รายงานการประชุม
สภาเทศบาลแมฮองสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป! 2558
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลเมืองแมฮองสอน
-----------------------------------------รายชื่อผู.มาประชุม
1. นายจักรกฤษณ
2. นายเกษม
๓. นายดารณี
4. นายอุดม
5. นายสุชาติ
6. ว!าที่ ร2อยตรีสุรพล
7. นายจันทรพล
8. นายสุรศักดิ์
9. นายชุมพล
10. นางสายใจ
11. นายสุนทร
12. นางศรีพรรณ
13. นายสมบูรณ
14. นางสมหมาย
15. นายยงยศ

วรรณศิริ
บุญสงค
ทองเขียว
ชุมภูศรี
เจริญศรี
ต4ะวิชัย
ฟองแก2ว
มูลลา
รู2ประโยชนศิลป;
บุญมาก
ชินวงศ
แสนเสร็จ
ศิลปนันท
พิพัฒนพงคชัย
มัธยัสสิน

ประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน

รายชื่อผู.ไมมาประชุม
1. นายกิติชัย
2. นายไมตรี
3. นายสุทัศน

ชาติเวียง
คงสุนทร
ประสิทธิกุล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน (ลา)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน (ลา)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน (ลา)

รายชื่อผู.เข.ารวมประชุม
1. นายปกรณ
2. นายธวัชชัย
3. นายสุรัตน
4. นายเกียรติศักดิ์
5. นายสมบูรณ
6. นายอุทัย
7. นายนคเรศ
8. นายประพันธ
9. นายชาติชาย
10. นางสาวจันทรเพ็ญ
11. นายเชิดศักดิ์
12. นายธงชัย

จีนาคํา
วงศวาณิชย
สังขสุข
วนากมล
ใจเย็น
สุดใหม!
ศรีโท
สุธรรมมา
น2อยสกุล
อินต4ะปวง
นะนิตย
สงวนสิทธิ์

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

13. นายชรินทร
14. นางสาวเกศรา
เริ่มประชุม

สินรันตน
เจริญศรี

ผู2จัดการสถานธนานุบาล
เจ2าพนักงานธุรการ

เวลา 10.00 น. โดยมีนายจักรกฤษณ7 วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมือง
แมฮองสอน เป9นประธานการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเข2าร!วมประชุมทั้งหมด 15 ท!าน
ลา 3 ท!าน ถือว!าครบองคประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ประธาน

ในการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ขอยกไปทําการรับรองในคราวประชุมสมัยต!อไป เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ไปด2วย
ที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รางเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจายเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป!
งบประมาณ พ.ศ. 2558
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ประธาน
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ อ!านบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ แปร
ญัตติ ร!าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เพื่อตรวจ
ร!าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ!ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.255๘
สท.สายใจ
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
เมื่ อ คราวประชุ มสภาเทศบาลเมื อ งแม! ฮ!องสอน สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1
ประจํ า ปL พ.ศ. 2558 เมื อ งวั น ที่ 25 พฤษภาคม 255๘ ได2 มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ให2 มี
การรั บ เสนอคํ า แปรญั ต ติ ร! า ง เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ! า ยเพิ่ ม เติ ม ประจํ า ปL
255๘ โดยให2 ค ณะกรรมการฯ ที่ ไ ด2 รั บ การแต! ง ตั้ ง รั บ เสนอคํ า แปรญั ต ติ ไ ม! น2 อ ยกว! า
2๔ ชั่วโมง โดยสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได2กําหนดรับเสนอคําแปรญัตติ ในวันที่ 25
พฤษภาคม 2558 เวลา 12.1๐ น. ถึงเวลา 1๖.๐๐ น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
โดยมี ปลั ดเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน ในฐานะเลขานุการสภา อํา นวยความสะดวกทุ ก
ประการ
คณะกรรมการฯ ซึ่งมี นางสายใจ บุญมาก เปSนประธานกรรมการฯ รอรับเสนอ
คําแปรญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน
ตั้งแต!วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.1๐ น. ถึงเวลา 1๖.๐๐ น. ของวันที่ 26
พฤษภาคม 2558 ปรากฏว!า ไม!มีผู2ใดยื่นคําเสนอขอแปรญัตติแต!อย!างใด
จึง
เห็นควรนําเสนอต!อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนต!อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางสายใจ บุญมาก ประธานคณะกรรมการ นายเกษม บุญสงค กรรมการ นายสุนทร ชิน
วงศ กรรมการ นางศรีพรรณ แสนเสร็จ กรรมการ ว!าที่ร2อยตรีสุรพล ต4ะวิชัย กรรมการ
ประธาน
ประชุมได2ทราบแล2วนั้น เห็นว!า ไม!มีสมาชิกท!านใดเสนอคําแปรญัตติจึงถือ ร!าง เทศ
บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ! า ย เพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ปL ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม!ฮ!องสอน ได2เสนอต!อสภา เปSนร!างในการพิจารณาต!อไป และขอ
ดําเนินการในขั้นตอนต!อไป

มติที่ประชุม

ทราบ
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ร!างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ!าย เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558 สมาชิกท!านใดเห็นชอบอนุมัติร!างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ!าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรุณายกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 3 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่นๆ (ถ.ามี)
ประธาน
เรื่ อ งแรกก็ เ ปS น เรื่ อ งที่ ฝ ากมาจากพี่ น2 อ งประชาชนในตลาดสด ถึ ง ความไม! เ ปS น
ระเบียบเรียบร2อย มีการล้ําเส2นออกมาวางสิ่งของขายและมีกลิ่นเหม็น ผู2ที่เกี่ยวข2องมา
ตรวจสอบด2วยครับ
เรื่องที่สอง คือเรื่อง สนามออกกําลังกายหน2าวัดม!วยต!อ แปVนบาสค!อนข2างชํารุด
แล2ว ขอผู2ที่เกี่ยวข2องตรวจสอบและแก2ไขด2วยครับ
เรื่องที่สาม คือเรื่อง รถบริการพิเศษ ซึ่งเทศบาลได2รับมาทั้งหมด 4 คัน ซึ่งอยู!ที่
สํานักปลัด 1 คัน กองสาธารณสุข 1 คัน และกองการศึกษา 2 คัน มีชาวบ2านแนะนํา
มาว!า ขอ 2 คันได2ไหมเพื่อที่จะมาวิ่งเปSนรถประจําทาง วันละประมาณ 5 เที่ยว คันหนึ่ง
วิ่งวนซ2าย อีกคันหนึ่งวิ่งวนขวา ขอผู2ที่มีส!วนเกี่ยวข2องนําไปพิจารณาดูว!าจะถูกต2องไหมถ2าจะ
มีการเก็บค!าบริการตลอดสอย 5 บาท ดีกว!าจอดไว2เฉยๆ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.ดารณี
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมดารณี ทอง
เขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ผมได2รับ
เรื่องร2องเรียนมาจากชาวบ2านว!าขอให2แก2ไขฟุตบาท ไหล!ทาง ซึ่งอดีตจะเปSนเหลี่ยมตรง ได2
ถูกรื้อถอนออกไป และสโลป ทําให2ฟุตบาทลื่น ทําให2คนหกล2มหลายคนแล2ว ส!วนมากจะ
เปSนบริเวณถนนสิงหนาทบํารุงและถนนขุนลุมประพาสที่ทางเทศบาลเราได2สโลปไหล!ทางไว2 ก็
ขอฝากท!านประธานไปยังท!านผู2บริหารช!วยแก2ไขให2ด2วยครับ
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.ชุมพล
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายชุมพล
รู2ประโยชนศิลป; สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 3 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน
มีเรื่องที่ชาวบ2านฝากถามมาซึ่งมีทั้งเรื่องความเดือดร2อน เรื่องร2องทุกข และเรื่องความสงสัย
ในบางโครงการที่เราดําเนินการ ซึ่งมีอยู! 4 – 5 หัวข2อ
เรื่องแรกคืออยากให2ทางกองช!างเข2มงวดกับการจ2างเหมาในการทําถนน คสล. ให2ได2
มาตรฐาน อย! า ทํ า แบบทํ า ถนนหลั ง วั ด ปางล2 อ ทางโค2 ง เข2 า สํ า นั ก งานปY า ไม2 มั น หั ก หมด
เนื่องจากน้ําเซาะพื้น พื้นเปSนโครง พอรถเหยียบมันก็หักเปSนหลุมบ!อลึกด2วย ถ2าเราไม!ทํา
สัญลักษณไว2คงจะเกิดอุบัติเหตุแน!ๆ สังเกตดูแล2วไม!ค!อยได2มาตรฐาน เวลาทําไม!แน!ใจว!าทํา
ตอนเลิกงานหรือตอนเย็นหรือตอนกลางคืนหรือเปล!า ไม!ได2มีค!าเปSนศูนยเลย ปกติแล2วการ
สร2 า งถนนต2 อ งตั ด เกรทมามี ค!า เปS น ศู น ยทั้ ง หั ว และท2 า ยถึ ง จะเรี ย บ นี่ ไ ปตามลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ และแผง 1 กับ แผง 2 หัวท2ายก็ไม!มี เหล็กตะแกรงก็วาห!าง ก็อยากให2ผู2ที่มี
หน2าที่รับผิดชอบด2านก!อสร2าง ด2านการควบคุมการจ2างเหมาก็ดี งานเราทําเองก็ดี ขอให2ช!วย
เข2มงวดกวดขันหน!อย เพื่อที่เราจะได2ถนนที่มีมาตรฐาน

