รายงานการประชุม
สภาเทศบาลแมฮองสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป" 2558
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
-----------------------------------------รายชื่อผู-มาประชุม
1. นายจักรกฤษณ
2. นายเกษม
๓. นายดารณี
๔. นายอุดม
5. นายสุชาติ
6. วาที่ ร1อยตรีสุรพล
7. นายจันทรพล
8. นายสุรศักดิ์
9. นายชุมพล
10. นางสายใจ
11. นายสุนทร
12. นางศรีพรรณ
13. นายสุทัศน
14. นายสมบูรณ
15. นางสมหมาย
16. นายกิติชัย
17. นายยงยศ

วรรณศิริ
บุญสงค
ทองเขียว
ชุมภูศรี
เจริญศรี
ต3ะวิชัย
ฟองแก1ว
มูลลา
รู1ประโยชนศิลป:
บุญมาก
ชินวงศ
แสนเสร็จ
ประสิทธิกุล
ศิลปนันท
พิพัฒนพงคชัย
ชาติเวียง
มัธยัสสิน

ประธานสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน

รายชื่อผู-ไมมาประชุม
1. นายไมตรี

คงสุนทร

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน(ลากิจ)

รายชื่อผู-เข-ารวมประชุม
1. นายปกรณ
2. นายธวัชชัย
3. นายเกียรติศักดิ์
4. นายสมบูรณ
6. นายนคเรศ
7. นายประพันธ
8. นายชาติชาย
9. นางสาวจันทรเพ็ญ
10. นายเชิดศักดิ์
11. นายธงชัย
12. นายชรินทร
13. นางชุติมา

จีนาคํา
วงศวาณิชย
วนากมล
ใจเย็น
ศรีโท
สุธรรมมา
น1อยสกุล
อินต3ะปวง
นะนิตย
สงวนสิทธิ์
สินรันตน
ปJญญารัตน

นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
รองนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ผู1อํานวยการกองชาง
ผู1อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู1อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน1าสํานักปลัด
ผู1อํานวยการกองการศึกษา
ผู1อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ผู1จัดการสถานธนานุบาล
(แทน) ผู1อํานวยการกองคลัง

14. นางประภาภรณ
15. นายวีกิจ
16. นางสาวเกศรา
17. นายอนุพงค
เริ่มประชุม
เลขาฯ

อนุกูล
เจ1าดูรี
เจริญศรี
วิรัตนาภรณ

เจ1าหน1าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
นิติกร
เจ1าพนักงานธุรการ
เจ1าหน1าที่เทศกิจ

เวลา 10.00 น. โดยมี น ายจั กรกฤษณ วรรณศิ ริ ประธานสภาเทศบาลเมื อง
แมฮองสอน เปKนประธานการประชุม
ประกาศสภาเทศบาลเมื อ งแม ฮองสอน เรื่ อ ง เรี ย กประชุ มสภาเทศบาลเมื อ ง
แมฮองสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปL พ.ศ. 2558 ด1วยสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ได1มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปL พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ได1กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง
แมฮองสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปL 2558 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ.
2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก1ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงให1เ ปPดประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปL พ.ศ. 2558 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เปKนต1นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
นายจักรกฤษณ วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน

ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ-งที่ประชุมทราบ
วันนี้เปKนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปL พ.ศ. 2558 มี
เพื่อนสมาชิกผู1 ทรงเกียรติเข1ารวมประชุมทั้งหมด 17 ทาน ลากิจ 1 ทาน จึงขอดําเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่กําหนดไว1ตอไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย แรก เมื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ7 พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม แบงออกเปKน 2 ครั้ง โดยให1มีการ
รับรองออกเปKน 2 ครั้ง
การรั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ งที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีสมาชิกทานใดต1องการแก1ไขเพิ่มเติม เชิญครับ
หากไมมีสมาชิกทานใดแก1ไขเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ มีสมาชิกทานใด
เห็นชอบรับรองกรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
สท.ดารณี

รับรอง 12 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 5
การรั บ รองรายงานการประชุ มสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ งที่ 2 เมื่ อวั น ที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีสมาชิกทานใดต1องการแก1ไขเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายดารณี ทองเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
แมฮองสอน เขต 1 กลุมรักษพัฒนาแมฮองสอน ผมขอแก1ไขรายงานการประชุมในหน1าที่
3 ตรงคํ าพู ด ของตนเอง จากสมาชิ กสภาเทศบาลเมื องแมฮองสอน เขต 2 แก1 ไขเปK น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1 ขอบคุณครับ

ประธาน
มติที่ประชุม

มีสมาชิกทานใดต1องการแก1ไขเพิ่มเติม หากไมมีสมาชิกทานใดแก1ไขเพิ่มเติม จะขอ
มติที่ประชุมเลยนะครับ
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองกรุณายกมือครับ
รับรอง 12 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 5

ระเบียบวาระที่ 3
นายกฯ

เรื่อง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู1บริหารของเทศบาลเมืองแมฮองสอน จะได1เสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปLตอสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู1บริหารเทศบาลเมืองแมฮองสอน จึงขอชี้แจงให1ทานประธานและสมาชิกทุกทานได1
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปLงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปLงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
องคกรปกครองสวนท1องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 72,843,931.60 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,329,348.68 บาท
ประกอบด1วย เงินที่ฝากที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(กสท.) และลูกหนี้ที่ค1างชําระ
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 26,891,220.64 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว1แบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได1เบิกจาย
จํานวน - โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได1กันเงินไว1โดยยังไมได1กอหนี้ผูกพัน จํานวน 2
โครงการ รวม 1,000,000 บาท
เปKนรายการของปLงบประมาณ 2557 ที่สภาเทศบาล เห็นชอบให1ตั้ง
จายเปKนรายการ ซึ่งปJจจุบัน ที่ยังไมได1กอหนี้ คือ รายการห1องเรียน
อัจฉริยะ เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร ระดับจังหวัด
1.2 เงินกู1คงค1าง จํานวน - บาท ปJจจุบัน เทศบาลไมมีเงินกู1
2. การบริหารงบประมาณ ในปLงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
(1) รายรับจริง จํานวน 102,720,656.60 บาท ประกอบด1วย
หมวดภาษีอากร จํานวน 7,008,832.95 บาท
เปK น หมวดรายได1 ที่เ ทศบาลดํา เนิ นการจัด เก็บ เอง เช น ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท1องที่ ภาษีปVาย
หมวดค าธรรมเนี ย ม
ค าปรั บ และใบอนุ ญ าต จํ า นวน
1,131,958.00 บาท

เปKนหมวดรายได1ที่เทศบาลจัดเก็บเอง เชน คาธรรมเนียมเก็บขน
ขยะ คาปรับผิดสัญญา คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
หมวดรายได1จากทรัพยสิน จํานวน 4,326,191.36 บาท เชน
คาเชาหรือคาบริการสถานที่ ดอกเบี้ยเงินฝาก
หมวดรายได1 จ ากสาธารณู ป โภคและการพาณิ ช ย จํ า นวน
1,280,703.27 บาท เงินจากกิจการสถานธนานุบาล
หมวดรายได1เบ็ดเตล็ด จํานวน 189,506.75 บาท เชน คาขาย
แบบแปลน
หมวดรายได1จากทุน จํานวน - บาท เชน เงินรายได1จาการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิน
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 47,799,408.27 บาท เปKนรายได1ที่
รัฐบาลเก็บแล1วจัดสรรให1กับองคกรปกครองสวนท1องถิ่น เชน ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.
กระจายอํานาจ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 40,984,056.00 บาท เปKน
รายได1ที่รัฐบาลอุดหนุนให1องคกรปกครองสวนท1องถิ่น สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน1าที่
และภารกิจถายโอน (ปJจจุบันของเทศบาล มีด1านการศึกษา และสนามกีฬากลาง)
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให1โดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 12,378,995.53
บาท เปKนรายการที่รัฐบาลจัดสรรให1 ที่ไมนํามาตราในเทศบัญญัติ ประกอบด1วย เบี้ยผู1สูงอายุ
เบี้ยคนพิการ เงินอุดหนุนเฉพาะด1านการศึกษา เงินสิทธิประโยชน (คารักษาพยาบาล เงิน
บํานาญปกติ) ของบุคลากรถายโอน
(3) รายจายจริง จํานวน 76,591,681.02 บาท ประกอบด1วย
งบกลาง จํานวน 1,962,760.60 บาท เปKนรายจายที่เปKนไป
ตามระเบียบกฎหมายกําหนด เชน เงินสํารองจายกรณีเหตุสาธารณภัย
เงินสมทบ
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
งบบุ ค ลากร จํ า นวน 34,247,869.63 บาท เปK น เงิ น เดื อ น
คาตอบแทนรายเดือน ของคณะผู1บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ1าง งบดําเนินงาน จํานวน 30,704,415.29 บาท เปKนงบประมาณรายจายประจําที่เปKน
คาวัสดุตาง ๆ และคาใช1จายตามโครงการตางๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น
งบลงทุน จํานวน 7,500,635.50 บาท คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร1าง ๆ เชน คากอสร1างถนน คสล. คากอสร1างรางระบายน้ํา
งบรายจายอื่น จํานวน - บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,176,000.00 บาท เชน เงินอุดหนุน
วัดตางๆ อุดหนุน รร.อนุบาลแมฮองสอน (จายจากเงินอุดหนุนด1านการศึกษา) อุดหนุน
กิจกรรมระดับจังหวัด เชน กีฬาชนเผาที่ผานมา และอุดหนุน อบต.ผาบอง
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให1โดยระบุวัตถุประสงค จํานวน
12,378,995.53 บาท เบี้ยผู1สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เงินอุดหนุนเฉพาะด1านการศึกษา เงินสิทธิ
ประโยชน (คารักษาพยาบาล เงินบํานาญปกติ) ของบุคลากรถายโอน
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 24,035,000 บาท เชนการ
จัดซื้อที่ดิน สร1างโรงเรียนเทศบาล 3

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน - บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเมืองแมฮองสอน
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
รายรับจริง
จํานวน
6,578,533.18 บาท
รายจายจริง จํานวน
1,773,122.99 บาท
กําไรสะสม
จํานวน
4,805,410.19 บาท
เงินสะสม
จํานวน
บาท
ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน
บาท
กู1เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ จํานวน 31,000,000.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 20,000,000.00 บาท
เงินฝากธนาคาร จํานวน
2,676,115.95 บาท
ทรัพยรับจํานํา จํานวน
63,427,800.00 บาท
คําแถลงงบประมาณ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
รายรับจริง ปL
2557
รายได1จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

7,863,147.40

ประมาณการ ปL
2558
7,818,000

ประมาณการ ปL
2559
8,060,000

เปKนหมวดรายได1 ที่เทศบาลดําเนินการจัดเก็บเอง เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท1องที่ ภาษีปVาย
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต

1,192,652.80

1,269,000

1,299,500

เปKนหมวดรายได1ที่เทศบาลจัดเก็บเอง เชน คาธรรมเนียมเก็บขนขยะ คาปรับผิดสัญญา คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร
หมวดรายได1จากทรัพยสิน
5,748,887.71
4,630,000
4,800,000
เชน คาเชาหรือคาบริการสถานที่ ดอกเบี้ยเงินฝาก คาแป\ะเจี๊ยะ
หมวดรายได1จากสาธารณูปโภคและการ
1,176,140.85
1,650,000
1,800,000
พาณิชย
เงินจากกิจการสถานธนานุบาล
รายรับจริง ปL
ประมาณการ ปL
ประมาณการ ปL
2557
2558
2559

หมวดรายได1เบ็ดเตล็ด

154,692.71

114,000

151,500

เชน คาขายแบบแปลน
รวมรายได1จัดเก็บ
รายได1ที่รัฐบาลเก็บแล1วจัดสรรให1องคกร
ปกครองสวนท1องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

16,135,521.47

15,481,000

16,111,000

53,705,006.62

55,169,000

57,645,000

เปKนรายได1ที่รัฐบาลเก็บแล1วจัดสรรให1กับองคกรปกครองสวนท1องถิ่น เชน ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจาย
อํานาจ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมรายได1ที่รัฐบาลเก็บแล1วจัดสรรให1องคกร
ปกครองสวนท1องถิ่น

53,705,006.62

55,169,000

57,645,000

รายได1ที่รัฐบาลอุดหนุนให1องคกรปกครอง
สวนท1องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

40,451,089.00

44,000,000

54,876,000

เปKนรายได1ที่รัฐบาลอุดหนุนให1องคกรปกครองสวนท1องถิ่น สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน1าที่และภารกิจถาย
โอน (ปJจจุบันของเทศบาล มีด1านการศึกษา และสนามกีฬากลาง)
รวมรายได1ที่รัฐบาลอุดหนุนให1องคกร
40,451,089.00
44,000,000
54,876,000
ปกครองสวนท1องถิ่น
รวม
110,291,617.09
114,650,000
128,632,000
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประมาณการ ปL
รายจาย
รายจายจริงปL 2557
ประมาณการ ปL 2559
2558
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
2,918,728.46
3,978,640
4,275,750
เปKนรายจายที่เปKนข1อผูกพันตามระเบียบกฎหมายกําหนด เชน เงินสํารองจายกรณีเหตุสาธารณภัย เงินสมทบ
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
งบบุคลากร
41,653,472.00
51,232,400
60,480,310
เปKนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน ของคณะผู1บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ1าง
รายจาย

รายจายจริงปL 2557

ประมาณการ ปL
2558

ประมาณการ ปL 2559

งบดําเนินงาน

45,203,659.66

45,352,760

52,136,990

เปKนงบประมาณรายจายประจําที่เปKน คาวัสดุตาง ๆ และคาใช1จายตามโครงการตางๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เชน
คาใช1จายในการจัดงานประเพณี คาใช1จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู1บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ชุมชน
ผู1สูงอายุ คาใช1จายในการจัดงานวันเทศบาล คาใช1จายการจัดทําแผนชุมชน คาใช1จายการจัดกีฬาชุมชน คาใช1จาย
โครงการขยับการสบายชีวี คาใช1จายโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยผู1สูงอายุ
งบลงทุน

14,449,510.00

10,584,200

8,229,950

คาครุภัณฑตางๆ ที่ใช1ปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกประชาชน เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ขยายเสียง และที่ดินและสิ่งกอสร1าง ๆ เชน คากอสร1างถนน คสล.จํานวน 4 สาย คากอสร1างรางระบายน้ํา
จํานวน 2 แหง คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ทางแยกธนาคารธนชาติ
งบเงินอุดหนุน
3,117,000.00
3,502,000
3,509,000
เชน เงินอุดหนุนวัดตางๆ เงินอุดหนุนชุมชน เงินอุดหนุน รร.อนุบาลแมฮองสอน (จายจากเงินอุดหนุนด1าน
การศึกษา) อุดหนุนกิจกรรมระดับจังหวัด เชน การจัดงานประจําปL อุดหนุนศูนยศิลปชีพ และอุดหนุน อบต.
ผาบอง
รวมจายจากงบประมาณ
107,342,370.12
114,650,000
128,632,000
รวม
107,342,370.12
114,650,000
128,632,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลเมืองแมฮองสอน
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
ด1าน

