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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป พ.ศ.2558
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
-----------------------------------------รายชื่อผู.มาประชุม
1. นายจักรกฤษณ วรรณศิริ
ประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
๒. นายเกษม
บุญสงค
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
๓. นายดารณี
ทองเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
๔. นายอุดม
ชุมภูศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
5. ว!าที่ ร0อยตรีสุรพล ต3ะวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
6. นายจันทรพล ฟองแก0ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
7. นายชุมพล
รู0ประโยชนศิลป8
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
8. นายสุนทร
ชินวงศ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
9. นางศรีพรรณ
แสนเสร็จ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
10. นายสุทัศน
ประสิทธิกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
11. นายสมบูรณ ศิลปนันท
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
12. นางสมหมาย พิพัฒนพงคชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
13. นายยงยศ
มัธยัสสิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
รายชื่อผู.ไมมาประชุม
1. นายไมตรี
2. นายสุชาติ
3. นางสายใจ
4. นายสุรศักดิ์
5. นายกิติชัย

คงสุนทร
เจริญศรี
บุญมาก
มูลลา
ชาติเวียง

รายชื่อผู.เข.ารวมประชุม
1. นายปกรณ
จีนาคํา
2. นายธวัชชัย
วงศวาณิชย
3. นายเกียรติศักดิ์ วนากมล
4. นายสมบูรณ
ใจเย็น
6. นายอุทัย
สุดใหม!
7. นายนคเรศ
ศรีโท
8. นายประพันธ
สุธรรมมา
9. นายชาติชาย
น0อยสกุล
10.นางสาวจันทรเพ็ญ อินต3ะปวง
11.นายเชิดศักดิ์
นะนิตย
12.นายธงชัย
สงวนสิทธิ์
13. นายชรินทร
สินรันตน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

(ลา)
(ลา)
(ลา)
(ลา)
(ลา)

นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน
ปลัดเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
รก.ผู0อํานวยการกองคลัง
ผู0อํานวยการกองช!าง
ผู0อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู0อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน0าสํานักปลัด
ผู0อํานวยการกองการศึกษา
ผู0อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

ผู0จัดการสถานธนานุบาล
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14. นางสาวเกศรา

เจริญศรี

เจ0าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น. โดยมีนายจักรกฤษณ6 วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมือง
แมฮองสอน เป8นประธานการประชุม ณ ตอนนี้มีผู0เข0าร!วมประชุมจํานวน 13 ท!าน ครบ
องคประชุมก็ขอเริ่มการประชุมในวาระต!อไปเลยครับ ก!อนที่จะเข0าสู!ระเบียบวาระที่กําหนด
ไว0 ขอเรียนเชิญท!านเลขานุการสภาอ!านประกาศขอเปMดสมัยประชุม เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาเทศบาลเมื อ งแม! ฮ! อ งสอน เรื่ อ ง เรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
แม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปN พ.ศ. 2558
ด0วยสภาเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอน ได0มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปN พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ได0กําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปN 2558 ตั้งแต!วันที่ 1 – 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห!งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และแก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงให0เปMดประชุมสภาเทศบาลเมือง
แม!ฮ!องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปN พ.ศ. 2558 ตั้งแต!วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 เปQนต0นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายจักรกฤษณ
วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําป 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ประธาน

มี ส มาชิ กท! า นใดแก0 ไขรายงานการประชุ มสภาเทศบาลเมื องแม! ฮ! องสอน สมั ย
วิสามัญสมัยที่ 1 ประจําปN 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เชิญครับ
หากไม! มี ผู0 ใ ดแก0 ไ ขรายงานการประชุ ม แล0 ว ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม เลยนะครั บ
มีสมาชิกท!านใดเห็นชอบกับรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปN 2558 กรุณายกมือ

ที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 5 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง อื่นๆ (ถ.ามี)

ประธาน

ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ0ามี) เชิญท!านสมาชิกอภิปรายครับ