เรื่องที่สอง อยากให2ท!านผู2บริ หารหรือผู2ที่มีหน2 าที่ปฏิ บัติให2 ขุดรอกร!องระบายน้ํ า
บริเวณข2างที่ทําการปางล2อ ติดกับร2านกZวยเตี๋ยวของนางอมรา จันต4ะมา เพราะมันตื้นเขินมี
น้ําขังและส!งกลิ่นเหม็น และรางระบายน้ําหายไป 1 ราง ก็ขอฝากให2ทีมงานท!านผู2บริหาร
ช!วยกํากับดูแลด2วยนะครับ
เรื่ อ งที่ ส าม เปS น เรื่ อ งที่ ช าวบ2 า นอยากรู2 ว! า เทศบาลเรามี บ ริ ก ารอะไรบ2 า ง ที่
ศูนยบริการสาธารณสุขนั้นมีแพทยประจําทั้งวันหรือไม! หรือกําหนดวันเวลาไว2 ชาวบ2านจะได2
ใช2บริการที่ถูกต2องเพื่อมิให2เสียเวลาในการรอคอย อยากให2ทางเทศบาลกําหนดไว2ให2ชัดเจน
ประกาศประชาสัมพันธให2เทศบาลได2รับทราบ
เรื่องที่สี่ ชาวบ2านฝากถามเรื่องไฟฟVาลงดินหรือติดชายคาที่ทางเทศบาลหรือทาง
ไฟฟVาดําเนินการไปถึงไหนแล2ว
เรื่องที่ห2า เรื่องรถราง มีชาวบ2านถามว!าทําไมเทศบาลซื้อรถรางเยอะแยะ เปลือง
งบประมาณ ผมได2อภิปรายให2ชาวบ2านไปขั้นตอนหนึ่ง และอยากฝากให2ผู2บริหารประกาศ
ประชาสัมพันธ โดยต2นว!านเคเบิ้ลทีวี สื่อสารให2ชาวบ2านได2รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ก็มีเรื่องแจ2ง
เพียงเท!านี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.เกษม
เรียนท!านประธานสภา ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายเกษม บุญสงค
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ในวาระอื่นๆ นี้
ผมก็มี 2 ประเด็น
ประเด็นแรก ทางชุมชนตะวันออกได2ฝากขอบคุณท!านนายกที่ได2เทบริเวณด2านหน2า
ของที่ทําการชุมชนเปSนที่เรียบร2อยแล2ว และสนามเด็กเล!นก็ทําให2เด็กเล!นอย!างสบายขึ้นไม!
ต2องกลัวหกล2มใส!ก2อนหินต!างๆ ในนามคณะกรรมการชุมชนก็ขอขอบคุณทางคณะผู2บริหาร
และเจ2าหน2าที่ผู2รับผิดชอบทุกฝYาย
ประเด็นที่สอง เมื่อสักครู!ท!านประธานสภาได2พูดถึงเรื่องรถราง ก็เห็นด2วยที่นํามา
บริการประชาชนในเขตเทศบาลเรา ผมเคยเห็นตัวอย!างที่จังหวัดลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน
เขาจะจอดไว2แล2ว มีตารางบอก มี ปVายคล2ายๆ ปVายรถเมล เวลาถึ งเวลารถบริการฟรีของ
เทศบาลจะมาจอด คนที่จะใช2บริการก็จะมีชั่วโมง ชั่วโมงละ 1 คัน แต!รถเขาคันเล็กกว!า
เรา ใครจะไปเส2นไหนก็นั่งรอว!าชั่วโมงนี้จะไปเส2นนั้นเส2นนี้ ก็เห็นด2วยกับท!านประธานครับ
ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.สุนทร
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายสุนทร ชิน
วงศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 3 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ผมได2รับคํา
ขอบคุณมาจากทางวัดปางล2อ ขอขอบคุณทางเทศบาลที่ได2ไปขนยอดต2นตาลที่ทางเจ2าอาวาส
วัดปางล2อได2จ2างเขามาตัด ขอขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.จันทร7พล
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายจันทรพล
ฟองแก2 ว สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งแม! ฮ! อ งสอน เขต 2 กลุ! ม รั ก ษพั ฒ นาแม! ฮ! อ งสอน
สําหรับวาระอื่นๆ นี้ผมก็มี 3 – 4 ประเด็นที่จะพูดถึงเสียงสะท2อนจากพี่น2องประชาชนดังนี้
ทางสมาชิกชุมชนเปSนห!วงว!าการทํางานของชุมชนกับทีมงานผู2บริหารหรือสมาชิกไป
พูดคุยกันนั้นสอดคล2องกับความเปSนจริงหรือไม! เช!น กรณีการศึกษาดูงานผมคิดว!าในการ

คัดเลือกตัวบุคคลไปศึกษาดูงานในกิจการต!างๆ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น คือว!าในส!วนของชุมชน
นั้นน!าจะใช2ดุลพินิจในการตัดสินใจว!าจะให2ใครไปหรือไม!ให2ใครไปก็ให2เปSนมติของชุมชนเอง
คิดว!าในฐานะผู2บริหารและสมาชิกสภาบางครั้งเราไม!ควรจะล2วงลึกไปในการคัดเลือกตัวบุคคล
เพราะฝY ายประจํ าเขาจะบอกว!า ให2 คณะกรรมการชุมชนเปSนคนคัด เลือกกัน เอง สํ าหรั บ
ชุมชนในการคัดเลือกตัวแทนไปทัศนศึกษาดูงานบางครั้งเราก็ดูจากการทํากิจกรรมบ2าง การมี
ส!วนร!วมของกิจกรรมในชุมชนบ2าง ถ2ามองลึกๆ แล2วบางครั้งผมว!าเราเองยังล2วงลึกไม!ถึงตรง
นั้น แต!ถ2าการไม!ร!วมกิจกรรม ไม!ทํากิจกรรมร!วมกับชุมชนแล2วไปศึกษาดูงานก็คงดูไม!ดี การ
ทํางานของชุมชนนั้น ไม!ได2ทําเวลา 08.30 น. แล2วเลิกเวลา 16.30 น. แต!บางครั้งทําตั้งแต!
เช2ายันดึก 3 – 4 ทุ!ม เปSนนอกเวลาราชการ แต!ชุมชนก็ยังทําอยู! และการคัดเลือกสมาชิก
หรือตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงาน บางครั้งถ2าเราพูดแล2วไม!เข2าใจบริบทของชุมชนมันก็สะท2อน
การทํ า งานของฝY า ยตั ว แทน ยกตั ว อย! า งกรณี ง านปอยส! า งลอง โดยปกติ แ ล2 ว เรามี ง าน
ประเพณี 3 – 4 วัน ถ2าเนื้องานจริงๆ ในการทํากิจกรรมต2องเริ่มก!อนงานประมาณสิบกว!า
วัน ซึ่งถามว!างบประมาณมีไหม ไม!มีให2ครับ แต!เราอาสาเพราะจิตอาสาในฐานะเจ2าของงาน
ในฐานะเทศบาลมอบหมายงานให2ชุมชนเปSนตัวแทนในการดําเนินกิจการในปLนี้ การทํางานใน
จุดลึกๆ ของกิจกรรมในการจะทําให2งานประสบผลสําเร็จ 3 – 4 วันนั้น ก็มีหลายๆ อย!างที่
หลายๆ คนคงมองไม!ถึงว!าจะต2องมีการเตรียมงาน จะต2องมีการคัดแยกถ2วยชาม ช2อน อะไร
ต!างๆ ให2มีความสะอาด จัดให2เปSนระเบียบเรียบร2อย ตรงนี้เองบางครั้งถ2ามองว!าวันที่ 3 วัน
เดียวคือการแห!คัวหลู! ไม!เห็นมาเข2าร!วมกิจกรรม แล2วอยู!เวลาเขาไปศึกษาดูงานแล2วเขาไป
ถ2 า หากเราพู ด แล2 ว มั น ก็ จ ะส! ง ผลให2 กั บ ตั ว ผู2 พูด เอง เราเตรี ย มงานก! อ น 10 วั น เราทํ า
กิจกรรมหลายอย!าง รวมทั้งติดธงรอบวัด เราใช2เยาวชนทําเพื่อให2งานออกมาดีที่สุด นี่คือ
ส!วนหนึ่งของเสียงสะท2อนจากชุมชนว!า ถ2าเราไม!ล2วงลึกในบริบทของชุมชนแล2วเราไปพูดไป
คุย แม2แต!ตัวสมาชิกเองก็ส!งผลให2การประเมินของชุมชนคือตรงไหน เรามองลึกไปถึงก!อน
งานหรือเปล!า หรือว!ามองแค!ว!าเราใส!ชุดเฉยๆ แล2วไปเดินแค!วันเดียว ตรงนี้จะสะท2อนให2คน
ในชุมชนว!าตกลงที่เราทํามาทั้งหมดนั้นเราจะประเมินแค!วันเดียวก็คงไม!ถูกนะครับ อันนี้คือ
ส!วนของชุมชน
อีกส!วนหนึ่งคือฝYายประจําที่ผมได2ยินเสี ยงสะท2อนมาคือการพิจารณาขั้นตอนของ
การพิ จ ารณาขั้ นเงิ นเดือนต!า งๆ ความดีความชอบ ผมคิ ด ว!า ณ วัน นี้ ในการประเมิ น ผู2
ทํางานร!วมกับฝYายบริหารหรือหัวหน2าฝYายประจํา ผู2บังคับบัญชาน!าจะทําแบบประเมินไม!
น2อยกว!า 3 ชุด 1. ให2ส!งหัวหน2ากอง 2. ให2ส!งรองนายกที่ดูแลกํากับแต!ละกอง 3. ให2ส!งที่
นายกฯ คิดว!าในการส!งแบบประเมินแบบนี้ จะทําให2ฝYายประจําที่ทํางานจริงๆ จะได2รับ
ความเปSนธรรมในการทํางานเพราะขวัญกําลังใจ ณ วันนี้ ไม!ว!าฝYายชุมชนหรือข2าราชการ
ประจํา ตั้งใจทํางานแต!ผลปรากฏว!าการประเมินการทํางานไม!ตอบสนองกับความเปSนจริง
ผมคิดว!าขวัญกําลังใจในการทํางานของแต!ละคน แม2แต!ชุมชนเองก็ท2อเหมือนกัน เลยทําให2
การพัฒนาไม!สอดคล2องกับฝYายบริหารหรือสมาชิกเองต2องการที่จะให2เปSนไปตามนั้น ฉะนั้นใน
แบบประเมิ นผมคิ ดว! าไม! น2 อยกว! า 3 – 4 ชุ ด เพื่ อเปS นการยื นยั นปV องกั นการยื นยั นในการ
เปลี่ยนแปลงข2อมูลตัวบุคคลแต!ละตําแหน!ง หากเราส!งเพียงชุดเดียวอาจมีการแก2ไขเปลี่ยนแปลง
หมายความว!าตัวผู2บริหารเอง เซ็นอนุมัติแล2วขัดกับความเปSนจริง ก็จะมีเสียงสะท2อนจาก
ฝYายผู2ปฏิบัติว!า ทําไมไม!ได2รับความเปSนธรรมต!างๆ