ยอดรวม

ด1านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
26,254,800
เปKนรายจายรวมทุกหมวด ทุกประเภท ของสํานักปลัดและกองคลัง ประกอบด1วย คาใช1สอยตามโครงการตาง ๆ
เชน คาใช1จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของผู1บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คาใช1จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช1จายวันเทศบาล คาเชารถยนตสวนกลาง คาเชาการเคหะ คาใช1จายในการจ1างเหมาบริการ คาใช1จายปรับปรุง
ฐานข1อมูลภาษี คาวัสดุอุปกรณ และคาครุภัณฑตางๆ ในการปฏิบัติงาน

ด1าน

ยอดรวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
900,000
เชน คาใช1จายโครงการปVองกันอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ คาใช1จายโครงการรณรงคปVองกันและแก1ไขมลพิษ
หมอกควัน คาซอมบํารุงรถงานปVองกัน คาเคมีดับเพลิง คาน้ํามันเชื้อเพลิง
ด1านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
56,058,450
เปKนรายจายที่จายจากเงินรายได1 และเงินอุดหนุนทั่วไปด1านการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา งานประเพณี
วัฒนธรรมตาง ๆ
แผนงานสาธารณสุข
12,335,900
แผนงานสังคมสงเคราะห

200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

20,594,100

แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน

1,907,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2,925,000

ด1านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,181,000

ด1านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

4,275,750
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

128,632,000

ดังนั้นจึงขอให1เทศบาลเมืองแมฮองสอนรับหลักการในเทศบัญญัติฉบับนี้ และหาก
สมาชิกทานใดที่มีความประสงคขอรับทราบข1อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนข1อเสนอแนะที่จะเปKน
ประโยชนตอพี่น1องประชาชนชาวแมฮองสอน ผมขอรับและยินดีให1รายละเอียดเพิ่มเติมตอไป
และขอเรี ย นว า ร างเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ ายประจํ า ปL งบประมาณ 2559 นี้
กิจ กรรมโครงการทั้ งหมดมาจากแผนพั ฒ นาเทศบาลและที่ ทางรั ฐ บาลกํ า หนด กล าวคื อ
โครงการที่ รั ฐ บาลกํ า หนดเช น เบี้ ย ผู1 สู งอายุ อาหารเสริ ม (นม) นั ก เรี ย น โครงการด1 า น
การศึกษา เปKนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให1โดยกําหนดวัตถุประสงคและให1นํามา ตราเทศ
บัญญัติซึ่งจําเปKนต1องดําเนินการตามที่รัฐบาลกําหนด สวนที่เหลือมาจากแผนพัฒนาเทศบาล
ซึ่งแผนพัฒนาเทศบาลก็มิใชมาจากใคร ผู1ใดผู1หนึ่งเปKนคนกําหนด หากแตเปKนแผนที่รวม
คิดรวมวางแผนตั้งแตระดับชุมชน คือแผนชุมชน ที่มีการประชาคมรับทราบปJญหาและความ
ต1องการของพี่น1องประชาชน นํามาลําดับความสําคัญ โดยคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

ประธาน
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เทศบาลประกอบด1ว ย ผู1 บริ หารเทศบาลเจ1 าหน1า ที่ผู1รั บผิ ดชอบของเทศบาล ผู1แทนสวน
ราชการในระดั บ จั ง หวั ด ผู1 ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในชุ ม ชน สมาชิ กสภาเทศบาลที่ ส ภามอบหมาย
ตัวแทนชุ มชน ทําให1ได1มาซึ่งรางเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจายประจํ าปL 2559 ฉบับ นี้
นับตั้งแตคณะผู1บริหารเทศบาลเข1ามาบริหารงานเทศบาล ได1เล็งเห็นแล1ววาโครงการเดิมที่
เทศบาล เคยทํ า มาและพี่ น1 องประชาชนได1 ป ระโยชนจึงให1 ต อไป แต อาจมี การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น เช น โครงการพั ฒ นาศั กยภาพชุ มชน โครงการขยั บ กายสบายชี วี
โครงการอนามัยแมและเด็ก โครงการพัฒนางานบริการด1านสาธารณสุขชุมชนตาง ๆ ก็เปKน
โครงการที่มีการตอบรับด1วยดีจึงกําหนดให1มีตอไป ซึ่งปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ
ฉบับนี้ โครงการกิจกรรมตางๆเหลานี้ ล1วนมีเปVาหมายอยางแนวแนวาจะให1พี่น1องประชาชน
ในเมืองแมฮองสอนได1มีชีวิตที่ดีขึ้นและพยายามอํานวยความสะดวกทุกวิถีทางที่พึงกระทําได1
ดังนั้ น จึงขอให1 ส ภาเทศบาลเมื องแมฮองสอนรับ หลักการในเทศบัญ ญั ติ ฉบั บ นี้ และหาก
สมาชิกสภาฯ ทานใดมีความประสงครับทราบข1อมูลเรื่องใดเพิ่มเติม ตลอดจนข1อเสนอแนะที่
จะเปKนประโยชนตอพี่น1องประชาชนแมฮองสอนจะให1ข1อแนะนําก็ยินดีและขอขอบคุณ
ขอบคุณครับทานนายกฯ ที่ได1นําญัตติเข1าสูสภาและได1ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
พอสมควร มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ผมนายสุทัศน
ประสิทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1 กอนที่ผมจะเข1าสูรายละเอียด
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปL 2559 นั้น ขออนุญาตท1าวความนิดหนึ่ง คือ
ณ ปJจจุบันนี้ได1มีผลกระทบมาถึงสมาชิกสภาเทศบาลบางทาน จากหนังสือของเทศบาล
เมืองแมฮองสอน ลงวั นที่ 5 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอเชิ ญรวมพิ จารณาแผนพั ฒนา
เทศบาล และรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปL 2559 ซึ่งเชิญประชุมเมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2558 ซึ่งกิจกรรมในวันดังกลาวนั้น ได1มีผลสะท1อนถึงสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง
ไม ได1 ม าร วมประชุ ม ในวั น ดั ง กล าว บางท านอาจจะเปK น สมาชิ ก สภาเทศบาลก็ ดี
คณะกรรมการชุมชนก็ดี ได1พูดคุยวิภาควิจารณวาสมาชิกสภาคนนั้นไมมาคนนี้ไมมา ไมเห็น
ความสําคัญ ไมให1ความสําคัญ อยากเรีย นผานทานประธานขอชี้ แจงวาสิ่งเหลานั้นเปK น
อยางไร จริงๆ แล1วทานประธานได1พูดคุยกับผมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม วาลักษณะเชนนี้เชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมก็เห็นด1วย แตมีการวิภาควิจารณวาสมาชิกสภาคนนั้น คนนี้ไมเข1า
มา จริงๆ แล1วก็อยากถือโอกาสนี้อธิบายวา ในบทบาท หน1าที่ ตําแหนง นายกฯ ก็คือ
ผู1บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลก็คือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีหน1าที่ตามตําแหนง มีบทบาท
หน1าที่ตางกัน นายกฯ มีหน1าที่ทํางบประมาณรายจายประจําปL เมื่อเห็นวาสมบูรณแล1วก็จะ
นํามาเสนอสูสภาเทศบาล เพื่อให1สมาชิกสภาเทศบาลโดยสมาชิกสภาเปKนผู1พิจารณาให1ความ
เห็นชอบหรือไม สวนสมาชิกสภาเทศบาลมีหน1าที่คือ
1.ตรวจสอบการ
ทํางานของฝ_ายบริหาร 2. มีหน1าที่พิจารณางบประมาณรายจายตางๆ ให1ความเห็นชอบ
หรือไม อยางไรแล1วแตเหตุผล 3. ให1ความเห็นชอบในเรื่องระเบียบกฎหมายข1อบังคับตางๆ
ที่จะออกมาควบคุมบังคับในเขตเทศบาลของเรา ซึ่งตามความเปKนจริงแล1วบทบาทหน1าที่
แตกตางกันอยูแล1ว ซึ่งถ1าหากวาฝ_ายตรวจสอบโดยเฉพาะฝ_ายค1านไปรวมทํางบประมาณ
ความหมายก็ คื อ ปฏิ บั ติ ห น1 า ที่ โ ดยมิ ช อบ เสมื อ นไปสมรู1 ร วมคิ ด กั น หากร วมกั น ทํ า
งบประมาณก็คือการสมยอมทางการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลราษฎร สภาแหงชาติมีหรือไม
ที่ฝ_ายค1านไปรวมทํางบประมาณกัน เพราะฉะนั้นอยากกราบเรียนให1ผู1ที่ไมเข1าใจวาแตละ
ตําแหนง แตละหน1าที่ มีบทบาทที่แตกตางกัน ถ1ามารวมกันความหมายจะเปKนอยางไร เรา
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ไมอยากทําอะไรที่ผิดกฎหมาย ถ1าประพฤติปฏิบัติมิชอบเราก็เดือดร1อน จึงอยากชี้แจงผาน
ประธานสภาไปถึงผู1ที่วิพากษวิจารณ จริงๆ แล1วในสวนของชุมชน หรือทางเทศบาลก็ดี ซึ่ง
เราสมาชิกสภาเทศบาลก็มีสวนรวมในการให1ข1อเสนอแนะในการทําแผนของชุมชนแตละ
ชุมชน คําวาแผนชุมชนก็คือ การถามชุมชนวาในปLงบประมาณตอไปชุมชนเราต1องการอะไร
ต1องการให1เทศบาลทําอะไร ให1ปรับปรุงให1แก1ไขอะไร เมื่อมีข1อมูลแล1วก็เอามาทํา ซึ่งที่ทาน
ได1เชิญสมาชิกสภามาประชุมนั้น ผมไมเห็นด1วย ทานประธานก็ไมเห็นด1วย ตรงนี้ก็ขอฝาก
เรียนด1วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับทานสุทัศน มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ผมนายสมบูรณ
ศิลปนันท สมาชิ กสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1 กอนเข1าสู ระเบีย บวาระที่ 1
เรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปL พ.ศ.2559 สืบเนื่องจากทานสุทัศนสักนิด
หนึ่ง ก็เปKนเหตุผลของทานสุทัศน ผู1มีข1อสังเกตคือการที่จะทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปL พ.ศ.2559 ไปหารือกับคณะที่ทานเรียนเชิญเมื่อวันที่ 7 นั้น ทานนาจะ
พูดถึงเหตุผลด1วย เอกสารนี่คือเอกสารสภา ถ1าทานจะมาเรียกตรวจสอบเรื่องงบประมาณ
รายจายหรือคาใช1จายตางๆ นั้น ทานจะเอาเอกสารนี้เปKนเอกสารเฉพาะที่เราพิจารณาที่นี่
วันนี้ สําหรับเทศบาลเมืองแมฮองสอนก็คือเอกสารชุดนี้ อยากจะแนะนําทานวาเอกสารชุด
นี้ก็ควรจะเปKนรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่ง นี่คือข1อสังเกตที่ผมจะเพิ่มเติมทานสักเล็กน1อยครับ
ทานคงเข1าในในเจตนาดีของผมที่วา เอกสารชุดนี้เหมือนจะให1ทางชุมชนเข1ามาอานข1อความ
เชนนี้ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน ซึ่งผมอยูที่นี่มานาน ผมจะรู1วาเอกสารชุด
หนึ่งหรืเปKนแบบนี้ปLละ 2 ครั้ง ในชวงการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เรื่องการอภิปราย
งบประมาณของทานได1นําเสนอสูสภา เมื่อสักครูทานายกแถลงวา ในคําแถลงงบประมาณ
ของทานในหน1าที่ 2 เงินกู1จากธนาคาร ทานนายกฯ บอกวา ธ.ก.ส. นี่เปKน ก.ส.ท. เดี๋ยว
จะงง สําหรับรางงบประมาณรายจายประจําปLงบประมาณ 2559 นั้น จากรายงานทาง
การเงินทั้งด1านรายรับและรายจาย ทุกปLผมจะมุงประเด็นมาที่รายรับ เพราะถือวาเราจะ
จายเทาไหร เราก็จายตามรายรับที่เรามีอยูซึ่งผมจะให1ความสําคัญเปKนอยางยิ่ง เพราะการที่
เราได1รับเงินมาตามจํานวนที่เ ราเบิ กจายนั้น เราต1องดู โครงการของเราว ามีเทาไหร ยก
ประเด็นรายรับ ทุกหมวด ตั้งแตประมาณการวารับจริงจายจริงเทาไหร ปL 2555 2556
2557 ซึ่งเปKนการประมวลรายรับจริง จากการประมวลรายรับจริงของทานมา ผมได1ทํา
เส1นกร3าฟมาให1สภาได1รับทราบวารายรับของเทศบาลเมืองแมฮองสอนนั้น เมื่อปL 2555 นั้น
เรามีรายรับ 75,000,000 บาท ปL 2556 เรามีรายรับเพิ่มขึ้น 111,300,000 บาท ปL
2557 เรามีรายรับลดลง 110,000,000 บาท ปL 2558 ซึ่งเปKนการประมาณการที่ยังไมได1
สรุป 114,000,000 บาท และประมาณการ ปL 2559 128,000,000 บาท นี่คือตามที่
ผมได1คํานวณภาพไว1 ขออนุญาตทานประธานและให1พอแมพี่น1องประชาชนที่อยูทางบ1าน
เส1นกร3าฟที่ผมให1ทานดูนี้จะสังเกตเห็นวา จะมีขึ้น 2 ปL ลงไป 1 ปL และกลับขึ้นมาคืน
นี่ผมมองไปถึงเรื่องการบริหารจัดการ ในการนํามาเสนอตรงนี้ จะเห็นได1วารายรับของเรา
จะเริ่มเพิ่มขึ้น จากผลงานของสิ่งที่ผมต1องขอขอบคุณ ณ สภาแหงนี้คือ ขอความชื่นชม
พนักงานเจ1าหน1าที่ฝ_ายประจําของเทศบาล ที่ทานดูแลองคกรของเราเปKนอยางดี ด1านการ
จัดเก็บภาษี ด1านการจัดเก็บรายได1 จัดเก็บภาษี ทําให1เรามีรายได1 มีเงินสะสม ผมขอชื่น
ชมและให1กําลังใจทุกทาน เปKนคําชื่นชมจากสมาชิกสภาคนหนึ่ง ขอบคุณครับ

