๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕60
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายหมวก
2. นายสุภักดิ์
3. นายกร
4. นายอินถา
5. นายระเบียบ
6. นายวุฒิกร
7. นายชาญชัย
8. นายพรชัย
9. นายโอกาศ
10. นายไททัศน์

วิญญายอง
มันทะนา
เสริมสกุล
อินแถลง
กันธิยะ
ลือชา
ไชยสูตร
รักการเลี้ยง
สิงขรบรรจง
ธรรมเนียมต้น

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

ชูเชิดไพร

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2 ลาป่วย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางนิลวรรณ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพุทธิวัฒน์
2. นายสมคิด
3. นายสมเพชร
4. นายสุชาติ
5. นายชัยชนะ
6. นายบุญฤทธ์
7. นายสุชาติ
8. นางสาวบังอร
9. นางสาวชุลีกร
10. นางสาวภัทรา

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
ดวงปูนันท์
ปัญญา
ผิวนวล
ศิริ
คําไพรสนธิ์
นรินคํา

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒
ผอ. กองช่าง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมได้ ต รวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มาลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม
ในวั น นี้ แ ล้ ว มี สมาชิ กสภามาประชุ มทั้ งหมดจํ านวน 9 ท่ าน (รวมท่ านประธานสภาฯ)
มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาป่วย 1 ท่าน คือท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ซึ่งถือว่าครบ
องค์ประชุมตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และก่อนที่จะดําเนินการ
/ ประชุม...

๒
ประชุมตามระเบียบวาระขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 ต่อไป เชิญครับ
(ประธานฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลขานุ การสภาฯ ได้ ตรวจสอบและแจ้ งให้ ที่ ประชุ มได้ รั บทราบแล้ ว ว่ ามี ส มาชิ กสภา
มาประชุ มจํ านวน ๙ คน ลาป่ ว ยจํ านวน ๑ คน ถื อว่ าครบองค์ ประชุ ม ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 25 ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่
1 ประจําปี พ.ศ.2560 โดยเรียงลําดับการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี
พ.ศ.2560

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบี ยบวาระที่ 1 เรื่ องประกาศเรี ยกประชุ มสภาเทศบาลตํ าบลแม่ ยวม สมั ยสามั ญ
สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ.2560 ผมขอให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรีย กประชุมสภา
ให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลตํา บลแม่ ย วม ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ คณะผู้ บ ริ ห าร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เลขานุการสภาฯ ขออ่าน
ประกาศสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ.2560 ดังนี้ครับ
ประกาศสภาเทศบาลตํา บลแม่ ย วม เรื่ อ งเรี ย กประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ.2560 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่ยวม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปีของแต่ละสมัย ประจําปี
พ.ศ.2560 และได้กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2560
โดยกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป (มีกําหนด 30
วัน )นั้ น อาศัย อํา นาจตามความนัย มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตํา บลแม่ย วม สมัย สามัญ สมั ยที่ 4 ประจํ าปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิ กายน
2560 – 8 ธันวาคม 2560 มีกําหนด 30 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไข
/ เพิ่มเติม...

๓
เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้
เชิญครับ / ถ้าไม่มีส มาชิกสภาแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
รับรอง รายงานการประชุมสภาดังนี้ครับ
- สมาชิกภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ / สมาชิก สภาท่านใด
ไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

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

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน มติที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ 2
ข้อ 2.1 รั บ รองรายงานการประชุ มสภา สมั ยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ งที่ 1 ประจําปี 25๖๐
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง
8 เสียง, ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) ครับ
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ
แก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้
เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแม่ยวม ผมจะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ในหน้าที่ ๒๗ บรรทัดที่ ๗ ผมขอแก้ไขคําว่า ใช้งบของประชารัฐ นะครับ ตัดคําว่า รัฐ
เปลี่ยนเป็นคําว่า ชน ก็จะเป็นคําว่าประชาชนนะครับ และถัดมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ
คําว่าลายลักษณ์อักษรชี้แจงนะครับ มันอาจจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อ ยนะครับ
จึ งขอเปลี่ ย นคํ าว่า ชี้แ จง เป็ นคํ าว่า ชั ดเจนนะครับ แล้ ว อีก บรรทั ดต่อ มานะครับ เป็ น
บรรทัดที่ ๑๑ ต้นๆวรรคเลย คําว่าใครเป็นคนที่ โอ้อวด ขอเปลี่ยนคําว่าโอ้อวด เป็นคําว่า
โกหกนะครับ นี่คือหน้าที่ ๒๗ นะครับ ในส่วนของผมที่ขอเปลี่ยนแปลงก็ขอมติที่ประชุม
รับรองด้วยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงการขอแก้ไขรายงานการประชุมครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกสภาได้ เสนอแก้ไขรายงานการประชุมสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐
ในหน้ าที่ ๒๗ นะครับ เปลี่ ยนจากรัฐ เป็นชน เปลี่ ยนจากชี้แจงเป็นชัดเจน เปลี่ยนจาก
โอ้อวดเป็ น โกหกนะครับ ขอที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะเห็ นสมควรแก้ไขตามนี้ห รือ ไม่
เดี๋ยวท่านประธานจะได้ถามต่อไป ถ้ามติที่ประชุมเป็นอย่างไรผมจะดําเนิน การตามมติ
ต่อไปครับ
/ นายหมวก...

๔
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ สท.กร เสริมสกุล ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา สมาชิกสภา
ท่านใดเห็น ชอบที่ สท.กร เสริมสกุล ขอแก้ไขโปรดยกมือครับ /สมาชิกสภาท่านใดไม่
เห็นชอบโปรดยกมือครับ
-เห็นชอบ
จานวน
คน
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - คน
-งดออกเสียง
จานวน 1 คน (ประธานสภาฯ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม อีก ผมจะขอมติที่ประชุมสภารับรอง
รายงานการประชุมสภาดังนี้ครับ
- สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐โปรดยกมือครับ/ สมาชิกท่านใดไม่รับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

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

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา มติที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ 2.๒
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 25๖๐
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการการประชุมด้วยคะแนนเสียง
8 เสียง, ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) ครับ
2.3 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ ๑1 ตุลาคม ๒๕๖๐

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ ข้อ ๒.๓ รับรองการรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไข
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ขอให้ท่านเสนอแก้ไข/เพิ่มเติมได้ เชิญครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ดังนี้ครับ ในหน้าที่ ๑๓ คอลัมน์
ที่ผมพูด ในบรรทัดที่ ๘ นะครับ ที่พูดว่าเริ่มมีการไปยืมรถ ที่จริงเป็นรถกระเช้านะครับ
และประโยคที่ว่า วันนั้นผมก็ถามว่ายืมรถกระเช้ามาจากไหนเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่ามาจาก
เมืองยวมใต้ ซึ่งจริงๆ ผมได้ถามว่า ได้ทําหนังสือยืมรถกระเช้ามาหรือ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
เขามาทําธุระที่เทศบาลของเรา เจ้าหน้าที่ซ่อมไฟก็เลยขอยืมรถเพื่อใช้ซ่อมไฟตรงจุดที่มี
ปัญหาก่อน ผมจะขอเปลี่ยนเป็นประโยคนี้นะครับ ต่อจากนั้นอีกบรรทัดหนึ่งนับจากล่าง
ขึ้นมาเป็นบรรทัดที่ ๖ ข้อความเดิมว่า มีพี่น้องชาวบ้านมาถามผมว่ามีคนไปแจ้งว่าเทศ
บัญญัติของเราตกไปแล้ว ขอแก้เป็น มีพี่น้องชาวบ้านมาถามผมว่ามีคนไปแจ้งว่า โครงการ
ของหมู่บ้านที่ได้เสนอไว้ในแผนฯได้ตกไปแล้ว นะครับ ไม่ใช่ว่าเทศบัญญัติของเราตกไป
ไม่ใช่นะครับ ก็มีเพียงเท่านี้ครับที่ผมขอแก้ไขเพิ่มเติม ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงการขอแก้ไขรายงานการประชุมครับ
/ นายไททัศน์...

