
หนา้ 1 จาก 15 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสุเทพ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 

วันที่ 2 มีนาคม 2558 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสุเทพ 

------------------------------------ 
ผู้เข้าประชุม    ๑1   คน 

๑. รศ.บุญลือ เผือกผ่อง  ประธานสภาเทศบาลต าบลสุเทพ 
๒. นายสันติสุข วงค์ประดิษฐ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสุเทพ 
๓. นายเกตุ   ชัยมงคล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต ๑ 
๔. นายประยูร ศิริสุภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต ๑ 
๕. นางเหรียญ ปวงเมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต ๑ 
๖. นายสม อัมปาละ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต ๑ 
๗. นายเฉลียว นกแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต ๒ 
๘. นางมะลิวัล ดวงยศ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต ๒ 
๙. นายนิพิฐพนธ์ สรรพสิทธิ์สิริ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต ๒ 
๑๐. นายพินธุ์ ตาสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต ๒ 
๑๑. นายโกวิท ลัภพระบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ เขต 2 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม     1     คน  
1.  นายธีระพันธ์ เตชะ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลสุเทพ (ลา) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   6   คน 

๑. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
๒. นายธีระพันธ์ ชนะชัย  รองนายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
๓. นายชนะ แสนใจ  รองนายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
๔. นายพยอม เผ่ากันทะ  ปลัดเทศบาลต าบลสุเทพ 
๕. นายวีระชัย กระต่ายทอง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖. นางเอมอร เขียวชะอุ่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบ........ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

นายกเทศมนตรีฯ   ส าหรับเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารแบบรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ทุกท่าน
แล้ว และจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้อธิบายถึง
กระบวนการการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลให้
ทุกท่านได้รับทราบ  

นางพรทิพย์  พรมจักร   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสุเทพ ดิฉัน นางพรทิพย์ พรมจักร 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขออธิบายกระบวนการการ
จัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและผลที่ได้ ดังนี้ 

    ได้มีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบที่3/2และ
3/3 โดยแบบสอบถามจะอยู่ที่ภาคผนวก โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจหมู่บ้าน
บนพื้นที่สูงจ านวน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 9,11,12 ส่วนหมู่บ้านที่อยู่พ้ืนราบ
ก็มีการส ารวจกัน ณ โรงแรมศิรินารถ์การ์เดนท์ ข้อมูลรวมมี 226 คน ที่
ตอบแบบสอบถาม แบบที่3/2 แบ่งเป็น 5 ระดับ สรุปผลการติดตามอยู่ใน
เอกสารหน้าที่ 15 เป็นการสรุปผลการติดตามของงบประมาณที่ได้ ส่วน
หน้าที่ 19 เป็นต้นไปจะเป็นการอธิบายและสรุปแบบสอบถามที่ 3/2และ
3/3 โดยประเมิน 3/2 เป็นการประเมินผลความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด
ของเทศบาลต าบลสุเทพ แบ่งเป็น 5 ระดับ และน ามาหาเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก 
ทุกข้อ ส่วนแบบ 3/3 จะเป็นการประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยประชาชนจะให้คะแนนยุทธศาสตร์ละ 7 ข้อ แล้วน ามา
สรุปรวมทุกยุทธศาสตร์ คะแนนจะอยู่ที่ จะดับ 6 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานประมาณ 1.5 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วปรากฏว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ พอใจ โดยจะมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานเทียบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หากระดับ
คะแนนใจใกล้เลขศูนย์แสดงว่า การด าเนินงานไม่ประสงผลส าเร็จ ใกล้เลข
ห้าการด าเนินงานประสบผลส าเร็จปานกลาง ใกล้ เลขสิบแสดงว่าการ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ส่วนตัว
ผมพบรายละเอียดซึ่งอาจจะจัดพิมพ์ผิด หน้าที่ 20 หัวข้อ จ าแนกตามอายุ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 50-60 ปี และอายุมากกว่า 60 มี
จ านวนเท่ากันคือ 25.70 คน คงจะไม่ถูกต้อง อาจจะพิมพ์ผิด ก็ไม่ใช้
สาระส าคัญ และในส่วนที่ผมต้องการคือค่าของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน ซึ่งจะแคบกว่า เนื่องจากแบบนี้จะกว้างเกินไปท าให้ภาพที่
ออกมาไม่สวยงาม และอีกหนึ่งประเด็นคือ เรื่องนี้สมาชิกสภาฯได้รับเชิญ 

/ให้....... 
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   ให้เข้ารับฟังหรือไม่ ซึ่งผมไม่แน่ใจและผมไม่ได้เข้าร่วมซึ่งเป็นเรื่องที่
น่าสนใจครับ 

นายกเทศมนตรีฯ   ขออธิบายเพ่ิมเติม เช่น หน้าที่ 20 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากซ่ึงมีค่าเอกซ์บาร์เท่ากับ 3.69 SD เท่ากับ 0.81 ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงเลขหนึ่งแสดงว่ามีความแปรปรวนสูงมาก แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็มีการ
จัดเก็บตามข้อเท็จจริง หากมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปคะแนนก็จะเป็น
อีกแบบ แต่ข้อมูลนี้มีการเก็บข้อมูลจากหลายกลุ่มคะแนนก็เลยมีความพึง
พอใจ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคะแนนก็ดีขึ้น ปีก่อนค่าเอกซ์บาร์เท่ากับ 3.20 
SD เท่ากับ 0.89 ซึ่งมีความแปรปรวนมากกว่าปีนี้ 

ประธานสภาฯ    หน้าที่  34 มีจ านวนโครงการปรากฏในแผน 134 โครงการ 
ด าเนินการไปแล้ว 92 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการสามารถตอบได้
หรือไม่ว่าเพราะอะไร หากเพ่ิมเติมข้อมูลได้ก็จะชัดเจนมากขึ้น 

