รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ 1 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
..............................

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อสมาชิกสภาฯ
นายนิพล
นายสงัด
นางนฤมล
นายโสภณ
นายประดิษฐ์
นายณรงค์
นายคำ
นายเดช
นายกำธร
นางประภาพร
นางผ่องพรรณ

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วิปันเขตร
ปันเมา
วงค์นำ
มหาวัน
แสงคำ

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ลายมือชื่อ
นิพล
สงัด
นฤมล
โสภณ
ประดิษฐ์
นายณรงค์
คำ
เดช

หมายเหตุ

นามวงค์
สายคำฟู
คำจม
สุภารักษ์
สุวรรณ์
กองเงิน
วิปันเขตร
ปันเมา
ลาการประชุม
ลาการประชุม

ผ่องพรรณ

แสงคำ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายดวงเด่น

ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ดวงเด่น
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

2
3
4

นายดนุพิทย์
นายเทิดศักดิ์
นางอรุณี

เทวิน
วังหลัง
สายหมอก

5

นางสาวธันย์นชิ า สิทธิพงษ์เจริญ

6
7

นายชุมพล
นางสาวพิกุล
นางสาวชนภัส
นางนงนุช
นายอดุลย์
นายสุภชัย
นายกิตติพงษ์
นายนันทพงษ์

รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
กำนันตำบลแม่แฝกใหม่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

8
9
10
11
12
13

ตระกูลวงศ์
ยะคำดุก
อินกวา
ถารียะ
ตานัน
นามวงค์
คุณนา
เกตุมณี

หมายเหตุ

ศรีบุรี

ดนุพิทย์ เทวิน
เทิดศักดิ์ วังหลัง
อรุณี
สายหมอก
ธันย์นชิ า

สิทธิพงษ์เจริญ

ชุมพล
พิกุล
ชนภัส
นงนุช
อดุลย์
สุภชัย
กิตติพงษ์

ตระกูลวงศ์
ยะคำดุก
อินกวา
ถารียะ
ตานัน
นามวงค์
คุณนา
นันทพงษ์ เกตุมณี
/ ผู้เข้าร่วม...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายนพพล วงค์จันทร์ตา
นายสามารถ อินต๊ะ
นายพิทักษ์ นันตี
นางสุปราณี ศีลสังวรณ์
นายนิคม
คำตุ่น
นางสาวสุภาพร ปิยพันธุ์เศรณี
นายมานะ
ขุนนา
นายธีรยุทธ จันทร์แดง
นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นพพล วงค์จันทร์ตา
สามารถ อินต๊ะ
พิทักษ์ นันตี
สุปราณี ศีลสังวรณ์
นิคม
คำตุ่น
สุภาพร ปิยพันธุ์เศรณี
มานะ ขุนนา
ธีรยุทธ จันทร์แดง
อุบลวรรณ กันทาทอง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หมายเหตุ

/เริ่ม...
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เริ่มการประชุม
นายนิพล นามวงค์

เวลา 09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวเมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว
กระผมขอเปิ ด การประชุ ม สภาเทศบาลตำบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว สมั ย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 1
นายนิพล นามวงค์

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ
เรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัวครั้งนี้ มีสมาชิ กสภาฯ ลาการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ
นายกำธร วงค์นำ และ นางประภาพร มหาวัน

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
นายนิพล นามวงค์

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ กล่าวในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ไม่มีการ
รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติค้างพิจารณา
3.1 ญั ต ติ พิ จ ารณาร่างเทศบั ญ ญั ติ เรื่อ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และ
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ประธานสภาฯ กล่าวระเบียบวาระที่ 3 ญัตติคา้ งพิจารณา ข้อ 3.1
เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3
ขั้นลงมติ ซึ่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์
แม่ ค รั ว ได้ เสนอญั ต ติ เพื่ อ ขอรั บ ความเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
ดังกล่าวต่อ สภาเทศบาลฯ เรียนเชิญ ปลัดเทศบาล ปฏิ บัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมฯ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวเรียนประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ ค้าง
พิจ ารณา เพื่ อ ขอความเห็ นชอบร่างเทศบั ญ ญั ติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 ขั้น แปรญั ตติ
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ใน
คราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี
2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ข้อ บั งคั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่ ม เติม ถึ ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) และสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้นัด
ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ กระผมจึงขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ เพื่อให้สภาเทศบาลฯ พิจารณา
ต่อไป
/ นาย..

