๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕60
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายหมวก
2. นายสุภักดิ์
3. นายกร
4. นายอินถา
5. นายระเบียบ
6. นายวุฒิกร
7. นายชาญชัย
8. นายพรชัย
9. นายโอกาส
๑๐.นางนิลวรรณ
1๑. นายไททัศน์

วิญญายอง
มันทะนา
เสริมสกุล
อินแถลง
กันธิยะ
ลือชา
ไชยสูตร
รักการเลี้ยง
สิงขรบรรจง
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
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 2
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพุทธิวัฒน์
2. นายสมคิด
3. นายสมเพชร
4. นายสุชาติ
๕. นายพีรศิษฐ์
๖. นางหล้า
๗. นางระวีวรรณ
๘. นายวันชัย
๙. นายสมชาย
๑๐. นายคําแปง
๑๑. นายปรีชา
๑๒. นายโม๊ะแค
๑๓. นางสุวนันท์
๑๔. นางอุไร
๑๕. นางอารี
๑๖. นางทิวาพร
๑๗. นางแคะโชย
๑๘. นายศรีวรรณ

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
ใจคํา
ดิลิ
สีเหลือง
คุณการกิจ
สุทธินิคม
ทาวี
ช่วยการดี
ชนกพรชัย
ชนกพรชัย
คําแปง
ปัญญา
แสงทอง
ผู้รักพี่น้อง
อุปคํา

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 11
ชาวบ้าน หมู่ 3
ชาวบ้าน หมู่ 12
/ 19 นายบุญฤทธ์...

๒
๑๙. นายบุญฤทธ์
๒๐. นายเลิศ
๒๑. นายพรศักดิ์
๒๒. นายชัยเนตร
๒๓. นางนภสวรรณ
๒๔. นายสุชาติ
๒๕. นางสารภี
๒๖. นางสาวบังอร
๒๗. นางสาวกานต์พิชชา
๒๘. นางสาวภัทรา

ปัญญา
ปวงแก้ว
ปัญญา
ถนอมการ
คงอุป
ผิวนวล
แสงสุวรรณ์
ศิริ
ตาเป็ง
นรินคํา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
ชาวบ้าน หมู่ 12
หัวหน้าสํานักปลัด
ผอ. กองช่าง
ผอ. กองคลัง
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมได้ ต รวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ แล้ว มีผู้มาลงลายมือชื่อเข้าประชุมทั้งหมดจํานวน
9 ท่าน (รวมท่านประธานสภาฯ) ไม่มาประชุมจํานวน 1 ท่าน แต่ก็ถือว่าครบองค์ประชุมตาม
ข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และก่อนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ก็ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.2560 ต่อไป เชิญครับ (ประธานสภาจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลขานุ การสภาฯ ได้ ตรวจสอบและแจ้ งให้ ที่ ประชุ มได้ รั บทราบแล้ ว ว่ ามี ส มาชิ กสภา
มาประชุมจํานวน 9 คน ขาดไป 1 คน คือท่าน สท.อินถา อินแถลง แต่ก็ ถือว่าครบองค์
ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 25 ผมจึงขอเปิดการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.2560 โดยเรียงลําดับการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง
ที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ
แก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ขอเชิญเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้
เชิญครับ
/ นายหมวก...

๓
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาดังนี้ค รับ สมาชิกภาท่านใดรับรองการรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรด
ยกมือครับ / สมาชิกท่านใดไม่รับรองการรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

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

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอสรุปมติที่ประชุมสภาตามระเบียบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1
ประจํ าปี 25๖๐ เมื่ อวั น ที่ ๑๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองรายงาน
การประชุมด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง, ไม่รับรอง -ไม่มี-, งดออกเสียง 1 คน(ประธานสภาฯ) ครับ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถ้ าม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ 5 ข้อ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
เสนอญัตติครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลตํา บลแม่ ย วม ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ทุกท่าน ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติ
เรื่ องขออนุ มัติ จ่ ายขาดเงินสะสม ด้ว ยเทศบาลตําบลแม่ยวม มีความจํา เป็น ที่จะต้อ ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเป็นภารกิจสําคัญและเป็นความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ราษฎรมีน้ําประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ทั่ว ทั้ง หมู่บ้ านมี ถนนภายในหมู่ บ้า นสั ญ จรไปมาได้ส ะดวกและปลอดภัย และเพื่อ ให้
สถานศึกษามีความพร้อม มีคุณภาพในการจัดการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่
เด็กนักเรียนในพื้นที่ตําบลแม่ยวม ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (2) ให้มีและ
บํ า รุ ง ทางบกและทางน้ํ า , มาตรา 51 (1) ให้ มี น้ํ า สะอาดหรื อ การประปา และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา,
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่ นๆ (9) การจัดการศึกษา และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลแม่ยวม (พ.ศ.2561 - 2564)
/ ประกอบ...

๔
ประกอบกับยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลแม่ยวม มีเพียงพอที่จะสามารถจ่ายขาดเงิน
สะสม เพื่ อ นํ า มาดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนได้ จํ า นวน
8,099,285.66 บาท (แปดล้านเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบหก
สตางค์) ข้อมูลจากกองคลัง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ดังนั้น ข้าพเจ้า นายพุทธิวัฒน์
ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม จึงขอเสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา
เทศบาลตําบลแม่ยวม ดังนี้
1. จ่ายขาดสมทบค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อนําไปสบทบงบประมาณเดิม ค่าจัดหารถ
กระเช้ าซ่ อมไฟฟู า (ขนาดกลาง) จํานวน 1 คัน ที่ ตั้ง ไว้ เดิม ตามเทศบัญญั ติ จํา นวน
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่เพียงพอตามงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. โครงการก่ อสร้ า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กบ้า นห้ วยวอก (ห้วยผึ้ง ) หมู่ที่ 2
งบประมาณ 402,000 บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี ข องเทศบาลตํ า บลแม่ ย วม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 หน้ า 5
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3
งบประมาณ 537,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลแม่ยวม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 9
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
4. โครงการก่อสร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยมบ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้ว น) บรรจุอยู่ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลแม่ยวม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่
1 หน้า 6 รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวม
กําหนด
5. โครงการก่อ สร้ า งอาคารพร้ อ มถัง เก็ บน้ าบ้า นห้ว ยโผ หมู่ ที่ 6 งบประมาณ
379,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2 รายละเอียดตามประมาณการและแบบ
แปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
6. โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นคะปวง หมู่ ที่ 8
งบประมาณ 496,200 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลแม่ยวม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หน้า 6 รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวม
กําหนด
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองแป หมู่ ที่ 9 งบประมาณ
474,000 (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
ตํ า บลแม่ ย วม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 หน้ า 5 รายละเอี ย ดตาม
ประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 งบประมาณ
447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลตําบลแม่ยวม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 6 รายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
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9. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบเสี ย งตามสายบ้ า นห้ ว ยบง หมู่ ที่ 11 งบประมาณ
131,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี ข องเทศบาลตํ า บลแม่ ย วม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 หน้ า 11
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
10. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบประปาหมู่ บ้ า นแพะคะปวง หมู่ ที่ 12 งบประมาณ
947,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของเทศบาลตําบลแม่ยวม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2 รายละเอียด
ตามประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
11. โครงการก่ อ สร้ า งรั้ ว พร้ อ มประตู โ รงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลต าบลแม่ ย วม
งบประมาณ 224,100 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) บรรจุอยู่ใน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข องเทศบาลตํ า บลแม่ ย วม (พ.ศ.2561 - 2564) หน้ า 77
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
12. โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไฟกิ่ง (ระบบโซล่าเซล) บ้านคะปวง
หมู่ ที่ 8 จํ า นวน 2 จุ ด บ้ า นห้ ว ยวอก หมู่ ที่ 2 จํ า นวน 1 จุ ด รวมทั้ ง หมด 3 จุ ด
งบประมาณ 75,400 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บรรจุ อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลแม่ยวม (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 7
และ 8 รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนตามที่เทศบาลตําบลแม่ยวมกําหนด
รวมงบประมาณที่ ข อจ่ า ยขาดเงิ น สะสม จํ า นวน 12 โครงการ เป็ น เงิ น
งบประมาณทั้งสิ้น 5,442,700 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
จึงได้โปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดโครงการ
มาพร้อมญัตตินี้ด้วยแล้ว ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปก็จะเป็นการอภิปรายและสอบถามของสมาชิกสภา
ซึ่งประธานฯ จะให้สมาชิกได้อภิปรายทีละโครงการและจะขอมติทีละโครงการ สมาชิก
สภาจะมีความเห็นอย่างไรก็เสนอมาได้ เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นประธานสภาเทศบาลตํา บลแม่ ย วม สมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุ ก ท่าน ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ท่านประธานสภาครับ
อั น ดั บ แรกเพื่ อ นสมาชิ ก สภาของเราได้ ข าดไป ๑ คน คื อ ท่ า น สท.อิ น ถา อิ น แถลง
อยากจะทราบว่าได้แจ้งท่านประธานไว้ไหมครับ คือผมตั้งข้อสังเกตไว้เสมอว่า ในการ
พิจารณาวาระสําคัญๆ มีสมาชิกเอาตัวรอดไป แล้วจะมีความหมายอย่างไรครับเพราะ
ท่านเป็นสมาชิกสภาแต่ท่านไม่ยอมพิจารณาอะไรสักอย่างเลย ผมฝากไปบอกด้วยนะครับ
หลายครั้งที่ท่านมีพฤติกรรมแบบนี้ มีครั้งหนึ่งที่มีการพิจารณาท่านก็หายไป พอพิจารณา
เสร็จเรียบร้อยท่านก็กลับมา บอกเลยว่าท่านเป็น สท.แล้วท่านไม่ยอมพิจารณาปล่อยให้
เพื่อนสมาชิกพิจารณาอย่างเดียวถือว่าโยนบาปให้ คนที่ อยู่ เป็นสิ่ งที่ทําไม่ถูกนะครั บ
ท่านประธานสภาครับเรื่องที่ท่านเสนอญัตติมานั้น ผมดูแล้วว่ารายละเอียดต่างๆ เงินตั้ง
ห้ าล้ านสี่ ท่านเอารายละเอียดมาให้ ไม่ มีความชัดเจนแม้แต่นิด เดียว ผมนําเรียนท่า น
ประธานสภาผ่านไปถึงท่านปลัดที่หน้าที่เป็นเลขานุการสภา หนังสือซักซ้อมในการใช้เงิน
สะสม ขอให้ท่านได้ โปรดนํามาให้ เพื่อนสมาชิกได้รับ ทราบว่าปัจจุบันเราใช้ของปีไหน
เอาอั น ล่ าสุ ดเพื่อ ใช้ประกอบในการอภิป รายคงได้ นะครั บท่าน เพราะว่า ผมดู แ ล้ ว ว่ า
ทุกครั้งทีอ่ ้างถึงหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องอ้างหนังสือ
/ ของปี...
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ของปี 25๕๒, 25๕๓, 25๕๖, 25๕๗ มาตลอด และผมไม่แน่ใจว่า ปีล่ าสุ ดจะอ้า ง
หนังสือตัวนี้หรือไม่ เพราะฉะนั้นแล้วการใช้เงินสะสมเป็นผลกระทบกับการคลังหรือไม่
ตอนนี้ครับท่านประธานสภาเงินสะสมเราเหลือแค่แปดล้านกว่าบาท ความจริงท่านน่าจะ
เอามาให้หมดๆให้จบสิ้นไปเลยเพราะท่านเตรียมการไว้แล้วนี่ครับ ไหนจะมีโครงการทํา
ห้องประชุมอีกล้านห้าท่านน่าจะเอารวมกันให้หมดเลย เพราะพฤติกรรมต่างๆมันเป็น
ความละเอียดอ่อนแล้วเป็นเรื่องสลับซับซ้อน ยากที่คนไม่เข้าใจทางการเมืองจะเข้าใจ
ถึงกลวิธีต่างๆ นี่คือเทคนิควิธีการอย่างหนึ่งที่ท่านจะเอาเงินสะสมมาใช้โดยหลีกเลี่ยง
วิธีการ ผมเคยเสนอหลายครั้งแล้วว่า การที่ท่านจะมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเงินใน
เทศบัญญัติท่านทําไมไม่ทําครับ ถ้าเอาเงินจากเทศบัญญัติได้หมดเลย แต่ท่านโยนภาระ
มาจ่ ายขาดเงิ นสะสม อีกหน่อยถ้าหากเงิ นสะสมไม่มีห ากเกิดปัญ หาต่ างๆท่านจะทํ า
อย่างไรละครับ เราแทบจะไม่มีเงินนะครับตอนนี้จากทีเ่ คยมีเงินตั้งยี่สิบกว่าล้านท่านก็เอา
มาใช้นะครับ ถามว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ นี่ คือลักษณะของการใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง
เพราะเงินสะสมอีกหน่อยถ้าหากว่าสิ้นปีงบประมาณ ไตรมาสแรกเงินไม่เข้าเลยเมื่อเงิน
ไม่เข้าเงินผู้สูงอายุและเงินผู้พิการต่างๆเราก็ต้องใช้เงินตรงนี้มาสํารองจ่ายก่อน แต่ถ้าเรา
ไม่ มี เ งิ น สํ า รองจ่ า ยเงิ น ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งรอไปสองสามเดื อ นให้ เ งิ น ไตรมาสแรกเข้ า จะมี
ผลกระทบในระยะยาวมากที่สุดเลยครับ เพราะฉะนั้นแล้ วผมได้อภิปรายหลายๆครั้ง
แล้วว่าถ้าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆท่านควรจะทําในเทศบัญญัติไว้ เพราะเทศบัญญัติ
ท่านไปดูได้เลยครับ เล่มนี้ทั้งเล่มเพื่อนสมาชิกถ้าอ่านทั้งเล่มจะไม่มีความสําคัญอะไรเลย
ท่านก็เอามาใส่ แต่ความจําเป็น เดือดร้อนของชาวบ้านท่านละเลย เรื่องที่เ ป็นความ
เดือดร้อนต่างๆของชาวบ้านมีตั้งหลายเรื่อง ท่านไม่เคยนํามาใส่ใจไม่นํามาแก้ไขปฏิบัติ
อย่างเรื่องของทางข้ามลําเหมืองตั้งแต่เดือนไหนแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 25๖๐
ทําหนังสือทวงถามไปแล้ว ส่วนเรื่องแท้งค์น้ําที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบเพราะน้ําสกปรก
ท่านก็ไม่เอามาดูแลเลยอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับ ท่านประธานสภาครับท่านได้เกริ่นไว้ว่า
ท่านจะพิจารณาทีละเรื่อง ผมจะเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องของรถกระเช้า ท่านจะขอเงิน
อีกล้านหนึ่ง เดิมทีมีล้านห้าอยู่แล้วในเทศบัญญัติท่านจะขออีกหนึ่งล้านเป็นสองล้านห้า
เฉพาะรถกระเช้านะครับ มีคนเคยไปทักท้วงแล้วว่า ๑.มีความจําเป็นขนาดไหน ๒.ถ้าหาก
ว่าท่านจะซื้อจริงๆท่านควรจะแบ่งเบาภาระอย่างอื่นบ้าง ท่านประสงค์เรื่องนี้เรื่องเดียว
เขาก็ได้ แนะนํ าให้ ท่านแล้ ว ว่าสามารถที่ จะซื้อรถราคาประมาณล้ านหนึ่งหรือล้ านห้ า
เท่าเงินเทศบัญญัติมี แต่ท่านก็ไม่ยอมท่านจะซื้อรถใหม่ให้ได้เลยครับ เราไม่ได้ร่ํารวย
อย่างทีผ่ มได้บอกให้ท่านแล้ว เราก็มีปัญหาที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนแม่ยวมหลายแห่ง
หลายที่ อันนี้เป็นความต้องการของท่านเองที่ท่านจะออกรถใหม่ตลอดเวลาเลย ผมเองไม่
เห็นด้วยนะครับที่ท่านจะเอาเงินไปใช้ตั้งล้านท่านมีล้านห้าอยู่แล้ว เราให้ล้านห้าอยู่แล้ว
ไม่ใช่ไม่ให้นะครับ เพราะฉะนั้นเงินล้านห้าซื้อรถได้อย่างดีเลย นี่ตั้งสองล้านห้าถามว่าใช้
งานด้ า นเดีย วด้ว ยซ้ํา ถามว่ า ท่า นใช้ วิธี อื่ นแก้ไ ขปัญ หาได้ไ หม ทํา ไมจะทํา ไม่ ไ ด้ค รั บ
ท่านไปดู ทีโอที ท่านไปดูวิธีแก้ไขปัญหาของเขา เขาก็ไม่มีรถกระเช้านะครับใช้วิธีอื่นๆ
บันไดต่างๆในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่าน จะแก้ไขปัญหาเรื่อง
ไฟกิ่งท่านควรจะใช้วิธีการแบบนี้เพราะ ๑.ประหยัด ๒.เป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดและคุ้มค่า
ด้วย แต่ว่าถ้าเราซื้อรถกระเช้าเราใช้งานด้านเดียวครับไม่ได้ออกใช้ทุกวันนะครับ นานๆ
ออกไปครั้งหนึ่งถ้าไฟเสีย ท่านดูนะครับถ้าไฟเสียผมเคยตั้งข้อสังเกต ผมนําเรื่องไปให้ทาง
บริหารได้รับทราบ ก่อนจะไปซ่อมก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ท่านไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้ครับ
แต่ว่าถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องงบประมาณ ท่านจะเอาพี่น้องประชาชนมาอ้างว่าเป็นความ
/ เดือดร้อน...

๗
เดือดร้อน ท่านประธานสภาครับในรายละเอียดของการซื้อรถ ท่านขอเงินหนึ่งล้านบาท
แต่มีแค่กระดาษสี่แผ่น แล้วคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของรถก็ไม่มี ท่านเขียนมา
ลอยๆ แบบนี้ว่าจะซื้อแบบนี้แต่ไม่มีผู้รับรอง สี่แผ่นกับหนึ่งล้านบาทเป็นไปได้อย่างไรครับ
นี่มันมักง่ายจริงๆเลยครับ หรือว่าท่านคิดว่าสภาโง่ถึงขนาดนี้เลยเหรอ เพราะฉะนั้นท่าน
ควรจะชี้แจงและเอาเอกสารเข้ามาแจกอย่างน้อยให้รอบคอบรัดกุมหน่อย ให้สมกับราคา
เงินหนึ่งล้านบาท ไปดูเลยครับที่ไหนก็ได้ เวลาไปกู้เงินห้าหกหมื่นกระดาษเป็นตั้งเลย เอาละ
ครับท่านประธานสภา ผมเองก็ได้อภิปรายในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินเพื่อขอซื้อรถ
กระเช้านั้ น เราให้ ไปแล้ ว ล้านห้ า เพียงพอแล้ว ที่ท่านจะต้องเอาไปบริห ารจัดการครับ
ขอบคุณมากครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นผู้ บ ริ ห าร ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุ ก ท่ า น ข้าพเจ้านางนิลวรรณ ชูเชิดไพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเขต 2 ตามที่
ท่านสท.กร เสริมสกุล(ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ) ได้พูดเกี่ยวกับรถกระเช้า แต่ในความคิด
ที่ข้าพเจ้าจะได้พูดไปในวันนี้ สําหรับเรื่องรถกระเช้า ที่ผ่านไปตามที่พ่อแม่พี่น้องได้เห็น
ถามว่ารถกระเช้ามีความสําคัญไหม แล้วเทศบาลแม่ยวมก่อตั้งเมื่อไหร่ หมู่บ้านไหนที่ไม่มี
ปัญหาเกี่ย วกับการใช้รถกระเช้า เขาก็ไม่ได้เห็ นความสําคัญ ยกตัวอย่างเช่นจอมกิตติ
ที่ไฟไหม้บ้าน ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้ที่จะต้องใช้รถกระเช้า แม่ยวมเราก่อตั้ง
มากี่ปีแล้ว อย่างเช่นบ้านกาศ เมืองยวมใต้ ที่อื่นหลายๆที่ ก่อตั้งหลังแม่ยวมเขาสามารถ
มีทุกอย่างเพราะอะไรข้าพเจ้าก็อยากรู้นะคะอันนี้เป็นความคิดของข้าพเจ้าก็ขอพูดไว้ก่อน
ผิดถูกเรามานําเสนอกัน สําหรับแม่ยวมน่าจะมี ข้าพเจ้าจะย้ําตลอดอย่างเช่นบ้านแม่กองแป
ห้วยโผและอีกหลายที่ ที่มีไฟกิ่งถ้าไม่มีรถกระเช้า แล้วคนที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟูา จะทํา
อย่างไร แม่ยวมเรามีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ข้าพเจ้าเคยได้จับบันใดให้น้องที่ไปซ่อม
ไฟกิ่ง มันทีภาวะความเสี่ยงหลายอย่างถ้าหากมาดูด้วยตัวเองนะคะ ข้าพเจ้าเห็น แล้วก็ไม่
สบายใจเหมือนกัน เทศบาลเราน่าจะมีรถกระเช้าซักหนึ่งคัน ที่อื่นยังมีได้ แค่ อบต.ยังมีได้
ข้าพเจ้ าจะนํ าเสนอให้ พี่น้องได้ฟังนะคะ สํ าหรับรถกระเช้าข้าพเจ้าว่ามีความจําเป็ น
แต่สําหรับเรื่องที่จะซื้ออะไรต้องเลือกที่ดีๆก่อนเอาใหม่เลยไม่ดีเหรอคะ รถมือสองพอเอา
มาใช้เดี๋ยวก็เอาไปซ่อม อย่างเช่นรถน้ําพอจะเอาไปใช้อันนั้น เสียอันนี้เสีย ขอนําเรื่องรถ
กระเช้ามาเสนออย่างไรขอพิจารณาด้วนนะคะ ขอบคุณค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุ ก ท่าน
ผมนายสุ ภักดิ์ มันทะนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเขต ๑ ผมขอเสริมหน่อย
นะครับเรื่องการซื้อรถกระเช้า โดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะครับ ในเรื่องการจัดซื้อ แต่ว่า
เราก็ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วล้านห้านะครับ ซึ่งเราจะมาจ่ายขาดอีกหนึ่งล้านตามระเบียบ
มันไม่ได้นะครับที่เราจะมาจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่ม เพื่อไปซื้อรถกระเช้า ตรงนี้มันจะขัดต่อ
ระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่จะนําเงินไปซื้อที่มีข้อห้ามคือ ไม่ให้นําเงินสะสม
/ ไปใช้จ่าย...

๘
ไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ มเฟือยนะครับหรือว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง
กับประชาชน เช่น ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทําการ จัดสรรหารถส่วนกลาง ก็ คิดว่ารถ
กระเช้าก็เป็นรถส่วนกลางนะครับ หรือรถประจําตําแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
หรือไปศึกษาดูงาน ข้อนี้ก็ขัดอยู่แล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้งบประมาณเราก็ได้ตั้งไว้แล้วอย่าง
ที่ท่าน สท.กร เสริมสกุล ได้เอ่ยมาเมื่อกี้นะครับ ล้านห้าผมคิดว่าถ้าจะซื้อจริงๆ เราน่าจะ
ใช้งบประมาณตัวนี้ไปจัดซื้อ และที่ว่าเราตั้งเงินในเทศบัญญัติไว้ล้านห้าแต่เท่าที่ดูเอกสาร
ที่ แ นบมาก็ ไ ม่ ค่ อ ยเพี ย งพอนะครั บ แล้ ว เราจะรู้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า รถนี้ มี เ สปคอย่ า งไร
เครื่องยนต์เท่าไร มันจะลําบากนะครับ ถ้าเราจะไปจัดซื้อ ผมก็ขอให้สมาชิกของเราได้
พิจารณามันมีระเบียบในการใช้เงินสะสมอยู่นะครับ ผมมีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาญชัย
ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๒ ผมดูหลักการเจตนารมณ์ ของการ
กําหนดให้มีเงินสะสม ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะทางการเงินการคลัง
ที่มั่นคงพร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตนะครับ
เพราะในอนาคตมันไม่แน่นอน เหตุการณ์ที่เราไม่คาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด ดังนั้นควรจะพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมด้วยความระมัดระวัง
อย่าให้เกิดผลกระทบตามมานะครับ ผมศึกษาหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมดูแล้ว เงินสะสม
มีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลักษณะประเภทโครงการก็มีบอกชัดเจนอยู่แล้ว เพื่อนสมาชิกลองไปศึกษา
กั น ดู การที่ จ ะนํ า เงิ น สะสมไปใช้ จ ะต้ อ งมี ป ระโยชน์ แ ละตรงต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ทัง้ นี้การจะนําเงินไปใช้ในโครงการที่ฟุมเฟือยหรือไม่ก่อประโยชน์
โดยตรงกับประชาชนอย่างเช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร จัดหารถส่วนกลาง หรือว่า
รถประจํ า ตํ า แหน่ ง จากมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ คํ า ว่ า รถส่ ว นกลางความหมายมั น ลึ ก ซึ้ ง
รถส่วนกลางก็คือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่จัดให้มีเพื่อกิจกรรมรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหมายถึงรถยนต์ทุกคันอย่างเช่น รถดับเพลิง รถบรรทุก รถพยาบาล
หรือรถบรรทุกขยะมูลฝอย และเครื่องจักรกลต่างๆ นี่ ก็ห มายถึงรถส่ว นกลางครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าเอาเงินสะสมไปจัดจ่ายซื้อรถกระเช้าผมเห็นว่ามั นไม่เหมาะสมและไม่ตรง
ประเด็น แต่ผมเห็นด้วยในการที่จะซื้อรถกระเช้าจะได้ แก้ปัญหาให้กับ เทศบาลแม่ยวม
ของเรา แต่เทศบาลอื่นที่เขาซื้อผมดูแล้วเขาตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติครับ เขาไม่
เอาเงินจ่ายขาดมาทําการซื้อรถ แต่ถ้าเราจะซื้อก็ซื้อในวงเงินล้านห้าผมเห็นด้วย ผมก็มี
เพียงเท่านีข้ อบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน ผมนายกร
เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวมเขต ๑ ท่านประธานสภาครับผมถูกพาดพิง
จากท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิ ดไพร ซึ่ งได้อภิ ปรายแล้ วได้ เอ่ ย ชื่ อผม ผมขอใช้ สิ ทธิ ตรงนี้
ได้อภิปรายให้ท่านประธานสภาได้รับทราบ ในเรื่องของรถกระเช้ามีเพื่อนสมาชิกหลายคน
ได้ให้ความคิดเห็นในทํานองเดียวกันว่า อย่างน้อยเงินสะสมควรจะใช้ลักษณะแบบนี้ เราได้
/ ตั้งไว้ใน...