นายกเทศมนตรีฯ   เรื่องแผนเป็นความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่ งอาจจะไม่
เหมือนกัน หากผ่าน 70 ก็ถือว่าผ่านตัวชี้วัด เช่น การด าเนินการโครงการ
ส่วนใหญ่ด าเนินการแล้ว แสดงว่าแผนของเราค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพ 
ที่ไม่ได้ท า เช่น งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ หรือเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะ
ไม่มีความต้องการโครงการนั้นแล้วก็เลยไม่ได้ด าเนินการ 

ประธานสภาฯ    ก็เป็นเพียงข้อสังเกต ส่วนการด าเนินงานก็ขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหาร 
ผมก็จะได้ศึกษาดู และขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ศึกษาด้วย 
 1.2 รองประธานสภาฯขออนุญาตลาและไม่เข้าร่วมการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 
 เนื่องจากผมไดรับหนังสือแจ้งจาก นายธีระพันธ์  เตชะ ต าแหน่ง 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลสุเทพ ว่าขออนุญาตลา 1 วัน โดยไม่
สามารถเข้าร่วมการประชุมสภาฯครั้งนี้ได้ ซึ่งผมรับทราบแล้วและอนุญาต
ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสุเทพ 
2.1  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2ประจ าปี 2557วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2557 

เลขานุการสภาฯ  รายงานการประชุมมีทั้งหมด 71 หน้า ขอเชิญที่ประชุมตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุม 

นายนิพิฐพนธ์  สรรพสิทธิ์สิริ  ผมขอแก้ไขหน้าที่ 60 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 เปลี่ยนจากเงิน
อุดหนุนของเทศบาล เป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมได้ตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ล าดับถัดไปผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 
 
 

/มติ....... 
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  มติที่ประชุม 
  รับรอง   11  เสียง 
   ไม่รับรอง     -  เสียง 
  งดออกเสียง   1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติร่างเทศบัญญัติท่ีเสนอใหม่ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  7.1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 2,3,4 ประจ าปี 
2558 และสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกประจ าปี 2559 

ประธานสภาฯ  ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็น
ประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในสมัยประชุมแรกของทุกปีจะมีการก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และที่
ผ่านมาสภาฯได้มีการก าหนดสมัยประชุมแต่ละสมัย จ านวน 30 วัน ที่เรา
เคยปฏิบัติก็คือการประชุมสมัยแรกจะก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งเราจะ
ประชุมทั้งหมด 4 สมัย สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม สมัยที่  3 เดือน 
สิงหาคม และ สมัยที่ 4 ประมาณเดือน พฤศจิกายน การประชุมแต่ละสมัย
จะก าหนด 1 เดือน และหากมีอะไรเพ่ิมเติมนอกจากนั้นก็จะมีการขอเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญ 

/วันนี้....... 
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  วันนี้ฝ่ายเลขานุการฯได้จัดท ารายละเอียดเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2,3,4 ประจ าปี 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  2558 ระหว่างวันที่  1 -30 

พฤษภาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม -1  
กันยายน 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน-

1 ธันวาคม 2558 
  การก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2559 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-

1 มีนาคม 2559 
 สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายประยูร  ศิริสุภา  ขอเรียนถามเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี 2559  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -1 
มีนาคม 2559 แต่ปีนี้ได้ก าหนดถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ผมคิดว่าคงจะ
เกี่ยวข้องกับจ านวนวันของเดือนกุมภาพันธ์ ใช่หรือไม่ครับ  

ประธานสภาฯ  ถูกต้องครับ และผมขออนุญาตให้ความรู้เพ่ิมเติมคือปีไหนที่    คศ.
หารด้วย 4 ลงตัว ปีนั้นจะมีเดือนกุมภาพันธ์ 29 วันครับ 

  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่(ไม่มีผู้เสนอแนะ
เพ่ิมเติม)หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯเพ่ือก าหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญ ดังนี้ 

  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2,3,4 ประจ าปี 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  2558 ระหว่างวันที่  1 -30 

พฤษภาคม 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม -1 

กันยายน 2558 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน-

1 ธันวาคม 2558 
  การก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2559 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-

1 มีนาคม 2559 
 มติที่ประชุม 
  รับรอง   11  เสียง 
   ไม่รับรอง      -  เสียง 
  งดออกเสียง   1  เสียง 
 

/ระเบียบ....... 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  ผมมีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโครงการอบรมให้ความรู้แก่

สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง ทิศทางปฏิรูปท้องถิ่นไทยในอนาคต โดยจะขอ
เข้ารับการอบรมที่สถาบันพระปกเกล้า หากเราเดินทางเร็วและมีเวลาก็จะ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย
ก าหนดการจะออกเดินทางวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 
สมาชิกสภาฯมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างครับ 

นางเหรียญ  ปวงเมา  ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเดินทางได้หรือไม่  
นายเกตุ  ชัยมงคล  ยังพอมีเวลาพูดคุยกันอยู่ ผมคิดว่าควรจะปรึกษาในการประชุมนอก

รอบกันก่อนที่จะมาขอมติในห้องประชุม 
ประธานสภาฯ  วันนี้ไม่ได้ขอมตินะครับ แต่เป็นการปรึกษาหารือในเรื่องอ่ืน ๆ ก็ขอ

ฝากให้ทุกท่านได้คิดว่าจะไปได้หรือไม่  ขอให้เผื่อเวลาให้ เจ้าหน้าที่
ด าเนินการด้วย มีผู้เสนอขอเปลี่ยนก าหนดการเดินทางเป็นวันที่ 2 -3 
พอจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ และหากเลยวันที่ 5 
เมษายน เราไม่ควรเดินทาง เนื่องจากจะคาบเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ 
และขอให้ทุกท่านแจ้งค าตอบให้เจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์ถัดไป 

