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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําป# พ.ศ. 2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
-----------------------------------------รายชื่อผู.มาประชุม
1. นายจักรกฤษณ วรรณศิริ
ประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2. นายเกษม
บุญสงค
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
๓. นายดารณี
ทองเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
๔. นายอุดม
ชุมภูศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
5. นายสุชาติ
เจริญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
6. ว!าที่ ร2อยตรีสุรพล ต4ะวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
7. นายจันทรพล ฟองแก2ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
8. นายสุรศักดิ์
มูลลา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
9. นายชุมพล
รู2ประโยชนศิลป;
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
10. นางสายใจ
บุญมาก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
11. นายสุนทร
ชินวงศ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
12. นางศรีพรรณ แสนเสร็จ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
13. นายสุทัศน
ประสิทธิกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
14. นายสมบูรณ ศิลปนันท
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
15. นางสมหมาย พิพัฒนพงคชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
16. นายกิติชัย
ชาติเวียง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
17. นายยงยศ มัธยัสสิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
18. นายไมตรี คงสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
รายชื่อผู.เข.ารวมประชุม
1. นายปกรณ
จีนาคํา
2. นายธวัชชัย
วงศวาณิชย
3. นายเกียรติศักดิ์ วนากมล
4. นายสมบูรณ ใจเย็น
6. นายนคเรศ
ศรีโท
7. นายประพันธ สุธรรมมา
8. นายชาติชาย น2อยสกุล
9. นางสาวจันทรเพ็ญ อินต4ะปวง
10. นายเชิดศักดิ์ นะนิตย
11. นายธงชัย
สงวนสิทธิ์
12. นายชรินทร
สินรันตน
13. นางชุติมา
ปIญญารัตน
14. นางสาวเกศรา เจริญศรี
15. นายอนุพงค
วิรัตนาภรณ

นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
ปลัดเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
ผู2อํานวยการกองช!าง
ผู2อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู2อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน2าสํานักปลัด
ผู2อํานวยการกองการศึกษา
ผู2อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

ผู2จัดการสถานธนานุบาล
(แทน) ผู2อํานวยการกองคลัง
เจ2าพนักงานธุรการ
เจ2าหน2าที่เทศกิจ
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เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
โดยมีนายจักรกฤษณ วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เปLนประธาน
การประชุม ณ ตอนนี้มีผู2เข2าร!วมประชุมจํานวน 17 ท!าน ครบองคประชุมก็ขอเริ่มการประชุม
ในวาระต!อไปเลยครับ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2558
ประธาน
ในการรั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ งที่ 1 เมื่ อวั น ที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขอยกไปทําการรับรองในคราวประชุมสมัยต!อไป
ที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2558
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ประธาน
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ อ!านบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ แปรญัตติ
ร!าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เพื่อตรวจ ร!าง เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ!าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2559
สท. สายใจ
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปN พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
255๘ ได2มีมติที่ประชุมให2มีการรับเสนอคําแปรญัตติ ร!าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ!าย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให2คณะกรรมการฯ ที่ได2รับการแต!งตั้งรับเสนอคําแปร
ญัตติไม!น2อยกว!า 2๔ ชั่วโมง โดยสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได2กําหนดรับเสนอคําแปรญัตติ
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.3๐ น. ถึงเวลา 1๖.3๐ น. ของวันที่ 15 สิงหาคม
2558 โดยมีปลัดเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ในฐานะเลขานุการสภา อํานวยความสะดวกทุก
ประการ
คณะกรรมการฯ
ซึ่ ง มี นางสายใจ บุ ญ มาก เปL น ประธานกรรมการฯ รอรั บ เสนอคํ า แปรญั ต ติ
นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ตั้งแต!วันที่ 14
สิ งหาคม 2558 เวลา 14.3๐ น. ถึ งเวลา 1๖.3๐ น. ของวั น ที่ 15 สิ งหาคม 2558
ปรากฏว!า ไม!มีผู2ใดยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแต!อย!างใด จึงเห็นควรนําเสนอต!อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนต!อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นางสายใจ บุญมาก ประธาน
คณะกรรมการ นายเกษม บุญสงค กรรมการ นายสุนทร ชินวงศ กรรมการ นางศรีพรรณ
แสนเสร็จ กรรมการ ว!าที่ร2อยตรีสุรพล ต4ะวิชัย กรรมการ
ประธาน
ประชุมได2ทราบแล2วนั้น เห็นว!า ไม!มีสมาชิกท!านใดเสนอคําแปรญัตติ จึงถือร!าง เทศ
บัญญัติงบประมาณ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน ได2
เสนอต!อสภา เปLนร!างในการพิจารณาต!อไป และขอดําเนินการในขั้นตอนต!อไป
มติที่ประชุม
ทราบ
ประธาน
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ร!างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559 สมาชิก
ท!านใดเห็นชอบให2ตราเปLนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ!าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรุณายกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ 12 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 5 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่นๆ (ถ.ามี)
ประธาน
มี ส มาชิ ก ท! า นใดอภิ ป ราย ชี้ แ นะ แนะนํ า การทํ า งานขององคกรเทศบาลเมื อ ง
แม!ฮ!องสอนทั้งที่ผ!านมาและที่เกิดขึ้น เชิญครับ
สท.ดารณี
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายดารณี ทอง
เขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน คือมีชาวบ2าน
ที่ถนนนิเวศนพิศาล ทางเข2าสนามบิน ซอยหลังศาลเยาวชน จะมีรถจอดทั้ง 2 ข2างทาง
อยากให2ทางเทศบาลปรับปรุงระเบียบการจอดรถด2วยครับ จอดเปLนวันคู! วันคี่ เพื่อไม!ให2เปLน
การเหลื่อมล้ํากัน
ประธาน
ขอบคุณครับท!านดารณี มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.จันทร>พล
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกีย รติทุกท!าน ผมนายจันทรพล
ฟองแก2ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน สําหรับ
วันนี้ผมมี 5 เรื่องที่อยากเรียนถาม โฆษณาและประชาสัมพันธดังนี้
เรื่องที่ 1 อยากให2เทศบาลสํารวจหลักเขตของเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ณ วัน นี้
เพราะพื้นที่การอยู!อาศัยมีจํากัด แต!จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น เกรงว!าในอนาคตข2างหน2า หาก
เราไม!สํารวจแนวเขตตรงนี้ไว2 ชาวบ2านอาจไม!ทราบปลูกบ2านค!อมแนวเขต 14 หลักของเรา
อย!างน2อยอาจจะกันแนวเขตไปประมาณ 3 – 4 เมตรเพื่อกันการบุกรุกแนวเขตของเทศบาล
เรื่องที่ 2 ตรงนี้อาจจะเปLนหน2าที่ของทางกองช!างโดยตรงคือพื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลคิดว!าน!าจะมีอยู! เช!น ด2านข2างพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน เปLนพื้นที่ของท!านนายกฯ ได2
มอบสิทธิ์ให2ทางชุมชนหนองจองคํา ในการพืชผัก ตรงนี้เขาไม!แน!ใจว!าจะเหมือนโฉนดซึ่งเปLน
ของเทศบาลเองให2ชุมชนดูแล และอีกส!วนหนึ่งอยากให2สํารวจลําน้ําแม!ฮ!องสอน ท!านประธาน
คงรู2เมื่อสมัยเด็กๆ ว!าลําน้ําแม!ฮ!องสอนกว2าง ณ วันนี้ปริมาณน้ําลดลง ทีนี้จะมีพื้นที่งอกเงย
ขึ้นมา ผมคิดว!าบางพื้นที่กว2างมาก ถ2าหากเปLนไปได2อยากให2สํารวจพื้นที่ที่งอกเงยขึ้นมา และ
ให2ทางเทศบาลนําพื้นที่มาใช2สาธารณะประโยชนกับคนในชุมชน ก็จะเปLนการดีที่เทศบาลมีพื้นที่
เพิ่มขึ้นด2วย
เรื่องที่ 3 เจ2าของพื้นที่คือ ลุงน2อง ปYาณี เพื่อนบ2านของเราที่อยู!บ2านโบราณ ท!าน
บอกว!าท!านได2บริจาคพื้นที่ตั้งแต!สมัยท!านนายกฯ อนันต วงควาณิชย (ขออนุญาตเอ!ยนาม)
ท!านได2ขอไว2 พื้นที่ด2านหลังเกษตรจังหวัด หรือใกล2ๆ กับบ2านครูอารีย ที่มีต2นกล2วยอยู! ซึ่ง
เจ2าของพื้นที่ได2ยกให2เทศบาลแล2ว หากเรามีงบประมาณดูแลและปรับปรุงตรงนั้น เจ2าของเขาก็
ถามอยู!ว!าเมื่อไหร!เทศบาลจะเข2ามาทําสักที
เรื่องที่ 4 รางระบายน้ําหน2าขนส!งที่เราทําใหม! ก็เปLนการดีทีเปLนการรับน้ํา ถือว!า
ปลายรางที่เราทํานั้นปรากฏว!าเปLนมุมฉาก น้ําที่มาจากขนส!งมาไหลรวมกับพื้นที่การเกษตรที่ทุ!ง
นา ซึ่ ง เปL น ของคุ ณ ยายประนอม ติ ล ะกุ ล ซึ่ ง แทนที่ ป ลายท! อ จะลงไปที่ ลํ า น้ํ า แม! ฮ!อ งสอน
กลายเปL น หั กฉากและลงส! งทุ!งนา ถ2 า เปL นไปได2 ก็เ สริ มปลายท! อให2 ล งไปในลํ าน้ํ า แม! ฮ!องสอน
ประมาณ 3 เมตร
เรื่องที่ 5 คือชุมชนหนองจองคําได2รับความอนุเคราะหจากศูนยไทใหญ! ให2พื้นที่ปลูก
ข2าว ณ วันนี้เราเตรียมกล2าข2าวเสร็จเรียบร2อยแล2ว ในวันอาทิตยที่ 23 อยากเชิญชวนพี่น2อง
ชุมชนทุกชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนมาร!วมปลูกข2าวกัน บริเวณหน2าศูนยไทยใหญ! เวลา 09.00
น. เปLนต2นไป และตอนเที่ยงก็รับประท!านอาหารร!วมกัน ตรงนี้เปLนการปลูกข2าวในเดือนแม!
และเกี่ยวข2าวในเดือนพ!อ ซึ่งจะครบตามอายุข2าวพอดี สําหรับวาระอื่นๆ ก็มีเพียงเท!านี้ครับ
ขอบคุณครับ
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ประธาน
สท.สุนทร