๙
ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ท่านไปแล้วล้านห้ามันก็เพียงพออันนี้คือส่วนหนึ่ง ๒.ที่ท่านบอกว่า
เวลาลงไปดําเนินการ ท่าน สท.นิลวรรณ ต้องไปจับบันไดให้กับพนักงานนั้น นั่นแสดงว่า
ท่านไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของท่าน ท่านเป็น สท. ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติท่านควรจะนําเรื่องตรงนี้มาหารือที่สภาเลยว่า ท่านผู้บริหารทําไมท่านไม่จัดสรรคน
ให้คุ้มค่าในการดําเนินการ จะปล่อยภาระให้เป็นแบบนี้ ได้อย่างไรครับ นี่คือขั้นตอนหนึ่ง
ที่ท่านจะต้องนําไปเสนอต่อสภาหรือว่าท่านจะพูดด้วยวาจาก็ได้ นี่คือหน้าที่หลักของ สท.
ถ้าหากว่าพี่น้องเดือดร้อนท่านจะช่วยเหลืออย่างไรครับ นี่ตัวท่านเดือดร้อนท่านยังไม่หา
วิธีการมาดําเนินการเลย ท่านจะต้องนํามาบอกว่าวิธีการที่ต้องนําไปซ่อมไปทําไฟกิ่งต่างๆ
ในท้องถิ่นนั้น ควรจะมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ให้หลายคนให้เหมาะกับงานหน่อยไม่ใช้ว่าท่าน
ต้องไปลงมือเอง แต่ถ้าว่าดูแล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าหากว่าท่านลงไปดู ไปสังเกตการณ์แล้ว เห็นว่าการบริหารจัดการมันไม่ถูก ท่านควรจะ
เอามาหารื อเลย เราจะช่ วยผลั กดั นให้ ท่ านว่ าการบริ หารจั ดการมั นเหมาะสมเพี ยงใด
ปี ๆหนึ่ ง ตั้ งงบประมาณไว้ ใ นเทศบั ญญั ติ เพื่ อจ้ า งคนมาทํ างานเป็ น ล้ า น แล้ ว ท่ านเอา
งบประมาณไปใช้อะไรบ้างครับ พนักงานขับรถมีตั้งหลายคนพอจะซื้อรถคันนี้จะต้องจ้าง
พนักงานอีกหนึ่งคนซ้ําซ้อนไหมครับ สุดท้ายแล้วเงินนี้ก็ละลายไปกับการหาเสียงของท่าน
อย่ างชั ดเจน แต่ ถ้ าหากบริ หารจั ดการดี ๆอั นไหนสํ าคั ญท่ านก็ ควรคงไว้ ในเทศบั ญญั ติ
โครงการไหนที่ไม่สําเร็จไม่ชัดเจนท่านสามารถตัดออกไปได้เลย ท่านควรจะเอาสิ่งที่จําเป็น
เร่งด่วนมาใส่ ผมพูดกับท่านมาตลอดเลยเกี่ยวกับการทําเทศบัญญัติ พนักงานจ้างเยอะแยะ
ไปหมดเลยครับ ท่านทําไมไม่สั่งการไปละครับท่านมีอํานาจเต็มที่ มีมือมีเท้ามีผู้ช่วยเหลือ
เต็มที่เลย มันอยู่ที่ท่านเองในการบริหารจัดการแต่ท่านไม่ใส่ใจไงครับ ไม่มีความเข้าใจในการ
บริ หารจั ดการเลยครั บ มัน ถึงกลายเป็ นว่า ท่านต้ องมาเบียดเบียนเงินสะสมตลอดเวลา
เงินสะสมมียี่สิบกว่าล้านตอนนี้เหลือแปดล้าน มีสิ่งไหนครับที่ท่านเป็นนายกฯ แล้วหางบ
นอกมา ท่านวิ่งเต้นหางบนอกแล้วเอามาจัดสรรสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน
ได้ขนาดไหน ท่านมักง่ายมาแบมือขอที่สภาตลอดเวลาแล้วโยนบาปให้สภา พอสภาไม่ให้
ก็ใส่ร้ายปูายสีว่าสภาไม่ให้ สภาให้ไปแต่ท่านนําไปบริหารจัดการไม่ถูกต้องนี่ครับ ให้ตลอด
เลยครับห้วยโผเมื่อคราวที่เกิดภัยพิบัติให้ไปกี่ล้าน หมู่บ้านเดียวเทศบาลให้ไปเป็นล้านกว่า
งบของ อบจ.ก็ เป็ นหลายล้ านเราดู แลมาตลอด แต่ แล้ วมั นมี นั ยยะแอบแฝงในการหา
ผลประโยชน์ต่างๆ จากโครงการเหล่านี้ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ารายละเอียดต่างๆ เงินตั้ง
ล้านกว่ามีกระดาษแค่สี่แผ่นมันถูกที่ไหนละครับ รายละเอียดต่างๆต้องแนบให้มันรัดกุม
ดูแล้ วน่ าเชื่อถือ แต่ เรื่องรถเราไม่ เห็ นด้วยเด็ ดขาดเลยครับเพราะเราให้ ไปล้ านห้ าแล้ ว
เพียงพอที่ท่านจะซื้อรถแล้วครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ จะให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเรื่องระเบียบของการจ่ายขาดเงินสะสม
ซักเล็กน้อยครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานฯ ตามที่ท่าน สท.ขอให้ผมชี้แจงตั้งแต่แรก และให้แจกเอกสาร
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผมได้แจกไปแล้วนะครับ ขออนุญาตชี้แจงสั้นๆนะครับ หลักเกณฑ์
ในการใช้จ่ายเงินสะสมของท้องถิ่นซึ่งรวมถึงเทศบาลนั้น ที่จริงเราก็คุ้นเคยมาหลายครั้งแล้ว
ตั้งแต่เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่น ใหม่ๆ หลั กเกณฑ์หลักการจะคล้ายๆกันเปลี่ยนแปลงบ้าง
นิดหน่ อยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับนโยบายมาจากรัฐบาล
กล่าวโดยสรุปก็คือในเวลา ณ ปัจจุบันนี้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ
/ ท้องถิ่น...

๑๐
ท้องถิ่นหรือของเทศบาล ของ อบต. อบจ.ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน มีระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องประมาณ ๓ ฉบับ ฉบับแรกคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการ
จ่ายเงินปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จะเขียนไว้เป็นเงื่อนไขว่าการใช้จ่ายเงิน
สะสมของท้องถิ่น เงื่อนไขแรกก็คือว่าจะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ คําว่าอํานาจ
หน้าที่ หมายถึงหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือเป็นกิจการที่เพิ่มพูนรายได้
ของเทศบาล คําว่ากิจการหมายถึงโครงการต่างๆที่เรานํามาจ่ายขาด เป็นกิจการที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มพูนรายได้หรือเป็นการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเงื่อนไขแรก เงื่อนไข
ที่สองคือเราจะต้องส่งเงินเรียกว่าเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเทศบาลมี
ภาระผูกพันที่จะต้องส่งส่วนนี้ให้กับกองทุนฯ เราจะต้องกันเงินส่วนนี้ไว้ และต้องดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นไม่เกินปีงบประมาณถัดไป ถ้าไม่สามารถดําเนินการตามระยะเวลา
กําหนดก็เป็นอันตกไป ในส่วนระเบียบฯ ก็มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวก็ซักซ้อมมาเป็นระยะๆของเดิมตั้งแต่ปี 25๕๓, 25๕๖, 25๕๗ เรื่อยมาจนถึงปี
25๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ปี 25๕๙ ที่ท่านมีเอกสารอยู่ในมือแล้ว ปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสื อ ว๑๔๓8 บอกว่ายกเลิ กหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวกับจ่ายขาดเงิน
สะสมตั้งแต่ปี 25๕๓, 25๕๖, 25๕๗ แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ๑๐ มีนาคม 25๕๙
ซึ่งก็เป็นหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องลําดับฉบับที่ 2 สาระสําคัญก็คือให้ท้องถิ่นที่จะจ่ายขาด
เงินสะสมต้องพิสูจน์ทราบยอดเงินสะสมก่อนว่า ณ ปัจจุบันว่ามียอดคงเหลือเท่าไร คําว่า
พิสูจน์จะทําโดยเอาเงินสะสมที่มีไปหักเงินสมทบกองทุน กสท.ที่ผมบอกนะครับ แล้วไปหัก
เงินสะสมที่เราได้จ่ายขาดไปแล้ว แต่ ยังไม่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้ นก็คือยังไม่มีการเบิกจ่าย
เหลื อเท่าไรเอาเงินตรงนี้มาหักเป็นค่าสํ ารองจ่ายด้านบุคลากรนะครับจากฐานเงินเดือน
บุ คลากรของเทศบาลประมาณสามเดื อน และยั ง เอามากั นเป็ นค่ าสาธารณภั ยฉุ กเฉิ น
ในวงเงินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่เหลือ หักไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือประมาณแปดล้านกว่า
ตามที่ปรากฏในญัตติ ของนายกฯ ที่แถลงไปและเป็นข้อมูลที่ ยืนยันมาจากกองคลังเหลื อ
ประมาณแปดล้ านกว่าเราได้พิ สู จน์ ทราบยอดเงินไปแล้ วตามหลั กเกณฑ์ของปี 25๕๙
เรียบร้อยแล้ว ส่วนลักษณะของโครงการตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 2559 ก็จะบอก
ลักษณะโครงการที่ สามารถนําเงินสะสมไปใช้ได้ก็คือ ๑.จะต้องเป็นประโยชน์ ตรงความ
ต้องการ มาจากแผน ไม่สามารถนําไปก่อสร้างอาคารที่ทําการหรือครุภัณฑ์ รวมถึงศึกษาดู
งานต่างๆได้ ตามที่ท่าน สท.ชาญชัย ขออนุญาตเอ่ยนามได้อภิปรายไปแล้วนั้น ๒.ให้อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ อันนี้สอดคล้องกับระเบียบที่ผมแจ้งไปว่าเป็นเงื่อนไขต้องอยู่ในอํานาจหน้าที่
สามารถเพิ่มพูนรายได้หรือว่าบําบัดความเดือดร้อนหรือเพื่อการบริการบริการชุมชนและ
สังคมที่เขียนไว้ในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงินของ
ท้องถิ่น และถ้าหากว่าจะมีการจ่ายเงินก็ให้พิจารณาในโครงการที่มีความสําคัญในต่างๆ เช่น
นโยบายในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร แหล่งน้ําเพื่อการบริโภค
เช่นประปา หรือตามนโยบายแหล่งท่องเที่ยวของรัฐบาลเช่น การก่อสร้างปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกยกตัวอย่างศาลาที่พัก โรงจอดรถ หรือด้านความปลอดภัย
เช่น ไฟส่องสว่างจะอยู่ในรายละเอียดของลักษณะโครงการ หรือตาม (6) เป็นโครงการที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน นี่ก็เป็นข้อที่กล่าวถึงในสาระสําคัญ
ของหนังสือที่ออกเมื่อเดือนมีนาคม 25๕๙ ส่วนหนังสือสั่งการลําดับฉบับที่ ๓. คือหนังสือ
ที่เกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินสะสมปี 25๕๙ เช่นเดียวกันแต่ว่าออกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.2/ ว๖๒๒๒ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้กําหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามมาตรการ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
/ เศรษฐกิจ...

๑๑
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่นตามมติ ครม.หรือคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕59 กล่ า วโดยย่ อ ๆ คื อ หนั ง สื อ นี้ อ อกตามนโยบายของรั ฐ บาลซึ่ ง ออกเป็ น มติ
คณะรัฐมนตรีฯ ให้ท้องถิ่นนําเงินสะสมมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเจตนารมณ์ของ
หนังสือนี้ได้กําชับว่า อย่างไรก็แล้วแต่ท้องถิ่นต้องพิจารณาใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอํานาจหน้าที่ในระยะยาวด้วย เราจึงต้องคํานึงถึง
การใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังและในระยะยาวของท้องถิ่นว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะรองรับ
สถานะทางการคลัง บนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต คล้ ายๆว่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อควรคํานึงแนบมาในหนังสื อดังกล่าว สอดคล้ อง
หนังสือวันที่ ๑๐ มีนาคม 2559 คือให้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ใน
ปัจจุบันโดยหักรายการต่างๆ อย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้น ตั้งแต่การสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล การหักเงินที่เราได้อนุมัติจ่ายไปล่วงหน้าครั้งก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้
เบิ กจ่ ายเงิ นสะสมในครั้ งก่ อน และนํ ามากั นเป็ นค่ าเงิ นเดื อนบุ คลากรเทศบาลรวมถึ ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งหมดสามเดือน และกันเงินไว้ฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภัย ๑๐% นะครับ นี่ก็เป็นเงื่อนไขที่เขียนไว้ในหนังสือปี 25๕๙ ฉบับที่แจ้งในเดือน
ตุลาคม ต่อมาก็คือว่าอธิบายในลักษณะโครงการที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตามมติ ครม. ซึ่งก็บอกว่าต้องอยู่ในอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกัน
รายละเอียดที่ผมได้เรียนไปยกตัวอย่างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสังคมและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ก็มีตัวอย่างโครงการให้เช่น โครงการที่เป็น matching fund ซึ่งเราไม่ได้เสนอ
โครงการไป โครงการ matching fund หมายถึงโครงการที่ใช้เงินเราครึ่งหนึ่งและไปขอเงิน
ของรัฐบาลกลางอีกครึ่งหนึ่งแต่เทศบาลเราไม่ได้ขอไป แต่เราสามารถดูตัวอย่างโครงการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนนั้นได้ในภาคผนวกของหนังสือดังกล่าว เช่นการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ทางห้องน้ํา ปูายที่จอดรถ การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสามารถทําได้ และการส่งเสริมฝึกอาชีพผู้ ด้อยโอกาส การส่งเสริม
การศึ กษา การพั ฒนาชี วิ ตความเป็ นอยู่ ของผู้ ปุ ว ยเรื้ อรั งนะครั บ ตรงนี้ ก็ เป็ นประเภท
โครงการตัวอย่างที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้แนบมาพร้อมกับหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมฉบับที่สามที่ผมได้เรียนว่าหนังสือ
เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ที่สําคัญขณะนี้มีสามฉบับ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหลักเกณฑ์
ที่จะใช้พิจารณาคืออะไร ก็ทั้งสามฉบับนั้นแหละครับที่วนเวียนกัน มีหลักเกณฑ์ที่คล้ายๆกัน
เพียงแต่ว่ามีการเพิ่มเงื่อนไขบางอย่างเข้ามาหรือปลดเงื่อนไขบางอย่างออกไป ก็แล้วแต่ว่า
เราจะใช้หลักเกณฑ์ไหน ถามว่าตัวไหนดี ที่ควรนํามาเป็นหลัก ก็ควรยึดตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ เพราะหนังสือสั่งการจะออกตามระเบียบที่เขียนไว้ตามอํานาจหน้าที่มีในแผน
ในกิจการที่เกี่ยวกับบริการชุมชนสั งคมหรือบําบัด ความเดือดร้อนต่างๆ เป็นต้น และมี
สถานะทางการคลังที่เพียงพอโดยสรุป ส่วนหนังสั่งการก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ถ้าหาก
รัฐบาลกลางไม่มีเงินแต่เห็นว่าท้องถิ่นหลายๆแห่งมีเงินสะสมคงเหลือเยอะก็อาจจะมาช่วย
รั ฐ บาลกลางในกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ก็ จ ะผ่ อ นคลายเงื่ อ นไขต่ า งๆให้ ท้ อ งถิ่ น ได้ นํ า เงิ น
งบประมาณออกมาใช้ นี่ก็เป็นระดับนโยบาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะออกหลักเกณฑ์มา
ตามที่ปรากฏในหนังสือของเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งเราก็เคยใช้หลักเกณฑ์นี้จ่าย
ขาดเงินสะสมครั้งที่ผ่านมาอาศัยหลักเกณฑ์ตรงนี้ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสม ประกอบ
กับหนังสือของเดือนมีนาคมได้กําหนดเงื่อนไขเรื่องของการพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถ
นํามาใช้ได้และลักษณะโครงการเบื้องต้นและพอไปดูที่ระเบียบก็เหมือนกันอันเดียวกัน
ถ้าถามว่าจะใช้ฉบับไหนก็ใช้ทั้งสามฉบับนั้นแหละมาประกอบกัน แล้วแต่ว่าในแง่มุมของ
/ โครงการ...

๑๒
โครงการที่ท่านสมาชิกสภาจะพิจารณาซึ่งเป็นดุลพินิจของท่าน เช่นโครงการนี้บางคนก็เห็น
ว่าดีแต่อีกคนก็ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องของประชาธิปไตย ถึงมีความเห็นที่แตกต่างแต่สุดท้ายก็
ต้องอาศัยเสียงข้างมากตัดสิน ถ้าเสียงข้างมากชนะก็ต้องยอมรับไปตามนั้น แต่เสียงข้างน้อย
ก็ถือว่าเป็นความเห็นที่มีประโยชน์ไม่ได้เสี ยไปทีเดียวแต่ เป็นข้อสั งเกตข้อทักท้ วงที่เป็น
ประโยชน์ ทัง้ นี้ท่านต้องเข้าใจว่าในเชิงระเบียบจะเขียนไว้ ถามว่ากว้างไหมก็กว้างนะครับถ้า
พิจารณาในวงกว้างถ้าพิจารณาวงแคบในบางประเด็นมันก็จะแคบ ก็ให้เป็นแนวว่ามีระเบียบ
อยู่หนึ่งฉบับหนังสือสั่งการสองฉบับ ท่านก็ดูตามที่ผมได้แจกไปตามที่ท่าน สท.ร้องขอ ผมก็
ต้องขออภัยซึ่งตอนแรกผมเองก็ตั้งใจจะให้ อยู่แต่ว่าไม่ได้ทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ไว้
ขอขอบคุณที่ให้โอกาสชี้แจงนะครับขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประเด็นแรกที่ผม
อยากจะอธิบาย ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สท.กร เสริมสกุล ตามที่บอกว่ามีเงินสะสมเพียง
แปดล้านนั้นไม่ใช่นะครับ ซึ่งท่านปลัดก็ได้อธิบายไปแล้วจริงๆเงินสะสมของเรามีอยู่ ถึง
สิบเจ็ดล้านกว่าบาท เมื่อหักสํารองเงินเดือนและที่เหลืออีกสามอย่างสามารถนํามาใช้จ่าย
ในการพัฒนา มาใช้จ่ายในการที่จะทําประโยชน์ให้กับประชาชน ทําประโยชน์ให้กับ
ชาวบ้านและมีอยู่ในแผน ซึ่งทางผู้บริหารได้ประชุมหารือกันแล้วว่าสิ่งที่นํามาเสนอเป็นสิ่ง
ที่เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านทั้งหมดนะครับ ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารใดๆทั้งสิ้ น
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งงานแผนได้ไปตรวจสอบแล้วการที่ทางบริหารจะเสนอจ่ายขาด
โครงการใดจะต้องมีปรากฏอยู่ในแผนและอยู่อันดับหนึ่ง นอกจากแผนอันดับหนึ่งจะเกิน
ศักยภาพของทางเทศบาล จะต้องเอาแผนอันดับสองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องดูความ
จําเป็นนะครับความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทางผู้บริหารเข้ามาเพื่อต้องการทํางานเพื่อ
พัฒนาตอบสนองความต้องการ นี่คือประเด็นที่ว่ามันเป็นอํานาจมันเป็น หน้าที่ เงินสะสม
ของเทศบาลเรามีถึงสิบเจ็ดล้านเมื่อหั กเงินสํารองเงินเดือนสามเดือน หักกันเมื่อเกิดภัย
พิบัติอีก ๑๐% และหักในส่วนที่ต้องหักทั้งหมดแล้ว สามารถที่จะนํามาพัฒนาตามแผน
สี่ปีได้ถึงแปดล้าน แต่ทางบริหารก็ไม่ได้คิดจะใช้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเอาเท่าที่จําเป็น
และเป็นความต้องการของชาวบ้านตามหลักธรรมมาธิบาล มีความโปร่งใส มีส่วนร่วมและ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งแต่ละโครงการได้มอบให้กองช่างไปสํารวจประมาณราคากลาง
ตามแบบวิศวกรรม และในญัตติเจ้าหน้าที่ก็ได้ใส่ ข้อมูลไปหมดแล้วว่าเป็นอํานาจเป็น
หน้าที่ ประเด็นเรื่องจ่ายขาดสมทบการจั ดซื้อรถ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สท.บอกว่า
ไม่ได้แล้ว คือหมายความว่าเราจะจ่ายขาดทั้งหมดไม่ได้ สมมุติว่ารถราคาสองล้านห้ า
เราจะจ่ายขาดไปทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากเทศบัญญัติของเรามีเงินห้าสิบกว่าล้าน
แต่เป็นโครงการที่ทําแทนเขา เช่น โครงการอาหารกลางวันสิบกว่าล้าน โครงการจ่ายเบี้ย
ยังชีพสิบสองล้านซึ่งเป็น เงินที่ผ่านเราเท่านั้น โครงการนมเพื่อเด็ก โครงการเหล่านี้เป็น
เพียงการเพิ่มตัวเลข เพราะว่าโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นโครงการที่ไม่ใช่ ให้เราต้องดูแล
เป็นเพียงโครงการและงบประมาณที่ส่ วนกลางผ่ านเราเท่านั้น เมื่อเราจัดสรรและหั ก
ค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเงินเพื่อมาจัดทําโครงสร้างพื้นฐานปีหนึ่งประมาณสามล้านกว่าบาท
ซึ่งไม่เพียงพอกับ ๑๓ หมู่บ้าน เอาสามล้านมาหาร 13 หมู่บ้านก็จะได้หมู่บ้านละสอง
แสนกว่าๆ ก็ทําอะไรไม่ได้ ทางบริหารก็ต้องพิจารณาหลักการและเหตุผล ไม่ใช่ว่าเป็น
/ ความคิด...