นายนิพล นามวงค์

นายดวงเด่น ศรีบุรี

นายนิพล นามวงค์

นางผ่องพรรณ แสงคำ

นายนิพล นามวงค์

-4ประธานสภาฯ กล่าว ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ สภาเทศบาลฯ
ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว และส่งให้ คณะกรรมการแปรญั ตติ
รับ คำแปรญั ตติ และตรวจร่ างเทศญั ตติ ดังกล่ าว โดยกำหนดให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาเกี่ยวกับการแปรญัตติ ให้แล้วเสร็จ
ในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕63
ดั งนั้ น จึ งขอเชิ ญ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ได้ แ ถลงและ
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการรับคำแปรญัตติและการตรวจ
ร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าว
สมาชิกสภาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงและ
ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ เรี ย นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจงว่า ในช่วงระยะเวลาการ
ยื่นเสนอขอแปรญัตติ คือ ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2563
ในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. ของแต่ละวันนั้น คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้ดำเนินการรับคำแปรญัตติ และตรวจร่างเทศบัญญัติ
พร้อมทั้งสรุปเกี่ยวกับการแปรญัตติ ในการประชุมคณะกรรมการฯ
เมื่ อ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ได้ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
นายกเทศมนตรี ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด ทั้งในส่วนของชื่อ
ร่างเทศบัญญัติ, หลักการและเหตุผล และรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
ทั้งนี้ในการพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะกรรมการแปร
ญั ตติฯ ซึ่งได้มีการประชุม ในวันที่ 19 สิ งหาคม 2563 และได้
สรุ ป เป็ น รายงานเรี ย นถึ งประธานสภาเทศบาลฯ ไปแล้ ว นั้ น ที่
ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการพิ จารณาโดยละเอียดรอบคอบ
และเห็นว่าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ เป็นไปตามหลักการและเหตุผล
คณะกรรมการฯ จึงนำส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามร่างเดิม เพื่อให้ประธานสภา
เทศบาลฯ นำเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สภาฯ ได้
พิ จ ารณาในการประชุ ม ฯ ครั้ ง นี้ และขอท่ า นประธานสภาฯ ได้
ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 45 และ ข้อ 49
ประธานสภา ฯ กล่าวในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันนี้ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ ได้ แ ถลงและชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ ไปแล้ ว นั้ น โดยไม่ มี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ
แต่อย่างใด ทั้งในส่วนของชื่อร่างเทศบัญญัติ, หลักการและเหตุผล
/ และ...

-5และรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และนำส่ งร่างเทศบั ญ ญั ติ ฉบั บ ดั งกล่ าว
ตามร่างเดิม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแปรญัตติ จะดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้ อบั งคั บ การประชุม สภาท้ องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ซึ่งระบุ
ว่า “ในการพิ จารณาร่ างข้ อบัญ ญั ติวาระที่สอง ให้ป รึกษาเรี ยง
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น”
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 หรือไม่
ที่ประชุม

สภ าเทศบาลฯ ไม่ มี ส มาชิ ก สภ าท่ า นใด จะอภิ ป รายหรื อ มี
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ใน
การพิจารณาว่าจะให้ความเห็ นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ร่าง
เทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 หรือไม่

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ สภาเทศบาลฯ
ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็น การพิจารณา ในวาระที่ 3
ขั้ น ลงมติ ซึ่ งระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยข้ อ บั งคั บ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 52 กำหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันควร”
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาลงมติ
ว่าจะให้ตราร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเทศบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น
เทศบัญญัติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาการประชุม 2 ท่าน
/ ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 4
นายนิพล นามวงค์
นายดนุพิทย์ เทวิน

-6เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ ที่ประชุม
สภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอหรือไม่ หากมีขอเชิญ
รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าวกระผมได้เข้าร่วมประชุม
แทนท่านปลัดฯ เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน ช่องทางจราจร 4 เลน ซึ่ง
กรมทางหลวงได้ จั ด ประชุ ม ขึ้ น ในตำบลแม่ แ ฝก ในการประชุ ม ฯ
กระผมมีข้อสงสัยจึงสอบถามในที่ประชุมว่า ทำไมไม่มีการจัดประชุม
ที่ตำบลแม่แฝกใหม่บ้าง มีแต่ประชุมในตำบลแม่แฝก ทั้งที่พื้นที่ของ
เราติดกับถนนสายหลักที่จะก่อสร้าง ควรที่จะจัดประชุมผู้นำในพื้นที่
ตำบลแม่ แ ฝกใหม่ จะได้ ร่ ว มกั น ปรึ ก ษาหารื อ ว่ าจะแบ่ ง ช่ อ งทาง
จราจร ถนน 4 เลน อย่างไร ถึงจะไม่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
ภายหลัง และจะได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ตำบลแม่แฝกใหม่ เกี่ยวกับกรณีการก่อสร้างถนนดังกล่าว ทุกวันนี้
ปัญ หาของพื้ น ที่ เราที่ พ บ คื อ เรื่อ งของน้ ำ ซึ่งมี ปั ญ หาตลอดเวลา
เทศบาลฯ จะต้องติดต่อประสานงานกับ กรมทางหลวง โดยประสาน
ไปยังผู้อำนวยการกรมทางหลวง เพื่อขอให้เข้ามาจัดประชุมในตำบล
แม่แฝกใหม่ ไม่เช่นนั้นถนนในพื้นที่เราอาจจะเหมื อนเช่นห้วยน้ำริน
ถนนไม่มีเกาะกลาง เป็นปัญหา มีรถวิ่งจำนวนมากเมื่อจะข้ามถนน
ข้ามยาก และบ่อยครั้งที่ต้องขับรถวนกลับ ไปมา 2 ถึง 3 รอบ ถึงจะ
ข้ามถนนได้ โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีสูงอันตรายอย่างยิ่ง อีกตัวอย่างคือ
ปัญหาถนนที่แม่โจ้ มีการทำถนนสูงมาก เกิดปัญหาเรื่องน้ำ มีน้ำท่วมขัง
ประชาชนได้รับ ความเดือ ดร้อน กระผมจึงขอเสนอแนะให้มี การจัด
ประชุมเรื่องการทำถนนช่องทางจราจร 4 เลน ขึ้นในตำบลแม่แฝกใหม่
ขอให้เทศบาลฯ ช่ วยประสานงาน กระผมมีหมายเลขโทรศัพท์ของ
ช่ า งบริ ษั ท ฯ ที่ เป็ น ผู้ ด ำเนิ น งาน คื อ ช่ า งดิ ษ ฐ์ หมายเลข 061 6599994 และ ช่างศักดิ์วิชัย 081 - 18815658 ขอให้ทุกท่าน
จดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์นี้ไว้ครับ มีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องงาน
ก่อสร้างถนนดังกล่าวโทรสอบถามได้ และสำหรับการจัดประชุมใน
ตำบลแม่แฝกใหม่ของเรา ท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านรวมถึง ทางแก่เหมือง
สามารถช่วยประสานงานตามหมายเลขโทรศัพท์ของช่างทั้ง 2 ท่าน
เพื่อขอให้กรมทางหลวงจัดประชุมในตำบลแม่แฝกใหม่ได้ครับ
กรณี ของต้ น ไม้ ต ามเส้ น ทางถนนที่ ก รมทางหลวงจะ
ดำเนิ น การก่ อสร้างนั้ น หน่ ว ยงานหรือ ท่ านใดต้อ งการนำไปปลู ก
สามารถแจ้ ง ความประสงค์ ยั ง ไปกรมทางหลวงได้ ไม่ เกิ น เดื อ น
กันยายน 2563 และเท่าที่กระผมทราบข้อมูลตามสัญญาของกรม
ทางหลวง เขาจะดูแลต้นไม้ที่ท่านนำไปปลูก ระยะเวลาการดูแลเป็นปี
และมี ก ารทำทะเบี ย นคุ ม ด้ ว ย หากเทศบาลฯ ของเราแจ้ งความ
ประสงค์ขอต้นไม้ คือถ้าเป็นไปได้นำมาปลูกบริเวณสนามกีฬาตำบล
แม่แฝกใหม่ เราจะได้ประโยชน์จากต้นไม้ดังกล่าวเป็นอย่างมาก
เรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ กระผมคิดว่า
ท่านปลัดฯ มอบหมายเพียงให้ติดตามและดูแลเรื่องนี้เท่านั้น
/ แต่...