๕
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ตามที่ท่านสท.สุภักดิ์ มั นทะนา ขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความในหน้าที่ ๑๓ ในบรรทัดที่ 8 ของการอภิปรายของท่าน สท.โดยขอ
เพิ่มจากคําว่าไปยืมรถ เป็นคําว่ารถกระเช้า และเปลี่ยนข้อความจาก วันนั้นผมก็ถามว่ายืม
รถกระเช้ามาจากไหนเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่ามาจากเมืองยวมใต้ เปลี่ยนเป็น ได้ทําหนังสือ
ยืมรถกระเช้ามาหรือเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขามาทําธุระที่เทศบาลของเรา เจ้าหน้าที่ซ่อมไฟ
ก็เลยขอใช้รถเพื่อใช้ซ่อมไฟตรงจุดที่มีปัญหาก่อน อีกหนึ่งประโยคก็อยู่ท้ายๆ ความเดิม
จากคําว่าเทศบัญญัติของเราตกไปแล้ว เปลี่ยนเป็น โครงการของหมู่บ้านที่ได้เสนอไว้
ในแผนฯได้ตกไปแล้ว ถูกต้องนะครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมขอช่วยท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ว่าท่านลองทบทวนคําพูด
ของท่านในบรรทัดที่ ๑๐ อ่านดูแล้วความหมายอาจเปลี่ยนไป ท่านจะแก้ไขไหมครับประโยค
ที่ว่า เมืองยวมใต้ก็ต้องใช้เรา เป็นคําว่าก็ต้องใช้รถ ใช่ไหมครับ ซึ่งผมเข้าใจว่าต้องเป็นคําว่ารถ
ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็จะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะครับ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับ ว่าจะเปลี่ยน
หรือไม่

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ใช่ครับ เปลี่ยนจากคําว่าเรา เป็นคําว่ารถ นะครับตรงนี้อีกหนึ่งคําครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ขอแก้ไขนะครับ เลขานุการสภาฯ ก็ได้ทบทวนไปแล้ว
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบที่ สท.สุภักดิ์ มันทะนา ขอแก้ไขโปรดยกมือครับ/สมาชิกสภา
ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่อยู่ในห้องประชุม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
2
1

คน
คน
คน(ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ)
คน(สท.ระเบียบ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีก ผมขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ครับ
- สมาชิกสภาท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี
2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โปรดยกมือครับ/สมาชิกสภาท่านใด ไม่รับรองรายงาน
การประชุมโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

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

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สรุปมติที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระ
ที่ 2.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําปี
25๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการการประชุมด้วย
คะแนนเสียง 8 เสียง, ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) ครับ
/ ระเบียบวาระ...

๖
ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถ้ าม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย
ในวาระนี้ เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลแม่ ย วม ท่ า นประธานสภาครั บ ผมอยากจะขอเสนอแนะ
ผ่านท่านไปยังผู้บริหารนะครับ เกี่ยวกับเรื่องโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ที่ท่านทําผมเห็น
ด้ว ยถื อ ว่ า ดี ทํ า ให้ ชุ ม ชนได้ เข็ ม แข็ ง ขึ้ น นี้ คื อ เป็ น การขายความคิ ด นะครั บ แต่ ถ้ า ท่ า น
มีโอกาสการทําประกาศนียบัตรเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงบุคคลมีประสิทธิภาพที่ได้รับ
ตรงนั้นให้เกิดความภาคภูมิใจ แต่สําหรับผมนั้นแค่เสนอแนะว่าถ้าโอกาสหน้ามีโครงการ
แบบนี้ในการมอบเกียรติคุณต่างๆควรจะเป็นเหรียญหรือเป็นเข็ม นี่คือความคิดของผม
เพื่อที่ผู้ที่ได้รับตรงนี้จะได้เอาติดเสื้อแล้วไปสู่ชุมชนต่างๆมันจะสะท้อนให้เห็น แต่ถ้าหาก
ว่าเป็นใบประกาศ จะมีเฉพาะคนไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นที่จะได้เห็น แต่ถ้าเป็นเข็มจะบ่งบอก
ว่าบุคคลคนนี้ได้แสดงตนมีความเจตนาที่จะงดเหล้าเข้าพรรษา เพราะเหรียญหรือเข็ม
มั น จะบ่ ง บอกได้ ชั ด เจนกว่ า และสั ง คมก็ จ ะได้ รั บ รู้ ม ากกว่ า ให้ โ อกาสที่ ค นเข้ า ร่ ว ม
โครงการนี้ได้แสดงทบบาทและได้แสดงให้สังคมได้รับรู้ อันนี้เพียงแต่ว่าเป็น ข้อเสนอแนะ
ของผม เรื่ อ งที่ผ มจะผ่ านท่ า นประธานสภาไปถึ งผู้ บ ริห าร ที่ เ ป็น เรื่อ งสํ าคั ญ นะครั บ
ท่านประธานสภาครับเกี่ยวกับองค์กรท้องถิ่นของเรา ว่าเราเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่
ชุมชน ถ้าไม่มีชุมชนก็คงไม่มีองค์กรและไม่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผมจะสรุปให้กระชับ
ว่าเมื่อชุมชนร้องขอในสิ่งต่างๆ ก็ควรจะอํานวยความสะดวกให้ชุมชนเพราะเรามีหน้าที่
ที่บริการและอํานวยความสะดวก เพราะว่าพี่น้องชุมชนเลือกท่านมาเพื่อมาแก้ไขปัญหา
ไม่ ไ ด้ เ ลื อ กมาเพื่ อ การใดของท่ า นเอง นี่ เ ราพู ด ในลั ก ษณะให้ เ ป็ น หลั ก การนะครั บ
เพราะฉะนั้น ผมจะสะท้อน มีอยู่เรื่องหนึ่งของเรื่องบ้านห้วยบง ตอนนี้ทางผู้ ใหญ่ บ้าน
ได้มีความปรารถนาดี ได้มองถึงหมู่บ้านของเขาเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืน เรื่องของการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเรื่องน้ํา ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้ประสานงานเพื่อหางบประมาณ
ต่างๆแล้วหาช่องทางที่จะให้เกิดความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบน้ํา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้าน
ยังต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาล อย่างเช่นการเขียนแบบแปลน เรื่องพวกนี้เราเป็น
ท้องถิ่ น ควรจะอํานวยความสะดวก แต่ ก็ ยังไม่ ได้ รับ การดู แลเอาใจใส่ อย่า งทัน ท่ว งที
บางครั้งหน่วยงานอื่นก็ได้เรียกเอาเอกสารต่างๆ ที่นี้ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มอี งค์ความรู้ทางด้านนี้
ก็เลยมาพึ่งทางเทศบาล ซึง่ ทางเทศบาลก็ผลัดแล้วก็ไม่ได้ตามที่ชุมชนต้องการผมอยากจะ
นําเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่าควรกระชับครับ อย่างเช่นกรณีของอ่าง
/ เก็บน้ํา...

๗
เก็บน้ําบ้านห้วยบง ภายในอาทิตย์หน้าขอความกรุณานะครับ ว่าเอกสารที่ทางผู้ใหญ่บ้านขอ
ก็ขอความกรุณาว่ารีบเร่งดําเนินการให้ไปเพราะเขาก็จะได้พิจารณา ซึ่งหัวหน้าอํานวย
ป่าไม้ห้วยสิงห์ก็ได้เร่งขอมาแล้วเรื่องแบบแปลนต่างๆเพื่อที่จะได้พิจารณาที่จะไม่ได้ขัดกับ
ข้อระเบียบต่างๆ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ท่านควรจะใส่ใจในการอํานวยความสะดวกเพราะ
งานบริการเป็นงานของเทศบาลอยู่แล้ว ผมขอนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเรื่องต่อไปครับเป็น
เรื่องของถังบรรจุน้ําที่บ้านทุ่งแพม ตามเลขรับหนังสือที่ ๑๓๗๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ถึงป่านนี้เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแท้งค์น้ําต่างๆ ยังไม่ไปถึงไหนเลยหรือว่าท่าน
ไม่เห็นความสําคัญตรงนี้ครับ ซึ่งชาวบ้านก็ได้สะท้อนปัญหาว่าไม่สะอาดแล้ว ก็สกปรก
ผมเองเคยนํามาหารือ นํามาอภิปรายในสภานี้แล้วว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนในเรื่องการ
ใช้น้ําในครั วเรือนต่างๆ ถ้าหากว่าน้ําไม่ส ะอาดใครๆก็ไม่อยากใช้ อันนี้สะท้อนมาจาก
ชุมชนนะครับ ท่านนายกฯ ก็เคยเกริ่นๆว่าจะดูแลแก้ไขให้ จนป่านนี้ ก็ไม่เห็นมีวี่แววเลย
ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนต้องนําเรื่องมาหารือในเรื่อง
นี้ให้ผู้บริหารได้แก้ไขปัญหาเพราะผมได้ย้ําตั้งแต่แรกแล้วว่า ชาวบ้านเลือกท่านมาเพื่อ
แก้ไขปัญหาไม่ใช่เลือกท่านมาเพื่อไปเปิดงานต่างๆหรือว่า เดินไปเดินมาไม่ใช่ครับ นี่คือ
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ชุมชนเดือนร้อนท่านต้องแก้ไขปัญหา ต่อมาเรื่องที่สาม
ท่านประธานสภาครับให้ โ อกาสผมพูด ครั้งเดี ยวเลยนะครับ เรื่องไฟกิ่ง ของหมู่ที่ ๑๒
บ้านแพะคะปวงจุดที่ ๑๒-๐๐๓ และก็ ๐๐๒ ดับเป็นเวลานานแล้ วนะครับ ชาวบ้าน
บอกว่าช่วยนําเรื่องและเอาไปถามให้ด้วยว่าป่านนี้แล้วไม่เห็นมาซ่อมดูแลแก้ไขปัญหา
เพราะสายนั้นมืดตลอดเลยครับ นี่เป็นความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนที่ ท่านจะต้อง
ดูแลแก้ไข ผมขออภิปรายเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นครั บ
ประเด็นแรกผมขออนุญาตทักท้วงท่านประธานสภาครับ ในการซักถามของสมาชิกสภา
ควรจะเป็ น กระทู้ ทํ าไมผมถึ ง เน้น เสมอว่ าเราเป็ นสมาชิก สภามาสามปีแ ล้ ว เข้ าปี ที่ สี่
จะหมดวาระแล้ ว การซักถามใดๆเป็นสิ ทธิ์โดยชอบธรรม โดยกฎหมาย โดยระเบียบ
แต่ควรจะเป็นกระทู้ถาม เพื่อทางฝ่ายบริหารจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาอธิบาย
ซึ่งจะมีข้อมูลที่ชัดเจน การถามด้วยความสร้างสรรค์นั้นมัน ไม่มีปัญหาแต่ว่าควรจะเป็น
กระทู้ถาม เหมือนกับสมาชิกสภาที่เคยทักท้วงว่าทําไมญัตติต้องส่งล่วงหน้า ๓ วัน ๕ วัน
ก็เพื่อสมาชิกสภาจะได้ไปศึกษาจะได้หาข้อมูลมานําเสนอที่ประชุมสภานะครับ ประเด็น
แรกเรื่องการงดเหล้าซึ่งโครงการนี้ไม่ได้เป็นงบประมาณของเทศบาลนะครับ ผมได้มอบ
ให้กองสาธารณสุขไปประสานงานโครงการ สสส. อบต.ร่องเคาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งเราได้
งบประมาณมาส่วนหนึ่งเพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลแม่ยวม
ที่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะลดเหล้ า ในช่ ว งเข้ า พรรษาโดยผ่ า น อสม.และองค์ ก รต่ า งๆ
ในเทศบาลเพื่อจะได้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการรักษาสุขภาพของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการด้วย แล้วเมื่อสิ้นสุดโครงการ จากการตรวจสอบโดยอสม.ก็ดี หลายๆส่วนก็ดี
เราก็ได้จัดทําใบประกาศเกี ยรติคุณพร้อมเสื้อยืดนะครับ ท่านจะเห็นว่ามี หลายๆ ท่าน
ใส่เสื้องดเหล้าเข้าพรรษา ซึง่ เป็นโครงการนอกงบประมาณทีท่ างผู้บริหารเองได้ไป
/ ประสาน...