อีกส!วนหนึ่งของโรงเรียนเปSนโอกาสที่เราจะสร2างและพัฒนาให2ดีขึ้นและเปSนอนาคต
ของชาติด2วย ทั้งการประเมินของเอกชนต!อโรงเรียนในการประเมิน 2 – 3 ปL เมื่อประเมินก็
จะรู2ว!าโรงเรียนเรามีเสถียรภาพต2องปรับปรุงแก2ไข เพราะฉะนั้นโครงการต!างๆ ที่โรงเรียน
เสนอมาที่จะปรับปรุงแก2ไขจุดบอดที่ตัวเองไม!ผ!านการประเมินในครั้งที่แล2ว เสนอโครงการ
ต!างๆ มาแล2วถ2าหากเราตัดตรงนี้ไปนั่นหมายความว!าการประเมินในปLต!อไป จุดบอดของปLที่
แล2วเราก็ได2รับการปรับปรุง หมายความว!าเราจัดโครงการต!างๆ กิจกรรมต!างๆ ที่จะเปSน
หลักฐานเอกสารในการแสดงแบบประเมินในปLต!อไป ในการประเมินของเอกชนใน 3 ปLนี้
บางครั้งเหมือนเขาเป\ดโอกาสให2เราว!า ปLแรกประเมินแล2ว 1 2 3 4 5 6 แต! 7 8 9 10 ท!าน
ยังขาดอยู! ท!านต2องเตรียมเอกสารไรเพิ่ม ท!านต2องมีโครงการอะไรบ2างเพิ่มเขาก็จะเสนอเข2า
มาในแผนโรงเรี ย นผ! า นมายั ง สภาเรานี้ ถ2 า หากว! าได2 รั บ การตอบสนองโรงเรี ย นเราก็ จ ะ
เหมือนกับว!าได2มาตรฐานมากกว!านี้ครับ
ส!วนที่สามคือเรื่องเสียงสะท2อนจากพี่น2องประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน
ถนนคนเดิน วันนี้ผมดูในเฟสบุ4คเขาบอกว!าถนนคนเดินที่ย2ายไปที่กาดแลงมันถูกต2องหรือไม!
เราต2องมองบริบทว!าช!วงเวลาการดําเนินกิจกรรม มันเหมือนกั นไหม มันต! างกันอย!างไร
กรณีกาดแลง ปกติเปSนการขายกับข2าวช!วง 3 – 6 โมง แต!ถนนคนเดินเปSนช!วงของกลางคืน
ซึ่งนักท!องเที่ยวเข2ามาก็เปSนจุดหนึ่งที่ทําให2นักท!องเที่ยวเข2ามาเดิน ปกติพ!อแม!พี่น2องที่ทํา
อาชีพการขายอาหารตามสั่งบ2 าง อาหารนั่งกินบรรยากาศหนองจองคําบ2าง ตรงนี้น!าจะ
พิจารณาว!าเราน!าจะแจ2งให2เขากลับมาขายที่เดิม และอย!างที่ตลาดนัดที่ผมจัดทุกวันนี้และ
เทศบาลได2เข2าไปจัด ผมเห็นด2วย คือในส!วนของเอกชนก็เอกชนไป ส!วนเศรษฐกิจของชุมชน
ที่เขาทําอยู!ก็เห็นด2วยกับการจัดระเบียบช!องให2เขาขายแบบเปSนระเบียบเรียบร2อย ตรงนี้ก็
เปSนหน2าที่ของฝYายประจําที่ต2องตีเส2นจัดความเปSนระเบียบเรียบร2อย ส!วนผู2ที่ค2าขายจะขายได2
หรื อไม! ได2 นั้ น ก็ คือว! า เราจั ด สถานที่ ให2 กับ ท! า นแล2 ว และถนนคนเดิ น นี้ ผ มคิ ด ว! า อายุ น! า จะ
มากกว!าบริหาร เราเข2ามา 4 ปL แต!จริงๆ แล2วถนนคนเดินเขาจัดมาประมาณ 10 กว!าปL
แล2ว เปSนจุดไฮไลทของแม!ฮ!องสอน แม2แต!การท!องเที่ยวเองมาเข2ามาท!านก็ต2องมาที่สามแยก
ไปรษณียและเดินมาที่สามแยกวัดจองคําเพื่อดูถนนคนเดินของจังหวัดแม!ฮ!องสอน ซึ่งไม!ใช!
แค!ในเขตเทศบาลส!งข2อมูลถึงต!างประเทศด2วย ในแต!ละปLในการซื้อขายหรือการเข2ามาซื้อ
ขาย ทุกคนที่เข2ามาต2องรู2ว!าเข2ามาแม!ฮ!องสอนต2องไปถนนคนเดิน คิดว!าเสียงสะท2อนตรงนี้
เหมือนแบบประเมินอย!างหนึ่งในการตัดสินใจในการทํางานของฝYายบริหารว!า น!าจะเอาสิ่งที่
พี่น2องประชาชนที่ต2องการตรงนี้ดําเนินการให2กับเขา ถนนคนเดินถ2าเราทําแล2ว จัดระเบียบ
ให2ถูกต2อง รักษาความสะอาด ค!าธรรมเนียมต!างๆ เราน!าจะบริการให2กับเขา โดยเน2นการ
ขอความร!วมมือการทําบ2านเมืองให2สะอาดเปSนหลัก
ประเด็ น สุ ด ท2 า ยคื อ เมื่ อ ก! อ นเข2 า ประชุ ม ท! า นนายกฯ ได2 ใ ห2 เ จ2 า หน2 า ที่ แ จกจุ ด ของ
CCTV มา จะขอพู ด ถึ ง หลั ก 14 หลั ก ที่ เ รามี อยู! นั้ น ถ2 า เปS น ไปได2 ผ มคิ ด ว! าในการตั้ ง
งบประมาณของปLถัดไป จุดหลัก 14 หลักที่เรามีอยู!นั้น ถ2าเปSนไปได2ให2เปSนไฮไลทของการ
แสดงขอบเขตขอบพิพิธภัณฑมีชีวิตของเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน คือหากเราดูจากวัดพระ
ธาตุดอยกองมูเรามองลงมาเห็น หรือตอนกลางคืนแต!ละจุดหลักเขตนั้นจะเปSนลักษณะของ
เสาไฟใน 14 จุด สําหรับนักท!องเที่ยวที่ต2องการดูหลักเขตใดก็ขึ้นไปดูได2จากวัดพระธาตุ
ดอยกองมู หลัง 18.00 น. เปSนต2นไปก็จะเห็นจุดไฟต!างๆ 14 หลักเขต และอีกส!วนหนึ่งที่
หนองจองคํา ถ2าเปSนไปได2ผมคิดว!า ผมเห็นต2นหญ2าที่ปลูกในท!อพีวีซีในหนองจองคํา ถ2า

ประธาน
สท.อุดม

เปSนไปได2ให2เปSนตัวหนังสือ เปSนเดือน 12 เดือน เวลากลางวันที่ดูจากวัดพระธาตุดอยกองมู
คือหนองจองคํา ถ2าถ!ายรูปมาวันนี้เปSนเดือนไหน ก็จะถูกบันทึกไว2ในภาพ ในแต!ละเดือนเรา
ก็เปลี่ยนเดือน สําหรับกลางคืนก็คือส!วนที่ผมว!า ถ2าเปSนไปได2นี่คือไฮไลทการท!องเที่ยวเข2ามา
แม!ฮ!องสอนแล2ว จะทําให2เมืองแม!ฮ!องสอนน!าเที่ยวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจะทําให2กระตุ2น
เศรษฐกิจการท!องเที่ยวในชุมชนด2วย ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรี ย นท! า นประธานสภาที่ เ คารพ ท! า นสมาชิ กผู2 ทรงเกี ย รติ ทุกท! า น ผมนายอุ ด ม
ชุมภูศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน สืบ
เนื่องมาจากที่เราประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่ผ!านมามีงบประมาณรายจ!าย
ที่ทางเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได2มาบรรจุ ที่เราได2รับรางวัล 2,500,000 บาท ก็ได2นํามา
เปSนงบประมาณรายจ!าย มาทํากิจกรรมหลายอย!าง ก็ขอขอบคุณทางท!านผู2บริหารด2วยที่
เห็นความสําคัญ ไม!ว!าจะเปSนเสียงตามสายของชุมชนที่จะทําให2ชุมชนได2รับข!าวสารต!างๆ ที่
ทางเทศบาลหรือของแต!ละชุมชนโดยทั่วถึงกัน เรื่องที่สองคือเรื่องการนําไปปรับปรุงโรงเรียน
เทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติที่กําลังก!อสร2างอยู! ทําให2ลูกหลานของเราที่จะเข2าไปเรียนได2รับ
ความปลอดภัยมากขึ้น เรื่องที่สามคือเรื่องโครงการปรับปรุงอาคารหมอกใหม!ที่ใช2ระยะเวลา
ก!อสร2างมาก็นาน สิ่งต!างๆ ที่ชํารุดทรุดโทรมไป ก็สามารถทําให2รับใช2ประชาชนได2ต!อไป
สุดท2ายเกี่ยวกับบ2านผู2ยากไร2 ก็ฝากเรียนถึงท!านผู2บริหารคือบ2านของยายพัชรี พึ่งสงวนพงษ
ที่อยากปรับปรุงเพิ่มเติม อยากให2ท!านผู2บริหาร ท!านผู2เกี่ยวข2องเข2าไปดูแลนิดหนึ่ง เพราะ
อยู!คนเดียว และบ2านก็อยู!ต่ํากว!าถนน ถ2าขยับขยายให2สูงขึ้นก็จะเปSนผลดี
ประเด็นเกี่ยวกับ CCTV จะทําให2ชาวบ2านได2รับความปลอดภัย และนักท!องเที่ยว
หรือผู2ที่อยู!อาศัยในบริเวณนั้น ต2องขอขอบคุณท!านฝYายบริหารที่เอาสิ่งดีๆ โครงการดีๆ มาให2
ทางชุมชน
ประเด็นเรื่องเสียงตามสายมีสมาชิกสภาเทศบาลบางท!านติงมาว!า เสียงตามสาย
น!าจะพูดพร2อมกัน แต!ผมก็มีข2อคิดในฐานะที่ผมเปSนประชาสัมพันธของชุมชนหนองจองคํา
สอบถามตามที่ท!านบอกไปว!า ถ2าพูดเวลาเดียวกัน เวลาติดกัน พูดคนละเรื่อง จะฟbงกัน
อย!างไร ก็ฝากท!านผู2บริหารด2วยเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่จะประชาสัมพันธเสียงตามสาย
และมีเรื่องที่พี่น2องประชาชนฝากมาถึงผู2ที่เกี่ยวข2อง บางครั้งที่ได2รับการร2องขอแต!ละ
กองงานก็ได2ให2การสนับสนุนเปSนอย!างดี ต2องขอขอบคุณด2วย รายนางสาวสิรินาท จาตุรงค7
หากได2ดูการถ!ายทอดสดการถ!ายทอดสดอยู! ทางกองงานเขาได2รับรู2แล2ว ช!วงนี้ถ2าจะให2ตัด
ต2นไม2ขณะนี้ก็ดําเนินการซ!อมเลื่อยยนตอยู!
ทางประธานหย!อมหลังโรงเรียนเทศบาล สืบเนื่องมาจากครั้งที่ผ!านมากําลังจะพูดแต!
ไฟดั บ ถนนได2ชํ ารุ ดไปเยอะ อยากให2 ทางเทศบาลเข2 าไปแก2 ไขปรั บปรุง หรือหากมี วัส ดุ
อุปกรณไปให2 ทางประธานหย!อมก็จะดําเนินการเองได2 และมีเสาไฟฟVาซึ่งตอนนี้เขาได2ขยาย
ออกมาเปSนไหล!ทาง และสามารถวิ่งรถกว2างขึ้น มีเสาไฟฟVาอยู! อยากให2ทางเทศบาลทําเรื่อง
ไปถึงการไฟฟVาว!าย2ายเสาไฟฟVาออกและปbกตรงริมๆ ได2ไหม กลัวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น และมี
ไฟฟVาส!องสว!างบริเวณท2ายๆ ถนน ก็มีความสําคัญเหมือนกัน ต!อมาถนนซอยก!อนถึงโรงกลึง
ซึ่งเคยนํามาเสนอหลายครั้ง ซึ่งเปSนซอยเล็กๆ เชื่อมต!อจากถนนศิริมงคล ก!อนถึงโรงกลึง
ทางผู2ที่อยู!อาศัยแถวนั้นอยากขอความกรุณา หากไม!เทให2ก็อยากได2อุปกรณ เช!น ปูน หิน
เขาก็ยินดีที่จะซ!อมแซมเอง