นางผ่องพรรณ แสงคำ

-7แต่มาทราบภายหลังว่ามีคำสั่งฯ แต่งตั้งให้กระผมเป็นคณะกรรมการ
เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับอำเภอ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคม
2563 ประมาณวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 กระผมได้เข้าร่วม
ประชุมกับกับอำเภอสันทราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วน
ของอำเภอมีท่านปลัดอาวุโสเข้าร่วม และท่านมีความเห็นพร้อมทั้ง
ฟันธงว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกนั้น เป็นที่สาธารณะ สำหรับกระผมฟันธง
ไม่ได้เช่นนั้น เนื่องจากมีที่งอก ณ ช่วงวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
ได้มีการสอบข้อเท็จจริง กระผมได้ทำบันทึกความเห็นแย้ง เนื่องจากไม่
เห็นด้วยที่จะระบุหรือฟันธงทันทีว่าเป็นที่สาธารณะ โดยไม่ได้มีการ
ตรวจสอบกันอย่างชัดเจน หากเป็นที่สาธารณะจะต้องไม่ติดโฉนด
ที่ ดิ น น้ ำ ท่ ว มไม่ ถึ ง แต่ นี้ ไ ม่ ใช่ ณ ตอนนี้ ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง มาถึ ง
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ถึงแม้ว่าเทศบาลฯ จะได้ประโยชน์ แต่
ต้องเอาความถูกต้องเป็ นสำคัญ ที่ งอกไม่จำเป็ นต้องออกโฉนดได้
เสมอไป จะต้องมีการพิสูจน์ที่ดิน หากมีทงี่ อกจากฝั่งเราแล้วสามารถ
พิสูจน์ที่ดินได้ เราก็สามารถออกโฉนดได้ หรือบางกรณีเจ้าของที่ดิน
สามารถครอบครองที่งอกได้ แต่ออกโฉนดไม่ได้ กระผมได้ศึกษาดู
ฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่งอก ฎีกาประมาณปี พ.ศ. 2539, 2540 และ
พ.ศ.2543 ทุกท่านสามารถเข้าไปสืบค้นและศึกษาดูได้ ที่งอกติด
โฉนดถือว่าเป็นสิทธิ์ หากเทศบาลฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสั่ง
ให้เขาย้ายออก ก็สั่งให้เขาย้ายออกทั้งหมดไม่ได้ ต้องมีการตรวจสอบ
กันอย่างชัดเจนและมีการพิสูจน์ที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงด้วยความ
ถูกต้อง และในวันที่ 17 กันยายน 2563 หลังจากที่ได้มีการประชุม
เกี่ย วกับ การบุ กรุก ที่ ส าธารณะแล้ ว กระผมได้เข้าร่ว มประชุม กั บ
หน่วยงาน กอ.รมน. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เสนอเรื่อง
ของไฟฟ้าฯ ทั้งนี้ กองบิน 41 พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
เรื่องเกี่ยวกัยบการก่อสร้างและการทำการสูบน้ำ กรณี ประปาหมู่ที่ 7
บริเวณตลิ่งแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ เป็นที่สาธารณประโยชน์
ใช้ร่วมกัน ต้องขออำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด จะขอเพียงแค่กรมเจ้าท่า
ไม่ ไ ด้ ท้ อ งถิ่ น เราก็ อ นุ ญ าตให้ ไ ม่ ไ ด้ กระผมได้ ให้ ก องช่ า ง แจ้ ง เรื่ อ ง
ดังกล่าวนี้ให้บริษัทฯ รับทราบแล้ว
เรื่องในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ ตามที่ผู้ใหญ่บ้านติดตาม
เรื่องนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทเอน เอส ฟาร์มฯ ยังไม่แจ้งเรื่องมา
สมาชิกสภาฯ กล่าวสืบเนื่องจากที่ท่านรองปลัดฯ ได้เรียนให้เห็นถึง
ความสำคัญของการจัดประชุมกรณีการก่อสร้างถนน ช่องทางจราจร
4 เลน ในตำบลแม่แฝกใหม่ เห็นด้วยและต้องการให้ที่ประชุมสภาฯ
รวมถึงผู้นำหมู่บ้านที่มาในวันนี้ ได้แสดงความคิดเห็นคือต้องการฟัง
ความคิดเห็น ถึงเหตุผลประเด็นเรื่องของการจัดประชุมในพื้นที่เรา
เรื่องปัญ หาถนนชำรุด มีน้ำท่วมขัง ได้เดินทางไปตามถนนในซอย
หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 12 และเชื่อมไปยังหมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่
พบว่าถนนบริเวณโค้งหอพัก มีน้ำท่วมขัง ถนนทรุด มีน้ำทะลักล้น
ขึ้นมาบนถนนสายดังกล่ าวอยู่บ่อยครั้ง จะสามารถหรือมี วิธีแก้ไข
ปัญหาได้หรือไม่
/ นาย...

