๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕60
วันที่ 11 ตุลาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม
--------------------ผู้มาประชุม
1. นายหมวก
2. นายสุภักดิ์
3. นายกร
4. นายอินถา
5. นายระเบียบ
6. นายวุฒิกร
๗. นายชาญชัย
๘. นายโอกาส
๙. นายพรชัย
๑๐. นางนิลวรรณ
11. นายไททัศน์

วิญญายอง
มันทะนา
เสริมสกุล
อินแถลง
กันธิยะ
ลือชา
ไชยสูตร
สิงขรบรรจง
รักการเลี้ยง
ชูเชิดไพร
ธรรมเนียมต้น

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

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายพุทธิวัฒน์
๒. นายสมคิด
๓. นายสมเพชร
๔. นายสุชาติ
๕. นายพีรศิษฐ์
๖. นายไวพจน์
๗. นายมนัส
๘. นายสุชาติ
๙. นายชัยชนะ
๑๐. นายทรงศักดิ์
๑๑. นายคําชาติ
๑๒. นางสาวบังอร
๑๓. นายชูเกียรติ
1๔. นางสาวภัทรา

ใจสูง
เรืองแดง
กาวรรณ์
สิงขรบรรจง
ใจคํา
เรือนคําสี
เตจ๊ะ
ผิวนวล
ดวงปูนันท์
จอมแกล้วเกล้า
ผาปิวัน
ศิริ
กันธิยะ
นรินคํา

นายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
รองนายกเทศมนตรีตําบลแม่ยวม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ช่างสํารวจ (สนง. ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖
ผอ.กองช่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไป

/ เริ่มประชุม...

๒
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้ ต รวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่มาลงลายมือชื่อ
เข้าร่วมประชุมในวันนี้แล้ว มีผู้มาประชุมทั้งหมดจํานวน 1๐ คน (รวมท่านประธานสภาฯ)
ซึ่งถื อว่ าครบองค์ประชุมตามข้อ 25 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อบั งคั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และก่อนที่จะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ก็ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและเปิ ดประชุมสภา สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 ต่อไป
เชิญครับ (ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ทุ ก ท่ า น บั ดนี้ ส มาชิ กสภาฯได้ มาประชุ มพร้ อมกั น แล้ ว และเลขานุ การสภาฯ
ได้ตรวจสอบแล้ วว่า ครบองค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 25 ผมจึง
ขอเปิดการประชุมสภา สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยเรียงลําดับการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบดาเนินการเพื่อขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ตามโครงการ คทช. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบดําเนินการเพื่อขอใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการ คทช. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ

/ นายพุทธิวัฒน์...

๓
นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่จากสํานักงานป่าไม้
แม่ฮ่องสอน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศมนตรีตําบล
แม่ยวม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม ในการขอความเห็นชอบดําเนินการ
เพื่อขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการ คทช. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หลักการและเหตุผล
ตามหนั งสื อ ที่ ว่ าการอํ าเภอแม่ สะเรี ยง ด่วนที่ สุ ด ที่ มส 0218.2/ว983 ลงวั นที่ 6
กันยายน 2560 แจ้งว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับอนุมัติพื้นที่เ ป้าหมายในการดําเนิน
โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
ในเขตพื้นที่ป่ าสงวนแห่งชาติ จํานวน 5 ป่า ซึ่งสํ านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเสร็จแล้ว และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะต้องยื่ น
เรื่องขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อกรมป่าไม้ต่อไป ในขั้นตอนนี้จําเป็นต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ซึ่งในส่วนของตําบล
แม่ยวม มีเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 2 ป่า คือ ป่าสาละวิน และป่าแม่ยวมฝั่งขวา
ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม พิจารณาการขอใช้ประโยชน์
ในพื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการ คทช.ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จึ งได้นําเสนอที่ประชุม สภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เพื่อพิจารณาต่อไป ผมขอ
อนุญาตประธานสภาฯ เรียนเชิญให้เจ้าหน้าที่จากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ขอเรียน
เชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภานะครับ ผมนายไวพจน์
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) เรือนคําสี จากสํานักทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เดิมจะมีพื้นที่เป้าหมายตาม
ข้อมูลในเอกสารนี้ คือมี เป้าหมายของหมู่บ้านจํานวน ๘ - ๙ หมู่บ้าน คือเป็นหมู่บ้าน
เป้าหมายที่จะเข้าร่วมตามโครงการ คทช. ของจังหวัดได้ จะต้องเป็นชั้นลุ่มน้ําคุณภาพ ๓,
๔, ๕ ที่ เ ข้ า สู่ โ ครงการ คทช. ณ ตอนนี้ ไ ด้ ซึ่ ง ส่ ว นอื่ น ผมจะชี้ แ จงที ห ลั ง นะครั บ
โดยเบื้องต้นเป้าหมายตามที่เ ห็นในเอกสาร จะมาจากโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน
ป่าไม้ ซึ่งดําเนินการสํารวจมาน่าจะหลายปีพอสมควร ผมเองก็จําไม่ได้ว่าสํารวจปีไหน
นะครับ แต่จะใช้ข้อมูลตรงนี้จากโครงการจัดการทรัพยากร นําเสนอเข้า คทช.จังหวัด
ซึ่ง คทช. จังหวัดก็เอาข้อมูลจากพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่สํารวจไว้แล้วเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้
ยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เพราะฉะนั้นพื้นที่เป้าหมายตรงนี้ จะต้อง
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โดยองค์รวมทั้งหมด การขอใช้ประโยชน์ ผู้ว่าราชการฯ
จะเป็นคนลงนามขอใช้ประโยชน์ไปทางกรมป่าไม้ ซึ่งจะขออนุญาตในแบบ ปส. ๒๒ โดย
ทางสํ านั กจั ดการทรัพยากรฯ ได้ จัดทํา แบบฟอร์ มรู ปแบบ ไว้ ห มดแล้ ว เพี ยงแต่ ว่าใน
เบื้องต้นตอนนี้ ขั้นแรกจะต้องมาประชุม ร่วมกับสภาส่วนท้องถิ่น และจะต้องผ่านสภา
ส่วนท้องถิ่นเบื้องต้นก่อน และท้องถิ่นก็จะส่งไปยังท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดก็จะดําเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งพื้นที่แต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน บาทที่อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด
อาจจะอยู่ในลุ่มน้ําชั้น ๓, ๔, ๕ สมมุติว่าหมู่บ้านหนึ่งมีสามร้อยแปลง อาจจะอยู่ลุ่มน้ําชั้น
๓, ๔, ๕ สองร้อยแปลง อาจจะอยู่ในลุ่มน้ําชั้น ๑, ๒ หนึ่งร้อยแปลง ซึ่งจะไม่ครอบคลุม
ทั้งหมดนะครับ เบื้องต้น ณ ตรงนี้ อนุกรรมการฯ 1 อย่างพวกผมนะครับจะขออนุญาต
ตรงลุ่มน้ําชั้น ๓, ๔, ๕ เบื้องต้นเพื่อที่จะเสนอเข้าบรรจุ คทช.จังหวัดไว้ก่อน ส่วนลุ่มน้ํา
/ ชั้นที่ 1...

๔
ชั้น ที่ ๑ และ ๒ ส่ ว นที่เหลื อจะเข้าที่ อนุก รรมการฯ ๒ ซึ่ งจะมี ในส่ ว นของมหาดไทย
กรมที่ดิน เกษตร ป่าไม้ จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง ยกตัวอย่างที่ดินสามร้อยแปลง
อยู่ในลุ่มน้ําชั้น ๓, ๔, ๕ จะมีอยู่ประมาณสองร้อยแปลง อยู่ลุ่มน้ําชั้น ๑, ๒ อาจจะมีร้อย
แปลงก็มาจัดคนลงก่อนว่าชั้น ๓, ๔, ๕ นั้น แปลงที่ ๑ ของนาย ก. ถูกต้องไหม แปลงที่ ๒
ของนาย ข. ถูกต้องไหม ในส่วนลุ่มน้ําชั้น ๑, ๒ จะเข้าสู่กระบวนการสร้างป่าสร้างรายได้
จะมีอยู่ ๒ โครงการนะครับ ส่วนชั้น ๓, ๔, ๕ เบื้องต้นนั้นจะออกมาเป็นรูปแบบโฉนดชุมชน
เป็นใบใหญ่ใบเดียว แล้วสํานักงานที่ดินจะออกสูจิบัตรย่อยให้แก่ รายแปลงย่อยอีกทีหนึ่ง
ว่าของนาย ก. มีพื้นที่กี่ไร่ เป็นพื้นที่อะไร เช่น ที่อยู่อาศัย หรือที่ทําการเกษตร ส่วนลุ่มน้ํา
ชั้น ๑, ๒ สมมุติว่าเหลือสักหนึ่งร้อยแปลงภายในหมู่บ้านก็จะเข้าโครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้ส่งเสริมโดยการเกษตร พาณิชย์จังหวัด หรือสหกรณ์จังหวัด อันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะตรงกับ
ส่ วนงานใด ซึ่ งตรงนี้ จะอยู่ ภายในอนุ ฯ ๒ ทั้ งหมด แต่ต้ องผ่ านอนุ ฯ ๑ ไปแล้ วนะครั บ
ผ่านการอนุญาตของอนุฯ ๑ ไปก่อน ทีนี้จะตั้งคณะกรรมการอนุฯ ๒ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดทั้งหมดอีกที คร่าวๆจะประมาณนี้ครับ มีข้อสงสัยอะไรถามได้นะครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเจ้าหน้าทีจ่ ากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน ต่อไปขอเชิญ
ท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมนายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต ๑ ท่านประธานสภาครับ ผมมีข้อสงสัยก็คือคําว่า
ลุ่มน้ํานั้นคงจะหมายถึงชั้น ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงผมเข้าใจถูกหรือ
ไม่ครั บ แล้ วก็ อีกประเด็นหนึ่งนะครับว่า จํานวนรายชื่อที่ท่านแนบเอกสารมาเข้าสู่ สภา
คือบางรายชื่อ ชื่อเขาอาจจะไม่ถูก แต่นามสกุลถูก แต่บางคนชื่อถูก นามสกุลไม่ถูก อันนี้
คงจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าผมจะขอทักท้วงไว้ก่อน เพราะถ้าหากว่าวันที่ท่านจัดสรรหาก
เกิดปัญหาตรงนี้ ขึ้นจะมีผลต่อพี่น้องประชาชนของเขตแม่ยวมครับ มีกรณีอีกนะครับว่า
เอกสารที่ท่านแนบมานั้นท่านจะใช้หมู่ ๕ หมดเลย จริงๆแล้วไม่ใช่หมู่ ๕ ทั้งหมดนะครับ
เพราะตรวจสอบตามรายชื่อตรงนี้แล้วจะมีคนที่อยู่หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ก็มีนะครับ ถ้าหาก
ว่าตรงนี้ เข้าสู่ อนุฯ ๒ แล้ วควรจะละเอี ยดใช่ ไหมครั บ นี่ คื อความเข้ าใจของผมนะครั บ
ต้องละเอียดกว่านี้เพราะว่าท่านจะเอาเฉพาะรายชื่อบุคคลที่อยู่ในรายชื่อนี้ ที่มีที่ดินอยู่ใน
เขตป่าสงวนที่ท่านกําลังดําเนินการตรงนี้ รายละเอียดต่างๆที่ผมซักถามท่านอาจจะเป็น
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน บางอย่างท่านอาจจะตอบได้ อย่างเช่นลุ่มน้ํา คําว่าลุ่มน้ําท่าน
ตอบให้ผมหน่อยนะครับ และรายชื่อตรงนี้จะมีผลหรือไม่ แค่สองประเด็นนี้ครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
ขออนุญาตชี้แจงครับ คําว่าชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา ชั้น ๑เอ ๑บี, ๑เอ ๑บี ความหมายเดิม คือ
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) เป็นชั้นป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ํา ชั้น ๓, ๔, ๕ ก็คือจะเป็นพื้นราบลงมาเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร
ที่อยู่อาศัย แต่เดิมจะแปลมาจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่ว่าเป็นการกําหนดชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ําตรงนี้ ส่วนเรื่องที่ว่ารายชื่อไม่ตรง หมู่ไม่ตรง ผมเข้าใจว่าไม่ตรงแน่นอนเพราะว่าเป็น
ข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลเก่าที่สํารวจไว้ บางท่านอาจจะย้ายไปแล้ว บางท่านก็ลาออกไปแล้ว
ดังนั้นอนุฯ 2 และพวกผมที่ได้รับหน้าที่ ณ ปัจจุบัน ก็ต้องแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ให้ถูกต้องและ
ให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนจะผ่านไปถึงอนุฯ ๓ ก่อนที่กรมที่ดินจะดําเนินการต่อ เพราะว่าจะแก้ไข
ในช่วงของอนุฯ ๒ ให้จบคราวเดียวเลยครับ อย่างที่ผมกล่าวไว้ คือข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูล
พื้นฐานเป็นข้อมูลเดิม ภายในอนุฯ ๒ จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาอีกทีเพื่อเข้ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องความชัดเจนครับ
/ นายหมวก...

