีการแปร
ญัตติเท่านั้น ตามรายละเอียดดังนี้ครับ
ลาดับที่ 1
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป นายพุทธิวั ฒน์ ใจสู ง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ขอแปรเพิ่ม งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย หน้า 10/35
(รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ) ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มอีกจํานวน 200,000 บาท จากที่ ตั้งไว้เดิม จํานวน
210,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 410,000 บาท มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบตามการเสนอแปรญัตติของ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง โดยยังคงให้ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
ได้ชี้แจงความเห็นของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไปขอเชิญ นายพุทธิวัฒน์
ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ชี้แจงเหตุผลในการขอแปรญัตติของโครงการดังกล่าว
เชิญครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ทางคณะกรรมการแปรญัตติที่มีม ติ
เห็น ชอบตามที่ผมได้เสนอญัตติมาเพิ่มในการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี ซึ่งในการ
จัดทําแผนที่ภาษีนั้น ทางผู้บริหารได้เชิญ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตําบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่ามีความ
จําเป็นและมีความสําคัญ และในแง่ของกฎหมายท้องถิ่นทั่วประเทศ จะต้องจัดทําระบบ
แผนที่ภาษีให้เสร็จสิ้นทุกแห่งซึ่งจะเหลือระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ระบบแผนที่ภาษี
/ มีความสําคัญ...

๑๔
มีความสําคัญมีความจําเป็นอย่างไร ข้อ 1 เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ครบ 100% ข้อที่ 2 สามารถเชื่อมโยงกับกองการศึกษาในเรื่อง
ที่อยู่อาศัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และในเรื่องสาธารณสุขก็สามารถสืบค้นในเรื่องผู้ป่วย
ติดเตียงหรือว่าระบบอํานวยความสะดวก ในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่ดินก็สามารถ
แยกแยะออกว่าที่ดินที่ราษฎรถือครองนั้นเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ เป็นที่ดินของป่าไม้ หรือ
ที่ดินอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ได้เอื้อประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลแม่ยวม จะเห็นได้ว่าเทศบาลตํา บล
สันนาเม็ง หลังจากที่ได้จัดทําแผนที่ภาษีเสร็จ จากที่จัดเก็บรายได้เพียงหนึ่งแสนกว่าบาท
ตอนนี้จัดเก็บภาษีได้มากถึงหนึ่งล้านกว่าบาท ที่ สําคัญที่สุดเป็น นโยบายและคําสั่งของ
รัฐบาลต้องทําให้ เสร็จ แต่เนื่องจากครั้งแรกงบประมาณเรามีน้อยจึงตั้ง เพียงสองแสน
กว่าบาท ตอนนี้ใ นเมื่อสามารถปรับลดในเรื่องของการสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนได้ของบประมาณไว้สามแสนกว่าบาท ซึ่งไม่พอเพียงที่จะดําเนินการสร้าง
โรงอาหารเพราะปัจจุบันนี้ มีนักเรียนเกือบสองร้อยกว่าคน จึงได้หารือกับผู้อํานวยการ
โรงเรีย น, ปลัดเทศบาลฯ และ ผอ.กองช่างฯ แล้ วว่า เห็น ควรจะทําให้ดีที่สุ ด ทําให้ ดี
ไปเลย ไม่ตอ้ งปรับปรุงหลายครั้ง ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนฯ ก็ยังไม่มีรั้วรอบขอบชิด จากข่าว
หลายๆ สื่อ มีปัญหาที่เด็กนักเรียนออกจากสถานที่โรงเรียนฯ ได้รับอุบัติเหตุ หรือมีเหตุ
ต่างๆ มากมาย และสถานที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ติดกับลําน้ํายวม นี่คือประเด็น
และสิ่งหนึ่งที่ผมได้ขออนุญาตคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็เพื่อจะได้มาชี้แจงให้กับสมาชิก
สภาฯ ซึ่งเสียงส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้รับทราบ ผมขออธิบาย
เพียงสั้นๆ แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่แทนประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ที่ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอแปรญัตติฯ ให้กับสมาชิกสภา
ได้รับทราบ ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเป็นเรื่องๆ ไปเลยนะครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (ร่างเดิม) ที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างเดิม)

จานวน 8 เสียง

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปร
ญัตติของนายกฯ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ(ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไข
-งดออกเสียง

จานวน - เสียง
จานวน 1 คน

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับที่ 1 ด้านบริหารงานทั่วไป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ร่างเดิมที่ผ่านวาระรับหลักการ) จํานวน 8 เสียง,
เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปรญัตติของนายกฯ
–ไม่มี-, งดออกเสียงจํานวน 1 คน (รองประธานสภาฯ ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)
/ นายหมวก...

๑๕
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นการพิจารณาข้อที่มีการแปรญัตติในลําดับที่ 2 ครับ
ลาดับที่ 2
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา นายพุทธิ วัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ได้ยื่น
เสนอขอแปรญัตติ ขอแปรลด งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดนิ
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หน้ า 21/35 โครงการก่ อ สร้ า งโรงอาหารโรงเรี ย น ตั้ ง ไว้ จํ า นวน
300,000 บาท ขอแปรลดทั้งหมดจํานวน 300,000 บาท มติคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ เห็นชอบตามการเสนอแปรญัตติของ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง โดยยังคงให้ นายพุทธิวัฒน์
ใจสูง ได้ชี้แจงความเห็นของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไปขอเชิญนายพุทธิวัฒน์
ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ชี้แจงเหตุผลในการขอแปรญัตติของโครงการดังกล่าว เชิญครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภาผู้ ทรงเกียรติ
และผู ้เ ข้า ร่ว มประชุ ม สภาทุ ก ท่ า น ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทางคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ที่เห็นชอบตามที่ผมได้เสนอญัตติ จากที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้ จากงบประมาณเพียง
สามแสนกว่าบาท ไม่เพียงพอที่จะนํามาสร้างโรงอาหาร ซึ่งเด็กนักเรียนก็มีจํา นวนเพิ่มขึ้น
ทุกปี ปี นี้ ก็มีนักเรียนถึงชั้น ป.5 และในปีต่อไปนักเรียนก็จะเพิ่มขึ้น อีก 1 ชั้น ก็จะมี
จํานวนนั กเรีย นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวคิดกับทางโรงเรียนและทางหลายๆ ฝ่ ายว่า
ในเมื่อเราจะทําแล้ว เราก็ควรทําให้ดีที่สุดและสมบูรณ์แบบเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลายๆ
อย่าง ทั้งเป็นที่รับประทานอาหารของโรงเรียน และสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นห้องประชุม
ให้นักเรียนและผู้ปกครองทํากิจกรรมร่วมกันได้ และได้สอบถามทางปลัดเทศบาลฯแล้วว่า
สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อทําในสิ่งนี้ได้ ซึ่ งเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ อยู่แล้ว ผมขอ
อธิบายเพียงเท่านี้ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็เห็นชอบแล้วครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอแปรญัตติฯ แล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมสภา
เลยนะครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ร่างเดิม) ที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ท่านประธานสภา ผมขอใช้สิทธิในการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คือว่าอาจมีการเข้า ใจผิดกันนะครับ ในเรื่องการขอมติที่ประชุม ผมขอทบทวนอีกครั้ง
มติตามร่างเดิมคือตามที่นายกฯ ได้เสนอคือตอนที่ไม่ได้แปรลด แปรเพิ่มนะครับ ส่วนร่าง
ใหม่คือตามที่นายกฯ ได้ขอแปรลด แปรเพิ่มแล้ว สมาชิกสภาฯทุกคนเข้าใจตามนี้หรือเปล่า
หากเข้าใจตามนี้ก็ให้ดําเนินการต่อครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตชี้แจงครับ ท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภาผู้ ทรงเกียรติ ผมก็สับสน
เหมือนกันครับ ผมอยากถามว่าท่านเห็นด้วยที่ผมเสนอหรือไม่ เพราะว่าในขั้นแปรญัตติ
ผมก็ มี ค วามคิ ด ว่ า คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ เห็ น ด้ ว ยที่ ผ มแปรลด และแปรเพิ่ ม
ตามอํ า นาจหน้ าที่ ตามกฎหมาย เพื่อ ลดในส่ ว นของอาคารซึ่ ง เราก็ มีสิ่ ง ที่ช ดเชยแล้ ว
และเพิ่มในส่ ว นของโครงการแผนที่ภ าษี และแผนงานเคหะชุมชน ในการปรับปรุงฯ
สถานที่ทํางานของกองสาธารณสุข และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็เห็นด้วยที่ผมเสนอ
แต่วันนี้กลับไม่เห็นด้วย ผมขอความชัดเจนด้วยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ
/ นายกร...