๘
ประสานกับองค์กรอื่นเข้าไปเป็นเครือข่ายของเขา และมีห ลายโครงการนะครับ เช่น
โครงการขยะ โครงการต่างๆ ซึ่งเราได้ทําเทคแนบ ปัจจุบันเราได้งบประมาณจาก สสส.
มาอีกประมาณเก้าแสนนะครับ เข้ามาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป ผมได้
มอบหมายให้ทางกองการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตําบล
แม่ ย วมนะครั บ ประเด็ น ที่ ส องเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อ่ า งเก็ บ น้ํ า บ้ า นห้ ว ยบงซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ท าง
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นได้ ทํ า หนั ง สื อ มาให้ เ ทศบาลนะครั บ ผมได้ ใ ห้ ท างกองช่ า งทํ า หนั ง สื อ ถึ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็มอี นุรักษ์และป่าไม้เพื่อตรวจสอบพิกัด และเราก็ได้ให้ทางกองช่าง
ไปสํ ารวจจุ ดพิกัด ว่าพิกัดที่ทางผู้ ใหญ่บ้านมี ความประสงค์จะสร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อขอ
งบประมาณอยู่ในพื้ นที่ของที่ไหนนะครับ แล้วทางสํานักงานก็ได้ตอบกลับมาเรียบร้อย
แล้ว และเราก็ได้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านว่าพื้นที่ตรงที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําอยู่ในพื้นที่ ของเขต
ป่าไม้ไม่ใช่เขตอนุรักษ์นะครับ ส่วนขั้นตอนการดําเนินงานที่จะขอใช้พื้นที่ ทางผู้ใหญ่บ้าน
ได้ประสานเอง ส่วนในเรื่องการออกแบบอ่างเก็บน้ํา ท่านต้องยอมรับว่าเราไม่มี วิศวกร
ไม่มีช่างที่มีความรู้ในเรื่องการที่จะออกแบบอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ซึ่งจะต้องใช้วิศวกรที่มีความรู้ ความชํานาญในเรื่องของการคํานวณชั้นดินและเรื่องของ
การคํานวณปริมาณรองรับ สิ่งเหล่านี้ถ้าทําไปแล้วเกิดพังทลายลงมาผู้ที่ออกแบบจะต้อง
รั บ ผิ ด ชอบ ท่ า นต้ อ งเข้ า ใจว่ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเดี๋ ย วนี้ มี ทั้ ง ชลประทาน โยธา
สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขาจะมีช่างเฉพาะนะครับ ซึ่งหากทางผู้ใหญ่บ้านต้องการจะให้
ออกแบบอ่างเก็บน้ําจะต้องไปหาหน่วยงานที่ผู้มีความรู้โดยเฉพาะ จริงๆไม่ต้องถามผ่าน
สท.มันหลายขั้นตอนมาที่กองช่างหรือมาถามผมเองก็ได้นะครับ ประเด็นเรื่องถังเก็บน้ํา
ซึ่งผมเองก็ ได้ส อบถามไปทางทุ่งแพมแล้ ว ว่า ถ้า มีประสงค์ที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งชุด
โดยจะต้องบรรจุอยู่ในแผน ซึง่ เมื่อการประชุมได้ผ่านไปแล้วและทางบ้านทุ่งแพมก็บอกว่า
ในเรื่องถึงจะรับผิดชอบกันเอง แต่ที่ทําประชาคมแล้วสิ่ง ที่ต้องการเป็นอันดับหนึ่งก็คือ
ถนนคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก ซึ่ ง ทางบริห ารก็ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมติห รื อ ความต้อ งการของ
ประชาคมซึ่งปฏิบัติตามในแผน ซึง่ ท่านก็เรียกร้องเสมอว่าการที่จะขอเสนอในเทศบัญญัติ
หรือขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องปรากฏอยู่ในแผน แผนพัฒนาตอนนี้เป็นแผนสี่ปี
แล้วต้องเป็นอันดับหนึ่งถ้าเปลี่ยนแปลงอันดับ ๒ อันดับ ๓ จะต้องได้รับการยินยอมหรือ
ว่าการทําประชาคมของแต่ละหมู่บ้านมาก่อนถึงจะทําได้ เฉพาะของทุ่งแพมนั้นตัวถัง
ยังดีอยู่ แล้วผมก็เคยเสนอไปแล้วว่าถ้าจะทําก็ทําเหมื อนลักษณะประปาบ้านห้วยวอกคือ
เปลี่ยนทั้งชุดไปเลย ทั้งโครงสร้างและก็ทําเป็นแผนมาซึ่งเราจะนําบรรจุในเทศบัญญัติ
หรือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งทางหมู่บ้านได้ประชุมหารือกันแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
เพราะว่าประปามีหลายจุดเลยมอบหมายในเรื่องถังให้ทางคณะกรรมการหรือทางกํานั น
ดําเนินการเองซึ่งก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วครับ ประเด็นเรื่องไฟกิ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่
มาอธิบายต้นที่ ๑๒ ๐๐๓ ๐๐๒ ซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องไฟฟ้าต่อไปอาจจะดีขึ้น
เพราะฝนก็เริ่มหยุดแล้ว วันนั้นทางห้วยบงก็แจ้งว่าทางหน้าบ้านของหมอดิน (อ้ายมงคล
ก็ ไ ด้ ม าแจ้ ง ) ก็ ไ ด้ ม อบหมายให้ ไ ปดํ า เนิ น การแล้ ว พยายามจะกํ า ชั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้
ดําเนินการโดยเร่งด่วน ก็ คงมีเพียงเท่านี้ครับ ส่ วนในเรื่องของบ้านห้วยบงขออนุญาต
ที่ประชุมให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ
นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา ท่ า นผู้ บ ริ ห าร และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุ ก ท่าน ในเรื่องของบ้านห้วยบงทางกองช่างได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านเบื้องต้น
บ้างแล้ว ในส่วนของการออกแบบของฝายกักเก็บน้ําหรือฝายชะลอน้ํา ทีผ่ ู้ใหญ่บ้าน
/ นําเสนอ...