๑๓
ความคิดฝุายเดียวได้หารือกับกองคลัง กับปลัด สิ่งเหล่านี้เราสามารถจะทําได้หรือไม่ได้
กรณีร ถก็เหมือนกันครับท่านคงจะเห็ นแล้ วว่า ถ้าเราซื้อรถเก่าการกําหนดราคากลาง
ก็ย าก เราก็ไม่รู้ว่ารถที่จะได้มาทรุดโทรมเพียงใด เราต้องการรถที่มีคุณภาพสมบูรณ์
๑๐๐% ได้หารือกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าควรจะตั้งงบประมาณไว้ ในเทศบัญญัติ
เกิน ครึ่ งหนึ่ งและจ่ายขาดสมทบซึ่งมีอยู่ในแผนและก็ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับ
อย่างทีท่ ่าน สท.นิลวรรณ ได้พูดไปขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท้องถิ่นใกล้ๆเราเขามีหมด
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองยวมใต้ เทศบาลตําบลแม่สะเรียง หรือว่าองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านกาศ เขาก็ใช้วิธีแบบเรานี่แหละครับคือตั้งไว้ในเทศบัญญัติส่วนหนึ่งและจ่าย
ขาดเงินสมทบส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ของที่มีคุณภาพและตามสเปค ส่วนที่ท่านบอกว่ามีเพียง
กระดาษสี่แผ่นนั้นไม่ใช่เป็นการกําหนดสเปคความกว้างความยาวรายละเอียด เมื่ออนุมัติ
จะมีแบบแปลนลงลึกลงไปอีก ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่เกินสองล้านบาทจะต้องเป็น
ระบบอีเวดดิ้ง ระบบคอมพิวเตอร์ ทางผู้บริหารหรือว่าใครก็ตามจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้มา
ประมู ล เพราะขึ้ น อยู่ กั บ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต บริ ษั ท ที่ ส นใจก็ จ ะไปเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
ที่ธนาคารกรุงไทยถึงจะดูได้ว่าสเปคเป็นแบบใดแล้วถึงจะเสนอราคาเข้ามาไม่ใช่ว่าเรียก
ผู้รับเหมามาซื้อตกลงกันแบบนี้ไม่ใช่ อยากจะให้ทาง สท.ชาญชัย ได้เข้าใจว่าประเด็นนี้
ทางผู้บริหารไม่ได้คิดเอง เพราะว่าเราได้หารือไปทุกภาคส่วนแม้แต่ท่านปลัดผมก็ได้หารือ
แล้ ว ว่าที แรกผมจะตั้งเพียงห้ าแสนท่านก็บอกว่าน้อ ยไปขอให้ เกิ นครึ่ง สมทบอีกครึ่ ง
ถึงแม้ว่า สตง.จะทักท้วงเราก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ถ้าซื้อรถเก่า
มีปัญหาแน่ครับ ดูรถน้ําซ่อมทีละหกหมื่นเจ็ดหมื่น น้ํามันก็เปลือง และอีกอย่างรถกระเช้า
ไม่ใช่ว่า จะใช้ เฉพาะซ่อมไฟฟูาเท่านั้นนะครับสามารถใช้ตัดกิ่งไม้ หรือว่าเกิดภั ยพิบัติ
สามารถซ่อ มหลั ง คาที่ สู ง ๆใช้ ประโยชน์ ได้ ส ารพั ด ซึ่ ง ที่ผ่ า นมาในเขตของเราบางจุ ด
เจ้ าหน้าที่ไม่ส ามารถที่จะขึ้นไปซ่อมได้เพราะเป็นจุดที่เสี่ ยงที่สู งและอันตรายนะครับ
ถามว่าวันนี้ถ้าเรามีรถกระเช้าก็เหมือนกับได้ช่วยเหลือพนักงานให้มีความปลอดภัยในชีวิต
เพราะชีวิตคนเราประเมินเป็นราคาเงินไม่ได้นะครับ ผมเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่
ทํางานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ท่าน สท.ที่เข้าไปช่วยก็คงมีจิตเมตตาที่เข้าไปช่วยโดย
ไม่คํานึงถึงศักดิ์ศรีอะไร ท่านรองประธานสภา ก็ เคยทดลองขึ้นไปแล้วก็บอกว่ามีความ
เสี่ ย ง เวลาจะซ่ อ มเจ้ า หน้า ที่ ซ่อ มไฟก็ เ อาบั น ไดไปพาดกับ สายไฟ บัน ไดก็ เ ป็ นบั น ได
อลูมิเนียมถ้าหากว่าเกิดลื่นไหลหรือเกิดไฟรั่วก็เป็นความเสี่ยงที่ทําให้ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่
ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการพนักงานเทศบาลถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบําเหน็จ
บํานาญอะไรเลย เราคํานึกถึงตรงนี้ด้วย ๑.ความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ ๒.เรา
เห็นว่าท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เรามีหมด เราเป็นเทศบาลมีเงินสะสมถึงสิบเจ็ดล้านมี เงินสํารอง
จ่ายอีกสิบเจ็ดล้านถือว่าเป็นความมั่นคงที่สูงสุด ผมได้ถามท่านนายกเทศบาลแม่สะเรียง
ทราบว่ า มี เ งิ น สะสมเพี ยงห้ า ล้ านเท่ า นั้น ของเราสํ า รองไว้ เยอะพอดีเ จ้ า หน้า ที่ ไ ม่ ไ ด้
ใส่รายละเอียดว่ามียอดเท่าไรใช้ได้เท่าไรเพียงแต่ว่ายกยอดที่ใช้ได้แปดล้านแต่จริงๆเรามี
ถึ ง สิ บ เจ็ ด ล้ า น ผมไม่ เ คยคิ ด เลยครั บ ว่ า จะเอามาหาเสี ย งผมทํ า เพื่ อ พี่ น้ อ งชาวบ้ า น
ชาวบ้านเดือดร้อนมันมีอยู่ในแผนและเป็นอํานาจหน้าที่ที่เราต้ องทํานะครับ เป็นอํานาจ
ตามกฎหมายท่านสามารถไปดูได้ในญัตติมีวงเล็บเป็นอํานาจหน้าที่ผ่านการกลั่นกรองและ
อยู่ในแผนด้วย เพราะฉะนั้นแผนแต่ละหมู่บ้านเราต้องเคารพในการตัดสินใจของแต่ละ
หมู่บ้ านว่า ถ้า ชาวบ้านต้องการเป็นอับดับหนึ่งซึ่งอาจไม่ตรงใจผู้บริห ารไม่ตรงใจท่าน
สมาชิกหลายๆฝุาย แต่เราต้องยอมรับว่าเมื่อเกิดจากแผนและความต้องการ เพราะฉะนั้น
ประเด็นนี้ถ้าไม่อธิบายเดียวจะไขว้เขวว่าจะมีความผิด อันนี้ไม่มีความผิดนะครับเพราะผม
/ ได้หารือ...

๑๔
ได้หารือหลายๆที่แล้ว และเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่างๆ
ซึ่งรายละเอียดที่ท่าน สท.ชาญชัย สงสัยเดี๋ยวผมจะให้ทาง ผอ.กองคลัง ได้มาอธิบาย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เอาประเด็นเฉพาะเรื่องจ่ายขาดสมทบเพื่อเราจะได้ของใหม่จะได้ของ
มีคุณภาพมาใช้บริการให้กับพ่อแม่พี่น้องตําบลแม่ยวมของเรา และอีกไม่กี่เดือนเราก็จะ
หมดวาระแล้ว ก็ขอฝากท่านสมาชิกด้วยว่าตามเจตนารมณ์เราอยากจะมาช่วยกันพัฒนา
เพราะการพั ฒ นาถ้ า ไม่ มี ง บประมาณมั น ทํ าไม่ ไ ด้ ส่ ว นเรื่อ งเงิน งบประมาณที่ไ ด้ จ าก
ภายนอกมานั้นขอไม่พูดถึงเดี๋ยวจะหาว่าหาเสียงอีก ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ทาง
ผอ.กองคลั ง ได้ม าอธิบ ายเรื่อ งจ่ายขาดเงินสมทบเพื่อ ความกระจ่า งเพื่อ ความเข้าใจ
ของสมาชิกสภาซักเล็กน้อยครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ

นางสารภี แสงสุวรรณ์
ผอ.กองคลัง

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นผู้ บ ริ ห าร ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุ ก ท่าน ข้าพเจ้านางสารภี แสงสุวรรณ์ ผู้อํานวยการกองคลัง จะขออธิบายเกี่ยวกับเงิน
สะสมซึ่ งท่ านปลั ด หรือ เลขานุการสภาได้ อธิ บ ายไปแล้ ว ว่าหลั ก เกณฑ์ การใช้จ่ ายเงิ น
อุดหนุ น เดิมนั้ น ได้ยกเลิ กไป จากเดิมที่ ว่าจ่ายเงินสมทบไม่ ได้ ตามหนังสื อสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทย แต่หนังสือสั่งการเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เราสามารถจ่ายขาด
เงินสะสมสมทบในกรณีนี้ได้แต่ต้องอยู่ในแผนและดูสถานะทางการคลัง ดังนั้นโครงการนี้
สามารถจ่ายขาดเงินสะสมสมทบได้ค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญรองประธานสภา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมจะขอเพิ่มเติมเรื่องการซื้อรถ จริงๆอย่างที่ ผอ.กองคลังว่าหลักเกณฑ์เดิมได้ยกเลิก
ไปแล้ว แต่ว่ามันต้องดูว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่ แล้วรอไม่ได้เลยหรือ ท่านมีชัย
ฤชุพันธ์ ได้พูดไม่กี่วันมานี้นะครับ นี่เป็นคําพูดของท่านมีชัยนะครับ ที่พูดว่าเราจะรอไม่ได้
เลยหรือ มันเป็นความจําเป็นเร่งด่วนหรือ เราซื้อวันนี้ต้องใช้งบประมาณที่ตั้งไว้แต่ว่าจะ
มาจ่ายขาดมันความจําเป็นเร่งด่วนไหม ถ้ารอไม่ได้จริงๆ จะเกิดภัยพิบัติแล้วอันนี้สามารถ
ซื้อได้ นี่ก็เป็นคําพูดของ ท่านมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน สนช.ที่ได้ประชุมเมื่อห้าหกวันที่แล้วมา
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน ตอนนี้ทาง
รัฐบาลได้เล็งเห็นว่าเงินสะสมของเทศบาลและ อบต. ต่างๆ มีประมาณสามแสนกว่าล้าน
นะครับกําลังจะออกระเบียบใหม่ ซึ่งผมได้ไปรับนโยบายทีจ่ ังหวัดลําปาง เงินสะสมหรือว่า
เงินที่มเี ป็นเงินทีร่ ัฐบาลกลางให้มาใช้จ่ายในการพัฒนา แต่ว่าอาจจะติดเงื่อนไขที่ว่าโอนงบ
/ มาช้า...

๑๕
มาช้าทําให้เงินตรงนี้ตกไปเป็นเงินสะสม เขาต้องการให้เราพัฒนาเป็นเงินที่จะต้องเอามา
พัฒนา ที่ท่านบอกว่าความจําเป็นเร่งด่วน เทศบาลก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ก่อตั้งมา
๒๐ ปีแล้วครับ จะรออีก ๒๐ ปีหรือครับถึงจะเร่งด่วน ไฟฟูาเรามีเป็นพันสองพันจุด มี
ความเดื อดร้ อน มี ปัญหา ประชุ มทุ กครั้งมี ปัญหาเรื่องไฟกิ่งตลอด ผู้ บริห ารต้องการ
แก้ปัญหาให้จบไปเลยท่านก็เคยอภิปรายสนับสนุน ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญรองประธานสภาฯ ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอใช้สิทธิที่ถูกพาดพิงนะครับ การจ่ายขาดเงินสะสมที่จริงแล้ว
เราอยากจะใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุ ด ซึ่ง ตามที่ท่านว่า เราก่อตั้งเทศบาลมาเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๐ เป็น ๒๐ กว่าปีแล้วจะรออีก ๒๐ ปี มันไม่ใช่นะครับ เราเข้ามาก็สมัยที่ ๒ แต่ว่า
อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เราก็จะหมดสมัยแล้ว เราจะรออีกสักนิดเพื่อใช้สมัย หน้าก็ไม่นาน
เกินรอนะครับ เพราะเงิน สะสมเราต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่ท่านว่า ผมสนับสนุน
ผมเห็นด้วยแต่ว่าต้องใช้เงินที่ตั้งไว้ในงบประมาณเอามาจัดซื้อ ไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อนะครับ
เอาหนึ่งล้านห้าแสนบาทไปจัดซื้อได้เลยนะครับ ผมไม่ได้ว่าห้ามซื้อนะครับแต่ว่าผมพูด
เรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสมหนึ่งล้านบาท ตอนนี้ถ้าจ่ายขาดทั้งหมดก็จะเหลืออยู่สามล้าน
กว่ า บาท สมั ย หน้ า เราก็ ไ ม่ รู้ จ ะใช้ อ ะไรอี ก บ้ า ง ผมดู ต ามที่ ท่ า นได้ เ สนอญั ต ติ เ ข้ า มา
จะเหลืออยู่สามล้านกว่าบาท ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อันดับแรก
ผมถูกพาดพิงนะครับ ท่านนายกฯ ได้ยื่นเอกสารยื่นญัตติในลักษณะแบบนี้ผมก็อ่านตาม
เอกสารว่าที่ใช้ได้คือแปดล้ าน แต่รายละเอียดประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ท่านไม่ได้แนบมา ท่านเขียนขึ้นมาลอยๆครับ เขียนขึ้นมาแบบนี้ไม่มีเอกสารประกอบเลยว่า
หักจ่ายเท่าไหร่ ณ วันที่นี้คงเหลือเท่าไหร่ ท่านเขียนแบบนี้ผมก็อภิปรายไปตามนั้นว่าเงิน
สะสมที่จ่ายได้คือแปดล้าน คือเงินนั้นมันมีสองก้อนอยู่แล้ว ส่วนเงินที่จะใช้ได้มันเหลืออยู่
แค่แปดล้านพูดแบบภาษาชาวบ้าน การเมืองมันสลับซับซ้อนมองภาพอาจจะดูดีแต่วิธีการ
ทําอาจจะมีแอบแฝงซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ดุลพินิจอีกหลายอย่าง ผมอภิปรายแล้วว่าเราให้
ท่านไปแล้วล้านห้าท่านก็บริหารจัดการล้านห้าไป ความจําเป็นกับความต้องการท่านต้อง
แยกแยะประเด็น ออกให้ได้นะครับ ความต้องการใครๆก็ต้องการละครับ ท่านมีเสื้ออยู่แล้ว
สิบผืนท่านเห็นเสื้อใหม่ท่านยังอยากได้เสื้อใหม่ แต่ความจําเป็นนั้นถ้าหากหนาวเราไม่มีเสื้อ
แต่เราต้องใส่เสื้อกันหนาวอันนี้คือความจําเป็น แต่ตอนนี้ถามว่ามีความจําเป็นขนาดไหน
เราให้ตั้งล้านห้าท่านลองใช้ความสามารถบริหารจัดการล้านห้า แล้วถามว่าคนซื้อจะไม่มี
ภูมิความรู้เลยหรือไม่มีคุณภาพในการจัดสรรซื้อหาอุปกรณ์หรือถึงได้ของมาแบบนี้ แสดงว่า
ท่านไม่มีคุณภาพนะครับ ท่านต้องหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ดูตามหนังสือแล้วเอาไปจัดสรร
ซื้อมา ท่านจะอ้างว่าซื้อของดีมาถ้าอย่างนั้ นแสดงว่าท่านไม่ต้องใช้สมองใช้ต าในการดู
คว้าเอาล้านห้าแล้วเอามาแบบนี้ เลยครับ ถึงวัดให้ท่านดู ว่าการใช้เงินต่างๆ ต้องมีภูมิ
ความรู้ ต่างๆหลายๆด้าน เราก็ให้ ท่าน แต่ท่านจะอ้างว่าไปตัดไม้ข้างทางต่างๆ เดิมที
เมื่อก่อนมีคนเดือดร้อนเรื่องไม้ข้างถนนข้างทางหรือว่าอาจทับลงบ้านชาวบ้าน ผมทํา
/ หนังสือมา...

๑๖
หนังสือมา ชาวบ้านร้องขอมาท่านใส่ใจไหม ท่านไม่ใส่ใจครับเฉยเลย สิ่งเหล่านี้ต่างหาก
ที่สะท้อนให้ เห็ นว่าท่านเอามาอ้างเฉยๆครั บ ถ้าหากดูภูมิหลั งเราได้กระทําอยู่ แล้ วบ้าง
อันนั้นเราเห็นใจครับ เรื่องไฟกิ่งท่านไปดูได้เลย ทุกวันนี้ท่านไปดูตอนกลางคืน โครงสร้าง
ของไฟฟูามันมี สองหลอดจะเหลื อแค่หลอดเดียวแต่ท่านไม่ เคยใส่ ใจเลย แต่ ท่านจะเอา
อุปกรณ์เหล่านี้มาอ้างว่า ถ้ามีอุปกรณ์พวกนี้แล้วงานจะสําเร็จลุล่วง ถ้าท่านใส่ใจมีความ
ตั้งใจใส่ใจท่านสั่งการ พอมีหนังสือมาถึงท่านว่าไฟตรงนี้ดับ ท่านดูแลมีความเอาใจใส่ดีๆ
เมื่อเราเห็นว่าท่านตั้งใจทํางานเราก็คงจะให้โอกาส แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีตัวแปลมีตัวแอบแฝง
เยอะแยะครับในการซื้อรถผมเคยถามท่านว่าค่าคอมมิชชั่นท่านเอาไปไว้ตรงไหนค่าซื้อมีไหม
ในลักษณะแบบนี้เราต้องการจะให้ท่านบริหารจัดการให้คุ้มค่าเพราะเงินที่ เรามีทุกบาท
ทุกสตางค์มันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนตําบลแม่ยวมทุกคนเราต้องใช้อย่างคุ้มค่า ถ้าหาก
ว่ามันร่อยหรอลงไป อนาคตข้างหน้าถ้าจะมีปัญหากระทบถ้าเงินคงคลังเรามีสมรรถภาพดี
คงทนแข็งแรงนั่นหมายถึงการบริหารจัดการข้างหน้าหากมีความจําเป็นเดือดร้อนเราอาจ
จะเอาเงินตรงนี้มาดูแลได้ แต่ถ้าไม่มีแล้ วเราจะดูแลอย่างไรละครับ อันนี้ ไม่ใช่ ผมไม่ให้
นะครับในเมื่อท่านมีเงินล้านห้าอยู่ในมือแล้วลองบริหารดู สมัยหน้ายังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมา
รับใช้พ่อแม่พี่น้องหรือไม่แต่เรามีหน้าที่ปกปูองเงินให้เกิดความคุ้มค่า ท่านเป็นผู้บริหาร
สท.เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม เราไม่มีสิทธิไปบริหารเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติท่าน
ไปตามนั้น มีหลายครั้งที่ เราให้ท่านตลอดเวลาเลย ท่านขออะไรได้แทบทุกเรื่องเลยครับ
แต่ มี ครั้ งนี้ เท่ านั้ น ถ้ าหากว่ าท่ านไม่ ซื้ อรถการเบิ กจ่ ายค่ าน้ํ ามั นก็ ลดลงไป 2.หากไม่ มี
รถกระเช้าเราก็ไม่ต้องจ้างคนขับ เอาเงินตรงนั้นมาบริหารจัดการทําอย่างอื่นให้กับชาวบ้าน
เพราะถ้ามีรถต่อไปก็จะเพิ่มค่าน้ํามัน ค่าสึกหรอ ค่าจ้างคนขับ แล้วทีนี้ท่านจะเอาเงินที่ไหน
มาลงทุนให้ชาวบ้านตอนนี้ก็เหลือเงินไม่กี่ล้านบาทเงินก็ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ บริหารสมัย
ที่แล้วเขาเก็บเงินสะสมไว้ให้ท่าน เขาส่งไม้ให้ท่านอย่างสง่างามให้ท่านบริหารจัดการอย่าง
เต็มที่เลยท่านขออะไรได้ตลอดเวลาเลย แต่ครั้งนี้เราขอทักท้วงไว้ว่าอย่างน้อยๆท่านก็มีแล้ว
ล้านห้าคงจะเพียงพอนะครับ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาต
ใช้สิทธิที่ถูกพาดพิงครับ ที่บอกว่าแบมือขอไม่ได้ขอนะครั บ ผมเสนอญัตติเพื่อการพัฒนา
ชาวบ้านซึ่งปรากฏอยู่ในแผน และเงินที่มีอยู่ก็สามารถใช้ ได้ถึงแปดล้านผมยังเสนอไป
เพียงห้าล้าน และก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมหาศาล ตามแผนสี่ปีตามอํานาจหน้าที่
ซึ่งอยู่ในกรอบกฎหมายทุกอย่างไม่มีการบิดเบือน การพัฒนาต้องใช้งบประมาณผมอยาก
ให้พ่อแม่พี่น้องตําบลแม่ยวมมีรถที่มีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณภาพดีเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่าคุ้มทุนและเกิดความปลอดภัยให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ไม่ได้มีผลประโยชน์
อย่างอื่นแอบแฝง ผมก็ทํางานด้วยความโปร่งใสมาตลอดต้องการทําให้เกิดความคุ้มค่า
ไม่ต้องเป็นห่วงงบประมาณเรามีเงินสะสมเงินคงคลังอีกสิบเจ็ดล้าน เพราะฉะนั้นมั่นคง
แล้ว และรัฐบาลได้มีนโยบายจะให้นําเงินส่วนนี้มาพัฒนา ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถ
จะพัฒนาควบคู่กันไป ให้เกิดความสมบูรณ์ความอยู่ดีกินดีของพ่อแม่พี่น้อง ขอพูดในที่
ห้องประชุมเลยว่าทําเพื่อพี่น้องเทศบาลตําบลแม่ยวมเท่านั้น ไม่ได้คิดหวังเป็นอย่างอื่น
ต้องการให้เกิดแต่สิ่งดีๆในการพัฒนาโดยกรอบงบประมาณไม่ได้ใช้แบบฟุุมเฟือย ทุกอย่าง
/ ใช้อย่าง...

๑๗
ใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าคุ้มทุน เมื่อเราตั้งในเทศบัญญัติไว้เราจะสมทบเพิ่ม ซึ่งได้แจ้งมา
ตลอดและศึกษาในระเบียบในข้อยกเลิกเหมือนที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงตอนนี้เขาปลดล็อก
แล้วสามารถที่จะสมทบได้ สท.ทุกท่านสบายใจได้ สามารถสมทบได้ และก็เพื่อจะได้มี
อุป กรณ์เ ครื่ องมือ ช่ว ยเหลื อ เจ้า หน้ าที่ ซึ่ งท้ องถิ่น รอบบ้ านเรามี ห มดแล้ ว เทศบาลมี
งบประมาณเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เป็นการสิ้นเปลืองนะครับ เอามาใช้เพื่อบริการแต่
ข้อจํากัดจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาและเป็นอันดับหนึ่ง ตามพัฒนาแผนสี่ปีและเป็นอํานาจ
หน้าที่ ซึ่งได้กลั่นกรองแล้วว่าสิ่ง เหล่านี้เป็นอํานาจและหน้าที่ของเทศบาลที่จะอํานวย
ความสะดวกให้กับชาวบ้านได้ทั่วถึงและเท่าทัน ต่อเหตุการณ์ เพราะฉะนั้น หากเกิดภัย
พิบัติอะไรต่างๆเรายังมีเงินอีกยี่สิบล้านที่สามารถจะพัฒนาได้ ตอนผมเข้ามามีเงินสะสม
ประมาณสิบสามสิบสี่ล้านตอนนี้เพิ่มเป็นสิบเจ็ดสิบแปดล้าน นโยบายของผมคือต้องการ
ผลั กดันนะครั บ เราสามารถใช้งบประมาณข้างนอก เช่น อาคารเรียน ถนนที่บ้านห้ วยโผ
สองล้านห้า และจะได้มาอีกประมาณสองร้อยเมตรตรงทางแยกหนองปุาแขมซึ่งเป็นงบ
กลางที่เ ราได้ข อมา เราพยายามหางบหลายๆที่เ ข้า มาพั ฒ นา ประเด็นนี้ อยากจะขอ
ความเห็นใจจากท่านสมาชิกว่าถ้าล้านห้าตามที่ท่านรองฯ เสนอเราก็จะได้ใช้รถในสภาพที่
ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นรถเก่าท่านคงจะคิดออก คุณภาพลดลงประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็น
เพราะผ่านการใช้งานมาแล้ว ก็อยากจะให้สิ่งดีๆแก่เทศบาลเรา ถ้ามีคนมาถามว่าเทศบาล
มีเงินสะสมตั้งสิบยี่สามสิบล้านทําไมไม่ซื้อรถใหม่ทําไมไปซื้อรถเก่า ผมคงจะต้องตอบว่าได้
นําเรียนให้สภาพิจารณาแล้ว นี่ ก็เป็นดุลพินิจของท่านสมาชิกสภานะครับทุกท่านมีอิสระ
ทีจ่ ะใช้ดุลพินิจตรงนี้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้าน วันนี้ก็ดีใจครับทีพ่ ่อแม่พี่น้องมาฟังการ
อภิปรายนะครับ ทางบริหารต้องการผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลสูงสุดได้ของดีๆ
ถ้ารถเก่าก็ไม่มั่นใจเพราะคําว่ารถเก่าได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว การที่เราจะจัดซื้อจัดจ้าง
ก็ลําบากก็จะมีปัญหาเรื่องของการตรวจรับพัสดุ ผมก็อธิบายมาพอสมควรแล้วนะครับ
ผมคิดว่าท่านประธานสภาน่าจะลงมติได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.อินถา อินแถลง ครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา ผู้ บ ริ ห าร ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน
วันนี้ผมก็เข้ามาประชุมสายหน่อยเพราะผมได้ไปประชุมผู้สูงอายุ ที่ผมได้ฟังเรื่องรถกระเช้า
ถ้าจะพูดว่ามันไม่มีความจําเป็น แต่จริงๆมันก็มีความจําเป็นอยู่ เพราะผมก็ได้ถามชาวบ้าน
ว่าจะดีไหมถ้าเราจะซื้อรถกระเช้าซักคัน ชาวบ้านก็ว่าดีเพราะใช้ได้หลายอย่าง ผมบอกว่าผม
ไม่ได้เข้าข้างใคร แต่ว่าถ้าการจัดซื้อจะเกิดปัญหาหรือสร้างความยุ่งยากอะไรก็ควรจะชะลอ
ไว้ก่อน จนเรามั่นใจแน่ๆว่าซื้อได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร ทุกๆฝุายก็จะได้สบายใจกันทั้งสภา
ทั้งฝุายบริหาร ความจริงผมบอกตรงๆ ผมก็ได้เกริ่นๆมาก่อนนี้แล้วเรื่องรถกระเช้านี้ถ้าถาม
ชาวบ้านก็มีความต้องการอยู่แล้ว แต่ว่าเป็นความจําเป็นหรือไม่นั้นจะให้มีความจําเป็นจริงๆ
ก็ไม่ใช่ว่าจําเป็นที่สุด แต่ถ้าหากจะจัดซื้อจริงๆ ควรจะให้มีความปลอดภัยจาก สตง. แต่ถ้า
หากว่าไม่มีปัญหาผมว่าก็ดีเหมือนกัน แต่เงินล้านห้าถ้าจะเอารถใหม่เลยผมก็ว่ามันเป็นไป
ไม่ได้เพราะอาจจะได้รถไม่สมบูรณ์แบบ ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้เข้าข้างบริหาร แต่ชาวบ้าน
ผมก็เห็นใจ และอีกอย่างชีวิตของคนเราสองสามล้าน สี่ห้าล้านก็ซื้อกันไม่ได้ ถ้าจะให้มีความ
โปร่ งใสจะให้มีความปลอดภัย ควรจัดซื้ อโดยไม่ให้ มีปัญหาเพราะถ้าหากเกิดปัญหาก็จะ
แก้ไขยากนะครับ ขอบคุณครับ
/ นายหมวก...