ประธาน
สท.ชุมพล

ประธาน
สท.สุชาติ

ขอบคุณครับท!านจันทรพล มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายสุนทร ชิน
วงค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 3 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน อยากขอความ
อนุเคราะหทางเทศบาลช!วยดูแลหลังคาครัว หลังคามีรอยรั่วหลายที่ ประมาณ 50 กว!าแผ!น
อยากให2ทางเทศบาลดูแลซ!อมแซมให2ด2วย เพราะฝนตกใส!ถ2วย ช2อน จาน ชาม จะเปLนสนิม
หมด อยากให2เร!งดําเนินการให2ด2วยครับ
อีกประเด็นหนึ่ง คือทางคุณมีนาขอขอบคุณท!านนายกเทศมนตรี ท!านผู2อํานวยการกอง
สาธารณะสุข และเจ2าหน2าที่ทุกท!านที่ได2ตัดและเก็บกิ่งไม2บริเวณหลังคาบ2านให2 ก็ขอขอบคุณมา
ณ ที่นี้ด2วย
อีกประเด็น หนึ่ง ทางชุมชนขอขอบคุณเทศบาลที่ ช!ว ยกั นพั ฒ นาวัด ปางล2อและถนน
ภายในชุมชนปางล2อ ต2องขอขอบคุณอีกครั้งครับ
ขอบคุณครับท!านสุนทร มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายชุมพล รู2
ประโยชนศิลป; สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 3 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ผม
มีเรื่องร2องทุกข 2 เรื่อง และมีเรื่องข2อมูลข!าวสารประชุมต!างๆ
เมื่อต2นเดือน อ.เล็ก ขออนุญาตเอ!ยนาม เนื่องจากท!านได2ปลูกดอกไม2และทางเทศบาล
ได2ไปตัดใส! ผมถามว!าท!านทําสัญญาลักษณไว2หรือไม! ท!านไม!ได2ทํา ผมก็บอกว!าเจ2าหน2าที่เขาไม!
รู2 ผมไม!ได2โ ทษพนั กงานเทศบาลของเรานะครั บ และก็ไม!ได2โ ทษเจ2 าของบ2า น ผมก็ บอกว! า
เจ2าหน2าที่เขาไม!รู2 เขาบอกว!าเขาเสียความรู2สึกที่จะปรับปรุงภูมิทัศนให2สวยงาม ก็ขอฝากไปยัง
ทีมงานผู2บริหาร กองงานที่รับผิดชอบ หากพนักงานออกไปตัดหญ2าก็ขอแนะนําอบรมสักหน!อย
ก็จะเปLนการดี
อีกประเด็นหนึ่งคือทางชาวบ2านบอกว!า ขับรถออกมาตรงบ2าน อ.เล็ก กิ่งไม2บังแสงโซล!า
เซลไฟจึงไม!กระพริบ ขอทางเทศบาลช!วยตัดแต!งกิ่งไม2ที่บังแสงโซล!าเซลให2ด2วยครับ
อีกประเด็นหนึ่งคือข2อมูลข!าวสารจากสภาบันพระปกเกล2า เขาเชิญสมาชิกสภาท2องถิ่น
ผู2บริหาร ไม!จําเปLนต2องเปLนสมาชิกสภาเทศบาล จะเปLนภาคเอกชน หรือ นักการเมืองท2องถิ่น
ไหนก็ได2 ที่สนใจเข2ารับการอบรม หนังสือนี้เขาส!งมา 3 รอบ เมื่อวานแฟกซมา 1 เรื่อง เมื่อ
เวลา 11.14 น. อาจารยจากสถาบันพระปกเกล2า มีหนังสือเรียนเชิญ ฉบับที่ 1 เชิญสมาชิก
ท2องถิ่นของเราร!วมอบรมเรื่องผู2นําท2องถิ่นรุ!นใหม! และอีกฉบับหนึ่งขอเชิญนายกเทศมนตรีและ
ประธานสภา หลักเกณฑคือ อายุ 25 - 40 ปN ที่จะสามารถเข2ารับการอบรมได2 แต!ก็มีอีก
หลายหลักสูตร ไม!ว!าหลักสูรธรรมมาภิบาลก็เยอะมากที่เข2าไม!ได2จํากัดอายุ แต!ทําไมสมาชิกของ
เราไม!รับทราบข2อมูลข!าวสาร มีการปกป\ดข2อมูลข!าวสาร น!าจะเป\ดโอกาสให2สมาชิกสภาของ
เรา ถึงแม2เขากําหนดอายุ กําหนดคุณสมบัติต!างๆ แต!เราควรจะรับทราบ ซึ่งก็มีบางหลักสูตร
ซึ่งเขาไม!ได2กําหนดคุณสมบัติ สถาบันพระปกเกล2าเปLนสถาบันพัฒนาการเมือง เพราะฉะนั้น
สมาชิกสภาควรรับทราบ ก็ขอฝากกับท!านเลขานุการสภา ซึ่งในฐานะเปLนผู2บริหารองคกรที่สูง
ที่สุดในเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนของเรา ท!านก็อยู!ในจังหวัดแม!ฮ!องสอนมานาน อย!างน2อยท!าน
ช!วยทําให2สมาชิกสภารับทราบ ให2มีโอกาสพัฒนาศักยภาพบ2างนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านชุมพล มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายสุชาติ เจริญ
ศรี สมาชิ กสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 มีเ รื่องความเดือดร2 อนของพี่น2 องคือเรื่อง
ถนนศิ ริ มงคลซึ่ งผมเคยพู ด มาหลายครั้ งแล2 ว และผมได2 รั บ เรื่ องร2 องเรี ย นจากเจ2 า หน2 า ที่ กอง
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ประธาน
สท.อุดม