๙
นําเสนอมา เราได้สํารวจเบื้องต้น แล้วผู้ใหญ่บ้านจะเอาขนาดความสูง ๖ เมตร นะครับ
แต่ว่ามันเกิน ศักยภาพของทางกองช่างที่ จะออกแบบก็เลยปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านว่า
กองช่างออกแบบความสูงได้ประมาณ ๒.5 เมตรถึง ๓ เมตร ซึ่งความเป็นจริงผู้ใหญ่บ้าน
อยากได้อ่างเก็บน้ําที่มีความสูงถึง ๖ เมตร ซึ่งต้องใช้วิศวกรในการออกแบบคํานวณและ
มีการเซ็นรับรองแบบ ในส่วนของเทศบาลเราไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถเซ็นรับรองแบบได้
ทั้งอําเภอแม่สะเรียงที่สามารถเซ็นรับรองแบบขนาดความสูง 6 เมตรได้ มีอยู่ท่านเดียว
คือท่านรองปลัด เทศบาลแม่ส ะเรียง ทางเราก็จะประสานไปเพื่อขอให้มาออกแบบให้
ซึ่งเป็นส่วนของเอกสารที่ผู้ใหญ่บ้านอยากจะได้ ส่วนทางเราได้ออกแบบไปส่วนหนึ่งแล้ว
ให้ผู้ใหญ่บ้านดูก่อนนะครับ แต่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดยังไง หรือต้องใช้ทางวิศวกร
ในการออกแบบ ทางเราก็จะประสานทางรองปลัดแม่สะเรียงให้ เบื้องต้นเรียนให้รับทราบ
เพียงเท่านี้ก่อนครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ในฐานะที่ผมทําหน้าทีป่ ระธานสภา และอนุญาตให้สมาชิกสภา
ได้อภิปรายโดยไม่ได้ยื่นกระทู้ถาม นี่ก็เป็นดุลพินิจของประธานสภานะครับที่จะมีสิทธิให้
สมาชิกสภาได้อภิปรายนะครับ แม้มันจะไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่าไหร่แต่ก็เป็นความเดือดร้อน
ของชาวบ้านก็อยู่ในดุลพินิจของผมนะครับ เชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุ ณ ท่ า นประธานฯ ครั บ ผมได้ยินท่านพูดก็ดีใจนะครับที่ท่านพอจะมีวิสัยทัศน์
ในการพิจารณาต่างๆ เสียดายนะครับเป็นในช่วงปลายปีนะครับ ถ้าเป็นช่วงต้นๆปีผมต้อง
ขอบคุณท่านอย่างมากเลย เริ่มแรกเดิมทีผมฟังท่านนายกพูด ผมสรุปได้เลยว่าท่านไม่มี
ความเข้าใจ แต่ พอ ผอ.ช่าง มาพูดผมก็เข้าใจ ผมยังดีใจที่ ผอ.ช่างยังจะอํานวยความ
สะดวก คืออย่างนี้ครับเมื่อท่านพูดว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่เช่นวิศวกรผมก็พอเข้าใจ แต่วิธีอื่น
ในการบริการงานต่างๆท่านต้องหาช่ องทางเพราะเป็นงานบริการอยู่แล้ ว แต่ว่าท่าน
ผอ.กองช่าง ได้พูดว่าส่วนหนึ่งเราได้เขียนแบบแปลนแล้วอาจจะขอให้รับรองหรือจะให้
เขาเขียนแบบแปลน อันนั้นถูกครับ ใช้ได้ครับ สบายใจนะครับที่ท่านยังมีช่องทางที่จะ
อํานวยความสะดวกหรือชี้ช่องทาง แม้ว่าเราทําไม่ได้ถึงขั้นที่ท่านจะต้องใช้เงิน ในการจ้าง
เหมาออกแบบแปลนคนที่มีใบประกอบวิศวกร ผมยังเห็นด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้น เพราะ
มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพราะสิ่งเหล่ านี้ถ้าหากได้มาแล้ ว ความจําเป็น
เดือดร้อนของบ้านห้วยบงจะลดลงไปได้เยอะเลย สิ่งที่เกิดขึ้นมาจะทําให้เกิดความชุ่มชื้น
ขึ้น มาสิ่ ง แวดล้ อ มต่างๆ ก็ ดีขึ้นมา รวมถึงการประกอบอาชีพอย่างเช่ น การเลี้ ยงปลา
หรื อ ทํา อย่ างอื่น อีก เยอะแยะนะครับ ผลที่ตามมาจะเป็น ประโยชน์ทั้ งสิ้ นเลยนะครั บ
ผมเรียนถึงท่านประธานสภาไปยังผู้ใหญ่บ้านห้วยบงสบายใจได้ส่วนหนึ่งนะครับ ทาง ผอ.
กองช่าง ได้มาชี้แจงแล้วผมฟังดูแล้วว่าท่านเข้าใจ แต่ถ้าหากว่ายังมีการบิดเบือนอยู่ผมจะ
ชี้แนะให้นะครับ ผมหวังว่าท่านจะนําสิ่งดีๆมาสู่ตําบลแม่ยวม ผมเองเป็นฐานะตัวแทน
ของชาวบ้านผมก็ทําหน้าที่ของผมบางครั้งอาจจะดูรุนแรง แต่บางครั้งต้องรุนแรงครับหาก
พูดกันแบบธรรมดาๆใช้วิชารัฐศาสตร์แล้วก็ไม่เป็นผลต้องใช้นิติบ้างนะครับ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน
ผมนายสุ ภั ก ดิ์ มั น ทะนา สมาชิ ก สภาเขต ๑ เรื่ อ งแพลนท์ ย างที่ แ พะคะปวงนะครั บ
ซึ่ ง คราวที่ แ ล้ ว มี ผ มคนหนึ่ ง และก็ ป ระธาน รองประธาน รองนายก ๒ ท่ า น นิ ติ ก ร
ปลัดอําเภอ ผู้ใหญ่บ้านแพะคะปวง และกํานัน ไปทําการตกลงเรื่องเวลาทํางานหรือว่า
เวลาเปิดเครื่องทํางาน วันนั้นก็ได้ตกลงกันว่าถ้าทํานอกเขตเทศบาลแม่ยวม เราจะไม่
/ อนุญาต...

๑๐
อนุญาต ต่อมาอีกวันหนึ่งผมก็ได้เห็นมีการเดินเครื่องที่แพลนท์ยางที่ห้วยจ๊อม อันนี้ก็ไม่รู้
ว่าเขามาพูดอย่างไร แต่ผมได้โทรถามทางกองสาธารณสุข ทางกองสาธารณสุขก็แจ้งไปว่า
มีแกนนําคนหนึ่งนําชาวบ้านมาหานายก และก็ได้พูดคุยกันแล้ว อนุญาตให้ทําสิบกว่าวัน
ทีน่ อกพื้นที่แต่ว่าเมื่อแกนนําขึ้นมาก็ไม่ได้ไปแจ้งกับชาวบ้าน ชาวบ้านก็มาหาผมอีกถามว่า
เป็นอย่างไรปล่อยให้ทําอยู่เหรอ ผมก็เลยบอกว่า ผมได้สอบถามไปแล้วซึ่งเขาบอกว่าเขา
ได้คุยกับแกนนําแล้ว แต่จะตกลงกันอย่างไรผมก็ไม่รู้ แต่ว่าตอนนี้มีการขนหิน ขนทราย
มาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหน จริงๆเราได้ทําหนังสือไปทางอําเภอ ปลัดอําเภอก็บอกว่า
ได้ทําหนังสือไปให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ ไว้ฉบับหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าทางเทศบาลได้หรือไม่ได้ไม่รู้
นะครับ ตามที่ตกลงกันไว้ก็ไม่เคารพกติกาตามที่เราพูดกันไว้นะครับ ซึ่งวันนั้นผมไม่ได้ไป
คนเดียวนะครับไปกันหลายคน ฝากทางบริหารไปตามดูหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไร แล้ว
เรื่องที่สองเรื่องประปาที่ดําเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้ของบ้านห้วยวอก ผมดูแล้ว
คณะกรรมการไปตรวจก็ไม่ชัดเจนเท่าไรบางที่ ก็ยังไม่ถึงโดยเฉพาะคณะกรรมการที่เป็น
ตัวแทนของชาวบ้านอีกสองคนก็ไม่เห็นมา ที่ขึ้นไปทําข้างบนก็ไม่ได้ทาสีกันสนิมซักจุดเลย
นะครับ ไม่รู้ว่าเวลาไหน วันไหนที่ไปทํา ไปทาสี แล้วอีกอย่างหนึ่งบันไดที่ลงมาทั้งหมด
จะมีจุดพักซึ่งเป็นไม้ แต่ที่ดูจากแบบของเราจะเปลี่ยนเป็นเหล็ก จุดพักเป็นช่วงๆ ที่ลง
จากหอลงมามีส องจุด ตรงนี้ก็เป็นไม้เก่าๆ เอาไปทํา แทนเหล็ ก ขอไปช่วยดูแลหน่อย
นะครับ คิดว่าคงยังจะจ่ายเงินไม่หมดคงมีประกันอยู่ อย่างไรก็ขอฝากทางกองช่างไปดู
หน่อยนะครับ ไม่ใช่ผมคนเดียวมีคณะกรรมการหมู่บ้านมาดูแล้วก็ไม่สบายใจ และเราก็ได้
เซ็นตรวจรั บกันไปหมดแล้ ว อะไรที่แก้ไขได้ก็ ขอให้ แก้ไขนะครับ จะถามทางกองช่าง
อีกอย่างว่า ตอนนี้ทางชาวบ้านผู้ใช้น้ํา ก็ถามว่าตอนนี้เราได้เจาะบาดาลลงไปประมาณ
๑๒๕ เมตร แต่เราเอาซับเมิทร์ลงไปแค่ ๔๐ เมตร เขาก็ไม่รู้เหตุผลนะครับ ซึ่งตอนนี้น้ํา
จุดนั้นใช้ไม่ได้ น้ําเป็นสีแดง เราจะเอาซับเมิทร์ลงไปถึง ๑๐๐ เมตรได้ไหม เหลือไว้สัก ๒๐
เมตร มี ชาวบ้ านผู้ใช้ น้ําฝากถามมาครับ แต่ ถ้าช่างไปดูแล้ว แก้ไขไม่ได้ จริงๆ จุดนี้ก็ไม่
เป็นไรเอาไว้เป็นน้ําฉุกเฉิน เพราะว่าช่วงนี้ก็พ้นหน้าฝนไปแล้ว บ่อที่ผมได้ทําไว้ก็ยังไม่พัง
ถ้าพังเมื่อไรผมก็จะใช้ตัวนี้ อย่างไรก็ตามก็ขอให้ช่างลงไปดูนะครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน ผมนายกร
เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ท่านประธานสภาครับผมขอเพิ่มเติมจากที่
ท่านสุภักดิ์ มันทะนา ได้อภิปรายเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทํายางมะตอยนะครับ
ที่ท่ า นทํ า ก็ ถูก ต้ อ งนะครั บ เพราะว่ า เราเป็ น ตั ว แทน เราก็ ต้ องทั ก ท้ ว งให้ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่
มาแก้ ไ ขมาดู แ ล เราเพี ย งแต่ รั บ เรื่ อ งมาเสนอ ของผมก็ มี ช าวบ้ า นได้ ส ะท้ อ นปั ญ หา
มาเหมือนกันตอนนั้นดูจากรายงานการประชุมสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ก็ยังปรากฏอยู่ในมือ
ของเรา ท่านสุภักดิ์ ก็ได้นําเรื่องมาหารือเหมือนกัน แต่ว่าวันนั้นเป็นกระทู้ถาม แต่กระทู้
ถามของท่านยังไม่ชัดเจนในวิธีการ แต่ทั้ งนี้ส่วนผมเองมองว่าการจะเข้ามาดําเนินการ
ต่างๆในท้องถิ่นของเราอย่างเช่น การอุ ตสาหกรรมต้องได้รับความเห็ นชอบจากสภา
แต่ตรงนี้ผมไม่เห็นมีนะครับ ท่านบอกว่าชั่วคราวแต่ชั่วคราวในกฏหมายของอุสาหกรรม
นั้นอยู่ที่ ๙๐ วัน แต่ป่านนี้เข้าไปกี่วันแล้วครับ ผมต้องถามเพื่อนสมาชิก สภาก่อนว่าถ้า
เพื่อนสมาชิกสภาอยากจะช่วยเหลือชาวบ้าน ในลักษณะการป้องกันให้ถูกต้องหรือว่าไม่มี
/ ในท้องถิ่น...

๑๑
ในท้องถิ่นของเราเลย ท่านจะต้องมาปรึกษาหารือกัน วันนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
มาชี้แจงให้ฟัง ผมฟังแล้วผมยังงงเลย ท่านได้อ้างถึงเทศบัญญัติ แต่มี พรบ.เยอะแยะเลย
ที่ใช้ในการควบคุม เพราะฉะนั้นการตั้งอุตสาหกรรมจะเป็นแบบชั่วคราวหรือว่าแบบถาวร
ในเรื่องแบบนี้มันต้องให้สภาเห็นชอบนะครับ แต่ก็ไม่ได้เห็นมีญัตติตรงนี้เข้ามาขอใช้พื้นที่
หรือว่ามาดําเนินการอื่นๆ ถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกสภาจะร้องไปเบื้องบนสูงกว่า และท่าน
ให้ ค วามร่ ว มมือ ก็ย่อ มทํ าได้ค รับ ถ้า เพื่ อนสมาชิ ก สภาเห็ น ว่า พี่น้ องประชาชนในเขต
แพะคะปวงเป็นพี่น้องที่เราต้องดูแลเหมือนกัน เพราะว่าในขั้นตอนต่างๆ มันสร้างปัญหา
มลภาวะเยอะแยะไปหมด โดยที่ผู้บริหาร มีคนมาร้องแล้วปัญหาก็ยังไม่สิ้นสุดเลยครับ
มองดูแล้วมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ อันนี้มันเป็นปัญหาจริงครับ บ้านที่อยู่ติด ตรงนั้น
ก็สะท้อนปัญหามาเหมือนกันว่าฝุ่นตลบเลยท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรดี ที่สําคัญการขอใช้
พื้นที่ต่างๆต้องเป็นตามขั้นตอนและกระบวนการ วันนั้นผมฟังดูแล้ว เหมือนเจ้าหน้าที่
จะบ่ายเบี่ยงว่าไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล ไม่ใช่นะครับ เมื่อท่านจะเข้ามาดําเนินการใดๆ
ทั้งสิ้นท่านต้องขออนุญาต แต่ผู้ที่เซ็นใบอุตสาหกรรมก็คืออุสาหกรรมจังหวัดอันนั้นถูก
แต่ต้องมีหลักฐานประกอบ จะชั่วคราวหรือถาวรมันต้องมีประกอบอยู่แล้ว หรือมีข้ออื่นๆ
ที่ท่านจะมาอธิบายท่านก็อธิบายมาได้ครับ ผมจะรับฟังแล้วเราจะต้องหาวิธีการต่างๆ
มาควบคุมตรงนี้ แต่ว่าเพื่อนสมาชิกสภาทําได้นะครับหากท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเดือดร้อน
จําเป็นจริง แต่ถ้าหากว่าท่านเห็นดีเห็นงามกับนายกว่านายกเป็นคนของผมครับจะต้อง
ดูแลนายกตลอดเวลา อันนั้ นก็เรื่ องของท่าน เฉพาะหน้าฝนยังมีฝุ่ นตลบเลยนะครั บ
ถ้าหน้าร้อนฝุ่นจะขนาดไหนละครับ มลภาวะต่างๆ ท่านไม่ได้รับผลกระทบครับ ท่านถึง
ไม่ รู้ แต่ค นที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบแม้ ค นเดีย วก็ ต้ อ งดู แ ลเขาหากเกิ ด อะไรขึ้ น มา ชี วิ ต คน
มีความสําคัญอยู่แล้ว ผมสะท้อนปัญหาแล้วเอามาอภิปรายเพิ่มเติมให้ ท่าน สท.สุภักดิ์
เพราะท่านได้นําเรื่องนี้มาหารือแล้ว มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อเราจะได้แก้ไขปัญหา เรามี
หน้าที่นําเรื่องมาชี้แจงแล้วโต้แย้งในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเราไม่ได้มาหาเรื่องและไม่ได้พูด
เอาสนุกด้วย ขอบคุณมากครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายก ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีเรื่องแพลนท์ยาง
เบื้องต้นทางครูแอร์ได้ทําหนังสือเข้ามา ผมได้มอบหมายให้นิติกร พร้อมกับ หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข รักษาการ ผอ.สาธารณสุข ได้ไปสอบถามและประมวลผลออกมา
และมีนายกิตติโชค จันทร์แก้ว ทํางานอยู่บริษัทนิ่งซี่เส็ง พร้อมกับรายชื่อชาวบ้าน ๕๐ คน
นะครับ ซึ่งเรื่องนี้ ทางอําเภอโดยศูนย์ดํารงธรรมได้ แต่งตั้งคณะกรรมการในเรื่องนี้ขึ้นมา
โดยมีท่าน ปลัดชารีฟ นิติกร ผอ.ช่าง หลายๆ คนเข้ามาตรวจสอบ และวันนั้นท่านรอง
ประธานสภา ก็ได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์กับท่านประธานสภา และท่านรองนายก เข้าไป
ตรวจสอบ มาถึงข้อตกลงที่ทางท่านได้แจ้งเมื่อกี้ว่าถ้าผู้ประกอบการดําเนินงานในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลแม่ยวม ก็สามารถที่จะดําเนินการได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้านอกเขต
เทศบาลหรือว่าในท้องถิ่นอื่น ซึ่งในตอนนั้นทางบริ ษัท กัณญาลักษณ์ ซึ่งได้รับจ้างบริษัท
อัครโยธิน ซึ่งทําอยู่ในพื้นที่อําเภอแม่ลาน้อย ได้ทําสัญญากันแล้วปรากฏว่าเมื่อ แพลนท์
ยางนี้ได้เลิกผลิตให้ ก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับบริษัทอัครโยธิน ซึ่งเขาก็ได้ประสานมา
ผมก็ได้แจ้งไปว่ามติของคณะกรรมการที่ทางอําเภอแต่งตั้งได้มาประชุมหารือกันว่าจะให้
/ผลิตเฉพาะ...

๑๒
ผลิตเฉพาะที่ใช้ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลแม่ยวมเท่านั้น นอกเขตห้ามเด็ดขาด ซึ่งทาง
บริษัทก็ได้ไปประสานกับนายกิตติโชค จันทร์แก้ว และครูแอร์ ซึ่งเป็นแกนนําทั้งสองท่านว่า
ขออนุญาตเพราะว่า มีผ ลกระทบกับบริษัทที่ลงทุนไปหลายล้านแล้ว ทําให้งานถูกปรับ
ในเรื่องของการเสนอแนะหรือว่าผลตอบแทนทางแกนนํานั้น ตอนหลังน้องกิตติโชค ได้มา
พูดกับ ผม บอกว่ าทางบริ ษัทได้ เสนอเงิ นให้ ห้ าหมื่ นบาทเพื่อ ดูแลแล้ ว ขอความเห็ นใจ
เพราะว่างานจะเสียหายเพราะได้รับเหมาไปแล้ว แล้วน้องคนนั้นว่าไม่รับแต่ด้วยความ
เห็นใจที่บริษัทได้ลงทุนไปเยอะเลยขอร้องกับทางประชาชนว่าช่วง ๑๐ วันและให้จบงาน
ที่ได้ทําไปแล้วนี่คือเหตุผลหนึ่ง ส่วนที่ท่านได้กล่าวว่าทางเทศบาลไม่ได้ใส่ใจ มันไม่ใช่แบบ
นั้นนะครับ ขั้นตอนต่างๆ มันมีกฎหมายรองรับนะครับ ซึ่งเทศบาลของเราไม่มีเทศบัญญัติ
เพื่อใช้ประกอบการในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผมได้มอบหมายให้กองสาธารณสุข
ได้ไปทําประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เทศบัญญัติที่ว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งรวมตั้งแต่
โรงงาน โรงสีข้าว ปั้มน้ํามัน การเลี้ยงปศุสัตว์ทเี่ ป็นลักษณะฟาร์ม และสิ่งต่างๆที่จะก่อเกิด
ความรําคาญต่อความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนประเด็นที่ว่าอุ ตสาหกรรมที่อนุญาต
ซึ่งการสร้างอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลของเรา เป็นลักษณะที่มีกฎหมายว่าเป็นจุดผสม
ตัวแพลนท์ยางไม่ได้สร้างถาวรแต่เขามีการยกไปยกมา ถ้า มีสัญญาก็จะมาทําครั้งหนึ่ง
ถ้าไม่มีสัญญาก็ไม่มาทํา พอชาวบ้านมาแจ้งที่ได้รับผลกระทบ ที่สาธารณสุขทําต้องนํา
ชาวบ้านไปตรวจผลเลือดไปตรวจดูว่ามีผลกระทบจริงไหม เพราะการที่พูดว่าเวียนหัว
ถ้าไม่มีห ลั กฐานทางการแพทย์ก็กลายเป็นใส่ ร้ายเขา เราพยายามให้ กองสาธารณสุ ข
ได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่จริงมี พรบ.หลายฉบับนะครับ ว่าเราจะมีวิธีการทําอย่างไร
และพยายามเจรจาว่า ไม่ว่าจะเป็นภายในต่างๆ ต่อไปจะต้องขอให้หาที่ทําใหม่ เพราะอยู่
ในเขตชุมชน เพราะเราไม่มีอํานาจการใดๆที่จะสั่งให้หยุด มันจะต้องมีเหตุมีผล จะต้อง
เชิญสาธารณสุขจังหวัด เรื่องนี้ก็หารือภาคส่วน ปลัดจังหวัด ต่างๆจะเป็นข้อกฎหมาย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราพยายามไปแก้ เทศบัญญัติจะได้หรือไม่ได้ยังไม่ รู้ บางหมู่บ้านยกตัวอย่าง
อย่ า งบ้ า นน้ํ า ดิ บ ปฏิ เ สธเลยไม่ ย อมรั บ เทศบั ญ ญั ติ ตั ว นี้ นี่ ก็ เ ป็ น ภาพรวมภาพหนึ่ ง
ซึ่งพยายามอธิบาย พยายามชี้แจงว่าเมื่อเกิดผลกระทบขึ้นมาเทศบาลไม่มีอํานาจที่จะเข้า
ไปสั่งโดยฉับพลัน จะต้องอาศัย พรบ.อื่น ซึ่งใช้ประกอบกันนะครับ ส่วนเรื่องนี้ไม่ใช่แต่
เทศบาลอย่างเดียว ทางอําเภอก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคณะกรรมการทํางาน
ในครั้งนี้และได้ลงมาสํารวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตตอบกลับท่านรองประธานสภา
ว่ า ทํ า ไมนั้ น เป็ น การตกลงระหว่ า งแกนนํ า ครู แ อร์ และก็ น้ อ งกิ ต ติ โ ชค จั น ทร์ แ ก้ ว
เมื่อคณะกรรมการตกลงแล้วนอกเขตพื้นที่เราจะไม่ให้ แต่ทางบริษัทก็บอกว่าเขาเสียหาย
เพราะถูกปรับวันละเป็นหมื่น ผมก็บอกว่าท่านต้องไปพูดกับแกนนําแล้ ว เพราะว่าเป็น
ข้ อ ตกลงระหว่ า งทางอํ า เภอ เจ้ า หน้ า ที่ และผู้ บ ริ ห าร วั น นั้ น ผมติ ด ภารกิ จ ประชุ ม
ที่เชียงใหม่เลยไม่ได้เข้าร่วมท่านประธานฯ ก็อยู่ด้วยนะครับ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความกระจ่าง จริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เข้าร่วมประชุมตรงนี้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ ได้รับฟังแล้ว หากมีการประชุมประจําเดือนก็ ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้าน
ได้ป ระชุม ชี้แจงให้ ทางลู กบ้านทราบด้ว ย คนที่ได้รับผลกระทบก็ยังไม่รู้ว่า เป็นอย่างไร
ทุกวันนี้ก็ไปหาผมอยู่ อย่างไรขอฝากผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

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

๑๓
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน ผมนายกร
เสริม สกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ท่านประธานสภาครับ ผมในฐานะเป็น
สมาชิกสภา ผมว่าการชี้แจงของท่านนั้น ท่านเห็นใจผู้ประกอบการมากกว่า ประชาชน
ในเขตตําบลแม่ยวม โดยอํานาจของท่านแล้วท่านสามารถทําได้ สั่งการได้ในระดับหนึ่ง
แต่นี่ท่านยังโยนไปให้ ผู้ร้องเรียน ท่านก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมา ที่สําคัญโดยที่ผมไม่มอง
หมู่บ้านการขออนุญาตมาใช้พื้นที่ในประเภทนี้ ผมเข้าใจว่ามันต้องผ่านสภามันต้องได้รับ
ความเห็นชอบ ตรงนี้ต่างหากที่ผมเห็นว่ามันไม่มี เข้ามาเลยตั้งแต่เริ่มแรก ท่านจะอ้างถึง
พรบ.ต่างๆ ท่านสามารถหยิบตรงนี้มาได้ว่า ขบวนการขั้นตอนตรงนี้ มีไหม ถ้ามีตรงนี้
สมาชิกสภาก็จะได้พิจารณาว่า จะให้ อยู่ตรงนี้ห รือไม่ ผมบอกแล้ ว ว่าพี่น้องประชาชน
ต้องมาก่อน เพราะมันเป็นหน้าที่จะต้องดูแลชาวบ้านในเรื่องความเดือดร้อนต่างๆ ผมหวังว่า
เพื่อนสมาชิกสภาจะหาข้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นใจพี่น้องชาวบ้าน ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นนายก ท่ า นสมาชิ ก สภา คณะผู้ บ ริ ห ารและผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ทุ ก ท่าน กรณีที่ท่านรองประธานสภา ได้สอบถามในเรื่องของการลงท่อ ก็จะขอ
อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับ ลักษณะของบ่อบาดาลที่เจาะลงไป ๑๐๐ เมตร ในส่วนของ
น้ําทีจ่ ะขึ้นมาจากบ่อช่วง ๑๐๐ เมตรจะมีท่อกรองเกี่ยวกับน้ําที่จะขึ้นมาทางด้านบน น้ําที่
ขึ้นมาใช้ มาจากชั้น ๑๐๐ เมตรนะครับ ไม่ได้มาจากชั้นที่เราสูบวางซับเมิร์ท ซึ่งน้ํามาจาก
ชั้นน้ําใต้ดิน ในส่วนของการสูบน้ํา คือหย่อนลงไป 4๖ เมตร น้ําไม่ได้ออกจากด้านข้าง
ของบ่อ แต่ซึมออกมาจากชั้น 100 เมตรขึ้นมาสู่ด้านบน ถ้าน้ําเพียงพอในชั้นสูบ 46 เมตร
ก็ไม่ต้องเพิ่มท่อความลึกก็ใช้น้ํา ปกติ แต่ถ้าในช่วงฤดูแล้งน้ํา ในชั้น 46 เมตรไม่เพียงพอ
ผู้รับจ้างหรือเทศบาลสามารถเพิ่มความลึกของท่อให้ไปอยู่ในชั้นน้ําที่เพียงพอได้ ส่วนเรื่อง
ของบันได ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้นะครับว่ามันอยู่ในโครงการหรือไม่ อย่างไร
ถ้ามันเสียมันชํารุดก็จะให้ช่างเทศบาลไปดูแลให้ครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา สมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน เรื่องทีท่ ่าน
สท.สุภักดิ์ ได้พูดในเรื่องบ่อบาดาล ความจริงผมเคยไปคุยกับชาวบ้านแล้วนะครับ ว่าเรา
เข้าใจผิดกันหรือปล่าว เพราะน้ํานี้มันเป็นน้ําสนิมอยู่แล้ว และเราก็ไปเจาะที่เดิมอีก ถึงแม้
จะห่างไป 5 -6 เมตร แต่มันก็ถึงกันอยู่ ตอนแรกผมก็คิดว่าจะเจาะตรงข้างห้วยผมก็ดีใจ
นะครับเพราะจะได้น้ําสะอาด และอีกอย่างหนึ่งการเจาะบาดาลเขาจะไม่เจาะหน้าฝน
เขาจะเจาะน้ําบาดาลกันในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน เราจะได้น้ําบาดาลจริง ดูตัวอย่างที่
โรงเรียนอนุบาลฯ กรมทรัพย์ฯ มาเจาะ ๑๕ วันได้ ๖ เมตร เปิดน้ํา 5 นาทีก็แห้ง หมด
เมื่อวันก่อนผมก็ได้โทรบอกช่างของกรมทรัพย์ฯ ว่าน้ําที่โรงเรียนแห้ง น้ําไม่พอใช้ก็ขอให้
มาดูด้วย ผมมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.วุฒิกร ลือชา ครับ
/ นายวุฒิกร...