แล ะผ มมี ข1 อ สั ง เกตในการจั ด ทํ า ร างงบประมาณรายจ ายของท านอ ยู
เอกสารแนบท1ายจํานวน 20 แผน เปKนการดูที่ยุงยากมาก ในโอกาสตอไปถ1าทานจะจัดทํา
เรื่องเดียวกันแตเปKน 2 แผน แล1วนํามาดูประกอบกัน ถ1าไมจําเปKนก็ไมใสก็ได1 ขอแนะนํา
แบบนี้นะครับ ฝากทานชวยพิจารณาด1วยนะครับ
จากข1 อ สั ง เกตการใช1 ง บประมาณรายจ าย 10 แผนงาน งบประมาณ
128,632,000 บาทนั้น มีข1อสังเกตคือ แผนงานที่ใช1มากที่สุดคือแผนงานการศึกษา 45%
แผนงานที่ใช1งานน1อยที่สุดคือสังคมสงเคราะห 0.16% เพราะฉะนั้นข1อแตกตางระหวาง
สูงสุดและต่ําสุดนั้น จะเห็นวาความสัมพันธแตละอยางในการบริหารจัดการในการบริหาร
กิจการของทานนั้น ขอให1ทานได1โปรดพิจารณาให1น้ําหนังคาเฉลี่ยที่ไมควรแตกตางกันมาก
ขนาดนี้ ผมทราบดีวาคาเฉลี่ยการใช1เงินงบประมาณรายจายที่คอนข1างสูงมากเมื่อมาเทียบ
กับต่ํามาก จะเห็นวาหลักแสนกับหลังสิบล1านนั้นแตกตางมากพอสมควร ในขณะที่เทศบาล
ของเรานั้น ผมมองแล1วด1านสังคมสงเคราะหก็เปKนปJจจัยหลักที่องคกรของเราต1องดูแล เชน
แผนงานการรักษาความสงบภายในเฉลี่ยได1 0.70% เทานั้น นี่เปKนข1อสังเกตที่ผมอยากเรียน
ตอสภาแหงนี้ สําหรับรายละเอียดโครงการตางๆ ที่ทานนําเสนอตอสภานั้น จะขอพูดใน
รายละเอียดตอไป ในเบื้องต1นผมขอชี้แจงไว1เพียงเทานี้กอน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะ
อภิปรายในโอกาสตอไปครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอบคุ ณครั บทานสมบู รณ ด1วยความเปKน หวงเปKนใยเรื่องเอกสาร ซึ่ งเดี๋ย วนี้ก็มี
พ.ร.บ.ข1อมูลขาวสารที่เปPดเผยได1 มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
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เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ผมนายสมบูรณ
ศิลปนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1 ผมขอพูดตอนิดหนึ่งที่วาเอกสาร
ทุกอยางเปKนไปตาม พ.ร.บ.ข1อมูลขาวสารนั้น เมื่อสักครูผมเรียนทานประธานแล1ววาเปKน
เอกสารที่เรากําลังจะพิจารณา เรื่อง พ.ร.บ.ข1อมูลขาวสาร นั้นเปKนขั้นตอนเมื่อเราผานสภาไป
แล1วเปKนที่เปPดเผย นั้นคือกระทําได1 และ พ.ร.บ.ที่เปKนข1อบัญญัติข1อกฎหมายนั้น ที่สามารถ
เปKนไปตามพ.ร.บ.ข1อมูลขาวสารได1 มันต1องแยกแยะอีกหลายประเด็นที่เราจะทําได1 นี่ผม
เรียบเฉพาะแคบๆ ที่เราอยูในสภาแหงนี้ เพราะฉะนั้นขอเรียนทานประธานเข1าใจตามเจตนา
ที่อธิบายให1ทานประทานทราบวาเอกสารนี้คือเอกสารที่เรากําลังจะพิจารณา ซึ่งหากเรา
พิจารณาเสร็จทานจะนําไปเปPดเผยตรงไหนก็แล1วแต สามารถกระทําได1ตามพ.ร.บ.ข1อมูล
ขาวสารตอไปครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอบคุ ณครั บ ทานสมบู ร ณ ต1 องขอโทษทานสมบู ร ณด1 ว ยครั บ ผมไมได1 บ อกว า
เอกสารทุกอยาง ทานตีความของทานเอง หากวาผมพูดผิดก็ต1องขอโทษด1วยนะครับ มี
สมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
วาที่ รต.สุรพล
เรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ผมวาที่ร1อยตรีสุรพล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 2 กลุมรักษพัฒนาแมฮองสอน
ประเด็นที่ 1 กอนเข1าสูรายละเอียดที่ทานนายกเทศมนตรีได1แถลงตอสภา เรื่อง
สถานการเงินการคลัง ข1อ 1.1.5 รายการที่ได1ที่กันเงินไว1โดยยังไมได1กอหนี้ผูกพัน จํานวน
2 โครงการ รวม 1,000,000 บาท ทางกระผมอยากทราบวา 2 โครงการ นั้นเปKน
โครงการอะไรบ1าง และสามารถดําเนินการทั้ง 2 โครงการแล1วเสร็จเมื่อไหร
ประเด็นที่ 2 ในการบริหารงบประมาณ สถานะการเงินการคลัง ข1อ 2 การ
บริหาร งบประมาณ ในปLงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (1) รายรับ
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จริง จํานวน 102,720,656.60 บาท ใช1ไปแล1ว 90% คงเหลือประมาณ 10% ทานคิด
วาขาดหรือเกินจากที่ทาน ได1ประมาณการไว1
ประเด็ น ที่ 3
(2) เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให1 โ ดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค จํ า นวน
12,378,995.53 บาท เปKนรายการที่รัฐบาลจัดสรรให1 ที่ไมนํามาตราในเทศบัญญัติ
ประกอบด1วย เบี้ยผู1สูงอายุ เบี้ยคน พิ ก าร เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะด1 า นการศึ ก ษา เงิ น สิ ท ธิ
ประโยชน (คารักษาพยาบาล เงินบํานาญปกติ) ของ บุคลากรถายโอน และ (3) รายจาย
จริง จํานวน 76,591,681.02 บาท ถือเปKนการใช1จาย ประมาณ 77% ซึ่งการใช1จาย
งบประมาณปL พ.ศ. 2558 ต1องใช1จายแล1วเสร็จภายใน 15 กันยายน
2558 ทานคิดวาจะใช1จายแล1วเสร็จตามบัญชีปLงบประมาณหรือไม อยางไร เพื่อ
ประกอบการพิ จ ารณางบประมาณประจํ า ปL พ.ศ.2559 ต อไป ขอท านนายกฯ ชี้ แ จง
รายละเอียดด1วยครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ผมนายสุทัศน
ประสิทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1
อยากทราบเงิ น สะสมที่ ส ามารถใช1 จ ายได1 จ ริ ง ณ ตอนนี้ มี จํ า นวนเท าไหร
ปLงบประมาณ 2558 ที่กําลังจะหมดไปใน 1 เดือนข1างหน1า ทานใช1จายไปทั้งหมดเทาไหร
นับเปKนกี่เปอรเซ็นตของงบประมาณที่ได1ตั้งไว1 และเงินอุดหนุนทานได1มาครบแล1วหรือไม
ขอทานนายกฯ ชวยตอบประเด็นเหลานี้ด1วย เพื่อจะได1นําไปสูการพิจารณางบประมาณปL
2559 ตอไป ขอบคุณครับ
มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ หากไมมีขอเรียนเชิญทานนายกฯ
ตอบข1อซักถามครับ
เรี ย นท านประธานสภา ทานสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ กท าน ขอให1 ร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติม ดังนี้
เรื่องที่ทานสมาชิกสภาเปKนกังวลคือ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ได1มีการเชิญ
สมาชิกสภา ประธานชุมชน ผู1แทนชุมชนตางๆ ต1องเรียนวาโดยเจตนาจริงๆ เราไมได1มี
เจตนาให1เกิดข1อขัดแย1งหรือความไมสบายใจซึ่งกันและกัน แตทุกปLที่ผานมา เราจะมีการ
ประชาคม จะมีการเปPดรับข1อมูลอยางเปKนทางการและไมเปKนทางการ การเสนอโครงการ
ของสมาชิกในชุมชนวามาจากชองทางใด เราก็รวบรวมมาทั้งหมด แล1วมาลําดับขั้น เจตนา
ของวั นนั้นคื อข1อมู ลทั้งหมดที่เ ราได1 รับมาทั้งปL ผมได1เรี ยนกับ ประธานชุมชนแล1 ววา เรา
แบงเปKน 3 ระดับ คือ ระดับที่มีความเรงดวน ระดับที่ 2 คือระดับที่ไมเกิน 7,000,000
บาท และอี กกลุ มหนึ่ ง คื อ ที่ เ กิ น กว า 7,000,000 บาทขึ้ น ไป นี่ คื อ 3 กลุ มที่ ต1 องใช1
งบประมาณ กลุมที่ 2 ที่ใช1งบประมาณ 5,000,000 - 7,000,000 บาท ก็อาจจะขอ
งบประมาณจากหนวยงานภายใน แตโครงการใหญเราต1องของบประมาณจากหนวยงานอื่น
แตทุกโครงการเราไมได1ทิ้ง อีกสวนหนึ่งคือเรื่องโครงการปลีกยอยนั้นเราไมได1นํามารวมใน
3 ระดับนี้ ซึ่งในวันนั้นก็ได1ทําความเข1าใจกันแล1ว เลยถือเนื้อหาเอกสารฉบับนี้ สวนหนึ่งก็
ให1 ท างชุ ม ชนและสมาชิ ก สภา เพื่ อ ให1 ดู ว ามี อ ะไรที่ ต กหล น มี อ ะไรที่ จํ า เปK น ต1 อ งแก1 ไ ข
ปรับปรุ ง มี อะไรที่เรงด วนกว านี้ ที่อาจต1องมีการแก1 ไขให1 เรียบร1อย ซึ่งในวันนั้น ในทาง
ปฏิบัติก็มีเจ1าหน1าที่ได1ทําเอกสารเตรียมไว1 ในลักษณะนี้อาจทําให1สมาชิกหลายๆ ทานไม
สบายใจ อาจจะเข1าใจผิด ผมก็ขออภัยด1วย แตผมก็ยังยืนยันในเรื่องของแนวทางการมีสวน
รวมในการทํ างานร วมกัน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ข1 อมู ลต างๆ