นายเกตุ  ชัยมงคล  เราห่างหายจากการประชุมไปหลายเดือน ขอสอบถามคณะผู้บริหาร
เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2556-2557 ว่ามี
โครงการอะไรบ้าง พร้อมบอกเหตุผลที่ยังไม่ได้ด าเนินการด้วย ขอให้จัดท า
เป็นเอกสารแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบด้วย เพ่ือที่จะแจ้งให้ประชาชนได้รับ
ทราบ เพราะบางครั้งประชาชนมาสอบถามเราก็ไม่สามารถตอบได้ เพราะ
ปัจจุบันสมาชิกสภาฯรับผิดชอบหลายหมู่บ้าน และควรมีกระดานเขียนให้
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน เช่น โครงการของบ้านทรายค า ในแต่ละปี
มีอะไรบ้าง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการมี
ข้อติดขัดตรงไหน และควรขึ้นป้ายโครงการก่อนด าเนินงานเพ่ือจะสามารถ
ตรวจสอบดูแลได้ว่าผู้รับเหมาหรือผู้ที่ตรวจรับงานคือใคร ผมก็ต้องการเห็น
ภาพเช่นนี้นะครับ  

นายโกวิท  ลัภพระบุตร  มีเรื่องที่จะสอบถามคือ เรื่องรางระบายน้ าของหมู่ที่ 5 ซอยกุหลาบ
และของหมู่ที่ 10 เนื่องจากมีการแก้ไขงาน ผมต้องการทราบว่างาน
ดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้นและตรวจรับหรือยัง เนื่องจากงานดังกล่าวยังไม่
เรียบร้อย บริเวณปากบ่อยังขรุขระ บางที่เป็นทราย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
มีประชาชนสอบถามผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่างานดังกล่าวผ่านการตรวจ
รับหรือยัง ผมได้แจ้งไปยังท่านเกตุ ชัยมงคล ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องได้ลองทุบดู
แล้วแต่ความหนายังไม่ผ่าน และเสียงสะท้อนที่ผมได้รับคือผมน าการเมือง
เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งท่ีผมก็ไม่เคยได้กล่าวว่าใครมีส่วนได้เสียบ้าง แต่ที่ผมต้อง
ตรวจสอบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน บางโครงการมีการ 

 
/แก้ไข....... 
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 แก้ไขมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 14 วัดป่าแดง ผมก็โทรประสานว่ามีการวัด
ระดับน้ าหรือยังและก็ได้ตรวจสอบตลอดเพราะเป็นพ้ืนที่ในหมู่บ้าน แต่ผม
ก็ไม่แน่ใจว่ากองช่างได้เข้าตรวจสอบหรือไม่ และโครงการนี้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะแก้ไขมากว่า20ปีแล้ว และที่ผ่านมา
ถนนสายในที่ท ารางระบายน้ าผ่านหน้า อสม. อาจจะมีปัญหาเรื่องระดับน้ า
ท าให้ส่งกลิ่นเหม็น ประชาชนก็ร้องเรียนเข้ามาตลอด และผมทราบว่า
ผู้รับเหมาที่ท างานเป็นผู้รับเหมาชุดเดิมที่ยังไม่ได้เบิกค่าจ้าง ก็ขอให้พูด
ข้อเท็จจริงว่าที่ผู้รับเหมาไม่สามารถเบิกเงินได้มีสาเหตุมาจากอะไร หากยัง
มีการจ้างผู้รับเหมาชุดเดิมก็จะมีการท างานลักษณะเดิม ในการท างานหรือ
ตรวจรับงานอาจจะมีการประนีประนอมแต่ทั้งนี้ก็ขอให้ได้งานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามแบบแปลน และขอให้เปิดกว้างในการสรรหาผู้รับเหมา
เข้ามาท างานด้วย ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนก็ขอสอบถามเพ่ือให้
ได้รับความกระจ่างเพ่ือสามารถตอบข้อซักถามของประชาชนได้อย่าง
ถูกต้องตามที่ท่าน สท.เกตุ ชัยมงคล ได้กล่าวไว้ และอีกหนึ่งเรื่องคือ การ
จัดท าป้ายซอย เดิมราคา 8,700 บาท/ป้าย และราคาลดลงเหลือ 8,500 
บาท/ป้าย ตอนนี้ได้ป้ายแล้ว ลักษณะเป็นป้ายวรรคเดียว มีการเจาะสังกะสี
มีเหล็กยึด เคลือบด้วยสติ๊กเกอร์สีบรอนด์ ตอนนี้งานเสร็จแล้วก็ไม่ว่ากัน
เพราะงบประมาณก็ผ่านไปแล้ว เดิมมีการพูดคุยว่าจะด าเนินการหมู่ที่ 
5,6,13 เพื่อเป็นหมู่บ้านน าร่องและส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันหมู่ที่ 
8,14 ก็ด าเนินการแล้ว ในส่วนของการติดก็พบปัญหาคือ ว่ามีการจัดท า
ป้ายถูกต้องหรือไม่และติดถูกต้องตามซอยหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนการตรวจรับ เพราะยังมีบางซอยที่ผิด เช่น ซอยอุโมงค์ ซอย 4 
ติดผิดเป็น ซอย 5 และหากมีข้อข้องใจผมก็จะสอบถามในสภาฯเพ่ือตอบ
ให้ประชาชนได้รับทราบ  