๑๘
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สิ่งเดียวที่ผมเห็นว่า
ควรจะซื้อและน่าจะคุ้มค่าคุ้มทุนคือรถเก็บขยะนะครับ ซึ่งเราผลักดันมาตลอดตรงนี้ท่านไม่
ยอมทําเลยขยะมันเติ บโตขึ้นทุกวัน ตรงเขตบ้านผมและตามถนนในเขตแม่ยวมก็มีการ
ทิ้งขยะ ถ้าหากท่านมีความใจใส่ในการบริหารจัดการ ตรงนี้จะเป็นปัญหาข้างหน้า ท่านดูแล
เรื่องขยะสิครับแล้วซื้อรถขยะเพราะมีความจําเป็น อันนี้เราควรจะกันไว้เพื่อซื้อรถที่มีความ
จําเป็น ถ้าเป็นรถขยะนี้เราเห็นด้วยแน่นอน เพราะทุกวันนี้ชุมชนของเราเติบโตขึ้นทุกวัน
ผมเรียนให้ท่านด้วยความเคารพนะครับว่ายังใช้วิธีอื่นได้ควรจะใช้วิธีอื่นก่อนหรือว่าในส่วน
ที่จําเป็นเช่นรถขยะ ไปหมู่บ้านไหนก็มีคนถามเรื่องขยะมากที่สุดว่าเทศบาลไม่มีนโยบาย
เรื่องเก็บขยะเลยหรือ ผมจะตอบอย่างไรครับผมไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นแค่เพียง สท.เป็นผู้
นําเสนอแต่ท่านจะฟังหรือไม่ยิ่งเราไม่มีแนวร่วมอีกก็ยากครับ ผมยืนยันคําเดิมครับผมไม่
เห็นด้วยเพื่อเพิ่มเติมเงินซื้อรถ ผมให้ท่านไปล้านห้าเท่านั้นครับส่วนวันข้างหน้าท่านจะซื้อ
รถขยะท่ านก็ เสนอมาและหาที่ ทิ้ งขยะให้ เป็ นกิ จ ลั กษณะผมจะเห็ นด้ วยครั บ ขอบคุ ณ
มากครับท่านประธานสภา

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน พูดเรื่องรถ
กระเช้า ไปเรื่องรถขยะได้อย่างไรครับ ปัญหาเรื่องขยะนะครับเราได้ดําเนินการคัดแยก
ตั้งแต่ต้นทาง อย่างบ้านน้ําดิบก็มีการคัดแยกขยะ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ก็มี การคัดแยก
ขยะและหาผู้รับซื้อมาหมดแล้ว แยกขยะพลาสติกเอามาอัด ส่วนประเด็นรถขยะเราไม่มี
ที่ทิ้งขยะแต่เรามีรถขยะแล้วเราจะไปทิ้งที่ไหนละครับ ท่านลองคิดยาวๆนะครับเพราะเรา
ไม่มีที่ทิ้งขยะในตําบลแต่ละหมู่บ้านก็ไม่ยอมให้ไปทิ้ง แม้กระทั่งบ้านจอมกิตติผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่ามีที่ทิ้งขยะ แต่ทางบ้านน้ําดิบก็ทักท้วงว่าถ้าเอามาทิ้งบ้านจอมกิตติมันอาจจะซึมลง
ใต้ดินทําให้มีผลกระทบต่อน้ําใต้ดินก็เลยทําไม่ได้ ซึ่งบ้านน้ําดิบก็รับที่จะเอาขยะพลาสติก
ขยะรีไซเคิลเพื่อเอามาอัด เราได้ใช้งบของ สสส. จัดหาเครื่องอัดพลาสติกแล้วขายกิโลละ
๑ บาท ๒ บาทนะครับ เรื่องขยะต้องช่วยกันนะครับคัดแยกขยะแล้วนําไปส่ง และทุกวันที่
๑๘ ทางเทศบาลก็ออกเก็บขยะที่เป็นพิษครับ ผมว่าท่านประธานสภาควบคุมให้อยู่ใน
ประเด็นเราพูดประเด็นเรื่องรถกระเช้านะครับ ก็แล้วแต่สมาชิกนะครับถ้าสมาชิกไม่ผ่าน
เราก็คงจะได้รถเก่าๆ ก็อย่าว่าฝุายบริหารนะครับ เพราะเราก็ต้องการรถใหม่ที่มีคุณภาพ
ถ้าสมาชิกสภาไม่อนุมัติชาวบ้านจะว่าผมไม่ได้นะครับว่าได้รถเก่าๆมา ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตนะครับที่นายกฯ ได้พูดมาว่าจะซื้อรถเก่าๆ
ถ้าท่านจะซื้อนะครับผมพอมีความรู้พอสมควรและมีพรรคพวกที่เป็นช่าง ล้านห้านี้ผมคิด
ว่าน่าจะได้รถอย่างดีเลยนะครับ ยิ่งตอนนี้รถหกล้อเอามาแต่ง เอามาปรับปรุงก็ได้นะครับ
สมัยนี้รถไม่แพงครับ ได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่าๆเราก็ไม่ต้องซื้อแล้ว
/ ท่านเข้ามา...

๑๙
ท่านเข้ามาสมัยหน้าท่านซื้อใหม่ได้เลย ขอให้ประชาคมหมู่บ้านตั้งแต่หมู่ ๑ – ๑๓ แนบ
เข้ามาว่ามีความต้องการรถกระเช้าจริงๆ ท่านก็ทําได้นะครับ ตอนนี้สภาให้ล้านห้าแล้ว
แต่ท่านจะไปซื้อรถเก่าๆมา แล้วจะมาโทษสภานี้ก็ไม่ใช่นะครับ ชาวบ้านก็ช่วยพิจารณา
ด้วยนะครับท่านก็ฟังไปคิดไปนะครับถ้าซื้อเก่าๆมาโดนด่าแน่นอนครับ เงินตั้งล้านห้าจะได้
รถเก่าๆมามันเป็นไปไม่ได้นะครับจะมาโทษสภาไม่ได้ สภาต้องการเงินหนึ่งล้านไปใช้จ่าย
เพื่อชาวบ้านทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อผมนะครับ ที่จริงผมเห็นด้วยในโครงการต่อๆไปพ่อแม่พี่น้อง
จะได้รู้ว่า ผมจะให้ไม่ให้ ผมเป็นคนให้มาตลอดนะครับ แต่ผมขอแค่โครงการนี้ โครงการ
เดียว สมัยหน้าอีกไม่กี่เดือนเราอดทนอีกหน่อยเราจะได้รถใหม่ ขอบคุณครับ
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ผมขอใช้ สิ ท ธิ ที่ ถู ก พาดพิ ง ครั บ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอใช้สิทธิทถี่ ูก
พาดพิงนะครั บ คือท่านหลงประเด็น ที่ว่าได้ รถเก่าๆ คือท่านพูด สั บสนท่านบอกว่า ให้
ล้านห้าไปซื้อรถมือสอง เมื่อกี้ท่านพูดว่าให้เป็นสมัยหน้า ผมว่าท่านสับสนก็เทศบัญญัตินี้
ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนะครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ผมขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานสภาฯ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมพูดด้วยเหตุผลนะครับ ผมไม่ได้พูดตามใจตัวเอง
ผมพูดตามความเป็นจริงที่นายกฯ ว่าผมหลงประเด็น ผมไม่ได้หลงประเด็นนะครับผมว่า
หนึ่งล้านห้าเอาไปซื้อได้เลยแต่ ถ้าเป็นรถมือสองก็ต้องซื้อที่มันสภาพดี ที่ผมว่าสมัยหน้า
ก็ได้ถ้าท่านไม่ซื้อ เงินตรงนี้ก็ไม่สูญหายไปไหนนะครับ ไม่ใช่ว่าเงินตัวนี้อยู่ในเทศบัญญัติ
เมื่อไม่ซื้อเงินตัวนี้หายไปอันนี้เราควรรีบซื้อ แต่ว่าจะซื้อตรงนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามแต่ผมว่าขอให้
ได้รถที่มีสภาพดีหน่อย ถ้าอยากจะได้ร ถใหม่ให้อดทนอีกหน่อยเงินส่วนนี้ก็ให้ตกเป็นเงิน
สะสมไปไม่ต้องดําเนินการต่อไปก็จะได้รถใหม่ ไม่ใช่ว่าเงินตัวนี้อนุมัติไปแล้วจะต้องซื้อๆๆ
มันไม่ใช่นะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมคิดว่าถ้ามี
ปัญหาแบบนี้ ผมว่าเราเลื่อนการพิจารณาไปไม่ดีกว่าหรือครับหรือว่ายกยอดไป ผมคิดว่า
ถ้าเอาไว้ปีหน้าจะได้ตั้งงบประมาณซื้อเต็มไปเลยมันจะได้ไม่มีปัญหา ก็ลดโครงการของแต่
ละหมูบ่ ้านลงและไปตั้งงบประมาณซื้อรถในปีหน้าเลยทีเดียวอย่างนี้ไม่ดีหรือครับ
/ นายหมวก...

๒๐
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องรถกระเช้า
เราก็ได้คุยกันมานานแล้ว ความจริงผมก็เห็นด้วยแต่ความจําเป็นยังมีน้อยอย่างเรื่องความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผมก็รู้เพราะก็เป็นหลานผม ตอนนี้รายได้ของเทศบาลมีน้อยถ้าจ่าย
ขาดไปอี กห้ าล้ านและอีกครั้งก็สามล้ านเงิ นก็ หมด แล้ วเงิ นสํ ารองจ่ ายให้ ผู้ อายุละครั บ
เงินผู้สูงอายุเดือนตั้งล้านกว่าบาทนะครับ ถ้าเราจ่ายขาดก็ต้องสมเหตุสมผล ท่านเข้ามาสี่ปี
จ่ายขาดหมดไปเท่าไหร่แล้วครับ เมื่อก่อนเทศบาลยังมีรายได้จากการขายซองโครงการต่างๆ
แต่ตอนนี้เป็นการตกลงราคาเทศบาลก็ไม่มีรายได้ ขอบคุณครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุ ญ าตท่ า นประธานสภาครั บ คือประเด็นที่ท่านว่าแปดล้านนี่ไม่ใช่นะครับ
เงินสะสมเรามีถึงสิบเจ็ดล้านแต่สามารถนํามาจัดสรรเพื่อพัฒนาได้แปดล้าน ยังมีเงินเหลือ
ที่เป็นเงินเดือน เงินผู้สูงอายุอีกสิบกว่าล้านนะครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ผมคิดว่าสมาชิกใช้เวลาพอสมควรแล้วในการอภิปรายเรื่องนี้ เพราะใช้เวลา
มาเกือบครึ่งวันแล้ว ถ้าหากยังเถียงกันอย่างนี้คงจะไม่ได้ขอมติอย่างแน่นอน เพื่อเป็นการ
ไม่ให้เสียเวลา ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
-สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบ ให้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมสมทบค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าซ่อมไฟฟูาฯ เพื่อนําไปสมทบงบประมาณเดิมจํานวน ๑
ล้านบาท โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน ๕ เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๕ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายขาดสมทบค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าซ่อมไฟฟูา จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปสมทบ
งบประมาณเดิมที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ -ไม่มี- , ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง (นายสุภักดิ์ มันทะนา,
นายกร เสริมสกุล, นายระเบียบ กันธิยะ, นายวุฒิกร ลือชา, นายโอกาส สิงขรบรรจง) งดออก
เสียง ๕ คน (ประธานสภาฯ, นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร, นายพรชัย รักการเลี้ยง, นายชาญชัย
ไชยสูตร, นายอินถา อินแถลง) ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุ ญ าตครั บ ท่ า นประธานสภาฯ ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติสมทบแต่สมาชิกสภา
เห็นว่ายังไม่มีความจําเป็น เพราะฉะนั้นเงินที่อยู่ในเทศบัญญัติที่ท่านได้อนุมัติคราวที่แล้ว
คงจะต้องจัดหารถมือสองตามราคาท้องตลาด คงต้องดําเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่
นะครับ วันนี้ก็ดีใจที่พ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมรับฟังด้วยขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยวอก หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ/ ขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ
/ นายระเบียบ...

๒๑
นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน เรื่องถนน
ที่แพะห้วยผึ้งเป็นที่ราชพัสดุไม่ใช่หรือเมื่อก่อนเขาไม่ให้ทําไม่ใช่ หรือครับ มันอยู่ตรงไหน
ทําได้ไหมครับที่ถามนี้ก็เพราะเป็ นห่วงครับ เพราะเมื่อก่อนที่ราชพัสดุ ที่ไม่มีโฉนดเขาจะ
ไม่ให้ทํานะครับที่ถามก็เพื่อความโปร่งใสครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาครับ รายละเอียดของโครงการนี้ขอให้ทางกองช่างหรือว่าทาง
ผู้บริหารได้ชี้แจงหน่อย เพราะผมดูแล้วมีเฉพาะแผนที่ไม่มีภาพประกอบ ช่วยอธิบายพอ
สังเขปหน่อยนะครับ ผมพอจะนึกภาพออกอยู่ และถนนเส้นนั้นมีสักกี่ครัวเรือนครับที่ใช้
ขอท่านชี้แจงหน่อยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน ถนนเส้นนี้
ก็คื อพื้ นที่เสี ยศพของเจ้ าอาวาสบ้ านห้ วยวอกซึ่ งเส้ นทางเดิ มเป็ นดิ นลู กรั ง ซึ่ งจากการ
ประชาคมของหมู่บ้านได้ยืนยันว่าอยากให้ทางเทศบาลทําเส้นทางเข้าไปสู่พื้นที่นั้น ซึ่งระยะ
ต่อไปได้ มีการเสนอว่าจะทําสนามกีฬาประจําหมู่บ้านและที่ตรงที่นั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
เป็ นที่ นสล.ซึ่งอยู่อาศัยกันมีเอกสารสิ ทธิ์เป็นโฉนดนะครับ ก็ สามารถที่ดําเนินการสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้ แต่ว่าก็อยู่ในดุลพินิจของท่านว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน สําหรับ
บ้านห้วยผึ้งทีเ่ ป็นโครงการของบ้านห้วยวอก ซึ่งจริงๆ เมื่อสมัยที่แล้วผมได้เสนอไปเรียบร้อย
แล้วเกือบจะอนุมัติกันแล้ว พอดีทางบริหารก็ขอว่าจุดนั้นจะเอาทําเป็นสนามกีฬาและก็จะ
ทําถนนเข้าไป ผมก็เลยของบประมาณที่จะทําถนนเส้นนั้นไปทําเส้นที่หน้าบ้านผม ไม่ใช่เป็น
ผลประโยชน์ของผมนะครับเพราะว่าบ้านห้วยวอกถนนคอนกรีตรู้สึกว่าจะเต็มแล้ว แต่ผมก็
ไปเลือกดูว่าเป็นเส้นที่ไม่เป็นจุดบอดสามารถเดินทางไปต่อได้ก็เลยขอเอาไปลง แต่หลังจาก
นั้นสนามกีฬาก็ไม่ได้ผมก็เลยเอาเข้าแผนต่อ แต่รู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่สอง อันดับที่สามของ
แผน แต่ปีนี้ก็ยกมาเป็นอันดับหนึ่งของหมู่บ้านนะครับ คิดว่าถ้าเราทําถนนเข้าไปแล้วคงจะมี
ชาวบ้านอีกหลายคนทีจ่ ะไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้น ทุกวันนี้ถนนก็ไม่ดีไฟกิ่งก็ยังไม่มีแถวนั้นมืด
หมดนะครับ ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับหมู่บ้าน ถามว่าหมู่บ้านมีกี่หลังเราไม่ต้องไปคิดถึงว่ามี
บ้านกี่หลังนะครับ อนาคตต่อไปก็จะเป็นหมู่บ้าน ทางเข้าไปไม่ใช่จะมีหมู่บ้านห้ วยวอก
หมู่เดียวนะครับเป็นถนนเข้าไปก็ได้ใช้ทุกหมู่บ้านที่มีธุระหรือจะไปไร่ไปนานะครับ เข้าไป
ข้างในก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านไปทําการเกษตรกันเยอะเราก็จะมีถนนให้ชาวบ้านได้สัญจร
สะดวกและมีความปลอดภัย ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

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

๒๒
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมพอจะนึกภาพออกแล้วว่าเข้าไปในซอยนั้น 200 เมตรทีจ่ ะทํา
ท่านจะตรงไปหรือว่าจะเลี้ยวขวาไปอีกทางแยกหนึ่งครับเพราะมันมีเส้นที่ตรงไปและเลี้ยว
ขวาและบริ เ วณนั้ น เป็ น ที่ ส าธารณะ ที่ ท างท่ า นบริ ห ารได้ ชี้ แ จงว่ า เคยเป็ น ที่ เ ผาศพ
เจ้าอาวาส ผมเลยอยากทราบว่าตรงไปหรือว่าเลี้ยวไปทางขวาเพราะผมดูแล้วไม่เข้าใจ
ขอชี้แจงให้หน่อยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญรองนายกฯ ชี้แจง ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายสมคิด เรือ งแดง รองนายกเทศมนตรีตํ าบลแม่ย วม ตามโครงการโครงสร้า ง
พื้น ฐาน ผมขอเกริ่นนะครับว่าท่าน สท.ทั้งหลายในเขตรับผิ ดชอบของท่านตามแผน
ในหมู่บ้านตามถนนที่เราขอจ่ายขาดตรงนี้ ที่ท่านรองประธานสภาฯ ได้อธิบายนะครับว่า
มีบ้านไม่กี่หลัง แต่ผมเคยไปดูทตี่ รงนั้นเป็นพื้นทีข่ องกลุ่มเกษตรทํานา ทางเทศบาลเคยขอ
งบประมาณจาก อบจ.มาถม วัน ก่อนได้มีการปรับปรุงแผนปี 25๖๑ – 25๖๔ พอดี
พ่อหนานสมก็ถาม เราก็บอกว่าได้บรรจุในแผน โอกาสหน้าถ้าเรามีงบประมาณคงจะทํา
เป็ น สนามกีฬ ากลางสํ าหรั บตํ าบลแม่ย วม ส่ ว นกลุ่ ม เกษตรทํานาก็ไ ม่ได้ ขัดข้ องอะไร
จะบริจาคให้ฟรีนะครับเมือ่ ก่อนผมเคยเป็นประธานกลุ่มเกษตรทํานาประจําตําบลแม่ยวม
ที่ท่านถามนะครับคงจะมีในแผนที่มันจะตรงไปจะมีบ้านพี่หนานกลและบ้านชาวบ้านอยู่
ตรงนั้นประมาณหลังสองหลัง งบประมาณสี่แสนกว่าท่านก็เห็นนะครับ จะแยกซ้ายแยก
ขวาคงจะเป็นโอกาสหน้าของบ้านห้วยวอกนะครับที่เราจะทําโครงการไป สําหรับวันนี้
นะครับท่านประธานในการอภิปรายมันก็ดีเพราะเราจะได้รู้กันเลย อย่างวันนี้เรื่องเก่า
ผมก็ ไ ม่ พู ด นะครั บ ก็ ติ ด ใจหลายเรื่ อ ง อย่ า งงบประมาณไม่ ใ ช่ ต ามใจบริ ห ารนะครั บ
เป็นความต้องการของชาวบ้านลําดับที่หนึ่ง ทางผมนําเสนอเป็นญัตติก็แล้วแต่ดุล พินิจ
ของท่าน สท.นะครับว่าจะให้ไม่ให้ การพัฒนาเป็นหัวใจของเราอยู่แล้วเราอาจจะมีโอกาส
ประชุม ครั้ งหน้า อีก เป็ น ครั้ง สุ ด ท้า ยเดือ นกุม ภาพัน ธ์น ะครับ วั นนี้ ผ มอยากจะให้ การ
ประชุมสร้างสรรค์หน่อยนะครับ จะมาต่อว่าบริหารหาเสียงซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับ แม่ยวม
เป็นถิ่นบ้านเกิดของเราอยู่แล้วเราตั้งใจเข้ามาพัฒนา ส่วนเรื่องถนนคงจะเป็นเส้นที่ตรงไป
บ้านพี่หนานกลนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.อินถา อินแถลง ครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา อย่างทีท่ ่าน สท.ระเบียบ ถามว่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุจะทําได้ไหม
จะมีปัญหาไหม เพราะมันไมใช่เป็นที่ของหมู่บ้านจะทําได้ไหม ถ้าทําได้ก็ไม่เป็นไร ถ้าทําแล้ว
มีปัญหามันก็ลําบากใจเหมือนกันทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับ คือทีร่ าชพัสดุนี้สามารถทําได้ครับ ยกตัวอย่างเช่นสะพานข้ามที่ทุ่งแพม
แม่ก องแปซึ่ ง เป็ น ของชลประทานและเป็นที่ ราชพัส ดุ อี กที่ ห นึ่ง คือศู นย์ เด็ก เล็ ก บ้า น
ห้วยทรายก็เป็นที่ราชพัสดุเหมือนกันครับสามารถขออนุญาตก่อสร้างได้ครับ
/ นายหมวก...

๒๓
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านเลขานุการฯ ชี้แจงกฎหมายที่สาธารณะครับ ถนนสาธารณะ
จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ที่ราชพัสดุก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
บริเวณที่ปรากฏในโครงการสถานที่การก่อสร้าง ถามว่าเป็นที่ราชพัสดุไหม อันนี้ไม่ชัดเจน
และไม่แน่ใจนะครับ แต่ถ้าว่าเป็นที่ นสล.อันนี้น่าจะใช่ เพราะบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่
แพะห้วยผึ้ง ทีเ่ คยจัดสรรที่ นสล.ให้กับผู้ที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน จะว่าบุกรุกก็ไม่ใช่เพราะถือ
ว่าอยู่มานานเรียกว่าพื้นที่หลวง เคยมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยทางหน่วยงานของจังหวัด
ที่ ดิ นออกเป็ น นสล. คล้ ายๆที่ บ้ านห้ วยทราย ผมไม่ แน่ ชั ดนะครั บว่ าถนนตรงนี้ ถู กกั น
ออกหรือไม่เพราะว่าหลังจากโซนตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ปุา ที่เทศบาลได้ขอใช้เมื่อครั้งที่เป็น
อบต. ที่ทางท่านรองฯ สมคิด ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้กล่าวว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มเกษตรที่ได้
ไปแผ้ ว ถางไว้ และตอนหลั งเทศบาลได้ ขอใช้ ซึ่ ง ได้ รั บอนุ ญาตจากปุ าไม้ ประมาณสี่ ไร่
คือบริ เวณที่ เผาท่านครู บากลครั บ คื อตรงนี้ที่ เทศบาลขอใช้ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ปุาเสื่ อมโทรม
เพราะฉะนั้นมันจะคาบเกี่ยวกันระหว่าง นสล.กับปุาเสื่อมโทรม ส่วนที่ราชพัสดุหมายความ
ว่ าที่อยู่ ในพื้นที่ การดูแลของกรมธนาลั กษณ์ หรือที่ ของหน่ วยงานราชการโดยกรมธนา
ลักษณ์ จะเข้ามาดูแลในการใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่นพื้นที่ของโรงเรียน ที่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล ก็เป็นที่ราชพัสดุซึ่งเราได้ขอใช้ต่อจากโรงเรียนบ้านคะปวงที่ย้ายไปอยู่บ้านแพะ
ภายหลั งเทศบาลมาทําโรงเรียนก็ ขอใช้จากกรมธนาลั กษณ์ ที่ราชพัสดุจะเป็นลั กษณะนี้
นะครับ แต่ตรงนี้ไม่น่าใช่ที่ราชพัสดุนะครับ เรื่องการสร้างไม่สร้างไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่ใช่
พื้นที่ปุาก็ขอพูดแบบกว้างๆ ถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลท่านก็สามารถที่
จะพิจารณาได้ เหมือนกับท่านพิจารณาข้ ออื่นๆ เพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันที่งบประมาณ
แต่ประเด็นสถานที่ไม่น่าจะใช่ที่ราชพัสดุ แต่อาจจะเป็นที่ นสล.หรือพื้นที่ปุากันออกก็ไม่
แน่ชัดเพราะข้อมูลไม่ได้อยู่ที่เทศบาลนะครับ เราต้องเช็คข้อมูลแล้วไปตรวจสอบก็คงต้องให้
คําตอบภายหลัง แต่วันนี้คงไม่ทันแล้ว ครับ ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้อยู่ เพราะไม่ใช่อาคาร
ถาวรแต่ เป็ นพื้นที่สั ญจรประชาชน แต่ ว่ าจะเกิดประโยชน์ มากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับดุล พินิ จ
ของท่านผมเป็นเลขานุการฯ ก็ไม่สามารถลงคะแนนเสียงตรงนี้ได้ ก็เป็นเรื่องที่สมาชิกจะ
พิจารณาภายใต้ข้อมูลของท่านครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่นก็ขอเวลาทางพี่น้องบ้านแพะที่มานั่งรอ การพิจารณา
เราต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองจะถี่ถ้วนหน่อยนะครั บ ซึ่งจริงๆเรื่องพื้นที่
แห่งนี้ สรุปแล้วพื้นที่นี้ขึ้นอยู่กับ กรมที่ดิน จะเป็นที่ นสล. ตอนนี้คนที่ไปอยู่ก็จะเช่ากับ
กรมที่ดินเท่าที่ทราบเหมือนจะปีละ ๒๐ บาท ซึ่งจะมีเอกสารสิทธิ เรื่องให้เช่า ส่วนจุดที่
เราว่าจะทําสนามกีฬาแต่เป็นปุาสงวนแห่ งชาติ คราวที่แล้ วผมได้ทํา หนังสื อขอความ
เห็นชอบจากสภา ว่าผมจะขอใช้พื้นที่นั้นทําสนามกีฬาแต่ข้อมูลก็ไม่เพียงพอเลยไม่ได้ขอ
ใช้พื้นที่นั้นซึ่งตอนนี้ถ้าใครจะใช้หรือเทศบาลจะใช้จะต้องไปขอใช้พื้นที่ ที่จริ งแล้วบ้าน
ห้วยวอกยังมีโครงการว่าจะทําหนังสือมาขอความเห็นชอบจากสภาอีกครั้ง หนึ่งเพราะว่า
ตอนนี้ในแผนก็มีเรื่องกีฬาว่าจะทําสนามกีฬาตําบลแม่ยวมจะเอาเป็นภาพรวมนะครับ
ซึ่งเราเพียงแต่พูดคุยกันเท่านั้นนะครับเหมือนที่พ่อหนานสม ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
/ มาเรื่องแผน...

