รายงานการประชุม
สภาเทศบาลแมฮองสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2558
วันที่ 18 กุมภาพันธ& 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห,องประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
-----------------------------------------รายชื่อผู,มาประชุม
1. นายจักรกฤษณ
2. นายเกษม
3. นายดารณี
4. นายไมตรี
5 นายอุดม
6 นายสุชาติ
7. ว!าที่ ร4อยตรีสุรพล
8. นายจันทรพล
9. นายยงยศ
10. นายสุรศักดิ์
11. นายชุมพล
12. นางสายใจ
13. นายสุนทร
14. นางศรีพรรณ
15. นายสุทัศน
16. นายสมบูรณ
17. นางสมหมาย
18. นายกิติชัย
รายชื่อผู,เข,ารวมประชุม
1. นายปกรณ
2. นายสุรัตน
3. นายเกียรติศักดิ์
3. นายสมบูรณ
4. นายอุทัย
5. นายวัชรินทร
6. นายประพันธ
7. นายชาติชาย
9. นางสาวจันทรเพ็ญ
9. นายเชิดศักดิ์
10. นางเยาวลักษณ
11. นายชรินทร
12. นางประภาภรณ
13. นางสาวเกศรา
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บุญมาก
ชินวงศ
แสนเสร็จ
ประสิทธิกุล
ศิลปนันท
พิพัฒนพงคชัย
ชาติเวียง
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จีนาคํา
สังขสุข
วนากมล
ใจเย็น
สุดใหม!
สุนทรพินิจ
สุธรรมมา
น4อยสกุล
อินต6ะปวง
นะนิตย
มาส4มซ!า
สินรันตน
อนุกูล
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นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
ปลัดเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
รองปลัดเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
(แทน) ผู4อํานวยการกองช!าง
ผู4อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู4อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน4าสํานักปลัด
ผู4อํานวยการกองการศึกษา
(แทน)ผู4อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

ผู4จัดการสถานธนานุบาล
เจ4าหน4าที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เจ4าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม
เลขาฯ

เวลา 09.00 น. โดยมีนายจักรกฤษณ& วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมือง
แมฮองสอน เป6นประธานการประชุม
ประกาศสภาเทศบาลเมืองแม! ฮ!องสอน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
เมือง แม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปJ พ.ศ. 2558 ด4วยสภาเทศบาล
เมืองแม!ฮ!องสอน ได4มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ
สมั ย ที่ 1 ประจํ า ปJ พ.ศ. 2557 เมื่ อวั น ที่ 27 กุ มภาพั น ธ พ.ศ.2557 ได4
กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปJ
พ.ศ. 2558 ตั้งแต!วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 25 แห!งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก4ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงให4เปNดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําปJ พ.ศ. 2558 ตั้งแต!วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เปOน
ต4 น ไป ประกาศ ณ วั น ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ลงชื่ อ นายจั ก รกฤษณ
วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
เลขาฯ

ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ประธานแจ,งที่ประชุมทราบ
วันนี้เปOนการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยแรก ประจําปJ 2558 มีเพื่อน
สมาชิกผู4 ทรงเกียรติเข4าร!วมประชุมทั้งหมด 18 ท!าน ถือว!าครบองคประชุม
พิจารณาแล4วเห็นว! าผู4มาประชุมครบ จึงขอดํา เนิน การประชุ มสภาเทศบาลตาม
ระเบียบวาระที่กําหนดไว4ต!อไป
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2557 มีสมาชิกทานใดต,องการแก,ไขเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ
เรียนท!านประธานครับ ทางเจ4าหน4าที่แจ4งมาว!า ขออนุญาตที่ประชุมแก4ไข
รายงานการประชุมในหน4าที่ 3 นับจากบรรทัดล!างสุดขึ้นไป 10 บรรทัด เปOน
รายการอภิปรายของนายกเทศมนตรี มีข4อความที่พิมพซ้ํา ขออนุญาตแก4ไขตั ด
ข4อความว!า ในระดับมัธยมศึกษา 1 – 6 จํานวน 12 ห4องเรียน มีข4อความซ้ํากัน
2 ข4อความ ขอบคุณครับ
ท!านสมาชิกตามทันรึเปล!าครับ มีข4อความที่ซ้ํากัน ใช4ข4อความเดียว มี
สมาชิกท!านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม!ครับ ในรายงานการประชุม เชิญครับ ถ4าไม!มีจะ
ขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีสมาชิกท!านใดเห็นชอบรับรองกรุณายกมือครับ
รับรอง 12 ทาน
เรื่ อง การกํ า หนดสมั ยการประชุม สามั ญ ประจํ า ป 2558 และ
กําหนด ระยะเวลาและวันเริ่มการประชุม สามัญ ประจําปของแตละสมัย และ
วันเริ่มสมัยประชุม สามัญ ประจําปของป 2559 และกําหนดระยะเวลาของ
สมัยการประชุม สามัญ ประจําป 2559
ก็ เ ปO น ประเพณี ก ารปฏิ บั ติ กั น มาหลายๆ ครั้ ง ตั้ ง แต! ผ มอยู! เ ทศบาลมา
ประมาณ 10 กว!าปJ เราก็ได4กําหนดสมัยประชุมกัน ปJละ 4 สมัย ก็เปOนไปตาม

สท.ไมตรี

ประธาน
สท.ไมตรี
ประธาน

ข4อบัญญัติของเทศบาล ให4ประชุมสมัยประชุม ปJละ 4 ครั้ง 4 สมัย ซึ่งเราก็ได4
กําหนด คือสมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม สมัยที่ 3
เดือนสิงหาคม และสมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน และสมัยแรกของปJถัดไปก็คือ
เดื อนกุ มภาพั น ธ พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาลได4 กํา หนดไว4 ว! า ให4 กํา หนดระยะเวลา
ประชุมด4วย ฉะนั้นจึงอยากขอเสนอต!อที่ประชุมแห!งนี้ว!า
1. การประชุมสมัยที่ 2 เริ่มต4นสมัยประชุมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
และสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 มีกําหนดระยะเวลา 30
วัน
2. การประชุ ม สมั ย ที่ 3 เริ่ ม ต4 น สมั ย ประชุ ม ในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม
2558 และสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 มีกําหนดระยะเวลา
30 วัน
3. การประชุ ม สมั ย ที่ 4 เริ่ ม ต4 น สมั ย ประชุ ม ในวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน
2558 และสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีกําหนดระยะเวลา
30 วัน
4. กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรกประจําปJ 2559 คือวันที่ 1 – 28
กุมภาพันธ 2559 มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน
ท!านสมาชิกท!านใดมีความเห็นจะเปลี่ยนแปลง จะแก4ไขวันเวลาอย!างไรเชิญ
ครับ
กราบเรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู4ทรงเกียรติทุกท!าน ผม
นายไมตรี คงสุนทร จากระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกําหนดสมัยการประชุม
สามัญ ประจําปJ 2558 จากที่ท!านประธานได4แจ4งให4ที่ประชุมได4รับทราบก็เปOน
ประเพณีปฏิบัติกันอยู!แล4ว ถ4าจะแก4ไขเปลี่ยนแปลงก็คงจะยากเพราะเปOนเรื่องของ
ห4วงเวลาที่ได4กําหนดกันมาตามระเบียบ เพราะฉะนั้นผมอยากให4ท!านผ!านไปวาระที่
4 เลยละครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านไมตรี ก็เปOนตามที่ผมเสนอเมื่อสักครู!นะครับ เชิญท!าน
ไมตรีครับ
จากที่ผมได4นําเสนอท!านในระเบียบวาระที่ 3 อยากให4ท!านประธานเสนอ
ให4ท!านสมาชิกรับรองก!อนนะครับ ขอบคุณครับ
ในระเบี ย บวาระที่ 3 เรื่ อ ง การกํ า หนดสมั ย การประชุ ม สามั ญ
ประจําปJ 2558 เราจะกําหนดสมัยประชุม
1. การประชุมสมัยที่ 2 เริ่มต4นสมัยประชุมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
และสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 มีกําหนดระยะเวลา 30
วัน
2. การประชุ ม สมั ย ที่ 3 เริ่ ม ต4 น สมั ย ประชุ ม ในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม
2558 และสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 มีกําหนดระยะเวลา
30 วัน
3. การประชุ ม สมั ย ที่ 4 เริ่ ม ต4 น สมั ย ประชุ ม ในวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน
2558 และสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีกําหนดระยะเวลา
30 วัน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายกฯ

4. กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรกประจําปJ 2559 คือวันที่ 1 – 28
กุมภาพันธ 2559 มีกําหนดระยะเวลา 28 วัน
สมาชิกท!านใดเห็นชอบ เห็นควร ขอรับรองด4วยครับ
เห็นชอบ 15 ทาน
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
ประจําป 2557 เชิญท!านนายกฯ ครับ
เรื่อง รายงานผลแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได4แถลง เรียน ประธานสภา
เทศบาลเมื อ งแม! ฮ! อ งสอน ด4 ว ยข4 า พเจ4 า นายปกรณ จี น าคํ า ตํ า แหน! ง
นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน ได4แถลงนโยบายต!อสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
เมื่อครั้ งประชุมสภาเทศบาลเมื องแม!ฮ!องสอน สมั ยสามั ญ สมัยที่ 3 ประจํา ปJ
2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ได4แถลงนโยบายไว4ต!อสภาเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอนตามนัยมาตรา 48 ทศ วรรค 5 แห!งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่
12) พ.ศ.2546 กํ า หนดให4 นายกเทศมนตรี ต4 อ งจั ด ทํ า รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได4แถลงไว4ต!อสภาเทศบาลเปOนประจําทุกปJ
บัดนี้ ข4าพเจ4าได4จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได4
แถลงไว4ต!อสภาเทศบาลเมืองแม! ฮ!องสอน ประจํา ปJ 2557 เสร็จเรียบร4 อยแล4 ว
รายละเอี ย ดตามสิ่ งที่ ส! งมาพร4 อมนี้ ดั งนั้ น ข4 า พเจ4 า จึ งขออนุ ญ าตประธานสภา
เทศบาลเมืองแม! ฮ!องสอน บรรจุเรื่ อง รายงานงานแสดงผลการปฏิบัติ งานตาม
นโยบายที่ได4แถลงไว4ต!อสภา ประจําปJ 2557 ของข4าพเจ4า ในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปJ 2558 เพื่อ
นําเรียนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนทุกท!านทราบต!อไป และในโอกาสนี้
ข4าพเจ4าขอสรุปข4อมูลเพิ่มเติมเพื่อให4สมาชิกทุกท!านรวมถึงผู4ที่ได4รับฟRงทางรายการ
เคเบิ้ลทีวีได4ทราบรายละเอียดมากขึ้นและใช4เวลาน4อยลง
ตามที่ ข4าพเจ4า ได4รับความไว4วางใจโดยได4รับการเลือกตั้งจากประชาชนใน
เขตเทศบาลเมื อ งแม! ฮ! อ งสอน เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หาคม พ.ศ.2554 และ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได4ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง
แม!ฮ!องสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2554 และข4าพเจ4าได4แถลงนโยบายไว4ต!อ
สภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2554 โดยมีวิสัยทัศน คือ
“ก4าวสู! ชีวิต สังคม เมือง ที่มีคุณภาพ” ประกอบด4วยนโยบายที่สําคัญ 7 ด4าน คือ
1. นโยบายด4านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
2. นโยบายด4านสุขภาพและสวัสดิการด4านพื้นฐาน
3. นโยบายด4านการมีส!วนร!วม และ การบริหารจัดการที่ดี
4. นโยบายด4านการศึกษา
5. นโยบายด4านสิ่งแวดล4อม
6. นโยบายด4านเศรษฐกิจ
7. นโยบายด4านสาธารณูปโภคพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ตามมาตรา 48 ทศ วรรคห4า แห!ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
กําหนดให4 นายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
แถลงไว4ต!อสภาเทศบาลเปOนประจําทุกปJ เพื่อปฏิบัติให4เปOนไปตามกฎหมายดังกล!าว
ข4างต4น ข4าพเจ4าขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได4แถลงไว4ต!อสภา
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนโดยสรุปดังต!อไปนี้
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได4ประกาศใช4แผนพัฒนา 3 ปJ (พ.ศ.2557-2559)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยได4กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2557-2559) เฉพาะในปJ งบประมาณ 2557 รวม 118
โครงการ งบประมาณ 133,875,228 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรได4ดังนี้

ยุทธศาสตร&

โครงการ

1. ด4านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
2. ด4านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน
3. ด4านการมีส!วนร!วม และ การบริหารจัดการที่ดี
4. ด4านการศึกษา
5.ด4านสิ่งแวดล4อม
6.ด4านเศรษฐกิจ
7. ด4านสาธารณูปโภคพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
รวม

10
24
25
40
5
4
10

งบประมาณ
(บาท)
17,935,000
14,614,064
16,198,500
37,692,204
7,666,000
10,766,600
29,008,860

118

133,875,228

การจัดทํางบประมาณและสถานการทางการคลัง
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได4ประกาศใช4เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ!าย
ประจําปJงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 จํานวน 119,585,540
บาท แยกเปOน
งบประมาณรายจ!ายทั่วไปตามแผนงาน จํานวน 107,692,560 บาท
งบประมาณรายจ!ายเฉพาะการ (โรงรับจํานํา) จํานวน 11,892,980
บาท
ในส!วนของ งบรายจ!ายตามแผนงาน มีโครงการที่บรรจุอยู!ในเทศบัญญัติ
งบประมาณจํานวน 77 โครงการ งบประมาณจํานวน 35,830,893 บาท และ
โครงการนอกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ!ายอีก จํานวน 35 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 75,588,024 บาท รวม 112 โครงการ คิดเป6นร,อยละ 94.92 ของ
จํานวนโครงการ และคิดเป6นร,อยละ 83.23 ของงบประมาณ สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตรได4ดังนี้

ยุทธศาสตร&
1. ด4านศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
2. ด4านสุขภาพ และ
สวัสดิการพื้นฐาน
3. ด4านการมีส!วนร!วม
และการบริหาร
จัดการที่ดี
4. ด4านการศึกษา
5. ด4านสิ่งแวดล4อม
6.ด4านเศรษฐกิจ
7. ด4าน
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
รวม

จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ ในเทศบัญญัติ โครงการ

งบประมาณ
รวม
นอกเทศ
โครงการ รวมงบประมาณ
บัญญัติ
13,600,000
13
19,441,364

8

5,841,364

5

21

6,704,780

6

3,596,064

27

10,300,844

10

2,224,500

2

20,500

12

2,245,000

29
2
2
5

14,805,249
140,000
125,000
5,990,000

13
2
2
5

29,361,000
7,300,000
10,661,600
11,048,860

42
4
4
10

44,166,249
7,440,000
10,786,600
17,038,860

77

35,830,893

35

75,588,024

112

111,418,917

94.92 %

83.23 %

ด4านการบริหารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ. 2557
สถานะทางการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
1. มียอดรายรับจริงตามงบประมาณ ณ จํานวน 110,291,617.09 บาท
จากยอดประมาณการรายรั บ จํ า นวน 107,692,560 บาท สู งกว!า ประมาณการ
รายรับ จํานวน 2,599,057.09 บาท
2. มียอดรายจ!ายจริงตามงบประมาณ จํานวน 107,324,370.10 บาท
จากยอดประมาณการรายจ! า ยทั้ ง สิ้ น 107,192,560 บาท ต่ํ า กว! า ประมาณการ
รายจ!าย จํานวน 350,189.90 บาท และเบิกจ!ายจริงคิดเปOนร4อยละ 99.67
3. มี ย อดรายรั บ จริ ง มากกว! า รายจ! า ยจริ ง ตามงบประมาณ จํ า นวน
2,949,246.99บาท
4. มี ยอดเงิ นนอกงบประมาณ ที่จ! ายจากเงิ นอุด หนุ นเฉพาะกิ จ จํา นวน
ทั้งสิ้น 15,752,133.32 บาท เช!น โครงการสร4างหลักประกันรายได4แก!ผู4สูงอายุ ,
โครงการสนับสนุนการเสริมสร4างสวัสดิการทางสังคมให4แก!คนพิการหรือทุพพลภาพ
, เงินบํานาญพนักงานครูเทศบาล , เงินช!วยเหลือค!ารักษาพยาบาลครูเทศบาล
5. งบประมาณอื่น ๆ นอกจากในเทศบัญญัติ เช!น
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
ก! อ สร4 า งอาคารเรี ย นและอาคารประกอบ และลานกี ฬ า จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
28,749,000 บาท

2. เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ปJงบประมาณ พ.ศ.2557
จํานวนทั้งสิ้น
1,107,164 บาท เช!น โครงการปรับปรุงทาสีอัฒจันทรสนามกีฬากลาง
3. เงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ประจําปJ
พ.ศ.2557 จํานวนทั้งสิ้น 31,600,000 บาท
4. โครงการจากหน!วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ เช!น การ
ไฟฟYาส!วนภูมิภาค งบประมาณ 4,066,860 บาท ปรับปรุงระบบไฟฟYาส!องสว!าง
โบราณสถาน ด4วยหลอด LED และ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
งบประมาณ 661,600 บาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแหล!งท!องเที่ยว
ชุมชน