เหล านี้ ต1 องให1 ป ระชาชนรวบรวมและมาทํ า เปK น เทศบั ญ ญั ติ แต รู ป แบบวิ ธี ป ฏิ บั ติ และ
หน1าตาของเอกสารก็ขอรับไว1เพื่อดําเนินการแก1ไขตอไปในเรื่องแนวทางและวิธีการ
สําหรับเรื่องเงินกู1 ธ.ก.ส. ผมพูดถูกแล1วนะครับ คือวันนี้เทศบาลเราติดหนี้ ธ.ก.ส.
แตในฟอรมจะเปKนเงินกู1สถาบันการเงินจาก ก.ส.ท. แตทุกวันนี้เราติดหนี้ของ ธ.ก.ส. ก็ขอ
เรียนให1ทานสมาชิกสภาและทุกทานวา ณ วันนี้เราติดหนี้ของ ธ.ก.ส. เพื่อให1สถานธนานุ
บาลในการใช1จายให1พี่น1องประชาชนมาใช1ที่สถานธนานุบาล แตเราไมได1กู1เงินจาก ก.ส.ท.
แตอยางไร คือชื่อคล1ายๆ กัน ก็ขอเรียนไว1 ณ ที่นี้ด1วยครับ
เรื่ อ งงบประมาณรายรั บ รายจ ายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต1 อ งขอขอบคุ ณ ท านสมบู ร ณที่ ใ ห1
ข1 อ เสนอแนะงบประมาณต างๆ ต1 อ งมี ค วามรอบคอบและเอกสารแนบท1 า ยก็ เ ข1 า ใจว า
เจ1าหน1าที่ผู1ทําเอกสารคงอยากนําเสนอเอกสารหรืออยากมีข1อมูลให1ทานสมาชิกมากที่สุด ใน
โอกาสตอไปจะให1ปรับในเรื่องตัวเอกสารให1งายขึ้นและเข1าใจงายขึ้น
สําหรับงบประมาณที่ทานได1มีข1อเสนอวาเราให1งบประมาณสูงสุดในกองการศึกษา
สําหรับกองการศึกษาจะมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในเรื่องคาหัวเด็ก คาการศึกษาเด็ก ตรงนี้
เปKนเม็ดเงินก1อนใหญ รวมถึงเงินเดือนของคณะครูอาจารยซึ่งเปKนเงินสมทบที่อุดหนุนเข1ามา
แตต1องมาตราในเทศบัญญัติด1วย ซึ่งเปKนเม็ดเงินที่คอนข1างสูง แตอยางไรก็ตามก็ยอมรับวา
เราให1ความสําคัญในเรื่องกองการศึกษาคอนข1างมาก วันนี้โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ของเรา เชื่อวาทุกทานก็เห็นในทางประจักษแล1ววา จํานวนนักเรียนที่มากขึ้น แตละปLเราก็
ได1เริ่มคัดออกแล1ว และมีโอกาสที่จะขยายโรงเรียนเทศบาล 3 ที่กําลังจะเกิดขึ้น โรงเรียน
เทศบาล 2 ก็จะเข1าทําการศึกษาในปLการศึกษาหน1า ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2558 ปL
นี้มีการคาดการวาเด็กที่จะเข1าเรียนในปLตอไปคิดวานาจะเพิ่มมากขึ้น แตเราก็ต1องวางแผน
ตรงนี้รองรับไว1 เพื่อรองรับเด็กที่มีจํานวนมากขึ้น และทําอยางไรที่ต1องพัฒนาเด็กไปพร1อมๆ
กัน ในเรื่องสังคมสงเคราะห ในเรื่องการตั้งหมวดงบประมาณด1านสังคมสงเคราะห ด1าน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ในหมวดนี้จะรวมอยูในพิธีการที่จะนําเงินออกมาใช1
คอนข1างจํากัดมาก เชน เรื่องผู1พิการ หรือผู1ยากไร1 ต1องมีกรอบกติกาที่เราต1องควบคุมตรง
นี้ ทั้ งนี้ ใ นด1 า นสวั ส ดิ ก ารสั งคมและสั งคมสงเคราะหในทางปฏิ บั ติ เ ราไม ได1 ทํา งานเพี ย ง
หนวยงานเดี ยว เรามี เครือขายการรวมงานของเทศบาลเมื องแมฮองสอน ไมวาจะเปK น
พัฒนาสังคมจังหวัดแมฮองสอน หน วยงานภาคเอกชน ทหารที่ให1การสนับ สนุนในด1า น
สังคมสงเคราะหคอนข1างมาก เชน กรณีบ1านหลายๆ หลังที่เราดําเนินการบ1านผู1ยากไร1 ตรง
นี้ที่เราตั้งไว1ก็ตั้งตามข1อมูล ตามระเบียบที่เราสามารถทําได1 อะไรที่ไมสามารถทําได1เราก็ไป
ใช1เครือขาย ขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นที่เราสามารถขอรับการสนับสนุนได1 และอีก
สวนหนึ่งคือข1อมูลในเรื่องของผู1ยากไร1 ผู1ไร1ที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลเมืองของเรา ตรงนี้ถ1า
ทานมองอาจจะเปKน ตัวเลขที่ไมมาก เราสามารถแก1 ไขปJ ญหาได1 และยั งมี งบประมาณที่
สามารถไปชวยได1 เชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรตางๆ ก็จะมีงบฉุกเฉินที่สามารถแก1ไข
ปJญหาได1 เชนกัน ในเรื่องการรักษาความสงบภายใน ถ1 าดูในเรื่องของงานปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในปLที่ผานมาเราได1จัดซื้ออุปกรณตางๆ เรามีความพร1อมในเรื่องเครื่องไม1
เครื่องมือคอนข1างมาก ที่สําคัญทาง ปภ. ก็ได1แจ1งมาวา เครื่องไม1เครื่องมืออุปกรณ เชน
เครื่องมือตัดถาง ก็พร1อมที่จะเข1ามาสนับสนุน งบประมาณตัวนี้ที่ผานมาก็ไมต1องใช1อะไร
มากมายในเรื่องการทบทวน ในเรื่องการพัฒนา ในเรื่องบุคลากร ในเรื่องคุณภาพของการ
ทํางาน อยากเรียนทานสมาชิกให1ทราบในข1อมูลเบื้องต1นด1วยครับ
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สําหรับที่ทานสุรพลได1สอบถามในรายการที่ได1ที่กันเงินไว1โดยยังไมได1กอหนี้ผูกพัน
จํานวน 2 โครงการ รวม 1,000,000 บาท คือ งบประมาณของห1องเรียนอัจฉริยะ
อีคลาสรูม ขณะนี้ได1นําเข1าคณะกรรมการจังหวัด ซึ่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
โครงการนี้ได1อยูระหวางการพิจารณาอยู และได1รับการแจ1งมาวาคณะกรรมการอนุมัติแล1ว
ภายในสินเดือนนี้ก็สามารถจัดซื้อจัดจ1างได1
เรื่องงบประมาณ ซึ่งเอกสารที่ทุกทานได1รับ เปKนงบประมาณที่เราตัด ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2558 ณ ปJจจุบั นนี้มีข1อมูลคร าวๆ วา งบประมาณ ณ วันนี้ ขาดไป
ประมาณ 1,400,000 บาทเศษ ประมาณ 1% กวาๆ ซึ่งตามข1อมูลที่ทานเห็นคือ บาง
โครงการก็ อยู ระหว างการเบิ กจ าย บางโครงการก็ กํ า ลั งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ1 า ง บาง
โครงการก็รองบประมาณ ซึ่งไมนาจะมีปJญหา สําหรับเงินสะสมที่ทานสมาชิกได1สอบถามถึง
ยอดคงเหลื อ ซึ่ ง ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ยอดเงิ น สะสมที่ เ ราแจ1 ง ไว1 คื อ
36,329,348.68 บาท ณ ปJ จ จุ บั น นี้ เปK น เงิ น ฝากเงิ น ที่ ฝ ากที่ ก องทุ น ส งเสริ ม กิ จ การ
เทศบาล (กสท.) และลูกหนี้ที่ค1างชําระ (สถานธนานุบาล) และเงินสดที่อยูในบัญชี ณ
วันนี้เปKนข1อมูลคราวๆ ที่ทางกองคลังได1สรุปให1 ประมาณ 5,400,000 กวาบาท เงินลูกหนี้
ของสถานธนานุบาล 20,000,000 บาท ตามสัญญาคือตามปLงบประมาณนี้ต1องคือให1ทาง
เทศบาล 5,000,000 บาท เดือนมีนาคม - เมษายน ต1องคืนให1อีก 5,000,000 บาท ณ
วันนี้จะมีเงินสดประมาณ 5,400,000 กวาบาท และปLงบประมาณต1องได1อีก 5,000,000
บาท รวมแล1 ว ประมาณ 10,000,000 บาทเศษ อยู ที่ กองทุ น สงเสริ มกิ จ การเทศบาล
(กสท.) ประมาณ 8,000,000 บาทเศษ ซึ่งเปKนตัวเลขคราวๆ ณ วันนี้ ในเบื้องต1นนี้ก็
นาจะตอบได1ครบทุกประเด็นแล1ว ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทาน ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับทานนายกฯ ที่ได1ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให1ทานสมาชิกได1รับทราบ
มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ต1องขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ชวยชี้แจง
เรื่องงบประมาณคงเหลือ จริงๆ แล1วถ1าทานแถลงไว1ในงบประมาณก็จะเห็นชัดเจน จริงๆ
แล1วทานไมได1คิดออกมาเปKนเงินสะสมที่สามารถใช1ได1หรือปฏิบัติการได1ทันที ทานแสดงเรื่อง
การสํารองเงินสะสมไว1 เงินจําพวกรายจายค1างจาย เงินสะสมที่สามารถจะใช1จายได1เลยก็
ต1องนํารายจายค1างจายหักออกไป ทุนสํารอง เงินสะสมหักออกไป จะเหลือเงินสะสมที่
ใช1ได1จริงๆ ก็หมายถึงเงินที่ไมได1ไปติดในเงื่อนไขตางๆ ที่ผมคิดออกมามีประมาณไมเกิน
5,000,000 บาท ผมคิดได1ประมาณ 3,400,000 กวาบาท แตก็ไมเปKนไร ผมเพียงเรียน
ถามแควา กรณีที่การใช1เงินฉุกเฉิน กรณีน้ําหลากที่แมฮองสอนจะทําอยางไร หรือต1องใช1
เงินสะสม มันอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ1าง แตหากคิดแบบที่ผมคิด จะเหลือใช1ได1ประมาณ
3,400,000 กวาบาท ขอบคุณครับทาน
มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ผมนายสมบูรณ
ศิลปนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1 ก็ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ทาน
ช วยชี้ แ จงในประเด็ น ที่ ไ ด1 ซั ก ถามไป ผมเน1 น ประเด็ น หลั ก 10 แผนงาน เปK น เงิ น
128,632,000 บาท บางแผนงานมีการใช1งบประมาณ ไมถึง 1% ผมอยากให1ทาน
ผู1บริหารใช1วิสัยทัศนในการบริหารจัดการแผนงานตางๆ 10 แผนงานที่ทางท1องถิ่นกําหนด
มาให1นั้นล1วนเปKนแผนงานที่สําคัญทั้งสิ้น เชน แผนการรักษาความสงบภายใน แผนงาน
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การสร1างความเข1มแข็งของชุมชน หรือแผนงานสังคมสงเคราะห นาจะขยับงบประมาณ
ขึ้นมานิดหนึ่ง แผนงานทุกแผนงานล1วนแตมีความสําคัญทั้งสิ้นตอการบริหารจัดการท1องถิ่น
ของเรา ควรขยั บ ขึ้ น มาหน อย ซึ่ งทุ ก แผนงานเราจะไม ทิ้ งนะครั บ ขอบคุ ณ ครั บ ท าน
ประธาน
มี ส มาชิ ก ทานใดประสงคอภิ ป ราย เชิ ญ ครั บ หากไม มี ขอเชิ ญ ท านนายกฯ ให1
รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ
เรีย นทานประธานสภา ทานสมาชิ กสภาทุ กทาน ขอให1รายละเอี ยดเพิ่มเติ มใน
งบประมาณที่ทานแนะนํ าวาควรเพิ่ มเติมแผนงานตางๆ นั้น เงิน อุดหนุนที่เราได1รับการ
อุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเราไมต1องนํามาตราในเทศบัญญัติ 5,000,000 กวาบาท ซึ่งบาง
แผนงานเราสามารถร วมกับ องคกรหน วยงานต างๆ ในการใช1งบประมาณ เชน บ1า นผู1
ยากไร1 เงินที่เราตั้งไว1นั้นก็ไมเพียงพอ แตเราได1รับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ หรือ
บ1านยายแอ จันทรจร จํานวน 1 หลัง ก็ไมได1ใช1เงินจากเทศบาลเลย เปKนเงินสมทบที่ได1
จากหนวยงานตางๆ เงินจากภาคเอกชน ที่มาสนับสนุน ตรงนี้ อะไรที่ใช1เงินเทศบาลน1อย
ที่สุดเราก็จะใช1ให1น1อยเพื่อจะได1นําเงินไปใช1กับกิจกรรมอื่นแทน ก็เชื่อวาหลายกิจกรรม
หลายโครงการที่เราได1รับการสนับสนุนงบประมาณมา การสงเสริมอาชีพตางๆ เราจะใช1เงิน
ไมมากหรือแทบจะไมได1ใช1เงินของเราเลย ในเรื่องของเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ไมได1ขาด
ไมได1หายไป แตตัวงบประมาณอาจจะกระจายกันไปอยูในสวนงานอื่น ก็ขอเรียนทุกทาน
ทราบด1วย ขอบคุณครับ
มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
เรี ย นทานประธานสภาที่ เ คารพ ทานสมาชิกผู1 ทรงเกี ย รติ ทุกทาน ผมนายอุ ด ม
ชุมภูศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 2 กลุมรักษพัฒนาแมฮองสอน ตามที่
ฝ_ายทานผู1บริหาร ได1เสนอญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปLงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เข1าสูสภาในวันนี้ ผมคงไมมีอะไรจะโต1แย1ง เพราะสิ่งตางๆ ที่ทางทานผู1บริหาร
นําเข1าสูสภาในวันนี้ก็เปKนสิ่งที่เปKนประโยชนตอชุมชนทั้งนั้น แตมีข1อเสนอแนะจากโครงการ
บ1านเทิดไท1หน1า 56 ที่เปลี่ยนมาเปKนคาใช1จายด1านที่อยูอาศัย การพัฒนาและการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผู1สูงอายุ ผู1พิการ ผู1ด1อยโอกาส และผู1ยากไร1 200,000 บาท อยางที่
ทานผู1บริหารได1กลาววา เงินสร1าง 100,000 บาท สร1างบ1าน 1 หลัง นั้นต1องใช1เงิน
จํ า นวนมาก แต ผมมี ข1อเสนอแนะคื อ ถ1 า เราออกแบบและวั ส ดุ กอสร1 า ง เช น ฝาผนั ง
สมัยกอนเราจะเห็นวาบ1านเรือนของเราใช1ไม1ไผสานมาทําเปKนฝาผนัง และสามารถอยูได1นาน
หลายปL ถ1าทําแบบนี้จะเปKนการลดงบประมาณรายจายลง นี่คือข1อเสนอแนะสวนหนึ่งของ
ด1านสวัสดิการสังคมสงเคราะห
หน1า 86 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ1า เพื่อลดจํานวนสัตวเลี้ยง ณ ปJจจุบัน
จะเห็นวาในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนของเรามีสุนัขจรจัดมากพอสมควร โดยเฉพาะที่ผม
ได1รับเรื่องร1องเรียนมาจากสมาชิกชุมชนปางล1อวามีสุนัขมากมายเข1าไปคุ1ยเขี่ยถังขยะทําให1สิ่ง
ปฏิกูลออกมาจากถังขยะ เปKนต1น ถ1าเราลดจํานวนสัตวเลี้ยงลง อยากให1ทางผู1ที่เกี่ยวข1อง
ว า หากเรามี ง บประมาณในปL พ.ศ. 2559 จั ด สรรในการทํ า หมั น สั ต ว สุ นั ข และแมว
ทั้งหมดภายในเขตเทศบาลได1หรือไม เพื่อเปKนการลดปริมาณสัตวเลี้ยง ขอบคุณครับ
มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ผมนายสุทัศน
ประสิทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1 ผมเองใครอยากจะหารือกับ
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ทานประธานสักเล็กน1อย คือในการอภิปรายที่ผานมาในซีกของผมเองไมวาตัวผมก็ดี ทาน
สมบูรณก็ดี เรายังไมได1เข1าถึงรายละเอียดของงบประมาณประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2559
พ.ศ.2559 เราเพี ย งพู ด ถึ ง รู ป แบบหรื อกลั ก การซึ่ ง เปK น เหมื อ นบทนํ า รายได1 รายจ าย
ทั้งหลายที่เราได1ถามกันมา แตยังไมได1เข1าถึงรายละเอียดทุกกอง แตบังเอิญวา ณ เวลานี้
ใกล1จะเที่ยงแล1ว จึงอยากหารือกับทานประธานวาถ1าจะให1อภิปรายตอจนจบก็จะเลยไป
ประมาณ 13.00 น. ถ1าหากวาเราจะพักรับประทานอาหารกลางวันเลยไมทราบวาทานจะ
เห็นอยางไร
ขอบคุณครับ ด1วยความเปKนหวงเรื่องสุขภาพ แตวาตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู ผมก็ได1
เปPดให1พี่ๆ น1องๆ สมาชิกทุกทานได1อภิปราย พยายามจะย้ําวาให1เข1าเนื้อหา ญัตติรางเทศ
บัญญัติ ฉะนั้นเรานาจะเข1าเนื้อหากันได1แล1วนะครับ เชิญตอเลยครับ
ในเมื่ อทานประธานสภาวิ นิจฉั ยแล1ว ผมก็จะอภิป รายในรายละเอียดตอไป แต
ในขณะที่ผมอภิปรายผมต1องขอร1องทานประธานด1วยวาเมื่อไหลลื่นก็อยางพึ่งเบรคละกันนะ
ครับ ขอบคุณครับทานประธาน16
การพิจ ารณางบประมาณรายจาย ประจํา ปLงบประมาณ พ.ศ.2559 นั้ น ผม
อยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานผู1บริหารวาผมจะอภิปรายจาก 1. ความจําเปKน
2. ความเหมาะสม 3. ความเรงดวน ดังนี้
สํานักปลัด ในหมวดคาใช1สอย ตั้งไว1 1,320,000 บาท เพื่อจายเปKนคาใช1จายใน
การดําเนินการดังตอไปนี้ หน1า 47 ข1อ 1 ตั้งไว1 500,00 บาท เพื่อจายเปKนคาใช1จาย
ตางๆ เชนคาเชาทรัพยสินตางๆ คาถายเอกสาร คาใช1จายเกี่ยวกับการจ1างเหมาบริการให1ผู1
รับจ1างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปKนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสร1าง คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนคาใช1จายในการประชุมประจําเดือนสมาชิกสภา
เทศบาล (นอกเหนื อจากการประชุ มสภาฯ) การประชุมประจํ า เดื อนคณะผู1บ ริ ห ารหรื อ
รายการตามรายละเอีย ดที่กําหนดในประเภท รายจ ายเพื่ อให1 ได1 มาซึ่งบริ การ ของกรม
สงเสริมการปกครองสวนท1องถิ่น ตั้งแตผมเปKนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอนมาไม
เคยมีการประชุมประจําเดือนสมาชิกสภาเทศบาลที่นอกเหนือจากการประชุมสภาเทศบาลที่
นอกเหนื อ จากการประชุ ม สภาเลย หรื อ ที่ ท านเชิ ญ สภากาแฟถื อ ว าเปK น การประชุ ม
เพราะวาสภากาแฟนั้นมีทั้งประธานชุมชน ประธาน อสม. รวมทั้งพนักงานเทศบาลด1วย
หรือวาเปKนการประชุมเฉพาะกลุมของทาน ชวยชี้แจงให1ทราบถึงรายละเอียดด1วย
ข1อ 3 - 8 เปKนงบโฆษณาประชาสัมพันธ ในปLที่แล1วทานจัดไว1ในหมวดหมูและ
อธิ บ ายว าเปK น คาจ1 า งในการประชาสั ม พั น ธ ตั้ ง ไว1 ที่ 300,000 บาท แต ปL นี้ ท านตั้ ง
484,000 บาท เพิ่มขึ้น 184,000 บาท ทานใช1งบประชาสัมพันธของเทศบาลสูงมาก
สื่อที่ทานประชาสัมพันธก็ไมเคยมีรูปพวกเราเลย ถ1าจะทําก็ให1เสมอภาคกันหนอยนะครับ
ก็ชวยชี้แจงให1ทราบถึงรายละเอียดด1วย
ข1อ 8 เพื่อจายเปKน คาจ1า งเหมาบุ คคลภายนอกดู แลความสะอาดภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลและภารกิจอื่นๆ ที่จะเปKน 120,000 บาท ปLที่แล1วตั้งไว1 300,000 บาท
คนทําความสะอากลดลงหรือวาอยางไร ความเหมาะสมของงบประมาณเปKนอยางไร คนมา
ทําความสะอาดลงหรือเปลา สําหรับอาคารสถานที่ของเราก็เหมือนเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้น
ทําไมคาใช1จายถึงลดลง ก็เปKนคําถามที่ต1องการคําตอบเชนเดียวกัน ขอทานชวยชี้แจงให1
ทราบถึงรายละเอียดด1วย