นายโสภณ สุภารักษ์
นายนิพล นามวงค์

นายดวงเด่น ศรีบุรี

นายนิพล นามวงค์

นายดวงเด่น ศรีบุรี

นายกิตติพงษ์ คุณนา

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

-8สมาชิกสภาฯ กล่าว เรื่องที่รกร้างวางเปล่า ข้างฟาร์มเจ๊แดง พบว่าที่
รกมาก ขอเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ประสานเจ้าของที่ดังกล่าวด้วย
ประธานสภาฯ กล่าวเรื่องการจัดประชุมกรณีก่อสร้างถนน ช่องทาง
จราจร 4 เลน ในตำบลแม่แฝกใหม่ เห็นด้วย เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอผู้บริหารได้ประสานงาน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
การจัดประชุม กรณีก่อสร้างถนน ช่องทางจราจร 4 เลน กระผมมี
ความคิดเห็นว่า ขอให้หมู่บ้านได้กำหนดเวลาจัดประชุมพร้อมกัน
ประธานสภาฯ กล่ าวเรื่ อ งการก่ อ สร้ างถนนช่ อ งทางจราจร 4 เลน
โดยเฉพาะหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ติดกับถนนดังกล่าว คือ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3
หมูที่ 5 และหมู่ที่ 14 จะมีปัญหามากเรื่องจุด ท่อน้ำเสีย กรณีของภูมิ
ประเทศที่เปลี่ยนไป สามารถกำหนดได้ ผมขอท่านกำนันได้นัดประชุม
จะนัดกันวันใด เวลาใด ขอท่านแจ้งให้เทศบาลฯ รวมถึงสมาชิกสภาฯ
รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกันต่อไป
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
เห็นควรจัดประชุมครั้งเดียวพร้อมกัน โดยสถานที่จัดประชุมใช้ที่โดม
อเนกประสงค์ของเทศบาลฯ
กำนันตำบลแม่แฝกใหม่ กล่าว ถนนช่องทางจราจร 4 เลน ที่ผ่านมา
กระผมได้ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหลายท่าน และได้
พูดคุยกับผู้อำนวยการกรมทางหลวง กระผมสอบถามข้อมูลเรื่องการ
ก่อสร้าง ช่องทางจราจรถนน 4 เลน 8 เลน สอบถามมาหมดทุ ก
ประเด็นแล้ว ทั้งเรื่องของลำเหมือง น้ำเสีย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 หมูที่ 5
และหมู่ที่ 14 จะมีการเปลี่ยนทิศทางน้ำ กรณีประปาหมู่บ้านวิ่ง 2
แนวเขต ส่วนการวางท่อในแนวเขตทางหลวงมีความผิด จุดบริเวณที่
กลับรถ จะมีจุดใดบ้างรวมถึงกรณีต้นไม้ พ่อแม่พี่น้องท่านใดต้องการ
สามารถแจ้งเรื่องขอตันไม้ไปปลูกได้ โดยการดำเนินการก่อสร้างถนน
ในปีแรกนี้จะเป็นการขุดล้อมต้นไม้ และปีต่อไปเป็นงานก่อสร้าง เรา
ได้มีการสอบถามผู้อำนวยการทางหลวงมาหมดทุกประเด็นแล้ว
เรื่องน้ำท่วมขังบริเวณถนนแถวร้านโค้งก็เหลียว กระผมได้แจ้งมา
นานมากแล้ว ขอเทศบาลฯ ได้ติดตามเรื่อง
เรื่องการซ่อมแซมถนนเป็น หลุมเป็น บ่ อในหมู่บ้ านแต่ละหมู่บ้ าน ขอ
กองช่างได้ดำเนินการเร่งด่วนให้ด้วย โดยขอให้นำเอาวัสดุที่จะนำมาใช้
ในการซ่อมแซมมากองไว้ให้หมู่บ้ าน เพื่อหมู่ บ้านจะทำการซ่อมแซม
ถนนด้วยตนเอง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาไม่มีใครรู้ดีเท่าผู้นำ
เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค
โควิด-19 ต้องการทราบว่าประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อไหร่
ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องการซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยู่
ระหว่างการสำรวจเพื่อจะทำการซ่อมแซม สำหรับกรณีถนนบริเวณ
ร้านโค้งก็เหลียว ท่านรองปลัดฯ แจ้งให้กระผมรับทราบว่ากรณีของ
ถนนดังกล่าว จะต้องจัดตั้งเป็นรายการใหม่ จะจัดซื้อเป็นวัสดุนั้นไม่
ถูกต้อง ก็อยู่ระหว่างดำเนินการให้เรียบร้อยและถูกต้อง
/นาย...
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นายณรงค์ กองเงิน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าว เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด -19 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับ ความช่ว ยเหลื อ โดยหน่ ว ยตรวจสอบใช้ด้ว ยความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเทศบาลฯ
ได้ประสานงานไปยังเกษตรอำเภอ และสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับหนังสือ
แจ้งตอบกลับมาแต่อย่างใด เป็นห่วงเรื่องความชัดเจน หากมีการ
ตรวจสอบแล้ ว ไม่ ถู ก ต้ อ ง มี ค วามซ้ ำ ซ้ อ น หน่ ว ยตรวจสอบจะ
ดำเนินการกับเราได้
สมาชิกสภาฯ กล่ าว กรณี การออกสำรวจถนนที่ ช ำรุดเสี ย หายใน
หมู่บ้าน เทศบาลฯ โดยกองช่าง ไม่มีการแจ้งผู้นำให้รับทราบ ขอให้
แจ้งผู้นำออกไปสำรวจพร้อมกันด้วย เพื่อจะได้รับรู้ตรงกันว่าถนน
ชำรุดเสียหายบริเวณไหน