โครงการตามยุทธศาสตร&การพัฒนาเทศบาล 7 ยุทธศาสตร& ได,แก
1. ยุทธศาสตร&ด,านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
โครงการหลัก
กิจกรรม / โครงการยอย
ตามแนวทางการพัฒนา
1. โครงการส!งเสริมการปฏิบัติ 1) โครงการอุดหนุน ศาสนสถาน ในเขตเทศบาลเมืองฯ เพื่อจัดงานประเพณี
กิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา วัฒนธรรมทางศาสนา
(งบประมาณเทศบาล)
(วัดก้ําก!อ วัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดม!วยต!อ วัดดอนเจดีย วัดปางล4อ วัด
หัวเวียง วัดกลางทุ!ง วัดจองคํา วัดจองกลาง มัสยิดนุรุตักวา คริสตจักรแม!ฮ!องสอน )
2) โครงการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม / และการจัดสอบปริยัติธรรม
3) โครงการจัดงานกฐินพระราชทาน / 4) โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร4อน
2. โครงการสนับสนุนและ
1) โครงการก!อสร4างพิพิธภัณฑตํารวจ (งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด)
อนุรักษ ฟ^_นฟู ศาสนสถาน
2) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑวัดพระนอน (งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด)
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
3) โครงการก!อสร4างอนุสาวรียรูปเหมือนอดีตเจ4าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู
4) โครงการปรับปรุงอาคาร พิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแม!ฮ!องสอน
3. โครงการส!งเสริมกิจกรรม 1) โครงการจัดงานประเพณีต!าง ๆ (ปอยส!างลอง ปอยเหลินสิบเอ็ด งานลอยกระทง
การสืบทอดวัฒนธรรม
งานปJใหม!สากล งานสงกรานต งานหลู!ข4าวหย!ากู6 งานหลู!ส!างกาน งานเข4าพรรษา
ประเพณี เอกลักษณและภูมิ งานเจดียทรายมิ่งเมือง งานวานปะลีก)
ปRญญาท4องถิ่น
2) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภูมิปRญญาท4องถิ่นให4แก!นักเรียนของโรงเรียน
(งบประมาณเทศบาล)
ในสังกัด (เงินพัฒนาผู4เรียน)
4. โครงการพัฒนาเผยแพร! 1) โครงการการดําเนินการศูนยประสานงานพิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแม!ฮ!องสอน
ศูนยเรียนรู4ขนบธรรมเนียม
2) โครงการเผยแพร!ประชาสัมพันธพิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแม!ฮ!องสอน
ประเพณี วัฒนธรรม และ 3) โครงการประชาสัมพันธผ!านรายการเคเบิลทีวีท4องถิ่น (ประชาสัมพันธงานปอยส!าง
ภาษาท4องถิ่น
ลอง / งานแห!จองพารา )
(งบประมาณเทศบาล)
4) โครงการจัดทําวารสารเทศบาล / จดหมายข!าว (ประชาสัมพันธงาน ปอยส!างลอง
/ งานแห!จองพารา )
5. โครงการเสริมสร4าง
กิจกรรมการมีส!วนร!วมของ
เยาวชน ประชาชน ในการ
อนุรักษขนบธรรมเนียม

1) โครงการจัดงานประเพณีต!าง ๆ
(ปอยส!างลอง ปอยเหลินสิบเอ็ด งานลอยกระทง งานปJใหม!สากล งานสงกรานต งาน
หลู!ข4าวหย!ากู6 งานหลู!ส!างกาน งานเข4าพรรษา งานเจดียทรายมิ่งเมือง งานวานปะ
ลีก)

ประเพณีวัฒนธรรม ภาษา
2) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภูมิปRญญาท4องถิ่นให4แก!นักเรียนของโรงเรียน
ท4องถิ่น(งบประมาณเทศบาล) ในสังกัด

2 ยุทธศาสตร&ด,านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน
โครงการหลัก
ตามแนวทางการพัฒนา
1.โครงการสนับสนุนให4เกิด
คลินิกสุขภาพในชุมชน
(งบประมาณเทศบาล)
2.โครงการสนับสนุนให4เกิด
หน!วยบริการสุขภาพฉุกเฉิน
(งบประมาณเทศบาล)
3.โครงการสนับสนุนให4
ประชาชนได4รับสวัสดิการขั้น
พื้นฐาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(งบประมาณเทศบาล)
4.โครงการสนับสนุนงานด4าน
สุขภาพของเครือข!ายต!าง ๆ
(งบประมาณเทศบาล)

กิจกรรม / โครงการยอย
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด4านสาธารณสุข ... แพทยแผนไทย ...
2) โครงการพัฒนาศักยภาพด4านสาธารณสุข .. ยูนิตทําฟRน ..
1) โครงการจัดซื้ออุปกรณส!งสัญญาณวิทยุ และเครื่องวิทยุสื่อสาร (เพื่อเปOนเครือข!าย
ในการประสานข4อมูลให4กับหน!วยบริการฉุกเฉินต!างๆ)
2) การให4บริการ สายดวน 1๙๙ (ยกเวนเครือขาย DTAC ไมสามารถใชโทรเรียกได)
สายตรง โทร. 053-614433
1) โครงการ เบี้ยยังชีพ (คนชรา ผู4พิการ และ ผู4ปaวยเอดส)
2) โครงการอุดหนุน กองบุญสวัสดิการชุมชนตําบลจองคํา
3) โครงการบ4านท4องถิ่นไทยเทิดไท4องคราชัน(ปรับปรุง ต!อเติม ก!อสร4าง บ4านให4ผู4
ยากไร4)
4) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห!งชาติ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและส!งเสริมการทํางานของ อสม. เช!น การประชุมให4
ความรู4วิชาการและการปฏิบัติงานประจําเดือน และการพัฒนาศักยภาพด4วยการจัด
ฝcกอบรมและศึกษาดูงาน
2) โครงการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
3) โครงการส!งเสริมบทบาทสตรีและวันแม!ของแผ!นดิน
1) โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนและประชาชน เช!น โครงการSport Academy
(แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส มวยไทย บาสเก็ตบอล ฟุตซอล เทควันโด)
2) โครงการ กีฬาชุมชนต4านยาเสพติด
3) โครงการรณรงควันเอดสโลก

5.โครงการสร4างเครือข!าย
ความร!วมมือทุกภาคส!วนเพื่อ
แก4ไขปRญหา ปYองกันสิ่งเสพ
ติดอาชญากรรม
(งบประมาณเทศบาล)
6.โครงการผลักดันให4เกิดศูนย 1) โครงการปรับปรุงพัฒนาลานกีฬาชุมชน เช!น การก!อสร4างสนามฟุตซอล บริเวณ
กีฬา ลานกีฬาในชุมชน
สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ , สนามฟุตซอล บริเวณหน4าศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองฯ
(งบประมาณเทศบาล)
, ลานออกกําลังกายหน4าสนามกีฬากลาง
2) โครงการขยับกายสบายชีวี การจัดให4มีการออกกําลังกายในชุมชนทุกชุมชน เช!น
การเต4นแอโรบิก รําไม4พลอง รําไทเก6ก ชี่กง
3) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เครื่องออกกําลังกายเครื่องเล!น ให4กับชุมชน
7.โครงการส!งเสริมกิจกรรม
การดูแลสุขภาพในทุกกลุ!ม
อายุ
(งบประมาณเทศบาล)

1) โครงการวันผู4สูงอายุและวันครอบครัวแห!งชาติ
2) โครงการส!งเสริมสุขภาพอนามัยผู4สูงอายุ(การเยี่ยมบ4านผู4สูงอายุ การจัดหาอาหาร
เสริมสุขภาพ (น้ํานมถั่วเหลือง) การจัดประกวดผู4สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยดีเด!น)
3) โครงการอบรมด4านการส!งเสริมสุขภาพ (อนามัยแม!และเด็ก อนามัยโรงเรียน)

4) โครงการ สปสช. ( ตามกิจกรรมกองทุนส!งเสริมสุขภาพแห!งชาติ )

3. ยุทธศาสตร&ด,านการมีสวนรวม และ การบริหารจัดการที่ดี
โครงการหลัก
กิจกรรม / โครงการยอย
ตามแนวทางการพัฒนา
1. โครงการสนับสนุนให4
ประชาชนมีส!วนร!วมในการพัฒนา
เมือง
(งบประมาณเทศบาล)

2. โครงการสนับสนุนให4
ประชาชนมีส!วนร!วมในการทํา
แผนงบประมาณ
(งบประมาณเทศบาล)
3. โครงการจัดให4มีหน!วยงานรับ
เรื่องร4องทุกขหรือข4อเสนอแนะ
จากประชาชนเพื่อนําไปพัฒนา
ต!อไป (งบประมาณเทศบาล)
4. โครงการจัดให4มีหน!วยงาน
ให4บริการด4านกฎหมายเพื่อให4
คําแนะนํา และ ช!วยเหลือ
ประชาชนที่ไม!ได4รับความเปOน
ธรรม
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ การวางแผน
งาน ของบุคลากรเทศบาลให4มี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการ
ทํางาน วิธีคิด เกิดความเหมาะสม
สอดคล4องกับกระบวนการทํางาน
ตามแนวทางการ บริหารกิจการ
บ4านเมืองที่ดี
(งบประมาณเทศบาล)

1) โครงการสํารวจข4อมูลชุมชน
2) โครงการเทศบาลสัญจร
3) โครงการบ4านและชุมชนต4นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4) โครงการธรรมรักษาปaา
5) โครงการให4ความรู4และมอบเกียรติบัตรแก!ผู4ชําระภาษีดีเด!น
6) โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม เช!น งานหลู!ข4าวหย!ากู6 งานหลู!ส!าง
กาน งานเจดียทรายมิ่งเมือง วานปะลีก ปอยส!างลอง ปอยเหลินสิบเอ็ด
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู4นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน
(กิจกรรมส!งเสริมการมีส!วนร!วมโดยการจัดประชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน)
2) โครงการเทศบาลสัญจร
โครงการศูนยบริการรับเรื่องราวร4องทุกขโดยการเปNดรับเรื่องราวร4องทุกขตลอด
24 ชั่วโมง ใน 3 ช!องทาง คือ สายด!วน 1๙๙ , ตู4รับความคิดเห็นที่ติดตั้งไว4 15
จุดทั่วชุมชน เวบไซตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
Facebook
โครงการศูนยบริการให4คําปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให4บริการประชาชนที่มี
ปRญหาทางกฎหมาย (โดยไม!ใช4งบประมาณ)

1) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
2) โครงการปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี (ใบเสร็จระบบ
คอมพิวเตอร)
3) โครงการปรับปรุงระบบฐานภาษี ข4อมูลผู4ชําระภาษี
4) โครงการปรับปรุง ซ!อมแซม ต!อเติม อาคารสํานักงานต!าง ๆ
5) โครงการจัดซื้อรถกระเช4า/ รถบรรทุกน้ํา และจัดซื้อ ครุภัณฑต!าง ๆ เพื่อใช4ใน
งานราชการ
6) โครงการวันเทศบาลประจําปJ
7) โครงการส!งเสริมสุขภาพพนักงานเทศบาล

4. ยุทธศาสตร&ด,านการศึกษา
โครงการหลัก
ตามแนวทางการพัฒนา

กิจกรรม / โครงการยอย

1. โครงการสนับสนุนส!งเสริม
และยกระดับมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(งบประมาณเทศบาล)

1) โครงการการร!วมเปOนเครือข!ายพัฒนาทางวิชาการในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม!
2) โครงการส!งนักเรียนและผลงานเข4าร!วมประกวด/จัดนิทรรศการ ระดับภาค
และ ระดับประเทศ
3) โครงการส!งนักเรียนเข4าร!วมการแข!งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค และ
ประเทศ
4) โครงการพัฒนาแหล!งเรียนรู4ของโรงเรียนเช!น การจัดซื้อหนังสือเข4าห4องสมุด
โรงเรียน
5) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเช!น โครงการ ESP
6) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม สําหรับนักเรียนทุก
ระดับชั้น(ตั้งแต!ระดับก!อนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา)
7) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภูมิปRญญาท4องถิ่น และ ภาษาถิ่น
2. โครงการผลักดันโรงเรียน
1) โครงการโรงเรียนสองภาษา(ส!งเสริมทักษะภาษาต!างประเทศ) โดยจัดให4มีการ
เทศบาลให4เปOนโรงเรียนสองภาษา เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยผู4สอนเจ4าของภาษา
( ไทย – อังกฤษ )
2) โครงการความร!วมมือ (MOU)กับโรงเรียนเทศบาลไหล!ปNน , วิทยาลัยครูหลิ่ว
(งบประมาณเทศบาล)
โจว เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
3. โครงการสนับสนุนให4มี
1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนในทุกระดับ
เทคโนโลยีเพื่อเปOนสื่อการเรียน (โรงเรียนเทศบาล 1 , โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ)
การสอน และแหล!งเรียนรู4ที่
2) โครงการ E-classroom ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทันสมัย
(โรงเรียนเทศบาล 1 , โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ)
(งบประมาณเทศบาล)
3) โครงการปรับปรุงห4องโสตทัศนูปกรณ (โรงเรียนเทศบาล 1)
4) โครงการปรับปรุงห4องคอมพิวเตอร (โรงเรียนเทศบาล 1)
5) โครงการปรับปรุงห4องปฏิบัติการทางภาษา ( Sound Lab ) (โรงเรียน
เทศบาล 1)
4.โครงการประสานความร!วมมือ 1) โครงการสนับสนุนงบประมาณแก!ศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู4 ITC
กับหน!วยงานที่เกี่ยวข4องเพื่อ
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนอย!างต!อเนื่องเพื่อให4เปOนแหล!งการศึกษา แหล!งการ
พัฒนาแหล!งการศึกษา แหล!งการ เรียนรู4สําหรับเยาวชนรวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่ โดยการประสานงานความ
เรียนรู4ให4แก!เยาวชน
ร!วมมือ กับ วิทยาลัยชุมชน สถาบันเนคเทค และ SiPA
(งบประมาณเทศบาล)
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
1) โครงการสนับสนุนค!าใช4จ!ายทางการศึกษา เพื่อให4บุคลากรทางการศึกษาร!วม
ทางด4านการศึกษาในชุมชน
รับการฝcกอบรมอย!างสม่ําเสมอ รวมทั้งยังตั้งงบประมาณไว4เพื่อรับการประเมิน
(งบประมาณเทศบาล)
ต!าง ๆ ทั้งวิทยฐานะ และทั้งประสิทธิภาพของหลักสูตรและสถานศึกษา

5. ยุทธศาสตร&ด,านสิ่งแวดล,อม
โครงการหลัก
ตามแนวทางการพัฒนา

กิจกรรม / โครงการยอย

1. โครงการส!งเสริมการดูแล
สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ
ให4 ร!มรื่น สะอาด
(งบประมาณเทศบาล)
2. โครงการเสริมสร4างภูมิทัศน
เมืองให4สะอาด สวยงาม จัดวาง
ระบบผังเมืองการใช4ที่ดินเพื่อให4
การพัฒนาเมืองเปOนไปอย!างมี
ทิศทางที่เหมาะสม
3. โครงการเพิ่มพื้นที่
สวนสาธารณะ พื้นฟู ขุดลอก
คู คลอง
(งบประมาณเทศบาล)
4. โครงการพัฒนาระบบการ
กําจัดขยะมูลฝอยให4มี
ประสิทธิภาพ และลดมลพิษ
5. โครงการพัฒนาตลาดสด
ร4านอาหาร แผงลอย ให4สะอาด
มีมาตรฐานปลอดภัย
(งบประมาณเทศบาล)
6. โครงการส!งเสริมการดูแล
แหล!งน้ําให4สะอาด
(งบประมาณเทศบาล)
7. โครงการจัดระเบียบปYาย
โฆษณา
(งบประมาณเทศบาล)
8. โครงการพัฒนาระบบโรงฆ!า
สัตวให4ได4มาตรฐาน
(งบประมาณเทศบาล)

1) งานสวนสาธารณะ กองช!าง เช!น การตกแต!งไม4ดอกไม4ประดับในพื้นที่
สาธารณะต!าง ๆ
2) งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขฯ ได4ดําเนินการดูแลพื้นที่
สาธารณะ สวนสาธารณะ แหล!งน้ําสาธารณะ ลําน้ําสาธารณะ
1) งานสวนสาธารณะ กองช!าง ได4ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนเมืองในเขต
เทศบาลอย!างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะฤดูกาลท!องเที่ยว (งบประมาณเทศบาล)
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนสาธารณะหนองจองคํา
(งบ
ยุทธศาสตรจังหวัด)
3) โครงการปรับปรุงซ!อมแซมถนนสายหลัก/สายรอง/ปYายถนน
(งบ
ยุทธศาสตรจังหวัด)
1) โครงการรณรงครักษาสิ่งแวดล4อมและลดมลภาวะ
2) โครงการพัฒนาลําน้ําแม!ฮ!องสอน
3) กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได4 บริเวณพื้นที่สาธารณะต!าง ๆ ใน
เขตเทศบาล
โครงการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล4อม
- กิจกรรม ขยะแลกปุ€ย
- กิจกรรม ถนนปลอดถัง
โครงการตลาดสดน!าซื้อและยกระดับมาตรฐานร4านอาหาร

1) โครงการทําความสะอาดลําน้ําแม!ฮ!องสอน / ลําน้ําปุ•
2) โครงการสํารวจแหล!งน้ําสํารอง (บ!อน้ํา)
1) โครงการติดตั้งปYายบอกทาง /ปYายถนน และการจัดระเบียบปYายโฆษณาต!าง
ๆ ของเทศบาล
2) โครงการปรับปรุงซ!อมแซมถนนสายหลัก/สายรอง/ปYายถนน
(งบยุทธศาสตรจังหวัด)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑต!าง ๆ ที่ใช4ในงานโรงฆ!าสัตว โรงพักสัตว และ ปรับปรุง
ส!วนที่ชํารุด