นายสม  อัมปาละ  ขอสอบถามไปยังคณะผู้บริหารและกองช่างที่รับผิดชอบโครงการ
ก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างบริเวณหน้าวัดโป่งน้อยซึ่งย่างเข้าสู่เดือนที่ 
5 แล้ว แต่การด าเนินการยังไม่เรียบร้อย ประชาชนก็สอบถามมาโดยตลอด 
ปัจจุบันยังไม่มีฝาปิด ส่วนโครงการที่จะท าร่องตัดน้ าผ่านถนนบริเวณต้น
โพธิ์ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ ผมคิดว่าควรจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจาก
บางครั้งส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร เพราะฉะนั้นขอให้รีบเร่งด าเนิน
โครงการที่เร่งด่วนด้วย และผมต้องการให้เทศบาลออกระเบียบเกี่ยวกับ
การค้าขายบนถนน ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางสัญจรที่คับแคบ เช่น หมู่ที่ 8,หมู่
ที่ 14 และ หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 13 เพราะฉะนั้นขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันหารือเพ่ือ
แก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ด้วย และขอให้เปิดกว้างในการสรรหาผู้รับเหมาเข้ามา
ท างาน เช่น อาจจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ไดผู้้รับเหมา 
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 ที่หลากหลายเข้ามาท างานให้เสร็จทันระยะเวลา ระหว่างที่ผู้รับเหมา
ด าเนินการขอให้กองช่างเข้าตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้องตาม
แบบแปลนด้วย หากด าเนินการแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องตามแบบ
ก็จะแก้ไขยาก 

นายเกตุ  ชัยมงคล  ผมได้รับการพาดพิงเก่ียวกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ จากที่ได้รับการประสานจากท่าน สท.โกวิท  ลัภพระบุตร ให้
ตรวจสอบถนนบริเวณทางโค้งขึ้นวัดอุโมงค์ โดยได้ตรวจสอบร่วมกับกอง
ช่างและท่านปลัดเทศบาลแล้ว แต่ผมไม่เคยกล่าวว่าท่านโกวิทน าการเมือง
เข้ามาเกี่ยวข้อง ผมท าหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านและผมเป็นคณะ
กรรมการฯผมก็ต้องดูทั้งต าบล การตรวจสอบครั้งนี้ก็ได้ท าการเจาะดูแล้ว
และจะให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าถึง
ขั้นตอนไหนแล้ว และหากได้รับเอกสารแล้วผมก็จะชี้แจงในสภาฯต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอชี้แจงไปยังผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณ หากได้รับแจ้งให้ตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ก็ขอให้ท่านเข้า
ตรวจสอบและรายงานผลต่อประธานสภาฯเพ่ือน าเข้าหารือพูดคุยต่อที่
ประชุมสภาฯ  

นายโกวิท  ลัภพระบุตร  ก่อนอ่ืนต้องขอโทษที่ได้เอ่ยนามท่าน สท.เกตุ ชัยมงคล แต่ผมไม่ได้
ระบุว่าท่าน สท.เกตุ  ชัยมงคล เป็นผู้กล่าวหาว่าผมน าการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง ผมไม่เคยระบุชื่อ ที่ผมเอ่ยถึงเพียงต้องการบอกว่าท่าน สท.เกตุ 
ชัยมงคล ก็ได้ร่วมตรวจสอบปัญหาดังกล่าวและหากเกิดการเข้าใจผิดก็ขอ
โทษด้วยนะครับ 

นายสันติสุข  วงค์ประดิษฐ  ขอสอบถามไปยังคณะผู้บริหาร เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการท า
ป้ายซอย ผมต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ก าหนดป้ายซอย เช่น หมู่ที่ 8
ตัวเลขของแต่ละซอยจะผิดไปจากเดิม ผมจึงขอทราบว่าน าหลักเกณฑ์ตัว
ไหนมาชี้วัดในการก าหนดซอย เช่น ซอยบ้านพ่อหลวงแต้ม เดิมเป็นซอย 3 
แต่ปัจจุบันเป็นซอย 4 ซอยร้านแจ่มฟ้าเดิมเป็นซอย 1 แต่ปัจจุบันเป็น  
ซอย 2 เดิมทีหมู่บ้านแดนตะวันไม่มีซอยแต่ปัจจุบันเป็นซอย 1 ประชาชน
ก็สอบถามจ านวนมาก 

นางมะลิวัล  ดวงยศ  เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน จึงขอสอบถามไปยังคณะ
ผู้บริหาร ตรงบริเวณหมู่ 10 ฝั่งคันคลอง ซอยบ้านเหนือ ไม่มีการเก็บขยะ
ประมาณ 1 เดือน ร่องน้ าส่งกลิ่นเหม็น ขอให้คณะผู้บริหารร่วมกัน
ตรวจสอบด้วย 
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นายนิพิฐพนธ์  สรรพสิทธิ์สิริ  ขอสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ อสม. เนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม 
เป็นวัน อสม.แห่งชาติ และคณะผู้บริหารมีแนวทางด าเนินการอย่างไร เพ่ือ
จะได้เตรียมการล่วงหน้าและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และในการจัดท า
เทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผมทราบว่ารัฐบาลจะลดเงิน
อุดหนุนให้ อสม.เหลือ 7,500 บาท จากเดิมที่เราตั้งไว้ 15,000 บาท 
และโครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการปี 2558 จะต้องน ามาหารือต่อสภาฯ
อีกครั้งหรือไม่เนื่องจากตอนนี้มีการตัดลดงบประมาณ 

  และสืบเนื่องจากประชุมของกลุ่มสตรี ซึ่งผมก็ไม่ทราบรายละเอียด
แน่ชัด แต่พอจะสรุปได้คือจะมีการจัดกิกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและ
จะมีการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มสตรี แต่กลุ่ม อสม.ที่เป็นสตรีจะไม่ได้รับการ
คัดเลือก ผมก็แจ้งว่าขึ้นอยู่ที่ประธานจะเป็นผู้คัดเลือกว่าจะให้ใครเข้าร่วม
หมู่บ้านละ 10 คน แต่บางคนก็บอกว่าเค้าห้ามกลุ่ม อสม.เข้าร่วม ก็เกิด
การถกเถียงกันภายในหมู่บ้าน อสม.บางคนก็เป็นกลุ่มสตรีท าไมถึงไม่ให้เข้า
ร่วม และไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สั่งการ เนื่องจากท าให้ประชาชนเกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้ง 