๕
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเจ้าหน้าทีค่ รับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมฝากเรียนท่านประธานสภาไปยังเจ้าหน้าที่ช่างสํารวจ
ป่าไม้ว่า กรณีอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นป่าสงวนในกิจกรรมหรือโครงการ สมมุติว่าเราจะทําเป็น
ฝายกักเก็บน้ําหรือว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นจะทําได้หรือไม่ครับ ขอความรู้จากท่านนะครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
ครับตามที่ผมได้เข้าร่วมประชุมทีศ่ าลากลางฯ มานะครับ ถ้าหากผ่านอนุ ๑ ไปแล้ว
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) กระบวนการตรงนี้จะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามา หมายถึงว่าเราจะขุดบ่อเพื่อการเกษตร
หรืออย่างที่ท่านถามว่าทําฝายได้ไหมพวกนี้จะมีงบประมาณรองรั บอีกทีเราจะมาพูดคุย
รายละเอียดภายในอนุฯ ๒ อีกทีว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่เรานําเสนอเข้าไปสู่โครงการ
คทช. นั้นเขาต้องการอะไร ต้องการปลูกพืชอะไร ต้องการขุดบ่อไหม แล้วจะกระจายให้แต่
ละหน่วยงานดําเนินการอีกทีเพราะว่าตรงนั้นจะมีงบประมาณมารองรับอีกทีนะครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเจ้าหน้าทีค่ รับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับ โครงการนี้ผมได้เข้าร่วมประชุม
หลายครั้งนะครับ จะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ต่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้า
ไปทําประโยชน์ในเขตป่าสงวน ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ถือว่าเป็นการ
รุกล้ํา แต่ทางผู้ว่าราชการนั้นท่านก็มีนโยบายที่จะพยามยามทําให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมี
กฎหมายรองรับ แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านจะได้ยินเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเป็นโฉนดรวม ก็เพื่อที่
จะป้องกันนายทุนหรือว่าส่วนอื่นๆจะเข้ามาซื้อมาทําประโยชน์ ในส่วนของการประชุมวันนี้
เป็นขั้นตอนของการที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภานะครับ คําว่าเห็นชอบไม่ใช่อนุญาตนะครับ เพียงแต่เห็นชอบที่ว่าจะให้มีโครงการนี้
เกิดขึ้นเป็นบันไดเบื้องต้นที่จะขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างวัดวาอาราม
หรือว่าสิ่งต่างๆในพื้นที่เขตป่าสงวน จําเป็นที่ทางสภาของเทศบาลหรือว่าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้นจะต้องพิจารณาเห็นชอบก่อน เพื่อไปประกอบในการพิจารณาจัดสรร ในส่วน
รายละเอียดที่ว่าผู้ที่ถือประโยชน์หรือว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์จะเป็นกระบวนการขั้นที่ ๒ ในการ
ตรวจสอบในขั้นตอนนั้นก็คงจะมีหลายหน่วยงานทั้งทางปกครอง ทางเทศบาลและทาง
หน่ วยงานหลายๆ ส่ วนเข้ามาดูแลโครงการนี้ ซึ่งท่านผู้ ว่าฯ ท่านได้รับงบประมาณจาก
โครงการ สสส. มาถึงหนึ่งร้อยล้านบาท เพื่อมาผลักดันโครงการนี้เพื่อประโยชน์ แล้วก็อีก
อย่างหนึ่งนโยบายของรัฐบาลก็ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่า ท่านจะเห็นว่ามีการจะขยายเขตพื้นที่
ป่ าอนุ รั กษ์ ให้ ครอบคลุ ม เนื่ องจากว่ าประเทศไทยเราเกิ ดภั ยธรรมชาติ ต่ างๆ มากขึ้ น
ในขั้นตอนนี้ท่านสมาชิกสภาไม่ต้องวิตกนะครับว่าจะมีผลทางด้านกฎหมายเพียงแต่ว่าเรา
เห็นชอบเพื่อที่จะได้นํามติสภาแห่งนี้ไปประกอบการพิจารณา และการประชุมครั้งนี้ก็เป็น
การสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด และจะมีการประชุมทุกท้องถิ่น ทุกอบต. ทุกเทศบาล
ที่มีพื้นที่ และมีเกษตรกรหรือชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวนอยู่ก่อนแล้ ว
อาจจะหลายสิบปีแล้ว ตอนนี้ก็มีโครงการสิ่งดีๆที่ว่าจะทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็
อย่างที่ท่านได้แจ้งว่า จะมีโครงการจากหลายหน่วยงานเช่น พาณิชย์จังหวัด หรือสหกรณ์
จังหวัด หรือหลายๆหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ขอบคุณครับ
/ นายหมวก...

๖
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ตามตารางสรุป
ภาพรวม จะเห็ นว่า บางหมู่ บ้านที่ เรี ยกร้ องเอกสารสิ ทธิ์ที่ อยู่ในพื้ นที่ เขตพื้ นที่ ป่ าสงวน
ยกตัวอย่างเช่นบ้านห้วยวอก หรือบ้านทุ่งแพมบางส่วน ในตารางนี้ก็ไม่เห็นมีนะครับไม่รู้ว่า
จะตกหล่นหรือไม่เพราะชาวบ้านได้เรียกร้องมานานแล้วนะครับ ว่าอยากได้เอกสารกรรม
สิทธ์ในพื้นที่เพื่อที่จะได้ทําอะไรให้ถูกต้อง ซึ่งผมดูจากตารางขาดไปหลายหมู่บ้าน หลายคน
ที่ไม่มีรายชื่อขอบคุณครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
ครับบางหมู่บ้านที่ท่านได้กล่าวมานะครับ ต้องไปตรวจเช็คดูอีกทีว่าหมู่บ้านนั้นได้กัน
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) ออกจากแนวเขตป่าหรือเปล่า เพราะว่าถ้าหากกันออกจากแนวเขตป่านั้นเราไม่สามารถ
จะนํ าเข้าบรรจุ ในโครงการ คทช. ได้ ต้องไปดูตรงนี้ภายในอนุฯ ๒ ต้องลงมาประชาคม
นะครับซึ่งมันจะชัดเจนตรงนี้อีกที คงจะได้เตรียมอุปกรณ์มาเพื่อจะได้อธิบายแต่ละพื้นที่ไป
ไม่ว่าจะอยู่ในเขต สปก. หรือเขต สทก. ตรงนี้จะชัดเจนขึ้นครับผม
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณช่างสํารวจครับ ขอเชิญท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ

นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ เรื่องที่จะพูดในวันนี้คือ
กรณีของบ้านแม่กองแปและแม่กองคา อันดับที่ 5 ที่ 6 ที่ทํากิน อันที่จริงที่ทํากินมี แต่ใน
เอกสารที่นี่ไม่มี และที่เจ้าหน้าที่จาก สนง.ป่าไม้ ได้อธิบาย ข้าพเจ้าก็เข้าใจ ว่าอันนี้คือ
ข้อมูลเดิมข้อมูลเก่า แต่ว่าใน สปก., สทก. ของหมู่ที่ ๙ แม่กองแปนั้นมีนะคะ เป็นพื้นที่
ที่ชาวบ้านทําสวนถั่วเหลือง แต่ในเอกสารนี้ไม่มี แล้วหมู่ ๙ ปัจจุบันมีหน่วยพัฒนาที่ดิน
มาอยู่ที่นั่น ซึ่งได้มาสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินของหมู่ที่ ๙ บ้านแม่กองแป
ข้าพเจ้ าจํ าได้ว่าที่อยู่อาศัยของบ้านแม่กองแปสี่ ร้อยกว่านะคะ แต่นี่คือข้อมูลเก่านะคะ
ข้าพเจ้ าก็เข้าใจ เลยคิดว่าที่พูดในวั นนี้สั กวันหนึ่งอาจจะตกหล่ นอย่างที่ท่าน สท.สุ ภักดิ์
มั น ทะนา พู ดเมื่ อกี้ นะคะ มี ห ลายๆหมู่ บ้ านอยากจะฝากทางเจ้ าหน้ าที่ ด้ ว ยเพราะว่ า
ในเอกสารนี้ไม่มี เอกสาร สปก., สทก. ก็มี ที่ทําถั่วเหลืองมี แต่ในนี้ไม่มี สําหรับที่อยู่อาศัยมี
อยู่สองร้อยกว่า ที่ทํากินก็มี แต่ในเอกสารนี้ไม่มีเลย กรณีของแม่กองแปผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ก็มี คิดว่าจะมีปัญหาไหมคะ ขอบคุณค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ ี้แจงครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นข้อมูลเดิมนะครับภายในอนุฯ ๒ จะมีการแก้ไขทั้งหมด และจะทําให้
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) เป็นปัจจุบันทั้งหมดครับ บางทีบางพื้นที่อาจจะมีงบ สสส.ที่ว่าสํารวจไปแล้วหรือว่างบอะไร
พวกนี้นะครับ คือต้องเอาข้อมูลตรงนี้มานั่งดูกัน เพื่อดูว่าข้อมูลของใครเป็นปั จจุบันที่สุ ด
เช่นถ้าข้อมูลของ สสส.เป็นปัจจุบันที่สุดสามารถนํามาใช้ได้ ทางกรมป่าไม้ก็ยินดีจะใช้ข้อมูล
ของ สสส. และเมื่อตอนที่ผมได้ไปประชุมร่วมกับ อบต.แม่สามแลบ ซึ่งทางโครงการหลวง
ก็ ได้ สํ ารวจไว้ เป็ นปั จจุ บั น และผมก็ ได้ ประสานทางโครงการหลวงเพื่ อ ขอข้ อมู ล มาดู
ถ้าข้อมูลเป็นปัจจุบันผมก็จะใช้ข้อมูลตามนั้นครับ
/ นายหมวก...

๗
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้นะครับ มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ
ถ้าไม่มีผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเพราะพื้นที่นี้ผมก็พอเข้าใจอยู่ แผนที่นี้คือพื้นที่ของ
แพะศาลาใช่ไหมครับได้กันออกจากเขตป่า ห้วยทรายจากคลองไปหนึ่งกิโลเมตรประมาณ
เก้าพันกว่าไร่ แผนที่ตรงนี้ท่านก็ใช้ข้อมูลรายชื่ออันเดิม แต่ชื่อของชาวบ้านห้วยทรายไม่มี
สักคนนะครับ แต่ผลประโยชน์นี้คงจะเป็นนาบนไปถึงห้วยบง แม่กองแป จอมกิตติมีหมด
นะครับ ท่านว่าท่านจะไปนําไปแก้ไข นําเข้าที่ประชุมอีกรอบใช่ไหมครับคิดว่าก็คงจะทันอยู่
เพราะว่าชาวบ้านห้วยทรายไม่มีชื่อซักคนเลย ห้วยวอก คะปวง น้ําดิบมีหมด อันนี้เป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ของชาวบ้านนะครับ เพราะมีปัญหากับเขตป่าสงวนจะทําอะไรก็เดือดร้อนกับ
ป่ า ไม้ นี่ แ หละ ถ้ า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขวั น ข้ า งหน้ า อาจจะดี ขึ้ น ก็ อยากจะฝากสมาชิ ก สภา
ได้พิจารณาในสภานี้ ในส่วนของผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับหากใคร
มีอะไรสงสัยให้สอบถามเลยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่แล้ว เชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ ในเรื่องแนวเขตของป่าไม้หรือว่าแนวเขตต่างๆ ขอชี้แจง
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) อย่างนีน้ ะครับ สมัยก่อนการปักหลักหมุดมันจะไม่แน่นอนเหมือนสมัยนี้เพราะว่าเดิมไม่ได้
มีเทคโนโลยีเป็นระบบเหมือนสมัยนี้ ไม่มี GPS ไม่เหมือนระบบสมัยปัจจุบัน เมื่อก่อนคือการ
ขีดมือในแผนที่ อาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ ณ ตอนนี้ผมไปทําระบบแนวเขตโดยใช้
ระบบของเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ซึ่งระบบที่ทําอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจน ซึ่งสามารถ
นํ ามาตรวจสอบได้ เลยเพี ยงแต่ว่ ายังไม่ ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายเท่ านั้ น เราสามารถ
ตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจนได้เลยสามารถระบุได้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ นอกเขตป่าสามารถ
ตรวจสอบได้ครับ ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาได้พิจารณา
และสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถาม เชิญครับ

นายโอกาส สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้บริหารทุกท่านครับ คือยากถามทาง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าในกรณีที่ว่าเมื่อก่อนมีใบ สธก.และได้ยกเลิกเมื่อปี 25๓๘ แล้ว จะมีการ
รังวัดใหม่หรือว่าจะดูฉบับเดิมที่ว่าที่เรียกคืนไปแล้วมาเป็นหลักฐานเดิมหรือว่าต้องมารังวัด
ใหม่ ถ้าพูดถึงว่าจะเอาหลักฐานเดิม เช่น นาย ก. นาย ข. มี คนละห้าไร่ หกไร่ ตาม สทก.
ที่ผ่านมาทีไ่ ด้ยกเลิกเมื่อปี 25๓๘ ซึ่งตรงนั้นสํานัก 16 ได้เก็บไปคืนแล้วปัจจุบันมีหลักฐาน
ตัวนั้นอยู่ และปัจจุบันมีอยู่ในเขตป่าสงวนจะเอามาวัดใหม่หรือว่าใช้ข้อมูลเดิมครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
ขออนุญาตครับ คืออย่างนี้นะครับ สทก.เดิม ซึ่งได้หมดอายุไปแล้ว ประเภทที่ว่า สทก.
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) ทีห่ มดอายุต่างๆ ถ้าสามารถนําเข้าโครงการ คทช.ได้ ก็จะนําเข้าทั้งหมดเพียงแต่ว่าต้องไป
ตรวจสอบในพื้นที่ว่า เดิมในพื้นที่ตรงนั้นยังมีสภาพร่องรอยอยู่เหมือนเดิมไหม เช่นปกติ
มีอยู่ ๕ ไร่ หากมีน้ําหลากอาจจะพัดพาไปซัก 2-3 ไร่ ก็ต้องไปตรวจสอบตรงนั้น หาก
จําเป็นต้องรังวัดใหม่ก็ต้องรังวัดใหม่เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านอื่นที่จะซักถามอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สมาชิกสภาส่วนใหญ่ได้สอบถามไปบ้างแล้ว ผมก็จะขอ
สอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่สมาชิกสภายังไม่ได้ถาม คือเท่าที่ฟังมาโครงการ คทช.เป็น
/ นโยบาย...

๘
นโยบายของรั ฐบาลเท่าที่ผมดู ข้อมูลก็เริ่มมาประมาณปี 25๕๗, 25๕๘ และ 255๙
และในปี 2560 น่าจะครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผู้แทนของ สนง.
ป่าไม้ที่ ๑ ได้ชี้แจงไป ส่ วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีตําบลแม่ยวมอยู่ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ตําบลแม่ยวมจะเป็นป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานฯ เป็นส่วนใหญ่
สํ าหรั บที่ ดินประเภทอื่ นๆ เช่น ที่ สาธารณประโยชน์ หรือ สทก.อย่ างที่ ท่าน สท.โอกาส
ได้สอบถามไปก็มีอยู่บ้างแต่น้อย เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้รับมาจาก สนง.ป่าไม้ที่ ๑ ปรากฏ
ว่ามีอยู่ ๒ ป่า ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ว่า ตําบลแม่ยวม
มีอยู่ ๒ ป่า คือป่าสงวนป่าแม่ยวมฝั่งขวา และป่าสาละวิน เพื่อให้ความกระจ่างกับสมาชิก
สภาฯ ป่ าสาละวิน มีอยู่ ๖๑ ราย 93 แปลง 158 ไร่ ตามข้อมูล เดิมที่มีอยู่เอกสาร
ป่าแม่ยวมฝั่งขวามีอยู่ ๒๙๕ ราย 309 แปลง 3๔๑ ไร่ ตรงนี้อยากจะได้ความกระจ่าง
เพิ่มเติมสักเล็กน้อยก่อนที่สมาชิก สภาฯ จะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอถามว่าอยู่
ตรงไหนบ้างเพราะไม่ชัดระหว่างป่าสาละวิน และป่าสงวนเป็นป่าเดียวกันไหม ด้วยความ
ที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับป่าไม้ หลายท่านรู้ว่าเป็นป่าแต่ไม่รู้เป็น ป่าสาละวิน หรือว่าเป็นป่า
แม่ยวมฝั่งขวา เลยอยากเรียนถามผู้แทนเจ้าหน้าที่ จาก สนง.ป่าไม้ที่ ๑ ประเด็นที่สองคือ
จํานวนแปลงผู้ที่อยู่ในพื้นทีป่ ่าทั้งสองป่า เท่าทีด่ ูตามรายชื่อแล้วคือไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะมี
ชื่อครอบครองทั้งสองป่าหรือในป่าเดียวกันก็มีอยู่หลายแปลงเพราะอยู่ในแปลงใหญ่ ก็
อยากจะเรียนถามว่าข้อมูลนี้ได้มาจากไหนเพราะว่าหลายท่านสงสัย ว่าบางคนก็เสียชีวิต
ไปแล้วแต่ยังมีชื่ออยู่ ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนไป ก็ขอเรียนถามเพิ่มเติมตรงนี้ครับ
นายไวพจน์ เรือนคําสี
ขออนุญาตชี้แจงครับ ตรงนี้จะเป็นข้อมูลเดิมของป่าสาละวิน ซึ่งป่าสาละวินจะแยกเป็น
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) สามส่วน ตั้งแต่ตอนเหนือโซนเสาหิน ส่วนตอนกลางจะอยู่ แถวท่าตาฝั่งและลงไปทาง
แม่สามแลบจนถึงบ้านสบเมยนั่นคือป่าสาละวิน จะมีอุทยานสาละวิน มาคั่นระหว่างป่า
สาละวินกับป่าแม่ยวมฝั่งขวา ป่าแม่ยวมฝั่งขวานั้นจะเริ่มตั้งแต่บ้านแม่แลบ แม่ลางิ้วยาว
ไปถึงบ้านแม่คะตวน อําเภอสบเมย นี่คือป่าแม่ยวมฝั่งขวา การสํารวจทํามาแล้วหลายปี
คือแต่ละปีงบประมาณก็ดําเนินการสํารวจเป็นปีๆ ไป ณ ตอนนี้ก็ดึงข้อมูลตัวเดิมเข้ามาสู่
คทช.เบื้องต้น และถ้าจะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงชื่อก็ จะไปบรรจุอยู่ในอนุฯ ๒ ก็จะไป
เช็ครายละเอียดตอนนั้นอีกที
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาฯ

ถ้าจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ขั้นตอนหรือวิธีการจะทําอย่างไรบ้าง จะมีเจ้าหน้าที่ของอนุฯ 2
มาตรวจเองหรือเปล่าครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
คืออนุฯ ๒ จะต้องลงมาประชาคมในพื้นที่ แต่ละท้องที่นั้นๆไป มีอะไรเพิม่ เติมก็จะมา
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) คุยกันในการประชาคมตรงนั้น ถ้าจะเพิ่มเติม จะรังวัดใหม่หรือตกหล่นเราจะแก้ไขในส่วน
ของอนุฯ ๒ ทั้งหมดให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตทบทวนคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่ สนง.ป่าไม้ที่ ๑ ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ว่า ประเด็น
ที่เป็นข้อกังวลว่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ อยู่ในเอกสารที่เราได้รับประกอบในการ
ประชุมครั้งนี้ คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าต้องรอผู้รับผิดชอบที่เรียกว่าอนุฯ ๒
ที่รับผิดชอบข้อมูลเหล่านี้จะลงมาประชาคมในพื้นที่ของเราอีกครั้ง ก็คือพื้นที่เป้าหมาย
ทุกแห่งที่มพี ื้นทีอ่ ยู่ในเขตป่านี้ ส่วนการดําเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร เราก็ยังไม่ทราบกัน
/ นายไวพจน์...

๙
นายไวพจน์ เรือนคําสี
คิดว่าคงจะเร็วๆ นี้เพราะผู้ว่าฯ ได้กําชับให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วน พวกผมก็เร่งทํางาน
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) ทั้งวัน ทั้งคื น เหมือนกั นเกี่ ยวกั บข้อมู ล เพียงแต่ว่ าตอนนี้ต้อ งผ่ า นสภาท้องถิ่นไปก่อ น
ทําเรื่องอนุญาตขึ้นไปก่อน เราถึงจะไปสู่คณะอนุฯ ๒ แต่เห็นท่านว่าจะดําเนินการให้ แล้ว
เสร็จภายในปี 25๖๑ นี้นะครับ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอเพิ่มเติมอีกนิดครับ พอดีได้ยินท่านเจ้าหน้าที่ สนง.ป่าไม้
ที่ ๑ ชี้แจงว่ า การจัดสรรที่ทํากินครั้งนี้จะไม่ได้เป็นเอกสารสิทธิ นะครับ ถ้าผมเข้าใจ
คลาดเคลื่อนก็ขออนุญาตให้ท่านชี้แจงนะครับ ตรงนี้จะจัดเป็นแปลงใหญ่และก็จะมีแปลง
ย่อยลงไปออกเป็นสูจิบัตรอีกและไม่สามารถถ่ายโอนได้ใช่ไหมครับ และถ้าหากมีการ
เปลี่ยนผู้ครองครองไปแล้วจะทําอย่างไร

นายไวพจน์ เรือนคําสี
คือรูปแบบจะออกเป็นโฉนดใบเดียว สมมุติว่าหมู่บ้านๆหนึ่งจะออกโฉนดเป็นใบเดียวแต่
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) ว่ารายแปลงย่อยตรงนี้ กรมที่ดินจะออกสูจิบัตรให้แต่ละบุคคลๆไป ภายในโฉนดใบเดียว
ตรงนี้จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ ไม่สามารถซื้อ-ขายได้ แต่สามารถถ่ายโอนเป็น
กรรมสิทธิ์ให้บุตรหลานได้ครับ ส่วนถ้ามีการเปลี่ยนมือต้องไปสอบสวนที่อนุ 2 หรืออนุ 3
ว่าเปลี่ยนไปเพราะเหตุใด ผมว่าทุกพื้นที่ต้องมีแน่ นอน เพราะฉะนั้นตอนทําประชาคม
เราต้องมาปรึกษากันว่าจะหาทางออกอย่างไร
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สท.อินถา อินแถลง ครับ

นายอินถา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

อยากจะถามเจ้าหน้าทีว่ ่ารายชื่อทุกๆ คนในเอกสารนี้ยังอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่

นายไวพจน์ เรือนคําสี
รายชื่อพวกนี้คือยังอยู่ในเขตป่าสงวนตอนทีส่ ํารวจเมื่อคราวก่อน ณ ตอนนี้ถ้ามีการ
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) เปลี่ยนแปลงก็จะมาดูกันอีกที อย่างที่ได้นําเรียนไปว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลเดิม ผมเชื่อว่า
แต่ละพื้นที่มีการเปลี่ ยนแปลงแน่ เพราะว่ามีการพัฒ นาขึ้นมาเรื่อยๆ ดังนั้ น เราจะมา
พูดคุยกันในตอนประชาคม อนุฯ ๒ อีกทีว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหน เปลี่ยน
รูปแบบใดเราจะมาคุยกันในตอนนั้นนะครับ ส่วนข้อมูลเดิมก็ถือเป็นแนวทางเหมือนเป็น
ข้อมูลนําร่องว่าพื้นที่นี้จากอนุฯ ๑ ไปอนุฯ ๒ จะจัดคนลงว่าตรงนี้ถูกต้องไหมตามรายชื่อ
นี้ถูกไหมมันเปลี่ยนแปลงยังไงจะมาดูตอนอนุฯ ๒ อีกทีครับ คือจะมีการแก้ไขในอนุ ๒
ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในคณะกรรมการอนุ ๑ มีห น้าที่ มาประชุมชี้แจงให้ สภา
ท้องถิ่นทราบ และเมื่อผ่านสภาท้องถิ่นไปให้ผู้ว่าลงนามขอใช้ประโยชน์ตรงนี้ ก่อนจะไปสู่
กระบวนการอนุ ๒ ตอนนี้จะพยายามผลักดันเรื่องการขออนุญาตพื้นที่ตรงนี้ให้ผ่านไปให้
ได้ก่อน ถ้าหากว่าตรงนี้ยังติดขัดอยู่ก็จะไม่เกิดอนุ ๒ ขึ้น และอนุฯ ๒ จะมีหลายหน้าที่
คือจะจัดคนลงภายในพื้นที่และประชาคมเรื่องอื่นๆ แต่ละอย่างๆ อย่างที่ผมได้พูดไว้ว่า
จะมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเราก็จะมาพูดกันในตอนนั้นให้ครอบคลุมทั้งหมด
ส่วนเรื่องการจัดที่ดินน่าจะเป็นในส่วนของช่างทางสํานักลงมาตรวจสอบร่วมกับปกครอง
กับทางท้องที่
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณช่างสํารวจครับ ขอเชิญ สท.กร เสริมสกุลครับ
/ นายกร...

๑๐
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานครับ ผมมีข้อสงสัยเล็กน้อยฝากท่านประธานสภาไปยังเจ้าหน้าที่ว่า
มันเป็นข้อบังคับของกระบวนการว่า อนุฯ ๑ ต้องมีบทบาทหน้าที่ ออกสํารวจและร่วม
ประชุมชี้แจงกับสภาท้องถิ่น และเมื่อกี้ท่านได้กล่า วว่า ถ้าสมมุติว่ากระบวนการนี้ติดขัด
ไม่ผ่าน อนุ 2 ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ใช่หรือไม่ครับ ถือว่าเราได้สอบถามแล้วเพราะใน
หลายๆเรื่องบางครั้งเราก็ไม่ทราบข้อมูล ก็อยากจะฝากท่านว่าหากผ่าน อนุ 1 ไปได้ตาม
ข้อบังคับก็อยากให้ทางอนุ 2 ได้พิจารณาในการแก้ไขตรงนั้นด้วยครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
คืออนุฯ ๑ มีหน้าที่จัดสรรพื้นที่และตรวจสอบดูว่าอยู่ในลุ่มน้ํา ๓, ๔, ๕ เพื่อเสนอ คทช.
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) จังหวัดดําเนินการ นี่คือเบื้องต้นนะครับ ๒ มาร่วมประชุมชี้แจงกับท้องถิ่นต่างๆที่มีพื้นที่
รับผิดชอบตรงนี้เหมือนมานั่งรับ ฟังนะครับให้ผ่านสภาท้องถิ่น อํานาจหน้าที่ของอนุฯ ๑
มี แ ค่ นี้ ค รั บ จั ด พื้ น ที่ แ ล้ ว ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จงเพี ย งแต่ ว่ า ถ้ า ผ่ า นสภาท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะผ่ า น
กระบวนการสู่จังหวัด จังหวัดก็จะดําเนินการต่อจะเป็นขั้นๆ ไปครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภา ได้ใช้เวลาในการอภิปราย/สอบถามข้อสงสัย ในเรื่องการขอความเห็นชอบ
ในการขอใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ตามโครงการ คทช. ของจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดอภิปรายอีก กระผมจะขอมติที่ประชุม ดังนี้
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตามโครงการ คทช. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

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

นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน มติที่ประชุมสภาตามระเบียบวาระที่ ๕
ญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบดํ า เนิ น การเพื่ อ ขอใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ตามโครงการ คทช. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะอภิปราย
ในวาระนี้ เชิญครับ

นายไวพจน์ เรือนคําสี
ขออนุญาตครับท่านประธานสภา ท่านนายกฯ สําหรับหน้าที่ของผมก็เสร็จสิ้นแล้ว ผมจะ
ช่างสํารวจ(สนง.ป่าไม้ที่ ๑ จ.มส.) ขออนุญาตลาเลยนะครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ สนง.ป่าไม้ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยครับ ต่อไปขอเชิญ
สท.กร เสริมสกุล ครับ
/ นายกร...

๑๑
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมขอเรียนถาม
เรื่องไฟกิ่งที่คงค้างไม่รู้ว่าผู้บริหารได้ดําเนินการหรือยังครับคือหมายเลข 403 และ 50
ของเขตทุ่งแพม และบ้านแพะคะปวงตั้งแต่หมายเลข 2-119 ไปตลอดสาย อันนี้ผมมาทวง
ถามว่าท่านได้ดําเนินการหรือยังครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม
นะครั บพอดี ท่ าน สท.กร เสริ มสกุ ล ได้ ส อบถามเรื่ องไฟกิ่ง ตามกระบวนการทํ า งาน
เมื่ อ ทางฝ่ า ยบริ ห ารได้ รั บ การแจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ ม า ก็ ผ่ า นมาทางกองช่ า งซึ่ ง ดู แ ล
รับผิดชอบในส่วนนี้ แล้วก็ผ่านทางปลัดมายังผมนะครับ ผมในฐานะผู้บริหารก็ได้สั่งการ
ให้ ไ ปดํ า เนิ น การจั ด การซ่ อ ม หรื อ ว่ า ถ้ า อุ ป กรณ์ ไ ม่ มี ท างกองช่ า งก็ จ ะดํ า เนิ น การขอ
งบประมาณซึ่งก็อนุมัติไปทุกครั้ง ที่นกี้ ็มีปัญหาซักถามกันตลอด หลายๆท่านประธานสภา
ท่านรองประธานสภา เพื่อความกระจ่างผมจะขออนุญาตประธานสภาให้ นายชูเกียรติ
ซึ่งเป็นผู้ รับผิ ดชอบโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงเพราะว่าเรามีตารางการปฏิบัติ งาน มีการเบิก
น้ํามันเพราะการที่จะไปซ่อมจะไปซ่อมคนเดียวนั้นทําไม่ได้ เนื่องจากจะต้องมีบันไดพาด
แล้วเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ปีนขึ้นไปซ่อมและก็ต้องมีคนช่วยจับบันไดให้ ทุกครั้ง อยากจะให้
สมาชิกสภาท่านกร เสริมสกุล ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ช่วยแจ้งจุดที่ท่านได้ซักถาม
เมื่อกีอ้ ีกครั้งครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับตามเลขรับที่ ๓๐๔๐ นะครับ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผมได้แจ้ง
เรื่องมาเพราะผมได้ไปร่วมงานบ้านแพะคะปวงนะครับ มีชาวบ้านได้ร้องขอมาว่าไฟกิ่ง
ตั้งแต่หมายเลขที่ ๒-๐๐๙ ดับมาหลายวันแล้วดับเป็นอาทิตย์ ช่วยนําเรื่องเสนอให้ทาง
เทศบาลรับทราบเพื่อจะได้ดําเนินการ ตามเลขรับที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ ที่นี้ผมก็ขอ
ทวงถามว่าท่านได้ดําเนินการซ่อมหรือยังเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาชาวบ้านยัง ทวง
ถามว่า ยั ง ไม่ ได้ รับ การซ่ อมแซมเลย ผมทํา หน้ าที่ มาติด ตามให้ นะครั บ และจุ ดที่ ส อง
บ้านทุ่งแพม ตามเลขรับที่ ๒๖๔๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จุดตรงที่ทางแยกเข้า
บ้านห้วยบงนะครับหมายเลข ๓๐-๕๐ ตรงนี้ก็เห็นว่าเนิ่นนานมาแล้วนะครับ ก็ไม่รู้ว่า
ระบบการซ่อมแซมไปถึงไหนแล้วครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายชูเกียรติ ชี้แจงครับ

นายชูเกียรติ กันธิยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และท่านผู้บริหารครับ ขอชี้แจงตรงจุดแพะคะปวง
ก่อนนะครับสาเหตุที่ดับมันไม่ได้ดับเป็นหลอดนะครับแต่มัน ดับทุกจุดสาเหตุที่เกิดจาก
หม้ อ แปลงของไฟฟ้ า ระเบิ ด เมื่ อ วั น ก่ อ นประมาณ ๑๑ โมงทํ า ให้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ของ
ชาวบ้ าน เช่ น ตู้ เ ย็ น ที วี พัง แล้ ว หลอดไฟของเราทั้ ง สายเกื อบยี่ สิ บ จุด ไส้ ห ลอดขาด
บัลลาสต์ช๊อตไหม้ทั้งหมด ถ้าสังเกตเมื่อคืนผมได้ไปซ่อมแซมประมาณ ๔ จุด เพราะว่าถ้า
เราจะซ่อมทั้งหมดงบเรายังไม่มีในตอนนั้น และไม่ใช่เป็นความผิดของเราด้วย เราต้องไป
คุยกับไฟฟ้าก่อนในกรณีนี้เพราะมันพังทั้งหมดมันเป็นทรัพย์สินของเรา แล้วสาเหตุเกิด
จากหม้อแปลงของเขา ซึง่ เราไม่ควรไปรับผิดชอบซ่อมทั้งหมด ท่าน สท.ลองคิดดูนะครับ
/ ทุกจุด...

๑๒
ทุกจุดเกือบยี่สิบจุด จุดหนึ่งบัลลาสต์สอง หลอดสอง สตาร์ ทเตอร์สอง คิดเป็นเงินเท่าไร
และช่วงนี้เป็นช่วงงบประมาณใหม่ วัสดุเก่าที่เหลือก็มีเพียงเล็กน้อย ผมก็เลยไปซ่อมเป็น
ช่วงๆ ในจุดที่มืดๆก่อน เพราะสาเหตุไม่ได้เกิดจากเรา เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
ทํา ให้ ไ ฟดั บ ทั้ง สาย อี ก จุด หนึ่ง บ้า นทุ่ง แพมทางเข้ า ห้ ว ยบงจุด ตรงนั้ นถ้ าใครเคยเห็ น
ผมซ่อม จะรู้ ว่าโคมไฟมัน ยื่นไปกลางถนนผมต้องดัน โคมให้ ติดสายไฟแล้ วเอารถจอด
เอาบั น ไดวางบนหลั ง รถและพาดกั บสายไฟเพื่ อ ให้ ส ามารถซ่ อมได้ และจุ ดตรงนั้ น มี
สายโทรศัพท์พาดด้วยผมไม่สามารถดันโคมให้ติดสายไฟได้ เพราะว่า ผมต้องใช้บันไดพาด
สายไฟในการพยุงผมขึ้นไป แต่ว่าโคมไฟติดสายโทรศัพท์ที่พาดผ่านนี่คือปัญหา ท่านต้อง
ออกไปหน้ างานท่านจะรู้ และจุดตรงนั้นเป็นทางโค้ง ไปสองคนถ้ารถผ่ านมาแล้ว เกิด
อุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ ไป 2 คน คนหนึ่งถือบันได คนหนึ่งซ่อมใครจะมาโบกรถ
เคยบอกท่ านครั้ง หนึ่ ง แล้ ว ผมพยายามทํ า ให้ แล้ ว แต่ ค รั้ง ที่ แ ล้ ว ผมเปลี่ ยนแค่ห ลอด
การเปลี่ยนหลอดก็ยากแล้ว แต่ครั้งนี้ต้องรื้อโคมลงมาผมไม่มีความสามารถในการรื้อครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญ สท.พรชัย รักการเลี้ยง ครับ

นายพรชัย รักการเลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและท่านนายกฯ ครับ ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง
ไฟกิ่งนะครับ ทีบ่ ้านใหม่ห้วยโผ ไฟกิ่งมันอยู่สูงเมื่อมันเสียจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือว่า
จะซ่อมแซมอย่างไรครับ ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารนะครับ ขอบคุณครับ

นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ ในเรื่องของไฟกิ่งที่ท่าน
สมาชิกสภาได้กล่าวมานะครับ ทางกองช่างได้ทําหนังสือประสานงานไปยังบ้านกาศแล้ว
เพือ่ ยืมรถกระเช้า และจะได้ไปซ่อมในส่วนที่บันไดพาดไม่ถึงแต่ทางบ้านกาศยังไม่ได้ตอบ
ว่ารถและคนขับจะว่างเวลาไหน เพราะเราจะไปกําหนดวันไม่ได้เพราะช่วงนี้ เขานํารถไป
ช่วยทางแม่คงและแม่สะเรียงทําเกี่ยวกับติดโคมไฟยังไม่เสร็จ แต่ว่าเรื่องนี้เราก็ติดตามอยู่
นะครับว่าทางบ้านกาศสามารถทําให้เราได้วันไหน ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ครับ ขอเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ท่าน ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงไปว่าได้ขอความอนุเคราะห์
รถกระเช้ าจากองค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านกาศ วั นที่เท่าไรครั บที่ท่านทําหนังสื อไป
ขอชี้แจงให้ด้วยนะครับ นี่คือประเด็นครับท่านประธานสภาท่านชี้แจงมาถึงวิธีการซ่อม
ผมเองเพียงแค่รับฟัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกฯ ก็ไม่อยู่ รองนายกฯ ก็ไม่อยู่ปล่อยให้ท่านเลขาฯ
อยู่ คนเดียว ท่านเลขาฯ ท่านรับทราบไว้นะครับ มันสะท้อนการทํางานของฝ่ ายบริหาร
นะครับ ว่าความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ มันอาจจะอยู่ในขั้นที่ แก้ปัญหาไม่รวดเร็ว
หม้อแปลงระเบิดผมเข้าใจครับหม้อแปลงเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่วิธีการท่านควร
รับชี้แจงให้ ไฟฟ้ามาดําเนินการ เพื่อที่ เราจะได้ดําเนินการในส่ วนของเรานะครับ ตรงนี้
ต่างหากครับที่มันเกิดความล่าช้า และท่านได้ทําการร้องขอหรือว่าแจ้งเรื่องไปทางไฟฟ้า
ติดตามไปถึงขนาดไหน นี้คือระบบการทํางานนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะกล่าวอ้างถึง
หม้อแปลงไฟฟ้าแล้วอ้างไปถึงไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างๆในบางส่วนก็ถูกอยู่นะครับ แต่ผมก็
ต้องบอกให้ท่านว่า ท่านก็ต้องรีบเร่งเพราะท่านต้องมีความจําเป็นที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องในเขตนั้น
/ เพื่อให้เกิด...