6. ยุทธศาสตร&ด,านเศรษฐกิจ
โครงการหลัก
ตามแนวทางการพัฒนา

กิจกรรม / โครงการยอย

1. โครงการส!งเสริมการสร4างงาน
สร4างอาชีพ จากภูมิปRญญา
ท4องถิ่น
(งบประมาณเทศบาล)
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
ท4องถิ่น และจัดหาแหล!งตลาดให4
ทุกกลุ!มอาชีพ
(งบประมาณเทศบาล)
3. โครงการสนับสนุนภาคเอกชน
ทุกระดับให4มีความพร4อมในการ
แข!งขันอย!างเสรีในเวทีการค4าทุก
ระดับ
(งบประมาณเทศบาล)
4. โครงการพัฒนาฝJมือแรงงาน
ด4านต!าง ๆ ให4เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจของชุมชน
(งบประมาณเทศบาล)

1) โครงการฝcกอบรมให4กับกลุ!มอาชีพของชุมชน เช!น การผลิตดอกไม4ประดิษฐ
การผลิตดอกไม4จันทน การผลิตลูกประคบ การผลิตอาหารต!าง ๆ
2) โครงการส!งเสริมอาชีพชุมชน เช!น ฝcกอบรม อาชีพตัดผม , ทําม4าหินอ!อนลาย
ไม4 , ซ!อมเครื่องปรับอากาศ ,ช!างฝJมืองานไม4
1) โครงการจัดฝcกอบรมให4ความรู4แก!ผู4ประกอบการทั้งรายเก!าและรายใหม! ใน
เรื่องการตลาดและแหล!งทุน
2) โครงการ จัดทําแผ!นพับประชาสัมพันธแหล!งที่พัก ร4านอาหาร ร4านเสริมสวย
และอื่น ๆ เพื่อส!งเสริมการท!องเที่ยว ประชาสัมพันธผ!านเคเบิ้ลท4องถิ่น
1) โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่จําหน!ายสินค4าชุมชนเพื่อกระตุ4นเศรษฐกิจ
2) โครงการตลาดสดน!าซื้อ และ ยกระดับมาตรฐานร4านอาหาร
3) โครงการอบรมภาษาอังกฤษให4กับกลุ!มผู4ประกอบการ (หลักสูตรร!วมกับ
ศูนย ICT )
โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน
- กลุ!มผู4ประกอบการเดิม พัฒนาโดยการจัดฝcกอบรมเพิ่มเติม เช!น กลุ!มการ
ผลิตไข!เค็ม
- กลุ!มผู4ประกอบการใหม! ส!งเสริมให4เริ่มดําเนินการ เช!น กลุ!มงานไม4 กลุ!ม
น้ําพริกคั่ว กลุ!มแคบหมู กลุ!มชุมชนบริการ

5. โครงการลดรายจ!ายเพิ่มรายได4 โครงการบ4านและชุมชนต4นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายโอกาสให4ชุมชน
- งานสวนสาธารณะ ได4ดําเนินการจัดหาพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด เพื่อ
(งบประมาณเทศบาล)
นํามาแจกจ!ายให4กับชุมชนเพื่อนําไปปลูกในบริเวณบ4านเรือนเพื่อเปOนการลด
รายจ!าย และ
- งานพัฒนาชุมชนได4จัดฝcกอบรมการผลิต ผลิตภัณฑอาหารต!าง ๆ เช!น น้ําพริก
แคบหมู ขนม และอื่น ๆ เพื่อให4กลุ!มอาชีพในชุมชนร!วมกันผลิตแล4วนําขายเพื่อ
เพิ่มรายได4 และจัดหาช!องทางการจัดจําหน!าย และจัดหาตลาดเพื่อจําหน!าย
สินค4าชุมชน
6. โครงการส!งเสริมการท!องเที่ยว 1) โครงการอุดหนุนชมรมอนุรักษบ4านเก!า (งบประมาณเทศบาล)
เชิงอนุรักษ
2) โครงการประชาสัมพันธเทศบาลผ!านสื่อโทรทัศน (งบประมาณเทศบาล)
3) โครงการก!อสร4างปYายประวัติศาลเจ4าพ!อเมืองแข! พร4อมปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศาล (งบยุทธศาสตรจังหวัด)
4) โครงการรถรางนําเที่ยวช!วงฤดูกาลท!องเที่ยว (งบยุทธศาสตรจังหวัด)
5) โครงการจัดนิทรรศการ Living Museum (งบยุทธศาสตรจังหวัด)

7. ยุทธศาสตร&ด,านสาธารณูปโภคพื้นฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน
โครงการหลัก

กิจกรรม / โครงการยอย

ตามแนวทางการพัฒนา
1. โครงการปรับปรุงจัดระบบการ
ระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย
(งบประมาณเทศบาล)
2. โครงการปรับปรุงไฟฟYาสาธารณะ
บริเวณจุดเสี่ยงภัยต!าง ๆ อย!างทั่วถึง
(งบประมาณเทศบาล)
3. โครงการปรับปรุงระบบประปา
แหล!งน้ําสํารองให4เพียงพอพร4อมใช4
ครอบคลุมทุกชุมชน (งบประมาณ
เทศบาล)
4. โครงการสนับสนุนให4มีอุปกรณ
ดับเพลิง และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการปYองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยทุกชุมชน
(งบประมาณเทศบาล)
5. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟYา
สายโทรศัพท สายเคเบิล ให4มีความ
ปลอดภัยและมีภูมิทัศนที่สวยงาม
(งบประมาณเทศบาล)
6. โครงการปรับปรุงดูแลผิวจราจร
ถนน ทางเดินเท4า สายหลัก สายรอง
ซอยต!าง ๆ ให4สัญจรได4
(งบประมาณเทศบาล)

โครงการก!อสร4างรางระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาล
- ขุดร!องระบายน้ําพร4อมวางท!อ คสล. สนามบินแม!ฮ!องสอน
- ลอกรางระบายน้ํา ทําความสะอาดพร4อมทาสีตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา
ถ.ปางล4อนิคม ถ.ประชาเสกสรร ถ.ขุนลุมประพาสซอยขัวแดง ถ.ศิริมงคล
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณ สี่แยก ฌาปนสถานเทศบาลเมือง
- งานไฟฟYา กองช!าง ดําเนินการสํารวจและซ!อมแซมไฟฟYาสาธารณะ
เปOนประจําและสม่ําเสมอ ทั่วทั้งเขตพื้นที่
โครงการขยายเขตประปาให4ครอบคลุมทั้งชุมชน เช!น การขยายเขต
ประปาให4กับชุมชน อส. ถ.ปางล4อนิคม
1) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณดับเพลิง
2) โครงการพัฒนาศักยภาพและส!งเสริมการปฏิบัติหน4าที่ของ อปพร.
3) โครงการติดตั้งกล4องวงจรปNด (CCTV)
4) โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร
5) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกท4ายติดเครนพร4อมกระเช4าซ!อมไฟฟYา
โครงการจัดระเบียบสายไฟฟYา

โครงการก!อสร4างถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล
- ถนน คสล. พร4อมรางระบายน้ํา บริเวณอาคารเรียนหน4าศูนยเยาวชน
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
- ถนนขุนลุมประพาส ซอยขัวแดง
- ถนนนาวาคชสาร (สถานีขนส!ง)

โครงการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่อยูในระหวางการดําเนินการ
*******************************

1. โครงการจากการโอนเงินเหลือจายไปตั้งจายเป6นรายการใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,403,400 บาท
1) โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค งบประมาณ 2,190,000 บาท
2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร! (โทรทัศน) งบประมาณ 14,000 บาท
3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบ4านงานครัว (ตู4เย็น) งบประมาณ 6,500 บาท
4) โครงการปรับปรุงห4องเรียนระดับอนุบาล เพื่อเปOนห4องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระ
เกียรติ งบประมาณ 500,000 บาท
5) โครงการปรับปรุงห4องเรียนระดับประถม เพื่อเปOนห4องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอน งบประมาณ 500,000 บาท
6) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) งบประมาณ 66,000 บาท
7) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โต6ะ/เก4าอี้ ระดับประถม) งบประมาณ 158,000 บาท
8) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โต6ะ/เก4าอี้ ระดับมัธยม) งบประมาณ 168,000 บาท
9) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โต6ะ/เก4าอี้ สําหรับครู) งบประมาณ 66,000 บาท
10) โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีและนาฏศิลป= งบประมาณ 702,000 บาท
11) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องสํารองไฟฟYา) งบประมาณ 148,000 บาท
12) โครงการติดตั้งศูนยกระจายเสียงภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน งบประมาณ 98,000
บาท
13) โครงการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย งบประมาณ 50,900 บาท
14) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เก4าอี้พักคอยตรวจ) งบประมาณ 12,000 บาท
15) โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกหกล4อขยะแบบอัดท4าย งบประมาณ 2,300,000 บาท
16) โครงการก!อสร4างรางระบายน้ําถนนนาวาคชสาร งบประมาณ 1,450,000 บาท
17) โครงการก!อสร4างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน4าอาคารที่ทําการชุมชนตะวันออก งบประมาณ
42,000 บาท
18) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําถนนอุดมชาวนิเทศ งบประมาณ 300,000 บาท
19) โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ4ง บริเวณหน4าสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
งบประมาณ 632,000 บาท

2. โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร&
การพัฒนาประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ.2557 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,107,164 บาท
1) โครงการก!อสร4างและปรับปรุงภูมิทัศนหน4าศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน (งานปรับภูมิ
ทัศน จัดสวน ปลูกหญ4า ปูบล็อก ปูหินกรวด และก!อสร4างศาลาขนาด 9 ตร.ม. จํานวน 2 หลัง) งบประมาณ
647,000 บาท
2) โครงการปรับปรุง ทาสีอัฒจันทร สนามกีฬากลาง (ขูดลอกสีเดิม ทาสีใหม! พื้นที่ 2,750 ตร.ม.)
งบประมาณ 312,164 บาท
3) โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ สําหรับแม!ข!าย ขนาด 5 KVA (UPS Server) ศูนย ICT แม!ฮ!องสอน
งบประมาณ 148,000 บาท

3. โครงการที่ได,รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป พ.ศ.2557 รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 28,749,000 บาท
รายการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก!อสร4างอาคารเรียนและอาคารประกอบและลานกีฬา จํานวน
4 รายการ ได4แก!

1) โครงการก!อสร4างอาคารเรียน จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 10,328,000 บาท
2) โครงการก!อสร4างอาคารเอนกประสงค จํานวน 2 หลัง งบประมาณ 15,486,000 บาท
3) โครงการก!อสร4างอาคารส4วม จํานวน 3 หลัง งบประมาณ 993,000 บาท
4) โครงการก!อสร4างลานกีฬา ได4แก! การก!อสร4างสนามฟุตซอล ปูพื้นยางสังเคราะห (บริเวณหน4าศูนย
เยาวชนฯ) งบประมาณ 1,942,000 บาท

4. โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร&การพัฒ นาจังหวั ด ประจํา ป พ.ศ 2557 รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 31,600,000 บาท บาท ดังนี้
1) โครงการอนุรักษ&บ,านเกา (ทาสีบ4านทุกหลังบนถนนสิงหนาทบํารุง/ ปรับแต!งบ4านบางหลังให4เข4า
กับเมือง /ปYายชื่อ /ปYายบ4านเลขที่) งบประมาณ 2,500,000บาท
2) โครงการจัดงานประเพณีตลอดปในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน (งานปJใหม!สากลทุกชนเผ!า /
งานสงกรานต / งานเข4าพรรษา/ ปอยส!างลอง / กิจกรรมถนนคนเดิน ) งบประมาณ 3,000,000 บาท
3) โครงการพิพิธภัณฑ&ตํารวจ งบประมาณ 3,000,000 บาท
4) โครงการพิพิธภัณฑ&วัดพระนอน (ปรับปรุงภายใน / อุปกรณ –ครุภัณฑในการจัดแสดง / ค!าจ4าง
เหมาออกแบบ / คู!มือการจัดการ) งบประมาณ 2,500,000 บาท
5) โครงการพิพิธภัณฑ&ชนเผา (อุปกรณจัดแสดง /ต!อเติมอาคาร Living museum )งบประมาณ
2,600,000 บาท
6) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลัก/สายรอง/ปQายถนน (ทางเดินเท4าถนนสิงหนาทบํารุง/
ทางเดินเท4าถนนขุนลุมประพาส/ปYายชื่อถนนทุกปYาย/ปYายสถานที่สําคัญทุกแห!ง) งบประมาณ 3,000,000 บาท
7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน&บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคํา(ภูมิทัศน /ไฟฟYา / กิจกรรมถนน
คนเดิน) งบประมาณ 5,000,000 บาท
8) โครงการจัดซื้อรถนําเที่ยว(รถราง) เพื่อการทองเที่ยว จํานวน 10 คัน (เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
/ เทศบาลตําบลปาย /เทศบาลตําบลแม!ลาน4อย / เทศบาลตําบลแม!สะเรียง / เทศบาลตําบลขุนยวม / ศูนย
ศิลปาชีพ / โครงการพระราชดําริ) งบประมาณ 10,000,000 บาท

5. โครงการที่ได,รับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ ได4แก!
1) โครงการสงเสริมการใช,หลอด LED ในโบราณสถาน พื้นที่เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ได4แก! วัด
พระธาตุดอยกองมู วัดจองกลาง วัดจองคํา วัดก้ําก!อ วัดพระนอน วัดหัวเวียง และอนุสาวรียพญาสิงหนาท
ราชา โดยการไฟฟYาส!วนภูมิภาค วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น4,066,860 บาท
2) โครงการการพั ฒนาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางการทองเที่ ยวเทศบาลเมื องแมฮองสอน โดย
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) เปOนกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการท!องเที่ยว
ชุมชน” อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท!องเที่ยว (English for Tourism) และการสร4างเสริม สมรรถนะ
พนักงานเทศบาล เพื่อการเปOนเจ4าบ4านที่ดีสู!พื้นที่ท!องเที่ยว วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 661,600 บาท
นอกจากนั้น ยังมี เงินรางวัล องค&กรปกครองสวนท,องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป พ.ศ.
2556 จํานวน 2,500,000 บาท จาก สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได,รับโอนเงินรางวัลนี้มาเมื่อ
พฤศจิกายน 2557 และจะดําเนินงานโครงการพัฒนาในป 2558 ตอไป

ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติงาน จะได4ประกาศไว4โดยเปNดเผย ที่สํานักงาน
เทศบาลเมื องแม! ฮ!องสอน และจะรวบรวม เผยแพร! ให4 กับชุ มชนทุ กชุมชน และ
หน!วยงานที่เกี่ยวข4องต!อไป
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ท4ายที่สุดนี้ กระผมนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน ในนามตัวแทนของ
คณะผู4บริหาร ขอขอบคุณต!อกําลังใจ รวมทั้ง คําแนะนําอันเปOนประโยชนของท!าน
สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู4ช!วยผู4บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนทุก
ท! า น ที่ ได4 เ ปO น กํ า ลั งใจ เปO น ผู4 ให4 ข4อมู ล ผู4 ให4 ข4 อเสนอแนะ ให4 ข4อแนะนํ า ต! า งๆ
เพื่อให4กิจกรรมต!างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค และประโยชนแก!ชุมชนได4รับและ
ต4องการอย!างแท4จริง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือชุมชนที่เปOนหัวใจสําคัญ ว!าชุมชนมีความ
ประสงคหรือมีความต4องการอะไรที่เหมาะสมกับชุมชนได4มากที่สุด วันนี้เปOนเพียง
ส!วนหนึ่งที่ได4นําข4อมูลเหล!านี้มาดําเนินการให4เปOนรูปธรรมและกิจกรรมโครงการ
ต!างๆ ให4กับพี่น4องประชาชน ถือว!าในปJที่ผ!านมาเราได4รับการสนับสนุนดีมาก จะ
เห็นว!าโครงการต!างๆ เราได4ทําไป 80 – 90% ถือว!าค!อนข4างสูง ต4องขอขอบคุณ
ทุกท!านอีกครั้งหนึ่ง และโอกาสต!อไปผมก็หวังว!าจะได4รับการสนับสนุนกับทางพวก
เรา ทีมงานบริหารต!อไป และต4องขอขอบคุณทุกท!านอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท!านนายกฯครับ วันนี้ก็เปOนการประชุมสมัยแรก ประจําปJ 2558
นับเปOน นิมิตรหมายที่ดี วันนี้ เรามี สมาชิ กมาประชุมครบ และท! านนายกฯ ก็ได4
แถลงผลงานประจํ าปJ 2558 ไป ในนโยบายทั้ ง 7 ด4า น ค! อนข4 า งจะชัด เจน
ครอบคลุม มีท!านสมาชิกท!านใดต4องการซักถามเพิ่มเติม เชิญครับ
เรีย นท!า นประธานสภาที ่เ คารพ ท!า นสมาชิก ผู 4ท รงเกีย รติท ุก ท!า น
ผมนายสุทัศ น ประสิท ธิกุล สมาชิก สภาเทศบาลเมือ งแม!ฮ!อ งสอน เขต 1
ตามที ่ท !า นนายกเทศมนตรีไ ด4แ ถล งต!อ ส ภาเทศบาลเมือ งแม!ฮ !อ งส อน
ดัง รายละเอีย ดที่อ!า นมาแล4ว นั้น นี่คือผลงานในปJ 2557 เปOน โครงการต!า งๆ
หลายโครงการ ซึ่งกระผมได4ดูและศึกษารายละเอียดตามเอกสาร เรียนตามตรง
ว!า ชื่น ชมในการทํา งาน ก็มีผ ลงานเปOน ที่ป ระจักษ แต!ใ นบางส!ว นที่ผ มอยาก
กราบเรีย นผ!า นท!า นประธานสภาไปยัง ท!า นผู 4บ ริห าร ซึ ่ง ผมเองได4ม องดูแ ล4ว
หลายๆ โครงการ เปOน โครงการเกี่ย วกับ อาคารสถานที่ เปOน โครงการเกี่ย วกับ
การก!อสร4า ง ซึ่งโครงการพวกนี้ เราจะเห็นผลงานเปOน การประจักษว!า เกิดการ
ดํา เนิน การไปแล4ว แต!บ างโครงการซึ่ง เปOน โครงการในทางปฏิบัติ อยากเรีย น
ถามผ!า นท!า นประธานสภาไปว!า ในแต!ล ะโครงการที ่ท!า นแถลงต!อ สภาซึ ่ง ได4
ดํ า เนิน การไปแล4ว 112 โครงการ อยากถามว!า มีโ ครงการใดบ4า งที ่ท!า นได4
ดําเนินการไปแล4ว เกิดปRญหา อุปสรรค และมีการติดตามการแก4ไขกันอย!างไร
เช!น นโยบายการมีส!วนร!วมการบริหารจัดการที่ดีแต!ละโครงการ อยากทราบว!า
ท!า นมีการติด ตาม การประเมิน ผล การตรวจสอบ ติด ตามว!า การดํา เนิน การ
แล4ว เสร็จ แล4ว บรรลุว ัต ถุป ระสงคหรือ มีผ ลเปOน อย!า งไร เพราะว!า การบริห าร
จัด การบ4า นเมือ งที ่ดี จะต4อ งประเมิน ว!า คุ 4ม ค!า กับ เงิน ค!า ใช4จ!า ยที ่ใ ช4ไ ปหรือ ไม!
โดยเฉพาะอย!า งยิ่งอยากกราบเรีย นผ!า นท!า นประธานเกี่ย วกับ พิพิธ ภัณ ฑมีชีวิต
ซึ ่ง อยากเรีย นถามว!า ผลสัม ฤทธิ ์ข องพิพิธ ภัณ ฑมีช ีว ิต ที ่เ ปOน รูป ธรรมมีล ัก ษณะ
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ประธาน
นายกฯ