นายโสภณ สุภารักษ์

สมาชิกสภาฯ กล่าว เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของกองช่าง เพื่อจะ
ซ่อมแซมถนนชำรุดนั้น เมื่อท่านรองปลัดฯ บอกว่าวิธีการที่ทำนั้นผิด
แล้วจะทำอย่างไร จะมีวิธีการทำอย่างไรให้ถูกต้อง ต้องช่วยกัน

นายคำ วิปันเขตร

สมาชิกสภาฯ กล่าว เรื่องไฟฟ้าชำรุด พี่น้องประชาชน หมู่ที่ 12 บ้าน
ป่ าป๋ อ แจ้ งกระผมว่าไฟฟ้ าในหมู่บ้ านดับ 2 จุด ขอให้ แจ้ งกองช่าง
เทศบาลฯ เขาไปทำการแก้ไขให้ด้วย ซึ่งกระผมได้เขามาเขียนคำร้อง
เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมกับหมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก โดย
ขณะนั้น ช่าง แจ้งว่าจะเข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด บริเวณหมู่ที่ 2
ก่อนเพราะหมู่ที่ 2 ไฟฟ้าดับทั้งหมด เสร็จแล้วถึงจะเขาไปซ่อมไฟฟ้า
ชำรุด ที่ห มู่ที่ 12 แต่เมื่อช่างเข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าของหมู่ที่ 12 ก็
เข้าไปซ่อมไม่ถูกจุดที่ประชาชนแจ้งอีก จนล่วงเลยมาเป็นเดือน หรือ
เกื อ บสองเดื อ นพี่ น้ อ งประชาชนหมู่ ที่ 12 ก็ ยั งไม่ ได้ รับ การแก้ไข
ไฟฟ้าชำรุด ทั้งที่กระผมได้อธิบายให้ช่ างรับทราบถึงจุดที่ต้องเข้าไป
แก้ไขแล้ว ช่างควรเอาใจใส่ให้มากกว่านี้

นายนิคม คำตุ่น

ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ ที่ 9 กล่ า ว สอบถามและขอคำชี้ แ นะ เรื่ อ งที่
สาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 9 หรือที่บริเวณหนองสละ ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ของฟาร์มเลิศพัน ธุ์ เดิมพื้นที่อยู่ 2 ไร่ แต่ ณ ปั จจุบั น เหลือ 1
งานกว่าเท่านั้น ต้องการขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ช่วยดูระเบียบว่าจะ
ดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ขอช่วยกัน ตรวจสอบ ซึ่งกรณี ที่หมู่บ้ านมี
งานประจำปี หรือ การทำบุ ญ เลี้ ย งอะไรต่ างๆ เราก็ จ ะเข้ าไปเลี้ ย ง
บริเวณหนองสละ ยิ่งพื้นที่อยู่ในบริเวณฟาร์มเลิศพันธุ์ เราเข้าไปได้
ยากมาก จะมีวิธีอย่างไรได้บ้าง เราจะเข้าไปอย่างไร กระผมขอปรึกษา
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
/ นาย...