นางเหรียญ  ปวงเมา  เมื่อวานได้มีโอกาสไปท าบุญบริเวณ ซอยคนพิการ ประชาชนฝาก
ถามว่าเดิมมีการท าความสะอาดต้นไม้ใบหญ้าบริเวณซอยแต่ปัจจุบันไม่มี 
จึงขอสอบถามคณะผู้บริหารว่าปัจจุบันจะมีการท าความสะอาดเฉพาะ
เส้นทางหลักสายตรงใช่หรือไม่ ท าไม่ถึงไม่ท าความสะอาดบริเวณซอยเล็ก
ด้วย ส่วนตัวมีข้อคิดเห็นว่าควรจะท าความสะอาดทุกซอย เนื่องจากแต่ละ
หมู่บ้านก็มีผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้ว 

ประธานสภาฯ  ขอสอบถามไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯว่าจะตอบข้อซักถามเลย
หรือไม่ และจะตอบเป็นข้อ ๆหรือว่าอย่างไร และมีค าถามเกี่ยวกับกลุ่มสตรี 
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม จะไม่ให้กลุ่ม อสม.เข้าร่วมโดยจะเน้นเฉพาะกลุ่ม
สตรีใช่หรือไม่ ขอให้ตอบข้อซักถามด้วย 

นางวันเพ็ญ  ธรรมเทศน์  กลุ่มสตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.พ. จะมีโครงการหลักๆ 3 
โครงการ คือ 1.วันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคม แต่เนื่องจากมี
กิจกรรมเยอะก็เลยมีข้อสรุปว่าจะเลื่อนเป็นวันที่ 22 มีนาคม วันนั้นก็ได้
พูดคุยกันหลายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ค่อนข้างจ ากัดก็เลยจะให้กลุ่ม
สตรีที่มีหมู่บ้านละ 10 คนเข้าร่วมกันก่อน ก็เกิดข้อซักถามว่าสตรีที่เป็น
กลุ่ม อสม.ได้หรือไม่ ก็ไม่ได้ตอบว่าไม่ให้กลุ่ม อสม.เข้าร่วม แต่เนื่องจาก
บางคนมีต าแหน่ง 2 ต าแหน่ง ทั้งสตรีและ อสม. ก็มอบหมายให้ประธาน
เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานระดับ
ต าบลก็ไม่สามารถระบุได้ว่าจะให้ผู้ใดเข้าร่วมบ้าง ก็ข้ึนอยู่กับประธานกลุ่ม 
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 สตรีของแต่ละหมู่บ้านร่วมกันพิจารณา และโครงการปฏิบัติธรรมที่จะจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน หลังเสร็จสิ้นงานสงกรานต์ ก็มีการ
ก าหนดผู้เข้าร่วมไว้หมู่บ้านละ 10 คน บางหมู่บ้านประสงค์จะเข้าร่วม
มากกว่า 10 คน ก็อาจจะแจ้งความประสงค์ เพราะบางหมู่อาจจะไปไม่
ครบก็อาจจะเฉลี่ยกันไป ส่วนโครงการที่ 3 โครงการทัศนศึกษา ปีก่อนไป
ร่วมกับกลุ่ม อสม. ก็มีปัญหาทะเลาะกันเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม แต่การทะเลาะ
กันไม่เกี่ยวกับประธานแต่เป็นสมาชิกกลุ่มทะเลาะกันเอง ปีนี้ก็ก าหนดไว้ 
10 คน ก็ให้ประธานแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และ
ในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานกลุ่มสตรีประจ าต าบลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะก าหนดว่า
จะให้ผู้ใดเข้าร่วม ให้สิทธิ์แต่ละหมู่บ้านพิจารณากันเอง 

ประธานสภาฯ  ประธานกลุ่มสตรีประจ าต าบลไม่ได้ก าหนดว่าจะให้ผู้ใดเข้าร่วม แต่
ให้สิทธิ์แต่ละหมู่บ้านพิจารณากันเอง สมาชิกสภาฯได้สอบถามท่าน
นายกเทศมนตรี ดังนี้ นะครับ 

  1.สอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ว่าลดจาก 15,000 
บาท เหลือ 7,500 บาท จริงหรือไม่ หากจริงต้องหารือสภาฯอีกครั้ง
หรือไม ่

  2.จะมีการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ เทศบาลจะมีแนวทางและ
ช่วยเหลือกลุ่ม อสม.อย่างไร 

  3.ขณะนี้หมู่ 4 คนงานหมู่บ้านน่าอยู่ด าเนินการเฉพาะถนนสายหลัก 
ให้ด าเนินการบริเวณซอยเล็กๆด้วยได้หรือไม่ ขอผู้รับผิดชอบตอบด้วย 

  4.หมู่ที่ 10 บริเวณฝั่งคันคลอง ซอยบ้านเหนือ ไม่มีการเก็บขยะ
ประมาณ 1 เดือน และส่งกลิ่นเหม็น 

  5.โครงการของหมู่ที่ 6 เมื่อไหร่จะด าเนินการแล้วเสร็จ ตอนนี้เกือบ
สองปีแล้ว และสามารถจัดท าเทศบัญญัติไม่ให้ขายของบริเวณริมทางแคบ
ได้หรือไม่ การรับเหมาขณะนี้มีผู้รับเหมาอยู่กลุ่มเดียว การสรรหาสามารถ
เปิดกว้างได้หรือไม ่

  6.การท ารางระบายน้ าหมู่ที่ 14 มีการแก้ไขตลอด การด าเนินการมี
การวัดระดับน้ าหรือไม่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่เนื่องจากมี
การแก้ไขตลอด และซอยกุหลาบได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จหรือยัง 