ใดบ4าง ผมเองก็ยังมองไม!เห็นและยังไม!เข4าใจว!าการทํางานหรือโครงการในส!ว น
ของพิพ ิธ ภัณ ฑมีช ีว ิต ซึ ่ง ได4ดํ า เนิน การไปนี ้ ไม!ว !า จะเปOน การก!อ สร4า งอาคาร
เพิ่มเติม มีการดํา เนินกิจกรรมก็ดี อยากรู4แนวทางการดําเนินงานของโครงการ
พิพิธ ภัณฑมีชีวิต ช!ว ยอธิบ ายให4เ ห็นรูป ร!า งด4ว ยว!าในเวลา 4 – 5 ปJที่ผ!า นมานี้
เรากระตุ4น เงิน ไปกับ พิพิธ ภัณ ฑมีชีวิต มากพอสมควร ในกลุ!ม งานต!า งๆ ที่ท!า น
นายกฯ ได4แ ถลงเปOน ผลงานที่ผ!า นมาผมก็ไ ม!มีอ ะไรที่จ ะติด ใจ ผมก็คิด ว!า เปOน
โครงการที่เปOนประโยชนต!อพี่น4องประชาชนและเปOนผลงานที่ดี เปOนผลงานที่ถือ
ว!า ผ!า น ในส!ว นในความคิด ของผมเอง ก็อยากกราบเรีย นถามในส!ว นของที่ผ ม
อยากเห็นความชัดเจนเท!านั้นเอง ขอบคุณครับท!านประธาน
ขอบคุณครับท!านสุทัศน ก็เปOนคําถามที่ดี เปOนคําถามที่อยู!ในระเบียบวาระ
ที่ 4 มีสมาชิกท!านใดต4องการสอบถามเพิ่มเติมเรียนเชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู4ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนาย
สมบูรณ ศิลปนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 ก็ไม!มีข4อสงสัย
อะไรมากมาย เอกสารที่ท!า นให4มาก็มีข4อสงสั ย 2 ประการคื อ เอกสารที่ ท!า น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปJงบประมาณ 2557 เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
วันนี้ผมก็จะถามว!านี่เปOนเอกสารเผยแพร!ของเทศบาลหรือเปล!า วันนี้ก!อนเข4าห4อง
ประชุมมาก็ได4มีคําแถลง ก็ถือว!าเปOนเอกสารที่ถูกต4องตามวิธีการปฏิบัติของสภาที่
ท!านได4มีเอกสารเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เปOนเอกสารที่ควร
อย!างยิ่งที่จะเสนอที่ประชุมสภาแห!งนี้ เนื้อหาใจความที่สรุปมาตามนี้ก็น!าจะเปOนที่
ถู กต4 องในการประชุ มวั น นี้ สํ า หรั บ เอกสารนี้ ถือ ว! า เปO น เอกสารดี เปO น เอกสาร
เผยแพร!หน!วยงานองคกรที่ท!านปฏิบัติงาน อยากจะมานําเรียนถามเรื่องนี้อยู!แล4ว
ครับ แต!พอดีท!านสรุปหมวดข4อความตรงนี้มาเนื้อหาใจความก็พอสมควร จะจับ
ประเด็นหนังสือเอกสารชุดนี้ที่ท!านให4มา ผมก็จะถามว!า ที่ 7 ยุทธศาสตรของ
ท! า น จํ า นวนโครงการของท! า นทั้ งหมด 112 โครงการ ผมมี ข4 อสั งเกตอยู! ว! า
จํานวนโครงการท!านแยกเปOน 2 ลักษณะ จํานวนโครงการ งบประมาณในเทศ
บัญญัติ และจํานวนโครงการงบประมาณนอกเทศบัญญัติ ผมมีข4อสงสัยอยู!ว!าถ4า
เปOนจํานวนโครงการในเทศบัญญัตินั้น ผ!านวิธีการปฏิบัติของสภามาตลอด มาทุก
อย!าง ครบถ4วน ตั้งแต!ขั้นตอนการรับหลักการ แปรญัตติ และการพิจารณา อันนี้
กระบวนการทุกอย!างสภารับทราบ แต!ผมมีข4อสงสัยข4อสังเกตอยู!ว!างบประมาณ
นอกเทศบัญญัตินั้นท!านปฏิบัติการอย!างไร ท!านปฏิบัติงบประมาณนอกเทศบัญญัติ
อย!างไร ซึ่งมีข4อสังเกตว!าโครงการที่มีความสําคัญมากต!อชุมชน ต!อบ4านเมือง ท!าน
ได4นําเข4าสู!สภาเพื่อพิจารณาให4สภาได4รับทราบหรือไม! ถ4าท!านจะอภิปรายให4ทราบ
ว!า งบประมาณนอกเทศบัญญัติ มีอะไรบ4าง ให4สภารับทราบสักเล็กน4อยก็จะเปOน
การดีครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านสมบูรณ มีสมาชิกท!านใดต4องการสอบถามเพิ่มเติมเรียน
เชิญครับ เชิญท!านนายกฯ ครับ
เรียนท!านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ก็ต4อง
ขอขอบคุณสําหรับของข4อซักถามจากท!านสมาชิกทุกท!าน ผมขอตอบคําถามของ
ท!านสมบูรณ ศิลปนันท ก!อนนะครับ ในเรื่องเอกสารผมขอเรียนท!านสมาชิกว!า
ในส!ว นเอกสารที ่ท างเราได4แ จกเมื ่อ เช4า นี ้ เปOน เอกสารสรุป ซึ ่ง ผมได4ม านั ่ง ดู

เอกสารทั้งหมดแล4วให4ทางสํานักปลัดเปOนผู4สรุปขึ้นมาเพื่อให4ทําความเข4าใจง!ายขึ้น
และมีรายละเอียดที่ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ให4ผมมีเวลาที่กระชับและผู4อ!านได4
เข4าใจมากขึ้นตามเอกสารที่ผมสรุปตรงนี้ ในส!วนเอกสารที่ส!งไปนั้น ไม!ว!าจะเปOน
เอกสารต!า งๆ ผมคิด ว!า ทุก ท!า นคงได4เ หมือ นกัน ไม!ว !า จะเปOน หนัง สือ เรีย น
ประธานสภา เรื ่อ ง รายงานการปฏิบัติง าน หนัง สือ จากประธานสภาเชิญ
ประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงเอกสารฉบับนี้ รายงาน
ผลการปฏิบ ัต ิง าน จะขอเรีย นว!า รายงานผลการปฏิบ ัต ิง านตรงนี ้เ ปOน รูป
แบบอย!า งเปOน ทางการที ่ท างสํ า นัก ปลัด ได4จ ัด ทํ า ขึ ้น เปOน รูป แบบอย!า งเปOน
ทางการ แต!เ รามาเพิ่มเติมรูป ภาพและรายละเอียดมากขึ้น ถามว!า 2 ฉบับ นี้
คือเรื่องเดียวกัน ไหม บอกได4เลยว!าคือเนื้อหาเดียวกัน แต!ฉบับนี้คือฉบับที่เปOน
ทางการและตามระเบียบ สําหรับ ฉบับที่พึ่งแจกนี้เปOนฉบับที่ส รุปขึ้นมา เพื่อจะ
มาพูดในวัน นี้เ พื่อให4มีค วามกระชับ และรวดเร็ว ขึ้น หลายๆ โครงการที่ผ มอ!า น
เมื่อสักครู!นี้ ผมก็ไม!ได4พูดทั้งหมด ผมยกเฉพาะโครงการที่สําคัญ ถ4าพูดทั้งหมด
วัน นี้ก็ทั้ง วัน ก็เ ลยดึง เฉพาะโครงการที่สํา คัญ เท!า นั้น ส!ว นระเบีย บอย!า งเปOน
ทางการนี้จ ะได4จัด ส!งให4ชุมชนและหน!วยงานที่เ กี่ย วข4องต!อไป ถ4า เปOนไปได4ยังดู
อยู!ว!าอาจจะต4องทําเปOน CD หรืออย!า งไรให4ประชาชนได4รับ ทราบมากขึ้น ก็ขอ
เรียนให4ทุกท!านรับทราบ ในส!วนโครงการตามเทศบัญญัติ ท!านจะเห็นว!าครั้ง
แรกที่ได4เ รีย นว!า โครงการทั้งหมดเราได4ดึงมาจากแผน 3 ปJ มีทั้งหมด 118
โครงการ ขบวนการแผน 3 ปJ ผมว!าทุกท!านคงทราบ ก็มีคณะกรรมการแผน
คณะกรรมการกลั่นกรองแผน คณะกรรมการตรวจสอบแผน ที่มาของโครงการ
เหล!านี้ก็มาจากการประชาคม การที่ประชาชนแจ4งมาโดยตรง จากสมาชิกสภา
หรือจากหน!วยงานต!า งๆ ข4อมูลเหล!านี้เราก็นํามาผ!านกระบวนการทั้งหมดและ
ผ!านคณะกรรมการจัดทําแผนสามปJเรียบร4อยแล4ว โครงการเหล!านี้เปOนโครงการ
ที่อยู!ในแผนสามปJทั้งหมด เราดึงมาทั้งหมด 118 โครงการนี้ ซึ่งเราก็ได4นํามา
แบ!งแยกโครงการในปJ 2557 ซึ่งดูตามงบประมาณแล4วตามที่เรามีจริงกับตามที่
เราต4อ งใช4ไ ม!เ พีย งพออยู !แ ล4ว ก็แ บ!ง เปOน 2 ส!ว น ส!ว นแรกในเทศบัญ ญัติ
ตามเอกสารหน4า 2 จะเห็นว!าโครงการในเทศบัญญัติเปOน งบประมาณปJ 2557
ที่ทํา ครั ้ง แรกเรามี 77 โครงการ ใช4เ งิน 38,000,000 บาท และสํ า หรับ
โครงการอื่น ๆ ที ่เ ราได4ม า ไม!ว !า จะเปOน เงิน เหลือ จ!า ยที ่เ ราได4ม าตอนปลายปJ
รวมทั ้ง ที ่เ ราได4ร ับ การสนับ สนุน จากหน!ว ยงานต!า งๆ ซึ ่ง จะเปOน ตามเอกสาร
ด4านหลังเล!มใหญ! แต!เอกสารสรุปจะอยู!ในหน4าที่ 11 เช!น โครงการสนับสนุน
ตามงบประมาณยุท ธศาสตรจัง หวัด ของปJ 2557 ตามหน4า ที ่ 12 เช!น
โครงการอนุรักษบ4านเก!า โครงการจัดประเพณี โครงการพิพิธภัณฑตํารวจ ตรง
นี้เ ราก็ดึงมาจากแผน 3 ปJ และนํา แผน 3 ปJ ตรงนี้ไปเสนอของบประมาณ
จากทางกลุ!มยุทธศาสตรจังหวัด เราจึงได4งบประมาณเหล!านี้มา เปOนวงเงิน 30
กว!า ล4า นบาท เช!น โครงการเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ การสร4า งโรงเรีย นต!า งๆ
เหล!า นี ้ ตรงนี ้ก ็เ ช!น กัน เพราะว!า ในแผน 3 ปJ เรามีแ ผนว!า เราจะมีก าร
ดํา เนินการเรื่องโรงเรีย น เรามีขยายโรงเรีย น เหตุผ ลคือเรามีปริมาณนักเรีย น
เพิ่มมากขึ้น สํา หรับ ปJนี้ ป.1 และ ม.1 ทราบว!า ต4องคัด ออกเรารับได4 25 คน
แต!มีคนมาสมัคร 70 – 80 คน ซึ่งเหล!า นี้เ ปOน โครงการและเปOน เนื้อหาที่อยู!ใน

แผน 3 ปJ ที่เราจัดทําและเรานําโครงการเหล!า นี้ไปขอทางกรม ซึ่งทางกรมมี
ช!องทางแจ4งมาว!า จะมีงบประมาณอะไรบ4า งเราก็ขอไป รวมถึงภาครัฐวิส าหกิจ
เช!น โครงการเรื่องของการไฟฟYา เราก็มีแผนในเรื่องการจัด ระเบีย บสายไฟฟYา
โดยเรามีจุดประสงคว!าจะทําอย!างไรบ4าง แล4วเราก็แจ4งกับหน!วยงานที่เกี่ยวข4อง
คือ การไฟฟYา กรมส!งเสริมการปกครองท4องถิ่น กรมการท!องเที่ยว เพื่อเราดึง
โครงการจากแผน 3 ปJ ไปให4ก ารไฟฟYา และก็ม ีก ารปรับ กัน ไฟฟYา ก็มี
งบประมาณอยู!ส!วนหนึ่งเหมือนกัน ในกิจกรรมย!อยในเรื่องการจัดระเบียบสายไฟ
และการลดพลังงาน ก็ได4รับการสนับ สนุน หลอดไฟ LED หลอดประหยัดไฟ
ในศาสนสถานที่สํา คัญ หลักๆ ไปก!อ น และตอนนี้ที่ท างการไฟฟYา มาสนับ สนุน
ซึ ่ง ไม!ไ ด4ก ล!า วในนี ้ เพราะเปOน เรื ่อ งของการไฟฟYา โดยตรง เราไม!ไ ด4ร !ว ม
งบประมาณกับ เขา คือการจัด ระเบีย บสายไฟในถนนสิงหนาท ท!า นจะเห็น ว!า
ปRจจุบัน นี้ถนนสิงหนาทเริ่มมีการย4ายหม4อแปลงและขยับสายไฟ และเมื่อวานนี้
ท!านสุรัตน สังขสุข ก็ได4ไปประชุมกับ TOT และ CAT ในเรื่องการดันท!อเก็บ
สายสื่อสารลงดิน อันนี้ก็เข!นกัน อยู!ในแผน 3 ปJหมด แต! ณ เวลานั้นเรามี
โอกาสใช4ง บประมาณตรงไหน เราถึง การพัฒ นาศัก ยภาพของพิง คนคร นี ่ก็
เหมือนกัน ผมได4นําโครงการพิพิธภัณฑมีชีวิตไปเสนอกับพิงคนคร ซึ่งองคกรพิง
คนครเปOน องคกรเอกชนที่มาดูแลเรื่องขององคกรมหาชนที่อยู!ภ ายใต4การกํา กับ
ของสํ า นัก งบประมาณ แนวทางของเขาก็ค ือ การพัฒ นาการท!อ งเที ่ย วเขต
ภาคเหนือ ตอนบนทั ้ง หมด ซึ ่ง ปRจ จุบัน นี ้พิง คนครเขาดูแ ลไนซาฟารีแ ละศูน ย
ประชุม ที่จัง หวัด เชีย งใหม! ปJนี้พิง คนครมียุท ธศาสตรที่จ ะขยายเรื่อ งของเมือ ง
ท!องเที่ย วให4เ ชื่อมโยงภาคเหนือทั้งหมด แม!ฮ!องสอนก็คือหนึ่งในเปYา หมาย ผม
เลยนําเสนอโครงการพิพิธภัณฑมีชีวิตซึ่งก็อยู!ในแผน 3 ปJเ ราเหมือนกันและส!ง
ให4กับ พิงคนคร พิงคนครก็ส นับ สนุน มาว!า เราจะทํา อะไร ครับ อยากเรีย นท!า น
สมาชิกว!าในแผนงบประมาณทั้งหมด โครงการที่เราดึงมา 118 โครงการ เปOน
โครงการที่ผ!านกระบวนการ การจัดทําแผนงบประมาณ ไม!ว!าจะเปOนประชาคม
หรืออะไรต!า งๆ ผ!า นมาหมดแล4ว เสร็จ แล4ว เราก็หยิบโครงการตรงนี้ มาเข4าใน
เทศบัญ ญัต ิข องเรา งบประมาณของเรา ส!ว นที ่ไ ม!ส ามารถดํ า เนิน การได4
โครงการต!า งๆ เหล!า นี ้ก ็ไ ปขอสนับ สนุน จากหน!ว ยงานต!า งๆ ที ่เ กี ่ย วข4อ ง
แต!ที ่ม าของแผนมาจากที ่เ ดีย วกัน คือ มาจากความต4อ งการของประชาชน
มาจากกระบวนการจัดทําแผนของเทศบาล แล4วมาอยู!ในขบวนการของแผน 3
ปJ และดึง จาก 3 ปJอ อกเปOน แผนปJ แผนปJส!ว นไหนทํา ได4ใ นเทศบัญ ญัติเ รา
ทํ า ส!ว นไหนที ่ไ ม!ม ีง บประมาณก็ข องบประมาณจากที ่อื ่น ปJนี ้เ รามี 118
โครงการ เราสามารถทําได4 112 โครงการ ถึงงบประมาณเราจะไม!ถึงตรงนั้น
ในเรื่องงบประมาณเรามีการปรับลดปรับเพิ่มอยู!แล4ว เปOนเรื่องปกติ ขอให4ท!านดู
ว!า จํา นวนโครงการทั้ง หมดที่เ ราได4ทํา เราสามารถทํา ได4ม ากน4อ ยแค!ไ หน ทั้ง นี้
ทั้งนั้นอยากเรีย นกับพี่น4องประชาชนว!า ในทั้งหมด 118 โครงการ เราได4ทํา
112 โครงการ ไม!ใช!เฉพาะหรือฝJมือหรือความดีความชอบของทางบริหารอย!าง
เดียว สิ่งเหล!านี้ โครงการเหล!านี้ก็มาจากท!านสมาชิกสภา และประธานชุมชน
ด4ว ยที่เ วลาเราจะของบประมาณก็จ ะช!ว ยกัน ในเรื่อ งการขอสนับ สนุน ภาคอื่น ๆ
ก็ข อเรีย นเบื ้อ งต4น ของที ่ไ ปที ่ม าเปOน แบบนี ้ และที ่เ ราไปของบประมาณมี

จุดไหนบ4า ง และเม็ด เงิน ต!า งๆ เหล!า นี้ก็ไม!ต4องนํา เข4า สภา เช!น เงิน สนับ สนุน
จากงบยุท ธศาสตรจังหวัด ก็มีก ารจัด ซื้อจัด จ4า งที่จังหวัด แต!เ ราเปOน เพีย งพื้น ที่
ส!ว นเรื่อ งไฟฟYา ก็มีก ารจัด ซื้อ จัด จ4า งของการไฟฟYา เอง เราเพีย งแต!ป ระสานใน
เรื่อ งพื ้น ที ่แ ละเอาข4อ มูล ให4 พิง คนครก็เ ช!น กัน เราเปOน คนจัด กิจ กรรม และ
งบประมาณต!า งๆ เขาก็ม าดํ า เนิน การให4 ซึ ่ง ตรงนี ้เ งิน ก็ไ ม!ไ ด4ผ !า นเราทั้ง หมด
งบประมาณเหล!า นี ้ก็ไ ม!ไ ด4อ ยู !ใ นเงื ่อ นไขที ่ต4อ งเข4า สภา มีเ พิ ่ม เติม อัน เดีย วคือ
งบประมาณที่เราได4ทําคืองบเหลือจ!าย ตรงนั้นเปOนงบประมาณที่ต4องนําเข4าสภา
ส!วนที่เหลือเปOนเพียงแผนและโครงการที่เงินงบประมาณที่หน!วยงานหรือเจ4าของ
โครงการดําเนินการเอง ก็คิดว!าน!าจะชัดเจนในเรื่องของที่ไปที่มาของการใช4เงิน
ทั้งหมด
ในส!วนที่ท!านสุทัศนได4เรียนว!า ต4องมีการติดตามประเมินผลและปRญหา
อุปสรรค ขอเรียนว!าทั้งหมดร4อยกว!าโครงการ ในการทํางาน ทุกๆ โครงการ มี
ทั้งปRญหาและอุปสรรคแต!จะมากน4อยก็แล4วแต! ที่ผ!านมาในการทําโครงการก็ไม!มี
ปRญหาอุปสรรคใดที่ไม!สามารถจะหาทางออกได4 ทุกๆ ปRญหา ทุกๆ กิจกรรม เรา
ก็ยังมีทางออกที่สามารถจะเดินต!อไปได4 ถามว!ามีไหมอุปสรรคปRญหา มีครับ มี
ตลอด หลายท!า นก็ไ ด4พูด คุย กับ ผมเช!น กัน ว!า เราเจออะไรบ4า ง ก็เ รีย นว!า ทุก ๆ
กิจกรรม ทุกๆ การทํางานต4องมีปRญหาแน!นอน แต!เราก็สามารถบรรลุและผ!าน
ไปได4 ประสบการณในเรื่องปRญหาต!างๆ นั้น เราก็จ ะเก็บ มาเพื่อพัฒนาในการ
ทํา งานของเราในปJต!อ ๆ ไป เพราะปRญ หาแต!ล ะอย!า งเปOน ปRญ หาใหม!ๆ บาง
ปRญหาเราก็ไม!สามารถควบคุมได4 บางปRญหาเราควบคุมได4ก็รีบดําเนินการให4แล4ว
เสร็จ
สํา หรับ โครงการพิพิธ ภัณ ฑมีชีวิต ที่ท!า นสุทัศ นได4ส อบถาม ตอนนี้อ ายุ
ของพิพ ิธ ภัณ ฑมีช ีว ิต ก็ป ระมาณ 6 ปJ ขอท4า วความนิด หนึ ่ง ว!า โครงการ
พิพ ิธ ภัณ ฑมีช ีว ิต เปOน โครงการที ่ม าสนับ สนุน ในเรื ่อ งแนวทางการพัฒ นา
เชิง อนุร ัก ษ โครงการพิพิธ ภัณ ฑมีช ีว ิต เปOน โครงการที ่เ ปOน เครื ่อ งมือ หนึ ่ง ใน
การสนับ สนุน การพัฒ นาเชิง อนุรัก ษ โครงการนี้โ ดยรูป แบบแล4ว ส!ว นหนึ ่ง
ม า จ า ก แ น ว ท า ง ข อ ง ง า น วิจ ัย ข อ ง สํ า นัก ง า น วิจ ัย แ ห!ง ช า ติ แ ล ะ ข อ ง
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม! และของการเคหะแห!ง ชาติ รวมถึง วิท ยาลัย ชุม ชนที่
ได4มาร!วมกันว!า เราจะทําอย!างไรให4เมืองแม!ฮ!องสอนของเราเปOน เมืองอนุรักษที่
ยั่งยืน ก็เ กิดโครงการพิพิธ ภัณฑมีชีวิต ขึ้น มา พิพิธ ภัณฑมีชีวิต ก็คือส!ว นหนึ่งใน
การพัฒ นาเชิง อนุรัก ษ สํา หรับ ตัว อาคารพิพิธ ภัณ ฑมีชีวิต ตรงนั้น ขออธิบ าย
แบบนี้ว!า โครงการพิพิธ ภัณ ฑมีชีวิต คือ ทั้ง เมือ ง ทั้ง เมือ งคือ พิพิธ ภัณ ฑมีชีวิต
เปรีย บเมือ งแม!ฮ !อ งสอนเปOน พิพ ิธ ภัณ ฑมีช ีว ิต แต!พ ิพ ิธ ภัณ ฑทั ่ว ไปคือ ตึก ๆ
หนึ่ง ศูนยประชาสัมพัน ธถ4า เปOน พิพิธ ภัณฑทั่ว ไป จะมีเ คาเตอรประชาสัมพัน ธ
แต!เคาเตอรประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑมีชีวิตคือศูนยประสานงานพิพิธ ภัณฑมี
ชีวิต ถ4า มองบุค ลากรของพิพิธ ภัณ ฑทั่ว ไปคือ จะมีเ จ4า หน4า ที่ แต!บุค ลากรของ
พิพิธ ภัณ ฑมีชีวิต ก็คือ ประชาชนทุก คน ถ4า มองหาเนื้อ หาตัว พื้น ที่ก็คือ ทั้ง เมือ ง
สาระสําคัญที่สําคัญที่สุดส!วนหนึ่งก็คือ ทําอย!างไรให4ประชาชนรับรู4และเข4าใจใน
เรื่อ งของบริบ ทของเมือ งแม!ฮ!องสอน รับ รู4และเข4า ใจในเรื่องของประเพณีและ
วัฒ นธรรม เปOน ลัก ษณะกิจ กรรมย!อ ย แต!ศูน ยประสานงานตรงนี ้เ ราต4อ งมี

ศูน ยกลาง ศูน ยกลางตรงนี้ไ ม!เ ฉพาะส!ว นที่ป ระสานงานข4อ มูล ในชุม ชนเท!า นั้น
แต!เ ปOน ศูน ยหนึ่ง ที่ต4อ งตอบโจทยในเรื่อ งของการส!ง เสริม อนุรัก ษ และการ
ท!อ งเที ่ย วในเมือ งแม!ฮ!อ งสอน กิจ กรรมจะแบ!ง เปOน 2 ส!ว น ส!ว นหนึ ่ง คือ
กิจกรรมภายใน กับกิจกรรมภายนอก กิจ กรรมภายในเช!น กิจ กรรมโครงการ
ในการเรีย นการสอนในเรื่องของดนตรีไทยใหญ! ภาษาไทยใหญ! รวมถึงมีการ
จัด กิจ กรรมการประกวดภาพและการนํา ประวัติรูป ภาพเก!า ๆ ของเมือ งเพื ่อ
นําไปเสนอข4อ มูล ว!า เมือ งแม!ฮ!องสอนคือ อะไร เพราะกิจ กรรมเหล!า นี้เ ราจะทํา
ข4า งนอกก็คงจะลํา บาก ควรเปOน กิจ กรรมที่อ ยู!ใ นอาคาร รวมถึง เปOน ศูน ยให4พี่
น4อ งประชาชนเข4า ไปใช4บ ริก ารในเรื ่อ งของการศึก ษาดูง านข4อ มูล เมือ ง
แม!ฮ!องสอน การประชุมของชุมชนต!างๆ ตรงนี้ก็เปOนกิจกรรมหน4า ที่ห นึ่ง ในปJ
2558 นี ้ สิ ่ง หนึ ่ง ที ่ต 4อ งเกิด ขึ ้น คือ จะมีก ิจ กรรมภายในเพิ ่ม มากขึ ้น ที ่ท าง
พิพิธ ภัณฑมีชีวิตได4นํา เสนอมา สํา หรับ กิจ กรรมภายนอกก็คือ ตัว พิพิธ ภัณฑมี
ชีวิต หรือ ทางเจ4า หน4า ที่ต4อ งเชื่อ มโยงข4อ มูล กับ กิจ กรรมกับ ภายนอกให4ไ ด4 เช!น
เรื่อ งประเพณีวัฒ นธรรม กิจ กรรมต!า งๆ ของชุม ชน ทั้งสมัย ใหม!แ ละเรื่องเล!า
ของอดีตของเรา นี่คือกิจกรรมภายนอกเปOนกิจกรรมย!อยค!อนข4างมาก อีกส!วน
หนึ่งต4องตอบสนองทางเศรษฐกิจ และการท!องเที่ย วด4ว ย พิพิธ ภัณฑมีชีวิต ส!ว น
หนึ่งคือเปOนศูนยที่รับสินค4า ชุมชนเข4า มาวางจํา หน!า ย อีกส!ว นหนึ่งเปOน ศูน ยรวม
สิน ค4า ชุมชนตรงนี้เ ข4า สู!ช!อ งทางการจัด จํา หน!า ย โดยเฉพาะทางเว็ป ไซค เปOน
ศูนยที่หาข4อมูล การจํา หน!า ยจากต!า งจังหวัด เช!น วนัส นัน ทที่จังหวัด เชีย งใหม!
ก็จ ะเปOน ตัว กลางที่จ ะหาตลาดให4กับ ชุม ชนด4ว ย นี่คือ กิจ กรรมและหน4า ที่ข อง
พิพิธ ภัณ ฑมีชีวิต แต!อุป สรรคปRญ หาที่ผ!า นมาก็ต4อ งยอมรับ เนื่อ งจากเรามีก าร
เปลี่ย นบุคลากร โดยในปJที่ผ!า นมาเปลี่ย นไป 2 ครั้ง นี่ก็พึ่งได4เ จ4า หน4า ที่ใหม!
มาอีก 1 ท!า น เปOน คนแม!ฮ!องสอนของเรานี่เ อง ก็จ ะได4เ ชิญ มาสัม ภาษณอีก
ครั้งหนึ่ง ตรงนี้คือความต!อเนื่องของบุคลากร โดยเฉพาะตัวผู4จัดการเองก็มีการ
ปรับ เปลี ่ย นบ4า ง ก็เ ปOน เรื ่อ งส!ว นบุค คลของเขา บางท!า นก็ไ ปบรรจุเ ปOน
ข4าราชการ บางท!านก็ไปทําธุรกิจ ส!ว นตัว ตรงนี้ก็เ ปOน เรื่องปRญ หาและอุป สรรค
สํ า หรับ ตัว อาคารที ่เ ราได4ง บประมาณมาเพิ ่ม เติม คือ แผนเดิม ที ่เ ราทํ า ไว4
สมัย ก!อ นว!า เราจะทํ า อาคาร 2 ชั ้น เปOน ห4อ งดูง านกับ ห4อ งประชุม
แต!ง บประมาณเราไม!เ พีย งพอก็ไ ด4ทํา เพีย งโครงสร4า งทิ้ง ไว4 แต!ต อนนี้เ ราได4ง บ
ยุท ธศาสตรจังหวัด เพิ่มทํา ต!อเนื่องขึ้น มา มีหุ!น จัด แสดงต!า งๆ ที่กํา ลัง ทํา ขึ้น ใน
อนาคต นี่คือแนวทางของพิพิธ ภัณฑมีชีวิต เรื่องของการอนุรักษงานประเพณี
เปOนเรื่องที่ละเอียดอ!อนมาก ต4องใช4เวลาในการทําความเข4าใจและการนํา เสนอ
บางทีรูปแบบเล็กๆ น4อยๆ เหล!านี้บางทีเ ราอาจจะมองพลาดไปทําให4เ กิด ปRญ หา
เกิด กระแสในเรื ่อ งของข4อ พิพ าทอะไรกัน ขึ ้น มา ก็เ ชื ่อ ว!า ทุก ท!า นคงเห็น อยู!
ฉะนั้น ในงานหรือกิจกรรมในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต!างๆ ที่ผ!านพิพิธภัณฑมี
ชีวิต ออกมาจะต4อ งได4รับ การกลั่น กลองและดูแ ลค!อ นข4า งชัด เจน ต4อ งชัด เจน
เพื ่อ ไม!ใ ห4เ กิด ปRญ หาในอนาคต แนวทางของพิพ ิธ ภัณ ฑมีช ีว ิต ในวัน นี ้ ได4
ดํา เนิน การในด4า นการจัด ตั้ง คณะทํา งานของพิพิธ ภัณฑมีชีวิต ประกอบด4ว ยผู4รู4
ในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน และผู4ปฏิบัติ คือฝaายบริหารของเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอนของเรา ผู4รู4 เช!น ประธานชุมชน ท!าน ดร.จรูญ คํานวณตา ท!าน