ขอสอบถามท!า นผู2 บริ หารเกี่ ยวกับวงเวีย นที่จ ะทํ าเปSนวงเวีย นถาวรจะทําเมื่อไหร!
หรือว!าอยู!ในขั้นตอนไหน เพราะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได2มาก ซึ่งจะมีก็แต!ผู2ที่สัญจรไป
มาเอารถไปเฉี่ยวชนวงเวียนของเรา อยากถามว!าวงเวียนนี้จะสร2างถาวรได2เมื่อไหร!
เรื่องเกี่ยวกับสวนสาธารณะ รุค ฮอลิเดย ตอนนี้ทางโยธาได2นําเครื่องเล!นต!างๆ ไป
ไว2ที่สวนสาธารณะ อยากให2ทางผู2บริหารจัดคนเข2าไปดูแล ไม!ว!าจะเปSนขยะ ไม!ว!าจะเปSน
ต2นไม2ใบหญ2าต!างๆ ปรับปรุงภูมิทัศนให2เข2าไปเล!นอย!างปลอดภัยได2
เรื่ อ งสุ ด ท2 า ยเกี่ ย วกั บ ถนนคนเดิ น ถ2 า เอาไว2 ที่ ก าดแลง ตอนนี้ มี ปb ญ หาเกี่ ย วกั บ
สถานที่จอดรถ หาที่จอดรถลําบาก ผู2ที่จะไปซื้อบางทีก็ไม!รู2จะซื้ออย!างไรก็ต2องขับรถเลยผ!าน
ไป มีบางท!านบอกว!าจากที่ขายถนนคนเดินแล2วย2ายมาขายที่กาดแลงก็สามารถขายได2 แต!มัน
ไม!ใช!แหล!งที่จะเปSนถนนคนเดิน ถ2าหาจุดลงได2ก็จะเปSนการดี ถ2าไม!มีที่ลงจริงๆ ผมแนะนําที่
ถนนนาวาคชสาร ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.ศรีพรรณ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ดิฉันนางศรีพรรณ
แสนเสร็จ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 3 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ใน
การสร2างบ2านเทิดไท2ให2แก!ผู2พิการในชุมชนดอนเจดีย บัดนี้ได2สร2างเสร็จเปSนที่เรียบร2อยแล2ว
ทางผู2เดือดร2อนก็ขอขอบคุณมายังท!านผู2บริหารที่ได2สร2างที่อยู!อาศัยให2เปSนที่เรียบร2อยแล2ว
และยังคงมีอีกหลังหนึ่งคือบ2านของนางจันทรหอม ก็ได2ฝากถามทางท!านผู2บริหารว!าเมื่อไหร!
จะดําเนินการอนุมัติสร2างบ2านหลังดังกล!าว เพราะตอนนี้ได2รับความเดือดร2อน ก็เปSนเรื่องที่
ชาวบ2านฝากถามมา ขอบคุณค!ะ
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.อุดม
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายอุดม ชุมภู
ศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน เมื่อสักครู!ที่
ได2อภิปรายไปได2ขาดไป 1 หัวข2อคือท!านรองเกษมฝากมา ทางปVาหล2า (ขออนุญาตเอ!ยนาม)
อยากให2ตัดแต!งกิ่งไม2บนหลังคาบ2าน และอีกประเด็นซึ่งก็ได2มานําเรียนเปSนประจําในเรื่องการ
ปลูกต2นไม2บริเวณหนองจองคํา อยากให2ผู2ที่มีส!วนเกี่ยวข2องรดน้ําบ!อยๆ หน!อย ซึ่งขณะนี้เข2า
ฤดูฝนแล2ว ต2นไม2ก็ดีขึ้น สวยงามขึ้น หากจะจัดสวนกันจริงๆ การรดน้ําต2องรดน้ํากันเปSน
ประจํา เพื่อรักษาต2นไม2ไม!ให2ตาย ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.เกษม
เรีย นท! านประธานสภาที่เ คารพ ท! านสมาชิกผู2ทรงเกีย รติ ทุกท!า น ผมนายเกษม
บุญสงค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ต2อง
ขอขอบคุณท!านอุดม ที่ได2เสนอการตัดกิ่งไม2บนหลังคาบ2านปVาหล2า ลุงอาจ เชาวเลขา และ
แปลงดอกไม2ที่ท!านอุดมได2อภิปรายไปก็เหมือนกัน ที่ทางจังหวัดปลูกไว2 แต!ความรับผิดชอบ
ไม!ค!อยมีเลย ลุงอาจก็มีน้ําใจรดน้ําและหาดอกมาเสริมให2เกิดความสวยงาม และอยากฝาก
กองสาธารณสุขนิดหนึ่งที่โรงจอดรถหน2าตลาดสด อยากให2นําถังขยะไปวางสัก 2 จุด พอดี
ผู2โดยสารจากที่อื่นๆ นั่งทานและทิ้งเรี่ยราดบริเวณที่นั่งพักที่รอรถยนต ตรงข2ามตลาดสด
รู2สึกว!าขยะเยอะมากและเจ2าหน2าที่ดูแลไม!ทั่วถึง กวาดไม!หวั่นไม!ไหวทั้งวัน ตอนเย็นมาขยะมี
กลิ่นทั้งเศษผักต!างๆ ก็ขอฝากทางกองสาธารณสุขด2วยนะครับ
อีกเรื่องคือเปSนห!วงเรื่องโรงเรียนที่เราตั้งงบประมาณในการทําโครงต!างๆ อย!างที่
ท!านผู2บริ หารว!าอยากให2 นักเรียนไปเรียนในเทอม 2 กลัว ว!าความสะดวกของเด็ก เวลา

ประธาน
นายกฯ

ด2านหน2าอาคารหากฝนตกจะเกิดการเฉอะแฉะ และสิ่งแวดล2อมต!างๆ บริเวณนั้นยังไม!ค!อยดี
เท!าไหร! สิ่งที่น!ากลัวที่สุดคือเรือนจําเก!าที่ผมได2สอบถามทางท!านผู2บริหารว!า อาคารเรือนจํา
เก! า ที่ ชํ า รุ ด ทรุ ด โทรมที่ พั ง ลงมานิ ด หนึ่ ง ดู ส ภาพแล2 ว ไม! ค! อ ยดี เ ท! า ไหร! ก! อ นที่ เ ราจะใช2
งบประมาณในการซ!อมแซมและปรับปรุงสถานที่เพื่อปลอดภัยต!อเด็ก และเพื่อความสะดวก
และสวยงามด2วยครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ หากไม!มีจะขอท!านนายกฯ ตอบข2อ
ซักถามด2วยครับ
เรียนท!านประธานสภาและท!านสมาชิกสภาทุกท!าน ก!อนอื่นต2องขอขอบคุณท!าน
สมาชิกที่ให2คําแนะนํามา ขออนุญาตท2าวความไปเมื่อครั้งที่แล2วซึ่งไฟดับ และมีเรื่องที่ยัง
ไม!ได2ชี้แจงกับท!านสมาชิกที่ได2สอบถามมา ประเด็นแรกคือเรื่องการรักษาการเมื่อหมดวาระ
หลังจากที่ท!านสมาชิกสอบเรา เพื่อความชัดเจนเราได2ทําหนังสือสอบถามไปที่ท2องถิ่นจังหวัด
แล2วจะมีหนังสือตอบกลับมา เนื่องจากรูปแบบมีหลายที่ ที่ดําเนินการอาจจะยังไม!เหมือนกัน
ในเรื่องคําว!ารักษาการ แต!ในความหมายคือทั้งสภาและฝYายบริหาร สามารถดําเนินกิจกรรม
ตามปกติ การรักษาการเปSนอํานาจของ คสช. เปSนคําสั่งของ คสช.ให2เรารักษาการ แต!ใน
รายละเอียดว!า ในเรื่องรองนายกหรือท!านประธานสภาหรือเลขานุการสภา โดยปกติแล2ว
เหมือนเดิม แต!เพื่อความชัดเจน ตอนนี้ก็ทําหนังสือสอบถามไปท2องถิ่นแล2วคงได2รับคําตอบ
ในเร็วๆ นี้ ทราบว!าทางท2องถิ่นให2กฤษฎีกาตีความในเรื่องนี้ เพื่อความชัดเจนผมขออนุญาต
แจ2งไว2เพียงเท!านี้ก!อน เพี่อไม!ให2ทุกท!านสับสน และถ2าได2รับหนังสือมา จะทําหนังสือถึงทุกๆ
ท!าน คิดว!าอาทิตยหน2าน!าจะได2รับหนังสือ
เรื่องวัสดุอุปกรณเหลือใช2หรือว!าอุปกรณเก!าที่เหลือใช2ที่ฌาปนสถานหรือปYาช2า เดิน
ต2องเรียนว!า วัสดุอุปกรณต!างๆ ของโรงเรียนเทศบาลที่เราไม!ได2ใช2 หรือที่เราได2เหลือใช2
ต!างๆ ชํารุด จุดหนึ่งที่เราเอาไปไว2ที่ฌาปนสถานก็คือว!าเราเองไม!มีพื้นที่ที่จะเอาไปไว2หรือเอา
ไปทิ้ง ผมเชื่อว!าทุกๆ ท!านก็ทราบว!าพื้นที่เรามีแค!ไหน พื้นที่นั้นก็เปSนพื้นที่หนึ่ง ในส!วนหนึ่ง
ของวัสดุต!างๆ เหล!านี้ บางอย!างที่ใช2ไม!ได2เราก็บริจาคและจําหน!ายไปบ2าง แต!ส!วนใหญ!เปSน
ลักษณะวัสดุ พวกเหล็กเก!า โครงเก!า บล็อกเก!าต!างๆ จะเปSนลักษณะบริจาคมากกว!า การ
บริจาคก็มีหลักเกณฑว!าเราจะบริจาคแบบไหน คือต2องผ!านสถาบัน องคกรต!างๆ ทุกวันนี้
เราก็ดําเนินการไปบางส!วน ส!วนที่เหลืออยู!และคิดว!ายังใช2ได2เราก็จะเก็บไว2 เช!น ที่ท!าน
สมาชิกได2สอบถามว!า ไฟกิ่งที่เหลือที่เราถอดของเดิมไว2 ไฟกิ่งเหล!านี้เราคงไม!จําหน!าย ไม!ได2
เอาไปทิ้งหรือบริจาคให2ใคร ท!านดูวันนี้ที่เรามีที่ดินขึ้นมา ในการพัฒนาที่ดินที่โรงเรียน ใน
โรงเรียนต2องมีถนน เราก็ต2องใช2ของเก!าเหล!านี้ที่จะเข2าไปดําเนินการใช2ได2อยู! เพราะเหล็ก
เปSนเหล็กค!อนข2างดี ส!วนในเรื่องที่ว!าอาจจะไม!สวยงาม ผมจะให2ทางกองช!างไปปรับในด2าน
หาอะไรมาบั ง ตาเพื่ อ ให2 ดู ดี ขึ้ น ดู ส วยงามขึ้ น และเปS น ระเบี ย บขึ้ น แต! จ ะให2 เ ปS น
สวนสาธารณะเลยคงเปSนไปไม!ได2 เพราะเราต2องแบ!งพื้นที่ในการใช2งาน ตรงนี้ต2องทําความ
เข2าใจกับทุกท!านด2วย และจะทําให2ดีที่สุดว!าเราจะนําอุปกรณไปไว2ตรงไหน ถ2าเราเอาไปไว2ที่
อื่นคงไม!มีคนดูแล ต2องไม!มีสถานที่มิดชิดที่จะปVองกันทรัพยสินของทางราชการ ตรงนี้เปSนจุด
ที่ดีที่สุด ณ วันนี้
เรื่องงบประมาณสนับสนุนศูนยไทยใหญ! ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนก็จะมี
หลักเกณฑอื่นๆ ได2กี่เปอรเซ็นต วันนี้เงินที่เราอุดหนุนทั้งสถานศึกษา วัด ก็ถือว!าเปSนไปตาม
เกณฑที่ระเบียบกระทรวงการคลังให2เราอยู!แล2ว ไม!ใช!ว!าเรามาสามารถดําเนินการได2 แต!ใน