๒๔
มาเรื่องแผนวันนั้นว่าจะทําเป็นสนามกีฬา จริงๆแล้วถ้าเรายื่นไปแต่ไม่มีพื้นที่ ต่อให้มีเงิน
เป็นสิบล้านเราก็ทําไม่ได้นะครับ เราไม่มีพื้นที่ให้เขาและไม่ได้รับอนุญาตจากปุาไม้ ก็ทํา
ไม่ได้ สรุ ปแล้ วถนนเส้นนั้นผมก็ว่าทําได้ นะครับเพราะเป็นถนนสาธารณะมีสิทธิ ใช้ได้
ทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ในเอกสารที่ทางบริหารนําเสนอทุกครั้งแผ่น ปร ๔. ไม่มีลายเซ็น
ของคณะกรรมการผู้ประมาณราคาทุกครั้งเลยครับ แล้วเราจะตรวจสอบได้อย่างไร ปร ๕.
นี่มีครับแต่ที่สําคัญคือ ปร ๔. ผมอยากให้ท่านมีความละเอียดนะครับว่า ปร ๔.นี่เป็น
ราคาต่างๆ ถ้าไม่มีลายเซ็นกํากับไว้ มันเหมือนแค่กระดาษแผ่นเดียวมันไม่มีค่าอะไรเลย
ถ้าได้เขียนไว้ถ้าหากผิดแปลกไปจากนี้เราสามารถตรวจสอบได้ ไหนท่านว่าท่านมีความ
โปร่งใส แต่ในการเสนอญัตติทุกครั้งผมสังเกตดูใน ปร ๔. แทบจะไม่มีลายเซ็นผู้ประมาณ
ราคากํากับไว้ ความเห็นชอบไม่มี ปร ๔.นี่เป็นสาระสําคัญนะครับ เขาถึงบอกว่าต้องมี
กํากับไว้ว่าใครเป็นผู้ประมาณราคาไว้ แต่ตรงนี้มีแค่ ปร ๕.เท่านั้นแต่ ปร ๔.ไม่มีเลยดูแล้ว
เหมื อ นกั น ว่ า ตรงนี้ มั น มี แ อบแฝงถามกั น ตรงๆ เลยถ้ า หากไม่ มี ท่ า นทํ า ไมไม่ ใ ห้
คณะกรรมการกํากับไว้ว่าใครเป็นคนประมาณราคาตรงนี้เพื่อเราจะได้ตรวจสอบได้ คือใน
รายละเอียดของการใช้เงินสะสมมันจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเพราะเงินตัวนี้
ถ้ามีปัญหาอะไรสภาต้องร่วมรับผิดชอบเพราะสภาเป็นผู้อนุมัติเป็นคนเห็นชอบ เมื่อท่าน
เสนอมาห้าล้านสี่ตกไปหนึ่งล้านแต่มีเหลือสี่ล้านสี่ทุกโครงการก็ต้องมีลายเซ็นกํากับไว้
ถ้าไม่กํากับไว้วันใดวันหนึ่งท่านอาจจะเปลี่ยนทําอย่างอื่นได้ เราเป็นผู้พิจารณาตามนี้เรา
จะยึดในหนังสือเราก็จะอ้างไม่ได้ เพราะเหมือนกับว่าไปทํามาเองก็ได้เพราะไม่มีลายเซ็น
คณะกรรมการกํากับไว้ เพราะฉะนั้นผมจะเรียนท่านตลอดเวลาว่าเมื่อท่านนําเสนอขึ้นมา
ปร ๔.ควรมีลายเซ็นกํากับไว้ ว่าใครเป็นคนประมาณราคาไว้ แบบแปลนมีครับแต่ ปร ๔.
ไม่มลี ายเซ็นเลยเพราะสาระสําคัญคือ ปร.4 ครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คือในระบบการขอนะครับ ทางกองช่างได้ไปสํารวจและ
ประมาณราคากลางแล้วเสนอเข้ามาก็ชัดแจนนะครับ เพราะว่ากองช่างได้ดําเนินการ ก็มี
ราคาพัสดุ ราคากลาง ตามราคาปัจจุบัน ท่านสามารถที่จะตรวจเช็คกับร้านค้าได้ ถามว่า
ใครเป็นผู้ประเมินท่านก็ดูนะครับมี ธีระวัฒน์ วิเศษคุณ สุชาติ ผิวนวล มีท่านปลัดเทศบาล
ผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นปลีกย่อยครับ ประเด็นใหญ่คือท่านจะเห็นด้วยไหมที่จะสร้าง
ถนนตรงนี้ถ้าไม่เห็นด้วยก็ตกไป พี่น้องบ้านห้วยวอกก็ไม่ได้ถนนใช้ ขอสั้นๆเพียงเท่านี้ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับ ผมเห็นด้วยนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชน แต่ผมไม่เห็นด้วย
ทีก่ ารบริหารมีการแอบแฝง ทีท่ ่านส่งหนังสือเข้ามาลักษณะแบบนี้อันนี้มันคนละส่วนกัน
/ ผมเห็นด้วย...

๒๕
ผมเห็นด้วยกับการที่จะทําอะไรให้ ชาวบ้านและชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ แต่ท่านมี
นัยยะแอบแฝงตรงนี้ ผมเลยบอกว่าขอให้มีลายเซ็นของคณะกรรมการใน ปร ๔.ทุกครั้ง
ที่ขอใช้เงินสะสม ผมจะต้องถามท่านตลอดเวลา ผมไม่เข้าใจว่าท่านจะกักไว้ทําไม ปร ๔.
มันเป็นสาระสําคัญมันเป็นราคาเท่าไรๆ มันมีบอก ถ้าหากเราจะเอาไปยืนยันอะไรถ้าเป็น
ทางกฏหมายมันจะไม่มีผลเพราะมันไม่มีลายเซ็นกํากับไว้ ระหว่าง ปร.5 กับ ปร.4 มันคน
ละส่วนกันนะครับ ปร.4 มันเป็นสาระสําคัญท่านควรจะใส่มา และใครเป็นผู้ประมาณ
ราคาต่างๆ ตามที่ท่านตั้งมาต้องมีไว้นะครับ ในการขอเงินรายละเอียดต่างๆ ตามหนังสือ
ซักซ้อมในการใช้เงินสะสมต้องมีรายละเอี ยดตรงนี้แนบอยู่แล้ว ในการขอจ่ายขาดเงิน
สะสม ๑๒ โครงการนี้ท่านยังทําหลักการและเหตุผลรวมกันมา ไม่ทําทีละโครงการแต่เรา
ก็อะลุ้มอล่วยให้ไป แต่สาระสําคัญไม่เห็นมีครับ และสมาชิก สภาก็ไม่เคยลงไปตรวจสอบ
ในการทําโครงการของเทศบาลสักครั้ง ผมเคยไปดูการทําต่างๆว่ามันครบตามเนื้องาน
ไหม ถ้าได้เนื้องานไม่ดีถนนผุพังเสียงบประมาณเปล่าๆ ท่านเขียนโครงไว้ดี แข็งแรง แต่
เวลาไปทําอาจไม่ได้มาตรฐานตามนี้ เพราะว่าสัดส่วนอาจจะไม่ถูกต้องเพราะไม่มีคนไป
กํากับดูแล นี่เป็นปัญหาถนนที่เราเห็นต้องไปสอดส่องดูแลถือว่ าเป็นหน้าที่ของสมาชิก
สภาตั้งแต่การพิจารณาและลงมือทํา เราต้องไปดูว่าท่านสั่ง ทรายมาตามนี้หรือไม่ท่าน
เขี ย นขอมาเท่ า นี้ แ ล้ ว ความจริ ง ไม่ ถึ ง ผมถึ ง ติ ง ตรงนี้ ไ งครั บ เพราะว่ า การหาโอกาส
แสวงหาผลประโยชน์มี ห ลายช่อ งทาง ควรจะเลื่ อ นไปและควรไปทํา มาให้ เ รียบร้อ ย
แล้วเรามาพิจารณากันอีกที ไม่ใช่เราไม่ให้นะครับมันคนละส่วนกันเราก็ต้องการให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับประโยชน์ เพียงแต่ว่าการทํางานของท่านมันอาจมีแอบแฝง ขอบคุณมากครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ จริงๆ แล้วเรื่องของชาวบ้านส่วนมากผมจะไม่ค่อยติดใจ
เรื่องที่ว่าเราจะลงไปดูซึ่งก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่หมู่บ้านได้ตั้งไว้ ผมก็ได้บอกหลาย
หมู่บ้านว่าถ้ามีปัญหามาบอกผมได้จะไปช่วยดู สรุปแล้วโครงการแต่ละโครงการถ้าเราจะ
เลื่อนไปมันจะช้านะครับ ไม่ได้รับการพัฒนาแต่ละหมู่บ้านก็จะช้าไป แต่ว่าถ้าเอกสาร
ไม่ ค รบหรื อ ขาดอะไรไปบ้ า งเล็ ก น้ อ ย เราน่ า จะให้ ผ่ า นไปได้ น ะครั บ ไม่ ใ ช่ ว่ า แค่ บ้ า น
ห้วยวอกที่เดียวนะครับก็เหมือนกันทุกที่ ผมเคยอนุมัติมาตลอดนะครับเรื่องแบบนี้ ซึ่งผม
จะมองผลประโยชน์สูงสุดของชาวบ้าน ในเรื่องนี้ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ และหลังจากขอ
มติโครงการนี้ เรียบร้อยแล้ว ผมขอเสนอขอข้ามไปพิจารณาโครงการของหมู่บ้าน ๑๒
บ้านแพะคะปวงเพื่อนํามาพิจารณาก่อนเพราะชาวบ้านมารอนานแล้ว หลายคนอาจจะมี
ธุระไปที่อื่นต่อนะครับ ขอบคุณครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงซักเล็กน้อยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในส่วนแบบของ ปร๔. และ ปร๕. นะครับมันเป็นแบบฟอร์มของทางราชการมีมาอย่างนี้
/ แต่ต้อง...

๒๖
แต่ต้องทําความเข้าใจกับท่า น สท.ผู้ ทรงเกียรติก่อนเรื่อ งการประมาณราคา คืองาน
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยส่วนที่เราจะทําโครงการนะครับ ในส่วนตรงนี้ทางเราได้
ออกแบบสํ า รวจโครงการตามที่ เป็ น แผนอัน ดั บหนึ่ งของหมู่บ้ า นที่ ไ ด้ ส่ ง มา เราได้ ไ ป
สอบถาม ตรวจสอบทางผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านได้เซ็นรับรองมาว่าถนน
เส้ น นี้ ใ ช่ อั น ดั บ หนึ่ ง ของท่ า นหรื อ ไม่ ตอนที่ เ ราไปสํ า รวจเรามี ห ลั ก ฐานในการนํ า ชี้
ทุ ก โครงการส่ ว นใบ ปร๔.มั น รวมคู่ กั บ ใบ ปร๕. ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการประมาณราคา
ตรวจสอบ เห็นชอบอนุมัติให้ดําเนินการแต่ยังไม่ได้ทําโครงการนะครับอนุมัติให้เข้าสภาได้
ส่วนใบ ปร๔. จะเอาใช้ได้สมบูรณ์ก็คือ ๑.ถ้าเราอนุมัติโครงการไปแล้วทุกท่านยกมือให้
อนุมัติสร้าง แต่ในส่วนของทางช่างเราได้ประมาณการ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน
ถ้ า เราจะทํ า จริ ง โดยได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ดํ า เนิ น การในเดื อ นธั น วาคม หรื อ มกราคม
ซึ่งระเบียบได้ระบุ ว่าต้องเปลี่ยนราคาทุกหนึ่งเดือน ถ้าเกินหนึ่งเดือนต้องเปลี่ยนราคา
ซึ่งทางช่างก็จะต้องไปประมาณราคาใหม่เสนอท่านนายกฯ อีกรอบตอนที่จะดําเนินการ
ซึง่ ตอนนั้นคือตอนที่เราจะจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของราคาตัวนี้เราต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับ
ราคาปัจจุบันแล้วเสนอให้นายกฯ ปลัดฯ เซ็นอีกรอบหนึ่งแล้วเสนอให้ทางคลังเพื่อสรรหา
ผู้รับจ้าง เอกสารตรงนั้นคือทางพัสดุจะทําการทําสัญญากับบริษัทคือยึดถือสัญญาที่ทาง
พัสดุเป็นคนจัดหาครับ ขออธิบายคร่าวๆ เพียงเท่านี้ครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ท่านคงเข้าใจนะครับว่ามันเป็นแบบฟอร์ม จึงไม่ได้
เซ็นกันและอีกในส่วนหนึ่งคือเรื่องของการก่อสร้างจะมีคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง
จะมีผู้ชํานาญการคือช่างของเทศบาล อีก ส่วนหนึ่งก็คือผู้แทนชาวบ้านเข้ามากํากับดูแล
ร่วมกัน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านแต่งตั้งแสนอขึ้นมาก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจําหมู่บ้านสองท่าน
เข้ามาควบคุมกํากับดูแลว่าเป็นไปตามแบบ ซึ่งถือปฏิบัติมาตลอดนะครับ ส่วนเรื่องที่ท่าน
ว่ามีการแอบแฝงนั้นไม่มีนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ สมาชิกสภาฯได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย
ในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ห้วยวอก มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก ผมจะขอ
มติที่ประชุม ดังนี้
-สมาชิกสภาฯ ท่ านใดเห็ น ชอบ ให้ จ่า ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นห้ ว ยวอก หมู่ ที่ ๒ โปรดมื อ มื อ ครั บ /สมาชิ ก สภาท่ า นใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน ๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง
๑ คน (ประธานสภาฯ) ครับ
/ นายสุภักดิ…์

๒๗
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอยื่นญัตติจะขอข้ามการพิจารณาโครงการจากอับดับ
ที่ ๑๐ มาพิจารณาในอันดับที่ ๓ นะครับ เพื่อให้ชาวบ้านแพะคะปวงที่มานั่งรับฟังได้รับ
ทราบผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน เพราะถ้าหากพิจารณาตามนี้ในช่วงบ่ายๆ ถึงจะ
ได้พิจารณาในโครงการที่ 10 ขอผู้รับรองสองท่านครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่รองประธานสภาฯ ได้เสนอขอเลื่อนโครงการหมู่บ้านแพะคะปวงในลําดับที่ 10
ขึ้นมาพิจารณาก่อนขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ (ผู้รับรอง สท.กร เสริมสกุล, สท.วุฒิกร ลือชา)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแพะคะปวง หมู่ที่ ๑๒ สมาชิกสภา
ท่านใดประสงค์ทจี่ ะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ /เชิญท่านสุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญ
อันดับหนึ่ง ซึง่ ผมก็ได้ลงไปดูกับช่างแล้วจุดที่เราจะไปเจาะบาดาล งบประมาณที่ขออนุมัติ
มาก็เยอะพอสมควรนะครับเก้าแสนกว่า เมื่อวานผมได้ขึ้นไปบ้านแพะคะปวงซึ่งก็ไปพบ
ปั ญหาเรื่ องน้ํ าไม่ค่อยเพี ยงพอ น้ําของโรงเรียนบ้านแพะคะปวงเมื่อวานแห้ งนะครั บ
แต่อาจเป็นเพราะว่าเจาะไม่ถึงจุดก็ได้ เพราะเท่าที่สอบถามได้ เจาะลงไปประมาณ ๘๔
เมตร แต่ว่าของเราที่จะเจาะเป็นบาดาลร้อยกว่าเมตร ผมก็ไม่รู้รายละเอียดและอีกอย่าง
การที่เราจะอนุมัติที่เราจะสร้างระบบใหม่หมดทั้งหมู่บ้านคือใช้แบบมีมาตรน้ํา บางคนก็
ไม่เข้าใจได้สอบถามว่าแล้ว หน้าฝนจะทําอย่างไร ผมได้อธิบายว่าไม่เป็นไรหน้าฝนถ้ามี
น้ําประปาภูเขา เราก็จะใช้น้ําประปาภูเขา ถ้าไม่มีน้ําประปาภูเขาก็ใช้น้ําตรงนี้โดยจะมี
การตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมาดูแลว่าเราใช้น้ําไปกี่หน่วยตามที่หมู่บ้านได้ตกลงกันไว้
ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการวางแผนไว้แล้ว ที่ปรึกษานายกฯ ก็อยู่บ้านแพะคะปวงนะครับ
ผมก็เป็นห่วงถ้าเรานํามาตรไปติด ถ้าชาวบ้านไม่ใช้ไปถอดมาตรออกเกิดสูญหายไปจะทํา
อย่างไร เพราะบางคนอาจจะคิดว่าเสียเงินซึ่ง เราต้องทําความเข้าใจให้กับชาวบ้านด้วย
แต่เมื่อวานผมก็ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบไปบ้างแล้ว และเมื่อวานน้ําที่โรงเรียนบ้าน
แพะคะปวงแห้งจะมีปัญหาหรือไม่เพราะเป็นบริเวณใกล้กับที่เราจะเจาะน้ําเหมือนกัน
ทางโรงเรี ยนต้องใช้น้ําประปาภูเขาแทน และตอนเช้านี้ผมได้โ ทรไปถามอาจารย์จรัญ
ก็บอกว่าน้ําขึ้นแล้วแต่ว่ามันขุ่นไม่แน่ใจว่าจะแห้ง หรือไม่จะลองใช้วันนี้ อีกวัน ก็เป็นผลดี
นะครับถ้าชาวบ้านมีน้ําใช้เพราะงบประมาณที่ เราส่งน้ําแต่ละปีจะลดลงไปในระยะยาว
เพราะว่าเราก็ไปส่งน้ําตลอดนะครับ คิดว่าถ้าเราได้อนุมัติไปแล้วหมู่บ้านก็จะมีน้ําตรงจุดนี้
ใช้และช่วยกันดูแล ถ้าไม่พออย่างไรคงจะใช้น้ําประปาภูเขาช่วยบ้าง ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผมดูเอกสาร
โครงการของหมู่บ้านแพะคะปวงงบประมาณดําเนินการ เก้าแสนสี่ หมื่นเจ็ดพัน ผมดูแล้ว
แตกต่างกว่า ทุกโครงการของทุกหมู่บ้านเลย มันเยอะเกิน เพราะแต่ล ะหมู่บ้านแต่ล ะ
โครงการก็ประมาณสามแสนกว่า แต่หมู่บ้านนี้เก้าแสนกว่าผมว่าเกินความจําเป็นนะครับ
ผมว่ามาทําทีละครึ่งทีละตอนไม่ดีกว่าหรือ ถ้าใช้งบประมาณโครงการนี้ไปทําซักครึ่งหนึ่ง
/ และใช้ประปา...

๒๘
และใช้ป ระปาตัว เดิมช่วยบรรเทาบ้าง เพราะตัวนี้ใช้ งบประมาณสูงเกินครับน่าจะทํา
สองครั้งมันจะไม่ได้เลื่อมล้ําหมู่บ้านอื่นๆ ด้วย เพราะบ้านอื่นแค่ สองสามแสนแต่ บ้านนี้
เกือบล้านผมมีคําแนะนําเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาครับ ตัวชี้วัดของความสําเร็จในการใช้งบฯ ตัวนี้จะใช้อะไร
บ่ ง บอกครั บ เราเองนั บ ตั้ ง แต่ เ ป็ น สมาชิ ก สภามา บ้ า นแพะคะปวงเราไม่ เ คยละเลย
เราดูแลมาตลอด ทุกปีเรื่องน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญของหมู่บ้านแพะคะปวง แต่เอกสารที่ท่าน
ยื่นเสนอมานี่ คือเป็นระบบท่ออย่างเดียวใช่ไหมครับ นั่นแสดงว่าในการขุดเจาะท่านได้
เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถึงจะวางท่อไปตามซอยต่างๆ นี่คือประมาณหนึ่งล้าน
บาทคงจะได้ทุกซอยใช่ไหมครับ ผมอยากให้ท่านนายกฯ ได้นําเสนอในเรื่องนี้อีกสักครั้ง
เพราะว่าที่ท่า นเสนอญัตติมานั้นมันเป็นการรวมทั้งหมดทั้ง 12 โครงการ แต่เฉพาะ
โครงการนี้ ข อท่ า นอธิ บ ายว่ า ตรงไหนที่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละวิ ธี ก ารจะทํ า อย่ า งไร
รายละเอียดต่างๆขอให้ท่านชี้แจงอีกซักครั้ง เพราะท่านไม่มีรายละเอียดของเอกสารเลย
ท่านแนบมาแค่ตัวเลขที่ขอเงิน เพราะเพื่อนสมาชิกก็จะได้ดู และพี่น้องชาวบ้านที่มาก็จะ
ได้รั บ ทราบกับเราว่าท่อน้ําจะไปทางไหน จะได้อย่างไร เราจะเป็น ผู้ ส อบถามให้ ครับ
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือบ้านแพะคะปวง
ประสบปัญหาภาวะเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทางเทศบาลได้จัด
รถน้ําไปให้บริการ ซึ่งปัญหาก็คือ ระบบการบริหารจัดการที่ได้สอบถามก็คือว่าเสียค่าน้ํา
เป็นรายเดือน และคนที่อยู่ปลายน้ําก็ไม่สามารถได้รับน้ําได้ และหน้าแล้งน้ําก็ไม่เพียงพอ
ในส่วนนี้ก็ได้ไปประชุมหลายครั้งแล้วว่าน่าจะใช้การบริหารจัดการแบบหลายๆบ้านเช่น
บ้านทุ่งแพม ห้วยทราย ห้วยสิงห์ โดยมีระบบมิเตอร์ให้ความเท่าเทียมกัน จึงเป็นที่มาของ
การทําประชาคมและทางชาวบ้านก็เห็นด้วย ผมจึงให้ทางกองช่างและที่ปรึ กษานายกฯ
(นายพีรศิษฐ์ ใจคํา) รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปสํารวจดู โดยทางเทศบาลจะวางท่อหลักให้
พร้อมกับติดตั้งมิเตอร์ให้ และให้คณะกรรมการไปศึกษาดูงานเพื่อจะได้เข้าใจในระบบ
บริหารจัดการ ในปีที่ผ่านมาทางหมู่บ้านได้ทําแผนขอเครื่องกรองน้ํา ใช้งบประมาณเพียง
ห้าหมื่นบาท ถ้าไปเทียบกับบ้านจอมกิตติ 2 ปีก็ใช้งบประมาณไปเก้าแสนกว่าบาทเมื่อทํา
แล้วก็อยากจะให้ทั่วถึงเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ําจริงๆ วันใดที่รถเราเสียก็ทําให้
เดือดร้อนกัน มาก อยากจะให้สมาชิ กสภาเห็นใจชาวบ้านแพะคะปวงนะครับ สิ่งที่เรา
แก้ปัญหามันก็สามารถแก้ปัญหาระดับหนึ่งและมันจะเกิด ๑.ความยุติธรรม ใครใช้เยอะ
ก็เสียเยอะใครใช้น้อยก็เสียน้อยนี้ เราต้องพยายามให้เข้าสู่ระบบการจัดเก็บแบบประปา
ภูมิภาคหรือเหมือนแบบประปาที่หมู่บ้านอื่นๆ ทํา นี่คือมาตรการแรก ๒.เมื่อไม่เพียงพอ
อาจจะแบ่งไปว่าตรงนี้ใช้เวลานี้ ซอยนี้ใช้เวลานี้ งบประมาณถ้าทําทีละครึ่งอย่างที่ท่าน
สท.บอก ถ้ามองในภาพปีอาจจะเยอะ แต่ว่ามองในภาพรวมที่ผ่านมาทุกปีก็ทําอะไรไม่ได้เลย
/ ก็น่าเห็นใจ...