  7.สท.เกตุ ชัยมงคล ขอให้จัดท าป้ายชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ว่ามีโครงการไหนแล้วเสร็จ
และโครงการไหนยังไม่ได้ด าเนินการ มีข้อติดขัดตรงไหน[hk’ 
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นายกเทศมนตรีฯ  ก่อนที่จะตอบข้อซักถาม ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
  1.ช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาสุเทพลีก ซึ่งเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา และจะสิ้นสุดประมาณต้นเดือน พฤษภาคม 
โดยเกือบทุกหมู่บ้านส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกทาง
หมู่บ้านร่วมให้ก าลังใจนักกีฬาด้วย ซึ่งจะแข่งขันทุกวัน ศุกร์-อาทิตย ์
 2.ตามที่ได้มีการเปิดโครงการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนได้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากต าบลสุเทพมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงอยู่แล้ว และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิต รวมถึงป่าใกล้เมือง 
ก็พยายามดึงจุดเด่นตรงนี้ และได้จัดท าหนังสือรวบรวมเกี่ยวกับแหล่ง
โบราณสถาน ตามชื่อโครงการ ภายใต้ชื่อ “แอ่วต าบลสุเทพ  ถิ่นรากเหง้า
วิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรมและป่าใกล้เมือง” ก็เป็นการเริ่มต้น 
จากทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือ
แนะน าให้ด าเนินการต่าง ๆ โดยการดึงจุดเด่นของพ้ืนที่ที่แปลกใหม่ ,
สมาคมการท่องเที่ยวภาคเหนือ ก็ได้ให้ให้ค าแนะน าต่าง ๆ รวมถึงชื่นชม
เกี่ยวกับการจัดท าหนังสือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ล าดับต่อไปก็จะมีการ
จัดยุวมัคคุเทศก์ และมีการฝึกปฏิบัติให้ผู้ที่จะเป็นยุวมัคคุเทศก์ เพ่ือที่จะได้
น าเสนอให้เป็นที่ประทับใจต่อไป โดยผมจะได้ประสานไปยังผู้น าชุมชนเพ่ือ
ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 ผมได้ไปศึกษาดูงานจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่ง ทั้งแม่ก าปอง 
เชียงคาน ทุกที่ต่างก็ เคยมีปัญหาและอุปสรรคเหมือนกัน ผมก็เริ่ม
ด าเนินการมาสองปี ปัจจุบันก็มีผู้มาขอศึกษาดูงานเพ่ิมมากขึ้น และวันที่ 
14 มีนาคม 2558 สมาคมลีซูระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้ว่าการเขต
ปกครองตนเอง ซากรีล่า และรองผู้ว่าลี่เจียน มณฑลยูนาน ของจีนพร้อม
คณะท่านรัฐมนตรีชนเผ่าและสมาชิกวุฒิสภาของเมียนม่าร์พร้อมคณะ รวม
ประมาณ 70 คนจะเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ลานวัฒนธรรมบ้านสันลม
จอย ซึ่งตอนนี้ผมและหลายฝ่ายก็เตรียมการต้อนรับ และขอขอบคุณทุก
ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และขอขอบคุณทุกท่านที่น าปัญหาต่าง ๆ มา
สอบถามเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 การตอบข้อซักถาม กรณีการน าเรื่องกับการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ผมไม่เคยพูด เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ผมไม่แน่ใจ
ว่าจะมีผู้ใดพูดหรือไม ่
 ส าหรับเรื่องซอยกุหลาบและการก่อสร้างซอย 10 ผมก็ขอ
มอบหมายให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 
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นายพยอม  เผ่ากันทะ  ผม นายพยอม  เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาล ขอตอบข้อซักถาม เรื่อง 
ซอยกุหลาบ เป็นโครงการต่อเนื่องกับหมู่ที่ 5 ได้ตรวจรับกันไปแล้ว 2 ครั้ง 
ตอนนี้ก็เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  เรื่องป้ายซอย ที่ได้ด าเนินการติดตั้ง 3 หมู่บ้าน ได้มีการประชุม 
เพ่ือให้ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ก าหนดเองทั้งหมด ได้มีการ
ประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง ส่วนการติดตั้งที่ผิดพลาดมีเล็กน้อย เช่น หมู่ที่ 5 
ก็มีการแก้ไขแล้ว และยังไม่มีการตรวจรับรวมถึงเบิกจ่ายเงิน ส่วนหมู่บ้านที่
ยังไม่ได้มีการติดตั้งที่มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนแปดแสนกว่าบาทนั้น 
ตอนนี้ได้มีการสรุปและประกาศไปเรียบร้อยแล้ว ส าหรับการก าหนดใน 
ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมประชุมอย่างน้อยสามครั้ง
เพ่ือสรุปข้อมูลนี้ บางหมู่บ้านคณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมแต่มีผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วม ซึ่งจะมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เช่น ถนนสุเทพ เมื่อก่อนไม่มี 
ซอย 1 หมู่บ้านแดนตะวัน หรือเป็นซอย 21 ก็จะขัดกับหลักการก าหนด
ซอยของกระทรวงมหาดไทย ซอย 4 เดิมจะเป็นวัดอุโมงค์ และซอย 7 ก็
เหมือนเดิม ซึ่งหากไม่มีการก าหนดถนนเป็นหลัก รูปแบบซอยก็จะเรียง 

 ตามนี้ ซอย21,ซอย3,ซอย4,ซอย5,ซอย6,ซอย7,ซอย1,ซอย9 ก็จะไม่รู้
เรื่องและผิดหลักการ จึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านให้ถนนสุเทพ
เป็นสายหลัก โดยเริ่มจากซอยที่ 1 เป็นต้นไป ส่วนซอยเล็กๆก็จะเป็น 3/1 
เป็นต้น ซึ่งทุกฝ่ายก็ตกลงกันตามนี้ หากไม่ด าเนินการเช่นนี้ก็จะผิดเหมือน
ถนนมหิดล หรือ สุขุมวิท กรุงเทพ และขัดต่อระเบียบการจัดซอย ส่วน
ขั้นตอนการติดอาจจะผิดจากรูปแบบที่ก าหนดบ้าง แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการตรวจ
รับงาน ซึ่งคณะกรรมการก็จะได้ตรวจสอบอีกครั้ง 