๑๓
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเรามีหน้าที่บริการอยู่แล้วผมต้องมาติดตามถามด้วย ทําเป็นเอกสาร
และก็มีโอกาสอภิปรายในสภาเพราะอยากจะให้ เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนต่างๆนะครับ และ
ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัตกิ ็ได้ชี้แจง เพราะฉะนั้นให้ทําเป็นมาตรฐานเลยนะครับต่อไปถ้าหากจะ
ลงพื้นที่ในการซ่อมไฟกิ่งเมื่อไหร่ บุคคลท่านใด สท.ท่านใดได้แจ้งมาโปรดทําหนังสือบอก
หรื อโทรศัพท์ บอกครับ ผมจะลงไปด้วยไปพร้ อมกั บท่ านเลยไม่ ต้ องกลั วว่าจะเสี ยเวลา
เพราะว่าผมจะลงไปดูแล้วไปดูด้วยตัวเอง ท่านจะไปซ่อมวันไหนบอกมาครับผมจะไปด้วยไม่
เสียเวลาครับเพราะผมเสียสละเวลาของผมเพื่อพี่น้องประชาชน นี่คือรูปแบบของการทํางาน
ถ้าหากว่าสองสามวันพอทนได้แต่นี้เป็นอาทิตย์ สองอาทิตย์ จากสองอาทิตย์ ก็ไปเป็นเดือน
ผมมองเห็ น ว่ าวิ ธี การแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ มี วิ ธี การเยอะแยะนะครั บ ตรงนี้ ผ มจะไม่ ล ง
รายละเอียดนะครับเพียงแค่นี้ ท่านผอ.กองช่าง ท่านทําหนังสือที่ขอความอนุเคราะห์รถ
กระเช้าไปวันที่เท่าไร่ครับ ขอชี้แจงหน่อยครับ
นายสุชาติ ผิวนวล
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตครับท่านประธานสภา รอสักครู่นะครับผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เอาลงมาแล้ว
พอดีจําวันเวลาไม่ได้ มีหนังสือออกหลายเรื่อง ได้บอกให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารมาให้ดูเลย
นะครับ คือทางเราไม่ได้นิ่งเฉยนะครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ครับ ต่อไปขอเชิญท่าน สุภักดิ์ มันทะนา ครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ บางครั้งผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ ที่ออกไปปฏิบัติงานนะครับ
อยากจะฝากท่านประธานสภา ไปถึงผู้บริหารนะครับหาคนไปช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะทํา
กันสองคนเท่านั้น วันนั้นผมก็ไปขึ้นด้วยตัวเอง เพราะตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้งครั้งแรกว่าซ่อม
ไม่ได้ผมก็ไม่เชื่อ ครั้งที่สองก็ยังไม่เชื่ออีก ครั้งที่สามเลยไปด้วยตัวเอง ผมขึ้นสายไฟนะครับ
แต่มันไม่คุ้มนะครับที่จะขึ้นเอารถไปจอดแล้วบันไดพาดสายไฟแล้วซ่อมไฟมันอันตรายจริงๆ
ที่จริงแล้วควรจะให้เจ้าหน้าที่สักสองสามคนไปช่วยกัน อย่างกรณีแยกบ้านห้วยบงน่าจะมี
คนโบกรถด้วยมันอันตรายนะครับ ที่เราประชุมกันคราวแล้ว เรื่องที่จะซื้อรถกระเช้าผมก็
เห็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีการไปยืมรถกระเช้าแล้ว วันนั้นผมก็ถามว่าได้ทํา
หนังสือยืมรถกระเช้ามาหรือ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขามาทําธุระที่เทศบาลของเรา เจ้าหน้าที่
ซ่อมไฟก็เลยขอยืมรถเพื่อใช้ซ่อมไฟตรงจุดที่มีปัญหาก่อน จริงๆวันนั้นผมอยากเอาไปทุกจุด
ถึงห้วยโผ แต่ว่าทางเมืองยวมใต้ก็ต้องใช้รถ เราก็เลยใช้เวลาที่ยืมได้มาซ่อมในบางส่วนก่อน
ตอนที่เจ้ าหน้ าที่ไปเช็คที่ บ้ านแพะคะปวง ผมก็ ไปด้วยนะครั บผมก็ ได้ ชี้แจงให้ ชาวบ้าน
บางส่วนได้เข้าใจแล้ว บางคนก็ว่าเงินเทศบาลมีทําไมไม่ซื้อ เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยชี้แจง
ด้วยนะครับ ผมก็เห็นใจทางเทศบาลด้วยไม่ใช่ผมจะเข้าข้างใครนะครับจริงๆต้องเอาความ
จริงไปพูดกับชาวบ้าน กรณีบ้านห้วยโผ แม่กองแปอย่างที่ สท.นิลวรรณ แจ้งมาคราวที่แล้ว
ก็หลายเดือนบางส่วนก็ไปทําให้ ถ้าเราไปชี้แจงให้ชาวบ้านเขาก็เข้าใจก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ
เราต้ องช่ วยกั นครั บ อย่างที่เราทําเทศบัญญัติ คราวที่แล้ วไม่รู้มี คนไปพูดอะไร มี พี่น้อง
ชาวบ้านมาถามผมว่า มีคนไปแจ้งว่าโครงการของหมู่บ้านที่ได้เสนอไว้ในแผนฯ ได้ตกไปแล้ว
เราต้องชี้แจงนะครับเราต้องพูดให้เข้าใจ ผมขอฝากสมาชิกสภาเราทุกคนบางครั้งความรู้ของ
เราไม่เท่ากันเราต้องช่วยกันนะครับมีอะไรช่วยกันแก้ไข ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านรองฯสุภักดิ์ มันทะนา ครับ ก็ขอฝากสมาชิกสภาทุกท่านไว้ด้วยนะครับ
การทํางานของเราต้องมีระบบ สภาเรามีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการทํางานของนายก
/ ถ้าท่านได้...

๑๔
ถ้าท่านได้แจ้งเรื่องอะไร วันที่เท่าไร อย่างไร ถ้าไม่มีการดําเนินการถ้านายกไม่ทําไม่สั่ง ก็ให้
แจ้งผมด้วย เผื่อว่าผมจะได้สอบถามนายกผมจะได้ติดตามให้ เรามาพูดกันลอยๆก็อาจจะ
เถียงกันแบบนี้นะครับผมขอฝากด้วยนะครับการทํางานเพื่อประโยชน์ ของชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านเลือกเรามาก็เพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชน ถ้ามีปัญหาอะไรให้แจ้งนายกๆก็สั่งการ
ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ขอฝากสมาชิกหรือว่าผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆ แจ้งผ่านสภา
มาเลยนะครับ สี่ห้าวันไม่ได้ทําผมจะเตือนนายกเองครับ ต่อไปเชิญท่าน สท.กร เสริมสกุลครับ
นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมฟังท่าน ผมงงมากเลยผมทําหน้าที่ของผมในการติดตาม
หนังสือมีเอกสารหลักฐานพร้อม ผมทําหน้าที่ของผมในฐานะเป็นสมาชิกสภาสมบูรณ์แบบ
ผมมาติดตามว่าเมื่อไหร่ท่านจะไปซ่อมนี่คือสาระสําคัญ แต่ที่ท่านพูดมาท่านยังไม่เข้าใจ
ในบทบาทและวิธีกระบวนการในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา ผมได้ทําหน้าที่ของผม
ผมได้รับเรื่องร้องทุกข์มาก็ทําเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มหรือจะเขียนด้วยลายมือตัวเองผมก็
ทําตามรูปแบบเทศบาลที่ได้ระบุไว้ พอเวลาเนิ่นนานไปพอสมควรหรือว่าอาจจะล่วงเลยมา
พอสมควรแล้ว ผมก็ต้องมาติดตามถาม ตรงนี้ท่านควรจะตําหนิท่านผู้บริหารว่าทําไมท่าน
ไม่ใส่ใจ ทําไมท่านไม่ดูแลปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆ ก็ทําไม่ได้ท่านจะเป็นผู้บริหารต่อไปหรือ
ไม่ครับ สมัยนายกสุพัฒน์ ผมเองก็ตอบโต้ท่านไปไม่ใช่น้อย สุดท้ายแล้วท่านนายกสุพัฒน์
ก็ดําเนิ นการในเรื่องไฟกิ่ งไม่เกินสามวันครับ สมั ยก่อนใช้วิธีจ้ างผู้ รับเหมาซึ่งผู้ รับเหมา
บางครั้งอยากมาก็มา ไม่อยากมาก็ไม่มา ผมถึงอภิปรายในสภาว่าวิธีนี้เลิกไปเลยใช้วิธีการ
จ้างเหมาบริการบุคคลมาดําเนินการ เลือกคนที่มีคุณภาพมาดําเนินการ ท่านสามารถสั่งการ
ได้ทุกเวลาท่านเป็นคนสั่งการได้ทั้งหมดแล้วทําไมท่านไม่ทําครับ เรื่องไฟฟ้าแค่ง่ายๆครับ
แล้วเรื่องใหญ่ท่านจะแก้ปัญหาได้อย่างไรครับ ท่านประธานครับต้องเข้าใจนะครับผมทํา
หน้าที่ของผมอยู่ ท่านไม่ต้องมาเจรจาเรื่องแบบฟอร์ม อันนั้นเขารู้กันทุกคนนะครับ ตัวท่าน
เองนั่นแหละที่ไม่รู้ ท่านประธานสภาท่านจะต้องรู้ว่าผมทําหน้าที่ของผม ผมก็ต้องติดตาม
เรื่องเหมือนที่ท่านเข้าใจว่าท่านก็ต้องติดตามเรื่อง ทุกคนมีสิทธิ์ติดตามเรื่องหมด นี่เป็นการ
ควบคุมการทํางานของฝ่ายบริหาร ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร พิจารณาเรื่องต่างๆ
พิจารณาเรื่องงบประมาณ ก็เป็นเรื่องของสมาชิกสภา ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าบทบาท
หน้าที่ของท่านมีอะไรบ้าง ผมฟังท่านแล้วท่านอาจจะไม่เข้าใจ ผมทําหน้าที่ของผมท่านควร
จะสนับสนุนว่า สท.กร ได้ทําหน้าที่แล้ว ได้ผลักดันแล้ว ท่านจะพัฒนาท่านต้องช่วยติดตาม
ว่าทําไมล่าช้า วิธีแก้ไขทําไมไม่ทําแบบนี้ ถูกไหมครับ ท่านต้องเข้าใจตามนี้นะครับ ขอบคุณ
มากครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ วันนี้เรามาประชุมสภานะครับไม่ใช่มาถกเถียงกันนะครับ วันนี้ก็มีผู้นํา
หมู่บ้านเข้ามารับด้วยนะครับ อย่างที่ผมพูดนะครับว่ามีอะไรให้ช่วยกัน มีอะไรพูดคุยกัน
ไม่ใช่มาเถียงกันแบบนี้มันไม่ควรนะครับ สภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรตินะครับน่าจะพูด
กันดีๆนะครับ ใครมีคําแนะนําดีๆก็มาพูดคุยกัน อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ ตอนนี้นายกก็ได้เข้า
มาในที่ประชุมแล้ว เรื่องที่ไปซ่อมแซมไฟกิ่งนะครับผมจะฝากประธานสภาไปถึงผู้บริหารว่า
ขอช่วยหาคนงานมาช่วยเจ้าหน้าที่ ที่ซ่อมไฟกิ่งด้วยเพราะว่าสองคนไม่ไหวจริงๆนะครับ
ถ้ามีพนักงานคนไหนว่างขอไปช่วยกันซ่อมหน่อยนะครับบางทีก็เห็นใจชาวบ้านขอฝากทาง
บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่าน สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ
/ นางนิลวรรณ...