สาธารณสุข คือทางเทศบาลได2ขุดเจาะถนนเพื่อเดินท!อประปาแล2วกลบเปLนหลังเต!าทําให2รถของ
เขาซึ่งเปLนรถเก!าเวลาขับรถผ!านไปมาประตูจะปลดล4อค จึงฝากผมเรียนท!านผู2บริหารช!วยแก2ไข
ตรงนี้ด2วยครับ อีกจุดหนึ่งคือบริเวณถนนข2างวัดดอนเจดีย ก็เริ่มไม!ค!อยดีแล2ว จึงขอฝากท!าน
ผู2บริหารช!วยแก2ไขด2วยนะครับ
เรื่องไม2ประดับบริเวณซุ2มประตูเมือง ซึ่งผมเคยพูดครั้งหนึ่งแล2วคือ การที่เทศบาลนํา
ต2นไม2มาปลูกบริเวณนั้นค!อนข2างสูง ทําให2บดบังการมองเห็นของรถที่วิ่งไปมา ทั้งด2านซ2ายและ
ด2านขวา มองไม!ค!อยเห็นเกรงว!าจะเกิดอันตราย ขอให2เอาออกด2วย แต!เทศบาลไปตัดออกหมด
เลย ที่ผมท2วงก็เฉพาะต2นไม2สูงๆ ส!วนไม2ดอกไม2ประดับก็ควรจะคงไว2เพื่อความสวยงามต!อไป
เรื่องเส2นจราจรบริเวณถนนศิริมงคลไม!มีแล2ว มองไม!เห็นแล2ว เปLนถนนที่ไม!มีเลนแล2ว
อยากให2ทางเทศบาลช!วยตีเส2นจราจรใหม! เพราะแถวนั้นมีรถสัญจรไปมาค!อนข2างมาก เกรงว!า
จะเกิดอันตราย ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านสุชาติ มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายเกษม บุญ
สงค สมาชิ กสภาเทศบาลเมื องแม! ฮ!อ งสอน เขต 1 กลุ! มรั กษพั ฒ นาแม! ฮ! องสอน มี เ รื่ อ ง
เกี่ยวกับชมรมพระเครื่องจังหวัดแม!ฮ!องสอน ได2สอบถามมาว!าความคืบหน2าปรับปรุง ซ!อมแซม
อาคารที่จะให2ชมรมพระเครื่องไปอยู!ที่ศาลาด2านข2างสนามกอลฟ หรือศาลาคําใส หลังคาก็ผุพัง
ท!านผู2บริหารว!าจะไปซ!อมแซมและให2ชมรมพระเครื่องไปอยู!ตรงนั้น ไม!ทราบว!าเมื่อไหร!จะซ!อม
เสร็ จ จะได2 ย2 า ยชมรมไปตรงอยู! ศาลานั้ น ก็ ขอฝากท! า นผู2 บ ริ ห ารดู แลและซ! อมแซมให2 ด2 ว ย
อีกเรื่องต2องขอขอบคุณท!านผู2บริหาร กองช!าง ที่นําพืชผักสวนครัวไปไว2ที่ชุมชน ให2
ชุมชนไปปลู กทาน เปLน ที่ ชื่ น ชอบมาก ต2 องขอขอบคุณด2 ว ย ตอนนี้ก็ห มดแล2 ว หากมี อีกก็
สามารถนําไปไว2ได2 เพื่อสมาชิกชุมชนจะได2นําไปปลูกตามบ2านเรือนต!อไป
ขอบคุณครับท!านเกษม มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายอุดม ชุมภูศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน มีเรื่องที่จะนําเรียน
คือ ที่พักที่ป]าช2า หากมีงานศพชาวบ2านก็จะติติงมาทั้งนั้นว!าที่ใต2ต2นมะยมไม2ผุ ปลวกกินจน
เกือบจะหมดแล2ว หากเข2าไปใช2พื้นที่ในป]าช2าของเรา ก็จะบอกว!าเศษไม2เศษเหล็กมีตั้งมากมาย
ทําไมไม!เอามาทํา ก็ขอฝากด2วยนะครับ
เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับพนักงานขับรถราง มีชาวบ2านฝากบอกว!าเวลาขับบางครั้งค!อนข2าง
ขับเร็วไปหน!อย ซึ่งมีนักเรียนและเด็กๆ นั่ง จริงๆ แล2วเราไม!ได2กําหนดห2วงเวลาว!าเราจะไปถึง
จุดนั้นเวลาเท!าไหร! ยิ่งช2ายิ่ งดีเพราะว!าจะได2 ชมเมือง หากขับรถไวก็เกรงว!าจะเกิ ดอันตราย
อยากให2ท!านผู2บริหารหรือผู2ที่เกี่ยวข2องกําชับผู2ที่ขับรถรางให2ขับช2าๆ หน!อย
เรื่องที่ 3 เสียงตามสายไม!ทราบว!าตอนนี้ถึงขึ้นตอนไหนแล2ว เพราะช!วงนี้เสียงตาม
สายของชุมชนหนองจองคําขาดไปหลายจุด หากเทศบาลดําเนินการก็จะร2องขอว!าให2ปรับปรุง
ซ!อมแซมไปพร2อมๆ กัน และหากเราสามารถนําขึ้นไปไว2ที่วัดพระธาตุดอยกองมูสักจุด เสียง
อาจจะถึงพี่น2องในชุมชนได2มากขึ้น
เรื่องที่ 4 วงเวียนถาวรเราจะเริ่มทํากันได2เมื่อไหร! เมื่อ 2 - 3 วันก!อนผมก็ได2ไปเก็บ
เศษหิน เศษดินกระจาย แต!ก็เปLนการดีที่เราทําจุดตรงนั้น ลดอุบัติเหตุได2มากเลยทีเดียว มี
เพียงบางครั้งที่อาจมีการเฉี่ยวชนวงเวียนของเรา
เรื่ องที่ 5 การตัด แต! งกิ่งไม2 ต2 น ไม2 ได2รั บคํ า ขอบคุณจากชาวบ2 า นบริ เวณร2 า นลาบ
เชียงใหม! ซึ่งเจ2าหน2าที่ได2ทําการตัดแต!งกิ่งไม2เปLนที่เรียบร2อยแล2วครับ ขอบคุณครับ
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ขอบคุ ณครั บ ท!า นอุด ม มีส มาชิ กท!า นใดอภิป รายเพิ่ มเติ ม เชิญ ครับ หากไม! มีผู2 ใด
อภิปรายเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญท!านนายกได2ตอบข2อซักถามครับ
เรี ย นท! า นประธานสภา ท! า นสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งแม! ฮ! อ งสอนทุ ก ท! า น ต2 อ ง
ขอขอบคุณท!านสมาชิกที่สอดส!องดูแลทั้งด2านปIญหาและอุปสรรคต!างๆ
ทุ ก ท! า นก็ อ ยาก
ทราบข2อมูลเพิ่มเติม ก็มีบ2างมราอาจจะหลุดไป
ประเด็นของท!านจันทรพล ฟองแก2ว ทางเรามีคําสั่งให2กองช!างโดยท!านรองสุรัตน
กําลังหาข2อมูลและออกสํารวจในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข2อง
กับทางเทศบาลเคยทําหนังสือถึงชุมชนแต!ละชุมชนประสานงานให2กับพี่น2องประชาชนที่มีปIญหา
ในเรื่องสิทธิ ทํา กิ น สิทธิ ที่อยู! อาศั ยของตนเองในเขตเทศบาล ส! วนหนึ่งเปLน พื้ นที่ ที่อยู! น อก
อํานาจหน2าที่ของทางเทศบาล แต!เราก็ได2ประสานไปทางศูนยดํารงธรรม ซึ่งตรงนี้ก็จะทําไป
พร2อมๆ กัน โดยแนวทางของจังหวัดก็ทราบกันดีว!าจะมีคณะทํางานและมีคณะลงมาตรวจ GIS
ที่จะลงพื้นที่ตรงนี้ สําหรับพื้นที่ของเทศบาลก็ถือว!าเปLนพื้นที่หลักและต2องมาเทียบกับที่ดินอื่น
เช! น สปก. และป] า ไม2 เปL น ต2 น เพื่ อ ให2 แ นวเขตชั ด เจนซึ่ ง ต2 อ งใช2 เ วลานิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง เราได2
ดําเนินการเรื่องนี้มาประมาณ 3 เดือนแล2ว
เรื่องถนนนิเวศพิศาลผมก็ให2ทางกองช!างลงไปดูแล2ว การจัดระเบียบจราจรต!างๆ และ
ต2องไล!ดูการจัดระเบียบการจราจรทั้งหมด ซึ่งตรงนี้เราก็ต2องได2ความร!วมมือกับงานจราจรในการ
ดูพื้นที่ ซึ่งทางเทศบาลของเราไม!สามารถดําเนินการเองได2 ต2องทําควบคู!กันไป และต2องขอ
ความร!วมมือทําตามกฎจราจรของพี่น2องประชาชนด2วย
เรื่ อ งวงเวี ย นก็ เ ช! น กั น ตอนแรกท! า นก็ จ ะเห็ น แล2 ว ว! า มี ข2 อ ซั ก ถาม ข2 อ ท2 ว งติ ง
ข2อเสนอแนะต!างๆ วันนี้วงเวียนนี้สามารถแก2ไขปIญหาเรื่องการลดอุบัติเหตุ รถชน ซึ่งในอนาคต
เราก็จะทําเปLนวงเวียนถาวร แต!ตอนนี้ยังไม!มีผู2รับจ2าง และเราได2ประกาศไป 2 - 3 รอบแล2ว
แต!ไม!มีผู2รับจ2าง ตรงนี้ก็ให2ทางกองช!างปรับเปลี่ยนวิธีว!าเราจะดําเนินการโดยวิธีไหนให2เร็วที่สุด
โดยเฉพาะก!อนเข2าฤดูการท!องเที่ยว อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบและให2ทางกองช!างดําเนินการ
เองทั้งหมด
เรื่องวัดปางล2อผมก็ได2แจ2งทางกองช!างเปLนที่เรียบร2อยแล2ว ช!วงเวลานั้นที่ทราบก็ว!าท!าน
เร!งดําเนินการในเรื่องโครงการ กิจกรรมที่จะร!วมกับหน!วยงานอื่นๆ ที่จะต2องทํา แต!ก็ยังไม!มี
กําลังพลที่ไปร!วมทําเลย เดี๋ยววันนี้ผมจะเช็คข2อมูลอีกทีว!าจะเข2าไปสํารวจและดําเนินการ
เรื่องการตัดกิ่งไม2ต!างๆ โดยรวมเราก็ทําไว2บ2างแล2วในการประชาคม อาจจะมีตกหล!น
บ2าง เลยแจ2งมาที่เทศบาล ที่ตัวผมเอง โดยให2ทางกองช!างและกองสาธารณะสุขก็ทําการสํารวจ
และแก2ไขให2ดีที่สุด
เรื่องการตีเส2นจราจร ต2องเรียนว!าเราโชคดีที่มีโครงการปIcนจักรยานมอบสให2เทศบาลใน
แผนทางจักรยานยนต โดยโยธาธิการเปLนผู2ออกแบบ โดยสรุปผมได2คุยกับตัวแทนชุมชนแล2ว
ว!าเราจะมีการตีเส2นการจราจรในเขตเทศบาลทั้งหมด รวมถึงการตีเส2นบนถนนศิริมงคลด2วย
เรื่องพื้นที่ป]าช2า เรื่องรางระบายน้ําต!างๆ จะเร!งดําเนินการแก2ไข
เรื่องชมรมพระเครื่องก็ไม!ได2มีหนังสือมาว!าทางเทศบาลจะเข2าไปดําเนินการเมื่อไหร! ที่
ทําเปLนหนังสือมาเพียงแต!ขอใช2พื้นที่และทําการปรับปรุง เราได2อนุญาตให2ใช2พื้นที่ แต!ในการ
ปรั บ ปรุ งนั้ น จะต2 องเชิ ญ ตั ว แทนชมรมมาดู ว! า เราจะใช2 ป ระโยชนพื้ น ที่ แ บบไหน เพื่ อ ให2 การ
ออกแบบและการดําเนินการอย!างถูกต2อง ถ2าคนอยู!ไม!ได2คิด คนคิดไม!ได2อยู!ก็จะไปกันคนละทิศ
คนละทาง เราได2อนุญาตให2ใช2พื้นที่และทําการสํารวจพื้นที่แล2ว แต!รอการประสานงานจาก
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ชมรมพระเครื่อง ก็ต2องขอขอบคุณท!านเกษม โอกาสนี้ก็ขอท!านเกษมเปLนตัวแทนของเทศบาล
เชิญชมรมพระเครื่องว!ารูปแบบจะเปLนไปในรูปแบบไหน
เรื่องเสียงตามสายก็เช!นกัน ตอนนี้อยู!ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ2าง ซึ่งงบประมาณนี้เรา
พึ่งได2รับมาประมาณ 3 เดือนที่ผ!านมาและนํามาทํารายละเอียดต!างๆ ตรงนี้ให2อยู!ในขั้นตอนที่
เราจะประกาศจัดซื้อจัดจ2าง น!าจะภายในเดือนนี้คงเรียบร2อยในเรื่องเอกสารต!างๆ ก็ขอเรียน
ท!านสมาชิกและท!านผู2เกี่ยวข2องด2วยครับ
ขอเรียนว!าวันนี้เรื่องของการทํางานของเทศบาล เรามีพนักงานประมาณ 200 กว!าคน
เศษ มีพนักงานที่เปLนงานอ4อฟฟ\สอีกส!วนหนึ่ง และเปLนพนักงานภาคสนามอีกส!วนหนึ่งซึ่งส!วน
ใหญ!จะอยู!ที่กองช!างและกองสาธารณสุข งานปYองกันจะอยู!ที่สํานักปลัด ภาคสนามของเราจริงๆ
ประมาณ 100 คน บวกลบนิดหน!อย แต!งานที่เราต2องให2บริการ ณ วันนี้ทั้งหมด 6 ตาราง
กิโลเมตร คงไม!ใช!เฉพาะแค!พื้นที่ของพี่น2องประชาชนของเราเท!านั้น หน!วยงานราชการต!างๆ ที่
ขอความอนุเคราะห ขอความร!วมมือ ซึ่งเปLนกิจกรรมบูรณาการร!วมกัน ก็เชื่อว!าทุกท!านก็เห็น
ว!าจะสักกี่กิจกรรมที่ไม!มีเทศบาลร!วม ส!วนมากก็จะมีทางเทศบาลของเราให2การสนับสนุน ซึ่ง
การสนับสนุนต!างๆ ส!วนใหญ!ก็มาจากภาคสนามร2อยละ 90% ก็คือพนักงานกองสาธารณสุข
พนักงานกองช!างและสํานักปลัด กองอื่นก็เกี่ยวแต!ที่ผมยกตัวอย!างเพียงแต!ว!าเฉพาะภาคสนามที่
ชัดเจน งานดอกไม2 งานจัดเก็บขยะ งานซ!อมบํารุง ทุกวันนี้เปLนส!วนหนึ่งที่เราต2องทําตลอด
รวมถึงหน!วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต!างๆ ปริมาณเนื้องานเพิ่มขึ้น ความเร!งด!วนของกิจกรรม
ต!างๆ ก็เพิ่มขึ้น การให2ความสําคัญของงานและการเข2าไปแก2ไขปIญหา และมีความละเอียด มี
การปรับตัวในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในการทํางานหรือการแก2ไขปIญหาต!างๆ ก็เปLนที่
หนักใจของหัวหน2างานหัวหน2าฝ]าย ผอ.กองแต!ละกอง ในการเลือกลําดับงานว!าอันไหนด!วน
หรือไม!ด!วน ผมเชื่อว!าทุกคนคงเกิดปIญหา 10 คน ก็ต2องมองในเรื่องของตนเองเปLนเรื่องที่
สําคัญอยู!แล2ว แต!มารวมที่คนๆ หนึ่งที่ต2องตัดสินใจ โดยเฉพาะหัวหน2าฝ]าย หัวหน2ากอง ที่จะ
เลือกอันไหนก!อน – หลัง ก็เปLนเรื่องหนึ่งที่เปLนความสําคัญและความหนักใจ เปLนการจัดการที่
ต2องใช2ความละเอียดอ!อน ต2องให2เหตุผลทั้ง 10 ท!านว!า ทําไมอะไรที่ด!วนที่สุด อะไรด!วน
อะไรก!อน อะไรหลัง เพราะเรามีเครื่องมืออันเดียว ก็อยากเรียนทุกท!านให2เข2าใจ ทุกเรื่องเรา
ทํ า หมด แต! ขอเวลาให2 กับ คนทํ า งานสั กนิ ด หนึ่ ง ว! า อะไรคื อความเร! งด! ว น แต! ก็ ย อมรั บใน
รายละเอียด ก็มีบ2าง เปLนเรื่องปกติ ตัวผมเองก็มีวันละหลายร2อยเรื่อง บางทีก็จดไป บางที
ต2องหายบ2าง อยากเรียนว!าในเทศบาลของเรา หากเปLนวาระปกติ การประชุมสภาครั้งนี้เปLน
การประชุมสภาครั้งสุดท2ายของคณะบริหารและสมาชิกสภา และวันที่ 26 ที่จะถึงนี้ก็จะเปLน
วันที่เราหมดวาระ แต!วันนี้เราได2รับการแต!งตั้งให2รักษาการ ปฏิบัติหน2าที่ไปก!อน แต!ผมเชื่อว!า
ในห2วง 4 ปN หลายๆ ท!านที่สัมผัสการทํางานของเรา บางท!านมากกว!า 8 ปN สิ่งหนึ่งที่ทุก
ท!านเห็นเหมือนกันก็คือในช!วงระยะเวลาที่กําหนด ในการทํางานของเทศบาลของเรา ลําพังฝ]าย
ใดฝ]ายหนึ่ง คงเปLนไปไม!ได2 ต2องรวมกัน ต2องเดินไปด2วยกัน
ปI ญ หาที่ เ ราพบเจอส! ว นมากจะเปL น เรื่ องร2 องเรี ย น เรื่ อ งความเดื อ ดร2 อนของพี่ น2 อ ง
ประชาชน การประชุม การจัดประชาคมที่ผ!านมา ผมพยายามจะถามว!า อยากทราบปIญหา
และเศรษฐกิจ เพราะปIญหาเรื่องเศรษฐกิจ แต!เราก็ได2รับฟIงข2อแนะนําหรือปIญหา ถือว!าน2อย
ที่สุดใน 9 มิติ แต!เราได2รับข2อมูลเพิ่มเติมจากผู2ประกอบการณหลายๆ ท!าน หลายๆ กลุ!มที่
ไม!ได2ร!วมทําประชาคม แต!ที่ทุกคนมีความเห็นตรงกันคือแม!ฮ!องสอนของเราเปLนเมืองสงบ เมือง
สะอาด เมืองปลอดภัย ต!อไปเราจะเติมเต็มอย!างไรให2ง!ายมากขึ้นนะครับ

8

ประธาน
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อย!างไรแล2วผมก็ต2องขอขอบคุณท!านสมาชิกสภาทุกท!านเปLนคณะผู2บริหาร สมาชิกสภา
ทุกท!าน ที่ให2การสนับสนุน ให2คําแนะนํา ให2ข2อเสนอแนะ และข2อท2วงติงกับทางเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอนมาโดยตลอด
ขอบคุณครับท!านนายก มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพและท! านสมาชิ กผู2ทรงเกียรติ ทุกท! าน ผมนายสุทัศน
ประสิ ทธิ กุล สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื องแม! ฮ!องสอน เขต 1 ผมก็ มีเ รื่ องที่ คิด ว! า น! า จะเปL น
ประโยชนของเทศบาลและของพี่น2องประชาชนโดยตรง ก็ต2องขอเวลาสักเล็กน2อยนะครับ
ท!านประธานครับ ในส!วนของอาคารหมอกใหม!ที่เปLนหอประชุมเก!า ที่เราจัดเปLนศูนย
ICT ถ2าหากท!านประธานได2ผ!านไปจอดรถด2านหน2าแล2วมองเข2าไป ท!านจะเห็นว!าสกปรก มี
ตะไคร!น้ําดําไปหมด ไม!ว!าจะติดตามด2านข2าง ติดตามก2อนหิน ซึ่งดูแล2วไม!ค!อยสวยงาม อยาก
ให2ปรับปรุงและทําความสะอาดด2วย และมีสิ่งกีดขวางที่วางเกะกะ เช!น ปYายจราจร หรือที่วาง
ทางเข2า ก็ขอฝากท!านประธานไปยังท!านผู2บริหารช!วยดูหน!อยว!ามุมมองแถวนั้นไม!สวยงาม พอ
ตกเย็นมาแสงสว!างก็เหลือน2อย ท!านลองไปดู ยิ่งด2านข2างตะไคร!จับหนาเลยทีเดียว ถ2าฝนไม!ตก
ก็จะกลายเปLนสีดํา ทั้งบันได ทั้งร2านค2าที่เขามาเช!า ร2านที่เขาเช!าก็เช!นกัน มีปYายติดว!าร!านนั้น
ร2านนี้ แต!ไม!มีการเป\ดกิจการเลย เหมือนเปLนที่เก็บของ อยากเรียนถามว!าพื้นที่ชั้น 1 ใคร
เปLนคนเช!าหรือใช2ประโยชนอะไร ซึ่งในความเห็นส!วนตัวผมอยากแนะนําว!า ชั้น 2 นั้นอาจจะ
ให2เขาเช!าเป\ดกิจการในเรื่องของ IT เกี่ยวกับการค2าขาย เกี่ยวกับงานฝNมือต!างๆ แต!ด2านล!าง
ควรปรับปรุงใหม!ให2ดูสวยงาม และสามารถปรับเปLนศูนยอาหารได2หรือไม! เปLนอาหารกลางวัน
อาหารเย็น เพราะทุกวันนี้เวลาเที่ยงนั้นร2านอาหาร ร2านกgวยเตี๋ยว ทุกร2านเต็มไปหมด หากเรา
พั ฒ นาเปL น ศู น ยอาหารในราคาถู ก ราคาธงฟY า จะถื อ ว! า เปL น การส! ง เสริ ม รายได2 ใ ห2 พี่ น2 อ ง
ประชาชนด2วย และเปLนการดึงดูดนักท!องเที่ยว ก็ขอฝากด2วยนะครับ
เรื่องที่ 2 อยากเสนอแนะเรื่องรถพิเศษหรือทางเราเรียกรถราง จํานวน 4 คัน ไม!
ทราบว!าจําผิดหรือไม!ที่ท!านนายกลอกว!ามอบให2แต!ละกองดูแลบริหารจัดการ แต!ในความเห็น
ส!วนตัว ไม!ควรมอบให2แต!ละกองดูแล เพราะว!าบางกองไม!มีความจําเปLนต2องใช2 ในส!วนรวม
อยากเสนอว! า ในรถ 4 คั น ท! า นจั ด 2 คั น เอาวิ่ ง เปL น รถโดยสารฟรี ๆ บริ ก ารพี่ น2 อ ง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน แบ!งเปLน 2 เส2นทาง โดยให2มีเส2นทางที่ชัดเจน ที่
จอดชัดเจน แบะมีเวลาวิ่งที่ชัดเจน สมมติว!าวิ่ง 6 โมงเช2าถึง 9 โมง อีกรอบ 3 โมงถึง 6
โมง ณ วันนี้ถนนของเราก็มีเท!าเดิม รถก็มีมากขึ้น บางบ2านมีทั้งรถมอเตอรไซคและรถยนต
แต!ถ2าเราจัดรถบริการ 2 คัน วิ่งเปLนรถสาธารณะ จอดตามปYายต!างๆ มีเวลาที่ชัดเจนว!าถึง
เวลานั้นรถจะผ!านทางนี้ จะช!วยประหยัดมากขึ้น เด็กนักเรียนจะไปโรงเรียนก็ไม!ต2องใช2รถ
มอเตอรไซค ลดค! าใช2 จ!า ยให2 กับผู2 ป กครอง เทศบาลเราน! า จะมี การบริ การช! ว ยเหลื อพี่ น2 อง
ประชาชนของเรา ว!างรอบเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ผมคิดว!า เปLนการบริการสาธารณที่ ดี
และอีก 2 คัน เสนอให2เปLนรถบริการพิเศษ บริการด2านการท!องเที่ยว เปLนความรับผิดชอบ
ของพิพิธภัณฑมีชีวิต เพื่อส!งเสริมหรือบริการด2านการท!องเที่ยวโดยเฉพาะ ถ2าสามารถทําได2
สอดคล2องกัน ซึ่ง ณ ปIจจุบันนี้ผมได2ทราบมาว!าทางวิทยาลัยชุมชนได2มอบให2อาจารยผู2ที่มีความรู2
ความสามารถมาประจําที่พิพิธภัณฑมีชีวิต เพื่อวางแผน ส!งเสริมกิจกรรมการท!องเที่ยว รู2สึก
ว!าอาจารยท!านเปLนผู2มีความรู2ความสามารถ ผมก็ได2คุยกับอาจารยแล2ว ท!านก็ไม!ความคิดที่จะ
พัฒนาและเชื่อมการท!องเที่ยวกับหน!วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข2อง อยากเรียนท!านประธานผ!านไปยัง
ท!านผู2บริหารว!า ลองนําความคิดเห็นหรือข2อเสนอแนะของผมไปปรับปรุงและใช2ดูนะครับ
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เรื่องที่ 3 เรื่องนี้ก็เปLนเรื่องที่ผมเคยอภิปรายเปLนประจํา ก็คือเรื่องโรงฆ!าสัตว ซึ่งผม
เองไม!ได2ติดตามเรื่องนี้มานานแล2ว บังเอิญว!าพี่น2องที่บ2านเขาอยู!ติดโรงฆ!าสัตวเขาเข2าไปหาผมที่
บ2านว!า โรงฆ!าสัตวนี้เขาจะทําใหม!ไหม เขาจะย2ายไหม ผมเองก็ตอบตามที่เข2าใจว!า ถ2าจะย2าย
ก็คงเปLนไปไม!ได2 เพราะที่หายาก และพื้นที่ในเขตเทศบาลของเราเองถ2าจะย2ายเองก็คงลําบาก
ผมจึงถามว!า ณ วันนี้มีความเดือดร2อนอะไรไหมเกี่ยวกับโรงฆ!าสัตว ซึ่งผมเองก็ยังไม!ทราบ
เหมื อนกั น เพราะดู จ ากงบประมาณตรงนี้ ก็ยั งไม! มีเ หมื อนกั น จึ งฝากถามเรื่ องนี้ ผ! า นท! า น
ประธานสภาไปถึงท!านผู2บริหารช!วยอธิบายให2พี่น2องประชาชนเขาได2รับฟIงหน!อยว!าโรงฆ!าสัตวนี้
เขาจะทําใหม!ไหม เขาจะย2ายไหม จะมีการปรับปรุงแก2ไขหรือไม! ก็ขอฝากด2วยครับ
เรื่องที่ 4 พอดีว!ามีพี่น2องประชาชนที่อยู!หลังโรงเรียนเทศบาล 2 ซึ่งด2านหลังติดกับลํา
น้ําแม!ฮ!องสอน เลยขึ้นไปทางแฟรตเทศบาลอยู!ตรงขวามือ จะมีคลองส!งน้ําซึ่งแบ!งแยกจากลํา
น้ําแม!ฮ!องสอนไปทุ!งนาด2านหลังศูนยโตโยต2า ตอนนี้น้ําเอ!อท!วมขังเปLนพี่เพาะพันธลูกน้ํา พี่น2อง
ประชาชนแถวนั้นบอกว!า ปNที่แล2วเทศบาลเปLนผู2จัดการให2 ไอเอาวัชพืช ต2นหญ2าที่รกออกให2
และปNนี้อยากขอฝากท!านประธานผ!านไปยังท!านผู2บ ริหารช!วยดูแลด2วย เช!นกองสาธารณสุ ข
หรือกองช!าง ช!วยไปทําความสะอาดบริเวณนั้นด2วย
เรื่องที่ 5 ผมเองมักจะพูดอยู!เสมอว!าผมคือคนไต อยากสนับสนุนทุกอย!างที่เปLนวิถี
ชี วิ ต ขนบธรรมเนี ย ม วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นาธรรมของคนไตซึ่ ง เปL น เจ2 า ของพื้ น ที่ ที่อาศั ย อยู! ใ น
บ2านเมืองจังหวัดแม!ฮ!องสอน ผมเคยอภิปรายในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ที่ผ!านมาว!า
ที่ผมจําเปLนต2องอภิปรายช!วงนั้น เพราะหากเดือนสิงหาคมเปLนช!วงพิจารณางบประมาณ หากมา
อภิปรายตอนนี้จะไม!ได2 ก็คือ ขอให2ทางเทศบาลช!วยดูแล อุดหนุน หรือส!งเสริมศูนยไทยใหญ!
หลังวัดจองคํา ผมดูในงบประมาณประจําปN 2559 ก็ไม!เห็นว!ามี แต!ก็ไม!เปLนไร ซึ่งจริงๆ แล2ว
ศูนยไทยใหญ!เขามีองคความรู2 เขามีบุคลากร ถ2าเราสามารถเชื่อความสัมพันธกับพิพิธภัณฑมี
ชีวิตของเทศบาล ผมคิดว!าจะทํางานได2สอดคล2องกัน เปLนการพัฒนาและส!งเสริมศักยภาพการ
ท! อ งเที่ ย วได2 ดี ม าก ก็ ข อฝากท! า นประธานไปยั ง ท! า นผู2 บ ริ ห ารว! า ถ2 า สิ้ น ปN ง บประมาณ มี
งบประมาณของปN 2558 เหลือก็ขอฝากด2วย ในฐานนะคนไตเหมือนกัน ช!วยสนับสนุนอุดหนุน
ศูนยไทยใหญ!
ผมก็มีเรื่องเสนอ ข2อคิดเห็น ปIญหาของพี่น2องประชาชนผ!านสภาไปยังผู2บริหาร ก็ใช2
เวลามาพอสมควรแล2ว ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านสุทัศน มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรี ย นท! า นประธานสภาที่ เ คารพ ท! านสมาชิ กผู2 ทรงเกี ยรติ ทุกท! าน ผมนายสมบู ร ณ
ศิลปนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 จะสังเกตเห็นว!าในการประชุมสภา
คราวนี้ เปLนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปN 2558 การพิจารณางบประมาณ
ร!า งเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ! ายประจํ าปN 2559 ในการประชุมครั้ งนี้ ผมก็ไม!ได2พูดอะไร
มากมาย เพราะรู2อยู!แล2วว!าการประชุมครั้งนี้เปLนครั้งสุดท2ายและเราก็จะหมดวาระลง เปLนการ
ดํารงตําแหน!งตามกฎกติกา โดยพฤติกรรมของผมแล2ว ผมเปLนนักกีฬาในสายเลือด อยู!ในกฎ
กติกา สําหรับการใช2งบประมาณของท!านผู2บริหารที่นําสู!สภานั้น ก็ขอฝากให2ท!านใช2งบประมาณ
โดยละเอียด รอบคอบ และประหยัด ตามอํานาจหน2าที่ที่ท!านได2รับการปฏิบัติหน2าที่ต!อไป ก็
เปLนหน2าที่ที่เราจะต2องทําตามนโยบายของรัฐบาลที่ให2เรารักษาการต!อไป สําหรับประเด็นที่ผม
จะเรียนต!อที่ประชุมแห!งนี้คืออยากเรียนถามเรื่องการวางแผนการจัดการพื้นที่จํานวน 11 ไร! ที่
ท!านได2ซื้อจากเอกชน ที่ได2ขออนุมัติจากสภาในการประชุมครั้งที่ผ!านมา บัดนี้ผมได2เห็นว!ามีการ
ก!อสร2างอาคารขึ้นมาแล2ว ด2วยความเปLนห!วงเปLนใย อยากเรียนถามในส!วนการบริหารจัดการ