  เรื่อง ถนนของหมู่ที่ 10 ตามที่คณะกรรมการฯ สท.เกตุ ชัยมงคล 
และ สท.โกวิท  ลัภพระบุตร ได้ร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ พบบริเวณ
ปลายซอย ประมาณ 4 เมตร ที่ผนังความหนาไม่ตรงตามรูปแบบ ตอนนี้
ผู้อ านวยการกองช่างได้สั่งให้ผู้รับเหมาแก้ไข ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่า
แก้ไขหรือยัง และจะได้น าเรียนให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบอีกครั้ง  

  เรื่องงบประมาณของ อสม. ตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือยืนยัน ก็ให้ยึด
ตามเทศบัญญัติก่อน หากมีหนังสือยืนยันจึงจะแก้ไข หากลดลงก็ไม่ต้องขอ
แก้ไขต่อสภาฯแต่หากจ านวนเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขอแก้ไขต่อสภาฯ 

  การก่อสร้างบ้านโป่งน้อย เทศบาลมีผู้รับเหมารายเดียวกัน คือ การ
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 4 และแหล่งท่องเที่ยว 
สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตอนนี้มีค่าปรับรวม 4 โครงการ ซึ่ง
ยังไม่แล้วเสร็จดี โดยผู้รับจ้างอาจจะมีข้อติดขัด ก็อยู่ระหว่างเร่ง ให้
ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และวัดป่าแดง กรณีของ 

 
 

/วัด....... 
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 วัดป่าแดง วันก่อนได้วัดระดับเพ่ือดูว่าน้ าจากหน้าวัดจะผ่านไปยังวัดอนันต์
ได้หรือไม่ ปรากฏว่าระดับห่างกัน 30 เซนติเมตร ระยะ 80 เมตร น้ าไม่ขัง 
ซ่ึงเดิมน้ าจะขังประมาณคร่ึงท่อ  

ประธานสภาฯ  ขอเรียนถามว่า สภาฯมีสิทธิ์รับทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้รับเหมา
โครงต่าง หรือไม่  

นายพยอม  เผ่ากันทะ  ตอนนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 
2556 เป็นต้นมา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะประกอบด้วย โครงการไหน
ที่แล้วเสร็จบ้าง โครงการไหนไม่แล้วเสร็จมีข้อติดขัดตรงไหน รวมถึงข้อมูล
ผู้รับเหมาว่าเป็นใคร และหลังจากขออนุมัติท่านนายกเทศมนตรี ก็จะได้
น าเสนอให้สมาชิกสภาฯทราบต่อไป 

นายกเทศมนตรีฯ  ท่าน สท.โกวิท  ลัภพระบุตร ได้มีข้อซักถามว่า มีผลประโยชน์ตอบ
แทนอุปถัมภ์หรือไม่ ก็ยินดีให้พูดได้ทุกที่ แต่ขอให้รับผิดชอบในค าพูดด้วย 
การแก้ไขปัญหาผู้รับเหมา ช่วงก่อนโอกาสเป็นของผู้รับเหมาต้องดู ว่า
โครงการไหนที่เขาสามารถด าเนินการแล้วมีก าไร โครงการไหนมีปัญหา
ยุ่งยากเล็กน้อย เค้าคิดแล้วว่าขาดทุนเค้าก็ไม่ท า ต่อมาก็มีการรวมโครงการ 
เพ่ือท า e-action แบบเปิดเผย ก็ได้โครงการแบบเหมารวมโดยไม่มีการ
เจาะจง ผมยินดีให้พูดได้ทุกที่แต่ขอให้รับผิดชอบ 

  ตามท่ี สท.สม อัมปาละ เสนอไม่ต้องการให้มีการขายของริมทาง จะ
เป็นไปได้หรือไม่นั้น เรื่องนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่จะท าได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องมีการประชุมร่วมกันทั้ง
สองฝ่าย คือฝ่ายชุมชนและแม่ค้า 

  กลุ่ม อสม.ผมก็ไม่ทราบว่าจะด าเนินการอะไร รู้แต่งานวันที่ 20 ก็
ขอเชิญมาพูดคุยหารือกัน ไม่ต้องคุยที่อ่ืน ให้มาคุยกับผม ก็ต้องด าเนินการ
ตามระเบียบ ประชาชนได้ประโยชน์ ส่วนเรื่องงบประมาณ ของ อสม.
จ านวน 7,500 ผมก็ยังไม่เห็นหนังสือสั่งการ งบประมาณนี้ได้รับการ
อุดหนุนจากรัฐบาล รัฐบาลให้ท าอย่างไรก็ต้องด าเนินการเช่นนั้น ก็อย่าเพ่ิง
วิตกกังวลเนื่องจากตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือสั่งการ 

  เรื่องการจัดเก็บขยะ บางพ้ืนที่ไม่มีการเก็บขยะ 1 เดือน ก็อาจจะ
เป็นไปได้ ก็ได้สั่งแก้ไขแล้ว บางพ้ืนที่ขยะอยู่ในบ้าน เจ้าบ้านไม่อยู่ก็ไม่
สามารถเก็บได้ บางแห่งก็เก็บไม่ทัน ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ก็แก้ไข
ปัญหาแล้ว 

  เรื่องป้ายซอย หมู่บ้านน าร่องได้ด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่เห็นการ
ตรวจรับ เมื่อมีหมู่บ้านน าร่องแล้ว หมู่บ้านอ่ืนก็จะด าเนินการได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และก่อนที่จะด าเนินการต่าง ๆ ได้มีการประชุมผู้ใหญ่บ้านรวมถึง
คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแล้ว ส่วนข้อบกพร้องเล็กน้อยก็ต้องแก้ไข
กันต่อไป  