ประธาน
สท.สุทัศน&

อ.โยธิน บุญ เฉลย เปOน ต4น นัก วิช าการ รวมถึง นัก ธุร กิจ ที่เ ชิญ เข4า มาเปOน
คณะทํา งานของพิพิธ ภัณฑมีชีวิต ของเราในอนาคตต!อ ไป จริงๆ แล4ว เราจะนัด
ประชุมคณะกรรมการชุดนี้ในวันพรุ!งนี้ คือวัน ที่ 19 กุมภาพัน ธ แต!เ นื่องจาก
ติด งานศพของแม!อ ดีต ท!า นนายกเทศมนตรีเ มือ งแม!ฮ!อ งสอน ท!า นสุเ ทพ นุช
ทรวง ที ่พึ ่ง เสีย ชีว ิต ลง ต4อ งไปร!ว มงาน จึง ได4เ ลื ่อ นการประชุม ของ
คณะกรรมการชุด นี้เ ปOน สัป ดาหต!อไป ก็ขอเรีย นให4ท!า นสมาชิกได4ทราบว!า สิ่ง
ต!างๆ ที่เราได4ทําไปมีอะไรบ4าง ขอบคุณครับ
ขอบคุณท!านนายกฯ ครับ เชิญท!านสุทัศนครับ
เรีย นท!า นประธานสภาที่เ คารพ ท!า นสมาชิก ผู 4ท รงเกีย รติ ผมสุทัศ น
ประสิทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 ตามที่ท!านนายกฯ
ได4ชี้แจงและอธิบ ายเพิ่มเติมก็ขอขอบคุณมาก มีบางประเด็นลักษะแนวทางการ
ปฏิบัติ ผมเองก็อยากเรียนผ!านท!านประธานว!าเปOนงบประมาณที่มาจากส!วนอื่น
ไม!ใช!งบประมาณจากเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ยกตัว อย!า งเช!น งบยุทธศาสตร
จังหวัด ถ4าหากเขาดําเนินการในเขตพื้นที่เทศบาล เรื่องงบประมาณจริงอยู!ที่ไม!
ต4อ งมาผ!า นสภาเทศบาลให4ค วามเห็น ชอบ แต!ใ นเรื่อ งรายละเอีย ดหรือ การใช4
พื้นที่ในเขตเทศบาล อย!างน4อยโครงการเหล!านั้นต4องเกิดในพื้นที่ในเขตเทศบาล
เมือ งแม!ฮ!อ งสอนก็ควรจะให4ส ภาเทศบาลได4รับ รู4ห รือให4ความเห็น ชอบ เพราะ
บางอย!างบางโครงการ ผู4คิดโครงการก็ดี ผู4ดําเนินโครงการก็ดี แต!ละโครงการมี
ทั้งผลดีและผลลบ อาจจะมีการส!งผลกระทบกับ พี่น4องประชาชนที่อยู!ใกล4เ คีย ง
หรือด4า นใดด4า นหนึ่ง ที่ผ มอยากจะฝากเรีย นไปถึงท!า นผู4บ ริห าร ถึงแม4จ ะเปOน
งบประมาณที่ไม!จํา เปOน ต4องมาผ!า นสภาเทศบาลเมือ งแม!ฮ!อ งสอน แต!กิจ กรรม
ใดๆ หรือ โครงการต!า งๆ ที ่เ กิด ขึ้น ในเขตเทศบาลของเราก็ค วรให4ส ภาได4รับ รู4
เพื ่อ จะได4ต อบให4ก ับ พี ่น 4อ งประชาชนได4 ก็ย ัง มีอ ีก เรื ่อ งที ่ผ มยัง กัง วลอยู !ค ือ
วัน นี ้เ ปOน วัน แถลงผลงานแต!ก !อ นที ่จ ะมีผ ลงาน ก็ต 4อ งมีก ิจ กรรม มีก ารทํ า
โครงการขึ ้น มา ก็ข ออนุญ าตท!า นประธานสภา ขอเท4า ความไปถึง งานที่
ดําเนินการอยู! ซึ่งก็มีผลงานออกมาบางส!วนแล4ว ผมอยากกราบเรียนถามว!า ใน
ครั ้ง ที ่เ ราประชุม สมัย วิส ามัญ เมื ่อ วัน ที ่ 26 ธัน วาคม 2557 ซึ ่ง ทางท!า น
ผู4บ ริห ารได4เ สนอญัต ติขอใช4จ!า ยเงิน สะสมซึ่งได4ผ!า นสภาเปOน ที่เ รีย บร4อยแล4ว ทีนี้
อยากกราบเรียนถามท!านประธานว!า ตามที่ท!านมีความประสงคจะซื้อที่ดินเพื่อ
แยกโรงเรีย นไปตั้งโรงเรีย นใหม!นั้น ท!า นสรุป เรีย บร4อยหรือ ยังว!า ท!า นเอาที่ดิน
แปลงไหน ท!านดํา เนิน การจัด ซื้อจัดจ4า งหรือยัง ซึ่งในความเห็น ส!วนตัว ของผม
ผมได4ป ระชุมไปเมื่อการประชุมสมัย วิส ามัญ ว!า ขบวนการที่เ กิด ขึ้น เปOน อย!า งไร
ทางท!า นผู4บ ริห ารและท!า นผู4บ ริห ารก็ต อบว!า เมื่อเราผ!า นงบประมาณตรงนี้ไ ป
แล4วกระบวนการที่ผมต4องการจะเกิดขึ้นทีหลัง จะเกิดขึ้นก!อนหรือเกิดขึ้นหลังไม!
เปOนไรครับ ณ วันนี้ผมเรียนถามว!าคุณดําเนินการไปถึงไหนแล4ว ถ4าหากว!าท!าน
ได4ดําเนินการไปถึงไหนแล4วก็ตาม ท!านจะเลือกที่ดินแปลงไหนก็แล4วแต! สภาคง
ไม!เข4าไปเกี่ยวข4อง แต!เมื่อท!านเลือกแล4วว!าที่ดินแปลงไหน ผมขอแนะนํา นี่คือ
คําแนะนําของผม สมควรจะนําเข4ามาให4สภาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะไม!ให4
เกิด ปRญ หาใดๆ ตามมา ฟRงวัต ถุป ระสงคผมดีๆ นะครับ หากท!า นได4เ ลือกที่ดิน
แปลงใดแล4ว ท!านควรที่จะนําเข4าสู!สภาเพื่อให4สภาให4ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
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นายกฯ