ลักษณะเงินอุดหนุนเช!นนี้ก็ต2องดูโครงการและสนับสนุน วันนี้หลายท!านพูดถึงศูนยไทยใหญ!
ว!า เราต2 องอุด หนุ นผมก็ ยิน ดี แต!ทางต2น สังกั ดหรือผู2รั บเงิน อุด หนุ นต2 องมีโ ครงการ ต2องมี
รายละเอียดที่เสนอเข2ามาเทศบาลเพื่อจัดทํางบประมาณในครั้งต!อไป และต2องมีวัตถุประสงค
ดําเนินการและไม!ซับซ2อนกับที่เราอุดหนุนเดิมไว2 วันนี้เราอุดหนุนทุกวัด อุดหนุนการส!งเสริม
ศาสนาไม!ว!าจะเปSนการสอบปริยัติธรรม การอบรมสามเณร รวมถึงมัสยิต ทางศาสนาคริศ
เราก็อุดหนุน ทุกกิจกรรม ทุกศาสนามีความสําคัญหมด นี่คือในเขตเทศบาลเมืองของเรา
เราต2องให2การสนับสนุน แต!เงินเรามีอยู!เท!านี้ เกณฑก็บอกว!าต2องได2เท!านี้ ต2องเรียนท!าน
สมาชิกและพี่น2องประชาชนว!ามีเกณฑ ทุกกิจกรรม ทุกงาน ถึงแม2ว!าเราไม!สามารถอุดหนุน
ให2เปSนตัวเงินโดยตรงได2 แต!ทุกงานในเรื่องเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ทางเทศบาลเราไม!
เคยขาดตกบกพร!องเลย ถึงไม!มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรงเราก็มีแรงหรือกําลัง มีศรัทธา
ของพวกเราเองช!วยกัน ผมเชื่อว!าถ2าทุกท!านดูทุกงานในเขตเทศบาลมีงานไหนบ2างที่ไม!มีส!วน
ใดส!วนหนึ่งของเทศบาลไปเกี่ยวข2อง การเก็บขยะหลังเสร็จงาน เรื่องไฟ เรื่องเต2นท เรื่อง
ดอกไม2 สิ่งเหล!านี้ไม!ได2ตีค!าออกมาเปSนตัวเงิน แต!ถามว!าสิ่งเหล!านี้ที่ทําไปก็คืองบประมาณ
ของประชาชน ที่เรามาช!วยดูแลและกํากับ สิ่งเหล!านี้เทศบาลเราได2ทํามาโดยตลอด สิ่ง
เหล!านี้ไม!ได2มีเงินให2เปSนเงินก2อน บางครั้งกิจกรรมที่เราดําเนินการเช!นการดูแลเรื่องสถานที่
จะมากกว!างบประมาณจัดงานมากกว!าเงินอุดหนุนด2วยซ้ําไป ท!านลองพิจารณาดูว!าทุกงาน
บางครั้งไม!ใช!งานของเราโดยตรง งานของส!วนราชการของรัฐและเอกชน ตามกําลังที่เราให2
ได2ก็สนับสนุน ต2องฝากท!านสมาชิกด2วยว!า ขอช!วยเปSนปากเปSนเสียงด2วยว!า เทศบาลให2การ
สนับสนุนหรือไม! ต2องดูว!า ศักยภาพ ณ วันนี้หน!วยงานของเราเราทําได2แค!ไหน เรามีเงิน
ร2อยกว!าล2าน การอุดหนุนก็มีสัดส!วนเปSนเปอรเซ็นต ประเภทการอุดหนุนเปSนแบบไหน ผม
เชื่อว!าทุกงานทุกกิจกรรมที่ขอเทศบาลมาเราให2การสนับสนุนหมดตามกําลังที่เราสามารถ
ดําเนินการให2ได2 ส!วนในเรื่องศูนยไทยใหญ!อย!างที่เรียนว!า ขอทางศูนยไทยใหญ!ทํากิจกรรม
ทําโครงการมา ในการอุดหนุนไม!ว!าทางตรงหรือทางอ2อม เช!นกําลังคนงานที่จะเข2าไปดูใน
พื้นที่ ก็ต2องมีทีมในเรื่องกิจกรรมโครงการมาก!อน
เรื่องถนนข2างโรงเรียนเทศบาล ได2ทําการประสานกับทางการไฟฟVาเรื่องการโยกย2าย
เสาไฟฟVาเปSนที่เรียบร2อยแล2ว
เรื่องการจัดระเบียบผู2ประกอบการต!างๆ ในตลาดสดหรือพื้นที่ต!างๆ ทุกวันนี้เรา
พยายามทําให2ดีที่สุด ทําตามอํานาจหน2าที่ และตามมติของคณะ คสช. บังคับมาว!าให2จัด
ระเบี ย บให2ดี ที่สุด แต!การดํ าเนิ นการการปฏิบั ติงานเราต2 องได2 รั บความร!ว มมือจากพี่น2 อง
ประชาชนด2 ว ย และต2 อ งขอความเข2 า ใจกั บ พนั ก งานของเราด2 ว ยว! า หน2 า ที่ ที่ เ ราต2 อ ง
ดําเนินการขอความร!วมมือ อะไรที่กระทบกระทั่ง อะไรที่มี ทําให2ไม!สะดวกก็ต2องขออภัยมา
ณ ที่นี้ วันนี้ถ2าเราไม!ยืนในระเบียบเดียวกันและเดินไปข2างหน2าพร2อมๆ กัน คงเปSนไปได2ยาก
ถ2าแต!ละคนยึดแบบของตัวเองหมดก็คงจะมีแต!ข2อขัดแย2งและเดินไปด2วยกันลําบาก การจัด
ระเบียบต!างๆ เช!น ในตลาดสดเราได2เชิญประชุมคณะกรรมการตลาดสดแล2วว!าหลังจากที่
เราได2ดําเนินการเรื่องการจัดระเบียบในตลาด การระวางพื้นที่ให2ถูกต2อง หรือเรื่องความ
สะดวกต!างๆ พึ่งประชุมไปเมื่อ 2 สัปดาห ก็ได2ข2อสรุปและตอนนี้ก็ได2มีเจ2าหน2าที่พนักงาน
โดยการนําของท!านปลัดที่เข2าไปดูและไปให2ทําความเข2าใจของระเบียบกติกาต!อไป เพื่อให2พี่
น2องประชาชนได2รับความสะดวก ต2องขอเรียนท!านสมาชิกว!าการที่ท!านเปSนห!วงเรื่องเหล!านี้