หน1า 53 เงินอุดหนุนเอกชน 180,000 บาท เพื่อจายเปKนเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการบริหารจัดการคณะกรรมการชุมชนจํานวน 6 ชุ มชน ชุ มชนละ 30,000
บาท และถือปฏิบัติตามแนวหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2553 เปKนการตั้งจายจากเงินรายได1ของเทศบาล ปรากฏในแผนงาน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป โดยเบิ กจ ายได1 ต อเมื่ อ ได1 รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให1แกองคกรปกครองสวนท1องถิ่นระดับจังหวัดแล1ว อยาก
ทราบวาคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให1แกองคกรปกครองสวนท1องถิ่นระดับจังหวัดชุดนี้
ประกอบด1วยใครบ1าง ก็เปKนคําถามที่ต1องการคําตอบเชนเดียวกัน ขอทานชวยชี้แจงให1ทราบ
ถึงรายละเอียดด1วย
หน1า 56 แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 200,000 บาท ซึ่งปLที่แล1วทาน
ได1ตั้งแยกคือบ1านเทิดไท1องคราชัน 100,000 บาท และคาสงเสริมคุณภาพชีวิตผู1สูงอายุ ผู1
พิการอีก 100,000 บาท ในปLนี้ไมมีคําอธิบาย หรือเหมารวมวาเพื่อจายเปKนคาใช1จายใน
การชวยเหลือด1านที่อยูอาศัยหรือการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของผู1สูงอายุ ผู1พิการ
ผู1ด1อยโอกาส หรือผู1ยากไร1ที่พึ่ง ขอทานชวยชี้แจงให1ทราบถึงรายละเอียดด1วย
หน1า 57 แผนงานสร1างความเข็มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งชุมชน รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข1าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช1จายการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว ตั้งไว1 100,000 บาท โดยอธิบายวา เพื่อ
เปKนคาใช1จายจากโครงการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยว เปKนการตั้งจายจากเงิน
รายได1 ของเทศบาล ปรากฏในแผนงานสร1า งความเข็ มแข็ งของชุ มชน งานสงเสริ มและ
สนั บ สนุ น ความเข1 มแข็ งชุ ม ชน อยากถามว าทานส งเสริ ม การท องเที่ ย วทานทํ า อย างไร
วิธีดําเนินการเปKนอยางไร แล1วจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวทานทําอยางไรบ1าง และ 2
- 3 ปLที่ผ านมานี้ การทองเที่ ยวของแมฮองสอนซบเซามาก โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมื อง
แมฮองสอนและโดยรอบเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน เชน ปางหมู ซึ่งเราเปKนหนวยงาน
องคกรปกครองส วนท1 อ งถิ่ น เราเองก็ มี ห น1 า ที่ ที่ จ ะจั ด และส งเสริ ม ให1 ก ารท องเที่ ย ว
เจริญเติบโตมากขึ้น ผมมองดูแล1วก็มีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรม
การทองเที่ยว ผมเองก็แปลกใจวาหนวยงานที่จัดกิจกรรมก็มีมาก เราจะทําอยางไรให1คนมา
ทองเที่ยวในเขตเทศบาล วิธีชีวิตไทยใหญ วิถีชีวิตความเปKนคนไตของเราใครๆ ที่เขามาเห็น
เขาก็วาเปKนสิ่งที่ดี กิจวัตประจําวันตั้งแตตื่นนอนจนถึงเข1านอน ด1วยการนุงหมเสื้อผ1าก็ดี
ด1านการทํากิจกรรมก็ดี นั้นคือเสนห เสนหอยางมากที่คนที่อื่นมาดู ถือวาเปKนต1นทุนซึ่งไม
ต1องไปเพิ่มเติมอะไรเลย ทานลองดูอําเภอปาย อําเภอปายนั้นนักทองเที่ยวก็ยังคึกคัก แล1ว
ทําไมจากอําเภอปายมาถึงอําเภอเมืองนี้ ขับรถแบบสบายๆ 2 ชั่วโมง ทําไมเขาถึงไมมา
ผมขอฝากเปKนการบ1านถึงหนวยงานที่เกี่ยวข1องด1านการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ท านควรจะไปประชาสั ม พั น ธที่ ไ หน ท านลองไปประชาสั ม พั น ธที่ ปJ ต ตานี นราธิ ว าส
อุดรธานี หรือขอนแกน ที่ไหนก็ได1 วิธีการก็งายๆ ผมเคยถามนักทองเที่ยวที่ปายกลุมหนึ่ง
วา เขามาเที่ยวปาย เขาไมมาเที่ยวแมฮองสอน เขาไมรู1จักแมฮองสอน ก็ขอฝากไว1ด1วยนะ
ครับ
คาใช1จายกิจกรรมโครงการ "ลูกออนไต อ่ําลืมจ3าด" แปลเปKนไทยวา เด็กไทยใหญ
ที่ไมลืมชาติของตนเอง เปKนการตั้งจายจากเงินรายได1ของเทศบาล อยากถามวาวิธีการทํา
อยางไร วิธีดําเนินโครงการเปKนอยางไร

ประธาน

อยากเรียนถามตรงๆ วา ปL 2558 มีโครงการใดบ1างที่ตั้งไว1เปKนโครงการที่ไมได1
ดําเนินกิจการใดๆ ทั้งสิ้น เปKนโครงการเล็กๆ น1อยๆ เพราะผมจําได1วาเมื่อปL 2553 หรือ
2554 ก็ดี สภาฯ เราเคยตั้งคณะกรรมการติดตามการใช1จายด1านงบประมาณ ซึ่งเราจะเห็น
วาบางกองตั้งงบประมาณไว1 60 - 70 โครงการ แตมีโครงการที่ทําจริง 30 - 40 โครงการ
หากโครงการที่ยังไมได1ดําเนินการควรถอนออกไปและดําเนินโครงการที่เรงดวนหรือที่สําคัญ
กอน ก็ขอทราบรายละเอียดด1วย และขอจบการอภิปรายไว1เพียงเทานี้กอน
มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ หากไมมีทานสมาชิกทานใดอภิปราย
ก็ขอพักการประชุม กําหนดเริ่มประชุมภาคบาย เวลา 13.00 น.
-พักการประชุม-

เริ่มประชุม
ประธาน
สท.สุทัศน7

เวลา 13.00 น.
ขณะนี้ เ รากํ า ลั ง พิ จ ารณา เรื่ อง ร างเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ าย ประจํ า ปL
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปราย เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ผมนายสุทัศน
ประสิทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1 ขออนุญาตอภิปรายตอจากชวง
เช1าเลยนะครับ
หน1า 58 คาใช1จายโครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ ตั้งไว1 150,000 บาท
อยากเรียนถามวา โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ ณ ปJจจุบันนี้มีกี่กลุม แตละกลุม
นั้นมีกลุมอาชีพอะไรบ1าง กลุมละเทาไหร ติดตามและประเมินผลแล1วเปKนอยางไร มีกลุม
ใดบ1างที่สามารถเลี้ยงตนเองและสามารถพัฒนาตอไปได1
เพราะผมเห็นมาหลายๆ ปL
โครงการพวกนี้ถ1างบประมาณหมดกิจกรรมก็หยุด อยากเห็นโครงการที่เปKนอาชีพได1จริงๆ
และตอเนื่อง สามารถเลี้ยงดูตนเองได1 อยากถามให1เกิดความชัดเจนวาเรามีการประเมิน มี
การติดตามผลอยางไรบ1าง อยากให1บรรลุถึงคําวาอาชีพจริงๆ สิ่งที่เราทําต1องเลี้ยงดูเราได1
ก็ขอฝากเรื่องนี้ด1วยนะครับ
โครงการส งเสริ ม และพั ฒ นาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแก ผู1 นํ า ชุ ม ชน ปL ที่ แ ล1 ว ตั้ ง
550,000 บาท แตปLนี้เพิ่มขึ้นเปKน 1,100,000 บาท อยากเรียนถามวาใช1จายอยางไร
ทําไมถึงต1องมากมายขนาดนี้ เพิ่มขึ้นเปKนเทาตัว ขอให1ทานชวยให1รายละเอียดด1วย
หน1า 60 ด1านกองคลัง หมวดคาใช1สอย ตั้งไว1 420,000 บาท เพื่อจายเปKนคา
เชาทรัพยสินการเคหะ ตามสัญญาเชาฉบับที่ ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 อยากทราบวา
เราต1องเชาเขาอยูใชหรือไม เราสามารถนํามาเปKนของเราเองได1หรือไม ก็ขอเรียนถามและ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด1วย
คาใช1จายโครงการเสริมสร1างความโปรงใสในการบริหาร การพัสดุ การเงิน การ
คลังและงบประมาณ ตั้งไว1 50,000 บาท เพื่อเปKนคาใช1จายตามโครงการเสริมสร1างความ
โปรงใสในการบริหาร การพัสดุ การเงิน การคลังและงบประมาณ เปKนการตั้งจายจากเงิน
รายได1ของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลังและงบประมาณ
ซึ่งอยากถามถึงวิธีปฏิบัติ ทานปฏิบัติกันอยางไร
หน1 า 68 งบลงทุ น ค าครุ ภั ณ ฑ ครุ ภั ณ ฑสํ า นั ก งาน ค าเครื่ อ งปรั บ อากาศ
111,000 บาท เพื่ อ เปK น ค าจั ด หาเครื่ อ งปรั บ อากาศ ขนาดไม ต่ํ า กว า 30,000 BTU
จํานวน 3 เครื่อง รายละเอียดคุณเฉพาะตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะตามมาตราครุภัณฑกําหนด การจัดซื้อในราคาท1องตลาด เพื่อติดตั้งให1กับ

ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู1 ICT แมฮองสอน เมื่อวันจันทรที่ผานมาผมได1ไปที่ศูนย
ICT และในวันนั้นมีการดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง เปKนที่
เรียบร1อยแล1ว ผมจึงแปลกใจวางบประมาณยังไมผานสภาแล1วทานไปติดตั้งได1อยางไร ผม
เลยไปดูงบประมาณของปLที่แล1ว ซึ่งเปKนงบประมาณของปL 2558 แล1ว อธิบายวาติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง ขนาดไมต่ํากวา 30,000 BTU
ในเมื่อเปK น
งบประมาณของปL 2558 และมาตั้งงบประมาณปL 2559 อีกทําไม เงินจํานวน 111,000
บาท ผมใครอภิปรายผานไปทางทานผู1บริหารวา ขอให1ทานแปรญัตติปรับลดงบประมาณตัว
นี้ลงและเปลี่ยนเปKนอยางอื่นแทน เราสามารถยื่นญัตติปรับลดได1 ซึ่งผมเองได1ไปเยี่ยมศูนย
ICT มา ซึ่งมีหลังคารั่ว น้ําฝนหยดลงมาตามเพดานตกใสเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหลาย
ในขณะที่มีผู1คนกําลังฝiกอบรมกันอยูหลังคาก็รั่ว รั่วมากด1วยนะครับ และอีกประการหนึ่งก็
คื อ มี น กพิ ร าบจํ า นวนมากเข1 า ไปอาศั ย อยู ที่ ตั ว อาคารและถ ายมู ล ลงมา ผมเห็ น เพราะ
เจ1าหน1าที่พาลงไปดู ใช1กระดาษหนังสือพิมพปูเพื่อรองรับมูลของนกพิราบ ซึ่งถ1าบังเอิญใคร
ไปเยี่ยมชมนกอาจจะถายมูลใสผู1ที่ไปเยี่ยมชม นี่เปKนความจริงนะครับ ผมคิดวามันจําเปKนที่
จะซอมแซมหลังคา ซอมแซมฝVาเพดาน ทําตาขายหรือทําอะไรก็ได1ที่กันนกพิราบเข1ามาอยู
อาศัย ทําไมผมถึงไปดูศูนย ICT เพราะปJจจุบันนี้ถือวาเปKนเรื่องที่สําคัญมาก และกลายเปKน
วาเปKนเรื่องที่จําเปKนตอการดํารงชีวิตของผู1คนสมัยนี้ด1วย ผมจึงอยากฝากทานประธานสภา
ถึงทานนายกเทศมนตรีด1วยวา แอรจํานวน 3 เครื่องนี้ที่ทานตั้งไว1 111,000 บาทนี้ ตาม
ความเข1าใจของผมคือได1ใช1งบประมาณของปL 2558 ไปแล1ว สําหรับปLนี้ที่ตั้งไว1อยากจะขอ
ทานนายกฯ วา ถ1าอยางไรเสียความเดือดร1อนของศูนย ICT ทางเจ1าหน1าที่ก็อยากกราบ
เรียนเชิญทานนายกฯ ไปเยี่ยมชมดู ซึ่งผมได1ไปเมื่ออาทิตยที่แล1วคือวันจันทรและวันศุกรผม
ก็ได1เห็นปJญหาตางๆ มาแล1ว และอีกประการหนึ่งคือหลังคารั่ว เพดานรั่ว น้ําหยดไหล นก
เข1าไปถายมูล อยากใช1งบประมาณ 111,000 บาทนี้ไปใช1ซอมแซมในเรื่องดังกลาวที่ผมได1
กราบเรียนไปแล1วนั้น และอีกประการหนึ่งก็คือ ทางศูนย ICT ณ วันนี้เครื่องไม1เครื่องมือ
คอมพิ ว เตอรเขาได1 มี ก ารพั ฒ นาไปอี ก ไกลแล1 ว ซึ่ ง ณ ทุ ก วั น นี้ เ จ1 า หน1 า ที่ ซึ่ ง เปK น รอง
ผู1อํานวยการศูนย ICT ทานได1แจ1งให1ผมทราบวา อยากให1ทางเทศบาลชวยสนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอรรุนใหมหนอยได1ไหม อยางน1อย 10 - 20 เครื่อง ซึ่งทานมีเหตุผลวาเครื่องเดิม
เราได1มาตั้งแตปL 2553 5 ปLแล1ว ทานเรียนวาเครื่องเดิมไมสามารถที่จะรองรับโปรแกรม
รุนใหม จึงไมสามารถจัดการอบรมหรือบริการให1ผู1ที่ประสงคจะเข1ามาฝiกอบรมได1 และไม
สามารถทําหลักสูตรขั้นสูงได1 ซึ่งเครื่องมือเกี่ยวกับ IT ทั้งหลายนี้ 2 - 3 ปLนี้ก็เปลี่ยนและ
พัฒนาไปเรื่อยๆ เพราะ ณ วันนี้มันเปKนเครื่องที่วาเรามีคุณภาพหรือไม ซึ่งตามเหตุผลที่
ทานอธิบายให1ผมฟJง ผมจึงอภิปรายเปKนเรื่องเปKนราวสักนิดหนึ่ง เพราะมีความจริงๆ ทุก
วันนี้ศูนย ICT ผมถือวาเปKนสถานที่หนึ่งที่เปKนหน1าเปKนตา เปKนผลงานชั้นเลิศของเทศบาล
เมืองแมฮองสอน ซึ่งเราอาจะรวมกับหนวยงานอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน หรือหนวยงาน
อื่น ๆ แต ก็ถือว าเปKน ผลงานที่เ ราสามารถที่จ ะโอ1 อวดได1 เพราะฉะนั้ นขอกราบเรีย นทาน
ประธานสภาผานไปยังทานผู1บริหารด1วยวานี่คือความเดือดร1อนจริงๆ ของศูนย ICT ถ1าเห็น
วางบที่ทานตั้งไว1แล1วทานอาจจะขอแปรญัตติ เปลี่ยนการใช1เงินตัวนี้ด1วยครับ
หน1 า 87 ค าใช1 จ ายโครงการรณรงครั ก ษาสิ่ ง แวดล1 อ มและมลภาวะ จํ า นวน
150,000 บาท เพื่อจายเปKนคาใช1จายโครงการรณรงครักษาสิ่งแวดล1อมและมลภาวะ เปKน
การตั้งจายจากเงินรายได1ของเทศบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ผมมีแนวความคิดวา
เราจะรักษาสิ่งแวดล1อมและมลภาวะในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนของเรา ทั้งอากาศ ทั้ง