นายอดุลย์ ตานัน

-10ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กล่าว กระผมมี 3 คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน
1. ภาพรวมตำบล, 2 การทำงานของเทศบาลฯ และ 3. สภาเทศบาลฯ
กรณีเรื่องน้ำประปาดื่มได้ของบริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าท้องถิ่นจะทำได้
เขาไม่สนใจเรื่อ งแผนฯ เรื่องกฎหมายท้องถิ่น พอดำเนินการผ่าน
มาแล้วมีปัญหาเกิดขึ้น เขาต้องการเข้าทำต่อไปให้ได้ เมื่อสัญญาแรก
มีปัญหา แล้วได้มีการทำสัญญาใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.2558 เขาก็ต้อง
ทำต่อ กระผมขอถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่ า ว ท่ านอดุ ล ย์ ค รั บ ผมขอให้ ท่ า นได้ ส อบถาม
เกี่ย วกับ การบริห ารงานเท่ านั้ น เรื่อ งประปา หมู่ที่ 7 มีก ฎหมาย
ระเบี ย บ และขั้ น ตอนอยู่ แ ล้ ว ขอให้ ท่ า นได้ ส อบถามเรื่ อ งการ
บริหารงาน

นายอดุลย์ ตานัน

ผู้ ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 2 กล่ าว ขออนุ ญ าตท่ านประธานสภาฯ กระผม
ต้องการให้ที่ประชุมได้รับทราบ เท่าที่กระผมทราบข้อมูลคือบริษัท
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) พยายามเข้าทางฝ่ายปกครอง ที่ผ่านมา
อำเภอเรียกผู้นำหมู่บ้านประชุม บริษัทฯ ต้องการเข้ามาทำใหม่ ตาม
ขั้นตอน เทศบาลฯ ก็ต้องให้เขาทำ กระผมขอถามนะครับว่าทำไม
ท่านปลัดฯ ไม่เซ็นอนุญาตให้บริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เข้า
ดำเนินการ
เรื่ อ งขอขยายหม้ อ แปลงไฟฟ้ า มี รายชื่ อ ประชาชนที่ ได้ รั บ ความ
เดือดร้อน โดยกระผมยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 จนถึง
ปัจจุบัน ประชาชนร้อยกว่าคน ประปาหมู่บ้านสร้างด้วยงบประมาณ
3 ล้านกว่าๆ ไฟฟ้าไม่พอใช้ แล้วจะสร้างไว้เพื่ออะไรครับ วันที่ 13
สิงหาคม 2563 กองช่าง ออกหนังสือแจ้งว่าบรรจุไว้ในแผนฯ แต่
ประมาณการไฟฟ้าฯ ออกตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 แล้ว ท่าน
ทราบหรือ ไม่ ป ระมาณการมี อ ายุ 6 เดือ น เงิน มี แ ล้ ว การไฟฟ้ าฯ
ตอบกระผมเรื่องเอกสาร คือ การไฟฟ้าฯ ไม่มีใครเดินเอกสารหรือส่ง
หนังสือให้ได้ เกิน 6 เดือน ประมาณการไฟฟ้าดังกล่าวตกไป ต่อมา
ได้ออกประมาณการไฟฟ้าใหม่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จนถึง
ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการขยายหม้อแปลงอี ก ประมาณการไฟฟ้า
จะหมดอายุอีกแล้ วครับ ตัวซับ เมอร์ส และตู้คอนโทรลไหม้ใครจะ
รับผิดชอบ เป็นความพกพร่องของเจ้าหน้าที่ เกินกำลังของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ที่จะแก้ไขได้ ขอช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วย
เรื่องการประชุมสภาฯ เมื่อคราวที่ผ่านมา ในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
ประปาของบริษัทไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ไม่มีเอกสารใดๆ ให้ที่
ประชุมประกอบการพิจารณาเลย ที่ประชุมฯ ไม่มีการพิจารณาไม่มี
การลงมติ ญัตติตกไป ญัตติดังกล่าวตกไปก็ดีแล้วครับ กระผมไม่รู้จะ
พูดถึงเรื่องดังกล่าวอย่างไรอีก แต่ ที่รู้มีการผู กพัน สั ญ ญาให้ เขาทำ
สัญญาแล้ว 30 ปี
/นาย...
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ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว เรื่องการขอขยายหม้อแปลงไฟฟ้า ของ
หมู่ที่ 2 ตามที่ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กล่าวรอบแรกประมาณการ
เกิน 6 เดือนตกไป กระผมได้ สอบถามการไฟฟ้าฯ ว่ามีใครเซ็นรับ
หนั ง สื อ ดั งกล่ าวไปหรื อ ไม่ เขาไม่ ย อมบอก กระผมเลยขอให้ ท ำ
ประมาณการใหม่ เพราะรอบแรกนั้นเกิน 6 เดือนมีค่าปรับ ผ่านมา
นานก็ยังไม่ได้คำตอบไม่ได้หนังสือจากการไฟฟ้าฯ