๒๙
ก็น่าเห็นใจชาวบ้าน อย่างปีที่แล้วบ้านห้วยบงได้ไปเจ็ดแสนพยายามเฉลี่ยกันไป ให้มอง
แบบว่าให้เล็งเห็ นถึงความจําเป็นหรือว่าความเดือดร้อนเพราะเป็นอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล เราควรจะเปลี่ยนระบบในการบริหารจัดการใหม่ เรื่องน้ําในขั้นตอนการบริหาร
จัดการภายในหมู่บ้านคงจะมอบให้ทางผู้ใหญ่บ้านกับทางคณะกรรมการที่จะไปวางระบบ
และเป็นโครงการที่เราไม่ได้อุดหนุนใคร เมื่อทางหมู่บ้านได้รับไปบริหารจัดการมีเงินเหลือ
ก็ ส ามารถจะบํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ว่ า ถ้ า เสี ย หายก็ จ ะซ่ อ มแซมได้ และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เราได้
งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ มาเจ็ดแสนกว่า ซึ่งเราขอไปนานแล้วก็เพิ่ง ได้มาซึ่งจะเป็น
งบประมาณขุดเจาะ สถานที่เราจะขุดเจาะก็ได้ขออนุญาตทางโรงเรียน แต่การขอขุดเจาะ
บ่อบาดาลนี่ยากมากต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรน้ําและเป็นที่ ที่มีเจ้าของ แต่ถ้าเป็นที่
สาธารณะหมดสิทธิ นะครับจะต้องถึงรัฐมนตรี ซึ่งเราจะทําระบบน้ําก่อน ระบบน้ําบ่อ
บาดาลที่สะอาดให้ครบและเชื่อมต่อกับโครงการที่บริหารเสนอเข้าไปจะเกิดประโยชน์กับ
หมู่บ้าน อยากให้ท่าน สท.ได้มองอีกมุมหนึ่ง ปีหนึ่งเราต้องใช้ งบประมาณในการจัดซื้อ
น้ํามันรถส่งน้ําประมาณสี่ห้าแสนบาทนะครับ ทางคะปวงอาทิตย์ หนึ่งส่งน้ําประมาณสอง
สามครั้งต้องให้ อปพร.ไปส่งถึงสองสามทุ่มนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องระบบน้ําผมว่าถ้าเรา
มี งบประมาณที่เพียงพอสามารถที่จะดูแลได้ ก็จะทําให้ สํ าเร็จไปเลยนะครับ โดยทาง
เทศบาลช่ว ยในเรื่องท่อหลัก ท่อเข้าซอย และก็ มิเตอร์น้ํา ส่วนท่อต่อในบ้านคงจะเป็น
หน้าที่ของแต่ละหลังคาเรือนที่เขาจะรับผิดชอบไป เพราะตอนนี้เราก็มีเครื่องกรองแล้ว
เพราะหน้าฝนน้ําจะขุ่นบ้าง ถ้าผ่านเครื่องกรองสะอาดก็สามารถที่จะจ่ายเข้าไปในระบบ
ของประปาหมู่บ้านได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับ ในส่วนนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของทาง
สมาชิกทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องท่อหลักผมเห็นด้วยนะครับ แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะไป
ติดมิเตอร์เพราะว่าน้ําไม่ใช่น้ําสะอาดนะครับ ผมว่าไม่ถึงเดือนมิเตอร์ ก็เสีย ยิ่งมีเศษหิน
เศษทรายเข้าผมว่าไม่ต้องติด แต่ถ้าเป็นน้ําบาดาลผ่านเครื่องกรองใสๆ อันนั้นติดเลย

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตชี้แจงในเรื่องงบที่ขอ คืองบท่อที่จะใช้วางทั้งหมู่บ้าน
ในส่วนการเจาะพร้อมถังเก็บเราได้งบประมาณมาจากจังหวัดไม่เกี่ยวกับเก้าแสนนี้ ซึ่งทาง
เทศบาลได้ของบประมาณจากทางกรมฯ ก็ได้งบประมาณเจาะพร้อมถังและบ้านแพะ
คะปวงก็ขาดแคลนเรื่องน้ําอยู่แล้วพอมีโครงการนี้ เข้ามาก็เลยให้บ้านแพะคะปวง แต่ว่า
เรื่องระบบท่อของบ้านแพะคะปวงระบบยังไม่สมบูรณ์ ชาวบ้านก็ว่าเมื่อระบบไม่สมบูรณ์
ก็จะขอให้ทางเทศบาลอุดหนุนในเรื่องของท่อ เรื่องของมิเตอร์เพื่อบริหารจัดการในเรื่อง
การเก็บค่าน้ําให้สมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ ครับ ตาม ปร ๔.ที่ท่านระบุชี้แจงบ้านแพะคะปวงจะได้
ไม่เกินสองร้อยอันหรือว่าสองร้อยครอบครัวตรงนี้ผมยึดตาม ปร๔.นะครับ แล้วการ
/ บริหารจัดการ...

๓๐
บริหารจัดการท่านจะมอบให้ ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการใช่ไหมครับ ฟังดูแล้วเหมือนท่าน
จะให้ชุมชนดูแลเลย เมื่อเราอนุมัติเงินส่วนนี้ประมาณหนึ่งล้านให้ท่านไปแล้วรถน้ํา ยังจะ
ใช้บริการอยู่ไหมยังต้องไปส่งน้ําอีกไหม อันนี้เราสอบถามให้กระจ่างนะครับ เพราะตอนนี้
ท่านของบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ํา เราไม่ เ กี่ย งเลยเรื่องงบประมาณตรงนี้
และเรื่องที่จะให้ชุมชนบริหารจัดการ แต่เราจะสอบถามว่ายังมีตารางการส่งน้ําอีกหรือไม่
เพราะบ้านอื่นก็ต้องใช้รถเหมือนกัน ตารางแผนการส่งน้ําของบ้านคะปวงก็ต้องเอามา
ปรับเปลี่ยน เพราะฉะนั้นแล้ว ในส่วนเงินที่ท่านได้ดําเนินการตรงนี้มันจะตอบโจทย์ได้
ครบถ้วนหรือไม่ แล้วจะแก้ไขปัญหาพี่น้องได้หรือไม่เงินตั้งหนึ่งล้านนะครับ ท่านชี้แจงมา
หน่อยครับว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ขนาดไหน เมื่อ ท่านบอกว่าเรื่องน้ําต่างๆมีพร้อมแล้ว
แต่ขาดท่อ และเราก็ให้พร้อมมิเตอร์เลยนะครับเป็นมาตรฐานไว้ตรงนี้เลยนะครับแต่ละ
ครอบครัวให้มิเตอร์ไปเลย เราให้พร้อมทุกอย่างทั้งท่อวาง ท่อเมนต่างๆ มิเตอร์เราก็ให้
เราจึงอยากจะทราบว่ายังจะมีตารางเกี่ยวกับการส่งน้ําหรือไม่ ขอท่านชี้แจงด้วยครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อระบบของเรา
ครบสมบู ร ณ์ เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ป ระสบภั ย แล้ ง ก็ ไ ม่ รู้ จ ะไปส่ ง ทํ า ไมนะครั บ ก็ ใ นเมื่ อ มี น้ํ า แล้ ว
ทางกรมส่งเสริมฯ มาเจาะน้ําบาดาลให้สูบน้ําขึ้นมาและก็จ่ายโดยท่อเขาก็มีการบริหาร
จัดการเพราะที่ผ่านมาไม่มีมิเตอร์ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้พูดให้ผมฟังแล้ว น้องชูเกียรติก็บอก
ว่ามันไม่คุ้มค่าไฟ บางทีค่าไฟห้าหกพันบาทเก็บได้สามพัน บาทมันขาดทุนไม่สามารถที่จะ
ใช้มิเตอร์ได้ ที่บ้านแพะคะปวงมีที่สูบหลายที่ ผมได้สอบถามแล้ว เพราะว่าไม่มีมิเตอร์
เวลาสูบน้ําขึ้นไป เวลาเก็บเงินมาไม่พอค่าไฟก็ไม่สามารถไปจ่ายค่าไฟได้ ซึ่งจอมกิตติก็เคย
ประสบปัญหาตรงนี้ ถ้าจะแก้ได้ต้องมีระบบมิเตอร์ ส่วนราคาต้องให้ชุมชนเป็นผู้กําหนด
และจัดการ ผมคิดว่าในเมื่อสภาเห็นความสําคัญให้ครบวงจรครบทั้งหมู่บ้านมี น้ําใช้ก็ไม่
จําเป็นต้องใช้รถนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ สมาชิกสภาได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ในเรื่องการขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแพะคะปวง หมู่ที่ ๑๒
มาเป็ น เวลาพอสมควรแล้ ว หากไม่มีส มาชิก สภาท่า นใดจะอภิป รายอีก ผมจะขอมติ
ที่ประชุม ดังนี้
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านแพะคะปวง หมู่ที่ ๑๒ โปรดมือมือครับ /สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน ๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
แพะคะปวงหมู่ที่ ๑๒ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ ๙ เสียง , ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ) ครับ
/ นายหมวก...

๓๑
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้ว จะขอพักการประชุมก่อนหลังจากทานข้าวกลางวันเสร็จแล้ว
บ่ายโมงตรงก็จะเริ่มประชุมต่อ ก็ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมทานข้าวกลางวั น
ด้วยกันนะครับ ในช่วงเช้านี้ก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

พักเที่ยง
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับตอนบ่ายนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับ และที่ประชุมก็พร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภา
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ค้างพิจารณาต่อไป เชิญครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม
หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ /
ขอเชิญ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่จริงโครงการของบ้านทุ่งแพม ได้โครงการในเทศบัญญัติแล้ว
ถ้าจะเอาโครงการในการจ่ายขาดเงินสะสมอีกผมว่าไม่น่ามาทําซ้ําซ้อนกัน เหมือนกับว่า
หมู่บ้านอื่นได้ 1 โครงการแต่หมู่บ้านทุ่งแพมเป็นกรณีพิเศษได้ 2 โครงการผมก็อยากถาม
เหตุผลจากผู้บริหารครับผม

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน ประเด็นที่
ท่าน สท. ได้ถามนั้นคือปีที่แล้วเราได้ทําเทศบัญญัติอุดหนุนในเรื่องไฟกิ่งปรากฏว่าพอเป็น
แผนสี่ ปี ห มู่ บ้ า นที่ เหลื อ อย่ างเช่ นบ้ านห้ ว ยทราย และห้ ว ยสิ งห์ มั นตกไปไม่มี ในแผน
เหลือเพียงบ้านทุ่งแพมบ้านเดียวที่มีในแผนเรื่องไฟกิ่งสาธารณะเราเลยเปลี่ยนมาเป็น
โครงการโซ่ลาเซลซึ่งเป็นโครงการที่รับปากเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากสํารวจแล้ วต้องใช้งบฯ
ประมาณเก้ า แสนกว่ า แต่ เ งิ น เราไม่ เ พี ย งพอ ก็ เ ลยคิ ด ว่ า จะยกมาจ่ า ยในปี ๒๕๖๑
แต่ปรากฏว่าพอดูในแผนแล้วมีอยู่หมู่บ้านเดียวคือบ้านแม่กองแป ซึ่งเราปรับแผนเมื่อ
คราวที่แล้ว ซึ่งคงจะเป็นการเสนอไฟกิ่งสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน
ซึง่ เป็นความต้องการของชาวบ้านอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นดุลพินิจของท่านสมาชิกสภาว่าจะเห็น
ความสํ าคัญ หรือว่าก็แล้ว แต่ ทางสมาชิกจะเห็นสมควรหรือ ไม่เห็นสมควร ผมก็เสนอ
เข้ามาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านที่พลาดโอกาสอย่างบ้านห้วยบง บ้านจอมกิตติ
ที่เราเคยตั้งไว้ในเรื่องเจาะบาดาล ปรากฏว่าไม่มีผู้รับเหมาทางหมู่บ้านก็เสียโอกาสไป
แต่ ผ มไม่ อ ยากคิ ด ว่ า ได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บนะครั บ การเข้ า มาพั ฒ นาในเมื่ อ เทศบาล
มีงบประมาณเพียงพอที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าชาวบ้าน เราควรจะทําให้เต็มที่
อย่าคิดว่าเป็นหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ เราไม่ใช่เป็นระบบ อบต.นะครับ เทศบาลเป็นเขต
มันก็ครอบคลุมกันหมดนะครับไม่ได้เลือกที่ รักมักที่ชังนะครับ อย่างบ้านทุ่งแพม ฝาเสีย
ผมยังแนะนําว่าให้เอาเข้าแผนฯ แต่ชาวบ้านก็ไม่เอาเข้า สรุปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทํา
ได้เพราะต้องยึดแผนเป็นหลัก แต่เรื่องไฟฟูาที่เรามาปรับแผนคราวที่ แล้ ว ก็เอาใส่ ทุก
หมู่บ้านเพื่อจะดําเนินการต่อไป เพราะไฟกิ่งเมื่อปีก่อนเราได้เพียงไม่กี่หมู่บ้าน ก็แล้วแต่
ดุลพินิจของสมาชิกแต่ละท่านนะครับ
/ นายชาญชัย...

๓๒
นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ไฟกิ่งบ้านทุ่งแพมดูในแผนแล้วมันไม่ได้อยู่ในอันดับ 1
เลยนะครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ครับ มันเป็นสิ่งที่เราจะปรับปรุงเรื่องแสงสว่างครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่จริงของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยู่ในแผน แต่อยู่ในอันดับ 5 อันดับ 6
ท่านผู้บริหารก็รั บปากว่าจะทําไฟกิ่งให้มันครอบคลุมภายในปีที่แล้วโดยรับปากกับทาง
ผู้นําหมู่บ้าน แต่ปรากฏว่าผู้นําหมู่บ้านอาจจะคิดว่า เอาใส่ไว้ในแผนอันดับ ๕ อันดับ 6
และคิดว่าปีนี้ผู้บริหารคงจะทําแต่ปรากฏว่ามาดูแล้วบ้านทุ่งแพม ไฟกิ่งก็ไมได้อยู่อันดับ ๑
นะครับ ท่านก็ยกขึ้นมาทําก่อน

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ก็แล้วแต่ท่าน ถ้าท่านเห็นว่าได้แล้วท่านไม่ยกมือก็เป็นสิทธิของท่าน ถ้าท่านเห็นว่า
บ้านทุ่งแพมได้เยอะท่านไม่ยกมือให้ก็เป็นเอกสิทธิของท่าน

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

การทําไฟกิ่งถ้าใช้จ่ายขาดเงินสะสม ผมดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะสม อาจไม่เข้าหลักเกณฑ์
นะครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

ก็แล้วแต่ท่าน สท.ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ให้ท่านถามรองนายกฯ และ สท.วุฒิกร
ที่เป็นตัวแทนของบ้านทุ่งแพม ในส่วนของผมไม่มีปัญหาก็แล้วแต่ดุลพินิจของสมาชิกสภา
ถ้าท่านเห็นด้วยผมก็ทํา ถ้าไม่เห็นด้วยมันก็ตกไป ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุ ณ ครั บ ท่านประธานสภาฯครับ จากโครงการต่างๆ ที่ท่านเสนอมานี้ ที่จริงแล้ว
มั น เป็ น ความจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นนะครั บ การจ่ า ยขาดเงิ น สะสม ถ้ า หากว่ า ผู้ บ ริ ห ารยึ ด
หลักธรรมมาภิบาลจริง เหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้ง คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับ แต่ว่าในสิ่งที่
ท่านอาจจะเผลอพูดไป หรืออาจจะพูดไปตามความเข้าใจจริงก็ได้ สรุปแล้วว่าที่ท่านทํา
เป็ น เพี ย งการรั บ ปากชาวบ้า นเท่ า นั้น ท่า นบอกว่า ได้รั บ ปากชาวบ้า นไว้ ท่ านต้ องทํ า
นี่ ก็ส ะท้อนให้ เ ห็ นว่า มัน ไม่เป็ นความจําเป็ นเร่งด่ว นใช่ไ หมครับ คือท่า น สท.ชาญชั ย
ได้อภิปรายอย่างมีเหตุมีผลว่าเมื่อในเทศบัญญัติฯ ท่านได้เอามาดําเนินการ อันที่จริงแล้ว
ในเทศบั ญญัติจะเป็นโครงการที่เร่งด่ว นในแผนปี 25๖๑ ก็ ต้องเอามาจัดสรรในเทศ
บั ญ ญั ติ ก่ อ น จากนั้ น ถ้ า เป็ น ความเดื อ ดร้ อ นจํ า เป็ น จริ ง ๆ ก็ อ้ า งถึ ง เงิ น สะสมเอามา
ดําเนิ น การ แต่ เท่าที่ท่านทําท่านเอาชาวบ้านมาอ้าง โดยวิธีการต่างๆ ในการรื้อแผน
ปรับแผนต่างๆ บ้านทุ่งแพมมีอีกกรณีหนึ่ง ผมก็ไม่เห็นมีใครช่วยผลักดันเลยครับ ชาวบ้าน
เดือดร้อนเรื่องน้ํา ท่านยังแก้ตัวไปน้ําขุ่นๆเลย ท่านบอกว่าไม่มีในแผนบ้าง ก็ท่านปรับ
แผนไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ผมเคยเอามานําเสนอหลายครั้งแล้ว ท่านก็เห็นหนังสือนี่ครับ
ว่าหนังสือได้เข้ามาถึงท่านแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ นอกประเด็นแล้วครับ
/ นายกร...

๓๓
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมกํา ลั ง เปรี ย บเที ย บให้ ฟั ง ครั บ ท่ า นประธานสภาฯ ท่านลองวินิจฉัย วิเคราะห์ดูครับ
ผมกําลังเปรียบเทียบการใช้งบสะสมให้ ฟังนะครับ ที่ผมเปรียบเทียบก็คือว่าอันที่สําคัญ
มากกว่าทําไมท่านไม่ใส่ใจ ท่านปรับแผน เปลี่ยนแปลงแผน เพิ่มเติมแผนแล้ว หนังสือเข้า
มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทําไมท่านไม่หยิบเข้ามาตอนปรับปรุงแผนละครับ ถ้าหากท่าน
จะใส่ใจดูแลชาวบ้านจริงๆ ท่านทําได้แต่ท่านไม่ยอมทํา ท่านไม่ให้ความสําคัญในเรื่อง
ประเภทนี้เลย ท่านประธานครับท่านต้องดูนะครับว่าในแต่ละโครงการ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่าน สท.กร ครับ มีคนยกมือประท้วงครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ การปรับปรุงแผนที่ท่าน สท.ได้พูดมานั้น วันนั้นมีการ
ปรับปรุงแผนที่ประชุมบ้านทุ่งแพม ไม่ใช่ว่าเป็นความต้องการของท่านแล้วท่านจะมา
เสนอที่ประชุมมันไม่ใช่นะครับ มันเป็นแผนของชาวบ้านจะมากล่าวหากันลอยๆ แบบนี้
มันไม่ใช่ครับ ท่านประธานสภาต้องวินิจฉัยแล้วครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

มันไม่ใช่ครับท่านประธานสภาฯ ถ้าหากท่านมีความเข้าใจมันจะไม่เกิดปัญหาในการประชุม
สภาฯเอาละผมจะไม่ พู ด เรื่ อ งนี้ แ ล้ ว คื อ อย่ า งนี้ ค รั บ ในลั ก ษณะของการเรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญของโครงการ ดูแล้วมันเหมือนกับท่านไปรับปากชาวบ้านแล้วจะต้องทํา โดยไม่
คํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วน นี่ข้อ ๑ นะครับ ข้อ ๒ ที่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนจริง ๆ
ตามแผนชุมชนของบ้านทุ่งแพมจริงแล้วเป็นอันดับ ๑ นะครับ เขาก็ทักท้วงว่าทําไมไม่
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติให้ตั้งแต่เริ่มแรก เพราะฉะนั้นแล้ว มันถึงถูกทักท้วงมาแล้วก็รี บมา
ดําเนินการ การขอในสภามันของ่ายนี่ครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรครับ แค่กระดาษไม่กี่แผ่น
ท่านก็ขอได้แล้ว ผมเองอยากจะชี้ให้เห็นแต่เอาละครับไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าความ
เข้าใจมันแตกต่างกัน ผมอยากจะให้สมาชิกที่เป็น สท.เหมือนกันร่วมพิจารณาอภิปราย
เหตุผล ไม่ใช่มีแค่สองสามคนที่จะต้องอภิปราย ทุกคนก็เป็นสมาชิกสภาทั้งนั้นเลยครับ
ท่านมีสิทธิที่จะพิจารณาลองฟังเหตุผลของแต่ละคนดูนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองฯ สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กรณีของหมู่บ้านทุ่งแพม หมู่ที่ ๓ จริงๆแล้วก็เคยได้พูด
กับทางบริหารแล้ว แต่เป็นอย่างไรผมก็ไม่เข้าใจ ตอนแรกว่าจะบรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ
แต่ตอนนี้จะแก้ไขก็ไม่ได้แล้ว ซึ่งผมดูแล้วเรื่องไฟกิ่งไฟสาธารณะที่จะติดนี้ มันใช่ไปติดอยู่
ในหมู่บ้านจุดที่ผมได้พูดกับทางหมู่บ้านไว้ผมจะติดตั้งแต่สะพานห้วยจ๊อม จะเอาที่เป็นจุด
เสี่ยงนะครับมีอยู่สี่ห้าจุดจนถึงสะพานห้วยปูน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือพี่น้อง
ประชาชนตําบลแม่ยวมของเราทุกคน รวมถึงผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา ถ้าติดในซอยภายใน
หมู่บ้านผมก็จะไม่เห็นด้วย แต่พอดีว่าจุดที่จะไปติดมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
ทุกคนที่ได้ใช้ร่วมกัน และก็ไม่ใช่ว่า เป็นโครงการที่อยู่อันดับต้นนะครับ แต่ว่ามันก็อยู่ใน
แผนและโครงการที่ เ ป็ น ถนน คสล.ที่ เ ป็ น ความต้ อ งการของชาวบ้ า นอย่ า งแท้ จ ริ ง
ที่ชาวบ้านเสนอเข้ามา แต่วันนั้นชาวบ้านไม่ได้มาอย่างที่ ท่านรองฯ สมคิดพูด ขออนุญาต
เอ่ยนามนะครับ วันนั้นผมก็ได้เป็นตัวแทนของบ้านทุ่งแพม ช่วยชี้แจง ขออนุญาตออก
/ นอกประเด็น...

๓๔
นอกประเด็นหน่อยนะครับ เกี่ยวกั บการปรับแผนเกี่ยวกับท่อน้ําก็ขอเอาเข้าไว้ในแผน
ไว้ก่อน ส่ ว นโครงการจริงๆแล้ ว จะเป็นโครงการสร้างถนน คสล.เข้า พื้นที่การเกษตร
บ้านแพะใต้นะครับ ซึ่งบ้านแพะใต้นี้ตั้งแต่เราตั้งเป็นเทศบาลมานั้น รู้สึกว่าจะได้ครั้งนี้
เป็นครั้งแรก ส่วนที่ได้มาก่อนหน้านี้น่าจะได้สมัยที่เป็น อบต.แล้วนะครับ และจะได้ถังน้ํา
มาอีกจุดหนึ่งที่ย้ายมาจากบ้านห้วยบงนะครับ ซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน
ก็ขอให้ช่วยกันพิจารณานะครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.วุฒิกร ลือชา ครับ

นายวุฒิกร ลือชา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภา คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน
เรื่องถนน คสล.ที่บ้านแพะใต้นะครับ ถ้าพูดถึงความจําเป็นมันจําเป็นจริงๆ เพราะว่าถนน
เส้ น นี้ ห ากว่ า เราไม่ ทํ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ า ว ไม่ ว่ า จะเป็ น พื ช ผลการเกษตรจะออกไม่ ไ ด้
เพราะว่าบ้านแพะใต้บังไว้ไม่สามารถจะออกได้ เพราะไม่มีถนนที่จะออกมา มันมีสองเส้น
ถนนสายกลางก็เหมือนกันถ้าฤดูฝนจะเดินทางไม่ได้เลยเพราะร่องน้ํามันลึก ส่วนถนนที่ขอ
ตอนนี้ก็คือที่บ้านแพะใต้ คราวที่แล้วได้เอาลูกรังที่ขอจาก อบจ.เอาไปลงตรงหัวถนนนั้น
นิดหน่อยพอให้เข้า-ออกได้ แต่ตอนนี้ทางชาวนาก็ได้กันที่ไว้แล้ว เมื่อก่อนมันจะแคบไม่ถึง
4 เมตร ซึ่ง ผมได้บอกชาวบ้านว่าถ้าจะขอถนนก็ ขอให้ขยายที่ไว้ ให้ ได้ตามมาตรฐาน
ของเขา ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ขยายที่อะไรไว้หมดให้แล้วไม่ใส่ข้าวโพดแล้ว ซึ่งมันก็เป็น
ความเดือดร้อนจริงๆ ก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ก็ ข อเสนอฝากไปยั ง ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า น เท่ า ที่ ดู โ ครงการ
ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็ นความต้องการ แต่เป็นปัญหาของหมู่บ้านลองมาดูโ ครงการ
ทุกโครงการและงบประมาณต่างๆนะคะ อย่างแม่กองแป แม่กองคา ท่าตาฝั่ง ห้วยโผ
แม้แต่ถนนในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง แต่ถามเรื่องงบประมาณก็ได้น้อยจริงๆ อย่างแม่กองคาได้มา
สามแสนกว่า ท่าตาฝั่ง แม่กองแป มันก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆ ที่ให้ แต่ว่าเงินงบประมาณ
มันได้น้อยก็ขอฝากไว้ด้วยว่าการให้งบประมาณควรปรับเกลี่ยให้มันได้เท่าๆ กันก็ขอฝาก
ไว้ ด้ ว ยนะคะ เพราะคิ ด ไปมั น ก็ น่ า น้ อ ยใจและเหมื อ นกั บ ว่ า ไม่ ค่ อ ยเสมอภาค แต่ ถ้ า
งบประมาณมากน้ อ ยแต่ ไ ม่ ต่ า งกั น เท่ า ไหร่ อั น นี้ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร แต่ เ มื่ อ ดู ๆ ไปแล้ ว เรื่ อ ง
งบประมาณต่างๆ รู้สึกว่าทางเขต 1 จะได้มากกว่า ก็อยากขอฝากเขต 2 ไว้ด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ก็ ข อขอบคุ ณ ท่ า น สท.นะครั บ ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น
ในเรื่ อ งของงบประมาณของบ้ า นแม่ ก องแปนะครั บ ที แ รกว่ า จะให้ ป ระปาพอดี
ทางประชาคมจะเอาถนน ซึ่งถนนเส้นนั้นทางกองช่างก็ได้ไปวัดคํานวณและประเมิน
/ ราคากลาง...