๑๔
นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายวุฒิกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเขต ๑ เรื่องแท้งค์น้ําบ้านทุ่งแพม
จุดที่สอง ผมได้พูดให้คนที่ใช้น้ําหลายครั้งแล้วว่าเราควรจะเอาฝามาปิด เพราะว่าเราจะ
ไปขอเปลี่ ย นแท้ง ค์มัน จะต้องใช้เวลา แล้ ว อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้เสนอเข้าแผนวั นนั้ น
ประชาคมก็ไม่มีใครเสนอเข้า แผนสักคน ผมก็ไม่รู้จะแนะนําอย่างไรนะครับ ผมบอกว่า
ถ้าหากว่าเราไม่เอาเข้าบรรจุเข้าไว้ในแผนปีนี้จะไม่ได้นะครับ และที่จะขอท่อเอาประปา
ภูเขาที่สันบวกมุ่นลงมาบ้านแพะใต้จะมาขอเทศบาล ผมว่าจะมาขอเทศบาลประชาคมนี้
ต้องเอาเข้าแผนถ้าไม่เอาเข้าแผนจะทําหนังสือไปขอมันไม่ได้นะครับ ผมบอกให้แล้วแต่ก็
ไม่มีใครเสนอเข้าแผนสั กคน ผมไปดู ที่บอร์ด ที่ศูนย์วันนั้น ที่เขียนไว้ ปี2 5๖๑–25๖๔
ไม่มีในแผนเลยครับ จากนั้นก็ส่งมาแล้วเรียบร้อย ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาญชัย
ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อยากจะสอบถามท่านประธานผ่านไปถึงผู้บริหาร
สืบเนื่องมาจากผู้นําหมู่บ้านผมทําหนังสือเข้ามาเมื่อประมาณวันที่ ๒๘ ตุลาคม เนื่องจาก
ประมาณวันที่ ๑๘,๑๙, ๒๐ เดือนที่แล้วเกิดฝนหนักแทบทุกพื้นที่ทําให้หมู่บ้านผมน้ําห้วย
ใหญ่ไหลนอง ไหลเข้าไร่นาของเกษตรกรเสียหาย ๑๐ กว่ารายเสียหายหนักๆ ก็ ๔–๕ราย
เกษตรกรก็ ช่ว ยเหลื อ ตัว เองโดยการปรับ พื้นที่ก็ เสี ย ค่าใช้ จ่ายไปคนละหลายพั น บาท
บางคนก็สี่ห้าพัน แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทางผู้นําหมู่บ้านก็ทําหนังสือเข้ามา
อยากจะให้ทางเทศบาลช่วยแก้ไขปัญหา ช่วยขุดลอกลําห้วยสักช่วงหนึ่งที่มีปัญหา ช่วงที่
ลําห้วยตื้นเขิน ตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรก็ฝ ากถามว่าเราจะได้รับการแก้ไข
ปั ญ ญาไหมครั บ เพราะว่ า ทุ่ ง นาก็ ไ ด้ ป รั บ ไปเรี ย บร้ อ ย ถ้ า เกิ ด ว่ า น้ํ า ใหญ่ ม าอี ก รอบ
ก็จะเสียหายเหมือนเดิมอีก ขอฝากถามถึงผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่านครับ
ในเรื่องนี้ก็ได้รับทราบแล้วนะครับ ก็คงจะให้รอฝนหยุดก่อนนะครับ เพื่อที่จะทําครั้งเดียว
ให้จบเลยคงจะใช้เป็นงบกลางเพราะว่าเกิดจากภัยธรรมชาติ รับรองว่าได้แต่ขอเป็นช่วง
หลังจากที่ให้ผ่านหน้าฝนไปก่อน ส่วนประเด็นของ สท.ระเบียบ เรื่องน้ําเป็นงบประมาณ
ของกรมทรัพย์ฯ เราไม่มีส่วนตรวจรับอะไรเลย ก็จะให้ทางโรงเรียนทําหนังสือแจ้งขึ้นมา
ก่อนให้เป็นลายลักษณ์อักษร เราก็จะส่งเรื่องต่อให้ทางกรมทรัพย์ฯ เพราะทางโรงเรียน
ไม่ได้ทําหนังสือแจ้งมาทางเทศบาล และทางกรมทรัพย์ฯ ก็ยังไม่ได้มอบให้เราเพราะยัง
ไม่ครบ 2 ปี ยังไม่ถ่ายโอน ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาครับ พอดีผมมีเรื่องแจ้งให้ท่าน สท.ระเบียบ ทราบในเรื่อง
ที่ท่าน สท. ได้แจ้งเรื่องกล่องแกเบี้ยน ที่ได้รับความเสียหาย ทางเทศบาลได้ทําหนังสือแจ้ง
ให้ อบจ.เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณครับ
/ นายหมวก...