แต!ก็มีบ2าง บางครั้งผู2ประกอบการณใหม!ๆ เข2ามายังไม!ค!อยรู2ในเรื่องของขอบเขตก็ต2องช!วยกัน
บอก แต!ก็ไม!ได2เปSนเรื่องความเสียหายอะไรมาก
เรื่องฟุตบาทสโลบ เนื่องจากฟุตบาทในเขตเทศบาลเมืองของเราค!อนข2างแคบ การ
ขยายถนนค!อนข2างลําบาก บ2านเรือนเราติดถนนหมด ทุกวันนี้ถนนที่เราใช2ส!วนใหญ!รู2จักกับ
เจ2าของบ2านที่ติดกับถนนทุกเส2น ทั้งถนนขุนลุมประพาสและถนนสิงหนาทบํารุงที่ขยับเขต
ของตัวเอง หลายๆ ท!านและแขกผู2ใหญ!ในบ2านในเมืองได2เล!าให2ฟbงว!าเราได2รับการอนุเคราะห
จากผู2ใหญ!ที่มีถนนในวันนี้ แต!หากจะขยายไปมากกว!านี้ในถนนขุนลุมประพาสและถนนสิง
หนาทบํารุงคิดว!าคงเปSนไปได2ยากแล2ว เพราะบ2านเรือนของเราติดกันหมด จะทําอย!างไรให2
ถนนเราได2ใช2ประโยชนได2สูงสุด ให2ความสะดวกสบายมากสุด การเข2 มงวดของกฎกติกา
และตัวฟุตบาทนี้ก็เพราะถนนแคบ การทําสโลบตรงนี้มาก็คือส!วนหนึ่งเพื่อให2รถเวลาเบียด
หรือมีพื้นที่ให2รถแซงสวนกันไม!ได2 แบบนี้ก็เปSนมติหนึ่งแบบการขยายถนนแต!ไม!ได2ขยายถนน
สามารถเบียบขึ้นฟุตบาตได2 นี่คือแนวหนึ่งในการปรับให2เหมือนการขยายถนนแต!ไม!ได2ขยาย
ถนนแต!นี่เปSนการขยายแบบเทคนิค นี่คือข2อมูลเดิมที่ว!าเขาทําแบบนี้เพื่ออะไร รวมถึงการ
จอดรถด2วยก็ถือว!าง!าย แต!ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะให2ทางกองช!างลองดูเปSนจุดๆ ไปว!าจุดใดที่มีความ
เสี่ ย งกั บ ประชาชนมากที่ สุ ด และจะปรั บ ตรงไหนได2 บ2 า ง ก็ เ คยได2 ยิ น มาหลายรอบแล2 ว
เหมื อ นกั น ก็ ไ ด2 ใ ห2 ก องช! า งไปสํ า รวจ ถ2 า เราทํ า แบบนี้ ก็ เ หมื อ นลดพื้ น ที่ ถ นนไป 10
เซนติเมตร เพราะข2างจะนูนขึ้นมา 10 – 15 เซนติเมตร ในตัวสโลบตรงนั้น ถ2าเราตัดไปก็
เหมือนลดพื้นที่ลง แต!เราขยายปLกถนนขึ้นไป รถสามารถวิ่งขึ้นได2 ก็เหมือนเพิ่มพื้นที่ถนน
ขึ้นมา นี่เปSนข2อมูลทางเทคนิคที่ทางกองช!างเคยอธิบายให2ฟbง แต!ก็ไม!ได2ทิ้งประเด็นนี้ ได2ให2
ทางกองช!างหาวิธีว!าจะทําอย!างไรให2ผู2สัญจรโดยการเดินไม!ลื่น อาจจะทําให2มีความหยาบมาก
ขึ้น ทางกองช!างก็สามารถทําให2ได2 ไม!ติดขัดอะไร
ในส!วนของถนนราชธรรมพิทักษ ที่ท!านสมาชิกได2พูดถึงว!าชํารุด และการเข2มงวด
ของงาน ถนนเส2 น นี้ ถ2 า จํ า ไม! ผิ ด ก็ ป ระมาณ 30 ปL เปS น ถนนที่ อ ยู! ท างสํ า นั ก งานปY า ไม2
สํานักงาน ทสจ. ถนนเส2นนี้เปSนถนนที่ให2บริจาคที่ให2กับสนามบิน เพราะสนามบินตัดกลาง
ถนนเส2นนี้ ทําให2ถนนเส2นนี้โดนแบ!งเปSน 2 ส!วน คือฝbeงเขตปfอกตะวันออกและปfอกปางล2อ
และด2านหลังตรงนั้นเปSนการปรับปรุงใหม!ทั้งหมด ใช2งานมาแล2วเกือบ 20 ปL ปbญหาที่เจอที่
เราเข2าไปทําแล2ว แต!ด2านใต2ของถนนเปSนหลุมและเปSนทางน้ํา การซ!อมบํารุงตอนนี้คือให2
หยุดการซ!อมชั่วคราว ตอนนี้รถตักหน2าขุดหลังของเรากําลังซ!อมอยู! ถ2ารถซ!อมเรียบร2อยแล2ว
จะทําการเป\ดหน2าถนนให2หมดและทําตามรูปแบบ ในเรื่องของมาตรฐานความเข็มงวด ผม
เชื่อว!าทางก็ได2เข2มงวดกับงานทุกงาน หากปล!อยปละละเลยก็เหมือนเปSนอนาคตของเขาใน
การตรวจรับงาน ก็เชื่อว!าข2าราชการคงไม!เอามาเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้ แต!แน!นอนว!าเรื่องการ
ทําถนนต!างๆ นี้ 1. คือเรื่องระยะเวลาในการใช2งาน 2. โครงสร2างเดิมซึ่งไม!ทราบเรื่องการกด
อัดต!างๆ เส2นทางน้ํา หรือว!าปbญหาใดๆ ในชุมชนปางล2อตอนนี้มีหลายเส2นที่เห็น ที่ตั้งปVาย
ถนนที่เปSนโคลงโผล!หลายจุดเหมือนกัน ก็เร!งสํารวจอยู! คิดว!าภายในอาทิตยหน2าคงจะได2ป\ด
ถนนเส2นนั้นประมาณ 1 - 2 อาทิตย ก็ต2องรื้อเกือบทั้งหมด
เรื่องของรางระบายน้ํา สักครู!คงจะให2สมาชิกที่เสนอมานี้ให2ข2อมูลเพิ่มเติม เพราะ
ผมเองก็นึกไม!ออกเหมือนกันว!าอยู!ตรงไหน เส2นไหน ก็ขอดูอีกที เรื่องคลินิกชุมชนที่เราเร!ง
ดําเนินการมากว!า 3 ปL เปVาหมายที่เราดําเนินการที่เราคาดหวังคือเรื่องคลินิกฟbน ขณะนี้
ทางโรงพยาบาลศรีสังวาลยและสํานักงานสาธารณสุข ที่ช!วยในเรื่องอุปกรณ เครื่องมือแพทย

อยู!ทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ ส!วนหมอทั่วไปที่ตรวจ
นั้นทางโรงพยาลศรีสังวาลยได2จัดแพทยตรวจโรคทั่วไปปฏิบัติหน2าที่ตามช!วงเวลา ในช!วงเวลา
นี้ จ ะมี การปรั บ ทุ กๆ 3 เดื อ น เพราะบางช! ว งเวลาเขาก็ มี ปb ญ หาเรื่ องบุ ค ลากรและคนไข2
ค!อนข2างมากในบางช!วง แต!ก็จะมีพยาบาลวิชาชีพและเจ2าหน2าที่ของเทศบาลที่เปSนพยาบาล
วิชาชีพประจําอยู!ตลอดในการดูแลรักษาเบื้องต2น และมีการส!งการตรวจข2อมูลออนไลนกับ
ทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย หากดูแล2วผู2ปYวยมีอาการหนักก็จะนัดไปโรงพยาบาลศรีสังวาลย
อีกที เนื่องจากเทศบาลเราจะเปSนเพียง OPD เล็กๆ ที่ดูแลผู2ปYวยให2ทางโรงพยาบาลศรี
สังวาลย เพื่อให2ประชาชนไม!ต2องเสียเวลาและได2รับความสะดวกมากที่สุด อีกส!วนหนึ่งคือ
แพทยทางเลือก ก็จะมีการนวดเพื่อสุขภาพและนวดผ!อนคลาย ซึ่งจะมีน2องๆ ที่จบแพทย
ทางเลือก 2 คน เปSนผู2ดูแล ผู2ที่มาบริการส!วนมากก็จะได2รับการอบรมจากสถาบันต!างๆ
โดยเฉพาะ อสม. ที่ไปฝjกเรียนรู2เรื่องการนวดผ!อนคลายก็จะได2รับการอบรม ก็จะมาช!วยใน
การนวดตรงนี้ ด2 ว ย อี กส! ว นหนึ่ งคื อการอบสมุ น ไพร การรั กษาโรคด2 ว ยสมุ น ไพรอั น นี้ ก็มี
ตอนนี้ก็มีการบริการแบบเต็มรูปแบบแล2ว
เรื่องการจัดระเบียบไฟฟVานั้นก็ได2มีการดําเนินการไปบางส!วนแล2ว ไฟฟVาแรงสูงใน
ถนนสิ งหนาทออกไปหมดแล2 ว หม2 อแปลงที่บ ริเ วณถนนสิ งหนาทบํา รุงก็ ออกไปหมดแล2 ว
ตอนนี้สายไฟแรงต่ําก็เริ่มเก็บตามชายคาแล2ว นี่เปSนกระบวนการที่ทางไฟฟVาดําเนินการ ใน
การทําตรงนี้มี 3 หน!วยงานที่ทําร!วมกันคือ การไฟฟVา เทศบาล และบริษัทสายส!งต!างๆ
ตอนนี้รอเพียงการไฟฟVาเก็บสายไฟติดริมชายคาให2เรียบร2อย หลังจากนั้นไฟฟVาก็จะมีการถอน
เสาไฟฟV า ออกจากถนนสิ ง หนาทบํ า รุ ง สายส! ง ทุ ก อย! า งที่ ยั ง อยู! ที่ เ สาไฟฟV า ต2 อ งมาดู ว! า
มาตราฐานของแต!ละบริษัทเปSนแบบไหน แต!วัตถุประสงคและเปVาหมายคือถนนสิงหนาท
บํารุงต2องไม!มีเสาไฟฟVา และสายไฟฟVาและสายส!งต!างๆ ต2องเก็บให2เปSนระเบียบ ไม!ว!าจะลง
ดินหรือเดินตามริมชายคา แผนดําเนินการที่ทางเทศบาลวางไว2คือสายส!งสายไฟฟVาเปSนความ
รั บ ผิ ด ชอบของทางการไฟฟV า สายส! งไฟฟV า เปS น ความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลและบริ ษั ท
ภาคเอกชนเก็บสายสัญญาณทั้งหมด ตอนนี้ถ2าเราใช2งบประมาณเดิมสูงมากและเกินความ
จําเปSน เทคนิคที่ทํามาศึกษาและดําเนินการคือการร2อยท!อ เหมือนการดันท!อประปาเข2าไป
ใต2 ดิ น และนํ า สายส! งสั ญ ญาณทั้ งหมดร2 อยเข2 า ไปในท! อ ซึ่ ง เทคนิ ค ตรงนี้ ใ ช2 ง บประมาณ
พอสมควร และต2 องมี การวางแผนร! ว มกัน ที่ ชั ด เจน เพราะบางครั้ งเทศบาลวางแผนเอง
ทั้งหมด คนอื่นมาร!วมใช2ไม!ได2เพราะมาตรฐานต!างกัน แต!เราได2คุยกันมาหลายรอบแล2ว ผม
ได2มอบให2ทางกองช!าง โดยท!านรองฯสุรัตน เปSนผู2ติ ดตามในเรื่ องการส!งสายสัญ ญาณนี้
ทั้งหมด คงใช2เวลาพอสมควร ประมาณ 1 ปL
เรื่องรถนําเที่ยวหรือรถราง ขออนุญาตตอบรวมกันสําหรับคําถามหลายๆ คําถาม
เรานําเที่ยวนี้เราใช2งบยุทธศาสตรจังหวัด ให2งบประมาณ 10,000,000 บาท ในการจัดซื้อ
รถนําเที่ยวให2 อปท. จํานวน 10 คัน สําหรับเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได2มา 4 คัน ซึ่ง
การได2มานั้นเราต2องมีแผนต2องมีโครงการรองรับ ในเรื่องของแผน 4 คันที่เราวางไว2คือ 2
คัน สําหรับการท!องเที่ยว ทําเสนอขึ้นมาซึ่งมีผู2รับผิดชอบคือพิพิธภัณฑมีชีวิต คันที่ 1 ชม
วัดในเมืองทั้งหมด อีก 1 คัน เพื่อชมสถานที่ท!องเที่ยวที่สําคัญ ซึ่งส!วนหนึ่งจะเกี่ยวกับ
เทศบาล เช! น งานสวน งานขยะแลกปุk ย ส! ว นอี ก 2 คั น อยู! ที่ ก องสาธารณสุ ข
ซึ่งทําแผนขึ้นมา ซึ่งในกองสาธารณสุขมีหลายหน!วยงาน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมผู2สูงอายุ
และกิจกรรมเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน เช!น ทุกเดือนเราจะมีการทํากิจกรรมของผู2สูงอายุ