สท.อุดม

เรี ย นท! า นประธานสภาที่ เ คารพ ท! า นสมาชิ กผู0 ทรงเกี ย รติ ทุกท! า น ผมนายอุ ด ม
ชุมภูศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน มีเรื่อง
ที่จะเรียนผ!านท!านประธานไปยังท!านผู0บริหาร ที่ผมเคยอภิปรายไปในการประชุมครั้งก!อนคือ
เรื่องสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน อยากให0เราทําหมันทั่วเขตเทศบาล และมี
ชาวบ0 า นแจ0 ง มาว! า สุ นั ข จรจั ด กั ด นั ก ท! อ งเที่ ย วและนั ก ท! อ งเที่ ย วได0 ไปแจ0 ง ความลงบั น ทึ ก
ประจําวันไว0 บริเวณหน0าวัดก้ําก!อ จะทําให0เกิดสิ่งที่ไม!ดีงามในเขตเทศบาลของเราด0วย
อีกประเด็นซึ่งเปQนข0อเสนอแนะ ซึ่งไม!ใช!ว!าไปติติง และไม!ใช!จะพูดเอาความผิดกับ
ใคร สําหรับสิ่งที่ผมจะพูดต!อไปนี้ เปQนข0อเสนอแนะที่องคกรของเรา อาจจะเปQนผลดีกับ
องคกรของเรา คือในการจัดงานต!างๆ เช!น การจัดงานผู0ดูแลเด็กที่ผ!านมา ซึ่งจัดที่อาคาร
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ศู น ยออกกํ า ลั งกายเทศบาลเมื องแม! ฮ!องสอน กิ จ กรรมตรงนั้ น มี แขกผู0 มี เ กี ย รติ จ าก 17
จังหวัดภาคเหนือ ผมอยากให0ข0อเสนอแนะว!า การจัดงานแต!ละครั้ง ถ0ามีแขกผู0มีเกียรติเข0า
มาในงานเรา ไม! ว! า จะเปQ น จากที่ อื่ น ก็ ดี ซึ่ ง มี ค นมาสอบถามว! า ท! า นผู0 บ ริ ห ารมาหรื อ ไม!
เจ0าหน0าที่ที่นําคณะมามีใครบ0าง ควรจะแนะนําให0เขารู0จัก เพราะว!าเปQนงานใหญ! ทั้ง 17
จังหวัดภาคเหนือ จะได0รู0จักกันไว0 และแขก VIP มีใครบ0าง ก็ควรจะแนะนํา ซึ่งวันนั้นก็มี
หลายท!านที่เข0าไป ซึ่งในที่นั้นก็ไม!ได0รู0จักกัน ถ0ามีโอกาสแนะนําให0รู0จักกันจะเปQนผลดี การ
เชิญแขกขึ้นเวที อีกประการคือเรื่องการแสดง เรื่องการกํากับเวที ควรจะต0องรู0ว!ากิจกรรม
ในวันนั้น เวลาไหนควรตัดออก เวลาไหนควรเพิ่ม ซึ่งกิจกรรมต!างๆ ในวันนั้น การแสดงเรา
ยังมีอยู!แต!ผู0คนในงานกําลังทยอยกลับ ลักษณะแบบนี้ไม!ควรจะให0มีขึ้น เหมือนครั้งหนึ่งที่เรา
จัดกิจกรรมงานปNใหม!สากล ทางที่อื่นเขาจุดพลุกันหมดแล0ว แต!การแสดงของเรายังไม!เสร็จ
ลั กษณะแบบนี้ ผ มไม! อยากให0 มีขึ้น อยากให0 ผู0 กํา กั บ เวที ควรดู ว! า ตอนไหนควรจะตั ด ออก
ผู0แสดงก็แต!งตัวกันมาตั้งแต!เช0าหรือบ!าย อยากมาทําการแสดง แต!ควรจะรวบรัดตัดตอนให0
เข0ากับกิจกรรมในวันนั้น ว!าผู0คนยังสนใจอยู!ไหม บางครั้งเราแสดงไป ผู0คนไม!สนใจ ก็ควร
จะตัดออก ต0องหาสิ่งที่ผู0คนสนใจเข0ามาทํากิจกรรมในวันนั้น สําหรับการแสดงในวันนั้นเรา
เน0นศิลปวัฒนธรรมของเราก!อน ไม!ใช!ว!าเอาการแสดงของเขามาแสดงก!อน เช!นการรําอวย
พร การรําอะไรต!างๆ ไม!ว!าจะเปQนทางเชียงใหม! ลําพูน ลําปาง เขาเคยเห็นกันมาแล0ว
เราก็เน0นของเราขึ้นก!อน โชวก!อน ลักษณะนี้ผมอยากให0เปQนข0อเสนอแนะ ข0อคิด และขอ
ย้ําอีกครั้งว!าไม!ใช!การติเตียน ติติงอะไร หรือติติงใคร อยากจะเสริมให0กับผู0ที่จัดและผู0ดูแล
กิจกรรมด0วย ขอบคุณครับ
ประธาน
สท.สุนทร

ประธาน
สท.ชุมพล

มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู0ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายสุนทร
ชินวงศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 3 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน อยาก
ขอความอนุเคราะหจากท!านผู0บริหาร เนื่องจากบ0านของนางมู0 ปWญญาไว ห0องครัวผุพังมาก
สําหรับความคิดของผม หากซื้อปูนซีเมนต 4 – 5 ถุง จะดีกว!า ไม0ที่มีอยู!นั้นไม!ค!อยแข็งแรง
เวลาโดนน้ําก็จะผุพังหมด จึงอยากขอความอนุเคราะหเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนช!วยดูแล
และซ!อมแซมบ0านหลังเก!าให0ด0วย ขอบคุณครับ
อยากขอความอนุเคราะหเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน บ0านคุณบุญรอด มงคลเกษร
ทอง อยู! บ ริ เ วณด0 า นหลั ง กศน. เวลาฝนตกลมพั ด มาที ไ ร เจ0 า ของบ0 า นก็ ก ลั ว บ0 า นพั ง
จึงอยากขอความอนุเคราะหเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนช!วยดูแลและซ!อมแซมบ0าน ให0เขาได0มี
ที่อยู!ที่กินเหมือนเดิมก็น!าจะดี ก็ขอฝากไว0เพียงเท!านี้ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู0ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายชุมพล
รู0ประโยชนศิลป8 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 3 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน
ในการตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาคาร ครุภัณฑ ที่เราตั้งคณะกรรมการ ตัวแทนชุมชนที่มี
ศักยภาพพอเปQนคณะกรรมการตรวจรับการก!อสร0างของเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนนั้น ซึ่งจะมี
ค!าตอบแทนครั้งละ 250 บาท มีคนบอกว!ามาตรวจรับงานเพียงครั้งเดียว แต!ทางเทศบาล
ให0เจ0าหน0าที่ไปให0เขาเซนตรับทราบว!าไปตรวจ 3 ครั้ง ซึ่งตามความเปQนจริงแล0วเขาอาจจะ
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ไม!เข0าใจหรือเปล!า ครั้งละ 250 บาท เพราะเขาไปแค!งานเดียวและให0เซนตรับตั้ง 2 งาน
บวกงานที่เขาเซนตอีก 1 ครั้ง รวมเปQน 3 ครั้ง เขามีข0อสงสัยว!ามีนัยยะหรือเปล!า ซึ่งเขา
ได0ฝากมาทางสมาชิกสภาเทศบาลช!วยสอบถามทางท!านผู0บริหารดู ผมจึงขอสอบถามดูว!า
ข0อเท็จจริงเปQนอย!างไร ซึ่งบางทีความหมายอาจคลาดเคลื่อนหรือไม!เข0าใจกัน
อี กประเด็ น ที่ ช าวบ0 า นได0 เ สนอมาว! า ขณะนี้ โ ลกเราค! อนข0 า งวิ กฤติ อากาศร0 อ น
ความร0 อนมากกว! า อากาศหนาวเย็ น ก็ กลั วไฟไหม0 เมื่ อก! อนตามซอยจะมี ท!อแดงผ! า นซึ่ ง
สามารถนําสายเสียบจากท!อเพื่อแก0ไขปWญหาได0ทันที ก็เปQนสิ่งที่ชาวบ0านเสนอมาอยากให0ทาง
ท!านผู0บริหาร และเทศบาลเข0าไปดูแล เพื่อปZองกันและลดปWญหาได0 ขอบคุณครับ
ประธาน
สท.จันทร6พล