๑๕
นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นําทุกท่าน อยากจะสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องของบ้านแม่กองแป เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ในการประชุมของ
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา ซึ่งเดิมบ้านแม่กองแป หมู่ ๙ ในการทําแผนสี่ปีตอนแรก
ชาวบ้ า นจะเอาน้ําประปา หลั งจากนั้น ทาง ผอ.กองช่าง ได้ ไปตรวจดู ถนนและรั งวั ด
เรียบร้อยว่าถนนเส้นในซอยบ้านหนองกระต่ายมีปัญหาแม้กระทั่ง รถจักรยานยนต์ยังเข้า
ไปไม่ได้นะค่ะ ท่าน ผอ.กองช่าง พ่อหลวงบ้าน และชาวบ้านก็เลยปรึกษากันว่าแผนสี่ปี
ของแม่กองแปจะเปลี่ยนจากน้ําประปาเป็นถนน คสล. พ่อหลวงบ้านได้ทําประชาคม
ชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านแม่กองแปเลยบอกว่าประปาปีนี้ก็ดีขึ้นมาแล้ว เลยขอเปลี่ยนเอา
ถนนเข้ า ไปใส่ ใ นแผนเป็ น ลํ า ดั บ ที่ ๑ แล้ ว เมื่ อ วั น ก่ อ นที่ ท างคณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาได้มีการประชุม และคณะกรรมการพัฒนามีมติไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนเอาถนน
มาเป็ น ลํ า ดั บ ที่ 1 ถามว่ า ถ้ า ไม่ ใ ช่ ค วามจํ า เป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ นํ า สท. จะทํ า ได้ ไ หม
ถ้าชาวบ้านไม่มีความต้องการ ถ้าชาวบ้านไม่เห็นความสําคัญ ของปัญหา ถ้าชาวบ้านไม่
พูดมาผู้ใหญ่บ้านจะเขียนมาลอยๆได้อย่างไร พอดีก็มีการประชาคมมีการเขียนหนังสือ
ทําอะไรไว้เรียบร้อย แต่มีบางคนที่เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนามีการขัดข้อง เราจะ
ขัดกันทําไมคะ เราเสียดายโอกาสเราอยากมาพัฒนา อยากจะฝากผู้บริหาร และสมาชิก
สภาทุกท่านได้ฟังและเข้าใจด้วย และมีคนบอกว่าดิฉันได้พูดไปว่าทําไมไม่มีหนังสือมาหา
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ สท. เพื่อจะได้ชี้แจง ดิฉันก็มาคิดว่าต้องไปชี้แจงด้วยหรือ เพราะว่า
หนังสือทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทําไปหมดแล้วว่าเราจะเปลี่ยนถนนมาเป็นอันดับ ๑ ของบ้าน
แม่กองแป อยากให้ท่านไปเห็นกับตานะคะ อยากจะฝากผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน
ด้วยค่ะ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพร ครับ ต่อไปขอเชิญ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเขต ๒ ครับ เมื่อต้นเดือนกันยายนได้มีการประชุมคณะกรรมการแผนฯ ซึง่ ผม
ก็เป็ นหนึ่ งในคณะกรรมการแผนพัฒนา ก็ได้มาประชุมเพิ่มเติมแผนปรับปรุงแผนและมี
หลายๆเรื่อง และก็มีเรื่องอ่างเก็บน้ําของบ้านห้วยบงด้วย ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ให้ความ
เห็นชอบเรื่องเพิ่มเติมแผนเข้าไป และมีของหมู่บ้านแม่กองแปด้วย วันนั้นคณะกรรมการ
แผนฯ ก็มีการทักท้วงกันนิดหน่อยเรื่องรายละเอียด เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสาร
หนั งสื อแค่อย่ างเดียว คณะกรรมการแผนฯ ก็ ยังกลั วว่าชาวบ้านส่ วนมากจะเสี ยโอกาส
ซึ่งผมก็ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ว่าจะเสียโอกาสของชาวบ้านแม่กองแปไหม เจ้าหน้าที่ก็ได้
ชี้แจงว่าจะลงไปปรับปรุงแผนในต้นเดือน ผมหนึ่งในคณะกรรมการแผนก็อยากให้มีความ
ชัดเจนไม่อยากให้ ชาวบ้านส่วนใหญ่เสียโอกาส การประชาคมครั้งแรกจะมีความชัดเจน
แต่พอส่งมาครั้งที่สองผมดูแล้วยังไม่มีความชัดเจนผมก็เกิดความเป็นห่วง ที่มาประชุมวันนี้
ผมก็อยากจะสอบถามทางผู้บริหารว่าเมื่อไหร่จะลงไปปรับปรุงแผนให้กับหมู่บ้านแม่กองแป
เพราะว่าถ้ ายั งไม่ ได้ทํ าจะทําให้ หมู่ บ้านแม่ กองแปเสี ยโอกาส เพราะในเทศบั ญญัติ ปี นี้
บ้านแม่กองแปยังไม่ได้สักโครงการเลยครับผม ก็ขอชี้แจงให้ สท.นิลวรรณ ทราบด้วยไม่ได้มี
อคติอะไร จริงๆแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องชาวบ้าน เพราะประชาคมมาครั้งแรกก็ชัดเจนดี แต่ใน
การส่งมาครั้งที่สองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่า นี่ก็ไม่รู้นะครับ
เพราะมีหนังสือแค่แผ่นเดียว ขอบคุณครับ
/ นายหมวก...