๑๕
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่านครับ
ในเรื่องกล่องแกเบี้ยน เมื่อวันเสาร์ทางท่านอาจารย์ปัญญาได้ให้ทางกรมชลประทาน อันนี้
เป็นคําบอกเล่าไม่ได้เป็นหนังสือนะครับ บอกว่าได้งบประมาณมาร้อยหกสิบล้านซึ่งผมก็ได้
พาไปตรงหัวสะพานบ้านคะปวงคงจะทําประมาณสองกิโลเมตรไปถึงบ้านทุ่งแพม ในส่วน
บ้านห้วยสิงห์ได้เชิญทางผู้ใหญ่บ้านไปดู ยังไงก็ฝากท่าน สท. ได้ประสานไปทางอาจารย์
เพราะว่าได้งบประมาณมา ประมาณร้อยหกสิบล้าน จุดแรกที่จะทําก็คือจากฝายที่ รร.
บริพัตรมาถึงสะพานบ้านพะมอลอ ลงมาถึงบ้านโป่งเป็นโครงการใหญ่ ถ้าโครงการนี้ผ่าน
ประมาณปลายเดือนมกราคมจะดําเนินการขอแจ้งเพื่อทราบนะครับเพราะไม่มี หนังสือ
แจ้งมา แต่เขาได้ประสานผ่านทางท่านสจ.วงค์ และอดีตท่าน สส.ปัญญา และนายช่าง
ของชลประธานก็มา ผมกับรองฯ สมคิด ก็เลยพาไปดู บ้านห้วยสิงห์มีผู้ใหญ่บ้านศรียนต์
มาดู ปัญหาเรื่องนี้ก็คือ บางครั้งที่นาที่เสียหายไป เจ้าของนาเกิดความเสียดายที่ทํากิน
ถ้าตรงนี้ทางหน่วยงานของรัฐ เข้ามาทําก็จะดี ที่แม่สะเรียงไปแถวบ้านโป่งเจ้าของที่ดิน
บอกว่าถ้าจะทําต้องเอาตามโฉนด เขาบอกว่าพอดีที่ดินไปอยู่กลางน้ําแล้วถ้าจะให้ไปทํา
แนวเขตใหม่เขาก็ไม่ทํานะครับ นี่คือปัญหาที่เราได้รับผลกระทบ พอดีทางโยธาได้ทํามา
อาทิตย์หนึ่งแล้วแถวบ้านคะปวงทางพ่อเลี้ยงติ๊บ และตอนนี้ของกรมชลประทานคงจะทํา
ไปทางบ้านทุ่งแพม เพราะที่ผ่านมาได้จ่ายค่าชดเชยเยอะเพราะน้ํากัดเซาะทางเขตตําบล
แม่ยวมเรา ขอเรียนเพื่อทราบยังไม่ยืนยัน ว่าจะได้แน่นอนเพราะว่าเป็นการประสานแบบ
ยังไม่เป็นทางการ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองสมคิด เรืองแดง ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ผมขอ
เพิ่มเติมจากทีท่ ่านนายกฯ ได้ตอบไปนะครับ เมื่อสักครู่ผมได้รับการประสานจากท่าน สจ.
ว่าทางชลประทานได้ประสานมาขอข้อมูลประชากรที่ ได้รับความเดือดร้อนจากน้ํายวม
เซาะตลิ่ง ผมรับปากว่า ข้อมูลน่าจะได้ในช่วงเย็น เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามเรื่อง
แพนท์ยาง จากที่ผมได้ไปร่วมประชุมกับ รองฯ สมเพชร และประธานสภานะครับ เมื่อกี้
ที่ท่านถาม ท่านนายกอาจจะลืมไปนะครับว่า ตอนนี้เขาขนย้ายวัสดุเข้ามา ท่านประธานฯ
จําได้นะครับว่า วันนั้นที่เราไปคุยกันเขามีโครงการในตําบลเราอีกสองที่นะครับ จากบ้าน
ห้วยสิงห์มาบ้านแม่กองแปที่หนึ่ง บ้านหม้อเหล้าอีกที่หนึ่ง ที่เราได้ประชุมแต่ไม่ได้เป็น
ทางการคือในพื้นที่เราจะอนุโลมให้ นําโดยกํานันเจ้าของพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ก็ไป
บางสิ่งบางอย่างที่ท่าน สท.ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ที่ท่านสท.กร ว่าที่เขาเข้ามาตั้ง
แพนท์ยางโดยไม่ได้ผ่านสภา เทศบาลเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขามาตั้งได้อย่างไร ไม่รู้ขอ
อนุญาตจากใคร พอเห็นก็มาตั้งแล้วนะครับ เขามาตั้งแต่เขาไม่ได้มาแจ้งนะครับ ว่าถาวร
หรือชั่วคราว ไม่ใช่ว่าผู้บริหารเข้าข้างผู้รับเหมานะครับ บางครั้งฝ่ายปกครองก็รู้นะครับ
เพราะว่าเขาไปคุย กันแล้ว บางครั้งชาวบ้านเขาก็ขอกันเอง ท่านประธานสภาอาจจะรู้
ก่อนผม บริหารไม่รู้เลย วันที่นายกฯ มอบให้ผมไปบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านเขาก็ตกลง
กันเอง และเขาก็บอกผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ ว่า เขามาอยู่ที่นี่ ถ้า ต้องการให้ช่วยเหลืออะไร
ก็บอก การประชุมแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าบริหารไม่สนใจนะครับ บางสิ่งบางอย่างเราทําไม่ได้
/ เราก็ถาม...

๑๖
เราก็ถามเจ้าหน้าที่ กรณีบ้านห้วยบงนะครับไม่ใช่ละเลยผมติดตามตลอดว่าเป็นพื้นที่ใด
พอให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถามก็ทราบว่าเป็นพื้นที่ของป่าสงวน ส่วนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของช่าง
เป็ น เรื่ อ งของการรั บ รองแบบ เพราะว่ า แบบแปลนมั น เกิ น ถ้ า ท่ า นจํ า ได้ ที่ อ อกแบบ
ห้วยจ๊อมผมทํางานจะหมดสมัยแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นป่าอนุรักษ์หรือป่าสงวนเขายังไม่อนุญาต
นะครับ บางทีการที่เรามาว่ากันมันไม่ใช่นะครับ เราก็เป็นพนักงานเหมือนกันขออย่าว่ากัน
พูดกันดีๆช่วยกันพัฒนาตําบลแม่ยวมเรา ผมก็ไม่ได้รู้หมดทุกเรื่องนะครับ เรื่องไฟกิ่งผมก็
สั่ ง การไปพนั ก งานก็ รายงานผมว่า ทํา ไม่ ไ ด้ช่ ว งแล้ ว งบประมาณไม่มี เนื่ องจากใกล้ สิ้ น
ปีงบประมาณ ผมให้พนักงานไปติดตามว่างบประมาณมันขาดไปเท่าไร ไปซ่อมไฟมันยาก
ตรงไหน ท่ า นรองประธานฯ ก็ บ อกว่ า เคยไปกั บ พนั ก งานแต่ พ อไปแล้ ว มั น ทํ า ไม่ ไ ด้
มันอันตราย ผมก็ต้องยอมรับว่ามันอันตราย ท่านอยู่ตรงนี้ท่านคงจะเข้าใจว่าผมไม่สั่งการ
มีห นั งสือมาผมสั่ งทุกครั้ง ไม่ใช่อยู่เปล่าๆ นะครับ ผมไม่ได้พูดเพื่อสนุ กนะครับ ผมพูด
ความจริง ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.อินถา อินแถลง ครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา สมาชิ ก สภา คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน
ผมนายอินถา อินแถลง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ จากที่ผมได้ฟังมาในเรื่องเกี่ยวกับโรงงาน
ที่ทํายางมะตอย ความจริงผมว่าเทศบาลเหมือนกับไม่ได้รับรู้ ทั้งๆ ที่เรื่องก็มาจากทาง
จังหวัด แล้วอย่างไรเขาถึงไม่มาหาทางเทศบาลบ้าง เพราะอะไร ทางเทศบาลไม่ได้ติดตาม
หรือครับ ผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้เข้าข้างทางไหนนะครับ มันมีผลกระทบกับพี่น้อง
ชาวบ้ า นเห็ น ชั ด ๆนะครับ ทางเทศบาลควรจะไปท้ ว งไปติ งเขาบ้ าง หาทางแก้ ไขบ้า ง
ให้ ท างบริ ษั ท หาทางแก้ ไ ข อย่ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบกั บ ชาวบ้ า นเยอะเกิ น กว่ า เหตุ
ทางเทศบาลควรจะได้รับรู้รับทราบในส่วนของชาวบ้านที่เดือดร้อนบ้าง ผมคิดของผมแบบ
นี้นะครับ ผมไม่ได้เข้าข้างส่วนใดพูดไปตามความเป็นจริง อีกเรื่องหนึ่งอาทิตย์ก่อนผมได้
ทําหนังสือเข้ามาเรื่องรางระบายน้ําที่หน้าอนามัยมันมีหลุมเป็นหลุมลงไปลึก ดินมันยุบ
เป็นรู ผมกลัวว่ารถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ที่ผ่านไปมาจะทําให้เกิดอันตรายต่อตัวเอง
และทรัพย์สินถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับ ผมก็ได้แจ้งมาเกือบ 1 อาทิตย์แล้วก็ยังไม่
เห็นไปแก้ไข มันก็ไม่ใช่หนักหนาแค่เอาปูนผสมมาถมก็แค่นั้นนะครับ ผมขอแจ้งเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นะครั บ จะขอชี้แจงให้ทราบในเรื่องที่ท่าน สท.อินถา
ได้ทําหนังสือเข้ามาเรื่องอุดรูท่อนะครับ ทางกองช่างได้ไปตรวจสอบแล้ว และผมได้ขอให้
ทางช่างสูนผู้รับเหมาที่จะมาซ่อมถนนก่อนที่จะคืนเงินค้ํามาดําเนินการให้ ซึ่งทางช่างสูน
รั บ ปากว่ าจะดํ าเนิน การซ่ อมแซมให้ น ะครับ เดี๋ ย วยั งไงผมจะติ ดตามให้ เพราะว่า ไป
ตรวจสอบแล้วก็ใช้ปูนอย่างที่ท่าน สท.อินถาว่าใช้ปูนไม่เกิน 1 ลูก ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใด ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ /เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
จะอภิปรายอีก ผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560
ไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
/ เลิกประชุม...

๑๗
เลิกประชุม เวลา 12.10 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอินถา อินแถลง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๑
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิกร ลือชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2

สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นายหมวก วิญญายอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

๑๘