๓๕
ราคากลางซึ่งมันก็ได้งบประมาณเท่านั้นนะครับ ซึ่งทางแม่กองแปก็บอกว่าจะเอาถนน
เส้นที่เข้าวันนั้น
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ท่านฟังดูครับเราพูดกันเรื่องถนนบ้านทุ่งแพม แต่ตอนนี้
ไปถึงถนนอะไรก็ไม่รู้ครับ ท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ก็ขอให้อยู่ในประเด็นด้วยครับ เพราะยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้อภิปราย ถ้าหาก
ใครอภิปรายนอกประเด็น ประธานฯ จะสั่งหยุดทันที ให้อภิปรายในประเด็นเท่านั้น ขอเชิญ
ท่านนายกฯ ต่อครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

ในเมื่ อ แผนมั น ระบุ พิ กั ด ว่ า เส้ น นั้ น เส้ น นี้ ต่ อ ไปก็ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องช่ า ง

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตประท้วงท่านประธานสภาครับว่าตอนนี้มันนอกประเด็นครับ ในวาระเรายังมี
หัวข้อพิจารณาที่เกี่ยวกับบ้านแม่กองแปอยู่ ช่วงนี้เรามาพิจารณาของบ้านทุ่งแพมก่อน
นะครับ ให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆ ถ้านายกฯ จะไปชี้แจงในส่วนของแม่กองแปก็ให้ไปถึงวาระ
ของบ้านแม่กองแปก่อนนะครับ เดี๋ยวมันจะไม่เสร็จครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ตกลงครับ ถ้าอย่างนั้นตอนนี้มาพิจารณาในส่วนของบ้านทุ่งแพมก่อนให้มันจบเป็นเรื่องๆไป
ท่าน สท.กร มีอะไรครับ อภิปรายในเรื่องของบ้านทุ่งแพมเท่านั้นนะครับ ขอเชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ผมได้ ฟั ง เพื่ อ นสมาชิ ก อภิ ป รายแล้ ว ผมก็ พ อเห็ น ด้ ว ยว่ า
การจัดสรรปันส่วนต่างๆ ไม่เกิดความเสมอภาค อันนี้คือข้อหนึ่งที่มีการทักท้วงขึ้นมา
ซึ่ ง เพื่ อ นสมาชิ ก ก็ ดู แ ล้ ว ว่ า แต่ ล ะที่ แต่ ล ะจุ ด สายเหนื อ จะได้ ง บประมาณเยอะ ทั้ ง ที่
งบประมาณเป็นของทั้งตําบล อันที่จ ริงมันเป็นความต้องการทั้งหมดแต่มันจะจําเป็น
หรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าหากว่า ท่านติดกระดุมถูกตั้งแต่เม็ดแรกมันก็คงไม่มีปัญหา
แต่ท่านติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก ทั้งๆ ที่โครงการบ้านทุ่งแพมนั้นเป็นความต้องการ
อัน ดับ หนึ่ งแต่ท่านไม่ยอมนําไปดําเนินการท่านไปเลี่ ยงเอาอย่างอื่น มันจึงเกิดปัญหา
ที่ ต้ อ งมาถกเถี ย งในสภา ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ท่ า นทํ า มั น ไม่ เ หมาะสม แต่ ถ้ า หากว่ า ท่ า น
ตรงไปตรงมามันจะไม่ใช่ปัญหาเลย มันอยู่ในแผนและเป็นอันดับหนึ่งท่านก็เอามาพอเป็น
เรื่ องเร่ งด่ว นท่านก็ใส่ ไป อันนี้ก็ถือว่าตรงไปตรงมาจะไม่เกิดปัญหาเลย แต่อันนี้ท่าน
พยายามเลี่ยงหลีกออกไปเอาตรงนั้นมาใส่ เอาตรงนี้มาใส่เล่นแร่แปรธาตุไป ทําให้เพื่อน
สมาชิกก็มองเห็ นนะครับ ผมก็ดีใจที่เพื่อนสมาชิกหลายๆ คนเริ่มจะมีบทบาท เริ่มจะ
เข้าใจ เริ่มจะมองเห็นวิธีการบริหารจัดการ แต่ว่ามันอาจจะสายไปซักเล็กน้อย แต่ก็ถือว่า
เราได้แสดงบทบาทแล้ว การดําเนินการต่างๆ มันต้องมีความเป็นธรรม ซึ่งการบริหาร
ต่างๆ ต้องดู และเกลี่ยให้มันสมดุลกันบ้าง แต่ท่านจะกล่าวหาลอยๆ ว่าเป็นเรื่องของสภา
ที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ นี่มันเป็นการโยนบาปให้เลยนะครับ ทั้งๆที่วิธีการมันผิดมา
ตั้งแต่เริ่ มแรกแล้ ว อันนี้ มันคือรายละเอียดครับท่านประธานสภาฯ เพราะฉะนั้นแล้ ว
ถ้าหากท่านตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกๆ ปัญหาต่างๆ มันคงมีน้อยลงและเพื่อนสมาชิกก็ไม่
ต้องมีข้อต่อรองอะไรต่างๆ มันถึงได้มองเห็นอย่างไรครับว่าสิ่งที่ท่านดําเนินการต่างๆ
จะแก้ตัว อย่ างไรก็ฟังไม่ขึ้น สิ่ งที่ท่านพู ดมันสามารถจับได้เลยว่ามันเป็นความจําเป็น
เร่งด่วนหรือไม่ หรือว่าเป็นความต้องการหรือไม่ ขอบคุณมากครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
/ นายพุทธิวัฒน์...

๓๖
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ คื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารอภิ ป รายและมี
สมาชิกสภาถาม ผมก็ต้องตอบเรื่องนั้นมันนอกประเด็น ซึ่งผมก็ถูกกล่าวหามาตลอดว่ามีวาระ
ซ่อนเร้น ผมก็ไม่รู้ว่าผมซ่อนตรงไหน วันนี้โชคดีที่บ้านทุ่งแพมมี สท.ถึง 2 คน ก็อธิบาย
แทนผมได้ว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็น ส่วนในเรื่องงบประมาณมันก็อยู่ที่โครงการ แต่ละโครงการ
เพราะมันไม่เท่ากัน ท่านดูอย่างบ้านน้ําดิบได้แค่สองแสนกว่าท่านรองสมเพชรฯ ก็ไม่เคยว่า
เราอย่าไปคิดที่จํานวนเงินมันอยู่ที่โครงการที่เสนอมา ปีที่แล้วบ้านแพะคะปวงได้แค่ห้าหมื่น
ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไร ประธานสภาก็ยืนยันทุกอย่างที่เสนอมันต้องอยู่ในแผนเท่านั้น
ถ้าไม่อยู่ในแผนก็ไม่เอาเข้า ท่านมาหาว่าผมซ่อนเร้น ผมซ่อนเร้นตรงไหนอยู่ในแผนอันดับ 1
ด้วยซ้ํา อย่ามาใส่ร้ายกันนะครับ ท่านจะให้ ไม่ให้ มันเป็นสิทธิของท่านผมไม่ได้โยนบาป
ให้ สภานะครั บ ถาม สท.ทุกท่านเลยผมไม่เคยไปขอร้องให้ยกมือให้ ผมไม่เคยนะครับ
เพราะทุกท่านมีดุลพินิจ มีวิจารณญาณ มีความสํานึกดีทุกคน ให้ ไม่ให้เป็นเอกสิทธิ์ของท่าน
ผมไม่ชอบการครอบงํา ถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ต้องยกมือ แต่ถ้าท่านเห็นด้วยก็ยกมือ
มันเป็นดุลพินิจของท่าน ท่านประธานสภาควรจะขอมติได้แล้วนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3
มาเป็ น เวลาพอสมควรแล้ ว หากไม่มีส มาชิก สภาท่า นใดจะอภิป รายอีก ผมจะขอมติ
ที่ประชุม ดังนี้
-สมาชิกสภาฯ ท่ านใดเห็ น ชอบ ให้ จ่า ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 โปรดมือมือครับ /สมาชิก
สภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
-เห็นชอบ
จานวน ๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

มติที่ประชุม

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ ๙ เสียง , ไม่เห็นชอบ –
ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) ครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมบ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ / หากไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามข้อสงสัยในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมบ้านห้วยทรายผมจะขอมติ
ที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 โปรดยกมือครับ /
สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน 9 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
/ นายไททัศน์...

๓๗
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมบ้านห้ วยทราย หมู่ที่ 5 ที่ประชุมได้มีมติ เห็ นชอบ 9 เสียง,
ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)
ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมถังเก็บน้ําบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาท่านใด
ประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ / หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสมโครงการก่อสร้าง
อาคารพร้อมถังเก็บน้ําบ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 โปรดยกมือครับ / สมาชิกสภาท่านใดไม่
เห็นชอบโปรดยกมือครับ
-เห็นชอบ
จานวน 9 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมถังเก็บน้ํา
บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง
๑ คน (ประธานสภาฯ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคะปวง หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ /หากไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดจะอภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคะปวง หมู่ที่ 8 โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภา
ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
-เห็นชอบ
จานวน 9 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

มติที่ประชุม

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ 9 เสี ยง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-,
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา
ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ / หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภาท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
-เห็นชอบ
จานวน 9 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ
/ นายไททัศน์...

มติที่ประชุม

๓๘
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 ทีป่ ระชุมได้มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง, ไม่เห็นชอบ–ไม่มี-,
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ / หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภาท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน 9 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-,
งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ / หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ระบบเสี ย งตามสายบ้านห้ ว ยบง หมู่ที่ 11 โปรดยกมือครับ / สมาชิกสภาท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน 9 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง, ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-, งดออกเสียง
๑ คน (ประธานสภาฯ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ยวม สมาชิกสภา
ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามเชิญครับ /หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูโ รงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล โปรดยกมือครับ / สมาชิกสภาท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ
/ มติที่ประชุม...

๓๙
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน 9 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน ๑ คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิ จ ารณาญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า งรั้ ว พร้ อ มประตู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ยวม ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง, ไม่เห็นชอบ
–ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปโครงการที่ 12 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟูาสาธารณะไฟกิ่ง(ระบบโซล่าเซล)
บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย
หรือสอบถามเชิญครับ / ขอเชิญท่านสุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ โครงการขยายเขตไฟฟูาระบบโซล่าเซล ที่บริหารได้เสนอ
เข้ามานั้น จริงๆถ้าจะทําเพื่อแก้ปัญหาที่ว่าเป็นจุดเสี่ยงเช่นบ้านคะปวงตรงสะพาน แต่ผม
คิ ด ว่ า มั น จะไม่ มั่ น คงถาวร ยิ่ ง เป็ น ระบบโซล่ า เซลซึ่ ง ผมเห็ น ตั ว อย่ า งมาหลายที่ แ ล้ ว
อย่างเช่นของ อบจ. ทีต่ ิดที่บ้านหนองปุาแขม 2 จุด ตอนนี้ก็เสียแล้วแต่ก็ไม่มีผู้รับผิดชอบ
และถ้าจะแก้ปัญหาในเรื่องมั่วสุม ผมคิดว่ามันแก้ไม่ได้เพราะว่า เราไม่ได้ติดตั้ง ตั้งแต่หัว
สะพานบ้านไร่มา เพราะเราจะติดตั้งตรงหัวสะพานในฝั่งตะวันตก 2 จุดซึ่งอยู่ในเขตที่ เรา
รั บ ผิ ด ชอบเท่ านั้ น ก็คิ ดว่ า มัน ไม่ น่ าจะคุ้ ม ค่า คุ้ม ทุ นเท่า ไหร่ ผมว่า เราน่า จะใช้ส ายดั บ
จะดีกว่า เพราะว่าสายดับจะมั่นคงถาวรกว่า อาจจะใช้งบประมาณมากหน่อยแต่จะใช้
งานได้นาน ซึ่งผมคิดว่าเมื่อไปติดตั้งหากไม่เสียด้วยระบบของมัน ก็จะเสียด้วยมือคนแน่ๆ
และอีกจุดหนึ่งที่บ้านห้วยวอกก็ไม่รู้ว่าใครเสนอเข้ามา แต่ว่าที่เคยเสนอเข้ามาก็ไม่ใช่จุดนี้
แต่จ ะเป็น จุด ตรงสะพานเหนือ บ้านลุ งเรือง ในส่ว นนี้ผมว่าอีกไม่กี่เมตรก็จะถึงตรงหั ว
สะพาน เพราะว่ า บ้ า นผู้ ใ หญ่ บ้ า นคนใหม่ ก็ มี ไ ฟกิ่ ง ก็ ส ามารถดึ ง จากจุ ด นั้ น มา น่ า จะ
ประมาณ 20 เมตร จึงคิดว่าเราน่าจะใช้สายดับ มีครั้งหนึ่งที่ว่าได้ของบประมาณของเรา
ไปเพื่อจะจัดทําระบบไฟกิ่งขยายเขตสายดับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตําบลแม่ยวม แต่พอ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วบางจุดก็ไม่ถึง อย่างตอนนี้ก็มีปัญหาตามมา ถ้าใช้ระบบโซล่าเซล
อย่ า งตอนนี้ ว่ า ใช้ ง บประมาณไม่ เ ยอะแต่ ก็ ไ ม่ น้ อ ยตั้ ง 75,400 บาท ก็ ถื อ ว่ า เยอะ
พอสมควรอายุการใช้งานก็จะประมาณ 3 ปี ถ้าใช้สายดับงบประมาณก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีก
ซัก เล็ กน้ อ ยแต่อ ายุ ก ารใช้ งานน่า จะถึง เป็น สิ บ ๆปี อัน นี้ก็ แล้ ว แต่ ส มาชิ ก จะพิจ ารณา
นะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านประธานสภาครับผมขอสอบถามท่านผ่านไปถึงผู้บริหารว่า อีก 1 จุดของบ้านห้วยวอก
ท่านจะทําตรงไหนครับ เพราะว่าดูจากเอกสารนี้แล้วมันไม่เข้าใจครับ ขอให้ท่านชี้แจง
ด้วยครับว่าจะทําตรงไหน

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่านรองฯ สมคิด เรืองแดง ชี้แจงครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรี ฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ตามที่ ท่ า นรองประธานสภาฯได้ ส อบถามมา ในเรื่ อ ง
สายดับนั้น ท่านก็รู้ ที่เราเคยเชิญเจ้าหน้าที่ของการไฟฟูามาประชุมร่วมกันที่นี่นั้น มันเป็น
/ ทางเชื่อม...

๔๐
ทางเชื่อมระหว่างบ้านห้วยวอกกับบ้านแพะคะปวงซึ่งเป็นรอยต่อ ใกล้ตลาดนั้น ปัญหาคือ
มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และผมก็เห็นว่ามันมีโครงการโซล่าเซลของบ้านทุ่งแพม ตามที่
ท่านรองประธานสภาฯ ได้พูดเมื่อกี้นะครับ ผมก็เลยปรึกษาทางกองช่างว่าโครงการนี้
ก็ได้รับการเสนอหนังสือเข้ามาท่านปลัดก็รู้ดีนะครับ อย่างสายดับนะครับที่บ้า นคะปวง
คราวที่แล้วสภาได้อนุมัติใช้ สายดับทั่วตําบลนะครับ ปรากฏว่าในส่วนของคะปวงก็ไปไม่
ถึงสะพานนะครับ เสาของเราก็ไม่มี ต้องขยายเขตเสาไฟฟูาอีกเพราะเสานั้นเป็นเสาของ
โทรศั พท์ เราจะไปต่ อ ของเขาก็ไ ม่ไ ด้ ปัญ หาที่ จะแก้ ไขเพื่ อบริก ารให้ ป ระชาชนที่เ กิ ด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งทางบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ การเสนอญัตติเข้าสู่สภาครั้งนี้ ก็เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ กับ ประชาชน ก็อยู่ที่ส ภานะครับ ว่าท่านจะเห็ นชอบหรือไม่ ผมก็ไม่สามารถ
ไปบังคับได้นะครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่านสุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ เท่าที่ผมดู 2 จุดนี้ประมาณ 20 เมตร เราน่าจะซื้อเสาให้
การไฟฟูาเลยนะครับผมคิดว่าต้นไม่กี่พันบาท แล้วก็ขอให้การไฟฟูาดึงสายดับให้ ซึ่งไม่ใช่
การขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํามันจะดีกว่า ซึ่งผมคิดว่าการใช้งบประมาณก็น่าจะพอๆกับที่เรา
จะซื้อระบบโซล่าเซลนี้ และที่บ้านคะปวงก็น่าจะประมาณ 100 เมตร ก็น่าจะทําเหมือนกัน
เพราะว่ามันจะมั่นคงและยั่งยืน แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆ ก็ใช้ระบบโซล่าเซลแก้ไขไปก่อนก็ได้
แล้วเราก็มาดูกันว่าจะเหมือนอย่างที่ผมพูดหรือไม่ เพราะผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน 3 ปี ถ้าไม่
พังเพราะระบบก็คงจะเสียเพราะมือคน แต่ในเมื่ออีกไม่กี่เดือนเราก็จะหมดวาระแล้ว
เราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็ได้ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมามองดูแล้วไฟ 2 จุดงบประมาณเจ็ดหมื่นกว่าผมคิดว่ามันไม่
คุ้มค่าคุ้มทุนครับ เรามารอทําปีหน้าพร้อมขยายเขตไฟกิ่งจะดีกว่าไหม เพราะมีอีกหลาย
หมู่บ้านที่ท่านนายกฯ ได้รับปากกับผู้นําหมู่บ้านไว้ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องของไฟส่องสว่างผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าวิธีการนั้น
มันอาจจะไม่สอดรับ เพราะว่าวิธีการของระบบโซล่าเซล อย่างที่ท่านสุภักดิ์ มันทะนา ได้นํา
เสนอไปว่าถ้าเป็นระบบโซล่าเซลการซ่อมบํารุงนั้นเรามีความเข้าใจขนาดไหน ตรงนี้ท่าน
จะให้ความชัดเจนซักหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาและซ่อม
บํารุงขนาดไหน จากตัวอย่างที่บ้านหนองปุาแขมมันก็จริงครับ เพราะว่าเวลาติดตั้งนั้น
ทําได้แต่เวลาบํารุงรักษากลับไม่ค่อยใส่ใจ แต่ถ้ าหากท่านยืนยันว่าต่อไปในการซ่อมบํารุง
ต่างๆ นั้นจะให้มีการดูแลตลอดและพนักงานเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ขนาดไหน ผมขอ
ความชัดเจนสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะมีการลงมติกัน แต่ 2 จุดนี้ผมก็เห็นว่ามันเป็นจุดเสี่ยง
โดยเฉพาะตรงบ้านห้วยวอก แต่จริงแล้วผมก็อยากได้ไฟฟูาส่วนภูมิภาค และผมก็แปลกใจ
ว่าทําไมท่านไม่คิดถึงในเรื่องแบบนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ต่างกัน เพียงแต่ท่านซื้อเสา
และก็ต่อสายดับงบประมาณมันก็ใกล้เคียงกัน ค่าไฟก็ไม่ต้องจ่าย การบํารุงรักษาต่างๆ
/ เราก็ม.ี ..

๔๑
เราก็มีความรู้ ความเข้าใจ แต่ระบบโซล่ าเซลก็เหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายมา
เหมือนกันว่าถ้ามันเสียแล้วก็ปล่อยเลยตามเลย และถ้าเราต้องซื้ออุปกรณ์มาซ่อมเราก็ต้อง
ตั้งงบประมาณรองรับอีก มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทางอ้อมขอให้ท่านได้ชี้แจงด้วยว่า
การบํารุงรักษาเราจะมีความมั่นใจได้ขนาดไหนครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประเด็นของบ้านหนองปุาแขมนั้น เป็นงบประมาณของ อบจ.แม่ฮ่องสอน อบจ.นั้นเมื่อสร้าง
เสร็จเขาก็จะมอบให้ทาง อบต.แม่คงดูแล ทีนี้เมื่อมันเสียแต่ อบต. แม่คงไม่ซ่อม เพราะ
อบจ.เมื่อสร้างเสร็จก็จะส่ งมอบให้ทาง อบต.หรือ เทศบาลดูแล อย่างเช่นที่ถนนบ้าน
ห้วยเคี๊ยะ ท่านก็คงจําได้ ถามว่าทําไมมาใช้ ระบบโซล่าเซล เพราะว่ามันเป็นนวัตกรรม
แบบใหม่ เป็ นการลดโลกร้อน ส่ว นเรื่องการซ่อมแซม มันก็ซ่อมทุกอย่างอยู่แล้ว ไม่ว่า
จะเป็นระบบสายดับเราก็ต้องซ่อม เพราะทุกอย่างมันมีอายุในการใช้งาน เมื่อมันเสียเราก็
ต้องซ่อม ส่วนงบประมาณเราก็ตั้งไว้ทุกปี อย่างไฟกิ่งเราก็ตั้ งงบประมาณไว้ปีหนึ่งก็สามสี่หมื่น การทําอะไรทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ถ้าจะไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ต้อง
ทําอะไรเลย มันลําบากใจผู้บริหารนะครับ ถ้าไม่ทําก็ว่าไม่ใส่ใจถ้าทําก็ว่าซ่อนเร้นแอบแฝง
ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร ส่วนเรื่องไฟนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นจุดเสี่ยงตรงหัวสะพาน และเวลา
ชาวบ้านไปตลาดตอนเช้ามันก็มืด คราวที่แล้วก็มีการขยายแต่เสาต้นนั้นมันเป็นของทีโอที
การไฟฟูาก็ไม่ยอมติดเพราะกลัวมีปัญหา ตรงนี้มันมืดก็เลยเป็นจุดเสี่ยงบางทีก็มีอุบัติเหตุ
รถล้ม รถชนกัน ก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านสมาชิกนะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.ระเบียบ กันธิยะ ครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ไหนๆเราก็พูดเรื่องไฟ ผมว่าเรามาทําระบบไฟฟูาดีกว่า
คือทําครั้งเดียวจบ ถ้าเป็นระบบโซล่าเซลมันจะไม่ทนนะครับ ดูไฟที่ถนนซิครับมันยังไม่ทน
เลยเดี๋ยวก็เสีย เดี๋ยวก็เสีย ถามว่ามันอันตรายหรือไม่ มันอันตรายครับถ้าเป็นจุดเสี่ยงแต่ไฟ
สองหลอดมันก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยอะไรได้มาก ดูตามสี่แยกที่มีไฟส่องสว่างก็เห็นมีอุบัติเหตุ
เยอะแยะเลยครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงซักเล็กน้อยครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ในเรื่องไฟกิ่งที่ท่านได้อภิปรายกันอยู่ และก็ได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมทําไมไม่ใช้สายดับ ผมก็อยากให้ข้อมูลว่าขณะนี้เรากําลังขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
การจ่ายขาดเงินสะสมไม่สามารถนําไปอุดหนุ นการไฟฟูาได้ เพราะฉะนั้นประเด็น ที่ท่าน
พูดถึงในเรื่ องสายดับก็ไม่ส ามารถนําเงินไปอุดหนุนได้ ก็คือทําไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเงินใน
เทศบัญญัตินั้นสามารถนําไปอุดหนุนได้ ก็จะติดเงื่อนไขตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่าน สท.อินถา อินแถลง ครับ
/ นายอินถา...

๔๒
นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรื่องไฟโซลาเซล ผมก็เห็นด้วยว่ามันไม่ค่อยสมควร
เพราะว่ามันไม่ค่อยทนทาน เห็นควรนําเข้าเทศบัญญัติดีปีหน้าจะดีกว่า มันจะทนทาน
และการใช้งานก็น่าจะดีกว่า ผมก็ขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ มีท่านอื่นจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
จะอภิปรายหรือสอบถามข้อสงสัยในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยาย
เขตติดตั้งไฟฟูาสาธารณะไฟกิ่ง(ระบบโซล่าเซล) บ้านคะปวง และบ้านห้วยวอก อีกผมจะ
ขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขต
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะไฟกิ่ง(ระบบโซล่าเซล) บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2
โปรดยกมือครับ/ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน 7 เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน 1 เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 2 คน
ผมขอให้เลขานุการสภา สรุปมติให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ผลการพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
ไฟกิ่ง(ระบบโซล่าเซล) บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบ 7 เสียง, ไม่เห็นชอบ 1 เสียง (สท.ชาญชัย ไชยสูตร), งดออกเสียง 2 คน
(ประธานสภาฯ, สท.ระเบียบ กันธิยะ)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ผมขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯ
ดําเนินการและทําหน้าที่ประธานสภาฯ แทนผมชั่วคราวครับ
6.1 ญัตติรายงานผลการดาเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนประจาปี 2560

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ข้อ 6.1 ญัตติรายงานผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนประจําปี 2560 ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวมเสนอญัตติครับ

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 นครับ
เนื่องจากผมติ ดภารกิจที่จะต้องไปต้อนรับคณะบริจาค (พระครู ญาตินายกฯ)ที่จะเอา
อาหารแห้ง ผ้าห่มมาบริจาคให้กับโรงเรียนและชาวบ้านแม่กองคา บ้านห้วยทราย และ
บ้านแม่กองแป ซึ่งตอนนี้ผมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ ไปต้อนรับ
และนําคณะเข้าพื้นที่ไปแล้ว จึงขอมอบหมายในเรื่องการเสนอญัตติให้กับรองนายกฯ
ดําเนินการแทน สําหรับผมก็จะขออนุญาตเลยนะครับ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

ครับก็ขอเชิญ ท่านรองฯ สมคิด เรืองแดง ได้เสนอญัตติรายงานผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนประจําปี 2560 ขอเชิญครับ
/ นายสมคิด...

๔๓
นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นครับ
ผมนายสมคิด เรืองแดง รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตําบลแม่ ย วม เพื่ อแจ้ งที่ป ระชุมสภาเทศบาลตํ าบลแม่ย วมทราบ ในการรายงานผล
การดําเนินงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนประจําปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีหลัง)
เหตุผลและความจาเป็น
ด้ ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 (5)
ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศให้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนฯจึงขอประกาศผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลแม่ยวม บัดนี้ขอสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลแผน ประจําปี 2560 ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่
จานวน
ปรากฏอยู่ในแผน โครงการที่ได้
ปี 2560
ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
30
19
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
10
6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
66
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจและการเกษตร
8
37
แบบยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
2
2
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9
6
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
170
15
รวม
295
90
ร้อยละ
100
30.50
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ
การดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและโครงการที่ ป รากฏอยู่ ใ น
แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ปี พ.ศ.2560 จํ า นวน 295 โครงการ
แต่โ ครงการที่ไ ด้ปฏิ บัติจ ริง จํา นวน 90 โครงการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.50 แสดงว่ า
เทศบาลตําบลแม่ยวม ดําเนินการตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งอยู่ในระดับต่ําสุดของ
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.
/ สรุปผล...