๑๖
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ท่ า นประธานสภาฯ ครั บ ท่ า นต้ อ งดํ า เนิ น การต่ อ ไปนะครั บ ตอนนี้ ท่ า นกํ า ลั ง ขอมติ
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ไม่มีสิทธิที่จะมีการอภิปรายกันแล้ว ท่านกําลังขอครั้งแรก
ไปว่า ขอความเห็นชอบว่ายังคงร่างเดิม มติที่ประชุมก็ได้ยกมือให้ท่านไปแล้ว ต่อไปท่าน
จะต้องขอว่าร่างที่ปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนต่อไปต้องเป็นแบบนี้ครับ ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา เนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกสภากําลังสับสน ความเข้าใจยังไม่
ชัดเจน ขออนุญาตท่านประธานฯ ถ้าท่านถามว่าเห็นตามทีน่ ายกฯ เสนอ หรือว่าเห็น
กับร่างที่นายกฯ เสนอ สมาชิกสภาอาจจะสับสน เพราะท่านประธานฯ ยังสับสนการลง
มติหากว่ามีความคลาดเคลื่อน หรือมี ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
ได้เสมอ ตอนนี้ท่านประธานฯ ควรจะขอมติใหม่เพื่อความชัดเจน ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
นายกเทศมนตรีฯ

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ซักเล็กน้อยครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา, ท่านผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม
สภาทุกท่าน จริงๆ แล้ววาระ 2 ได้ส่งเอกสารไปล่วงหน้าแล้ว วาระ 2 คือพิจารณาในข้อ
ที่มีการแปร ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้สรุปไปแล้วว่ามีการแปร
ญัตติอะไรไปบ้างมีใครเสนอขอแปรบ้างการขอแปรญัตติก็คือการขอเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผ่าน
จากวาระ 1 มา ทีนี้ในวาระ 2 ผู้ เสนอแปรเช่นนายกฯ หรือท่าน สท. ก็จะขอชี้ แจง
เหตุผลว่าทําไมถึงแปรฯ ทําไมถึงไม่แปรฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ หากเราเห็นด้วยสิ่งที่เขา
ขอแปรฯเราก็สามารถยกมือให้ความเห็นชอบ หากเราไม่เห็นด้วยจะทําได้ 3 ลักษณะ คือ
เห็นชอบตามร่างเดิม หรือเห็นชอบตามร่างใหม่ที่มีการแปรเพิ่ม หรือ งดออกเสียง และ
ท่านก็เคยผ่านการประชุมในลักษณะนี้มา 3 ปีแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไร เพราะ
เป็ น เรื่ อ งของความเข้ า ใจว่า ของเก่ ากั บ ของใหม่ ของเก่ า ก็ คื อ ร่า งฉบั บ ที่ ผ่ า นการรั บ
หลักการไปในการประชุมครั้งแรก เรารับหลักการไปแล้ว แต่ในที่ประชุมในวันนี้ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในบางข้อ ท่านจะเห็นด้วยกับการเปลี่ ยนแปลงนั้นหรือไม่ หากเห็นด้วยกับ
ของเก่าที่เห็นว่าดีแล้วก็เอาของเก่าซึ่งจะเป็นลักษณะนี้ แต่ภาษาที่เป็นทางการเวลาพูดก็
จะเป็นร่างเดิมกับร่างใหม่ ซึ่งเป็นภาษาทางการของการประชุมสภาฯ แค่นั้นเอง ที่นี้ท่าน
ต้องพิจ ารณาเอง ตามแต่ ดุล ยพินิ จของท่า น ถ้ าพูด แบบง่า ยๆ ก็คื อ ว่าที่ เรายกมื อรั บ
หลั กการไปแล้ว กับที่ มีผู้เสนอขอแปรญัตติ เราจะเลื อกแบบไหนเท่านั้นเองและท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้สรุปออกมาค่อนข้างละเอียดแล้วและผู้เสนอขอแปร
ญัตติก็ได้มาชี้แจงเหตุผลย้ําอีกครั้ง ผมไม่อยากให้ มีปัญหาในช่วงลงมติ เราจะต้องมา
ทบทวนแบบนี้เป็นประจําหรือครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทําอย่างไร หากมีผู้ทักท้วงมันก็
จะเป็นเรื่องเป็นราวอีก ผมอยากให้ท่านพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่ จะยกมือครับ ผมอยาก
ให้ท่านได้เข้าใจก่อนที่ท่านจะยกมือ และในความเป็นจริงท่านก็ต้องคิดไว้ในใจแล้ว เวลา
ประธานสภาถามท่านจะไม่ได้งง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ก้าวล่วงในสิ่งที่ท่านทํา เพียงแต่
อยากให้ท่านเข้าใจในสิ่งที่ท่านยกมือและจะไม่ต้องมีการทักท้วงกันอีก เดี๋ยวก็จะมีปัญหา
ตามมา ผมก็ปรารถนาดีทอี่ ยากจะให้เรื่องนี้ราบรื่น เพราะบางเรื่องก็เป็นเรื่องทีผ่ ู้เสนอญัตติ
/ คือนายกฯ...

๑๗
คือนายกฯ ขอเปลี่ยนแปลง ในบางข้อก็เป็นสิ่งที่ทางท่าน สท.กร เสริมสกุล(ขออนุญาต
เอ่ยนาม) ขอเปลี่ยนแปลง ผมขออนุญาตชี้แจงให้ชัดเจนอีกครั้งว่า เวลาท่านประธานสภา
ถามจะต้องถามตามกฎ กติกา ของการประชุมสภาฯ คือให้ปรึกษาเฉพาะข้อที่มีการแปร
ญัตติ ซึ่งมีไม่กี่ข้อท่านไม่ต้องงง เพียงแต่ว่าให้ท่านคิดไว้ก่อนว่า ท่านจะเอาของเก่าหรือ
ของใหม่เท่านั้นเอง เพราะประธานสภาฯ จะต้องถามแบบนี้อยู่แล้ว วาระนี้หากท่านไม่ยื่น
ขอแปรญัตติท่านก็อธิบายอะไรไม่ได้ มีแค่คนที่สงวนคําแปรไว้แค่นั้นเองที่จะสามารถพูด
ได้ เราก็แค่ได้ฟัง ฟังแล้วเสร็จแล้ว ประธานสภาฯ จะถามท่านว่าจะเอา อันไหนอันเก่า
หรืออันใหม่แค่นั้นเอง หวังว่าท่านคงจะเข้าใจครับ และเมื่อสักครู่ผมขออภัยยังสับสนกัน
ผมเองก็ยังไม่ทันนับว่าตกลงเห็นชอบร่างเดิมเท่าไหร่ เพราะว่ามีผู้ทักท้วงก็ตกลงกันว่า
จะเอายังไงเสียก่อนก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้ บริห าร และผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่า น
ผมนายระเบียบ กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ลงมติไป
ที่ท่านประธานสภาฯ ได้ถามนั้น ถูกต้องแล้วครับ ทั้งอันเก่าอันใหม่ร่างเดิมคือสมาชิกสภา
ยกมือไปแล้ว ท่านไม่ต้องมาขอมติใหม่แล้วครับ ให้ผ่านไปเลยครับไม่ต้องขอมติซ้ําครับ
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ มันอยู่ระหว่างก้ํากึ่งกัน คือยังไม่ได้นับผลและยังไม่ได้สรุปมติที่ประชุม
ผมขอวินิจฉัยว่าขอให้สมาชิกสภาฯ ลงมติใหม่ เพราะเลขาฯ ยังไม่ได้นับว่าเห็นชอบเท่าไหร่
ก็จ ะขอมติใ หม่ ตอนนี้ อยากให้ ท่ านพิจ ารณาให้ ดี ว่าจะเลื อกของเดิมหรือว่ าที่แปรญั ตติ
ให้ตัดสินใจให้ดีด้วย ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านกําลังทําหน้าที่ของท่านไม่เหมาะสมนะครับ เพราะมัน
ชัดเจนแล้ว คือการสับสนหรือไม่สับสนนั้นมันเป็นเรื่องของสมาชิกสภา เพราะท่านได้ส่ง
เอกสารให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาก่อนล่วงหน้าก่อน 3 วันแล้ว สุดแท้แต่สมาชิกสภาฯ
จะพิจารณาอย่างไร ซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงแสดงเหตุผลแล้ว และขอมติเมื่อสักครู่นี้ได้ลงมติไป
8 เสียง ชัดเจนแล้ว ต่อไปท่านจะต้องถามว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างใหม่ที่มี
การปรับปรุงแก้ไขก็แค่นั้นครับ แล้วท่านจะชี้นําหรือเบี่ยงเบนไปทําไมครับ ตอนนี้ท่าน
กําลังทําหน้าที่ของท่านอยู่ ท่านจะเสี่ยงหรือที่ทําแบบนี้ ในการพิจารณาต่างๆ มันอยู่บน
พื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ ท่านจะเสี่ยงหรือครับ ผมถึงได้ชี้แจงให้ท่านประธานสภา
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คําวินิจฉัยของท่านประธานสภา
ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของที่ประชุม หากท่านประธานสภาเห็นว่าการลงมติไปนั้นยั งไม่ชัดเจน
ถ้าท่า นประธานสภา วินิ จฉัยว่ าเห็ นสมควรที่ จะลงมติ ใหม่ ถือว่ า คํา วินิจฉั ยของท่า น
ประธานสภาเป็นที่สิ้นสุด เพราะผมเคยเป็นประธานสภาฯ มาก่อน ขอบคุณครับ
/ นายหมวก...