๑๖
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ สท.ชาญชัย ไชยสูตร ครับ ต่อไปขอเชิญ สท.กร เสริมสกุล ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมจะขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่าน สท. นิลวรรณ
ขอชี้แจงให้ตรงๆไปเลยนะครับว่าในกระบวนการของคณะกรรมการพัฒนา ซึ่งมีทั้งหมด
17 ท่าน ที่มาประชุมวันนั้นเกิน ๑๐ ท่าน เกินครึ่งหนึ่ง ท่านต้ องเข้าใจก่อนนะครับว่า
คณะกรรมการไม่ได้จํากัดการพัฒนาของท่าน ก็อยากให้ท่านได้พัฒนาเหมือนกันแต่ทั้ งนี้
ทั้งนั้นแล้วเอกสารที่ท่านเอามาไม่ครบถ้วน ก็เลยถามว่าจะเป็นความต้องการของใครอย่าง
แท้จริงนี่คือประเด็นครับ คือถ้าท่านอ้างว่าผมเป็นผู้นํา ผมเป็น สท. ผมเป็นพ่อหลวงบ้าน
แล้วจะใช้อํานาจมาบีบบังคับเอามันไม่ได้ครับ เพราะทุกอย่างต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วม
ชั ด เจนแค่ ไ หนนั้ น ต้ อ งดู เ อกสารประกอบ แต่ เ อกสารของท่ า นไม่ มี เมื่ อ ไม่ มี แ ล้ ว
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาว่าอยากให้ท่านลงไปทําเอกสาร ถ้าหากว่าท่านไม่เข้าใจใน
วิธีการทํา ก็ให้ไปดูที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ครับว่ากระบวนการขั้นตอนตกหล่นอยู่ตรงไหน
เรื่องนี้ผมเคยทํามาแล้วแล้ว และก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราทําด้วยหลักฐานชัดเจน
และถูกต้องไม่ได้แอบอิงหรือใช้อํานาจแม้แต่น้อย เราให้พี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นวันนั้นเอกสารลายเซ็นก็ไม่ได้บ่งบอก แล้วเอกสารการประชุมก็ไม่มีแล้วจะให้ได้
ยังไงครับ เคยมีการเปลี่ยนโครงการมาแล้วหลายยุคหลายสมัย คณะกรรมการเลยหวั่นเกรง
ว่าผู้มีอํานาจจะใช้ตรงนี้มาเป็นผลประโยชน์ของตัวเอง เพราะฉะนั้นแล้วก็บอกให้ท่านว่าให้
กลับไปทํามาใหม่เมื่อไปทํามาใหม่เรียบร้อยแล้ว ขาดเอกสารสมบูรณ์ตรงไหนก็ให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์มานําเสนอ คณะกรรมการแผนพัฒนาพร้อมจะให้ความเห็นชอบอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นไม่มีเอกสารมายืนยันหลักฐาน มันก็ยากที่จะให้ความเห็นชอบได้คณะกรรมการมีทั้ง
สภอ.ท่าตาฝั่ง มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มีหลายคนแล้วฝ่ายสภาก็มีผม ท่านสท.ชาญชัย ไชยสูตร
และสท.ระเบียบ กันธิยะ สามคนก็หาทางออกให้ว่าเราไม่ได้จํากัด ท่านหรอกครับให้ท่าน
กลับไปปรับแผนมาใหม่ ถ้าหากว่าท่านไม่เข้าใจท่านก็ใช้อํานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในการ
เรียกประชุม ลงวันที่ไว้ ประชุมแล้วมีใครเสนอแนะก็ลงบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์ อักษร
เพราะเราจะได้เห็นว่ามีคนประชุมกี่คน และถ่ายภาพประกอบด้วยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ
ท่านก็ไม่ต้องเอาคนมาเยอะแยะก็ได้ หลักฐานเอกสารก็พอจะระบุได้ เพราะว่าบุคลากร
หรือว่าคณะกรรมการพัฒนาทุกคนมีศักยภาพครับดู กันเป็นครับ เพราะว่า มาจากฝ่าย
ปกครอง มาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ตํารวจท่าตาฝั่ง ยังบอกเลยว่าถ้าเป็น
สํานวนมันก็บกพร่องอยู่ ที่นี้เราก็อยากจะให้ท่านกลับไปทําใหม่เราไม่ได้ตัดสิทธิของท่าน
นะครั บ ท่านต้องเข้าใจนะครับ ท่านก็มีสิทธิ ที่จะร้องขอและทําตามอย่างที่ผมบอกนี้ ได้
ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้นําที่มีความเข้าใจในด้านนี้ แต่ท่านจะต่อว่าก็ไม่ถูกนะครับเราทําหน้าที่
ของเราด้วยความสมบูรณ์แบบ ทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ทําหน้าที่ของเราด้วยความ
เสมอภาค หากเราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง วันหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจแล้วย้อนถามมาว่า
มาเปลี่ ยนแผนของข้าพเจ้าจากแผนอันดับ ๑ ทํ าไมต้องเป็นแบบนี้ จะให้ ผมจะตอบได้
อย่างไรครับ จะบอกว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะ เพราะท่านสท. ผู้ใหญ่บ้านมาเปลี่ยน และมัน
เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว ผมมีประสบการณ์ครับผมอยากจะให้เกิดความชัดเจน
ขึ้นมาเลย คือถ้าจะเปลี่ยนเมื่อเราตรวจดูแล้วมีความถูกต้อง มั่นใจได้ว่าผ่านกระบวนการ
ถูกต้องเราจะไม่ปฏิเสธเลยเราจะเปลี่ยนแผนให้ทันทีเลยครับ ตรงนี้คือที่เราทักท้วงท่านคือ
เหตุนี้แหละครับท่านประธานสภาครับ
/ นายหมวก...

๑๗
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ สท.กร เสริมสกุล ครับ ต่อไปขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ

นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
พอดีมีภารกิจออกไปนอกห้องประชุม ในเรื่องไฟฟ้าทางบริหารไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับ
วันนั้นท่านปลัดก็ได้ขอรถกระเช้าจากเทศบาลเมืองยวมใต้ ก็ช่วยได้จุดเดียวนะครับ และผม
ก็ ได้ ให้ ทางกองช่ างทํ าหนั ง สื อไปถึ งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลบ้ านกาศเพื่ อขอความ
อนุเคราะห์รถกระเช้ามาซ่อมในจุดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถซ่อมได้ เราก็ต้องรอว่าเขาจะว่าง
วันไหน ผมได้ทําหนังสือไปเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ก็ยังไม่ได้ตอบรับกลับมา นี่คือ
ประเด็ น ที่ อ ยากจะอธิ บายให้ ทางสมาชิ ก สภาได้ เข้ า ใจว่ า ทางบริ ห ารไม่ ไ ด้ นิ่ งนอนใจ
การทํางานทุกอย่างต้องทําไปตามขั้นตอน ไม่ได้โยนภาระให้เจ้าหน้าที่มาตอบ แต่จะให้ตรง
ประเด็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฎิบัติ บางครั้งผมมาชี้แจงก็ว่าผมแก้ตัวนะครับ ก็เลย
อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมาชี้แจงเหตุผล ท่านรองประธานสภาฯ ก็ได้ยอมรับว่าการ
ทํานี้มีความเสี่ยงอาจจะได้รับอันตราย จึงเป็นที่มาว่าเราได้ขอตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ
เพื่อซื้อรถกระเช้า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติก็มีนายเกิดผล นายชูเกียรติ 2 คนนะครับที่ไปช่วยกัน
อย่ างวันนี้ฝนตกการออกไปซ่อมก็ลํ าบาก ทางบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ได้มีการ
กําชับตลอดว่าต่อไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการบันทึกทุกอย่างและงานในส่วนนี้ก็อยู่ในการ
รับผิดชอบของกองช่าง และในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนก็อาจจะช้าหน่อย ในส่วนเรื่องของท่าน
สท.นิลวรรณ ในเรื่องของแผนนะครับ ซึ่งเราได้รับการแจ้งมา ๒ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านห้วยบง
วันนั้นทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาชี้แจงให้คณะกรรมการแผนฯ ที่ประชุม ก็เป็นที่เข้าใจและเป็นที่
พึงพอใจ ที่ประชุมจึงอนุมัติให้เปลี่ยนตามความต้องการของบ้านห้วยบง ส่วนบ้านแม่กองแป
ผมได้รวบรวมเอกสารมาเสนอให้คณะกรรมการแผนพิจารณา ซึ่งก็มีท่านสท. ของเราเป็น
กรรมการอยู่สามคนนะครับ ทางบริหารได้บอกว่าเมื่อท่านผู้นําคือผู้ใหญ่บ้าน สท.ได้ทําแผน
มาก็แสดงว่ ามีความต้องการ เราก็ เชื่อในเกียรติของท่ าน ไม่ใช่ ว่ าจะมาโกหกหรือมาใช้
ดุลพินิจของตัวเองมาสนองความต้องการของตัวเองภาวะผู้นําคงจะสูงพอ แต่ที่ประชุมเสียง
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับก็ต้องยอมรับในมติที่ประชุมนะครับ ในส่วนของการปรับปรุง
แผนได้สั่งไปทางกองแผนภายในเดือนตุลาคมนี้จะต้องลงทุกหมู่บ้านเดี๋ยวผมจะไปติดตาม
ด้วย ผมก็จะพยายามทําให้ทันเพราะเราจะประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกายน คําว่า
แผนไม่ใช่เป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรในขณะนั้นอาจจะมองว่าสิ่งนี้สําคัญแต่ปัจจุบันจะเห็นว่าอย่าง
อื่นสําคัญกว่านะครับก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทศบาลของเราจะดีอย่างหนึ่งคือ
เมื่ อเราได้ ปรั บปรุ งแผน และฝ่ ายบริ หารได้ เสนอให้ คณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ
เห็ นด้วย นายกฯ ก็สามารถประกาศแผนนี้ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตท่านนายอําเภอ
ท่านผู้ว่าแล้ว แต่เนื่องจากว่าทางเราได้ตรวจสอบกันอย่างละเอียดก็เลยเกิดปัญหา บางครั้ง
ทุกคนก็มีหลักการและเหตุผล ความเข้าใจไม่ตรงกันเกิดความขัดแย้งก็เป็นเรื่องปกติ ผมให้
เกี ย รติ ท่ าน สท. ผู้ ใหญ่ บ้ าน เจ้ าของพื้ นที่ เมื่ อมี การทั กท้ ว งมาท่ านก็ ต้ องรั บผิ ดชอบ
ในหนังสือที่แจ้งมา ทางบริหารเราให้เกียรติทางสภาหรือว่าทางผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเกิดมีข้อ
ขัดแย้งกันภายในหมู่บ้าน ท่านก็ต้องรับผิดชอบในการที่ท่านเสนอมาคําว่าแผนก็เป็นสิ่งที่ไม่
เสียหายเราจะมีสักร้อยแผนก็ได้แต่ว่านําไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งงบประมาณของเราก็มีน้อยนิด
ซึ่งท่านก็คงจะเข้าใจว่าแต่ละโครงการที่ทางบริหารเสนอไม่ว่าจะเป็นเทศบัญญัติ หรือว่าเป็น
การจ่ ายขาดมั น ไม่ ใช่ ง่ ายๆนะครั บ ผ่ านการซั กถามผ่ านหลายๆอย่ างๆบางอย่ างก็ ได้
บางอย่างก็ตก ผมก็ไม่กังวลนะครับเพราะผมได้ทําหน้าที่ของผมแล้ว เมื่อได้รับเรื่อง
/ ร้องเรียน...

๑๘
ร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน จาก สท. บ้านแม่กองแป ผมก็นําเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ซึ่งผมก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งจริงๆ ท่านรองฯ สมเพชรก็ได้บอกว่าเห็นด้วยแต่ว่า
บริหารเราเป็นเสียงส่วนน้อยก็ต้องขอโทษทาง สท.นิลวรรณ ด้วยนะครับและทางผู้ใหญ่บ้าน
แม่ ก องแปด้ ว ยนะครั บ แต่ ท่ า นไม่ ต้ อ งกั ง วลนะครั บ เดี ย วก็ ไ ด้ อ ยู่ รอให้ เ ราทํ า ตาม
กระบวนการอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เอาละครับผมคิดว่าก็พอสมควรแล้วการอภิปรายในเรื่องต่างๆ
และก็เลยเที่ยงแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาประชุมและเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมจะขอ
ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

เลิกประชุม เวลา 12.20 น.
ลงชื่อ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ยวม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
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สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่ยวม เขต 1
ลงชื่อ
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