๔๔
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลแม่ยวมในภาพรวม
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ ต อบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวมในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่าประชาชน
ในเขตตําบลแม่ยวม มีความพึงพอใจในระดับ น้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 60.84
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลแม่ยวม ในประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลแม่ยวม อยู่ในระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 59.87 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลแม่ยวม ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 59.73 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวมระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 62.33 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจและการเกษตรแบบยั่งยืน ระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 60.25 อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวมระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ 62.04 อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึง พอใจของ
ประชาชนต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวมระดับความพึงพอใจ ร้อยละ
59.83 อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่ยวม ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 61.88 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจน้อย
ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนา
1. เทศบาลควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่างๆ
2. เทศบาลควรส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
จึงขอนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองฯ สมคิด เรืองแดง ครับ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ
สอบถามเชิญครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลตํา บลแม่ ย วม สมาชิ ก สภาฯและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุ ก ท่าน ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ท่านประธานสภาครับ
จากการรายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลแผนประจําปี 2560 ดูได้เลยว่าความ
พึงพอใจต่างๆ อยู่ในพื้นฐานที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ท่านยังจะมีบทบาทเป็นผู้บริหาร
อยู่อีกหรือครับ เพราะการทํางานของท่านทุกยุทธศาสตร์มันไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้อง
/ ประชาชน...

๔๕
ประชาชนเลย อันนี้มันเป็นตัวบ่งบอก ทั้งๆ ที่ความต้องการที่ท่านนํามาเสนอเกี่ยวกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้น มัน ถึงบอกได้ว่ามันไม่ใช่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง
มันจึงออกมีผลออกมาเป็นตัวชี้วัดอย่างนี้ โดยวิธีการตั้งแต่เริ่มแรกการประชาคมต่างๆ นั้น
ผมเห็นตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่ามันไม่สอดรับ แล้วมันก็ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริง บางครั้ง
ท่านก็เอาพรรคพวกมากกว่า กลุ่มไหนที่เป็นพรรคพวกของท่าน ท่านก็จะส่งเสริมและให้
ความสําคัญ เพราะฉะนั้นจากผลการประเมินที่ลงไปสุ่ มดู อาจจะไม่ใช่พวกที่ได้รับการ
ตอบสนองที่ได้รับความเดือดร้อน มันถึงออกมาเป็นตัวเลขอย่างนี้ คิดว่าสมัยหน้าท่าน
ไม่ต้องเข้ามาแล้ว ให้ชุดอื่นได้ลองเข้ามาดําเนินการแล้วเอามาเปรียบเทียบกันดู ผมเห็น
ว่าท่านประเมินทีไรก็ไม่ผ่ าน อย่างครั้งที่แล้ ว ก็ไม่ผ่ านอันนี้ยิ่งไปใหญ่ แล้ว ท่านจะคิด
อย่างไรกับผลประเมินในลักษณะนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญครับ ขอเชิญท่านรองฯ สมคิด เรืองแดง ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรีฯ

ก็ ข อขอบคุ ณ นะครั บ ในเรื่ อ งการประเมิ น เรื่ อ งการประเมิ น ความพึ ง พอใจทาง
เจ้ า หน้ า ที่ ก็ ไ ด้ ล งไปสุ่ ม สอบถามชาวบ้านโดยใช้แบบสอบถาม ถ้าจะตัดสินอย่างนั้นก็ให้
ประชาชนตัดสิน ตัดสินผลการทํางานซึ่งเป็นภาพรวมทั้งตําบลซึ่งเป็นของเทศบาล ไม่ใช่
เฉพาะของผู้บริหาร หากท่านมีความรู้ความสามารถสมัยหน้าท่านลงมาแข่งกันไหมครับ
เขาให้สิทธิเต็มที่ลงมาแข่งกันเลยครับ ผมไม่อยากหาเรื่องใครนะครับ ไม่ค่อนแคะใครนะครับ
ครั้งนี้ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมนะครับ ผมเป็นแค่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช่ผู้มาประชุม
ผมขอแจ้งทางท่านประธานสภาไว้นะครับว่าการประชุมสภานั้น หากจะให้สภาศักดิ์ สิทธิ
อยากให้สภามีเกียรติมัน อยู่ที่ประธานสภานะครับ ผมอยู่มา 3 สมัย ที่จะพูดว่าเดี๋ยวๆ
ประธานๆ มันไม่เคยมีนะครับไม่มีอยู่ในสารระบบของสภาอันทรงเกียรตินี้นะครับ ผมให้
เกียรติสภา อํานาจเด็ดขาดอยู่ที่ประธานสภา ผมไม่เคยกล่าวร้ายใคร ผมทนการเสียดสีได้
หากผมไม่พร้อมผมจะไม่ลงมาจุดนี้หรอกครับ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

ครับในตอนนี้ ผมก็จะให้ทางหัวหน้าสํานักปลัด มาชี้แจงในเรื่องผลการประเมิน ให้ที่
ประชุมสภาได้รับทราบครับ ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดครับ

นางนภสวรรณ คงอุป
หัวหน้าสํานักปลัด

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่าน
ดิฉัน นางนภสวรรณ คงอุป หัวหน้าสํานักปลัด ขอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผน
ประจําปีงบประมาณ 2560 จากที่คณะผู้บริหารได้รายงานผลต่อที่ประชุมสภาไปเมื่อสักครู่
ก็เป็นผลคะแนนการติดตามประเมินผลแผนประจําปีงบประมาณ 2560 ซึ่งการประเมิน
ครั้ ง นี้ ในส่ ว นของงานแผนได้ ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจโดยการสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก
ประชาชนในพื้นที่ของตําบลแม่ยวม ก็ใช้สัดส่วนความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ 10 และก็
มีผลการประเมินตามที่ท่านรองนายกฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งมีผลคะแนนอยู่
ในระดับ น้อย ก็คือ มีค่าเฉลี่ ย อยู่ที่ร้อยละ 60.84 ปัญหาอุปสรรค ข้อสั งเกตจากการ
ประเมินครั้งนี้ 1 ในการที่เราจะนําแผนมาปฏิบัติจากโครงการทั้งหมด 295 โครงการ
เราสามารถนํ ามาดํา เนินการได้เพี ยง 90 โครงการซึ่ง จะเห็ น ว่า คิด เป็นร้อ ยละก็คื อ
สามารถดําเนินการได้เพียง ร้อยละ 30.50 เท่านั้น จากการสํารวจข้อมูลและจากการ
/ วิเคราะห์...

๔๖
วิเคราะห์จะทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผนถึง 170 โครงการแต่สามารถนํามาดําเนินการได้เพียง 15 โครงการ ซึ่งมันเป็น
การวางโครงการไว้ในแผน แต่เราจะเห็นว่าหากมีการวางโครงการมากเกินไป เกินความ
เป็ น จริ ง เกิ น งบประมาณที่ เ รามี อ ยู่ แ ต่ เ ราไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ จ ริ ง อั น นี้ ก็ เ ป็ น
ข้อสั ง เกตของงานแผน ซึ่ง จริงๆงานแผนก็ ไม่ได้ ทําเองเพราะว่ ามีก ารผ่ า นประชาคม
ผ่านคณะกรรมการต่างๆ ในระดับตําบล และอีกอย่างในด้านความพึงพอใจเราก็อยู่ใน
ระดับน้อยมาก เพราะว่าในการประเมินความพึงพอใจถ้าชาวบ้านพึงพอใจในระดับไหน
เขาก็ให้คะแนนเราในระดับนั้นซึ่งสรุปผลออกมามันจึงเป็นประมาณนี้ และในการประเมิน
ครั้งนี้ก็ไม่ได้ประเมินการทํางานในภาพรวมของเทศบาล แต่เป็นการประเมินเกี่ยวกับแผน
ซึ่งกรมส่งเสริมฯ ได้กําหนดไว้ 8 ข้อก็คือ ต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการกิ จ กรรม ในข้ อ นี้ ง านแผนก็ ไ ด้ มี ก ารดํ า เนิ น การแล้ ว มี ก ารประชาคม
ทุกโครงการที่จะนําเข้ามา รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างเราก็มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้า
มาร่วมเป็นกรรมการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการกิจกรรม
ข้อนี้เราก็มีการเปิดเผยทาง Internet มีการส่งหนังสือไปถึงหมู่บ้านต่างๆ ว่ามีแผนดําเนิน
โครงการอะไรบ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการกิจกรรม ในข้อ
นี้เมื่อมีการประชาคมก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอยู่แล้ว แต่ใน
ความเป็นจริงเราก็ได้รับความสนใจใส่ใจจากประชาชนน้อยอยู่แล้ว ซึ่งในการประชุมของ
คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลแผน ก็ ไ ด้ คิ ด กั น ว่ า จะทํ า อย่ า งไรที่ จ ะกระตุ้ น ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการกิจกรรมให้ประชาชนทราบ ก็เหมือนกับที่ทําอยู่ตอนนี้คือเมื่อติดตามเสร็จ
เราก็มีการรายงานผล และต้องมีการติดประกาศไว้ที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 15 วัน และ
ประชาสัมพันธ์ทาง Internet เพื่อเราจะได้รายงานผลให้ประชาชนทราบ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม ข้อนี้ก็เป็นเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง เปิดซองต่างๆ ซึ่งเราก็ได้มีตัวแทนของประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ
มีการดําเนิ นงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ข้อนี้อาจจะคลาดเคลื่ อนไปบ้าง คือ
หลั งจากที่เราได้ กําหนดแผนไว้แล้ ว แต่อาจไม่ได้ ดําเนินงานตรงตามที่กําหนดไว้ เช่น
กํ า หนดการดํ า เนิ น กิ จ กรรมในเดื อ นธั น วาคม แต่ ง บประมาณมาช้ า ก็ อ าจเลื่ อ นไป
ดําเนิ น การในเดือนกุมภาพันธ์อย่างนี้เป็นต้น ก็เป็นข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณ
ต้องมีการรายงาน การแก้ไขและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ข้อนี้ก็คือใน
การปฏิบัติงานในส่วนของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ก็มาจากความต้องการของประชาชนแต่
อาจมีบางส่วนที่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือตามข้อสั่งการของกรมฯ ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการดําเนินโครงการกิจกรรม ซึ่งมีผลคะแนนที่น้อยเหมือนกัน ก็อาจจะไม่ตรง
กับ ความต้องการ แต่งานทุกอย่างที่ดําเนินการก็มาจากความต้องการของประชาชน
ที่เสนอมา และที่น่า สังเกตอีกอย่างคือเทศบาลจะมุ่ง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมาก
ซึ่งดูตามการวางแผนในปี 2560 ก็คือมีทั้งหมด 170 โครงการ และผลการประเมิน
ความพึงพอใจในครั้งนี้ได้กําหนดไว้ 5 เกณฑ์ คือ ร้อยละ 50-59 หมายถึงมีความพึง
พอใจระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 60-69 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อย ร้อยละ 7079 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 80-89 หมายถึงมีความพึงพอใจ
ระดับมาก และร้อยละ 90-100 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และจากการ
รวบรวมแบบประเมินก็ได้ข้อแนะนําสําหรับการพัฒนาว่า เทศบาลควรจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่างๆ และควรส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
/ ชุมชน...

๔๗
ชุมชน อัน นี้ ก็ เป็ นผลสะท้ อนจากประชาชนที่ ต้อ งเสนอต่อ คณะทํ างานและผู้ บริ ห าร
เพื่ อ ที่ จ ะได้ นํ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตํ า บลแม่ ย วมต่ อ ไป และตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ผู้บริหารจะต้องรายงานต่อสภา
ให้ทราบปีละสองครั้ง ก็คือใน 1 ปีจะต้องมีการติดตามประเมินผลแผน 2 ครั้ง ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจ ตามผลที่ออกมาอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าอยู่ในระดับ
ที่ น้ อ ย แต่ ว่ า ผลคะแนนก็ ม าจากการประเมิ น ของประชาชน แต่ ว่ า งานแผนก็ ไ ด้ คิ ด
ปรับปรุงวิธีการทํางานอยู่หลายๆ อย่างเพื่อที่จะให้ผลการประเมินเพิ่มขึ้น จากสถิติที่ผ่าน
มาในครั้งที่แล้วกับรอบนี้ ก็ถือว่ารอบนี้ยังมีผลประเมินที่ดีกว่ารอบที่รายงานไปเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ขอเรียนชี้แจงให้สภาทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณหัวหน้าสํานักปลัด ต่อไปขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นประธานสภาฯ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการประเมิ น ความพึ ง พอใจนั้ น
มันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกหรอกครับที่ท่านได้คะแนนน้อย แต่ก็ยังดีที่ว่ายังไม่ได้น้อยที่สุด
อันที่จริงผมคิดว่าท่านน่าจะได้น้อยที่สุดมันถึงจะสมควรกับบริหารชุดนี้ ท่านดูนะครับ
มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องน้ําอุปโภค บริโภค ผมก็ทําหนังสือมาแต่ท่า นก็
เพิกเฉย แถมยังโกหกว่าจะทําให้ชาวบ้านก็รอ แต่สุดท้ายก็ไม่ทํา ทั้งๆ ที่ผู้ได้รับผลกระทบ
เอาแค่คร่าวๆ นะครับมีถึง 32 คน ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้บริหารมืออาชีพหรือว่ามีความ
เข้าใจนั้น การประเมินผลอย่างน้อยจะต้องไม่ต่ํากว่าระดับปานกลาง เพราะพฤติกรรม
ของท่านที่ทําออกมาต่างๆ มันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ ใช่การบริหารอย่างที่ควรจะเป็น
สิ่งที่แม่ยวมคาดหมายไว้ ฝากฝังไว้สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่หวัง ทั้งๆ ที่ผมได้นําเรื่อง
มาเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบ ผมก็ไม่ได้นิ่งเฉยเลย แต่ท่านไม่ยอมนํามาพิจารณาเลย
ซ้ําท่านยังมีอคติกับผมอีก การที่ท่านมีอคติท่านจึงมองข้ามว่า เป็นแค่สมาชิกต่างๆ ถ้าผม
เป็นผู้บริหารสิ่งต่างๆที่สมาชิกนํามาเสนอ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นการช่วยเราต่างหากเพราะ
สมาชิกเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่มากกว่า ย่อมจะรู้ปัญหามากกว่า แต่ท่านจะเอาแต่แก้ตัวไปมา
ถามเรื่องนี้ไปเรื่องนั้น มันก็เป็นไปตามความเข้าใจของท่าน แต่ผมมองดูแล้วว่ามันยาก
ที่แม่ยวมจะทัดเทียมกับคนอื่น ท่านจะใช้เ งินอีกเท่าไหร่ก็ตามแม้จะมีเงิน อีก 100 ล้าน
ความเติบโตก็จะไม่เกิด เพราะผู้บริหารหรือฝุายสภานั้นเกิดความเข้าใจประมาณนี้ แต่ถ้า
หากว่าผู้บริหารมีความเข้าใจอย่างแท้จริง และใส่ใจพี่น้องประชาชนอย่างถ่องแท้ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลแม้มีเงินน้อยนิดปัญหาต่างๆ ท่านก็สามารถพัฒ นาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แล้วตัวประเมินนี้อย่างน้อยๆ ก็น่าจะอยู่ในระดับปานกลาง ท่านไปดูแล้วเปรียบเทียบกับ
บริหารชุดเก่าๆดูนะ ของเขายังได้ระดับปานกลางยังมีดี แต่อันนี้ผมดูสองครั้งแล้ว มันเป็น
ตัวบ่งชี้นะครับ แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ของท่านนั่นแหละที่ลงไปหาข้อมูล เพราะฉะนั้น
แล้วมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องนํามาพิจารณาแล้วนะครับ ท่านประธานสภาครับผมขอต่อไป
เลยนะครับ คือมันมีเรื่องทุกข์ร้อนของชาวบ้านอันนี้ก็ อีกกรณีหนึ่งครับ ทั้งๆ ที่เงินสี่ -ห้า
แสนท่านทําให้เขาได้ แต่พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันซึ่งเขามีสวนอยู่
แต่ทางข้ามมันลําบาก ชาวบ้านก็ได้ติดตามทวงถามดูว่าท่านจะให้ความใส่ใจขนาดไหน
อันนี้ผมก็อยากให้เจ้าตัวได้รับรู้รับทราบ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมนะครับ เขาก็มีเรื่อง
ทุกข์ร้อนว่าทางเข้าพื้นที่ของเขาอยากให้ทางเทศบาลช่วยเหลือดูแลเพราะกลุ่มนี้ก็มีตั้งสิบ
กว่าคนที่มคี วามเดือดร้อน แต่อาจเป็นเพราะว่าเป็นจํานวนเงินที่น้อยท่านอาจจะไม่ค่อย
/ ใส่ใจ...

๔๘
ใส่ใจสนใจ ตามเลขรับที่ 1488 มันเป็นเรื่องร้องทุกข์วางท่อข้ามลําเหมือ ง ชื่อพี่แซะ
นะครับ เขาก็อยากมาสอบถามว่าทางบริหารจะให้ความสําคัญมากน้อยขนาดไหน เขาก็
มารอฟัง แต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร แต่ก็ให้ผมสอบถามให้ว่าทางบริหารจะดูแลให้หรือไม่
ในส่ว นนี้ เพราะก็ใช้เงินไม่เท่าไหร่ ผมขอให้ท่านชี้แจงด้ว ย ส่ว นในเรื่องที่ผมอภิปราย
ในเรื่องการประเมินนั้นท่านก็ไม่ต้องติดใจเพราะมันเป็นเอกสารอยู่แล้ว แต่ที่ผมสอบถามนี้
ท่านจะทําอย่างไรจะทําให้เขาได้หรือไม่ ซึ่งเขาก็เดือดร้อนจริงๆ ขอบคุณครับ
นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าทีป่ ระธานสภาฯ)

ในวาระอื่นๆนี้ หากสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องที่จะอภิปราย ก็ให้ซักถามหรือ
อภิปรายให้หมดเลย เพราะว่าต่อไปก็จะให้ทางบริหารได้ชี้แจงในคราวเดียวให้เสร็จไปเลย
ก็ขอเชิญท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอแนะ
ซักเล็กน้อย เพราะจริงๆ ก็เคยพูดหลายครั้งแล้วในเรื่องห้องประชุมสภาของเรา ซึ่งก็ไม่ใช่ว่า
อยากจะเอาไปเปรียบกับที่อื่น แต่ห้องประชุมสภาของเรามันไม่น่าเกรงขามดูเหมือนไม่มี
เกียรติ เพราะมันเหมือนกับห้องประชุมทั่วไป แต่ถ้าเป็นห้องประชุมด้านบนสํานักงานมันดู
ศักดิ์สิทธิน่าเกรงขามเหมาะสมกับเป็นห้องประชุมสภา ก็เลยอยากเสนอแนะเกี่ยวกับ
ห้องประชุมสภาของแม่ยวมไว้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

มีท่านอื่นอีกไหมครับ ในวาระอื่นๆ หากมีอะไรก็สอบถามตรงนี้ได้นะครับ ถ้าหากไม่มีผู้ที่จะ
อภิปรายแล้ว ผมจะให้ทางบริหารได้ชี้แจงเลยนะครับ ขอเชิญท่านรองฯ สมคิด เรืองแดง ครับ

นายสมคิด เรืองแดง
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ผมก็ จ ะขอชี้ แ จงเป็ น เรื่ อ งๆ ไปนะครั บ ในเรื่ อ งที่ ท่ า น
สท.กร ถาม(ขออนุญาตเอ่ยนามครับ) เรื่องท่ อของนางแซะ เรื่องนี้ ทางบริ หารก็ ไม่ ได้
ปล่อยปละละเลยนะครับ คือเมื่อตอนที่เราได้วางท่อที่บ้างทุ่งแพม ท่านรองประธานฯ ก็รู้
นะครั บ ก็ถือหนังสื อเข้ามายื่นเป็นโครงการ ก็มีบ้านคะปวง 1 จุด บ้านปุากล้ วย 1 จุด
แล้วก็มาทีหลังอีกนะครับ เรื่องท่อเข้านานั้น ผมได้ไปสอบถามกํานันทุ่งแพม ผลปรากฏว่ามี
การทะเลาะเบาะแว้งกันว่า เจ้าของที่ได้ไปขอให้คนอื่นเซ็นชื่อมา ผมก็ได้สอบถามว่ามันอยู่
ในแผนที่ประชาคมรับรู้หรือไม่ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าไม่รับรู้เขาเอาหนังสือมาให้เซ็นก็เซ็นไป
อันนี้มันไม่ใช่เรื่องเท็จนะครับแต่เป็นเรื่องจริง คือท่าน สท.ท่านอาจจะตีปลาหน้าไซนะครับ
บางทีอาจเป็นความต้องการของคนๆ เดียวนะครับ และผมเคยแนะนําผมเคยไปถามทางช่าง
ชลประทาน เขาบอกว่ามีท่อเราสามารถทําเรื่องผ่านแก่เหมือง ผ่านกํานัน ไปขอได้แต่เรา
ต้องไปเอาเอง ผมยังแนะนําว่าถ้าไม่มีรถที่จะไปเอาก็มาขอรถเหลืองของเทศบาลได้แต่เวลา
ยกต้ องไปขอรถเครนยกให้ ไม่ ใช่ ว่ าบริ ห ารไม่ สนใจนะครั บ ส่ วนเรื่ องที่ สท.นิ ลวรรณ
ได้สอบถามเรื่องห้องประชุมสภาฯ เรื่องการตัดสินใจอยู่ที่สภานะครับ ให้สภานําเสนอมา
จะให้ เสนอเป็ นญั ตติ จะเปลี่ ยนหรื อจะปรั บปรุง หรือจะทําอย่ างไรก็ ว่ามา ก็ให้ ทางสภา
ได้ปรึกษากับทางบริหารนะครับว่าจะจัดรูปแบบใด แค่ห้องประชุมที่นี่ก็มีการฟูองร้องกันถึง
ปปช.การสอบสวนก็ยังไม่เสร็จนะครับ ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ
/ นายกร...

๔๙
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมฟังคําตอบของท่านแล้ว ท่านไม่น่าเป็นฝุายบริหาร
เลยซั ก นิ ด เพราะการรับผิดชอบต่างๆ ท่านควรเป็นการให้บริการ แต่ท่านปัดความ
รับผิดชอบ แต่เขาก็ถูกนะครับเพราะว่าเขามีความเดือดร้อนเขาก็ไปหาแนวร่วม ไปหา
ลายเซ็น แล้วท่านจะมาอ้างว่าไม่มีในแผน แต่เมื่อเป็นความเดือดร้อนจําเป็น โดยวิธีการ
หรือความเข้าใจในการบริหารจัดการท่านก็สามารถปรับแผนได้ เมื่อวัน ที่ผ่านมาท่านก็
เปลี่ยนแปลงแผนไป แต่ที่ท่านอยากได้ท่านยังทําเป็น ทําไมท่านไม่มองย้อนกลับไปดูคน
อื่นที่เดือดร้อน ท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยเหลือเขา จะให้ผมสอนทุกอย่างเลยหรือ
ท่านเป็นผู้บริหารผมนําเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนมาแจ้งท่าน ท่านมีหน้าที่แก้ปัญหาไม่ใ ช่
แค่ชี้ช่องทาง ท่านต้องลงมือให้ถึงที่สุด ท่านจะทําหนังสือให้ชาวบ้านไปขอให้ชาวบ้าน
ไม่ได้หรือ แต่มาบอกว่าให้ไปเอาคนเดียวอย่างนี้ท่านยังจะเป็นผู้บริหารอีกหรือ เงินเดือน
ค่ า ตอบแทนของท่ า นก็ ไ ม่ ใ ช่ น้ อ ยๆ ชาวบ้ า นเดื อ ดร้ อ นเขาก็ ห วั ง พึ่ ง เทศบาล เพราะ
เทศบาลเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีแล้วละครับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสภาก็ไม่ได้พิจารณาอะไรเลย ก็ไม่ต้องมีสภาเสนอไปเลยครับ
เพราะมั น ไม่ มี ป ระโยชน์ เ ลย กลั่ น กรองก็ ไ ม่ ไ ด้ ก ลั่ น กรอง พิ จ ารณาก็ ไ ม่ ไ ด้ พิ จ ารณา
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนแล้วจะแก้ปัญหาให้เขาอย่างไร เมื่ อ ตอนที่ ท่ า น
หาเสียง ท่านจะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงนี่คือในส่วนของสมาชิกสภา ในส่วนของ
บริหารก็จะแก้ไขปัญหาจะพัฒนา แต่สิ่งที่กระทํามันไม่ได้พัฒนาเลย ผมถึงบอกว่าสิ่งไหน
ที่ท่านได้ประโยชน์ท่านจะมองเห็นแต่สิ่งไหนแต่สิ่งไหนที่ท่านไม่ได้ประโยชน์ท่านก็จะ
หลับหูหลับตาหรือหันหลังให้เลย เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ท่านได้พูดหรือนําเสนอมา มันได้
สะท้อนถึงตัวตนของท่านว่าท่านเป็นคนอย่างไร มีความรู้มีความเข้าใจขนาดไหน ผมหวัง
ว่าสมัยหน้าคงจะมีเพื่อนสมาชิกสภาที่กล้าพูดกล้าเสนอกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ก้มหัว
ให้กับฝุายบริหารอย่างเดียว ขอบคุณครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล
(ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)

มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผู้ที่จะอภิปรายอีก ผมก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้ว เราใช้เวลา
ในการประชุมครั้งนี้ก็เกือบทั้งวัน ผมก็จะขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ประจําปีพ.ศ. 2560 ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกๆท่านครับ

เลิกประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

/ คณะกรรมการ...

๕๐

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 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 4
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 เรียบร้อยแล้ว

(นายหมวก วิญญายอง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม