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พื้นที่เกี่ยวกับการวางผัง การวางแผนการจัดการว!าในอนาคตข2างหน2านั้น จะเปLนประโยชนต!อ
การใช2พื้นที่ อย!างมีประโยชนต!อไป เช!นการวางผัง วางแผนเกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารต!างๆ
พื้ น ที่ ส าธารณะต! า งๆ สนามกี ฬ า อาคารเอนกประสงค โรงอาหาร และสถานที่
สาธารณประโยชนที่จะบูรณการนั้น ท!านได2มีการวางแผนไว2เช!นไร ซึ่งข2อสังเกตของการ
ก!อสร2างอาคารนั้น ผมได2ดูพื้นที่ซึ่งเปLนพื้นที่ที่ต่ํา เปLนห!วงอนาคตข2างหน2าว!าหากมีการไหลของ
ดิน มีการไหลของน้ํา จะทําให2พื้นที่เสียหาย อาจจะมีผลกระทบต!ออาคารสิ่งก!อสร2างที่เรากําลัง
ดํ า เนิ น การอยู! ด2 ว ยความเปL น ห! ว งเปL น ใย ถ2 า ท! า นได2 มี ก ารวางแผนผั ง พื้ น ที่ อ ย! า งละเอี ย ด
รอบคอบ ระมัดระวัง การใช2ต!อไปในอนาคตก็จะเกิดผลดีกับรุ!นลูกรุ!นหลานของเราต!อไป
ขอบคุณครับท!านสมบูรณ มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพและท! านสมาชิ กผู2ทรงเกียรติ ทุกท! าน ผมนายสุทัศน
ประสิทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 บังเอิญผมมีประเด็นสงสัยนิดหนึ่ง
ซึ่งอยากจะเรียนถามท!านประธานไปยังท!านผู2บริหารว!า ท!านนายกได2กล!าวถึงว!าการหมดวาระ
ของเราตามสมัยปกติ เพราะวันที่ 26 นี้ พวกเราก็จะหมดวาระแล2ว แต!บังเอิญว!าเราได2รับ
การต!ออายุให2รักษาการต!อไปจนกว!าจะมีรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง บังเอิญว!าผมได2ข!าวแว!วมาว!า
ในกลุ! มของท! า นซึ่ งพวกผมไม! ได2 เ ข2 า ประชุ ม ด2 ว ย ที่ ว! า จะมี การเปลี่ ย นประธานสภาและรอง
ประธานสภาใหม!หรือเปล!า ผมอยากเรียนถามท!านว!าเปLนความจริงหรือไม! เผื่อว!าทางผมอาจจะ
ส!งสักคน ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านสุทัศน มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ หากไม!มีผู2ใด
อภิปราย จะขอท!านนายกตอบข2อซักถามที่ท!านสมาชิกได2ซักถามมา
เรียนท!านประธานสภา ท!านสมาชิกสภาทุกท!าน ก็ต2องขอขอบคุณท!านสมาชิกที่ได2ให2
คําแนะนําเพิ่มเติม
เรื่องอาคารหมอกใหม! ณ วันนี้ มี 3 ส!วนคือ ส!วนที่ 1 คือ ศูนย ICT ที่เทศบาล
เราดูแลอยู! ส!วนที่ 2 และส!วนที่ 3 ให2เอกชนเช!า เรื่องความเปLนระเบียบเรียบร2อยต!างๆ จะ
ขอทางกองสาธารณสุขเข2าไปช!วยดูแลว!าอุปสรรคปIญหาหรือสิ่งที่อาจจะดูไม!สวยงาม เดียวจะให2
ทางผู2เช!าดูแลเรื่องความเรียบร2อย คงไม!มีปIญหา
ในส!วนของโรงฆ!าสัตว ณ วันนี้เรื่องแบบเราดําเนินการมากว!า 90% แล2ว สถานที่
ก!อสร2างคือสถานที่เดิม เพราะเราไม!สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได2 ในตัวรูปแบบก็จะสามารถ
เปLนโรงเชือดหมู วันละประมาณ 50 ตัว งบประมาณที่ใช2 ณ วันนี้โดยการประเมินราคา
เบื้องต2 น อยู!ที่ประมาณ 8,000,000 กว!า บาท แต!ไม!เกิ น 11,000,000 บาท ขึ้ นอยู!กับ
ลักษณะอุปกรณในราคาของอุปกรณในวันที่เราจะดําเนินการจริง ในตัวโครงสร2างราคาคงปรับ
ไม!เท!าไหร! ราคาอุปกรณที่ต2องนําเข2า เรื่องอุปกรณการบําบัด ตรงนี้ขึ้นอยู!กับลักษณะรูปแบบ
เทคนิคที่จะมีเรื่องราคามาเกี่ยวข2อง ในส!วนที่มาของเม็ดเงิน เม็ดเงินของเราที่เรามีอยู!เรามี
เพี ย งพอหรื อไม! หน!ว ยงานภาครั ฐเท! า ที่ ทราบคือกรมปศุ สั ต วเขาก็ ให2ความสํา คั ญ เปLน พิ เ ศษ
อาจจะเปLนช!องทางหนึ่งที่เราจะของบประมาณที่มาดําเนินการในครั้งนี้ แต!เบื้องต2นรูปแบบโรง
ฆ!าสัต วถ2า เรีย บร2อยแล2ว เราจะดํ าเนิ นการส!งต! อไปในการของบประมาณที่ เราคิ ดว!า จะให2การ
สนับสนุนเราต!อไป
รถรางก็เช!นกัน เมื่อสักครู!ท!านประธานสภาก็ได2เรียนไปแล2ว วันนี้สิ่งที่ท!านเห็น เรามี
แผนที่ของทางกองการศึกษาที่ได2ดําเนินการแล2ว เราจะออกจากพิพิธภัณฑมีชีวิตเวลา 10.00
น. และเวลา 14.00 น. จํานวน 2 คั น อี ก 2 คัน ที่อยู!ที่สํานักปลัดและกองสาธารณสุ ข
สําหรับกองสาธารณสุขไว2สําหรับการศึกษาดูงานในเขตเทศบาลเปLนหลัก โดยเฉพาะเรื่องงาน
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ขยะ งานปุjยเปLนหลัก อีกคันหนึ่งไว2สนับสนุนในเรื่องการศึกษาดูงานในเขตเทศบาลของสํานัก
ปลัด และเปLนรถที่ไว2รับแขกหรือกลุ!มที่ขอมาเปLนพิเศษ ก็ได2ดําเนินการอยู! ในส!วนระยะยาวที่
เราจะดํ า เนิ น การที่ ส มาชิ กได2 ให2 ค วามเห็ น ว! า ให2 เ ปL น รถบริ ก ารสาธารณะ ซึ่ ง ตอนนี้ มี อ ยู! 2
เส2นทางที่สามารถวิ่งได2อย!างคอบคลุมที่สุดก็คือถนนสิงหนาทบํารุงและถนนขุนลุมประพาส วิ่ง
เส2นตรง เหนือลงใต2 และตะวันออกไปตะวันตก เปLนข2อเสนอของท!านประธานสภา แต!วันนี้
เรากําลังมาดูในที่ที่ผมยังไม!ได2เร!ง เรายังไม!ได2ข2อสรุป และวันที่ 1 ตุลาคม เราก็จะได2เป\ด
อย!างเปLนทางการ ตอนนี้เรากําลังศึกษาอยู!ว!าการใช2บริการของพี่น2องประชาชนมีประมาณไหน
คิด ว! า ประมาณเดื อนตุ ล าคมเราจะลองทํ าดู ที่สํ า คั ญในเรื่องค! าบริ การถ2 า เราไม!เ ก็ บ เลยจะมี
ผลกระทบอะไรหรือไม! แต!หากมีความจําเปLนต2องเก็บตามระเบียบเราต2องเก็บในอัตราที่ต่ําที่สุด
เท!าไหร! และสูงสุดไม!เกินเท!าไหร! ที่สําคัญการจัดคนขับรถที่ต2องประจํารถต2องแยกต!างหาก
เพราะต2องมีใบอนุญาตเฉพาะ เพราะรถนี้เปLนรถดัดแปลงไม!ใช!รถธรรมดาทั่วไป ดังนั้นแนวทาง
วิธีการเราได2วางไว2เรียบร2อยแล2ว แต!ในทางปฏิบัติขอหาข2อมูลในเรื่องกติกา ระเบียบ และ
ความคุ2มค!า รวมถึงเรื่องคนที่จะมาบริหารจัดการตรงนี้ วันนี้รถรางของเทศบาลเราได2รับการ
ตอบรับค!อนข2างดีมาก แต!ส!วนมากเปLนการบริการโดยขอความอนุเคราะห ตอนนี้เราได2เริ่ม
กติกาว!าหากขอความอนุเคราะห ค!าน้ํามันรถ ค!าเบี้ยเลี้ยงให2เจ2าหน2าที่ในกรณีนอกเวลางาน
ต!า งๆ ก็ได2 มีการออกระเบี ย บและแจ2 งหลายๆ ส!ว นที่มาขอใช2บ ริ การ แต!ก็ยั งยื น ยัน ในเรื่ อง
เส2นทางการท!องเที่ยว 9 วัด และเมื่อวานนี้ ผมได2รับข2อมูลเพิ่มเติมจากผู2ประกอบการการ
ท!องเที่ยวว!าเวลาเดินรถ 10.00 น. และ 14.00 น. นี้อาจจะขัดเวลากับนักท!องเที่ยว อาจจะมี
การปรับเวลานิดหนึ่งครับ
เรื่องลําน้ํา บ2านที่ติดลําน้ํา ผมไม!แน!ใจว!าหลังไหน เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให2ทางกอง
สาธารณสุขและกองช!างไปประสานท!านสมาชิก เพราะเมื่ออาทิตยที่ผ!านมามีบ2านคุณยายท!าน
หนึ่งซึ่งผมก็ยังไม!ได2ถามชื่อท!านเลยที่แจ2งเข2ามาในเรื่องของน้ําหลากที่ซอยติดกับโรงเรียนเทศบาล
2 ซึ่งเปLนทางแยกและน้ําหลาก และมีเรื่องวัชพืช ถ2าเปLนจุดเดียวกันคงไม!น!าจะมีปIญหาและให2
เจ2าหน2าที่เข2าไปดู แต!อาจจะเข2าใจผิดจุดต2องขอข2อมูลเพิ่มจากท!านสุทัศนด2วยนะครับ
เรื่องเงินอุดหนุนศูนยไทยใหญ!ศึกษา ผมพึ่งเห็นหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ก!อสร2างหอไต ซึ่งตรงนี้ส!วนหนึ่งเราได2ผ!านวาระผ!านการประชุมงบประมาณเปLนที่เรียบร2อยแล2ว
ถ2าในลักษณะนี้คงไม!ทันแน!นอน อีกส!วนหนึ่งการก!อสร2างตรงนี้ผมได2ให2งานแผนบรรจุเข2าแผนไว2
ที่ใช2งบประมาณ 5,000,000 - 7,000,000 บาทขึ้นไป เพื่อจะได2ไปของบประมาณในส!วนงาน
อื่น เช!น งบยุทธศาสตรจังหวัดเปLนหลัก แต!ในเรื่องการอุดหนุนหน!วยงานสาธารณต!างๆ ก็
ไม!ได2เขียนมาของบประมาณของเราตรงนี้ ซึ่งในปNต!อไปต2องขอรายละเอียดว!าในการอุดหนุน
ทั่วไป ถามว!าอุ ดหนุ นเพื่อการส! งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการอนุ รักษต!า งๆ เราให2 การ
อุดหนุนวัดและศาสนสถานที่สําคัญต!างๆ ทั้งหมด 11 แห!ง เราให2การอุดหนุนประเพณีสําคัญ
เกือบทั้งหมด ในเรืองการอุดหนุนส!งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ผมเชื่อว!าเราไม!น!าจะขาดตก
บกพร!อง แต!ว!าถ2าจะเพิ่มเติมมีช!องทางเพิ่มเติมก็เปLนเรื่องที่ดี และเปLนหลักการที่ดีมาก หาก
เปLนเงินอุ ดหนุน ทั่วไปจะขออนุ ญาตในปN 60 เรามานั่ งคุย ปN 59 กันว!า วัตถุ ประสงคในการ
ดําเนินการว!าเราสามารถดําเนินการได2มากน2อยขนาดไหน ในการสนับสนุนทางอ2อม เรื่อง
กิจกรรมต!างๆ ทางเทศบาลก็ยินดี ผมเคยทราบมาว!าจริงๆ ก!อนที่จะขอเรื่องหอไต ก็มีการ
ขอให2ทางเทศบาลเข2าไปดูในเรื่องของการสร2างสะพานที่จะเชื่อมต!อระหว!างถนนบริบาลเมืองสุข
ข2 า มมาที่ ศู น ยไทยใหญ! แ ห! ง นี้ ไม! เ ห็ น มี ร ายละเอี ย ดอะไร ก็ เ ห็ น เงี ย บไป ก็ ข อเรี ย นใน
รายละเอียดเบื้องต2นให2ทราบ
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ประธาน