ที่ศูนยผู2สูงอายุโรงพยาบาลศรีสังวาลย 2 เดือนหลังมานี้เราได2นํารถรางไปบริการส!ง พอ
เสร็ จ กิ จ กรรมเราก็ จ ะนํ า ผู2 สู ง อายุ ขึ้น รถรางไปส! งที่ บ2 า น นี่ เ ปS น เพี ย งกิ จ กรรมหนึ่ ง แต! มี
โครงการมากกว!านี้ที่กองสาธารณสุขทําไว2 อีกคันหนึ่งเปSนรถเฉพาะกิจ ในกรณีที่มีการเข2ามา
ขอศึกษาดูงานเปSนกรณีพิเศษ เช!น 2 สัปดาหที่ผ!านมามีท!านผู2ตรวจกรมมา ท!านก็มาตรวจ
งานงบยุทธศาสตรจังหวัด โดยมีท!านว!าที่ร2อยตรีสุรพล ต4ะวิชัย เปSนคณะกรรมการด2ว ย
รวมถึงกิจกรรมของเทศบาลซึ่งนอกเหนือโปรแกรมจากรถคันนี้จะเปSนของสํานักปลัดดูแล นี่
คื อ กิ จ กรรมโครงการที่ เ ราเขี ย นและเราของบประมาณตรงนี้ แต! ใ นเรื่ อ งการรั บ – ส! ง
ผู2โ ดยสารทั่ว ไปในเมื อง ทางกองการศึ กษาเคยทํา แผนขึ้น มา เราได2ห ารื อกัน ว!า ในการ
ดําเนินการนั้นเราสามารถดําเนินการได2หรือไม! ตอนนี้รถดังกล!าวเปSนรถส!วนประกอบไม!มี
ทะเบียน โดยปกติแล2วรถประเภทนี้จะใช2เฉพาะกลุ!ม เฉพาะงาน จะไม!ได2มาใช2สาธารณะ
หรื อการขนส! งโดยตรง ท! า นจะสั งเกตได2 เช! น พืช สวนโลกก็ จ ะมี การใช2 เฉพาะพื้น ที่ จํา กั ด
รวมถึงเทศบาลตําบลหนองหอยที่เขาดําเนินการเปSนลักษณะรถรางวิ่งในหมู!บ2าน "เวียงกุม
กาม" ใช2เฉพาะในพื้นที่เหมือนกัน การนํ ารถมาวิ่งแบบนี้ก็ต2องขออนุญาตเปSนกรณีพิเศษ
เพราะรถนี้ไม!ใช2รถสาธารณะที่เปSนไปตามระเบียบของกรมขนส!ง แต!ทางท!านรองฯ สุรัตน ได2
หารือกับทางขนส!งแล2วว!าถ2าเราจะนํารถมาให2บริการฟรีกับประชาชนสามารถทําได2หรือไม!
ซึ่งตอนนี้ก็อยู!ในช!วงหารืออยู! เพราะมีอยู! 2 - 3 เรื่อง ที่เราต2องอาศัย พ.ร.บ. ของขนส!ง
และวันนี้ที่รถรางเราไม!ได2นําออกมาใช2เต็มรูปแบบนั้น คือเราได2รับทรัพยสินมาแล2วแต!ในเรื่อง
การส!งมอบ เรื่องเอกสารจากสํานักงานจังหวัดตอนนี้ยังไม!เรียบร2อย รอเอกสารบางส!วนที่เรา
ต2องรับมา เราจึงนํามาใช2เฉพาะกิจในช!วงนี้ ยังไม!ได2ออกมาเต็มรูปแบบ และจะมีเรื่องค!า
เสื่อม ค!าน้ํามัน ฯลฯ ถ2าเราใช2เต็มรูปแบบแล2วจะมีค!าใช2จ!ายเหล!านี้ตามมา และอีกประการ
หนึ่งคือเราได2รับมาในช!วงฤดูร2อน การใช2ยังไม!เต็มประสิทธิภาพในด2านการท!องเที่ยว ส!วน
สถานที่จอดที่ท!านเปSนห!วง 2 คันใช2จอดที่เทศบาล อีก 2 คันจอดที่ศูนยเยาวชน แต!จะ
ปรั บ เปลี่ ย นที่ จ อดอยู! หลั ก ๆ ก็ อ าจจะจอดที่ โ รงเรี ย นซึ่ ง มี ค วามปลอดภั ย รถที่ จ อดที่
สํานักงานเทศบาลก็จะมีงานปVองกันดูแลอยู!
เรื่องย2ายไฟกิ่งทางเราได2ประสานทางไฟฟVาเปSนที่เรียบร2อยแล2ว สําหรับถนนโรงกลึง
ผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะมีหลายซอยมาก และขอให2เบอรโทรศัพทผู2ประสาน
ให2กับกองช!างด2วยจะได2เข2าไปถูก เพราะบริเวณนั้นมีหลายจุดที่ขอมาแต!ปรากฏว!าเปSนถนน
เอกชน บางที่ก็เปSนเขตปYา การเข2าไปทํางานก็เปSนไปไม!ได2 เรื่องโรงเรียนเทศบาล ตอนนี้ได2
แบบได2จัดทําเรียบร2อยแล2ว สัปดาหหน2าก็จะมีการประกาศจัดซื้อจัดจ2าง ก็น!าจะเรียบร2อย
แล2ว ส!วนสวนสาธารณรุ4คฮอลิเดย ตอนนี้ไม!ว!าจะเปSนวัสดุอุปกรณต!างๆ ที่ท!านเห็นตอนนี้
ยังเปSนทรัพยสินของโยธาธิการและผังเมือง ยังไม!ได2ถ!ายโอนมาให2เรา ในเรื่องการดูแลพื้นที่
เราก็มีเจ2าหน2าที่ของงานสวนกองช!างเข2าไปดูแลอยู! อีกส!วนหนึ่งเด็กๆ ที่ไปเล!นกีฬาก็ช!วยกัน
ทําความสะอาดอยู! ต2องขอขอบคุณน2องๆ ด2วย ในส!วนบ2านเทิดไท2 รายคุณพัชรี พึ่งสงวน
พงษ และ คุณจันทรหอมก็เช!นกัน ของทางท!านสมาชิกเช็คข2อมูลกับทางสํานักปลัดว!าข2อมูล
ผู2 ที่ เ ข2 า โครงการมี ห รื อ ไม! เพราะตอนนี้ ก ารที่ จ ะอนุ มั ติ ใ ห2 บ2 า นแต! ล ะหลั ง นั้ น เราจะมี
คณะกรรมการซึ่งมาจากประธานชุมชน ประธาน อสม. ประธานผู2สูงอายุ และจากสมาชิก
สภาของเราเอง เปSนผู2สํารวจและเพิ่มข2อมูลเข2าไป การดําเนินการต!างๆ เราจะดําเนินการ
ตามที่ทางคณะกรรมการพิจารณาเหตุผล เพราะถือว!าคณะกรรมการเปSนผู2รู2ที่สุดในชุมชน
ว!าหลังไหนมีความจําเปSนเร!งด!วนมากกว!า ไม!ได2ให2เทศบาลหรือเจ2าหน2าที่เทศบาลชี้ว!าหลังนั้น

หลังนี้ เพราะทางเจ2าหน2าที่เองไม!มีข2อมูลลึกเท!ากับท!าน สําหรับข2อมูลของ 2 ท!านนี้จะได2
เช็ ค ข2 อ มู ล กั บ สํ า นั ก ปลั ด ดู ว! า อยู! ใ นโครงการหรื อ ไม! ตกหล! น อย! า งไรก็ แจ2 ง เข2 า มากั บ ทาง
คณะกรรมการอีกที เพราะบางทีการสื่อสารข2อมูลอาจไม!ตรงกัน
จากที่ท!าน สท. เกษมถามถึงเรื่องโรงเรียนเทศบาล 2 วันนี้ที่ท!านเห็นอาจจะยังไม!
เรียบร2อย เพราะส!วนหนึ่งในตัวอาคารของโรงเรียนเทศบาลได2ทําเรียบร2อยแล2วตามที่เราได2
งบประมาณมา 9,000,000 บาทเศษ ในส!วนถนน การต!อเติม ตอนนี้ก็เรียบร2อยแล2ว ที่
เราอนุมัติงบประมาณเมื่อครั้งที่ผ!านมา ที่ปรับปรุงเรื่องเส2นทาง ถนน และเรื่องการจราจร
ภายใน ซึ่งจะปรับปรุงภายใน 2 เดือนนี้ อีกส!วนหนึ่งที่ทางสภาได2อนุมัติไปคราวนี้เพื่อ
ดําเนินการเพิ่มเติม ต!อเติมที่กั้นโครงเหล็ก กันเด็กตก ภายใน 4 เดือนนี้ 2 กิจกรรม
จะต2องเสร็จ ในช!วงการทํางานในวันนี้อาจจะดูไม!เรียบร2อย และกําลังทําสนามฟุตซอลอยู!
แต! ถ2 า ทุ กอย! า งสมบู ร ณแบบแล2 ว วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2558 น! า จะเรี ย บร2 อยและใช2
ประโยชนได2ดีที่สุด ส!วนเรือนจําเก!านั้นขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป; การที่จะเข2าไปดูแลปรับปรุง
นั้นต2องขออนุญาตกรมศิลป; ตอนนี้ได2ให2ทางกองการศึกษาทําเรื่องแจ2งกรมศิลป;แล2วว!าขอให2
มาดูแลหรื อว! าเราทํ าแผนว! าเราจะดู และอะไรบ2า ง แต! ตึ กนี้ คงไม!มีการรื้ อแน! นอน แต! จ ะ
นํา มาใช2 ประโยชน เช! น อาจจะเปS นห2 องของเล! น ห2 องลูกบอล และเปSน พื้น ที่ให2เ ด็กทํ า
กิจกรรมนันทนาการ ที่ผ!านมาก็มีชมรมป\งปองใช2สถานที่นี้อยู! ตรงนี้ก็จะได2ขยับออกไป
เพราะมีพื้นที่ใหม!แล2ว
เรื่องหนองจองคํา ตอนนี้ได2ให2ทางกองช!างและกองสาธารณสุขดูแลอยู! แต!ก็มีบ2าง
กลางคืนเราพยายามป\ด ให2เข2าเฉพาะบุคคลที่มีบ2านเรือนอยู!ในนั้น แต!ก็มีผู2ไม!ประสงคดีเข2า
ไปทําลายข2าวของก็มีบ2าง และสามารถจับได2แล2ว ตอนนี้ให2ทางนิติกรดําเนินการอยู! หาก
บกพร!องตรงไหนผมจะกําชับผู2ที่เกี่ยวข2องอีกที
เรื่องการติดไฟที่หลักเขตเมือง ต2องขอขอบคุณมาก ถือว!าเปSนกิจกรรมแนวทางใหม!
ในเรื่องการสร2างสัญลักษณการท!องเที่ยวใหม! สร2างภูมิทัศนใหม!ให2กับเมือง เคยได2ยินทาง
กองช!างเสนอมาเหมือนกัน ขอรับไว2เพื่อเปSนแนวทางในการดําเนินการต!อ
เรื่องถนนคนเดิน เชื่อว!าเราคุยกันมาไม!ต่ํากว!า 10 รอบแล2ว และที่ย2ายมาตรงนี้ก็
ได2ถามความเห็นส!วนบุคคลแล2ว ถนนคนเดินเราทํามากว!า 10 ปL ในการทําถนนคนเดินนั้น
เปSนการร!วมมือระหว!างจังหวัดกับเทศบาล มีการขอใช2ถนน 4 เดือน ตั้งแต! 1 ตุลาคม 29 กุมภาพันธ ที่คือกิจกรรมเดิมที่เคยเริ่มต2นกันมาเปSนแบบนี้ แต!พื้นที่หนองจองคําเปSน
พื้น ที่ส าธารณะของคนแม!ฮ!องสอนทุกคน รวมถึ งเปSน สถานที่ พักผ!อนของคนแม! ฮ!องสอน
กิ จ กรรมทางสุ ข ภาพหรื อ กิ จ กรรมต! า งๆ ก็ จ ะมี ใ นพื้ น ที่ ห นองจองคํ า ทั้ ง หมด รวมถึ ง
สมัยก!อนจะเปSนที่พักของผู2สัญจร ถนนคนเดิมตามหลักการและเหตุผลคือ 1.เปSนการกระตุ2น
พื้นที่บ างพื้น ที่ 2. เปSนการส! งเสริ มรายได2เ สริมให2ผู2ประกอบการ 3. ต2 องมีร ะยะเวลาที่
ชัดเจน นี่คือหลักการที่เราทํามาโดยตลอด ทุกปLที่ผ!านมากว!า 10 ปL เมื่อเลิกถนนคนเดิน
แล2ว ก็คือเลิกเลย แต!วันนี้ผมเห็นว!าผู2ประกอบการถนนคนเดินหลายท!านพัฒนาจากรายได2
เสริมมาเปSนรายได2หลัก แต!พื้นที่ในการใช2งาน วันนี้พื้นที่ตรงนี้เปSนที่รวม ที่สาธารณะ ที่ที่
ทุกคนมาใช2ร!วมกัน จะเป\ดพื้นที่เพื่อกระตุ2นเศรษฐกิจอย!างเดียวคงเปSนไปไม!ได2 ต2องดูผู2อยู!
อาศั ย ในพื้ น ที่ เ ดิ ม ด2 ว ยว! า ได2 รั บ ผลกระทบหรื อ ไม! เมื่ อ ถนนคนเดิ น มี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น
เทศบาลเราก็ได2มีแผนให2 จากที่เปSนถนนคนเดินก็สามารถขายได2อย!างถาวร ก!อนที่เราจะย2าย
ไปที่ถนนพาณิชยวัฒนา เราเคยได2ประกาศเขตผ!อนปรนในการค2าขาย ประมาณ 7 จุดทั้ง