๑๘
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญรองประธานสภาฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ
เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภา ผมขอเสนอให้มีการนับใหม่ ขอผู้รับรอง
2 ท่านครับ (สท.ชาญชัย ไชยสูตร, สท.พรชัย รักการเลี้ยง ยกมือรับรอง)
ขอบคุณครับ ผมจะขอมติใหม่ตามการเสนอของ รองฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (ร่างเดิม) ที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างเดิม)

จานวน 2 เสียง

- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปร
ญัตติของนายกฯ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ(ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไข จานวน 6 เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 คน
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ในข้อนี้มีการเสนอให้นับคะแนนใหม่ครับ ตามที่รองประธานสภาฯ สุภักดิ์ มันทะนา เสนอ
โดยมีท่าน สท.ชาญชัย ไชยสูตร และท่าน สท.พรชัย รักการเลี้ยง เป็นผู้รับรอง ซึ่งการนับ
คะแนนเสียงใหม่สามารถทําได้ตามข้อบังคับข้อ 84 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ในกรณีที่มีปัญหา และเมื่อมีผู้เสนอ
และมีผู้รับรองก็ถือว่าการเสนอครั้งนี้สามารถทําได้ครับ ผลการนับคะแนนใหม่ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้
เห็ น ชอบ ตามร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจํา ปีงบประมาณพ.ศ.
2561 (ร่างเดิม) จํานวน 2 เสียง (สท.กร เสริมสกุล, สท.ระเบียบ กันธิยะ) เห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติฯ ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปรญัตติของนายกฯ จํานวน 6 เสียง, งดออกเสียง
จํานวน 1 คน(ประธานสภาฯ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นการพิจารณาข้อที่มีการแปรญัตติในลําดับที่ 3 ครับ
ลาดับที่ 3
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุ ม ชน นายพุ ทธิ วั ฒน์ ใจสู ง นายกเทศมนตรี ตํ าบลแม่ ยวม
ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ขอแปรเพิ่ม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 30/35 (ค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพิ่มอีกจํานวน 100,000 บาท จากที่ตง้ั
ไว้เดิม จํ านวน 50,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้ น 150,000 บาท มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบตามการเสนอแปรญัตติของ นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง โดยยังคงให้
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง ได้ชี้แจงความเห็นของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ขอเชิญ
นายพุ ทธิ วั ฒน์ ใจสู ง นายกเทศมนตรี ตํ าบลแม่ ยวม ชี้ แ จงเหตุ ผ ลในการขอแปรญั ต ติ
ของโครงการดังกล่าว เชิญครับ
/ นายพุทธิวัฒน์...

๑๙
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ขอแปรลดในส่วนของโรงอาหาร
โดยขอแปรเพิ่มอีก 2 ส่วน คือเพิ่มในโครงการแผนที่ภาษีฯ และเพิ่มในส่วนปรับปรุงของ
สํานักงานของกองสาธารณสุขที่ตลาดกลางบ้านห้วยทราย ผมขออธิบายสั้นๆ เพียงแค่นี้ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เมื่อนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอแปรญัตติฯ แล้ว
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ร่างเดิม) ที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างเดิม)
จานวน 1 เสียง
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปร
ญัตติของนายกฯ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ(ร่างใหม่)ที่มีการแก้ไข จานวน 6 เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 2 คน
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับที่ 3 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน ตามการเสนอขอแปรฯ ของ
นายกเทศมนตรี ฯ ที่ประชุมมีมติ เห็ นชอบ ตามร่างเทศบั ญญัติง บประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ร่างเดิม) จํานวน 1 เสียง(สท.กร เสริมสกุล), เห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติฯ ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปรญัตติของนายกฯ จํานวน 6 เสียง, งดออกเสียง
จํานวน 2 คน (ประธานสภาฯ, สท.ระเบียบ กันธิยะ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นการพิจารณาข้อที่มีการแปรญัตติในลําดับที่ 4 ครับ
ลาดับที่ 4
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้ยื่น
เสนอขอแปรญัตติ ขอแปรลด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หน้าที่ 30/35 จัดหารถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ขอแปรลดทั้งหมด
จํานวน 1,500,000 บาท มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่เห็นชอบกับคําแปรญัตติของ
นายกร เสริมสกุล โดยยังคงให้นายกร เสริมสกุล ได้ชี้แจงความเห็นของตนเองตามความ
ประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไปขอเชิญ นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
ชี้แจงเหตุผลในการขอแปรญัตติของโครงการดังกล่าว เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯ คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุกท่าน ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ท่านประธานสภาฯ ครับ
ผมได้สิทธินี้โดยชอบ เพราะว่าในวาระ 2 ผมแพ้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมจึงขอสงวน
คําแปรไว้ แต่ผู้ที่ชนะ คือคณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วยไม่มีสิทธิสงวนคําแปร อันนี้ขอ
เรียนให้ท่านประธานฯ รับทราบก่อน และเมื่อท่านไม่มีสิทธิสงวนคําแปร ท่านก็ไม่มีสิทธิ
เสนอหรือชี้แจง อันนี้คือตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามข้อ 49 50 51 เพราะฉะนั้นการ
/ ชี้แจง...

๒๐
ชี้แจงของท่านอาจเป็นการชักจูง ชี้นํา อันนั้นค่อยว่ากันอีกที ในส่วนของผมในวาระแรก
รับหลักการ ผมก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดของคุณสมบัติครุภัณฑ์ต่างๆ เพราะท่านไม่ได้แนบ
มาด้ ว ย ผมก็ เ ลยยื่ น คํ า แปรญั ต ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ไ ว้ โดยให้ เ หตุ ผ ลในการขอแปรญั ต ติ ก็ คื อ
1 ความเหมาะสม ซึ่งผมได้อธิบายในชั้นแปรญัตติแล้วว่า สิ่งต่างๆ ที่จะกระทําขึ้นหรือ สิ่ง
ที่ได้มานั้นมันต้องเป็นความจําเป็นจริงๆ เพราะเรามีงบประมาณจํากัด เพราะฉะนั้นการ
แก้ปัญหาต่างๆ อาจจะแก้ โดยวิธี ใช้ความประหยัดและความคุ้มค่า ส่ว นความสะดวก
สบายนั้นถ้าเรามีความร่ํารวยหรือมีงบประมาณเพียงพออันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่เรานั้นยังมี
ปั ญ หาที่จ ะต้ องพัฒ นาอีก เยอะแยะผมถึ งไม่เ ห็ น ด้ว ยที่ จะซื้อ รถ 2. คุณ สมบัติ ของรถ
ในวาระแรกท่ า นก็ ไ ม่ ไ ด้ แ นบรายละเอี ย ดมาด้ ว ย พอถึ ง วาระที่ 2 ผมก็ ซั ก ถามถึ ง
รายละเอียดและคุณสมบัติของรถ ผมถึงเข้าใจว่ามันไม่มีความโปร่งใส เพราะไม่รู้ว่าจะ
พิจาณาอย่ างไร ผมจึงเห็ นควรขอปรับลดทั้งหมดจํานวน 1,500,000 บาท ถ้าวันที่
ประชุมแปรญัตติ หากคณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วย เงินจํานวนนี้อาจนําไปตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ ได้อีกเยอะแยะ ซึ่งอันนี้มันต้องใช้ความละเอียด
ในการพิ จ ารณาครั บ ในการแก้ ปั ญ หาในการซ่ อ มไฟกิ่ ง นั้ น ผมเคยนํ า เสนอให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯแล้วว่า เราสามารถแก้ไขปัญหาในช่องทางอื่นได้ เพราะจริงๆ
ไฟกิ่งใช่ว่าจะเสียตลอดปี ก็มีนานๆครั้ง เราอาจแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีจ้างเหมาบริการ
หรือจ้างมาซ่อมบํารุง เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นภาระในเรื่องการซื้อรถและภาระที่จะตามมา
คือค่าน้ํามัน ค่าสึกหรอของเครื่องยนต์ และยังมีการตั้งค่าจ้างคนขับรถอีก ผมถึงบอกว่า
ท่านไม่ได้มองถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ท่านไม่มีการบูรณาการเลย เพราะใน
สํานักงานมีคนขับรถเป็นตั้งเยอะแยะเลย และนี่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับข้อต่อไปที่ผม
สงวนคําแปรไว้ครับ และเหตุผลนี้ผมก็ได้นําเสนอให้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติแล้ ว
แต่ท่านคณะกรรมการฯ ไม่ได้เห็นชอบตามที่ผมเสนอ ผมจึงได้สงวนคําแปรไว้เพื่อจะได้ม า
ชี้แ จงในวาระนี้ ซึ่ ง การชี้แ จงนี้ ผ มจะได้ รั บความเห็ น ชอบหรื อ ไม่ ผมก็ ไ ม่ ไ ด้ห วั ง ครั บ
เพียงแต่ผมอยากแสดงถึงสปิริตของนักการเมืองคนหนึ่งที่ใช้หลักคิด พิจารณาแล้วในการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ ในด้านความเหมาะสม ความคุ้มค่าต่างๆ และความจําเป็นเร่งด่วน
แต่จริงๆ แล้วที่ผมติดใจคือในเรื่องรายละเอียดการเสนอญัตติอันนี้เป็นสิ่งสําคัญ ผมยังไม่รู้
เลยว่าเสปค และคุณสมบัติของรถที่จะซื้อเป็นอย่างไร เพราะรถที่จะซื้อราคาเป็นล้าน
สองล้าน สามล้าน แต่ผมได้รับทราบถึงคําชี้แจงอย่างหนึ่งคือ ที่เราตั้งไว้คือล้านห้า เพื่อให้
เกินกึ่งหนึ่งของค่าครุภัณฑ์ที่จะซื้อครั้งนี้ แต่ว่าจะมีการจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติมอีก อันนี้
เป็ น คําชี้แจงของผู้ บริห ารที่มาชี้แจงเองนะครับ เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเงินจํานวนมากๆ
มันมองไปได้หลายอย่างครับ ค่าตอบแทน ค่านําซื้อ ค่าคอมมิชชั่นต่างๆ ท่านไม่ได้ชี้แจง
เลยว่าจะเอาส่วนนี้ไปทําอะไร ไปขอปรับลดในส่วนของราคาสินค้าครุภัณฑ์หรือไม่ ท่านก็
ไม่ได้ชี้แจงเพราะฉะนั้นมันมองได้ครับว่ามันเป็นการทําเพื่อตรงนี้ ผมถึงอยากให้ เพื่อน
สมาชิกสภาได้ทบทวนในลักษณะแบบนี้ แม้แต่ชาวบ้านบางกลุ่มเขาก็มองว่ายังไม่ถึงเวลา
ที่จะซื้อ เพราะฉะนั้นผมถึงขอปรับลดทั้งหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมได้ยื่นเสนอคําแปรญัตติไว้ ก็จะขอ
อธิบายถึงความจําเป็นความเร่งด่วนหรือความเหมะสมให้กับสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ
ประเด็นเรื่องรถกระเช้าเราได้พูดมาประมาณสามปีแล้ว สมาชิกหลายท่านเคยได้เสนอว่า
/ เราควรจะ...