การบริโภคอาหารการกิน และแมน้ําลําคลอง ก็อยากให1สภาพแวดล1อมตรงนี้ดี ซึ่งผมเองได1
ทราบจากเพื่อนของผมซึ่งทํางานอยูที่โรงพยาบาลศรีสังวาย วาลองขึ้นไปดูที่ต1นน้ําหมูบ1าน
พะขะโหลซึ่งเปKนต1นน้ําได1ใช1ยาฆาหญ1าฉีดพนหญ1าและหากฝนตกจะทําให1สารเคมีเหลานั้นลง
สู น้ํ า แมฮองสอน เราเองก็ จ ะได1 รั บ อั น ตรายไปด1 ว ย และการประปาสามารถเปลี่ ย นน้ํ า
สกปรกให1เปKนน้ําสะอาดได1 แตเขาไมมั่นใจวาการประปาจะสามารถทําให1ยาฆาแมลงหายไป
ได1หรือเปลา วันกอนผมได1เข1ามารวมทําแผนก็ได1พูดคุยกับทานเกียรติศักดิ์วาเรานาจะทํา
โครงการสนับสนุนพี่น1องหมูบ1านพะขะโหลในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษแล1วเทศบาลรับซื้อ
ถ1าหากเปKนเชนนั้นได1จริงๆ เราอาจจะสนับสนุนเขาในด1านงบประมาณ เมล็ดพืชก็ดี ปุjยก็ดี
ถ1าเขาสามารถผลิตพืชที่ปลอดสารพิษได1จริงๆ ถ1าเทศบาลการันตีวาปลอดสารพิษวันๆ หนึ่ง
ผมก็คิดวาไมพอขาย แตถ1าหากมากขึ้นจริงๆ เราก็ขาย มีตลาดรับรอง อยางน1อยโรงเรียน
เทศบาล 2 เราก็ ต1 อ งทํ า อาหารเลี้ ย งนั ก เรี ย นอยู แล1 ว โรงเรี ย นหรื อ หน วยงานอื่ น ที่
จํา เปK น ต1 องทํ า อาหารเลี้ ย งดู คนจํ า นวนมาก ถ1 า พื ช ผั กทั้ งหลายปลอดสารพิ ษจริ งๆ คนก็
ต1องการ ผมเชื่อวาตลาดยังต1องการ และความต1องการของตลาดต1องมากกวาผลผลิตเสียอีก
ผมจึงใครเสนอวาเรามีโครงการโครงการรณรงครักษาสิ่งแวดล1อมและมลภาวะ เราลองทํา
โครงการพวกนี้ไหม สนั บสนุน พี่น1 องเกษตรพะขะโหลได1ผ ลิต ผักปลอดสารพิ ษเพื่อสงมา
จําหนายในเขตเทศบาล ยังไรเขาก็ขายได1ในราคาที่ดีกวาในท1องตลาดนี้ด1วย ก็ขอฝากทาน
ประธานผานไปยังทานผู1บริหารด1วยนะครับ ถ1าเปKนไปได1จะเปKนผลดีกับพี่น1องในเขตเทศบาล
เมืองแมฮองสอนของเราด1วยนะครับ
สิ่งที่ผมมีข1อข1องใจอีก 1 ประเด็น คือในแตละกองงานตั้งคาใช1จายซึ่งอยูในหมวด
คาใช1สอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปKนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ของเทศบาล เปKนการตั้งจายจากเงินรายได1 20,000 บาท และจะมีคาใช1จายอีกอยางหนึ่ง
คือคาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจายเปKนคาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑตางๆ กรณีวงเงินเกิน
5,000 บาท เปKนการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2 สวนนี้คล1ายๆ กันคือ เพื่อจายเปKนคา
บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ของเทศบาล ซึ่ งรายจายทั้ง 2 ตัวนี้ เมื่อปL ที่แล1วทั้ ง
เทศบาลตั้งไว1 1,290,000 บาท ปLนี้ตั้งไว1 1,480,000 บาท ถ1ารวมกับคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสินของเทศบาล กองละ 20,000 บาท หากนํามารวมกันก็ 2,000,000
กวาบาท สงสัยวามีอะไรเสียหายมากมายปLละขนาดนี้ ทั้งประเด็นแรกคาซอมแซมไมเกิน
5,000 บาท ประเด็ น ที่ 2 วงเงิ น เกิ น 5,000 บาท นํ า 2 ประเด็ น นี้ ม ารวมกั น
2,000,000 กวาบาท ก็ขอเรียนถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมด1วย มีอะไรเสียหาย
มากมายปLละขนาดนี้ ที่ผมดูนี้ผมดูตามความจําเปKน ความเหมาะสม หรือความเรงดวน
ทําไมถึงอภิปรายแบบนี้ ผมเองกลับย1อนไปดูเหมือนที่ผมถามเมื่อตอนเช1าวา
มี
โครงการใดที่ตั้งงบประมาณไว1ไมมีกิจกรรมทําจริงๆ ตั้งลอยๆ ไว1 เมื่อสิ้นปLมาก็จะเลือก
ปรั บ ลดหรื อ เพิ่ ม ปรั บ ลดจากงานนี้ ไ ปเพิ่ ม งานโน1 น ปL ที่ แ ล1 ว ทราบมาว าเทศบาลเมื อ ง
แมฮองสอนของเราเมื่อถึงเดือนกันยายนใกล1สิ้นปLงบประมาณปLที่แล1วทานเปPดสมัยวิสามัญ
เพื่อขออนุญาตสภาเพื่อขอโอนงบประมาณลดจากที่ทานตั้งไว1มาตั้งใหมซึ่งเปKนเงินเดิม ทาน
ชื่อหรือไมวาปLที่แล1ว ทานปรับลดโครงการทั้งหมด 64 รายการ ซึ่งผมเองก็มั่นใจวาเดือน
หน1าคือเดือนกันยายนสภาต1องเปPดสมัยวิสามัญเหมือนปLที่แล1วเพื่อปรับถายโอนงบประมาณ
ที่ตั้งไว1แล1ว จริงๆ งบประมาณจะมีหลักการและเหตุผล เหตุผลทานบอกอยูแล1ววา เพื่อ
ความจํา เปK น ด1 วยความเร งดวน ด1 ว ยความมัธ ยั ส ถ ด1 ว ยความรอบคอบ แต บางครั้ งก็
เหมือนที่ผมเคยเรียนวา บางโครงการไมมีความจําเปKน ไมมีความเรงดวน และจํานวนเงินก็

ประธาน
นายกฯ

ไมเหมาะสม มากเกินไปหรือน1อยเกินไป เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ทานขอปรับโอน
ลดงบประมาณ 2557 ซึ่ งจะสิ้ น ปL งบประมาณอยู แล1 ว ทานโอนจากรายการเดิ ม 64
รายการ ไปสร1างรายการใหม 19 รายการ เปKนเงิน 9,554,100 บาท เงินเกือบ 10
ล1านที่ตั้งไว1วาจะทําแบบนั้นแบบนี้ สุดท1ายใกล1สิ้นปLงบประมาณไมได1ทําหรือทําไมได1 ก็ต1อง
ปรับลดโดนไปที่คาใช1จายที่จําเปKน ในสวนนี้ทําไมบางรายการใช1คาใช1จายมากเกิน เชน งบ
คาบํารุงปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑทั้งในสวนที่ต่ํากวา คาใช1จายต่ํากวา 5,000 บาท สูง
กวา 5,000 บาท ผมจะยกตัวอยางเรื่องหนึ่งก็คือ งบประมาณรายจายที่ทานตั้งไว1ในปL
2559 หน1า 102 คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จํานวน 900,000 บาท เพื่อเปKนคาติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร สามแยกธนาคารธนชาติ เปKนการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน1าที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร1างโครงสร1างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับปLที่แล1วเราติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรที่ 4 แยกป_าช1า ซึ่งสามารถมองได1ทั้ง 4 ทาง 4 จุด แตนี่เปKน 3 แยก ทาน
ไมจําเปKนต1องใช1 4 จุด ทานใช1แค 3 จุด ทานตั้งไว1ที่ 4 แยกไฟแดงป_าช1า ทานตั้งไว1
850,000 บาท ใช1จริงแค 803,100 บาท นี่คือตามที่จายจริง สามารถดูหลักฐานจากห1อง
คลังได1 แตนี่ 3 แยก ตั้งไว1 900,000 บาท ดูแล1วไมคอยเหมาะสม ก็ขอเรียนถามและ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด1วย สําหรับผมก็ใช1เวลาในสภานี้มากพอสมควรแล1ว ก็ขอทานนายก
ฯ ชวยชี้แจงรายละเอียดให1ทราบด1วย ขอบคุณครับ
มี ส มาชิ ก ทานใดประสงคอภิ ป ราย เชิ ญ ครั บ หากไม มี ขอเชิ ญ ท านนายกฯ ให1
รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผมขอให1รายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ที่ทานสมาชิกได1สอบถามมา ดังนี้
เรื่องบ1านเทิดไท1 รูปแบบการจัดตางๆ ไมมีปJญหาในเรื่องการปรับแบบ แบบของ
เราก็ต1องดูมาตรฐานครุภัณฑที่เปKนมาตรฐานสากลและต1องเปKนบ1านที่อยูได1ถาวร จะเน1น
เรื่องสวยงามและความเปKนธรรมชาติอยางเดียวคงต1องดูลักษณะการใช1งานด1วย ทําแล1วใช1
งานได1จริงหรือไม การใช1วัสดุธรรมชาติเปKนสิ่งที่ดี แตวาในทางปฏิบัติจริงๆ การใช1วัสดุ
เหลานี้มีความคงทนถาวรขนาดไหนต1องเรียนด1วย
เรื่องโครงการลดสัตวเลี้ยง เราได1รวมกับทางจังหวัดในการลดปริมาณสัตวเลี้ยงที่
ก อให1 เ กิ ด ความรํ า คาญและยากต อการควบคุ ม สํ า หรั บ เรื่ อ งการทํ า หมั น สั ต ว ก็ มี 2
ลักษณะคือ ถ1า เจ1าของเขาไมยอมก็ทําไมได1 และประเภทจรจัดเราสามรถดําเนินการได1
ทุกๆ ปL ก็เรียนวาได1มีการทํากิจกรรมในทุกชุมชนและจะมีการทํากิจกรรมใหญในปLละครั้ง
ควบคุม โดยเฉพาะการทําหมันสัตวถ1าจะรอทางเทศบาลอยางเดียวคงไมได1 แตเราได1ทํา
โครงการทุกปL
เรื่ อ งค าใช1 ส อย การประชุ ม ประจํ า เดื อ น ค าจ1 า งคนงานที่ ล ดลง ในหน1 า 47
สําหรับการจ1างพนักงานในปLนี้ก็มีน1อง 2 ทานที่ได1ลาออกไป จึงมีการปรับลดลงมาเหลือ
ครึ่ งหนึ่ ง ซึ่ งทานหนึ่ งสามารถสอบขึ้ น บั ญ ชี ไว1 ได1 เ ปK น พนั ก งานจ1 า งทั่ ว ไป อี ก ทานหนึ่ ง ก็
ลาออกไปบรรจุที่หนวยงานอื่น ทําให1เราปรับลดคาใช1จายตรงนี้ลง แตจะกระทบเรื่องงาน
หรือไมก็คงไมกระทบอะไร
คาใช1จายตั้งไว1 500,00 บาท เพื่อจายเปKนคาใช1จายตางๆ เชนคาเชาทรัพยสิน
ตางๆ คาถายเอกสาร คาใช1จายเกี่ยวกับการจ1างเหมาสบริการให1ผู1รับจ1างทําการอยางใด
อย างหนึ่ ง ซึ่ ง มิ ใ ช เปK น การประกอบ ดั ด แปลง ต อเติ ม ครุ ภั ณ ฑ หรื อ สิ่ ง ก อสร1 า ง