นายอดุลย์ ตานัน

ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 2 กล่ าว หนังสือการไฟฟ้าฯ ที่ผ มได้มาเป็นเพียง
สำเนาเท่านั้น การไฟฟ้าฯ เขาไม่มีคนส่งหนังสือ หนังสือฉบับจริงอยู่
ที่ไหนไม่รู้ ใครเซ็นรับมาผมไม่รู้ กระผมต้องการติดตามเรื่องหนังสือ
ฉบับแรกว่าทำไมล่าช้า ทำให้เงินเพิ่มมากขึ้น ทำไมพนักงานเทศบาล
ไม่ติดตามเรื่องจนเกินเวลา

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวผมว่าเราไม่ต้องโทษใคร ขอให้ทุกคนช่วยกันให้
งานสำเร็จ เราช่วยกันติดตามทวงถาม ผมมีตัวอย่างกรณีอ่างเก็บน้ำ
หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ มีหนังสือออกจากเทศบาลฯ แจ้งไป
ยังกรมทรัพยากรน้ำ ที่จังหวัดลำปาง มีการโต้ตอบหนังสือระหว่าง
หน่วยงาน โดยจัดส่งเอกสารทาง FAX หรือวิธีใดก็ได้ขอให้เอกสาร
ดำเนินการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กองช่างก็ต้องติดตามทวงถาม

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
ขออนุญาต กล่าวถึง สท.เดช ปันเมา ซึ่งท่านได้มีการสอบถามกระผม
ว่าไม่ได้รับหนังสือประมาณการของการไฟฟ้าหรืออย่างไร จนกระทั้ง
หนั งสื อหมดสั ญ ญา เกิน 6 เดือน กระผมขอชี้แจงว่ าทราบข้อมูลว่ า
กองช่ า ง โดยนายจิ ต ตเส็ น แก้ ว คำ แจ้ ง ว่ า ได้ รั บ หนั ง สื อ ส่ ง มาทาง
แอพพิเคชั่น ทาง line จากท่านผู้นำ เมื่อเห็นหนังสือฉบับดังกล่าวก็จะ
หมดช่วงระยะเวลาแล้ว กรณีเงินอุดหนุนจะต้องเสนอต่อสภาฯ กระผม
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้นายจิตตเส็น แก้วคำ นายช่างโยธา
อาวุโสเขามาชี้แจงต่อที่ประชุม

นายจิตตเส็น แก้วคำ

นายช่างโยธาอาวุโสกล่าว หนังสือประมาณการการไฟฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 ท่านทราบเป็ นอย่างดี ท่านรับมาเป็น คนแรก แล้วส่งมาทาง
line ให้กระผม เมื่อมาเปิดดูจึงทราบว่าจะหมดระยะเวลาแล้ว

นายอดุลย์ ตานัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กล่าวหนังสือประมาณการไฟฟ้า ที่กระผมมีอยู่ขอ
ยืนยันว่าเป็นเพียงสำเนา ไม่ใช่ฉบับจริง กองช่างท่านต้องติดตามเรื่อง

นางผ่องพรรณ แสงคำ

สมาชิกสภาฯ กล่าว ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในวันนี้เราได้เห็น
ถึงการประชุมสภาฯ ที่ไม่ควรจะมี การถกเถีย งกัน หรือ ไม่เป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกันเช่นนี้ ข้าพเจ้าต้องการเสนอแนะเราควรจะจัดประชุม
ผู้นำ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ก่อนวันประชุมสภาฯ กำนัน/
/ ผู้ใหญ่บ้าน ...

-12ผู้ ใหญ่ บ้ า น เป็ น ตั ว แทนของชาวบ้ า น ตั ว แทนพี่ น้ อ งประชาชน
เช่นเดียวกัน หากมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อนที่จะจัดประชุม
สภาฯ จะเป็นเรื่องที่ดีเป็นมาก ขอเสนอแนะหากมีเวลาที่เพียงพอขอ
ท่านประธานสภาฯ ได้นัดประชุมผู้นำ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารเพื่อ
พูดคุยกันปรึกษาหาหรือกันถึงเรื่องต่างๆ ถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ก่อน
วันประชุมสภาฯ
นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว เรื่องของประมาณการไฟฟ้า ขอให้ทุกท่านที่
เกี่ยวข้องได้ยุติเรื่องที่ว่าใครเป็นคนเซ็นรับหรือมีการนำเอาหนังสือ
มาอย่างไรได้แล้วนะครับ ทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายอดุลย์ ตานัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 กล่าว ที่ผ่านมาในพื้นที่มีรถแบคโฮ เขาไปตัดทราย
ที่กองไว้ กระผมได้มีการสอบถามและขอให้เจ้าท่าได้ช่วยดูแลเรื่อง
ดังกล่าว แต่ทางเจ้าท่า แจ้งว่าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าท่า เป็นหน้าที่ของ
ท้องถิ่น ขอให้เทศบาลฯ ช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วย
เรื่องท่าทรายเหนือวัดสบแฝก มีการพยายามจะออกโฉนดที่ดิน ซึ่งที่
ผ่านมานายช่างก็ไม่กล้าเซ็นเอกสาร กระผมก็ไม่กล้าเซ็นเช่นกัน คือ
เขามีความพยายามจะออกโฉนดให้ ได้ และมีความพยายามจะทำ
ถนน ขอปรึกษาเราจะมีการดำเนินการอย่างไรได้บ้าง สำหรับกระผม
พร้อมดำเนินการตลอดเวลา