๒๑
เราควรจะมีได้แล้วนะครับ ประเด็นแรกคือมีสายไฟบางต้นไม่สามารถที่จะป่ายปีน หรือ
เอาบั น ไดไปพาดได้ จึ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะซ่ อ มแซมไฟบางจุ ด ได้ ซึ่ ง แก้ ไ ขได้ ข อความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น เช่นอบต.บ้านกาศ และในการตัดกิ่งไม้เราก็ได้ไปขอความ
อนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองยวมใต้ เทศบาลเราเป็นถึงองค์กรขนาดกลางมีประชากรเป็น
หมื่ น แต่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ อะไรเลย ประเด็ น ที่ ส องสิ่ ง ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งก็ คื อ ความ
ปลอดภัยของพนักงานเจ้าหน้าที่เราซึ่งท่านก็เห็นว่าใช้รถบรรทุกหกล้อใช้บันไดขึ้นพาด
ป่ายปีนขึ้นไป ซึ่งเสี่ยงต่อการพลัด ตกลงมา เสี่ยงต่อการถูกไฟช็อต สิ่งเหล่านี้ผมว่ามัน
ประเมินค่าไม่ได้ พอดีผมได้ดูผู้ที่เซ็นรับรองให้กับ สท.กร ขออนุญาตเอ่ยนาม คือท่าน
สท.ระเบี ย บ กั น ธิ ย ะ และท่ า นสท.พรชั ย รั ก การเลี้ ย ง ผมเลยถามว่ า ท่ า นได้ รู้ ไ หม
สท.พรชัย บอกว่าไม่รู้ตอนนี้ได้ถอนไปเรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ จริงๆ
สท.ระเบียบ กันธิยะ น่าจะคิดถึงน้องเกน ซึ่งเป็นพนักงานและก็เป็นหลานชายของท่าน
เอาชี วิ ต ไปเสี่ ย งกั บ เงิ น เดื อ นประมาณเจ็ ด พั น กว่ า บาท ถ้ า สิ่ ง เหล่ า นี้ มี ก็ จ ะเป็ น การ
ช่วยเหลือดูแลในชีวิตของพนักงานคนหนึ่ง ที่มาทํางานด้วยเงินเดือนอันน้อยนิดนะครับ
เป็นพนักงานจ้างเหมาซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ไป ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ไม่ได้เป็นข้าราชการบําเหน็จบํานาญตกทอดถึงภรรยาก็ไม่มี ส่วนเรื่องสถานะของการคลัง
เรามี เ งิ น สะสมถึ ง สิ บ เจ็ ด ล้ า นมี เ งิ น สํ า รองถึ ง สิ บ เจ็ ด ล้ า นรวมสามสิ บ กว่ า ล้ า นบาท
เงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีของราษฎรสมควรที่จะนํามาใช้ประโยชน์กับราษฎรอย่างเต็มที่
รถกระเช้าไฟฟ้าจริงๆมันมีประโยชน์หลายด้านนะครั บไม่ว่าจะเป็นการตัด ทอนกิ่งไม้ที่
ปกคลุ มในเรื่ องของการซ่อมแซมวัดวาอารามที่สู งหรือให้ ช่ว ยเหลื อ เวลาเกิด อุทกภั ย
วาตภัย ต่างๆ ซึ่งหน่วยงานรอบๆ เทศบาลเรา ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลแม่สะเรียง อบต.
บ้านกาศ เทศบาลเมืองยวมใต้ เขามีใช้หมดครับเหลือแต่เทศบาลของเรานะครับ ดูจาก
สถานะภาพทางงบประมาณของเทศบาลเรา มีสูงกว่าเทศบาลแม่สะเรียงและหลายๆที่
เพื่อเป็นการอํานวยสะดวกและเพื่อประโยชน์ของพี่น้องของตําบลแม่ยวมของเรานะครับ
และก็อยากให้ทางท่านเลขาฯ ได้บันทึกด้วยนะครับที่ท่าน สท.กร ขออนุญาตที่เอ่ยนาม
ท่ า นได้ บ อกเรื่ อ งค่ า คอมมิ ส ชั่ น เรื่ อ งของเปอร์ เ ซ็ น ในเรื่ อ งนี้ จ ะเป็ น การซื้ อ ในระบบ
อิน เตอร์ เน็ ตนะครับเป็น การเคาะราคาไม่ ใช่เป็นการตกลงราคาไม่ ใช่เรียกผู้ รับเหมา
ผู้จัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาตกลงว่าเท่าไร นี่ผมไม่รู้ด้วยนะครับ แต่ขอให้บันทึกไว้ บางครั้งเรา
เป็นนายคําพูดแต่เมื่อพูดไปแล้ว คําพูดเป็นนายเรานะครับ บริหารชุดนี้ เราบริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล บนความโปร่งใสมีส่วนร่วมกระบวนการทุกอย่าง ไม่ได้ตามใจผู้บริหาร
นะครับทําตามระเบียบตามกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ถ้าผิดพลาดความรับผิดชอบไม่ได้
อยู่ที่นายกฯ คนเดียว เริ่มตั้งแต่พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง
รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ผมคิด ว่ า คงไม่ มี ใ ครเอาตํ าแหน่ ง มาเสี่ ย งกับ เรื่ อ งไร้ ส าระนะครั บ
ขออนุญาตใช้คํานี้นะครับ ผมเข้ามาทํางานเป็นปีงบประมาณที่สี่แล้ว สุดท้ายแล้วตั้งใจจะ
พัฒนาให้เต็มที่ งบประมาณทําไมเราไม่ตั้งเต็มเพราะว่ามีบางอย่าง อย่างเช่น ประปาบ้าน
จอมกิตติซึ่งไม่สามารถที่จะจ่ายขาดได้หลายๆอย่างเราจําเป็นต้องตั้ง ซึ่ง กรณีนี้เราเคยใช้
ในสมัยที่แล้วในการตั้งไว้ในการซื้อรถบรรทุกน้ําคันปัจจุบันซึ่งเราก็ตั้งไว้เพียงห้าแสนและ
ที่เราตั้งไว้เยอะหน่อยก็เพื่อจะให้สมดุลครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่านครับ มีสมาชิกสภาประท้วงครับ เชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ
/ นายกร...

๒๒
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับผมได้พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าในวาระนี้วาระที่ ๒ แล้ว แล้วอีกอย่างคํา
แปรญัตติ ผมเป็นคนแปรและสงวนคําแปรไว้ ในคณะกรรมการแปรฯ ผมแพ้ ผมมีสิทธิ์ที่
จะสงวนคําแปรของผมไว้และได้มาอภิปรายในสภา แต่ท่านนายกฯ ท่านไม่มีสิทธิ์มาชี้แจง
ตรงนี้เด็ดขาดเลย ท่านเอากฎหมายตรงไหนมารองรับ พอท่านให้นายกฯชี้แจงอภิปราย
กับลามไปถึงเรื่องอื่นอีก โปรดวินิจฉัยครับท่าน

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับประธานก็จะขอวินิจฉัยว่าเพื่อประโยชน์ของการพิจารณาเทศบัญญัติจึงอนุญาตให้
นายกฯ ชี้แจง เป็นดุลพินิจเพื่อไม่ให้มกี ารฟ้องร้องกันต่อไป ขอให้เข้าใจนะครับ
ผมอนุญาตครับ เชิญนายกฯ ต่อครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราเคยปฏิบัติกันมา เรื่องความโปร่งใส
ไม่ว่ายุคนายกสุพัฒน์ ไม่ว่ายุคที่ผ่านนะครับ เน้นเรื่องความประหยัดความคุ้มค่าและ
ความโปร่งใสนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็อยากอภิปรายให้ทางสมาชิก สภา ซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งผมได้ยื่นหนังสือขอสงวนคําแปรญัตติไปเรียบร้อยแล้ว
นะครับ ถึงผมนั้นไม่ได้เป็นผู้เสนอแต่ในฐานะนายเทศมนตรีผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ย่ อ มมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะอธิ บ ายให้ ส มาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ บางท่ า นไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
คณะกรรมการแปรญัตติได้รับทราบปัญหาเพื่อนํามาไตร่ตรองและนํามาเป็นดุล พินิจใน
การตัดสินใจที่จะเชื่อในการเสนอญัตติของท่าน หรือว่าเชื่อในหลักฐานที่นายกได้เสนอไป
นะครับ ถึงแม้ว่าผมจะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ก็มีสิทธิ์ทุกอย่างเพราะว่าผมเป็น
ผู้ เ สนอเทศบั ญ ญัติ ฉบั บ นี้เ พีย งแต่ ผ มไม่มี อํ านาจในการยกมื อเท่ านั้ นเอง มีสิ ท ธิที่ จ ะ
อภิปราย มีสิทธิที่จะตอบข้อสักถามหรือว่าบางครั้งสิ่ งที่คลุมเครือก็สามารถที่จะใช้สิทธิ
ของนายกฯ ในการอภิปรายเพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์แก่นายกฯ นะครับ
แต่เกิดประโยชน์แก่เทศบาลของเรานะครับ ขอบคุณท่านประธานครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่แทนประธานสภาฯ)

ครับ ผมก็จะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ร่างเดิม) ที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างเดิม)
จานวน 7 เสียง
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปร
ญัตติของ สท.กร เสริมสกุล โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ(ร่างใหม่)ที่มีการแก้ไข จานวน 1 เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 คน
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับที่ 4 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน ตามการเสนอขอแปรญัตติ
ของ สท.กร เสริมสกุล ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ร่างเดิม) จํานวน 7 เสียง, เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ
(ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปรญัตติของ สท.กร เสริมสกุล จํานวน 1 เสียง,
งดออกเสียงจํานวน 1 คน (รองประธานสภาฯ ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)
/ นายหมวก...

๒๓
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นการพิจารณาข้อที่มีการแปรญัตติในลําดับที่ 5 ครับ
ลาดับที่ 5
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้ยื่น
เสนอขอแปรญัตติ ขอแปรลด งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้าที่ 28/35 รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 196,000 บาท ขอแปรลดจํานวน 80,000 บาท คงเหลือ 116,000 บาท
มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่เห็นชอบกับคําแปรญัตติของ นายกร เสริมสกุล โดยยังคง
ให้นายกร เสริมสกุล ได้ชี้แจงความเห็นของตนเองตามความประสงค์ในวาระที่ 2 ต่อไป
ขอเชิญ นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ชี้แจงเหตุผลในการขอแปร
ญัตติของโครงการดังกล่าว เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ผมได้ยื่น คํา แปรไว้ ในหมวดค่าใช้ส อยหน้าที่ 28
ตามที่ ท่ า นประธานสภาได้ ชี้ แ จง ท่ า นประธานครั บ ในส่ ว นตรงนี้ ผ มได้ ส อบถาม
รายละเอี ย ดต่ า งๆ เพราะตอนรั บ หลั ก การในวาระแรกรายละเอี ย ดต่ า งๆ ก็ ไ ม่ มี
ผมจึงได้สอบถามว่าเงินตรงนี้หมวดนี้ตั้งไว้เพื่อรองรับอะไร สุดท้ายแล้วตั้งรองรับไว้เพื่อ
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานซ่อมไฟหนึ่งท่านแล้วที่เหลือเอาไว้เป็นค่าอย่างอื่น ต่างๆ
รวมไปถึ ง ตั้ง ไว้ เ พื่อ รองรับ ที่ จ ะมีก ารจ้ างพนั ก งานอี ก หนึ่ งท่ า นในการขั บ รถกระเช้ า
นะครับ เพราะฉะนั้น มันสอดคล้องกับการอภิปรายเรื่องการซื้อรถกระเช้า ซึ่ง สมาชิก
สภาได้เห็นชอบ แต่ทั้งนี้ผมก็ยังเห็นว่าถึงแม้จะมีรถแต่ในองค์กรของเรามีบุคลากรที่เกิน
ความจําเป็นเยอะแยะ ถ้าหากจะนํามาบูรณาการร่วมกันสามารถที่จะมาเป็นพนักงาน
ขับในด้านนี้ได้อยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องเอาพนักงานมาเพิ่ม คือมีกระแสเสียงมาว่าพนักงาน
ของเรามีมากเกินความจําเป็น ฉะนั้นแล้วก็อยู่กับเพื่อนสมาชิกครับไม่ได้อยู่ที่ใครหรอก
เพราะว่าท่านเป็นคนอนุมัติ อนุญาตเอง แล้วท่านจะมาบ่นทีหลังไม่ได้นะครับ และอีก
อย่างนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขับรถกระเช้า ผมเลยไม่รู้ว่าท่านจะเอาคนอย่างไร
เข้ า มาทํ า งานในตรงนี้ ผมเลยเห็ น สมควรว่ า ควรตั ด งบตรงนี้ ล งไปเพื่ อ ประหยั ด
งบประมาณของเทศบาลครับ และเหตุผลของผมตัดงบอยู่ที่แปดหมื่น ซึ่งพอเหมาะกับ
การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่ง ผมก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกจะใช้ดุลพินิจดูตรงนี้เพราะ
มันไม่ได้มีความจําเป็นเลย แต่ถ้าหากว่า มีรถแล้วอยากมีคนขับ ผมเชื่อว่าในเทศบาลมี
คนขับได้หลายคน เพราะว่าหากมีการจ้างเพิ่มอีกมันก็จะเป็นข้อภาระผูกพันต่อๆ ไป
ท่านลองสังเกตดูครับว่าระยะหลังมานี่ งบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท่านแทบจะไม่ได้ใช้
เงินในเทศบัญญัติเลย ท่านจะมาเบียดเอาเงินสะสม ตอนนี้เงินสะสมร่อยหรอไปทุกขณะ
แล้ ว ครั บ และเงิ น สะสมมั น ต้ อ งมี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นและมี ข้ อ จํ า กั ด ในการใช้ อ ยู่
แล้วบางครั้งเงินสะสมอาจจะใช้ซ้ําซ้อนคือส่วนหนึ่งตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติแล้ว อีกส่วนหนึ่ง
ได้จากเงินสะสมอีก เพราะฉะนั้นแล้วผมอยากจะเอานํามาเสนอ แต่ผมเชื่อนะครับว่า
เพื่อนสมาชิกในด้านความคิดต่ างๆ ใช้ได้ แต่ว่า ท่านอาจจะมีความเกรงใจเท่า นั้นเอง
ท่านแตกต่างจากผม เพราะผมมีจุดยืนชัดเจนไม่มี เปลี่ยนแปลง เมื่อคิดว่า สิ่งนี้ถูกเราก็
ยอมรับเมื่อคิดว่าสิ่งนี้ผิดเราก็ให้เหตุผลไป แล้วก็แสดงสปิริตได้เต็มที่เลยในการอภิปราย
ความเกรงใจนี่พอได้ แต่การถูกผิดนี้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและความเหมาะสมของแต่
ละเรื่ อง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ นําแล้ ว ตัดสิ นใจโลเล พิจารณาไม่เฉียบขาด
ใช้อคติ โปรดให้คนอื่นเข้ามาแทนครับ ขอบคุณครับ
/ นายหมวก...

๒๔
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ เมื่อ สท.กร เสริมสกุล ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอแปร
ญัตติฯแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ร่างเดิม) ที่นายกฯ เสนอ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างเดิม)
จานวน 5 เสียง
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติฯ (ร่างใหม่) ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปร
ญัตติของ สท.กร เสริมสกุล โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ(ร่างใหม่)ที่มีการแก้ไข จานวน 1 เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 3 คน
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับที่ 5 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน ตามการเสนอขอแปรญัตติ
ของสท.กร เสริมสกุล ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ร่างเดิม) จํานวน 5 เสียง, เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ
(ร่างใหม่)ที่มีการแก้ไขตามการเสนอแปรญัตติของ สท.กร เสริมสกุล จํานวน 1 เสียง, งดออก
เสียงจํานวน 3 คน (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, สท.ระเบียบ กันธิยะ)
ข้อ 5.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ (ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ ๕.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547
ข้อ 52 กําหนดไว้ว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ซึ่งผมว่าคงไม่มีผู้ใด
เสนอให้อภิปรายอีกนะครับ ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะตราเป็น
เทศบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมสภาว่าจะลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม่เลยนะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานครับผมขอทักท้วงท่านสักเล็กน้อยครับ ผมขอถามว่าตอนที่อภิปราย ผมมี
สิทธิที่จะเสนอญัตติและท่านถามว่าในวาระ ๓ คงไม่มีผู้ใดเสนออภิปรายอีก ท่านรวบรัด
นะครับท่านประธาน ท่านกําลังรวบรัดนะครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่านจะเสนออะไรให้มผี ู้รับรองมานะครับ (ไม่มีผู้ยกมือรับรอง) เมื่อไม่มีจะต่อเลยนะครับ
- สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือครับ
/ มติที่ประชุม...

๒๕
มติที่ประชุม
-เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
จานวน 7 เสียง
-สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
-ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ
-งดออกเสียง

จานวน 1 เสียง
จานวน 1 คน

ผมขอให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ 3
ชั้นลงมติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จํานวน 7 เสียง,
ไม่เห็นชอบ จํานวน 1 เสียง (สท.กร เสริมสกุล), งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภา ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย
ในวาระนี้ เชิญครับ /ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวานผม
ไปงานครูแดที่ สภ.ท่าตาฝั่งร่วมกับท่านประธานสภา ในโครงการครูแดทางเทศบาลได้
อุดหนุน งบประมาณให้ ได้เจอท่านหั วหน้าสถานีตํารวจฯ ท่านบอกว่ามีส มาชิกสภา
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ สท.กร เสริมสกุล ไปแจ้งความกล่าวหาผมว่าหมิ่นประมาท
เกี่ยวกับเรื่องทําศาลาป่าช้าไม่มีหลังคาท่านก็สอบถามผมดู ท่านสมาชิกสภาคงมีเอกสาร
ในมือแล้ว บางทีทา่ น สท.อาจจะลืมไปนะครับ ตอนที่เสนอเทศบัญญัติเมื่อปีที่แล้วท่านได้
ขอแปรลดศาลาป่าช้าบ้านห้ ว ยทราย จากห้ าแสนแปดหมื่นเหลื อเพียงสามแสนบาท
ซึ่งผมก็ได้สอบถามว่าท่านจะลดส่วนใดเพราะตามโครงสร้างพื้ นฐานแล้ว ตั้งแต่ฐานถึง
หลังคาจะใช้งบประมาณห้าแสนแปดหมื่นตามที่ช่างได้กําหนดราคากลาง แต่ท่านก็ไม่มี
คําตอบ ผมเลยบอกว่าตามที่ท่านเสนอมันคงจะสร้างได้เฉพาะฐานล่าง หลังคาก็ต้องทําใน
ปีต่อไปตามที่ท่านเสนอ ฉะนั้น ที่ท่านบอกว่าที่ผมหมิ่นประมาท ผมยังสงสัยว่าผมหมิ่น
ประมาทตรงไหน และท่านได้พูดกับคนห้วยทรายว่าศาลานี้ท่านเป็นผู้อนุมัติ ซึ่ง ในบันทึก
การประชุมท่านไม่ยกมือให้นะครับ ท่านอ่านดูให้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ท่านได้พูด
ในสภามีการบันทึกเทปแล้วได้ถอดออกมาเป็นบันทึกการรายงานการประชุมมีผู้ตรวจ
รายงานการประชุม และที่สําคัญได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองการรายงานการประชุมถือว่า
เป็นเอกฉันท์ของทางราชการที่ครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับ บางทีชาวบ้านก็ไม่รู้นะครับ
เพราะชาวบ้านไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภานะครับ สิ่งที่ท่านได้อภิปรายด้วยความเมามัน
โดยความสนุกปากมีการบันทึกไว้หมดนะครับ ซึ่งต่อไปในการทําแผนคงจะต้องนําสิ่ ง
เหล่านี้ไปแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้ประชาชนได้รั บทราบว่าแต่ละโครงการที่พัฒนา
ของหมู่บ้านมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอย่างไร สมาชิกท่านใดที่เห็นด้วย สมาชิกท่านใด
ที่ไม่เห็นด้วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการหลักธรรมาภิบาลจึงมีความโปร่งใส มีส่วนร่วมและที่
สําคัญก็คือระบบการตรวจสอบรีเช็คในรอบสามปีที่ผ่านมา ท่านได้ทําบทบาทอะไรบ้าง
แจ้งให้ท่านประธานสภาได้ทราบไว้ว่า ต่อไปผมจะให้เจ้าหน้าที่ได้คัดลอกรายงานการ
ประชุมไว้ แยกเป็นหมวดหมู่นะครับเพื่อนําไปแจ้งกับชาวบ้านในท้องถิ่น เพราะบางครั้ง
/ ผมไม่อยาก...

๒๖
ผมไม่อยากได้ยินคําพูดที่พูดว่า เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ
ยิ่ งกล่ าวหาพาดพิง ทําลายองค์กร แม้แต่ห นังสื อตอบของศูนย์ดํารงธรรมของจังหวั ด
แม่ฮ่องสอนที่ท่านไปร้องเรียนท่านปลัด ท่านประธานสภาที่ปลดท่าน คําตอบนั้นทําไม
ท่านไม่เอามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ อยากจะแจ้งเรื่องอื่นๆให้ที่ ประชุมสภาทราบ
ว่าผมเป็นคนที่รับผิดชอบในคําพูดของผมทุกอย่าง อยากจะให้ทุกๆท่านให้ความเป็นธรรม
กับตัวผู้บริหารด้วย การทําโครงงานต่างๆผมได้รับการตรวจสอบจาก ปปช.ในเรื่องการ
จ่ายขาดเงินสะสมหลายๆโครงการมีการร้องเรียน ซึ่งได้สอบถามไปแล้วแต่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ว่าใครเป็นผู้ร้องเรียนจะเป็นความลับ ในเรื่องของการจ่ายขาด ซึ่งจริงๆแล้วก็
มาจากแผน แผนก็ มาจากความจํ าเป็น หรื อว่ า การเรี ยงลํ า ดับ ความสํ า คัญ ของแต่ล ะ
หมู่บ้านย่อมจะไม่เหมือนความคิดของนายกฯ ไม่เหมือนกับความคิดของสมาชิกทั้งหลาย
อย่ างที่ว่า ไม่มีความจําเป็นเร่งด่ว นไม่ มีความคุ้มค่าคุ้มทุน แต่ นายกฯปฏิบัติตามแผน
อย่างเช่นปี ที่แล้วพูดกันว่าหมู่บ้านที่ยังได้รับความสนับสนุนในเรื่องไฟกิ่ง ไฟสาธารณะ
แต่เมื่อตรวจสอบในแผนแล้วมันไม่มี เราก็ไม่สามารถทําได้ แก้ไขได้ไหมก็ต้องปรับปรุง
แผน ซึ่งก็อยู่ในห้วงระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ นายกฯไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงหรือว่าไปชี้นําบอกกล่าวให้ชาวบ้านทําแบบนั้นแบบนี้มัน จะกลายเป็นความ
ต้องการของนายกของบริหารฝ่ายเดียว ไม่ได้เป็นความต้องการของชาวบ้านใดๆทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างไม่สอดคล้อง หรือว่ามีความคิดเห็นที่ตรงกันกับฝ่ายทาง
บริหารยกตัวอย่างบ้านแพะคะปวง ความจําเป็นของชาวบ้านคือถังกรองน้ํามูลค่าเพียงห้า
หมื่นกว่าบาททําไมท่านไม่เอาถนน แต่ชาวบ้านต้องการแบบนี้อยากได้ที่กรองน้ําเพราะว่า
น้ําที่มาจากประปาภูเขา หน้าฝนนั้นน้ํามันขุ่นมีเศษหินดินทรายมากมาย เมื่อชาวบ้าน
ต้องการ เราก็ต้องปฏิบัติตามความต้องการของชาวบ้านแทนที่เราจะให้งบประมาณลง
บ้านแพะคะปวงเยอะๆสักห้าหกแสน เจ็ดแปดแสน ก็ทําไม่ได้เพราะชาวบ้านต้องการ
อันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดับสาม ต้องถูกฟ้องร้องหาว่าไม่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาใน
ตําบลของเทศบาลเรา นี่คือความอยากจะอธิบายว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ให้สมาชิก
ได้รั บ ทราบว่า สิ่ งที่เราได้ประชุมในสภาสิ่ง ที่เราทําบางทีช าวบ้านไม่รู้นะครับ ผมขอ
อนุญาตประธานสภาต่อไปให้เจ้าหน้าที่ได้คัดลอกไปแจ้งผลการประชุม เดี๋ยวจะหาว่าใคร
อนุ มั ติไ ม่อ นุ มั ติจ ะได้แ จ้ง ให้ ช าวบ้ านได้ รับ รู้รั บทราบในการกระทํ า ของผู้ บ ริห ารของ
สมาชิกครับ ขอบคุณครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับ ผมถูกพาดพิงครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เดี๋ยวครับ การอภิปรายขอให้กระชับหน่อยนะครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ที่ท่านพูดมานั้นถ้าเป็นข้อเท็จจริงผมก็ยอมรับนะครับ แต่ท่านรู้ว่า
ผมถูกพาดพิงร่วม ๑๐ นาที เพราะฉะนั้นแล้วผมจะแก้คํากล่าวหา คือผมได้แจ้งความกับ
สภ.ท่าตาฝั่งจริง เพราะในถ้อยคํานั้นเป็นการตีพิมพ์ และท่านก็ให้ร้ายกับผมในลักษณะ
ที่ว่าสร้างศาลาปีนี้ หลังคาสร้างปีหน้า ผมบอกให้ท่านแล้วว่าผมไม่ได้เสนอแบบนี้ผมเสนอ
เรื่องงบประมาณ แต่คํากล่าวของท่านบิดเบือนข้อเท็จจริงแบบนี้ ถ้าหากว่ามีคนสงสัยว่า
เสนอแบบนี้ได้อย่างไร นี้คือส่วนหนึ่งที่ผมว่าท่านหมิ่นประมาทและกล่าวหาใส่ร้ายผม
ในถ้อยคําตรงนี้ไม่ได้มสี ักอย่างที่ผมบอกให้ทําแบบนั้น อันนี้คือส่วนหนึ่ง ผมพูดเรื่อง
/ งบประมาณ...

๒๗
งบประมาณในการดําเนินงานต่างๆ เพราะตอนนั้นเมื่ออยู่ในชั้นการเสนอของกองต่างๆ
ได้ยินเสียงมาว่าจะใช้งบถึงเจ็ดแปดแสน ทีนี้ ก็ลดหลั่นลงมา พอเขียนมาเป็นลายอักษรก็
อยู่ทหี่ ้าแสนกว่า ซึ่งบางหมู่บ้านจะบอกว่างบประมาณเยอะเกินศักยภาพทําไม่ได้ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นท่านใช้งบไปห้าแสนกว่า ผมก็เลยเสนอแนะว่าท่านทําไมไม่ทําเป็นช่วงไป เห็นไหม
ว่าศาลาบ้ านผมลั กษณะเดียวกันเลยแต่อาจจะไม่ใช่วัส ดุอย่างท่านคิด เพราะทําเป็น
ช่วงๆไป มีเงินก็ทําไปช่วงๆหนึ่ง มันก็ไม่เสียหาย ซึ่งการทําเป็นช่วงๆรูปแบบก็มีหมดเลย
ไปดูได้ครับ ศาลานรินคํา ที่เคยมีก่อนจากนั้นก็ใช้งบของประชาชนก็ทําต่อไปอีก เห็นไหม
ครับก็ถือว่าทําได้ อันนี้ที่ผมเสนอมันเป็นแบบนี้แต่ท่านบิดเบือนข้อเท็จจริงผมนะ ใส่ร้าย
ป้ายสีผมและกล่าวคําเท็จต่อสภาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเลย แล้วในเทปนั้นเมื่อถอด
เทปแล้วท่านได้พูดคําว่าบ้านทุ่งแพมแต่ท่านก็มาเปลี่ยนเป็นบ้านห้วยทราย ตรงนี้ ไงครับ
ใครที่เป็นคนโกหกกันแน่ เรื่องอนุมัติเป็นเรื่องของหลักการ ผมจะเปรียบเทียบให้สมาชิก
ได้ฟังว่า ผมคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาเมื่อท่านจะพัฒนาแผนการปฏิบัติต่างๆ
ต้องเข้าสู่การพัฒนาเมื่อเห็นชอบ เราก็ยกมือให้ นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ผมชี้แจงไปนั้นได้รับ
การอนุ มั ติ ไปแล้ ว แต่ จะเป็ นใครไม่ ใ ช่ ส าระสํ า คั ญเลย แต่ ไ ด้อ นุ มั ติไ ปเรีย บร้ อยแล้ ว
ผมไม่ได้หลงตัวเองนะครับ ผมก็มีความเข้าใจได้ ดีกว่าท่านในการจัดการ แล้วทีนี้เมื่อ ได้
อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ ว ในแผนการปฏิบัติ งานเขามีห้วงเวลาของเขา แต่ป่ านนี้ยังไม่ได้
สร้างเลย นี่คือข้อสงสัยนะครับแล้วจะชี้แจงอย่างไร ผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายกฎหมาย
สิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ควรฝ่ายกฎหมายต้องพิจารณาวิเคราะห์ไปตามนั้น แต่การเสนอการตัด
งบประมาณต่างๆมันเป็นหน้าที่ของสมาชิก สภาอยู่แล้วเป็นหน้าที่โดยชอบ ถ้าเห็นว่ามัน
มากเกินไป มากกว่าบ้านอื่นเพราะเรามองเทศบาลเป็นภาพรวมมีสองเขต แม้ว่าเราจะอยู่
เขต ๑ ก็ มี สิ ท ธิ รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ จ นถึ ง บ้ า นท่ า ตาฝั่ ง สุ ด เขตของตํ า บลแม่ ย วม แต่ จ ะ
แตกต่างจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านนี้คือผู้ใหญ่บ้า นจอมกิตติ ผู้ใหญ่บ้านน้ําดิบมีอํานาจ
ในขอบเขตของหมู่บ้านนั้น เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อชาวบ้านมีความข้องใจว่าได้งบประมาณ
ไปแล้ ว ยั ง ไม่ เ ห็ น ทํ า ท่ า นจะชี้ แ จงไปว่ า ท่ า นได้ ป ระกาศไปแล้ ว แต่ ไ ม่ มี ผู้ รั บ เหมานั้ น
เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องมาชี้แจง และผมก็บอกว่าการบริหารจัดการผมไม่มีปัญหาแต่ว่าได้
อนุมัติไปแล้ว และโครงการก็อยู่ในเทศบัญญัติ ถึงแม้ว่าเทศบัญญัติจะมีปัญหาสักเล็กน้อย
แต่ไม่ใช่สาระสําคัญแต่สาระสําคัญคือว่างบประมาณท่านเอาไปลงห้าหกแสนแล้วบ้านอื่น
ก็มีความต้องการ เพราะฉะนั้นท่านกล่าวหาพาดพิงผมเหมือนกับว่า ไม่ให้ความเป็นธรรม
กับผม เพราะฉะนั้นแล้วท่านไปดูครับในเอกสารที่ท่านนําเสนอให้ท่านสมาชิกสภามีตอน
ไหนครับ ที่มีความหมายว่าผมขอเปลี่ยนแปลงในการสร้างหลังคาไว้ปีหน้า ตรงไหนครับ
เพราะผมไม่ได้เอ่ยตรงนี้ออกมาเป็นการใส่ร้ายป้ายสีผม ผมถึงให้สารวัตรได้ดําเนินการ
ตามนี้ ฉะนั้ น แล้ ว เป็ น การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ อ อกไปลั ก ษณะแบบนี้ ผ มได้ รั บ ผลกระทบ
เสียหาย ผมขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาได้รับทราบเพียงแค่นี้ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านสท.กร เสริมสกุล ครับ ขอเชิญท่าน สท.ชาญชัย ไชยสูตร

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ
ในวาระเรื่องอื่นๆ ผมอยากจะนําปัญหาในหมู่บ้านผมมานําเสนอให้ผู้บริหารได้รับฟัง
สั ก เล็ กน้ อ ย ปัญ หาบ้ านผมคือ น้ํ าขั งในถนนซึ่ งเป็น ความต้ องการอัน ดับ 1 ของแผน
หมู่บ้าน เพราะสาม-สี่ปี แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข และผมก็ยอมรับว่ามันเกินศักยภาพของ
เทศบาลเรา ก็อยากให้ทางผู้บริหารได้ติดตามได้ส่งเรื่องไปยังเจ้าของพื้นที่เพราะว่ามัน
/ เป็นปัญหา...