เพราะญัตติครั้งที่แล4วคือญัตติขอใช4เงินแต!ท!านไม!ได4ให4สภาเห็นชอบว!าท!านจะเอา
แปลงไหน ที่ผ มนํา เรีย นเสนอนี้ วัต ถุป ระสงคคือเพื่อไม!ใ ห4โ ครงการนี้มีปRญ หา
ผมเสนอให4ว!านําเข4าสู!สภาให4ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านประธาน มีท!านสมาชิกท!านใดเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ
เรีย นท!า นประธานสภาที ่เ คารพ ท!า นสมาชิก ผู 4ท รงเกีย รติ ผมนาย
สมบูรณ ศิลปนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 จากที่ได4ฟRง
ท!านนายกฯ พูด มีข4อสังเกต 2 ประเด็น คือ เรื่องงบบประมาณในเทศบัญญัติ
และนอกเทศบัญ ญัติ เกี ่ย วกับ เรื่อ งเม็ด เงิน ทุก บาททุก สตางคผมไม!ไ ด4คิด เลย
ผมคิด แค!เ รื ่อ งโครงการและเรื ่อ งผลกระทบ เรื ่อ งส!ว นการได4ร ับ รู 4ข องพี ่น 4อ ง
ประชาชนนั ่น เอง ได4ย ิน ท!า นนายกบอกว!า เงิน งบประมาณนอกเทศบัญ ญัติ
เงินทุกเม็ดทุกสตางคไม!ต4องผ!านสภา ผมว!าท!านควรจะไตร!ตรองให4ดีว!าสมัยก!อน
ท!า นก็เ ปOน รองนายกฯ ท!า นก็เ คยเห็น ลักษณะเงิน นอกเทศบัญ ญัติในการขุด รอก
หนองจองคํา มาแล4ว ขั้น ตอนแรกก็จ ะดูด เอาโคลนเอาอะไรออกไป สุด ท4า ยมา
ต4องเข4า สภาปรึกษาหารือกัน สักพักใหญ!ๆ 2 – 3 ครั้ง สุด ท4า ยต4องเอาน้ํา ออก
ขุดรอกกันแบบธรรมชาติปกติที่ชาวบ4านเขาทํากัน นี่คือประเด็นที่ผมมีข4อสังเกต
นํา เสนอให4ท!านนายกฯ เปOน ข4อมูล ไว4ด4วย ที่ท!านพูดว!า เงิน ทุกบาททุกสตางคไม!
ผ!า นสภานั้น สภาไม!ได4ส นใจเงิน ทุกเม็ด ทุกสตางคหรอกครับ แต!จ ะสนใจเรื่อง
ความเปOนไปได4 สืบเนื่องจากท!านสุทัศนบอกว!า ถ4าอยู!ในเขตเทศบาลสภาก็ควร
จะได4รับ ทราบ นี่คือข4อสังเกต ส!ว นไหนที่สภาควรจะได4รับ ทราบก็เ พื่อเปOนการ
เห็น ร!วมกัน เปOนความพึงพอใจในส!วนรวม ของสมาชิกสภาเทศบาลที่เ ราไม!ได4
เข4า สภาแล4ว เราไม!ไ ด4ค ิด เรื ่อ งเงิน อะไรสัก อย!า ง เราคิด เรื ่อ งความถูก ต4อ ง
เรื่องความพอใจ เรามาเพื่อบริหารพี่น4องประชาชนให4ได4รับความพึงพอใจสูงสุด
ขอเรียนผ!านมาในลักษณะเช!นนี้ ผมชี้แนะให4ท!านนายกฯ ได4เห็นเหตุการณผ!า น
มาแล4วว!าเปOนแบบนี้ เกี่ยวกับการใช4เงินนอกงบประมาณ ซึ่งผมก็สังเกตว!า เงิน
นอกงบประมาณ เช!น อะไรเท!า นั ้น เอง ไม!ไ ด4ถ ามยืด ยาวไปถึง ขั ้น ว!า ท!า น
ดําเนิน การอะไรเปOน อย!างไร ผมอยากทราบว!าเงิน นอกงบประมาณในปJ 2557
เช!นอะไรบ4างเท!านั้นเอง ขอบคุณครับท!านประธาน
ขอบคุณครับท!านสมบูรณ เรียนท!านสมาชิผู4ทรงเกียรติ ขณะนี้เราอยู!ใน
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
ประจําปJ 2557 นายกฯ ก็ได4แถลงไปแล4ว มีสมาชิกท!านใดต4องการซักถามเพิ่มเติม
เรียนเชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาและท!านสมาชิกสภาเทศบาลครับ เมื่อสักครู!มีท!าน
สมาชิก คือท!านสุทัศน ประสิทธิกุล และท!านสมบูรณ ศิลปนันท ได4ซักถาม ใน
เรื่องของที่ดินผมคิดว!าน!าจะเปOนวาระอื่นๆ ขออนุญาตตอบในวาระอื่นๆ สําหรับ
วาระที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน ประจําปJ
2557 ที่ ท!านสมบู รณ ศิ ลปนั นท ได4 ซักถามเพิ่มเติมมาว! า เงิ นไม! ต4องผ!านสภา
เช!น หนองจองคํา ที่ท!านว!าคําถามที่ท!านถามผม ครั้งแรกท!านถามว!าทําอย!างไร
คําว!าอย!างไร ผมก็ต4องอธิบายทุกอย!าง ถ4าไม!อธิบายทุกอย!างมันจะครบไหม เดี๋ยว
ท!านก็ต4องกลับมาถามผมอีก แล4วองคประกอบของอย!างไรคืออะไร ผมต4องตอบว!า
อย!างไรคืออะไร ผมก็ต4องอธิบายไป มันก็ต4องรวมถึงเม็ดเงินด4วย โครงการก็ต4อง
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ใช4เม็ดเงิน อย!างไรก็ต4องมีเม็ดเงิน นี่คือเนื้อหาที่ผมตอบ แล4วผมก็ไม!ได4พูดสักคําว!า
เงินไม!ต4องผ!านสภาสักบาท ผมเพียงแต!บอกว!าเงินมี 2 ส!วน คือ ส!วนที่ผ!านสภา
ปกติ และอีกส!วนหนึ่งที่ไม!ได4ผ!านสภา เนื่องจากว!าเปOนงบจากหน!วยงานอื่น ผม
เกรงว!า ถ4าพี่น4องประชาชนได4เข4าใจว!าเงินทุกบาททุกสตางคไม!ต4องผ!านสภา เดียว
จะเหมารวมว!าผมพูดว!าทุกบาททุกสตางคไม!ต4องผ!านสภา แต!รายละเอียดที่ผมพูด
ขอให4ทุกท!านเข4าใจเจตนาและฟRงประเด็นให4หน!อยว!า เจตนาคือบอกว!าทําอย!างไร
มีอะไรบ4าง เงินในเทศบัญญัติมีกี่โครงการ กี่บาท ก็ต4องอธิบายว!าทําอย!างไร เงิน
นอกเทศบัญญัติ ในระเบียบข4อกฎหมายโดยทางปฏิบัติ ข4อเท็จจริงไม!ต4องผ!านสภา
แต!เราใช4โครงการตามแผน 3 ปJ เพื่อขอสนับสนุนเงินงบประมาณเหล!านี้ นี่คือ
ประเด็น เราเอาโครงการไปของบประมาณ ซึ่งเปOนงบประมาณของหน!วยงานอื่นที่
ไม!ต4องผ!านสภาของเรา งบประมาณตรงไหนที่ต4องผ!านสภาก็ต4องเข4าสภาตามระบบ
แต!ทุกๆ กิจกรรมที่ไม!ได4ผ!านสภา โครงการเหล!านี้เปOนโครงการที่อยู!ในแผน 3 ปJ ที่
ผ! า นมากั บ ขบวนการที่ ถู ก ต4 อ งทั้ ง หมด ถึ ง อยู! ใ นแผน 3 ปJ ไ ด4 และต4 อ งผ! า น
คณะกรรมการแผนถึ ง ออกมาได4 งั้ น ไม! ส ามารถไปของบประมาณได4 ที่ ท! า น
ยกตั วอย!างหนองจองคํา ก็ขอเรี ยนว!าผมก็ จําไม!ได4 ว! าหนองจองคํา นี้เ ข4าใจว! างบ
ยุทธศาสตรจังหวัดมาสนับสนุนในการขุดลอก แต!ไม!แน!ใจว!าวันนั้นเข4าสภาเนื่องจาก
เกิดปRญหาอะไร แต! ณ วันนี้ ถ4าท!านยกตัวอย!างกรณีนี้ขึ้นมา มีโครงการไหนบ4าง
ที่เกิดปRญหาขึ้นมาแล4วต4องมากผ!านสภา ยังไม!มี ทุกโครงการที่ทํา ทุกโครงการที่
นําเสนอไปคือโครงการที่มาจากความต4องการและอยู!ในแผนอยู!ในขบวนการขั้นตอน
ทั้งหมด แล4วเปOนโครงการที่เรานําเสนอกับชุมชน กับทุกๆ ท!านทราบว!ามีกิจกรรม
อะไรบ4าง แน!นอนว!ารูปแบบของกิจกรรม เนื้อหาของกิจกรรมต!างๆ พอเริ่มทํางาน
มาแล4ว อย!าที่ท!านสุทัศนถามว!ามีปRญหาอะไรบ4าง ผมก็เรียนไปแล4วว!า ทุกงานทุก
กิจกรรมคนทํางานก็ต4องเจอปRญหา แต!เปOนปRญหามากปRญหาน4อยที่เราแก4ไขได4หรือ
ไม!ได4เท!านั้นเอง แต!ปRญหาเหล!านี้เปOนปRญหาที่เราสามารถดําเนินการได4 แก4ไขได4
โดยเฉพาะรู ป แบบต! า งๆ เราทํ า ตามรู ป แบบ เจ4 า หน4 า ที่ ทํ า ตามรู ป แบบ
คณะกรรมการทําตามรูปแบบ แน!นอนว!างานออกมาถูกต4องแต!อาจไม!ถูกใจทุกคน
ผมเชื่อตามลักษณะนั้น ทุกอย!างจะถูกใจคน 100% เปOนไปไม!ได4 แต!ทุกๆ อย!างที่
ทําออกมาแล4ว ทุกๆ คนต4องไม!เสียหายและทุกคนต4องได4ประโยชนแต!ในเรื่องของ
ความถูกใจ ก็ขอให4ส!วนใหญ!เปOนที่ถูกใจและประทับใจก็ถือว!าบรรลุเปYาหมายและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์แล4ว แต!ทุกอย!างต4องไม!เสียประโยชน ไม!ทําให4บ4านเมืองเสียหาย
นี่คือประเด็นที่ผมอยากทําความเข4าใจ ถ4าขมวดรวมกันมาแบบนี้แน!นอนว!าหลาย
ท!านที่ไม! ได4ฟRงตั้งแต!ต4 นเข4 าใจว!าเงินทุ กบาททุกสตางคไม!ต4องผ!า นสภา อยากทํ า
ความเข4าใจให4สมาชิกทุกท!านและประชาชนที่รับฟRงทางบ4านได4ว!าเจตนาที่ผมอธิบาย
เมื่อสักครู! คืออะไร ขอบคุณครับ ในประเด็นของท!านสุทัศนผมจะขอตอบในวาระ
อื่นๆ นะครับ
ขอบคุณครับท!านนายกฯ ค!อนข4างชัดเจนในเรื่องของงบในเทศบัญญัติและ
นอกเทศบัญญัติ เชิญท!านสมบูรณครับ
ขออนุญ าตท!า นประธานเพิ่มเติมสักเล็กน4อยครับ เดี๋ย วจะเข4าใจผิด กัน
ใหญ! ผมเริ่มตั้งแต!แรกแล4ว ว!า การจัด ทํา งบประมาณมีในเทศบัญ ญัติและนอก
เทศบัญญัติ ถ4าในเทศบัญญัติรู4ตัวอย!างการใช4เงินทุกเม็ดทุกสตางค แต!ผมเรียน
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ถามตั้ง แต!แ รกแล4ว ว!า เงิน นอกเทศบัญ ญัติ โครงการเทศบัญ ญัตินี้ ผมถามว!า
อย!างเช!นอะไรบ4าง ผมถามแบบนี้ ผมอยากทราบว!าถ4าหากใช4เงินไปผมว!าผมไม!
สนใจเรื ่อ งตัว เงิน งบประมาณหรอก แต!ถ ามว!า โครงการนอกเทศบัญ ญัติเ ช!น
อะไรบ4า ง ผมเคยเห็น มีปRญ หามาแล4ว ในเรื่อ งเงิน ลัก ษณะเช!น นี้ คือ การสร4า ง
หนองจองคํา ทีแรกว!าจะทําอย!างไร ขึ้นกราฟNกบนจอด4วย แต!สุดท4ายก็มาสรุป
สรุป จนมาใช4ข ุด รอก นี ่ผ มอธิบ ายให4ท !า นฟRง แต!ที ่ว !า ทุก อย!า งต4อ งเข4า เรื ่อ ง
งบประมาณ อีกหน!อยจะไม!เข4าสภาแล4วเรื่องการใช4เงิน ไม!ใช! ไม!ได4คิดอย!างนั้น
ไม!ได4หมายความว!าอย!า งนั้น ในเทศบัญญัติก็รู4กันโดยอัตโนมัติว!าประจําปJจะคิด
แบบนี้ แต!น อกเทศบัญ ญัติอย!า งเช!น อะไรบ4างที่เ ปOน โครงการที่เ ข4ามา แต!ผ มได4
ยินแว6ปหนึ่งว!าเงินทุกเม็ดทุกสตางค เงินนอกเทศบัญญัติไม!ต4องผ!านสภา ผมได4
ยิน ฟRง เทปดูก็ไ ด4 อย!า ต!อ ล4อต!อ เถีย งผมเลย จบก็จ บครับ ท!า น แต!ผ มถามว!า
โครงการนอกเทศบัญ ญัต ิม ีโ ครงการอะไรบ4า ง ทราบว!า มีป ระเด็น ที ่ท !า น
ยกตัว อย!า งมาโครงการนั้น อยู!ในเขตเทศบาล ถ4า มีปRญ หาเราร!ว มกัน คิด ร!ว มกัน
แก4ไข เท!านั้นเองครับท!านประธาน ขอบคุณครับ
ขอบคุ ณครั บ ด4 ว ยความเปO น ห! ว งทั้ งในเทศบั ญ ญั ติ และนอกเทศบั ญ ญั ติ
โครงการโดยตรงของเทศบาลหรือไม! หรือเปOนงบจากจังหวัด ค!อนข4างชัดเจนแล4ว
เพราะว! า ท! า นนายกฯ อภิ ป รายไปยาวพอสมควรแล4 ว มี ส มาชิ กท! า นใดซั กถาม
เพิ่มเติม เรียนเชิญครับ หากไม!มีจะเข4าสู!ระเบียบสาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ เลยนะ
ครับ
ทราบ
เรื่อง อื่นๆ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู4ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนาย
อุดม ชุ มภู ศรี สมาชิ กสภาเทศบาลเมืองแม! ฮ!องสอน เขต 2 กลุ! มรั กษพั ฒนา
แม!ฮ!องสอน อยากให4สมาชิกทุกท!านกระชับเวลาด4วย
เพราะท!านเลขานุการ
สภา นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน และสมาชิกสภาที่จะไปร!วมงานฌาปนกิจ
ศพของแม!ท!านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน ที่จังหวัดกําแพงเพชร อยาก
ให4กระชับเวลานิดหน!อย ผมมีเรื่องที่จะฝากไปยังท!านผู4บริหารกองการศึกษา ใน
ฐานะที่ผมเปOนคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
ที่ ได4 ป รึ กษาหารื อกั น และมี ข4อ ปR ญ หาที่ จ ะดํ า เนิ น การในภาคฤดู การศึ กษาหน4 า
เพราะว! า โรงเรี ย นเทศบาล 2 เฉลิ ม พระเกี ย รติ ณ ตอนนี้ ที่ ไ ด4 ส อบถาม
คณะกรรมการสถานศึกษาสรุปออกมา อยากให4กองการศึกษารีบส!งการประเมินผล
ของโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ ผ!านไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา เพราะถ4 าได4รับการประเมิน เรียบร4อยแล4ว ทาง
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือทางโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ สามารถ
ที่จะนํานักศึกษาที่กําลังจะจบ ทางคณะกรรมการจะส!งมาฝcกงานที่โรงเรียนเทศบาล
2 เฉลิมพระเกียรติได4 แต! ณ ตอนนี้เรายังไม!ได4ผ!านการประเมินผลของโรงเรียน
เทศบาล 2 ดังนั้นเราก็ผ!านที่จะได4รับนักศึกษาเข4ามาฝcกงาน เพราะตอนนี้โรงเรียน
เทศบาล 2 เฉลิ มพระเกี ย รติ ข าดทั้ งครู ครู พี่ เ ลี้ ย ง ขาดหลายๆ อย! า งในการ
ดําเนินการในปJการศึกษาหน4า ดังนั้น อยากฝากไปทางกองการศึกษาให4รีบเร!งส!ง
การประเมินผลให4ผ!าน เราก็จะไม!ได4ขาดโอกาส และกิจกรรมที่เราต4องย4ายโรงเรียน
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ไปที่ใหม! ก็ต4องเตรียมความพร4อม ไม!ว!าจะเปOนบุคลากรหรือครู ครูพี่เลี้ยง ต4อง
พร4 อ ม เด็ ก ที่ จ ะรั บ เพิ่ ม ก็ ต4 อ งพร4 อ ม ก็ ข อฝากไปทางกองการศึ ก ษาเท! า นี้ ค รั บ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านอุดม ก็อยากฝากไปทางทีมงานผู4บริหารช!วยกําชับกอง
งานที่เกี่ยวข4อง ให4เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน เชิญท!านไมตรีครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ตอนแรกผมฟRงท!านสมาชิกผู4ทรงเกียรติ
ท!านอุดม ชุมภูศรี ก็แอบดีใจอยู!ลึกๆ ว!าเวลาจะกระชับ ปรากฏว!าท!านลากเข4าไป
อีกหลายนาที ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ ก็กระชับเวลากันหน!อยนะครับ เชิญท!านจันทรพล
เรีย นท!า นประธานสภาที่เ คารพ ท!า นสมาชิกผู4ท รงเกีย รติทุกท!า น ผม
นายจัน ทรพล ฟองแก4ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!ม
รักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ก็มีอยู! 2- 3 เรื่องที่จะเสนอท!านผู4บ ริห าร ด4วยเราเปOน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 ร!วมกัน นอกจากเราจะย4ายไปที่
ใหม!แ ล4ว ณ วัน นี ้ ผมคิด ว!า อัต ราครูที ่ย 4า ยออกไปเรายัง ไม!ม ีผู 4ที ่จ ะมาแทน
ตําแหน!งที่ว!างอยู! ในส!วนนี้เปOนปRญหาที่จะต4องหาบุคลากรมาทดแทนในอัตราที่
เราได4ให4เขาย4ายไป ซึ่งก็จะส!งผลให4ตัวเด็กนักเรียนเองในด4านการศึกษา ถ4าหาก
เปOน ไปได4ผ มอยากให4ก าสอบคัด เลือ กในวัน นี ้ เรามีเ จ4า หน4า ที ่ที่ผ !า นการอยา
โรงเรียน ท.2 ก็มีหลายท!าน หากเราจะคัดเลือกครูอัตราจ4าง บางครั้งเราต4องรอ
จากรัฐ ซึ่งตรงนี้เราก็มีรายได4จากการจัดเก็บภาษี และเทศบัญญัติเราก็ต4องผ!าน
การอยู!กับโรงเรียน ท. 2 ก็มีอยู!หลายท!าน เราเองก็มีรายได4จากการจัดเก็บภาษี
เราน!าจะพิจารณาสอบคัด เลือกบุคลากรที่อยู!ในสังกัดของเราเอง หรือเปOนกรณี
พิเ ศษซึ ่ง ผ!า นการอยู !โ รงเรีย นมาไม!น4อ ยกว!า 3 ปJ ถ4า เปOน ไปได4เ ราอาจสอบ
ภายในเพื่อหาบุคลากรมาทดแทนในตําแหน!งที่ว!าง และคิดว!าน!าจะมีการสํารอง
ไว4 หากขาดครูอัตราจ4างเราก็สามารถเรียกเข4ามาทดแทนได4โดยไม!ต4องสอบใหม!
ส!ว นที่ 2 คือ ในการส!งเด็ก ไปแข!งขัน ต!า งๆ ถ4า เปOน ไปได4ที่มีก ารประกวดแบบ
หลายระดับ ชั้น ประสบการณของเด็กและครูเ ราได4พาเด็กผ!า นการจัด ประกวด
จัด นิท รรศการต!า งๆ เพื ่อ มาปรับ ปรุง และแก4ไ ขปRญ หาสถานศึก ษาของเรา
เหมือ นการไปทัศ นศึก ษานอกสถานที ่แ ละตัว เด็ก เองก็เ หมือ นไปเรีย นรู 4น อก
สถานที่ จากต!า งจัง หวัด ผมคิด ว!า เปOน ผลดีกับ ครูแ ละบุค ลากรรวมถึง ตัว เด็ก
นักเรียนเองที่จะได4มีประสบการณในการทํางานต!างๆ ซึ่งการพัฒนาส!วนอื่นก็จะ
ดีขึ้น ตามลํา ดับ ประเด็น สุด ท4า ยอยากเพิ่มเติมเรื่องพิพิธ ภัณฑมีชีวิต คือ เราได4
บุค ลากรที ่ม าแทนที ่เ ปOน คนในจัง หวัด เอง ก็คิด ว!า เปOน ส!ว นหนึ ่ง ที ่ไ ม!ต4อ งมีก าร
โยกย4าย แต!ส!วนที่สําคัญคือ คนที่เข4า มาแล4ว ท!านต4องรู4วิถีชีวิตและประเพณีทั้ง
12 เดือน ให4แน!ชัด ไม!เช!นนั้นพิพิธภัณฑมีชีวิตก็จะตายไปโดยที่บุคลากรที่อยู!ใน
องคกรไม!ส ามารถรู 4ว !า คว ามหมายของคํ า ว!า พิพ ิธ ภัณ ฑมีช ีว ิต คือ อะไร
เพราะฉะนั้นเราต4องรู4ประเพณีทั้ง 12 เดือน และต4องมีข4อมูลตายตัวเลย เช!น
ปอยส!า งลองเราจะมีวัน ที่ 1 – 4 เมษายน ทุก คนต4อ งรู4 เจ4า หน4า ที่ต4อ งรู4แ ละ
ประชาสัมพัน ธไปด4ว ย แม4แต!ป ระเพณีถวายข4า วมธุป ายาธ ใน 3 เดือน เรา
สามารถรู4เ ลยว!าในแต!ล ะอาทิต ยมีที่ไหน กิจ กรรมในแต!ล ะเดือน ถ4า เปOน ไปได4
น!า จะมีก ารลงในปฏิทิน ที ่เ ราทํ า ของเทศบาลเอง ส!ง ให4กับ การท!อ งเที ่ย วแห!ง
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ประเทศไทย ให4เขารู4ว!ากิจกรรมของแต!ละเดือนของเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนมี
อะไรบ4า ง ถ4า เราเข4าใจระบบพิพิธ ภัณฑมีชีวิต ก็จ ะสามารถทําให4มีการท!องเที่ย ว
ทั้ง 12 เดือน ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านจันทรพล ก็ฝากกองงานที่เกี่ยวข4องดูแลเรื่องประเพณี
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข4อง มีสมาชิกท!านใดสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
เรี ยนท!า นประธานสภาที่ เคารพ กระผมกิติ ชัย ชาติ เวี ย ง สมาชิ กสภา
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักแม!ฮ!องสอน เรื่องอื่นๆ ก็ มีเรื่องเกี่ยวกับ
อัคคีภัย ก็จะเปOนประเด็นของชุมชนปางล4อเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ!านมา
ไหม4ไป 1 หลัง ซึ่งท!านสุนทร ชินวงศ ได4เคยพูดในสภาแห!งนี้ว!าเราจะมีวิธีปYองกัน
อย!างไร และเมื่อต4นเดือนนี้เองก็เปOนเหตุเพลิงไหม4ที่บ4านท!านนายกเอง ถือโอกาส
ว!า เพลิงที่ไหม4ทั้ง 25 หลังนั้นเปOนบ4านเรือนของพี่น4องประชาชนปางล4อ 1 หลัง
และบ4านท!านนายกฯ ซึ่งเปOนท!านผู4บริหารเทศบาล 1 หลัง ซึ่งของท!านนายกฯ
ไหม4เพียงเล็กน4อย เปOนเพียงไหม4เครื่องใช4ไม4สอยในบ4าน ซึ่งสามารถระงับเหตุได4
ทัน แต!ของปางล4อเสียหายทั้งหลัง ประเด็นที่ยกขึ้นมานี้ไม!ใช!สร4างความเดือดร4อน
เหตุของความสูญเสียทางทรัพยสินมากล!าวเปOนเรื่องล4อเล!น และขอแสดงความเห็นใจ
กับผู4ที่สูญเสียบ4านเรือน บ4านท!านนายกฯ ก็ถือว!าโชคดีที่ท!านระงับเหตุได4ทัน แต!
ประเด็นที่ผมอยากสอบถามก็คือในฐานะที่ท!านนายกฯ เองก็เปOนผู4ประสบเหตุตรงนี้
และท!านก็มีตําแหน!งในการบริหารงานเทศบาลและงานปYองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตรงนี้ผมอยากเรียนถามท!านประถามสภาผ!านท!านนายกฯ ว!า ในกรณีตัวอย!าง 2
– 3 เคสที่ ยกขึ้ นมานี้ ท!านนายกฯ มีวิ ธีอย!างไรบ4างในการปรับปรุ ง งานปYองกั น
อย!างไรเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม4 ผมคิดว!าน!าจะมีเรื่องของทางทฤษฎีและการฝcก รวมทั้ง
เรื่องประสิทธิภาพในการเข4าดําเนินการ และได4ยินพี่น4องประชาชนได4พูดถึงว!าการแจ4ง
เหตุก็มีส!วนที่การติดต!อสื่อสารทางโทรศัพท อาจจะยังไม!สามารถติดต!อได4ทุกระบบ
เลยถือโอกาสว!าวิกฤตตรงนี้ และในฐานะที่ท!านนายกฯ ได4เปOนผู4บริหารเอง ก็หวังว!า
ท!านนายกฯ น!าจะมีแนวทางที่บอกกับพวกเรา สมาชิกสภาเทศบาลหรือบอกกับพี่
น4องประชาชนว!า งานปYองกันฯ เทศบาลนี้มีสิ่งใดบ4างที่ต4องปรับปรุงให4ดีขึ้น และมี
ส!วนใดที่จะเพิ่มเติมทั้งทางด4านสมรรถภาพของบุคลากรหรือการเพิ่มเติมอุปกรณ หรือ
งบประมาณต!างๆ เอาเคสนี้เปOนตัวอย!างและแสดงความเห็นใจด4วยกับผู4ที่เสียหายจาก
เหตุเพลิงไหม4ด4วยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านกิติชัย มีสมาชิกท!านใดสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
ท!านประธานครับ ผมเองก็อยากจะใช4เวลานิดเดียว ฝากเรียนถึงพี่น4อง
ประชาชนบริเวณหน4 าตลาดสดที่เช!าอาคารพาณิชยของเทศบาล ตั้งแต!ปากทาง
ด4านข4างธนาคารกรุงไทย ปRญหาของท!านคือรางระบายน้ําส!งกลิ่นเหม็น ระบายน้ํา
ไม!สะดวก เรื่องนี้ได4ปรึกษานอกรอบกับท!านนายกฯ แล4ว ท!านจะดําเนินการแก4ไข
ให4 ผมคงจะไม!อภิปรายในสภาแล4วนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านสุทัศน มีสมาชิกท!านใดสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ เชิญ
ท!านนายกฯ ครับ
เรียนท!านประธานสภา ท!านสมาชิกสภาทุกท!าน ประเด็นคําถามที่ท!าน
สมาชิก ถามมา ก็ข อตอบของท!า นอุด มที่ไ ด4ส อบถามมา ก็จ ะให4ท างโรงเรีย น
รีบดําเนิน การ ส!ว นของท!านจันทรพลที่เรีย นว!า ในการบรรจุหรือการสอบของ