ประธาน
สท.อุดม

ประธาน

มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู0ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายจันทรพล
ฟองแก0ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน อยาก
พูดถึงลําน้ําแม!ฮ!องสอน หากเรามีข0อชี้แนะให0ผู0รับเหมาบ0าง ยกตัวอย!างเช!น การขุดลอก
ระหว!างคลองชลประทาน ลําน้ํา หรือแม!น้ํา จะมีความแตกต!างอยู! คลองชลประทานจะ
เปQนการเทคอนกรีตกันไม!ให0น้ําข0างในออกและไม!ให0น้ําข0างนอกเข0ามาจะเปQนรูปตัววีและตัวยู
ปากกว0าง แต!หากเปQนแม!น้ําก็จะมีวิธีทําให0การไหลของน้ําเร็วขึ้น ยิ่งเราขุดลึกลงไปเท!าไหร!
น้ําก็จะลดลงไป จะทําให0ความชื้นด0านข0างก็จะลดต่ําไปเรื่อย หมายความว!า ความชื้นที่อยู!
รอบข0 า งก็ ไม!ส ามารถเก็บ น้ํ าไว0มากขึ้ น ถ0 าเปQน ไปได0 ช!ว งระหว! า งฝายฮอลิเ ดยมาถึ งแฟลต
เทศบาล ถ0า เปQน ไปได0ลองปรับในลั กษณะหน0 าตรง ลองทําให0 เปQน ฝายชะลอน้ํา เปQนลู ก
ระนาดความยาวประมาณ 50 เมตร ถ0าเราทํ าในลักษณะนี้เหมือนกับการเร! งให0น้ําลงสู!
แม!น้ําปายเร็วขึ้น ประโยชนในการทําการเกษตร ความชื้นลดลง น้ําแทบจะไม!มีเลย น้ําก็
จะไหลลงอย!างไร0ประโยชนเลย แต!หากทําเปQนฝายชะลอน้ํา ทําเปQนลูกระนาด ทําอย!างไร
ให0น้ําไหลลงแม!น้ําปายช0าที่สุด และการทําลักษณะแบบนี้จะเปQนที่สําหรับขยายพันธุปลาได0
ด0วย อีกจุดหนึ่งที่อยากทําตอนนี้คือ ฝายที่เรามีอยู!แล0วคือฝายปู[ปุ\ด ฝายฮอลิเลย และฝาย
บ0า นสบป[ อง ซึ่ งอยู! ในเขตเทศบาล คิ ด ว! า ถ0า ผู0 รั บ เหมาเข0 าใจ น! า จะขุ ด เอาดิ น มาแทนที่
ปริมาณน้ําตรงนี้ออก เพื่อว!าฝายเหล!านี้จะได0มีน้ําเก็บไว0 ก็อยากฝากท!านประธานไปยังท!าน
ผู0บริหารด0วยครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรี ย นท! า นประธานสภาที่ เ คารพ ท! า นสมาชิ กผู0 ทรงเกี ย รติ ทุกท! า น ผมนายอุ ด ม
ชมภู ศ รี สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งแม! ฮ! อ งสอน เขต 2 กลุ! ม รั ก ษพั ฒ นาแม! ฮ! อ งสอน
ในการประชุมสภาที่ผ!านมา มีเรื่องที่ผมฝากท!านประธานถึงท!านผู0บริหารเกี่ยวกับการขยาย
ไหล!ทางหนองจองคํา ตั้งแต!ร0านสาละวินขึ้นมาถึงสี่แยก ถ0าเราจะนําดินไปลงแล0วการสัญจร
ไปมาช!วงนั้นก็จะดีขึ้น ก็ผ!านมา 2- 3 เดือนแล0ว อยากจะให0เร!งดําเนินการด0วย ขอบคุณ
ครับ
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
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สท.ศรีพรรณ

ประธาน
สท.สุทัศน6

เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู0ทรงเกียรติทุกท!าน ดิฉันนางศรีพรรณ
แสนเสร็จ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 3 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ขอ
ประชาสั ม พั น ธการจั ด งานประเพณี เ ขาวงกตระหว! า งวั น ที่ 7 – 10 นี้ ทางชุ ม ชนก็ ข อ
ประชาสัมพันธผ!านทุกชุมชนให0ร!วมงานในครั้งนี้ด0วย ทางชุมชนก็จะได0เริ่มทําในวันที่ 28
เปQนต0นไป ขอบคุณค!ะ
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู0ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายสุทัศน
ประสิทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 ผมก็มีเรื่องที่อยากอภิปราย คือ
เรื่องน้ํา เมื่อวานนี้ผมได0ไปดูลําน้ําแม!ฮ!องสอน บริเวณที่ทําการชุมชนป\อกตะวันออกขึ้นไป
ข0างบน ผมเห็นก0อนหินขนาดใหญ!ขวางอยู! ผมไม!รู0ว!าในสัญญาหรือแบบแปลนจะนําหินไปไว0
ที่ไหน หรือจะทําอย!างไร จึงอยากถามต!อไปว!า โครงการนี้ผมจําได0ว!าท!านนายกฯ เคยพูด
ว!าได0งบประมาณขุดลอกลําน้ํา ผมบอกว!าหากขุดลอกอย!าขุดเปQนรูปตัววี เพราะจะเกิดความ
เสียหายกับระบบนิเวศ ชีวิตสัตวน้ําทั้งหลาย ไม!ว!ากุ0ง หอย ปู ปลา ผมก็อยากเรียนถามว!า
โครงการนี้มีความเปQนมาอย!างไร มีงบประมาณเท!าไหร! ได0งบประมาณมาจากไหน พื้นที่
การทําโครงการจากไหนถึงไหน เพราะบางพื้นที่เขาให0ทําก็ทําได0 แต!บางพื้นที่เปQนพื้นที่ของผู0
มีอิทธิพล เขาไม!ให0ทําก็ทําไม!ได0 ทําไมถึงทําจุดนี้แล0วเว0นไว0ไปทําอีกจุด การขุดลอกลําน้ํา
แม!ฮ!องสอนในลักษณะนี้จ ะไม! ได0ป ระโยชนอะไรเลย ซึ่งจริงๆ แล0ว ลําน้ํ าแม! ฮ!องสอนจะมี
ขนาดกว0างกว!านี้ แต!อาจมีผู0บุกรุกเข0ามาก็ยากที่จะขยับขยาย การที่จะขุดลอกลําน้ําแบบนี้
จะเปQนการทําให0น้ําไหลเร็วขึ้น ไหลสะดวกขึ้น อีกประการหนึ่งเริ่มเข0าหน0าแล0ง มันแล0งมาก
ทุกวันนี้น้ําจากเขื่อนที่จะลงมาสู!ลําน้ําน0อยมาก เราจะทําอย!างไรที่จะกักเก็บน้ําได0 จริงๆ
แล0วผมเคยเสนอในที่ประชุมสภาแห!งนี้หลายครั้งแล0ว จริงๆ เราควรจะทําเปQนฝายแม0วเพื่อ
กักเก็บน้ําไว0ให0มีความชุ!มชื้นและเพื่อเปQนการชะลอน้ําด0วย เราจะได0ประโยชนจากการใช0น้ํา
มากขึ้นด0วย ที่สะพานน้ําแม!ฮ!องสอน หรือสะพานฮอลิเดยก็เช!นกัน ดินโคลนไหลไปทับถม
กันเปQนจํานวนมาก นี่คือประเด็นเรื่องน้ําแม!ฮ!องสอน อีกประเด็นคือทุกวันนี้ผมก็มีความเปQน
ห!วงอยู!ว!า รางระบายน้ําต!างๆ ในเขตเทศบาล เริ่มมีกลิ่นเน!าเหม็น ซึ่งเมื่อก!อนนี้หน0าบ0าน
ผมหรือหน0าโรงพยาบาลน้ําจะไหลตลอด แต!เดี๋ยวนี้ไม!มีน้ําไหลมา ขยะก็ดี ดินก็ดี หรือสิ่ง
ต!างๆ โดยเฉพาะอย!างยิ่ง น้ําเสียจากครัวเรือนมักจะต!อลงมาที่ท!อระบายน้ํา ทําให0เกิดน้ํา
เน!าเสีย จริงๆ แล0วผมจําได0ว!า พี่น0องประชาชนที่ขออนุญาตสร0างบ0านเรือนก็ดี จะมีระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งบ0านของท!านต0องมีบ!อบําบัดน้ํา ที่จัดพักขยะ เนื่องจากเศษอาหาร
หรืออะไรต!างๆ ก!อนที่จะลงสู!ลําน้ําสาธารณะจะได0มีการพักไว0ก!อน เราได0กําชับ ได0ดูแล
เรื่องพวกนี้บ0างหรือไม! เพราะทุกวันนี้ทั้งร0านอาหาร บ0านเรือนต!างๆ มักต!อท!อน้ําลงสู!ราง
ระบายน้ําสาธารณะ ซึ่งรางระบายน้ํานั่นจะเปQนแหล!งรวมสิ่งสกปรกและเปQนแหล!งเพาะพันธุ
ยุงด0วย และตอนนี้บ0านเมืองเรา ประเทศไทยกําลังตื่นตัวเรื่องไข0เลือดออก จริงๆ แล0วมี
มากมายเหลือเกินที่เปQนแหล!งเพาะพันธุยุง การแพทยหรือผู0ที่มีความรู0เขาบอกว!า การพ!น
ควัน พ!นยุง เดี๋ยวนี้ใช0ไม!ได0แล0ว ซึ่งเรื่องพวกนี้ผมได0พูดมาตลอดแล0วว!า ลําน้ําแม!ฮ!องสอน
ตั้งแต!เปQนตํ าบลจองคํา ขึ้นมา ลํา น้ําแม!ฮ!องสอนเขาให0คนในเขตเทศบาลใช0โดยธรรมชาติ
ตั้งแต!ผมจําได0ประมาณปN 2526 ตอนนั้นน้ําเยอะมาก มีการจัดสรรปWนส!วน โดยส!วนใหญ!
แล0วจะระบายไปที่อ!างน้ําม!อนตะแลงซึ่งเปQนของหน!วยงานชลประทาน นําไปเก็บกักไว0ที่นั่น
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แล0วระบายไปที่โซนอื่น เราเปQนเจ0าของน้ําซึ่งเราเคยใช0มาตลอด ในขณะที่เขาเอาไปเราลืม
เรามีใช0เราไม!เดือดร0อน แต!เดี๋ยวนี้หรือรุ!นลูกรุ!นหลานเราจะไม!มีใช0แล0ว ปWจจุบันนี้ ประปา
ส!วนภูมิภาคก็มาต!อจากส!วนนี้เช!นกัน เมื่อคนใช0เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทําให0น้ําไม!พอใช0 และที่
น!าเปQ นห!วงอีกประการก็คือชาวบ0านที่ อยู!หั วน้ํามี การทําเกษตรในระบบเกษตรอินทรี ย ใช0
ปุ^ยเคมี ใช0ยาฆ!าหญ0า ซึ่งก!อให0เกิดอันตรายในระยะสั้นและยาวพอสมควร ซึ่งผมมองว!าหาก
มีฝ นตกมาใส! พืช ผั ก หรื อหญ0 าก็ ดี ซึ่งยาฆ! าหญ0 าก็ ดี ยาฆ!า แมลงก็ ดี ซึ่งสารเคมี ที่เ ปQ น
อันตรายโดนฝนชะล0างไหลมาปะปนกันอยู!ในน้ํา ในอ!าง ในเขื่อนนี้ หากในระยะยาวเราไม!มี
แผนการหรื อโครงการที่ จ ะไปทํ าให0 ส ารเคมี ต! า งๆ ไม! เ กิ ด ขึ้ น หรื อศู น ยไปในอนาคตผมว! า
อันตรายแน!ๆ ผมเคยเสนอสภาแห!งนี้อุดหนุนพี่น0องเกษตรกรข0างบนเขื่อน เสนอให0เขาปลูก
พืชปลอดสารพิษ พืชผลของเขาเทศบาลรับซื้อ มันเปQนการปZองกันอันตรายที่จะเกิดกับพี่
น0องประชาชนในระยะยาวด0วยซ้ําไป มิหนําซ้ําเปQนการไปสนับสนุนส!งเสริมอาชีพให0เขาด0วย
พี่น0องประชาชนเองก็อยากซื้อผักปลอดสารพิษ หรือหากมีมากเกิน โรงเรียนเทศบาลก็รับซื้อ
อุดหนุนพืชผักจากส!วนนั้น มันยังไม!พอที่จะสนองความต0องการด0วยซ้ําไป อันนี้เปQนความคิด
ระยะยาว ลองนํ า ความคิ ด ของผมไปใช0 ดู และคงเปQ น ประโยชนกั บ พี่ น0 อ งประชาชนมาก
ก็น!าจะไปลองทําดู
อีกประการหนึ่งที่พี่น0องประชาชนฝากผมมาเรื่องรางระบายน้ําต!างๆ ที่เทศบาลฯ ทํา
ซึ่งเปQน ผลงานที่ออกมาของปNนี้หรื อปลายปNที่ผ! านมา รางระบายน้ําปกติก็จะตรง แต!ราง
ระบายน้ํานี้จะโค0งไปมา เขาบอกว!าถ0าพี่ไม!เชื่อผมพี่ลองไปดูสิ มันเหมือนงู คดไปคดมา ผม
ก็แปลกใจจึงไปดูทางขนส!ง ถนนขุนลุมประพาสซอย 1 ก็คดเหมือนงูจริง ก็แปลกดีว!าทําไม
ถึงออกมาเปQนรูปแบบนั้น ก็ขอฝากข0อคิดไปถึงท!านนายกเทศมนตรีด0วยครับ
ประธาน

มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ หากไม!มีผู0ใดอภิปรายเพิ่มเติมจะขอ
ท!านนายกฯ ได0ตอบข0อซักถามเลยนะครับ เชิญท!านนายกฯ

นายกฯ

เรียนท!านประธานสภา ท!านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท!าน ก็ต0องขอขอบคุณท!าน
สมาชิกทุกท!านที่ได0ให0ข0อมูลในหลายๆ เรื่อง ก็ขอตอบทีละประเด็นนะครับ
เรื่องการจับสัตว ตอนนี้ทางกองสาธารณสุขได0เปMดบริการทุกวัน รับทําหมัน การ
ดูแลสุขภาพของสัตว อันนี้ก็มีอยู!แล0ว ในช!วงไตรมาส คือ 3 เดือน จะมีโครงการออกไป
ดูแลสุขภาพสัตวเลี้ยง โครงการนี้เราก็จะทําร!วมกับปศุสัตวจังหวัด ซึ่งหากเปQนโครงการใหญ!
เราก็ จ ะประมาณปN ล ะ 1 ครั้ ง ในช! ว งเดื อ นมี น าคม - เมษายน ตอนนี้ ก็ มี พื้น ที่ ในเขต
เทศบาล เขาจะให0พื้นที่ส!วนหนึ่งดูแลสัตวต!างๆ โดยเฉพาะสุนัข ก็จะมาดูกันอีกทีว!ารูปแบบ
และการบริหารจัดการจะเปQนอย!างไร เพราะเกรงว!าจะเปQนการดูแลในลักษณะระยะยาว
ต0องคุยกับเจ0าของพื้นที่อีกครั้ง
ในเรื่องงานเลี้ยงงานอะไรต!างๆ เช!น งานโครงการของครูผู0ดูแลเด็กของทางคณะครู
ผู0ดูแลเด็กจังหวัดแม!ฮ!องสอนเปQนเจ0าภาพ ต0องขอเรียนว!าเทศบาลเราไม!ได0เปQนเจ0าภาพ ต0อง
ทําความเข0าใจก!อน ซึ่งบังเอิญว!าอาจารยหัวหน0าศูนยเด็กเปQนประธานครูผู0ดูแลเด็กจังหวัด
แม!ฮ!องสอน ในการจัดงานก็จะมีคณะกรรมการและคณะกรรมการของจังหวัดแม!ฮ!องสอนจะ
เปQนผู0ดําเนินการทั้งหมด ซึ่งผมเห็นว!าแนวทางที่อาจารยทําเราก็ได0ประโยชน และอีกอย!าง
อาจารยมีความตั้งใจ ก็เข0าไปช!วยในเรื่องอาคารสถานที่ ดูแลเรื่องการประสานงานต!างๆ
สําหรับการต0อนรับต0องเรียนว!า วันนั้นผมก็ขอสํานักปลัดและทางกองคลังเข0าไปช!วยดูแล
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แต!ก็จะมีคณะกรรมการของเขาดูแลแขกอีกเช!นกัน บางครั้งผู0เข0าร!วมงานก็มาจากต!างอําเภอ
ต!างจังหวัด ไม!รู0ว!าใครเปQนใคร คณะกรรมการของเขาต0องเข0ามาดูแลตรงนี้ สําหรับเด็กของ
เราก็ จ ะดู แลเฉพาะที่ เ รารู0 จั ก และที่ เ ราเชิ ญ เขาไป ซึ่ ง การเดิ น ทางของแต! ล ะคณะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงเวลาตลอด บางท! า นมาถึ ง และกลั บ ไปที่ พั ก ทํ า ให0 เ วลาในการจั ด งาน
คลาดเคลื่อนมาก แม0กระทั่งผู0ใหญ!ของกรมที่มา ท!านเดินทางมาปุ\บการคํานวณเวลา 250
กิโลเมตร ถ0าเปQนคนภาคกลางคํานวณตรงเวลาแน!นอน แต!ของเราต0องบวกเวลาเพิ่มเข0าไป
อีก งานเราเริ่ม 6 โมง แต!เราเริ่มได0จริงประมาณทุ!มกว!า บางคณะเข0ามาไม!ทัน ขอเรียน
ว!าทางคณะครูผู0ดูแลเด็กทุกคนเขาเข0าใจ และงานนี้ก็เปQนงานใหญ! เราเองเปQนเพียงส!วนหนึ่ง
ที่เข0าไปสนับสนุน พนักงานของเทศบาลเองก็จะมีการปรับตลอดเพื่อให0การทํางานง!ายขึ้น
การผิดพลาดเล็กๆ น0อยๆ ก็คงจะมีบ0าง แต!ก็ขอเรียนว!าในช!วงนี้หัวหน0าหน!วยงานราชการก็
เปลี่ยนบ!อย ไม!ว!าจะย0ายหรือเกษียณอายุราชการ บางครั้งเจ0าหน0าที่หรือแม0กระทั่งตัวผมเอง
ยังจําไม!ค!อยได0ว!าใครเปQนใคร บางหน!วยงานเปQน 3 คนก็มี บางครั้งเด็กอาจไม!รู0ว!าใครเปQน
ใครก็ขออภัยด0วยครับ ก็จะพยายามทําให0ทีมงานนั้นดีที่สุด ต0องขอขอบคุณท!านสมาชิกด0วย
ครับ
สําหรับเรื่องบ0านผู0สูงอายุบ0านยายมู0 ปWญญาวัย เดี๋ยวขอเจ0าหน0าที่เช็คอีกที เปQนเงิน
ก0อนแรกที่ได0จากงบประมาณของการเคหะแห!งชาติซึ่งเปQนการปรับปรุงบ0านผู0สูงอายุ ซึ่งได0ใช0
วัสดุเดิมปรับปรุง และจะขอทางเจ0าหน0าที่เข0าไปสํารวจอีกครั้งว!าต0องเพิ่มเติมอะไรบ0าง
เรื่องท!อการประปาที่ท!านสมาชิกได0ถามมา วันนี้ขอเรียนว!าผมได0ให0ทางปZองกันฯ ทํา
แผนผังท!อการประปาทั้งเมือง และจะทําการประชาสัมพันธอีกทีว!าจุดไหนควรจะเพิ่มเติมก็
แจ0งได0 จะได0ประสานทางประปาได0ติดตั้งท!อการประปาเพิ่มเติม
เรื่ อ งของการตรวจงาน ผมก็ ต0 อ งขอขอบคุ ณ ท! า นสมาชิ ก ด0 ว ย และผมจะตั้ ง
คณะกรรมการสอบข0อเท็จจริงในเรื่องนี้ ถ0าหากมีความผิดก็ต0องดําเนินการในเรื่องวินัยต!อไป
แต!หากข0อเท็จจริงไม!ได0เปQนไปตามนั้นจะแจ0งให0ทราบอีกครั้งว!าเพราะอะไรถึงเกิดเหตุการณ
แบบนี้ ขึ้ น ก็ อ าจต0 อ งเชิ ญ ฝ[ า ยปฏิ บั ติ ฝ[ า ยประจํ า และผู0 ที่ ใ ห0 ค วามเห็ น นี้ ม าคุ ย กั น ว! า
เหตุการณนี้เกิดขึ้นได0อย!างไร
เรื่ อ งการขุ ด ลอกลํ า น้ํ า แม! ฮ! อ งสอน งบประมาณ 2,900,000 บาท เจ0 า ของ
งบประมาณคือกรมปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย คู!สัญญาคือมูลนิธิทหารผ!านศึก ในส!วน
นี้ ที่ไปที่มาคือลําน้ําแม!ฮ!องสอนนี้มีลําน้ําสายย!อยอีกประมาณ 7 - 8 สาย ตรงนี้ไม!ว!าจะเปQน
การประชาคมหรื อ แผนเทศบาล ซึ่ ง ท! า นจั น ทรพล ฟองแก0 ว ก็ เ ปQ น กรรมการลํ า น้ํ า
แม!ฮ!องสอน ก็มีการพูดเรื่องเหล!านี้มาตลอด ประเด็นหลักๆ ก็คือดูแลการใช0น้ํา การดูแล
เรื่องการรุ กล้ํา เขตลํา น้ํา โชคดี ที่เ ราได0งบประมาณมาพัฒ นาแหล! งน้ําโดยมีผู0 ดูแลคือกรม
ปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย แต!ในเขตเทศบาลเองเราดูแลในเรื่องการตรวจรับและการ
ดูแลเรื่องรูปแบบ ณ วันนี้ลําน้ําทั้งหมดยังดําเนินการไม!เรียบร0อย รูปแบบวิธีการออกแบบ
ต!างๆ คือเรื่องของการขุดดินหรือที่ดินในลําน้ํา อีกอย!างคือการปรับหน0าดิน แต!ในพื้นที่เขต
เทศบาลมีกรณีพิเศษว!าเราจะดําเนินการบางพื้นที่ที่เราสามารถดําเนินการได0 ทุกๆ พื้นที่ที่อยู!
ในพื้นที่สาธารณะก็ดําเนินการไปทั้งหมด บางพื้นที่ยอม บางพื้นที่ไม!ยอม หากไม!ยอมซึ่ง
เปQ นพื้ น ที่เ อกชนเราก็ ทําไม! ได0 แต! ถ0า เปQ น พื้น ที่ส าธารณะก็ดํ าเนิ นการได0 อะไรที่เ ปQ นการ
ดําเนินการที่ถูกต0อง อะไรที่ทําแล0วเปQนประโยชนก็ต0องทําให0เปQนประโยชนต!อสาธารณะให0
มากที่สุด ส!วนหนึ่งก็คือบางลําน้ําที่จะทําให0โครงสร0างเรื่องของระบบนิเวศนเสียหายนั่นก็คือ
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เรื่องของการทําความสะอาด บางช!วงที่มีความลึกอยู!แล0วก็จะเปQนเรื่องการทําความสะอาดลํา
น้ํา ซึ่งรูปแบบก็จะมีความแตกต!างกัน ส!วนมากจะเปQนการขุดลอกเอาดินหน0าฝายขึ้น ณ
จุ ด นี้ ก็ยั ง มี การปรั บ รู ป แบบกั น อี กอย! า งลํ า น้ํ า แม! ฮ! องสอนเปQ น ลํ า น้ํ า ที่ มี การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร0างจากหน0าตาเดิมมาเปQนหน0าตาใหม! ในการดําเนินการตรงนี้จะไม!มีการให0กระทบ
โครงสร0าง ทุกๆ จุดผมได0ให0ทางกองช!างได0ช!วยเข0าไปดู ณ มุมเดิม ของเดิมอยู!ตรงไหน ที่
ขึ้นมาใหม!อยู!ตรงไหน ส!วนไหนที่ต0องเอาออก ในส!วนที่ต0องเอาออกก็เปQนส!วนของผู0รับจ0าง
ซึ่งก็จะมีเจ0าหน0าที่ของกรมปZองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปQนกรรมการตรวจรับงานนี้ด0วย
ผมไม!ได0เจรจากับทางกรมปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย ว!าดินต!างๆ เมื่อตกพื้นทางเทศบาล
ขอไว0ในพื้นที่สาธารณะได0หรือไม! เพื่อเราจะได0นํามาใช0ประโยชนในส!วนนี้ ในวันนี้ ในเรื่อง
การดําเนินการต!างๆ ผมได0คุยกับสํานักงานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัยว!าการทํางาน
ผู0รับจ0างค!อนข0างล!าช0าเพราะมีจําเปQนต0องมีการเข0าไปคุยกับชาวบ0านแต!ละจุดนั้นค!อนข0าง
ล!าช0ามาก ในเรื่องระบบนิเวศนที่ทุกๆ ท!านหวง ก็ต0องขอขอบคุณอีกครั้ง และจะขอทาง
กองช!างช!วยดูแลด0วย ก็ต0องขอเรียนท!านสมาชิกด0วย แต!หากท!านสมาชิกคิดว!าน!าจะมีการ
ปรับปรุงแก0ไขตรงไหน ขอให0แจ0งที่ผมได0 ช!วยกันเปQนหูเปQนตา และทราบว!าภายในอาทิตย
หน0าคู!สัญญาจะส!งตัวแทนเข0ามาดูแลความคืบหน0าของโครงการด0วยครับ
เรื่องรางระบายน้ําในเขตเทศบาล ในส!วนรางระบายน้ําทั้งเมือง ผมเห็นโครงการต!างๆ
ที่ ท างชุ ม ชนเสนอเข0 า มาในเรื่ อ งการขอใช0 แ รงงานคนในชุ ม ชนจั ด ทํ า ร! อ งระบายน้ํ า
ภายในเขตเทศบาลและต0องขอขอบคุณท!านสมาชิกทุกท!านที่ช!วยเปQนหูเปQนตา ช!วยให0ข0อมูล
และมีข0อสงสัยที่นํามาซักถาม สุดท0ายนี้ ผมต0องขอความร!วมมือท!านสมาชิกทุกท!านในเรื่อง
การสอดส!องดูแล เปQนหูเปQนตาให0กับพี่น0องน0องประชาชน อันไหนนี่เปQนประโยชนและต0อง
ปรับปรุงแก0ไขเพิ่มเติมก็อยากให0ทุกท!านได0แจ0งให0กับทางเทศบาล เพื่อที่เราจะได0ดําเนินการ
แก0ไขให0โดยเร็ว ขอบคุณครับ
ประธาน
สท.จันทร6พล

มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู0ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายจันทรพล
ฟองแก0 ว สมาชิ กสภาเทศบาลเมื องแม! ฮ!อ งสอน เขต 2 กลุ! มรั ก ษพั ฒ นาแม! ฮ!องสอน
ประเด็นที่ผมจะเสนอนี้ท!านนายกฯ ไม!ต0องตอบก็ได0นะครับ เราจะสามารถแก0ไขปWญหาได0
หรือไม!หากเรามีงบประมาณเพียงพอ
ประเด็นที่ 1 คือ หนองจองคํา ณ วันนี้ หากเราต0องการน้ําที่จะมาหล!อเลี้ยงหนอง
จองคํานี้ ตั้งแต!ฤดูฝนแล0ว การเกษตรยังมีปWญหาเรื่องน้ํา มีมีแนวความคิดที่ว!า ในพื้นที่
หนองจองคํ า ของเรา เราขุ ด บ! อ บาดาลในพื้ น ที่ ข0 า งหนองจองคํ า อาศั ย การกรองแบบ
ธรรมชาติ ทีนี้บ!อบาดาลนี้เราชุดเปQนบ!อใหญ! ประมาณ 8 - 10 ด0านบนเราก็ทําเปQนเวทีการ
แสดง พื้นที่ไหนที่เราจะทําเปQนเวที ด0านล!างเราก็ทําเปQนบ!อบาดาลใหญ! แล0วใช0ปูนสําเร็จปู
อีกที เพราะฉะนั้น ที่ผมเสนอก็คือเราอาศัยการซึมน้ํา และเราใช0พลังงานแสงอาทิตยในการ
ผันน้ําจากบ!อฉีดพ!นเปQนน้ําพุก็ได0 หรือเปQนไอ หรือน้ําตก เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให0กับ
น้ําก!อนที่จะลงสู!หนองจองคํา
อีกประเด็นที่อยากเสนอคือถนนสิงหนาทบํารุงที่เรามีปWญหาเรื่องน้ําที่จะเอาจากอ!างมา
ผมมีความคิดว!า ในเขตเทศบาลเรามีบ!อน้ําสํารองประมาณ 150 บ!อ ถ0าเราจะใช0ประโยชน
จากตรงนั้น หากงบประมาณเราเหลือพอ ผมเคยได0ยินมาคือการใช0พลังงานแสงอาทิตยผัน

9

น้ําเพื่อการเกษตร หากเรานําร!อง 3 - 4 บ!อ ประมาณจากโรงพยาบาลลงมาเลี้ยงถึงตลาดสด
น!าจะเปQนไปได0 เราลองใช0พลังงานแสงอาทิตยในการผันน้ําหรือปWbมน้ํา
อี ก ประเด็ น ที่ อ ยากเสนอว! า รางระบายน้ํ า ที่ เ รามี อ ยู! ทุ ก วั น นี้ ส! ว นมากเราทํ า ใน
ลักษณะตัวยู ซึ่งความกว0างและลานเท!ากัน แต!ในโครงการตามพระราชดําริว!าหากเราทําใน
ลักษณะตัววี ปากลานกว0าง ท0องลานเล็ก เวลาน้ํามามากๆ จะดันเศษหิน เศษเหล็กต!างๆ
ออกไปด0วย สําหรับผมก็มีข0อเสนอ 3 แนวทาง ขอบคุณครับ
ประธาน
สท.ดารณี

ประธาน

มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู0ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายดารณี ทอง
เขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ผมเปQน
สมาชิกสภาเทศบาลมาหลายสมัย เคยแนะนําให0เทศบาลนําน้ําจากวัดน้ําฮู ตอนนั้นยังไม!มี
ใครเอาน้ําตรงนั้นมาใช0เลย ตอนนี้ทางประปาก็ไปเอามา ตอนนี้เราเสียโอกาสที่วัดน้ําฮูมีแต!
ท! อ เอาน้ํ า เข0 า มาในเมื อ งหมด และผมอยากเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาว! า จะเอาหรื อไม! เ อาก็ ไ ด0
ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท!านนายกฯ ครับ

นายกฯ

เรียนท!านประธานสภา ท!านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท!าน เปQนข0อมูลเพิ่มเติม กรณีที่
มีการผันน้ํา เราได0รับงบประมาณจากงบยุทธศาสตรจังหวัดเจ0าของโครงการผันน้ํา โดยมีท!น
รองฯ เกียรติศักดิ์เปQนผู0ดูแล คือการสร0างหอสูงขึ้นมาเพื่อนําน้ําจากต0นน้ําเข0าสู!หนองจองคํา
ตอนนี้ยังอยู!ในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งสถานที่ก็จะอยู!ด0านหลังโรงพยาบาล ก็ขอแจ0งข0อมูล
เพิ่มเติมนี้ด0วย
อีกประการหนึ่งเมื่อสักครู!ตกไป คือเรื่องการปรับพื้นที่หนองจองคํา ครั้งที่ผ!านมาท!าน
อุดมได0พูดถึงด0านปZอมตํารวจ เหมือนกับว!าตําแหน!งจะผิดไป และขอเรียนว!าทั้ง 2 ข0างทาง
ที่ท!านอุดมได0กล!าวไว0นั้นเปQนพื้นที่ของเอกชนไม!สามารถกระทําการใดๆ ได0 ขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ หากไม!มีท!านใดอภิปราย ซึ่งตามระเบียบ
วาระการประชุมก็มีอยู! 2 เรื่อง เชิญท!านสุทัศนครับ

สท.สุทัศน6

เรี ย นท! า นประธานสภาที่ เ คารพ ท! านสมาชิ กผู0 ทรงเกี ยรติ ทุกท! าน ผมนายสุ ทัศน
ประสิทธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 สิ่งที่ผมพยายามทักท0วงท!านไม!ใช!
เพราะอะไรหรอกครับ คือท!านเองมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายหรือเสนอแนะ หรืออภิปรายคัดค0านก็
ดี แสดงความเห็นก็ดี แต!ถ0าท!านจะใช0สิทธิ์นั้นท!านจะต0องใช0สิทธิ์ของสมาชิก ถ0าท!านอยู!ใน
ตําแหน!งของประธานสภา ท!านมาอภิปรายเสนอแนะความเห็น มันจะไม!ชอบด0วยระเบียบ
การประชุมสภาท0องถิ่น ข0อ 16(2) ท!านมีสิทธิ์อภิปราย เสนอความเห็น อภิปรายคัดค0านก็
ดี แสดงความคิดเห็นต!างๆ วิธีการต0องเปQนแบบนี้ ผมต0องขออภัยท!านด0วยครับ ขอบคุณ
ครับ

ประธาน

ขอบคุณครับ ผมยังไม!ได0อภิปราย ไม!ทันไรท!านก็ขัดคอผมเสียแล0ว ผมจะบอกว!าเรา
ได0พิจารณากันมาพอสมควรแล0ว ผมต0องขอเปQนกรณีปMดท0าย เพราะช!วงนี้แม!ฮ!องสอนเราเข0า
สู!ฤดูการท!องเที่ยวแล0ว อีกไม!กี่วันก็ถึงวันลอยกระทง เราเปQนเจ0าของบ0านก็ทําหน0าที่เจ0าของ
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บ0านต0อนรับนั กท!องเที่ยวให0ดีๆ นักท!องเที่ย วที่มาเที่ยวจะได0ประทับใจ อีกประการหนึ่ ง
ในช!วงการท!องเที่ยวก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ!อยครั้ง เพราะฉะนั้นผมก็เปQนห!วง และเดือน
ต! อ ไปก็ เ ปQ น เดื อ นสุ ด ท0 า ยของปN 2558 เราก็ จ ะส! ง ท0 า ยปN เ ก! า และต0 อ นรั บ ปN ใ หม! กั น แล0 ว
เพราะฉะนั้นท!านจะไปเที่ยว พักผ!อนที่ไหนก็ขอให0มีความสุข และต0อนรับปNใหม!กันอย!างมี
ความสุข เราพิจารณากันมาพอสมควรแล0ว ผมขอปMดการประชุมครับ
ประชุม

เวลา 12.00 น.
ผู0จดรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ ใจเย็น)
ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
ตรวจรายงานการประชุม
(นายไมตรี คงสุนทร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายดารณี ทองเขียว)

กรรมการ
(นายอุดม ชุมภูศรี)
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายชุมพล รู0ประโยชนศิลป8)
กรรมการและเลขานุการ
(นายจันทรพล ฟองแก0ว)