๒๘
เป็นปัญหาให้กับชาวบ้าน นี่ขนาดว่า ฝนหยุดไปสองสามวันน้ําก็ยังท่วมขังถนนอยู่ซึ่งเป็น
อัน ตรายในการสัญจรไป-มา และไม่ได้เกิดผลกระทบกับ ชาวบ้านห้ว ยสิ งห์ บ้านเดียว
อยากจะฝากผู้บริหารประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้ดําเนินการแก้ไขเร่งด่วน เรื่องที่สอง
ก็คือเรื่องแหล่งน้ําในชุมชนยังมีสองที่สองจุด คือ หนองสบห้วยทางผู้บริหารและเพื่อนสมาชิก
เคยไปแล้วซึ่งอยู่ทางบ้านเหนือ และหนองไม้ซางเมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา ก็ได้ไปปล่อยปลา
หนองทั้งสองนี่ ก็รอรับการแก้ไขอยู่ พี่น้องเกษตรกรบ้านผมใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํานี้
อย่างมากและเป็นที่หากินของชาวบ้านเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอยากให้ทางผู้บริหาร
ช่วยประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ เช่นของบขุดลอก หรือว่าแจ้งไปยัง กรมพัฒนา
ที่ดิน หรือว่าหน่วยงาน นปค.เพื่อจะได้รับการแก้ไขเรื่องแหล่งน้ํานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ ขอเชิญท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ของผมก็จะคล้ายๆบ้านห้วยสิงห์นะครับ
เป็น ถนนทางหลวงชนบทเส้ นเดียวกัน เป็นเรื่องเก่านะครับสมัย นายกสุพัฒน์ ตาสิงห์
มาแล้ ว ก็ยั งไม่ได้รับการแก้ไขเท่า ที่ควรในเรื่องน้ําขังถนน ที่ก่อนจะถึงบ้านหมอสอน
หน้าบ้านหมวดแอ็ดดี้แถวๆนั้นนะครับ ซึ่งทางหมวดแอ็ดดี้ก็ได้เขียนหนังสือร้องเรียน
ที่จริงผมจะทําหนังสือเข้ามาก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากข้ามขั้นตอนผมก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้าน
ไปบอกให้ผู้ใหญ่บ้านจอมกิตติทําหนังสือเข้ามาแล้ว จะได้ติดตาม และที่ผ่านมาทางช่างก็
ได้ไปดูก็ไม่ได้แจ้งมาว่าอย่างไร และก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านได้ทําหนังสือเข้ามาไหม ผมจะเอา
หนังสือร้องเรียนของหมวดแอ็ดดี้ที่ได้มาร้องเรียนได้มาพูดจุดนี้นะครับ เพื่อจะได้หาทาง
แก้ไข ผมดูแล้วว่าเราอาจจะต้องวางท่อ อย่างไรก็ขอให้ทางช่างหรือว่าทางบริหารช่วยให้
ช่างไปดู หน่ อย ปีนี้ก็จะหมดหน้าฝนแล้ ว นะครับแต่ว่าก็มีปัญหาถนนเสี ยหมดนะครับ
แถวๆหน้าบ้านหมวดแอ็ดดี้ ที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับตรงจุดนั้น
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ ขอเชิญท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ดิฉันนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พอดีทางพี่น้องบ้านแม่กองคาฝากเรื่องมาถามเกี่ยวกับไฟฟ้า
นะคะ ว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่สามารถดึงไฟ อยากจะขอไฟเข้าไปในหมู่บ้าน ขอฝาก
ผู้บริหารช่วยแนะนําว่าจะหาแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับไฟฟ้า ข้าพเจ้าก็ได้พูดว่าต่อไปใน
การทําแผนพัฒนาสี่ปีขอให้อยู่ในแผนที่ หนึ่ง ทางผู้บริหารก็จะได้เห็นทางเทศบาลจะได้
ดําเนินการให้ อยากจะฝากเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยนะคะ อย่างที่ได้ยินมาบางคนก็ต่อไฟ
ไว้ แล้ ว บางคนมี ค่ า ใช้ จ่า ยหมื่ นกว่า บางคนก็ ห ก-เจ็ด พั น บางคนก็ไ ด้กู้ เงิ น กู้ ก องทุ น
หมู่บ้าน บางคนก็ออกไปรับจ้าง ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าขอประสานหาแนวหาให้ด้ว ยนะคะ
เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับประปาหมู่บ้านแม่กองแป ตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ไปตักน้ํากัน บางคนที่มี
ปั้ ม น้ํ า ก็ เ สี ย ค่ า ไฟมาก แต่ ก็ มี ก ารแบ่ ง ปั น น้ํ า และช่ ว ยกั น เสี ย ค่ า ไฟคนละห้ า -หกร้ อ ย
เพราะว่าตอนนี้คนที่ไม่มีน้ําใช้ไม่มีปั้มน้ําก็มาขอแบ่งมาขอใช้กับคนที่มีปั้มน้ํา ชาวบ้านก็
ฝากถามเข้ามาว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว เรื่องที่ 3 เรื่องไฟกิ่งบ้านแม่กองแปมีสามจุด พอดี
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า(น้องเกน) ก็ไม่กล้าขึ้นเพราะมันสูง อย่างหนองกระต่ายที่แล้วก็ได้ ขอรถ
กระเช้าของบ้านกาศ มาเพราะมีความสูงมากเลย ยกตัวอย่างวันนั้นเรื่องไฟกิ่งที่น้องเกน
/ มาทําหน้าบ้าน...

๒๙
มาทําหน้าบ้านข้าพเจ้าเห็นแล้ว หวาดเสียวมาก เพราะจะเอาบันไดมาพาดกับเสาไฟฟ้า
และต้องมีคนช่วยถือนะคะ ข้าพเจ้าได้เห็น ถึงสําคัญของชีวิตคนๆหนึ่งที่ทํางานควรจะมี
อุปกรณ์ให้ เรื่องที่ 4 เรื่องฝายห้วยปราการ ทาง สท.พรชัยก็ได้เสนอมาเมื่อปี 25๕๘
แล้ว มีเจ้าหน้าที่ช่างไปรางวัดไปตรวจแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น ก็ไม่รู้ว่าเรื่องไปถึง
ไหนแล้ว และที่ผ่านมาเมื่อตอนที่มีน้ําหลากชาวบ้านก็ได้เขาไปดูก็ไม่สามารถเอาน้ําขึ้นมา
ใช้ได้เนื่องจากมีน้ํานองเต็มพื้นที่และมีขนาดกว้างมาก อยากจะฝากถามว่าที่ให้ช่างมาดู
มาตรวจรางวัดเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ถึงไหนแล้วเมื่อปี 25๕๘ แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ ต่อไปเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๑
คือไฟฟ้าบ้านห้วยวอก ไม่ทราบว่าตรงนี้ได้แก้ไขหรือยังครับ ระบบอัตโนมัติต่างๆ เพราะ
เมื่อหลายวันที่ผ่านมา ผมไม่ได้ไปติดตามเพียงแต่ว่าระบบอัตโนมัติคงจะไม่ทํางานผมเห็น
ชาวบ้านต้องไปเปิด-ปิด เช้า-เย็นเลย มันจะส่งผลก่อให้เกิดความอันตราย อันตรายยิ่งกว่า
พนักงานอีกเพราะไม่ มีอะไรรับรองสักอย่างเลย ท่านได้กล่าวอ้างความปลอดภัยต่างๆ
แล้วทีแบบนี้ท่านไม่สนใจใส่ใจอะไรเลย ผมก็ไม่เคยถามท่านนะครับว่าวิธีการหรืองาน
ไฟฟ้าและวิทยุท่านจะปฏิบัติอย่างไร โดยปกติท่านเอางบไปแล้ว ก็ต้องซื้ออุปกรณ์สํารอง
ต่างๆ มาไว้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผมก็ไม่เคยเห็น บอกตามตรงว่าสักวันจะขอดูว่า
วิธีปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง หรือว่าเสร็จแล้วต้องรีบไปซื้อแบบนั้นเหรอ ถ้าแบบนั้นใช้ไม่ได้
ครับการบริหารจัดการ ฝากผู้บริหารด้วยนะครับว่าจะใส่ใจจะไม่ใส่ใจอย่างไรครับ เดิมที
เมื่อก่อนมีที่น้ํ าดิบ ทางไฟฟ้ากําชับมาเลยนะครับว่า ให้ ใช้ระบบอัตโนมัติอย่าใช้ คนไป
เพราะเขาไม่ได้มีห น้าที่หรือว่าไม่ได้เป็นลู กน้องที่จะมาอํานวยความสะดวกหรือว่า มา
อํานวยการแบบนี้ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเทศบาลที่จะต้องแก้ไขและซ่อมแซมนะครับ
เรื่องที่ 2 เอกสารที่ท่านเอามาให้ผมขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เอามาให้ช่วยเซ็นรับรองให้ด้วย
ผมจะได้เอาเป็นหลักฐานว่าทางเจ้าหน้าที่เอามาให้ทปี่ ระชุมสภา หวังว่าเพื่อนสมาชิกสภา
คงจะได้รับทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะอภิปรายอีกหรือไม่
ถ้ า สมาชิ ก สภาคนไหนได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากชาวบ้ า นมา ก็ ข อให้ ทํ า เป็ น หนั ง สื อ
เรี ยนนายก ลงรับหนังสื อเรียบร้อยถือหนังสือตัวนั้นไว้ เอาไปติดตาม ว่าถึงไหนบางที
นานเกินไปผมก็จะได้ติดตามให้ เพราะทุกวันนี้ต้องดูแลการทํางานของทางบริหารอยู่
อาจจะช่ว ยประสานให้ เร็วขึ้น นะครับ ขอบอกว่าอย่าพูดเปล่ าๆทําเป็นหนังสื อเข้ามา
ถ้าเดือดร้อนมากเรียนประธานสภาเข้ามาแล้วจะติดตามให้นะครับ ในวันนี้ก็คิดว่าเราได้
ใช้เวลากันพอสมควรแล้วและก็เที่ยงกว่าแล้วด้วย เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปราย
เพิ่มเติมอีก ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปีพ.ศ. 2561
ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

เลิกประชุม เวลา 12.15 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
/ คณะกรรมการ...

๓๐
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 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 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นายหมวก วิญญายอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