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวเรื่องท่าทรายขอผู้บริหาร ให้กองช่างได้เข้าไป
ตรวจสอบด้วย

นายมานะ ขุนนา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 8 กล่าวกรณีไฟฟ้าดับบริเวณพื้นที่ถนนเส้นทาง
ไปสวนสยามใหม่ หมู่ที่ 8 ไม่แน่ใจว่าใครต้องรับผิดชอบดูแล และตรง
จุดบริเวณหัวขัว ไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟกิ่ง ดับอยู่บ่อยครั้ง ขอให้ช่าง
เข้าไปตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว ขอผู้บริหาร ให้กองช่าง เข้าไปตรวจสอบ หาก
เป็นอำนาจหน้าที่ของใครก็ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ขอช่างช่วย
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ เข้ าไปตรวจสอบว่าเป็นของใคร แล้ ว
เทศบาลฯ พอที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยซ่ อ มแซมได้ ห รือ ไม่ หรื อ หากไม่
สามารถดำเนินการได้ ก็ขอให้เสนอบรรจุไว้ในแผนฯ
เรื่องของกรณีพื้นที่หนองสละ หมู่ที่ 9 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ปรึกษาหารือ
ในที่ประชุมสภาฯ วันนี้ เทศบาลฯ รับเรื่องไว้และให้ติดตามด้วย

นายนันทพงษ์ เกตุมณี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กล่าว สอบถามเรื่องงบใช้จ่ายเงินสะสม ช่วง
เดือน มีนาคม – เมษายน ที่ผ่านมา งบหมู่บ้านละ 500,000 บาท
ถนนได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ แล้ว จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่
/ นาย ...
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ประธานสภาฯ กล่าว กรณีถนนสาธารณะ หากจะมีการดำเนินการ
เส้นทางใด จะต้องอยู่ในแผนพัฒนาฯ เทศบาลฯ จะมีการขยายเวลา
การประชุมสภาฯ การบริห ารงาน ต้องดูระเบี ยบ เรื่องของอำนาจ
หน้าที่ ถนนที่ท่านผู้ใหญ่บ้านสอบถาม งบประมาณ 500,000 บาท
นั้นเท่าที่ทราบข้อมูลคือไม่ใช่งบประมาณเงินสะสมของเทศบาลฯ

นายกิตติพงษ์ คุณนา

กำนันตำบลแม่แฝกใหม่ กล่าว ก่อนที่ช่างจะเขาไปรังวัดถนน กระผม
ได้ รั บ การประสานงานจากเทศบาลฯ ว่ า งบประมาณไม่ เกิ น
500,000 บาทไม่ต้องประมูล ชาวบ้านร้องมาว่าจะทำถนนเมื่อไหร่
ขอให้เทศบาลฯ ได้เร่งดำเนินการ ท้องที่ และท้องถิ่นต้องบูรณาการ
การทำงานร่วมกัน ต้องทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
แล้วกรณีการจัดซื้อรถ 4 ประตูดับเบิ้ ลแคบ เทศบาลฯ มีความจำ
เป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องรีบซื้อ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว
ณ เวลานี้เราต้องดูงบประมาณว่าจะมีเงินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย
อะไรก่อน เช่น เงินค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก เบี้ยยังชีพต่างๆ
โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายยังไม่ผ่านาสภาฯ ต้องรอประมาณ
การหลายเรื่อง กรณี ซื้อรถ 4 ประตู งบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท
เทศบาลฯ มีความจำเป็นอย่างมาก ปัจจุบันอย่างที่ทุกท่านเห็นคือ
รถยนต์ ข องเทศบาลฯ เป็ น รถแบบธรรมดา ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่าที่ควร ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือลุยขึ้นพื้นที่ป่าได้

นายกิตติพงษ์ คุณนา

กำนันตำบลแม่แฝกใหม่ กล่าว อย่างกรณีจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าก็
เช่นเดียวกัน จัดซ้อรถใหม่ ราคา 2 ล้านกว่าบาท ขณะมีรถกระเช้า
ไฟฟ้าอยู่แล้ว 1 คัน เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยเข้าพื้นที่ไปซ่อมไฟฟ้ากันเลย
แล้วซื้อรถคันใหม่มาจะยังไงครับผม

นางผ่องพรรณ แสงคำ

สมาชิกสภาฯ กล่าว เรื่องของงบ 500,000 บาท ข้าพเจ้าไม่ทราบ
เรื่องดังกล่าว ทุกท่านคงเห็นถึงปัญหาแล้วว่าเราควรมีการจัดประชุม
ประชาคม เพื่อปรึกษาหารือกันก่อนที่จะจัดประชุมสภาฯ ขอท่าน
ประธานสภาฯ รับไว้พิจารณาด้วย

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าว ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก

นายนิพล นามวงค์

ประธานสภาฯ กล่าวหากไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล ฯ แล้ว กระผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
สภาฯ ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุม
/ ปิดประชุม...