เรื่องการวางแผนพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 ตามที่เราได2คุยกันมาตลอด คือเราจะทํา
โรงเรี ย นเทศบาล 3 ให2 เ ปL น โรงเรี ย นประถม วั น นี้ เ ราได2 รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
10,000,000 บาทเศษ เพื่อสร2างอาคารเรียน 12 ห2อง และอาคารเอนกประสงค 2 อาคาร
สําหรับพื้นที่อาคารที่ใช2ประโยชน วันนี้เร!มีเด็กทั้งหมด 370 คน เพียงพอสําหรับอาคารเหล!านี้
ในอนาคตแน!นอนอาคารเหล!านี้ต2องมีการพัฒนาในเรื่องอาคารเรียนที่ต2องเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ได2ดูสถิติเด็กที่เพิ่มขึ้นตั้งแต! ก!อนวัยเรียน อนุบาล ประถม และมัธยม วันนี้มากขึ้น ถึงขั้นที่
ต2องทําการคัดออก ซึ่งก็ต2องเตรียมการรองรับตรงนี้ไว2 และพื้นที่อื่นๆ ที่เราได2วางแผนไว2 และ
หากพื้นที่ด2านหลังที่เหลือเราจะแบ!งพื้นที่ให2โรงเพาะชํา เพราะโรงเพาะชําของเทศบาลไม!มีพื้นที่
ของเทศบาลเลย ในระยะสั้นเราอาจต2องเพิ่มโรงเพาะชําไว2รองรับ เพราะใช2พื้นที่ไม!ค!อยมาก
เช!นกัน และที่สําคัญอยู!ติดกับลําน้ํา นี่คือส!วนหนึ่งในการขอใช2พื้นที่ทั้งหมด ณ วันนี้หากเรา
ต2องถมที่ เราใช2งบประมาณ 10,000,000 บาทเศษ ถ2าเราถมพื้นที่ทั้งหมดเราเหมือนซื้อที่ดิน
ไปอีก 5 ไร! ซึ่งดูแล2วไม!ต่ํากว!า 7,000,000 บาทแน!นอน นี่คือการประเมินที่กองช!างประเมิน
ให2ดูคล!าวๆ แต!มีวิธีการทางเทคนิคที่จะปYองกันตรงนี้ได2คือการทําบันไดและการดึงลําน้ําเดิมที่มี
อยู!แล2วโดยการสร2างรางระบายน้ําเพื่อรองรับตรงนั้น ตอนนี้งบประมาณที่ผ!านมาเมื่อสักครู!นี้ก็มี
โครงการทํารางระบายน้ํา ติดกับถนนที่เข2าไปหลังร2านอาหารมายเวยเดิม ส!วนด2านหน2าก็จะมี
พนังกั้นไว2และมีรางระบายน้ําที่จะล2อมรอบต!อไป ในเรื่องตัวดินสไลก็ไม!น!าจะมีปIญหา เพราะ
ระดับก็ไม!ได2สูงมาก แต!ในส!วนน้ําท!วมต!างๆ น!าจะใช2ตามแบบที่ทางกองช!างให2ดู ทําพื้นที่สโลบ
ต!างๆ เพื่อให2แก2ไขปIญหาตรงนี้ ก็ไม!น!าจะมีปIญหา
เรื่ อ งสุ ด ท2 า ยที่ ท! า นสมาชิ ก ได2 ถ ามเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของสภา ขออนุ ญ าตท! า น
ประธานสภาด2วย ในเรื่องทางเอกสาร ในเรื่องทางระเบียบข2อกฎหมาย เขียนไว2ชัดเจน เชื่อว!า
ในมือทุกท!านก็มี ว!าเขาให2ทําอะไร แบบไหน อย!างไร บังเอิญว!าในมือผมไม!มี ผมก็อยากให2
ข2อมูลตรงนี้ เชื่อว!าท!านประธานสภาน!าจะมีข2อมูล ในส!วนนอกเหนือจากนั้นที่ท!านพูดมาตลอด
ว!า กลุ!มคุณ กลุ!มผม กลุ!มท!าน กลุ!มเธอ กลุ!มฉัน ขอเรียนว!าผมก็คนในพื้นที่ ได2ร!วมหัวจม
ท2ายกับกลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอนมาโดยตลอด เราก็คุยกันมาตลอด และขอเรียนว!าทุกคนที่
อยู!ร!วมกันมาไม!ว!าจะเปLนทางการหรือไม!เปLนทางการ ทุกคนมีศักยภาพที่จะเปLนประธานสภา ที่
จะเปLนนายกก็ได2 แต!วันนี้ในการทํางานร!วมกันเปLนทีม คําว!าทีมก็คือต2องมีตัวแทน ทางกลุ!มก็
มีฉันทามติให2เปLนตัวแทนตรงนี้ และให2ท!านประธานสภาปIจจุบันนี้เปLนตัวแทนอยู! แต!การเข2า
มาสู!สภาก็ต2องยอมรับในเสียงข2างมาก และผมก็เชื่อว!าที่ทํางานร!วมกันมา สิ่งเหล!านี้คงไม!ใช!
เปY า หมายของแต! ล ะคนแน! น อน และเชื่ อ ว! า วั น นี้ ทุ ก คนที่ ไ ม! ไ ด2 เ ปL น ก็ ไ ม! ไ ด2 เ ดื อ ดร2 อ น ทุ ก
คนทํางานด2วยใจ ก็ขอเรียนว!าเราได2ก2าวมาในระดับหนึ่งแล2ว ในประเด็นอื่นๆ ก็จะเปLนปลีกย!อย
ไม!อยากเอาเรื่องนี้เปLนข2อพิพาทกัน นี่คือความรู2สึกและความเห็นส!วนตัวของผม ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านนายกฯ มีท!านใด อภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ส!วนผมมี 2 เรื่องที่
จะนําเรียนที่ประชุมสภาของเรา
เรื่องแรก เราก็จะหมดวาระของสมาชิกสภาและผู2บริหารในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
และในวันที่ 26 นี้จะมีการประชุมใหญ!พนักงานเทศบาลเวลา 15.00 น. ท!านสมาชิกท!านใดที่
อยากจะมาร!วมประชุมใหญ!พนักงานเทศบาลก็ขอเรียนเชิญนะครับ และในวันที่ 27 เราจะมี
การทําบุญเลี้ยงพระเพื่อให2เปLนศิริมงคลให2กับสภาและคณะผู2บริหารในสถานที่แห!งนี้ ผมก็ขอ
เชิญทุกท!านและพนักงานเจ2าหน2าที่ หัวหน2ากองงานทุกคน ทางสภาเราก็จะมีหนังสือเชิญทุก
ท!านอีกครั้งหนึ่ง
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เลิกประชุม