ค าธรรมเนี ย มต างๆ ภายในเทศบาลของเราก็ ต1 อ งดํ า เนิ น การซ อมแซมเอง ตลอดจน
คาใช1จายในการประชุมประจําเดือนสมาชิกสภาเทศบาล (นอกเหนือจากการประชุมสภาฯ)
การประชุ มประจํา เดื อนคณะผู1บ ริห ารหรื อรายการตามรายละเอี ยดที่ กํา หนดในประเภท
รายจายเพื่อให1ได1มาซึ่งบริการ ของกรมสงเสริมการปกครองสวนท1องถิ่น เปKนการตั้งไว1จาก
ที่ทานสมาชิกหลายทานบอกวา บางทีเราไมได1มีโอกาสพบเจอกัน ก็อยากมีการนัดประชุม
กัน ก็อยูที่ทานสมาชิก ถ1าทานไมใช1เงินตัวนี้ก็ไมต1องจาย ไมต1องได1ใช1 แตถ1าทานใช1ทานก็
ผานทานประธานสภามา แจ1งมาวาเราจะประชุมเดือนไหนเดือนไหน ซึ่งสามารถทําได1 นี่
เปKนเรื่องของสภาที่ต1องบริหารจัดการกันเองนะครับ
เรื่องเงินอุดหนุนชุมชนที่ทานได1เรียนถามวา ที่ได1อุดหนุนชุมชน ชุมชนละ 30,000
บาท เพื่อให1ชุมชนได1มีการบริหารจัดการงบประมาณตรงนี้ เพื่อวัตถุประสงคหลักๆ คือ
เพื่อให1ชุมชนเกิดความเข็มแข็งในการทํากิจกรรมตางๆ คาเบรก คาน้ํา คาไฟ ตางๆ เพราะ
ทางชุ มชนไมได1 มีงบประมาณ ไมมี ร ายได1อื่น ๆ แตอย างใด และสามารถกํา หนดได1ต าม
ระเบียบที่เขากําหนดมา
เรื่องคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ คือ คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยทานผู1วาราชการจังหวัดเปKนประธาน ซึ่งมีคณะกรรมการ
ประกอบด1 ว ยผู1 ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภาคราชการ เช น คลั ง จั ง หวั ด โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
สาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนจากนายกฯ ประกอบด1วย นายกฯ อบจ. นายกเทศมนตรีเมือง
หรือตัวแทน นายกฯ อบต. และท1องถิ่นจังหวัดเปKนเลขานุการคณะอนุกรรมการกระจาย
อํานาจ เงินอุดหนุนทุกประเภทต1องผานคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจทั้งหมด
คาใช1ส อย 200,000 บาท หน1า 56 แผนงานสวัส ดิการและสังคมสงเคราะห
200,000 บาท ซึ่งปLที่แล1วทานได1ตั้งแยกคือบ1านเทิดไท1องคราชัน 100,000 บาท ขอเรียน
วาบ1านที่อยูอาศัยในปLที่แล1วเราได1ดําเนินการไป 1 หลัง สวนงบประมาณตัวนี้ที่เรามีคือ
ประมาณ 6 หลัง ซึ่ง 6 หลังนี้ซึ่งจะเปKนเรื่องการปรับปรุงและซอมแซมเทานั้น เลยตั้ง
งบประมาณตามความจําเปKน อีกสวนหนึ่งก็จะเปKนเงินบริจาคที่ทางผู1ใจบุญได1โอนเงินบริจาค
มาเข1าบัญชี ซึ่งมีคุณปVาเทพินธ พงษวดี เปKนประธานเงินก1อนนี้ และมีงานพัฒนาชุมชน
คุณจันทรา หลงมะลิ เปKนคณะกรรมการด1วย ในด1านผู1พิการ ผู1ยากไร1 ผู1ด1อยโอกาสก็จะมี
งบประมาณจากอีกสวนหนึ่ง คือ สปสช. และ พัฒนาสังคมจังหวัด มาชวยเหลือตรงนี้
อะไรที่ทับซ1อนกันเราก็จะเอามาตัดใช1งบใดงบหนึ่ง
เรื่องการสงเสริ มการทองเที่ ยว แบ งเปK น 2 ระดั บ สวนหนึ่งเงิน ตรงนี้ที่เ ราได1
วางแผนไว1คือการพัฒนาศักยภาพของผู1ประกอบการการทองเที่ยว เชน โรงแรม ที่พัก
ร1 า นอาหาร รวมถึ ง หาบเร แผงลอย ในการให1 บ ริ ก ารนั ก ท องเที่ ย ว ต1 อ งยกระดั บ
ผู1ประกอบการสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งคือเรื่องของการปรับในพื้นที่บางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยว เชน พื้นที่หนองจองคํา ในฤดูกาลทองเที่ยวจะมีถนนคนเดินอยูตรงนั้น งบตรงนี้
เปKนสวนหนึ่งในการดําเนินการซึ่งจะมีการเพิ่มเติมโคมไฟ สวนปLที่ผานมาเราได1จัดอบรมให1
ผู1ประกอบการ โรงแรม ที่พัก ร1านอาหาร รวมถึงหาบเรแผงลอย เมื่อต1นเดือนที่ผานมา
ณ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน และได1ทราบวากลุมผู1ประกอบการร1านอาหารเมื่อวานนี้ก็ได1
จัดการประชุมขึ้นมา เพื่อจะทํากิจกรรมขึ้นมาก็จากสวนหนึ่งที่เราได1สนับสนุนไป ณ วันนี้
กลุมผู1ประกอบการร1านอาหารนี้มีการรวมกันและมีการรวมเงินกันก1อนหนึ่งสามารถสร1างเปKน
เงินหมุนเวียนให1สมาชิกได1 ซึ่งมีการตอยอดกัน

เรื่องการทองเที่ยวนั้นสําหรับเทศบาลเมืองแมฮองสอนเราคงเปKนไปได1ยาก คงต1อง
รวมกันเปKนมหภาค เส1นทางการคมนาคมตางๆ สิ่งที่เราสามารถดําเนินการได1คือการรักษา
ไว1ในสิ่งที่เรามีอยู ไมวาจะเปKนเรื่องความปลอดภัย เรื่องสิ่งแวดล1อม เรื่องการปฏิสัมพันธที่
ดีของคนเมืองแมฮองสอนกับอาคันตุกะตางๆ เหลานี้ที่ต1องสงเสริมและชวยกันรักษาไว1 จะ
ทําอยางไรที่ต1องขายสิ่งนี้ให1ได1มากที่สุด นี่ก็เปKนสวนหนึ่งที่อยากเรียนวาเราพยายามสร1างสิ่ง
ที่ดีๆ และจะทําอยางไรให1คนรู1จักมากขึ้น ก็คงเปKนเรื่องขอตลาดตอไปในอนาคต
เรื่ อ งโครงการปL 2558 โครงการที่ ยั งไม ได1 ดํ า เนิ น การมี โ ครงการใดบ1 า งที่ ทาน
สมาชิกสอบถามมา ตอนนี้ก็มีเรื่องที่กําลังดําเนินการคือเรื่องเสียงตามสายภายในอาคารนี้
150,000 บาท เรื่องโครงการกอสร1างอาคารที่ใช1สําหรับคัดแยกขยะ 500,000 บาท และ
เทศบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การคื อ ติ ด ตั้ ง เสี ย งตามสายในชุ ม ชน
800,000 บาท กล1องวงจรปPด CCTV ประมาณไมน1อยกวา 10 ตัว นี่คือที่คงค1าง ที่
กําลังดําเนินการตอนนี้คือ ปรับปรุงโรงเรียน ห1องเรียนอัจฉริยะที่ต1องรอคณะกรรมการ ICT
ซึ่ ง ตอนนี้ ไ ด1 ผ านคณะกรรมการแล1 ว รวมแล1 ว ประมาณ 6 โครงการ ที่ อ ยู ระหว าง
ดําเนินการ ยกเว1นการกอสร1างอาคารสําหรับคัดแยกขยะที่กําลังพิจารณาภายในเดือนนี้ต1อง
ทําให1เห็นวาดําเนินการอยางไร เพราะจะเปKนเรื่องการคาบเกี่ยวของพื้นที่ด1วย
ในเรื่องโครงการสงเสริมอาชีพที่เราตั้งไว1 คือแนวทางคือสนับสนุนกลุมอาชีพเดิมที่
เปK น กลุ มบุ ค คลที่ มี อาชี พ เดิ มและต1 อ งการสนั บ สนุ น เช น ร1 า นค1 า ร1 า นอาหาร เราใช1
งบประมาณการพัฒนาศักยภาพ อีกกลุมหนึ่งการการรวมกลุมของเราที่จัดสร1างอาชีพไป
เฉพาะบุคคลที่ต1องการอบรมและอาชีพใหม จะแบงทั้งหมดเปKน 4 กลุม งบประมาณที่
ได1มาในกลุมเดิมที่เราจะดําเนินการตอคือทักษะในเรื่องการทําแล1ว กลุมนี้จะเปKนเรื่องการให1
ความรู1ของการบริหารจัดการและการตลาด ทําแล1วทําอยางไรให1ได1ดี ทําแล1วทําอยางไรให1
ขายให1ได1 ขายอยางไรให1ยั่งยืน เมื่อปLกอนก็มีกลุมที่ได1รับการสนับสนุนและไมได1พึ่งเทศบาล
แล1ว เชนกลุมแค3บหมูชุมชนปางล1อ กลุมน้ําพริกคั่ว กลุมน้ําพริกลาบ กลุมการตัดเย็บ
เสื้อผ1า ตัวอยางเชน ครูอารี ย ซึ่งตอนนี้ ได1สู ระดับ สากลแล1ว อีกกลุมหนึ่ งคือเรื่ องการ
สนับสนุนหรือดูแลความเรียบร1อยของชุมชน คือกลุมเดิมบางกลุมที่ได1สนับสนุนไป กลุม
เหลานี้เดี๋ยวนี้ก็สามารถเดินด1วยตนเองได1 แตก็มีอีกหลายกลุมที่ในปLตอไปได1แจ1งความจํานง
มาวาอยากพัฒนาในกลุมเดิม เพิ่มความรู1เรื่องการตลาด เพิ่มเติมความรู1เรื่องทักษะในการ
พัฒนาสินค1าตัวเอง แตก็มีกลุมใหมขึ้นมาที่จะขออบรมและในเรื่องใหมๆ ขึ้นมา ตอนนี้คือ
ขั้นตอนการรวบรวมข1อมูลอยู เชน กลุมการสกรีนแก1ว สกรีนเสื้อ ที่ได1เสนอผานมาทาง
พิพิธภัณฑมีชีวิตของเรา
เรื่องงบประมาณการพัฒนาศักยภาพ ปLที่แล1วที่เราตั้งไว1ไมเพียงพอต1องมีการปรับ
โอนงบประมาณเพื่อไปชวยในเรื่องการพัฒนาศักยภาพตรงนี้ เพราะสวนหนึ่งทางชุมชนได1
แจ1งวาจํานวนความต1องการที่เพิ่มขึ้น จาก 100 คน ตอนนี้เปKน 140 คน ต1องขยายเปKน
กลุมผู1สูงอายุแยกตางหากประมาณ 100 คน รวมแล1วประมาณ 240 คน ซึ่งจํานวนคน
เปK น ตั ว กํ า หนดงบประมาณ แต สถานที่ และระยะทางเปK น อี กส วนหนึ่ งในการกํ า หนดตั ว
งบประมาณ เชื่อวาทุกทานในที่นี้คงทราบวาระยะทางก็เปKนสวนหนึ่งในการกําหนดตัว
งบประมาณ ถ1าการจัดการศึกษาดูงานที่เราทําเองจะประหยัดงบประมาณจริง แตบาง
กิจกรรมเราไมได1เปKนมืออาชีพ เราต1องอาศัยคนที่มีอาชีพมาดําเนินการให1 หากใช1เจ1าหน1าที่
ของเราต1องมีการเดินทางไปดูสถานที่ลวงหน1าซึ่งจะทําให1เสียทั้งเวลาและเสียงบประมาณที่
มากขึ้นด1วย

เรื่องทรัพยสินของการเคหะ ขอเท1าความวาเมื่อหลายปLกอนทางการเคหะได1เข1ามา
พัฒนาพื้นที่ เปKนบ1านแออัดหรือสลัมเปKนโครงการที่เข1ามา แตเราไมมีบ1านแออัด เราไมมี
สลัม เราไมมีพื้นที่ที่ถูกละเลย และไมมีหนวยงานตรงเข1ามาดูแลให1เปKนอยางดี ทางสมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 ก็จะมีข1อมูลมาให1เราตลอด เราก็เข1าไปชวยตามอัตภาพ เพราะเปKนที่
นิติสวนบุคคล สุดท1ายได1มีโอกาสได1คุยกับทางผู1ใหญของการเคหะวาจะรับโอนมาหมดเลยได1
ไหม ก็ติดเงื่อนไขที่เปKนที่ดินของเขา ที่ดินราชพัสดุ เลยทําตามที่เทศบาลหลายๆ ที่ทํากัน
คื อ ให1 ท1อ งถิ่ น เช า เหตุ ผ ลในการเช าจริ ง ๆ ก็ คื อ เราสามารถเข1 า ไปดู แ ลพอแมพี่ น1 อ ง
ประชาชนได1อยางถูกต1องและสบายใจ เรามีรายได1หักรายจายแล1วประมาณหมื่นกวาบาท
ถามวาคุ1มไหม ในทางตัวเลขก็ไมคอยคุ1มเทาไหร แตถ1าคิดเรื่องการให1บริการประชาชนเปKน
กําไรทางอ1อม ถือวาคุ1มมาก คนของเราจะได1ทํางานอยางสบายใจ
เรื่องคาใช1จายโครงการเสริมสร1างความโปรงใสในการบริหาร การพัสดุ การเงิน
การคลังและงบประมาณ ตั้งไว1 50,000 บาท เพื่อเปKนคาใช1จายตามโครงการเสริมสร1าง
ความโปรงใสในการบริหาร การพัสดุ การเงิน การคลังและงบประมาณ เปKนการตั้งจาย
จากเงินรายได1ของเทศบาล จะดําเนินการอบรมและให1ความรู1กับเจ1าหน1าที่และพนักงานของ
เทศบาล เนื่องจาก ปปช. ปปง. สตง. ก็มีระเบียบตางๆ ก็จะให1พนักงานเจ1าหน1าที่ทํา
เปKนโครงการและเชิญวิทยากรมาให1ความรู1 รวมถึงระบบอีลาแอสที่ต1องได1รับการสนับสนุน
เรื่องของข1อมูลวิชาการตรงนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือการจัดอบรมให1ความรู1พี่น1องประชาชน
เรื่ องแนวทางหรื อวิ ธี การเสี ย ภาษี คาธรรมเนี ย ม ค าอะไรต างๆ ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลง
ตอนนี้ ท างเทศกิ จ ได1 ทํ า หนั ง สื อขึ้ น มา 1 เล ม จะเปK น ลั ก ษณะแนวทางเดี ย วกั น เปK น
ข1อจํากัดในการใช1พื้นที่ผอนปรนตางๆ กองคลังก็จะเปKนคูมือการชําระภาษี การเสียภาษี ก็
เปKนสวนหนึ่งที่อยูในโครงการนี้
เรื่ องการติ ด ตั้งเครื่องปรั บ อากาศศู น ย ICT 111,000 บาท เพื่อเปKน คาจั ด หา
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 30,000 BTU จํานวน 3 เครื่อง ซึ่งเมื่อปLที่แล1วเราได1
สนับสนุนเซิฟเวอร และเครื่องปรับอากาศ อุปกรณสํารองไฟ รวมถึงเรื่องบนอาคารเมื่อ
งบประมาณที่ แล1 ว เรื่ องเงิ น รางวั ล เราได1 ตั้ งงบประมาณในการซอมแซมและปรั บ ปรุ ง
โดยเฉพาะเรื่องฝVาเพดาน เราได1ตั้งไว1แล1ว ซึ่งรู1สึกวาจะมีการจัดซื้อจัดจ1างเปKนที่เรียบร1อย
แล1ว และจะดําเนินการเร็วๆ นี้ สําหรับเครื่องปรับอากาศจํานวน 3 เครื่องนี้ ทางศูนย
ICT ขอมาตั้งนานแล1ว 6 เครื่อง ปLงบประมาณ 2558 ได1 3 เครื่อง และปLนี้เพิ่มให1อีก
3 เครื่อง เพื่อนําไปติดไว1ในห1องประชุมและห1องอบรม ทานจะเห็นวาพื้นที่ศูนย ICT เรา
จะใช1แอรคอนข1างมาก ณ ตอนนี้ศูนย ICT ที่ของบประมาณ ซึ่งผมเองก็หนักใจเรื่องของ
เครื่องไม1เครื่องมือ ประมาณ 4,000,000 - 5,000,000 บาท เปลี่ยนอุปกรณใหมทั้งหมด
และวันที่ 1 ที่จะถึงนี้ผมจะได1รวมประชุมกับศูนย ICT รวมถึงตัวแทนจากซิกปVาและ
เนคเทคที่จะมาประชุมกัน สวนหนึ่งโครงการที่มีจํานวนเงินที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป
เราจะไว1อีกชองหนึ่งเพื่อขอสนับสนุนจากหนวยงานที่เขามีหน1าที่นี้โดยตรง เปVาหมายที่เรา
ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องไม1เครื่องมือจากซิกปVา เนคเทค และกระทรวง ICT อีกสวนหนึ่งก็จะ
เสนอข1อมูลเหลานี้ไปที่งบยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อขอสนับสนุน วันนี้ถามวาวัตถุประสงคของ
ICT คือต1องเลี้ยงตัวเองได1 แตจากสภาพของบ1านเราในวันนี้หากวาเราจะเก็บเงินจากเด็กๆ ก็
จะลําบาก แตจะทําอยางไรให1เด็กๆ ได1ความรู1จากตรงนี้มากที่สุด
เรื่องโครงการสิ่งแวดล1 อม โครงการนี้ ทานจะเห็ นว า เปKน โครงการขยะแลกปุj ย
สถานที่ดําเนินการคือด1านหลังป_าช1า มีการคัดแยกขยะเปLยก ขยะแห1ง และนําขยะเปLยกมา