 
/เรื่อง....... 
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ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี สท. เกตุ ชัยมงคล สอบถามเกี่ยวกับป้ายด้วยครับ 
นายกเทศมนตรี  เรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหา ในการด าเนินตามโครงการต่าง ๆ นั้นก็มีการแจ้ง

ให้ทราบผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ว่าหมู่บ้านไหนจะท าโครงการอะไร 
และก่อนด าเนินงานก็มีการแจ้งให้ทราบ หรือกรณีโครงการคลอง
ชลประทานที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเจ้าของพ้ืนที่ไม่อนุญาต    
ก็มีการติดตาม เจ้าของโครงการซึ่งเป็นนิติกร ก็จะมีการประชุมคณะชุด
ใหญ่ ก็แจ้งว่าติดปัญหา คือ ต้นไม้สักขนาดใหญ่จะตัดได้ก็ต้องขออนุญาต
ชลประทาน ติดโครงการของอัยการซึ่งล้ าเข้ามาเล็กน้อยก็ต้องแก้ไขกัน
ต่อไป เรื่องนี้อย่ามองว่าหากด าเนินการแล้วเอกชนจะได้ประโยชน์ 
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าบางเรื่องมีข้อจ ากัดในการด าเนินการ
งาน เพราะบางพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจการด าเนินงานของเทศบาล  

ประธานสภาฯ  ขอสอบถามเรื่องถนนชลประทานที่ขอรับการจ่ายขาดเงินสะสม 
ตอนที่ขอแจ้งว่าต้องท าทันทเีนื่องจากประชาชนเดือดร้อน แต่ผ่านมาสองปี
แล้วยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะฉะนั้นต่อไปหากจะขอใช้จ่ายเงินสะสมขอให้
ด าเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จก่อนได้หรือไม่ เช่น ขออนุญาตหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพราะบางทีประชาชนสอบถามว่าท าไมยังไม่ด าเนินการซึ่งเค้าไม่
รู้ข้อติดขัดจริง ๆ  

  วันก่อนได้มีการประชุม สปสช. ท่านนายกในฐานะประธานได้นัด
ประชุมวันที่ 25 ก.พ. ผมก็สอบถามแล้วว่าท าไมต้องประชุมวันที่ 25 
เนื่องจากผมก็ติดภารกิจอ่ืน แต่ท่านนายกก็จะประชุมวันนั้น พอถึงวัน
ประชุมท่านนายกกลับไม่ประชุม ต่อไปหากท่านนายกฯติดภารกิจก็ควรจะ
มอบหมายให้รองนายกเข้าประชุมแทนได้หรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ  วันนั้นจะมีการแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ โดยได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่า
หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จก็ให้ประชุมวันที่ 25 เลย แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า
เรียบร้อยแล้ว ก็เลยไม่มีการประชุม เพราะผมก็ต้องด าเนินการเรื่องอ่ืนด้วย 
อีกประการหนึ่งคือ ถามว่าขอก่อนท ารูปแบบได้หรือไม่ อันไหนขอก่อนได้ก็
ให้ขอ บางอย่างก็ต้องมีแบบแปลนและงบประมาณก่อน 

นายโกวิท  ลัภพระบุตร  ผมไม่ ได้ระบุว่ าใครเป็นผู้ พูดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ ผมก็ขอ
รับผิดชอบค าพูด ที่ผมพูดเนื่องจากมีผู้ โทรมาหาผมในลักษณะข่มขู่        
พบปัญหาเช่นนี้ผมก็น ามาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ที่ผ่านมาผมไม่เคย
ระบุว่าใครเป็นผู้พูด บางท่านก็อาจจะรู้อยู่แก่ใจ และหากผมพูดอะไรผิด    
ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 
 
 
 
 

/ประธาน....... 
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ประธานสภาฯ  ก็ขอให้พวกเราฝึกการสื่อสารด้วย เพราะบางคนก็เกิดการระแวงอยู่
แล้ว และเท่าที่ผมได้รับฟังก็มีความเข้าใจทุกประการ ประเด็นของท่าน 
สท.โกวิท ลัภพระบุตร ก็คือการก่อสร้างมีผู้รับเหมาชุดเดิมๆ ลักษณะ
เหมือนการตอบแทน บางคนก็คิดไปต่างๆ นานาๆ บางคนก็คิดว่ามีคน
กล่าวหา สท.โกวิท ลัภพระบุตร เพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารให้เน้นย้ าเฉพาะ
เรื่องส าคัญ เพ่ือให้เข้าใจที่ตรงกัน และทุกอย่างขอให้จบในที่ประชุมสภาฯ 
เลขาสภาฯก็ต้องคิดด้วยนะครับ ในการประชุมสภาฯหากไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ก็ขอให้ส่งใบลาเหมือนท่านรองประธานสภาฯ การเข้า
ประชุมหลังจากลงลายมือชื่อแล้วก็ต้องนั่งประชุมด้วย หากมาลงลายมือชื่อ
แล้ วออกไปถือว่ า ไม่ เข้ าประชุมสภาฯ เนื่ องจากยั ง ไม่หมดวาระ 
ประธานสภาฯฏ็ไม่สามารถปิดประชุมได้ การประชุมหากมีข้อผิดพลาดก็ให้
แนะน าหรือว่าบอกกล่าวกันด้วย ขอให้ท าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง 
หลังจากประชุมวันนี้แล้ว หากไม่มีอะไรเพ่ิมเติมก็จะประชุมกันอีกครั้ง
ประมาณเดือน พฤษภาคม นะครับ 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
   
 

( นายสันติสุข  วงค์ประดิษฐ ) 
ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 

 
 

( นายเกตุ  ชัยมงคล ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

( นายพินธุ์   ตาสิงห์ ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

( นายประยูร  ศิริสุภา ) 
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 