พนักงานเทศบาล ในกรณีนี้ เมื่อก!อนจะเปOนคําสั่งของกรมที่มีอัตราครูจ4างสอน
3 ปJ ให4ม ีก ารประเมิน ครูศ ูน ยเด็ก ถ4า เปOน เงื ่อ นไขพนัก งานจ4า งของกรม
เมื่อครบ 3 ปJ สามารถประเมินเพื่อบรรจุได4 อีกแนวหนึ่งคือท4องถิ่นเปNดสอบ
บรรจุเองแต!ต4องมีตําแหน!ง อีกส!วนหนึ่งคือการรับโอน ก็เช!นกันที่ต4องมีตําแหน!ง
ในกระบวนการที่จ ะสรรหาบุคคลเข4า มาในตํา แหน!งได4 ต4องมีทางกรมอนุมัติมา
ก!อน ช!องทางเข4า สู!การสรรหาก็อย!างที่เรียนว!า ถ4าอยู!ในเงื่อนไขของกรมมีการ
ประเมิน แต!ใ นเฉพาะศูน ยเด็ก สอบบรรจุนี ่ค ือ เรื ่อ งปกติที ่ท 4อ งถิ ่น สามารถ
ดําเนินการได4 สามารถรับโอนได4 และอีกส!วนคือบรรจุจากกรมมาผ!านบัญชีกรม
มา แต! ณ ปRจจุบันนี้ทางรัฐบาลมีหนังสือให4ชะลอการรับโอนทั้งหมดทั่วประเทศ
จนกว!า จะมีร ะเบีย บในเรื่องการรับ โอนพนัก งานเจ4า หน4า ที่ไ ด4อีก ครั้ง ซึ่ง ตรงนี้
อัตราพนักงานเทศบาลรวมทั้งครูเราว!างเกือบ 20 อัตรา รวมถึงอัต ราที่เราจะ
เปNดใหม!ที่พึ่งผ!า น กทจ. ไปเมื่อ 2 เดือนที่ผ!า นมา วัน นี้ขบวนการในเรื่องการ
สอบบรรจุในเรื่องการประเมิน อย!า งที่ท!า นเรีย นถาม ไม!ส ามารถดํา เนิน การได4
ขบวนการที่สามารถดํา เนินการได4เพียงอย!า งเดียวคือการขอรับโอนเพียงเท!า นั้น
ซึ่งการรับโอน ณ วันนี้เราก็ได4ทําประกาศออกไปแล4ว มี 10 กว!าอัตรา มีแค!
2 อัตราเท!านั้นที่ทําเรื่องเข4ามา เพื่อขอโอนย4ายมาอยู!ในเขตเทศบาล แต!ไม!ได4
หมายความว!า เมื่อขอโอนย4า ยเข4า มา ทุกๆ คนจะได4ห มด ไม!ใช!น ะครับ ก็ต4อง
ผ!านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรงกับตําแหน!งหรือเปล!า และต4องผ!า น
การสัมภาษณและพิจารณาว!าเหมาะสมหรือไม! ก็เรียนท!านสมาชิกนะครับ แนว
ทางการแก4ปRญ หา ตอนนี้ทางโรงเรีย นได4เ ตรีย มความพร4อมในการเพิ่มจํา นวน
คาบเรีย น และจ4างในลักษณะพนักงานจ4างทั่ว ไปที่มีวุฒิครูเ ข4าไปแก4ปRญหาก!อน
ในเรื่อ งที่ดิน ที่ท!า นสุทัศ นได4เ ปOน ห!ว ง ขบวนการคือ ให4ผ!า นสภา เมื่อ ผ!า นสภา
อนุมัติวงเงินแล4ว ก็เคยได4ตอบไปครั้งหนึ่งแล4วว!า เมื่ออนุมัติวงเงินแล4ว ก็มีผู4
ประสงคที่จ ะขายเข4า มา หลังจากนั้น ก็จ ะเปOน เรื่องการต!อรองราคา ซึ่งก!อนถึง
กระบวนการต!อรองราคา เราก็ได4นํามติของสภาอนุมัติไปยี่สิบกว!าล4านบาท ก็ได4
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา เชิญคณะกรรมการชุมชน เชิญหลายๆ ท!านมา
นั่งคุยว!า ที่ดินทั้งหมดที่มีผู4ประสงคจะขายมีใครบ4าง และหาข4อมูลเพิ่มเติมว!ามี
ที่ดิน ตรงไหนเหมาะสมก็ม าเสนอเพิ่มเติมในช!ว งเวลานั้น แต!ต4อ งไม!เ กิน วงเงิน
เพราะวันนั้นเราขออนุมัติวงเงินจัดซื้อที่ดิน พอกระบวนการตรงนั้นเสร็จ ก็ผ!าน
คณะกรรมการสรรหาต!า งๆ เรีย บร4อ ยแล4ว ก็ไ ปสู!ค ณะกรรมการต!อ รองราคา
วัน นี ้ที ่ด ิน ที ่ค ณะกรรมการสรรหาและมติต !า งๆ ออกมานี ้ เราได4แ ล4ว และ
คณะกรรมการต!อรองราคาก็ดํา เนิน การต!อรองราคาแล4ว ซึ่งที่ต รงนี้ผ มต4องขอ
อภัยเพราะว!าผมไม!ได4เตรียมข4อมูลมาก!อน เปOนที่ดินประมาณ 11 ไร!กว!า เปOน
ที่ที่ติดกับโรงเรียนเทศบาล ถนนบริบาลเมืองสุขติดกับมายเวย ต4องขออภัยที่จํา
ชื่อเจ4าของที่ดินไม!ได4นะครับ แต!ที่เราเข4าใจว!าเปOนที่ของคุณนายแมว แต!ไม!ใช!ที่
ของเขา เปOน ชื ่อ ของลูก หรือ ของหลานเขา ซึ ่ง ผลจากการต!อ รองราคาที ่ด ิน
ทั้งหมดแล4ว เราได4มีการตัดพื้นที่บางส!วนที่เปOนที่งอกที่อะไรต!างๆ ณ วันนี้ (ถ4า
จําตัวเลขไม!ผิด) อยู!ที่ประมาณยี่สิบหกล4าน แต!วันนี้โดยเนื้อหาแล4วอยู!ที่ยี่สิบสอง
ล4านเศษ เราสามารถต!อลองราคาลงมาได4 แล4วเราได4ทําผังทําแนวตรงนี้ เรายัง
ไม!ได4ซื้อเพียงแต!เ ปOน การตกลงราคาเท!า นั้น ยังไม!ถึงกระบวนการที่ต4องจ!า ยเงิน

จ!ายทองกัน ซึ่งกระบวนการนี้ต4องเปOนอํานาจผู4ว!าราชการจังหวัดวันนี้เราเอาคํา
ประส งคขอขาย เราเอามติข องคณะกรรมการจัด ซื ้อ จัด หาที ่ด ิน แล ะ
คณะกรรมการต!อรองที่ดิน รวมถึงทําผังนําเสนอผู4ว!าราชการจังหวัดขออนุมัติขอ
ซื้ออย!างถูกรูปแบบ เมื่อผู4ว!าราชการจังหวัดอนุมัติแล4วจะมาเข4ากระบวนการพัสดุ
จัด ซื้อจัด จ4างต!อไป นี่คือ สิ่งที่กํา ลังดํา เนิน การอยู! นี่คือในเรื่องของที่ดิน ใน
ส!วนของท!านกิติชัย ก็ต4องขอขอบคุณท!านกิจิชัยที่เปOนห!วง ซึ่งครอบครัวผมเองก็
เปOนครอบครัวหนึ่งที่เจอ และก็คิดว!าคงไม!มีใครอยากให4เกิดทุกๆ ภัย สําหรับที่
บ4า นผมเองขอบอกเลยว!า เปOน เรื่อ งของไฟฟYา ลัด วงจร และเหตุไม!ได4เ กิด จากที่
บ4านเลย ตอนนี้กําลังรอพิสูจนหลักฐานมา 2 อาทิตยกว!าแล4วก็ยังทําอะไรไม!ได4
มันลัดวงจรจากสายไฟบางเส4นที่เชื่อมโยงจากข4างๆ บ4านมา ดึงมาที่บ4านแล4วมา
เจอกับพัดลมดูดอากาศซึ่งไม!ได4ใช4การมานาน ก็เกิดการช6อตตรงนั้นขึ้นมา และก็
เกิดจากความประมาทของน4องๆ ที่อยู!ที่บ4า นผมเอง ก็มีหนังสือและเสื้อผ4าที่อยู!
ตรงนั้น ก็เปOนเปลวไฟตกใส!หนังสือและเสื้อผ4าก็เปOนเหตุในวันนั้น แต!ก็โชคดีคือ
ความเสียหายไม!ได4มาก มีแต!ควันดํา อุปกรณเสียหาย แต!ตัวบ4านไม!ได4เสียหาย
และโชคดีอีกประการหนึ่งคือบ4านผมติดถนน รถผ!านไปมาคนเห็นเร็ว คนในบ4าน
ยังไม!เห็นว!าไฟไหม4 แต!คนข4างนอกเห็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปางล4อตรงนั้นก็เช!นกัน
ตอนนี ้ก็ล องตรวจสอบดูว !า ความรวดเร็ว การสื ่อ สารอะไรต!า งๆ ว!า เมื ่อ ไป
ทํ า งานมาแล4ว งานปYอ งกัน ให4ม าประเมิน ว!า สิ ่ง ที ่เ ราไปทํ า มา เราต4อ งปรับ
อะไรบ4าง แต!ที่ปางล4อสิ่งหนึ่งก็คือรถเข4าไปไม!ถึง ต4องใช4สายลากเข4าไป ณ วันนี้
เทศบาลเองก็ได4ทําการเยีย วยาในการซ!อมแซมและบํา รุงในบ4านหลังนั้น ทั้งหมด
และบ4า นข4า งเคีย งที่เ สีย หาย ถามว!า ความผูก พัน ของเจ4า ของบ4า นกับ เม็ด เงิน ที่
ได4ร ับ และเม็ด เงิน ที่ส ร4า งทดแทนได4ไ หม เปOน ไปไม!ไ ด4 อัน นี ้ก็ต4อ งเห็น ใจ ใน
บริเ วณนั้น ที่เ ปOนอีกหลังหนึ่งที่เปOน ผู4พิการ ก็อยู!ในโครงการบ4า นเทิดไท4 ตอนนี้
กํา ลังดูอยู!ว!า เราดําเนิน การสร4างบ4านเทิดไท4ของ น4องผู4พิการนี้แล4ว ในส!ว นของ
บ4านข4างๆ ที่เกิดเหตุไฟไหม4 เมื่อเขาได4รับเงินไปแล4วมีส!วนไหนที่เราจะสามารถ
สนับสนุนให4เขาได4หรือไม! นั่นคือในเรื่องการเยียวยา แต!ในส!วนของบ4านนี้ไม!ได4
เสียหายอะไรบ4าง ก็คงไม!มีอะไรต4องเยียวยา ก็ยังมีพอมีกําลังที่จะดําเนินการได4
อยู! ในส!วนเรื่องของแนวทางการปYองกันอะไรต!างๆ ในวันนี้ปRญหาหนึ่งที่เราเจอ
คือเรื่องของการสื่อสาร ระบบดีแทคไม!สามารถโทรเข4ามาที่เบอร 199 ได4 จะ
ไปขึ้น ที่ลํา พูน เราก็พ ยายามคุย กับ ทางระบบการสื่อ สารตลอดว!า เราจะแก4ไ ข
ปRญ หาอย!า งไร เขาบอกว!า เปOน มาในระบบเคลื ่อ นที ่ที ่ขึ้น ต4น ด4ว ย 053 คือ มี
แม!ฮ!องสอนกับลําพูนและเชียงใหม! ปRญหาของระบบนั้นค!อนข4างเยอะมาก ทาง
หัว หน4า สํา นักปลัด พยายามเจรจาว!า ทํา อย!า งไรให4เบอร ดีแทควิ่งเข4ามายังศูน ย
199 ได4 แต!ในระบบอื่นไม!มีปRญหา แนวทางในเรื่องการปYองกันอัคคีภัยในเขต
เทศบาลเมือ งแม!ฮ!อ งสอน จริง ๆ แล4ว โครงการนี้เ ขีย นมานานแล4ว แต!เ ราจะ
เริ่มทําจริงๆ ประมาณ 1 มีนาคม 2558 แต!เหตุต!างๆ เกิดมาช!วงนี้ขึ้นมาก!อน
จึงต4องทําให4ต4องรีบเร!งดําเนินการโครงการนี้ โครงการนี้เปOนแนวทางปYองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เปOนของสํานักปลัด ซึ่งเปOน
การร!วมระหว!า งหน!วยงานภายในและภายนอก เนื้อหาโครงการหลักๆ ก็คือ 1.
การตรวจสอบระบบไฟฟYาในแต!ละครัวเรือน ทางเทศบาลได4ร!วมกับทางการไฟฟYา

คิด ว!า น!า จะต4น เดือ นมีน าคมน!า จะลงมือ ได4 ก็จ ะมีเ จ4า หน4า ที ่ข องเทศบาล
เจ4าหน4าที่ของการไฟฟYา และน4องๆ นวมินทราชินีแม!ฮ!องสอน จะเข4าไปสํารวจ
ตรวจสอบอุปกรณ โดยเฉพาะสายไฟฟYา โดยจะเริ่มต4นที่ถนนสิงหนาทบํารุงก!อน
ในกลุ!มการอนุรักษบ4านเก!าก!อน ตรงไหนเมื่อดําเนินการได4ก็จะขอดําเนินการแก4ไข
ก!อน ส!วนครอบครัวที่รับภาระไม!ไหว ก็จะหารือกับทางการไฟฟYาว!าจะบรรเทา
ได4อ ย!า งไรบ4า ง อย!า งน4อ ยน!า จะมีศูน ย รวมไว4ห รือ เซฟตี ้ค ัช เมื ่อ มีเ หตุไ ฟฟYา
ลัดวงจร ก็จะสามารถดําเนินการแก4ไขได4 นี่คือหนึ่งในกิจกรรมใหญ! ต!อไปคือ
การหาแหล!งน้ําสํารอง ทางกองสาธารณสุขได4ดําเนินการมา 2 ปJแล4ว ตอนนี้จะ
ดํ า เนิน การซ้ํ า ไปอีก รอบหนึ ่ง คือ เข4า ไปสํ า รวจในเรื ่อ งลัก ษณะคุณ ภาพน้ํ า ณ
ปRจจุบัน ว!า สามารถอุปโภคหรือบริโภคได4ห รือไม! รวมถึงระยะจากบ!อน้ํา ถึงถนน
ใหญ!ที่รถดับเพลิง ซึ่งเดิมทีเราได4วางแผนว!าเพื่อประหยัดน้ําสํารองในกรณีที่เปOน
การบริโภคเปOนหลักเมื่อประมาณ 3 – 4 ปJที่ผ!านมา ตั้งแต! สมัยผมเปOนรองนายก
ฯ ที่ให4กองสาธารณสุขเริ่มทํามาสมบูรณจริงๆ ประมาณ 2 ปJที่ผ!านมา แต!มา
วันนี้มีเหตุจําเปOนที่ต4องใช4หลายกิจกรรมมากขึ้น แนวทางคือในกรณีที่น้ําบริโภคไม!
เพีย งพอ ก็จ ะนํ า ข4อ มูล แต!ล ะบ!อ จากชุม ชน ก็ไ ปขอรับ บริก ารจากตรงนั ้น
เทศบาลอาจจะมีเครื่องมือหรืออุปกรณในการสูบปR_มน้ําให4 ทางกองสาธารณสุขก็มี
เครื่องปRŒนไฟที่ใช4น้ํามันและตัวปR_มน้ํา ซึ่งเราได4เตรียมการไว4แล4ว และกรณีฉุกเฉิน
ที่ไม!สามารถมีรถดับเพลิงเข4าไปได4 อันนี้ก็เช!นกันที่เราได4จัดเตรียมไว4 หรือเวลาที่
รถดับเพลิงต4องวิ่งมาเอาน้ําเพิ่ม ก็จะใช4แหล!งน้ําตรงนี้ได4 เช!น ที่ท!านสุทัศนบอก
ว!า รางระบายน้ํา บริเวณตึกแถวของเทศบาลกับพิพิธภัณฑมีชีวิต ที่ท!า นได4ห ารือ
เมื่อสักครู!นี้ เมื่อก!อนก็เช!นกัน เราได4ดึงน้ําจากบ!อน้ํา พิพิธ ภัณฑมีชีวิตปR_มขึ้นมา
และลงท!อน้ําเพื่อแก4ไขปRญหาเรื่องเศษอาหารและกลิ่นเหม็นตรงนั้น นี่คือแนวทาง
กระบวนการแหล!งน้ํ า สํา รอง อีก ส!ว นหนึ ่ง ก็คือ การเตรีย มความพร4อ มของงาน
ปYองกัน เช!น ระบบการสื่อสาร วิทยุสื่อสารต4องมีทุกคน ได4ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ4างไปแล4ว ท!านรองสุรัตนได4วางโครงสร4างหรือโครงข!ายวิทยุในเขตเทศบาลขึ้นมา
อีกรอบหนึ่ง เรื่องการเตรียมความพร4อม ท!านจะสังเกตว!าเวลาช!วงเช4าเราจะมี
การเรียกแถวพนักงานเจ4าหน4าที่ทุกคน จัดเตรียมอุปกรณรถ แต!ละคันหรือแต!ละ
บุคคล ให4มีการสํารวจทุกๆ สัปดาห อีกส!วนหนึ่งคือมาตรฐานการเข4าสู!เปYาหมาย
เช!น ระยะทางไม!ถึง 1 กิโลเมตร ต4องใช4เวลาไม!เกิน 5 นาที ระยะทาง 2
กิโลเมตร มีอุปสรรค ต4องใช4เวลาไม!เกิน 7 นาที เปOนต4น นี่คือมาตรฐานหนึ่ง
ในกรณีไฟไหม4บ4านผมในวันนั้น มานั่งดูแล4วใช4เวลาประมาณ 6 นาทีกว!าถึง 7
นาที ระยะทางไม!ถึง 1 กิโ ลเมตร ใช4เ วลาประมาณ 6 นาทีกว!า นี่คืองาน
ปYองกันเขาได4จับเวลาเอง ตอนแรกใช4ดีแทคโทร ติดที่ลําพูน พอเปลี่ยนใช4ระบบ
อื่นถึงมาติดที่เทศบาล อีกแนวทางหนึ่งคือ เมื่อ 2 – 3 ปJ ที่แล4ว เราได4ทําปYา ย
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินติดทุกๆ ครัวเรือน แต!ปRจจุบันนี้ได4สํารวจดู
บ4านแต!ละหลังก็มีหลายที่ที่ตกหล!นไป และได4มีเบอรฉุกเฉินใหม!ๆ ขึ้นมา และมี
เบอรของเทศบาลเพิ่มเติม คือเบอรห4องวิทยุของงานปYองกันเพิ่มอีก 1 เบอร ก็
เลยมอบหมายให4สํานักปลัดทําเบอรที่เปOนสติ๊กเกอรให4ไปติดทุกหลังคาเรือนอีกครั้ง
หนึ่ง เปYาหมายคือทุกหลังคาเรือน ชุ มชน หน!ว ยงานราชการ และตู4 โทรศัพท
งบประมาณที่ใช4คงไม!เกิน 10,000 บาท ครั้งที่แล4วเราได4รับการสนับสนุนจาก

ประธาน
เลิกประชุมเวลา

บริษัททิพยประกันภัยเปOนผู4ดําเนินการจัดทําให4 แต!เขาก็ติดโฆษณาเขาไปด4วย เรา
ทํามาครั้งที่ 2 แล4ว ครั้งต!อไปที่เราจะทําคือครั้งที่ 3 ในเบื้องต4นก็คิดว!าได4ตอบ
ข4 อ ซั ก ถามของทุ ก ท! า นได4 ค รบสมบู ร ณทุ ก ประการแล4 ว ก็ ต4 อ งขอขอบคุ ณ ท! า น
ประธานสภา ท!านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท!าน ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านนายกฯ ทางท!านนายกฯ ก็ได4ตอบคําถามครบทุกท!านได4
ครบสมบูรณทุกประการแล4ว ขอปNดการประชุมครับ
12.00 น.

ผู4จดรายงานการประชุม
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(ลงชื่อ)
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(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายชุมพล รู4ประโยชนศิลป=)
กรรมการและเลขานุการ
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