ทําปุjยหมัก เปKนสวนหนึ่งที่เราได1รางวัลเมืองนาอยู ปL 2553 ในการเก็บขยะเปLยกแตละ
ครัวเรือนเมื่อ 4 ปLที่แล1วเรามีสมาชิก 280 กวาครัวเรือน ณ วันนี้ เรามีสมาชิกที่เข1ารวม
โครงการทั้งหมด 1,000 กวาครัวเรือน เปVาหมายเราก็จะทําให1ได1มากที่สุด ซึ่งโครงการนี้
ทางกองสาธารณสุขได1แจ1งวาจะปรับกิจกรรมแตใช1เงินเทาเดิม คือนอกเหนือจากการคัดแยก
ขยะเปLยกในครัวเรือนแล1ว จะมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และจะมีโครงการรองรับใน
เรื่องของการเก็บขยะนี้เพิ่มเติมด1วย สวนหมูบ1านตางๆ ที่เราจะขอความรวมมือ ณ ตอนนี้
ได1ทําเรื่องขอความรวมมือไปทุกๆ หมูบ1านรอบๆ เทศบาล ไมวาเปKนเรื่องการรักษาต1นน้ํา
การสนับสนุนพืชผักสวนครัว ที่สําคัญเราต1องเรงขอความรวมมือคือเรื่องขยะ ซึ่งขยะข1าง
นอกเข1ามาข1างในคอนข1างเยอะ หลายจุดมีหลักฐาน มีภาพวาเปKนขยะจากนอกเขตมาทิ้ง
และมีปJญหาตางๆ มากมาย ซึ่งต1องชวยกันแก1ไขกันตอไป
เรื่องการซอมบํารุงของทุกๆ กอง ณ วันนี้เราปรับลดเครื่องมือเครื่องใช1อุปกรณทุก
อยางในเทศบาลของเรา ไมวาจะเปKน จอบ เสียม รถแท3กเตอร รถน้ํา รถขยะ ทุกๆ
อยาง อันไหนที่ซอมได1ก็ให1ซอมแล1วนํากลับมาใช1งานใหม ใช1งานได1จริง อันไหนดูแล1วไม
ไหมต1องถายออกไป ที่หนักๆ ตอนนี้คือรถแท3กเตอร รถแม3คโครที่บอขยะ รถขยะคันสี
เหลือง ถึงแม1เราจะซื้อคันใหม แตคันเกาหนักมาก คันนี้คือต1องเปลี่ยนตัวถังใหม รวมถึง
รถเครนสีแดงเราก็มีการปรับซอมบํารุงใหม และอีกคันหนึ่งคือรถน้ํา เราได1รถน้ํามา 1 คัน
ซึ่งตอนนี้เรามีรถน้ําที่งานปVองกันอยู 3 คัน กองสาธารณสุข 1 คัน คันที่ต1องซอมบํารุง
คันที่อยูที่กองสาธารณสุข 1 คัน และอีกคันคือคันที่มีปJญหาเกี่ยวกับทะเบียนรถมา 20
กวาปL ตอนนี้ได1คุยกับทางขนสงแล1วเรื่องการซอมบํารุงและการเบิกจาย ซึ่งรถคันนี้เราได1
รับมาจากกรมการปกครองเมื่อประมาณ 20 กวาปLที่ผานมาซึ่งต1องทีเรื่องการซอมบํารุง
อยางแนนอน เพราะจะสภาพและอายุการใช1งานคอนข1างนานพอสมควร
เรื่องสั ญญาณไฟจราจร ผู1อํานวยการกองช างได1 ให1 ข1อมูล มา เนื่องจากอุป กรณ
สัญ ญาณไฟจราจรนี้ มีการปรับ ราคาขึ้ น และไมได1 ทํา เพี ย งสัญ ญาณไฟจราจรอย างเดี ย ว
รวมถึงอุปกรณจราจรอยางอื่นที่จะต1องนํามาใสในจุดนี้ด1วย เมื่อปLที่แล1วกอนที่เราจะอนุมัติ
งบประมาณ 810,000 บาท ซึ่งครั้งกอนเราได1ตั้งงบประมาณไว1ที่ 500,000 - 600,000
บาท ผู1รับจ1างก็ไมสามารถดําเนินการได1 เราก็ต1องปลอยเงินตัวนั้นตกไป ครั้งนี้ก็เชนกัน
900,000 บาท คือเรื่องการปรับราคาและเรื่องเทคโนโลยีการใช1 รวมถึงอุปกรณอื่นๆ ที่เรา
จะนํามาใส เชน เครื่องมือสัญญาณไฟจราจร ทางม1าลาย และปVายสัญญาณเตือนตางๆ
คงไมใชเปKนแคตู1ไฟเพียงอยางเดียวนะครับ
เรื่องการโอนลดงบประมาณในบางโครงการเมื่อใกล1ถึงสิ้นปL เมื่อปL 2557 เราปรับ
งบประมาณ 9,000,000 กวาบาท เมื่อปL 2556 เราทําประมาณ 2,000,000 กวาบาท
ถามวาในการปรับลดตรงนี้เปKนการประมาณการเกินความจริงหรือไม ผมเรียนได1เลยวา ใน
การประมาณการนี้ เ ราใช1 ฐ านเดิ มตลอด แต ระหว างทางปL ที่แล1 ว เราได1 รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากหนวยงานภายนอกคอนข1างมาก ไมวาเปKนเรื่องการสงเสริมการทองเที่ยว
งบยุทธศาสตรจังหวัด การกีฬาแหงประเทศไทย ทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งหลายโครงการที่
เข1ามาเราก็ไมใช1งบประมาณของเรา เราก็นําเงินตัวนี้มาชดเชยในสิ่งที่เราไมได1ดําเนินการ
อีกสวนหนึ่งคืองานที่เราสามารถบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นได1เราก็ลดงบประมาณของ
เราลงและไปใช1 ง บประมาณของหน วยงานอื่ น แทน และได1 นํ า มาตราเปK น เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยไมปลอยให1งบประมาณตกไป ปLที่ผานมากทานจะเห็นวา
โครงการเดิ มๆ ที่ ห ลุ ด จากแผนงานแต ละปL มาเปK น ตั ว ตั้ ง และนํ าโครงการที่ เ ร งด วนมา

สนับสนุนโครงการเหลานี้ เราก็จะได1โครงการเพิ่มแตใช1จํานวนเงินเทาเดิม และใช1เม็ดเงิน
ของหนวยงานอื่นเพิ่มขึ้น นี่คือสวนหนึ่งที่ทานสมาชิกได1ซักถามเมื่อ แตเมื่อสักครูผมได1ค1าง
เรื่องโครงการ "ลูกออนไต อ่ําลืมจ3าด" ซึ่งโครงการนี้เปKนโครงการที่เด็กและเยาวชนของสภา
เด็กและเยาวชนที่กําลังจะเกิดขึ้น ได1เสนอโครงการนี้ขึ้นมา โดยผานทานรองฯ เกียรติศักดิ์
วนากมล ขออนุ ญ าตท านประธานสภาให1 ท านรองฯ เกี ย รติ ศั ก ดิ์ วนากมล ชี้ แ จง
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
ประธาน
ขอบคุ ณครับ ทานนายกฯ เชิญทานรองเกีย รติศักดิ์ ชี้ แจงรายละเอีย ดโครงการ
เพิ่มเติมครับ
รองฯ เกียรติศักดิ์
เรี ย นทานประธานสภา ทานสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ กทาน ผมนายเกี ย รติ ศัก ดิ์
วนากมล รองนายกเทศมนตรี เ มื อ งแม ฮ องสอน ขอชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการต างๆ
คือ เด็ก เยาวชนและนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ได1เข1ารวมการจัดทําแผนชุมชนที่ทาง
สํา นั กงานเทศบาลเมื องแมฮองสอนได1 จั ด ขึ้ น และได1 ส รุ ป ออกมา เปK น 2 เรื่ องใหญ ๆ
คือ 1. โครงการจัดตั้ งศูน ยสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งทางสภาเด็ กและเยาวชนมี
ความเห็นวานาจะมีศูนยประสานงานและเปKนหลักในการขับเคลื่อนเยาวชนอยางตอเนื่อง ได1
ขอสนับสนุนงบประมาณมา 50,000 บาท ในสวนกิจกรรมนี้ทางเยาวชนจะพยายามคิดค1น
งานในลักษณะที่เปKนงานตอเนื่อง และครอบคลุมทุกมิติในมุมมองของเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลวาเขามีความสนใจ มีความใสใจในเรื่องกิจกรรมที่หลากหลาย และอยากให1มีศูนย
ประสานงานจากทุกภาคสวน โครงการที่ 2 คือ โครงการ "ลูกออนไต อ่ําลืมจ3าด" ซึ่ง
เปKนที่นาภูมิใจที่เด็กๆ กลัววาจะมีการทิ้งภูมิปJญญาตางๆ ปรากฏวาทางกลุมเด็กและเยาวชน
ได1 นํ า เสนอขึ้ น มาเองว าอยากให1 มี ก ารฟlm น ฟู อนุ รั ก ษ และปฏิ บั ติ ใ ห1 สื บ ต อกั น ในเรื่ อ ง
ศิลปวัฒนธรรม วิถีดั้งเดิม ของคนไตหรือไทยใหญ ซึ่งได1เสนอวาให1มีการอบรมให1ความรู1
เรื่องภาษาไต มีการอบรม การสอน เรื่องศิลปะพื้นบ1าน ดนตรีไทยใหญ ภูมิปJญญาของ
ปู_ยา ตายาย ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปKนสิ่งที่สําคัญที่จะอนุรักษ ที่จะสืบสานสิ่งที่ดีงามของ
ชุมชนไทยใหญของเราตอไปครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
ต1 อ งของขอบคุ ณ ท านสมาชิ ก สภาทุ ก ทานที่ ได1 ส อบถามในเรื่ อง ร างเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแหงราง
เทศบัญญัติ มีสมาชิกทานใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ หากไมมีทานใดอภิปรายผมจะขอ
ปPดการอภิปรายเลยนะครับ
ขอแจ1งที่ ประชุมให1ทราบวา ตอนนี้เลขานุการสภาติดราชการดวนกับสํ านักงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล1อมจะเข1าไปตรวจพื้นที่บอขยะของเทศบาล ซึ่งมีการร1องเรียนจาก
อบต.ผาบอง ฉะนั้น เราต1องทําการเลือกเลขานุการขึ้นมาทําหน1าที่แทน โดยขออนุญาตให1
ข1อบังคับการประชุมสภาข1อที่ 19 ซึ่งได1กําหนดวาในการประชุมสภาท1องถิ่นครั้งใด ถ1า
เลขานุการสภาท1องถิ่นไมอยู ให1สภาท1องถิ่นในการเลือกสมาชิกสภาท1องถิ่นหรือข1าราชการ
พนักงานขององคกรปกครองสวนท1องถิ่นเข1ามาปฏิบัติหน1าที่เลขานุการสภาเฉพาะในการ
ประชุ ม ครั้ ง นั้ น ฉะนั้ น ก อนที่ จ ะมี ก ารลงมติ ขอท านสมาชิ ก เสนอชื่ อ ผู1 ที่ จ ะขึ้ น มาเปK น
เลขานุการ เชิญครับ
สท.เกษม
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายเกษม บุญสงค
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 1 กลุมรักษพัฒนาแมฮองสอน ผมขอเสนอ
นางสาวจั น ทรเพ็ ญ อิ น ต3 ะปวง ตํ า แหนง หัว หน1 า สํา นั กปลัด เทศบาลเมืองแมฮองสอน
ปฏิบัติหน1าที่เลขานุการสภาชั่วคราวครับ

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ขอผู1รับรองครับ
รับรอง
มีสมาชิกเสนอทานใดจะเสนอชื่อผู1ที่จะขึ้นมาเปKนเลขานุการ เชิญครับ หากไมมี
ผู1ใดเสนอเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญ ทานจันทรเพ็ญ อินต3ะปวง ปฏิบัติหน1าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราวครับ เราจะได1ดําเนินการในขั้นตอไปเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ กรุณายกมือ
ครับ
มติที่ประชุม
ประธาน
วาที่ รต.สุรพล

เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 6 เสียง
กําหนดการแปรญัตติ ต1องไมน1อยกวา 24 ชั่วโมง
เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน ทานสมาชิกสภาผู1ทรงเกียรติทุก
ทาน ผมวาที่ รต.สุรพล ต3ะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน เขต 2 กลุมรักษ
พัฒนาแมฮองสอน 1 ในคณะกรรมการแปรญัตติ ขอกําหนดคํารับแปรญัตติงบประมาณ
รายจาย ประจําปL พ.ศ. 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด1วย
1. นางสายใจ บุญมาก
ประธาน
2. นายเกษม บุญสงค
กรรมการ
3. นายสุนทร ชินวงค
กรรมการ
4. นางศรีพรรณ แสนเสร็จ
กรรมการ
5. วาที่ รต.สุรพล ต3ะวิชัย
กรรมการ/เลขานุการ
ขอรับคําแปรญัตติ ณ ห-องสํานักปลัด ตั้งแตเวลา 14.30 น. ของวันที่ 14
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558เวลา 16.30 น.

ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติได-ขอรับคําแปรญัตติ ณ ห-องสํานักปลัด ตั้งแตเวลา
14.30 น.ของวั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2558
เวลา 16.30น.
ขออนุญาตนัดหมายการเปPดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําปL พ.ศ.2559 ขั้นแปรญัตติ และลงมติ ในวันที่ 18
สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห1องประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ขอผู1รับรองด1วย
รับรอง
มีสมาชิกทานใดเสนอเปKนอื่นนอกจากนี้ เชิญครับ
หากไมมี ผู1 จะอภิ ปราย ขอมติ ที่ป ระชุ ม เห็น ชอบรั บ หลักการในร างเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่ 1
ระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อ ง ร างเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ าย ประจํ า ปL
งบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบกรุณา
ยกมือครับ
เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 6 เสียง
โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมประกอบด1วย

ประธานฯ
ที่ประชุม
ประธานฯ

มติที่ประชุม

1. นางสายใจ บุญมาก
ประธาน
2. นายเกษม บุญสงค
กรรมการ
3. นายสุนทร ชินวงค
กรรมการ
4. นางศรีพรรณ แสนเสร็จ
กรรมการ
5. วาที่ รต.สุรพล ต3ะวิชัย
กรรมการ/เลขานุการ
ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได-ขอรับคําแปรญัตติ ณ ห-องสํานักปลัด ตั้งแตเวลา
14.30 น.ของวั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2558
เวลา 16.30น.
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่นๆ (ถ-ามี)
ขอยกระเบียบวารที่ 1 เรื่องอื่นๆ ไปในการประชุมคราวถัดไปครับ
เลิกประชุม
เวลา 15.00 น.
ผู1จดรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ ใจเย็น).
ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
ตรวจรายงานการประชุม
(นายไมตรี คงสุนทร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายดารณี ทองเขียว)

กรรมการ
(นายอุดม ชุมภูศรี)
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายชุมพล รู1ประโยชนศิลป:)
กรรมการและเลขานุการ
(นายจันทรพล ฟองแก1ว)