เรื่องที่ 2 อยากชี้แจงเกี่ยวกับการได2มาซึ่งสมาชิกสภาส!วนท2องถิ่นและผู2บริหารท2องถิ่น
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห!งชาติ ขอนําเรียนย!อๆ ซึ่งแบ!งออกเปLน 2 ข2อใหญ!ๆ คือ
1. กรณีสมาชิกสภาสภาท2องถิ่นในองคกรปกครองส!วนท2องถิ่นอื่น ๆ ที่จะพ2นจากตําแหน!ง ให2
สมาชิกสภาท2องถิ่นหรือผู2บริหารท2องถิ่นที่พ2นจากตําแหน!งก!อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 255๘ 2.
กรณี ส มาชิ ก สภาสภาท2 อ งถิ่ น ในองคกรปกครองส! ว นท2 อ งถิ่ น อื่ น ๆ ที่ จ ะพ2 น จากตํ า แหน! ง
เนื่องจากครบวาระตามกฎหมาย ตั้งแต!วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 255๘ ฉะนั้น เทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอนโดยสมาชิกสภาเทศบาลและผู2บริหารเราก็อยู!ในกรณีข2อที่ 2 ข2อ 2.1 เขากําหนด
ไว2ขัดเจน กรณีสมาชิกสภาท2องถิ่น กําหนดให2สมาชิกสภาส!วนท2องถิ่นที่พ2นจากตําแหน!งเนื่องจาก
ครบวาระตามกฎหมายว! าด2 วยการจั ดตั้ งองคกรปกครองส! วนท2 องถิ่ น ตั้ งแต! วั นที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 255๘ เปL นต2 นไป ยั งคงอยู! ในตํ าแหน! งเพื่ อปฏิ บั ติ หน2 าที่ ต! อไป ซึ่ งในกรณี ดั งกล! าวผู2 ว! า
ราชการจังหวัดไม!ต2องกําหนดให2สมาชิกสภาท2องถิ่นได2มาประชุมสภาส!วนท2องถิ่นครั้งแรกภายใน
15 วัน และไม!ต2องดําเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ตามมาตรา 22 วรรค 2
ข2อ 2.2 กรณีผู2 บริหารท2 องถิ่ นที่จะพ2นจากตําแหน!ง ให2ผู2 บริหารท2 องถิ่ นที่ต2 องพ2 นจากตําแหน! ง
เนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว!าด2วยการจัดตั้งองคกรปกครองส!วนท2องถิ่น ตั้งแต!วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 255๘ เปLนต2นไป ยังคงอยู!ในตําแหน!งเพื่อปฏิบัติหน2าที่ต!อไปจนกว!าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะได2มีประกาศให2มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว!าด2วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท2องถิ่นหรือผู2บริหาร
ท2องถิ่น โดยไม!ต2องมีการปฏิญาณตนและไม!ต2องแถลงนโยบายต!อสภาท2องถิ่น
ข2อ 2.3
กรณีแต!งตั้งรองผู2บริหารท2องถิ่น ที่ปรึกษาผู2บริหารท2องถิ่น และเลขานุการผู2บริหารท2องถิ่น เมื่อ
ผู2บริหารท2องถิ่ นยั งไม!พ2นจากตําแหน!ง รองผู2 บริหารท2องถิ่ น ที่ปรึกษาผู2บริหารท2องถิ่ น และ
เลขานุการผู2บริหารท2องถิ่น ย!อมไม!พ2นจากตําแหน!งเช!นเดียวกัน แต!อย!างไรก็ดี ในการแต!งตั้ง
ถอดถอน รองผู2บริหารท2องถิ่น ที่ปรึกษาผู2บริหารท2องถิ่น และเลขานุการผู2บริหารท2องถิ่น ยัง
เปLนอํานาจหน2าที่ของผู2บริหารท2องถิ่นที่สามารถดําเนินการได2ตามดุลยพินิจของผู2บริหารท2องถิ่น
หนั งสื อเอกสารฉบั บนี้ ผมได2นํ าส! งให2 กับท!านสมาชิ กเปL นที่ เรี ยบร2 อยแล2 ว ซึ่งสมาชิ กคงได2 ศึกษา
พอสมควรแล2ว วันนี้เราก็ได2พิจารณามาพอสมควรแล2ว ขอป\ดการประชุมครับ
เวลา 12.00 น.
ผู2จดรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ ใจเย็น).
ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
ตรวจรายงานการประชุม
(นายไมตรี คงสุนทร)

(ลงชื่อ)

(นายดารณี ทองเขียว)
กรรมการ

(นายอุดม ชุมภูศรี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายชุมพล รู2ประโยชนศิลป;)

(ลงชื่อ)
(นายจันทรพล ฟองแก2ว)

กรรมการและเลขานุการ
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ผู2จดรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ ใจเย็น)
ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
ตรวจรายงานการประชุม
(นายไมตรี คงสุนทร)

กรรมการ
(นายดารณี ทองเขียว)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอุดม ชุมภูศรี)
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายชุมพล รู2ประโยชนศิลป;)
กรรมการและเลขานุการ

(นายจันทรพล ฟองแก2ว)