เมือง เพื่อรองรับ เหตุผลที่นําถนนคนเดิมมาตั้งบริเวณถนนพาณิชยวัฒนา คือ 1. เรื่อง
การจราจรที่ ส ะดวกกว! า จุ ด อื่ น ๆ 2. เปS น พื้ น ที่ ค2า ขายเดิ ม อยู! แ ล2 ว หากเราสามารถรวม
ผู2 ป ระกอบการณอยู! ณ ที่ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง ก็ จ ะเปS น การดึ ง ผู2 ใ ช2 บ ริ ก ารเข2 า ไปตรงนั้ น ได2 ผู2
ประกอบการณไม!ต2องไปกระจัดกระจายกัน สําหรับที่จอดรถเราได2วางแผนไว2 คือจอดตั้งแต!
ตลาด จอดตรงนั้นและเดินซื้อของ หากท!านจะเอาสะดวกทั้งที่จอดรถทั้งร2านอาหาร แบบนี้
ท!านก็ต2องเป\ดร2านเปSนของตัวเอง แต!ตรงนี้เปSนพื้นที่รวมที่เราใช2ร!วมกัน การบริหารจัดการ
พื้นที่ก็ต2องมีที่จอดรถส!วนหนึ่ง มีพื้นที่ขายส!วนหนึ่ง ต2องเดินเหมือนกัน วันนี้จุดประสงค
และเจตนาก็คือเราต2องการรวมผู2ประกอบการเพื่อสร2างความสะดวกให2ผู2ซื้อและผู2ขายได2เจอ
กันมากที่สุด วันนี้ท!านสมาชิกก็ได2เปSนทั้งผู2บริการและผู2บริการในถนนพาณิชยวัฒนาตรงนี้
ท!านก็ทราบดีว!าความคึกคักของคนเข2ามาเปSนอย!างไร เพราะมีอยู!ที่เดียว รวมอยู!ที่เดียว แต!
การจะขายได2หรือไม!ขายได2ส!วนหนึ่งก็คือ 1. เรื่องความสะดวก ทางเทศบาลก็ปรับเรื่อง
ความสะดวกสบายให2แก!ผู2ประกอบการให2ดีที่สุด 2. ผู2ประกอบการเองก็ต2องมีการพัฒนา
ควบคู!สินค2าไปด2วย กองสาธารณสุขก็ได2ช!วยดูแลในเรื่องมาตรฐานต!างๆ ตลอดเวลา เรื่อง
ความสะอาด ผมมั่นใจ มากกว!า 90% ในเรื่องการเก็บกวาดเรื่องความสะอาดต!างๆ ตรง
บริเวณนี้ อีกส!วนหนึ่งคือผลกระทบของผู2ที่อยู!อาศัยบริเวณนั้น ไม!ว!าจะเปSนเรื่องกลิ่น เรื่อง
ควัน ผมได2ให2เชิญผู2ประกอบการเหล!านี้มาจัดโซนกันใหม! รวมถึงปรับปรุงอุปกรณในการขาย
ใหม!เช!น ที่ต2องใช2ไฟก็ต2องมีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และเรื่องควันไฟต2องให2สูงขึ้น นี่
คือส!วนหนึ่งที่เราดําเนินการ และถ2าถึงฤดูการท!องเที่ยว 1 ตุลาคม เราก็จะขยับชุดนี้ไปที่
หนองจองคําเหมือนเดิม
สําหรับท!าน สท.จันทรพลอภิปราย ก็ไม!ทราบว!าผมจับประเด็นครบหรือไม! ในเรื่อง
การศึกษาดูงานผมขอเรียนว!า ท!านต2องหาข2อมูลเพิ่มเติมด2วยว!าวิธีการดําเนินการอย!างไร ที่
ผ!านมา เทศบาลเราส!งรายชื่อผู2เชิญไปร!วมงานแต!ละปL ย2อนหลัง 2 ปL กลับไปให2ประธาน
ชุมชน เพื่อให2ทางชุมชนเปSนผู2คัดเลือกกันเอง เทศบาลไม!ได2เปSนคนคัดเลือก ปLนี้ทางชุมชนก็
คัดเลือกกันมาเองว!าให2 อสม.ไป 10 คน และตัวแทนชุมชน 10 คน ทางชุมชนก็คัดกันเอง
ไม!เคยไปล2วงว!าต2องเอาคนนั้นคนนี้ไป ไม!มีเลย ทางบริหารเองผมเชื่อว!าแต!ละท!าน ท!าน
สมาชิกสภา และข2าราชการประจําเอง ผมคิดว!าไม!มี ถ2าท!านแจ2งมาแบบนี้ผมก็ขอบคุณครับ
จะได2เช็คว!าในการคัดเลือกของประธานชุมชนมีใครเข2าไปกํากับหรือไม! แต!ในทางปฏิบัติที่
ผ! า นมาเราทํ า มาโดยตลอด ประธานชุ ม ชนเปS น คนคั ด กั น เองทั้ งหมด แล2 ว ส! ง ชื่ อ ให2 ท าง
เทศบาล เพียงแต!ว!าหลักเกณฑเรามีคือ ต2องเปSนคนในชุมชนเขตเทศบาล หลักเกณฑย!อยที่
ทางชุมชนตั้งขึ้นมาเองก็คือคือ ต2องเปSนคนในชุมชน หรือเปSนคนที่ช!วยงานในชุมชน ซึ่งบาง
ชุมชมอาจกําหนดว!าควรจะเปSนแบบนั้นแบบนี้ แบบก็จะมีบริบทที่แตกต!างกันอยู!แล2ว ทาง
ชุมชนต2องคัดเลือกกันเองว!าใครจะไป ผมจะไม!เคยเข2าไปกํากับว!าให2คนนั้นคนนี้ไป ปLนี้เอง
เราก็ไปกันค!อนข2างมาก 2 - 3 รอบ เราก็พยายามปรับรูปแบบแม2กระทั่งผู2สูงอายุเราก็ได2แยก
ออกมาอีกโครงการหนึ่ง เพื่อให2เหมาะกับวัยของผู2ที่จะเดินทางไป ขอให2ท!านช!วยเช็คข2อมูล
ด2วย ผมก็จะเช็คข2อมูลย2อนดูอีกทีว!ามีใครทําแบบนั้นหรือไม!
เรื่ อ งการประเมิ น ผลงานของพนั ก งานก็ เ ช! น กั น ก็ จ ะมี รู ป แบบซึ่ ง เปS น รู ป แบบ
มาตรฐานของกรมฯ ที่กําหนดอยู!แล2วว!าต2องมีด2านใดบ2าง รูปแบบหลักๆ คือ คุณภาพของ
งาน ปริ ม าณของงาน ประสิ ท ธิ ข องภาพงาน ในเทศบาลมี ทั้ง หมด 5 กองราชการ
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความรวดเร็วของงานแต!ละกองอาจจะไม!เหมือนกัน ซึ่งปLนี้

ประธาน
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ผมได2นําเรื่องเวลาการทํางาน การร!วมกิจกรรม เข2ามาเปSนองคประกอบในการพิจารณาด2วย
เช!นกัน เราอาศัยเครื่องบันทึกเวลาเปSนตัวกํากับ และอาศัยสํานักปลัดที่เปSนคนเช็คชื่อผู2ร!วม
กิจกรรมต!างๆ ของชุมชนและหน!วยงานภาพรัฐ หลังจากหัวหน2าฝYายประเมินพนักงานออก
มาแล2วจะมาต!อที่ผู2อํานวยการกอง หัวหน2ากอง มาที่ท!านปลัด มาที่ท!านรองนายกฯ และ
มาถึ ง ตั ว นายกฯ ทั้ ง หมดนี้ ก็ จ ะไปอยู! ใ นรู ป แบบคณะกรรมการพิ จ ารณาร! ว มกั น ซึ่ ง
ประกอบด2วย นายกฯ รองนายกฯ ปลัดฯ ผู2อํานวยการกอง / หัวหน2ากอง ทุกกองราชการ
ที่เปSนคณะกรรมการร!วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สําหรับโรงเรียนก็จะมีปลีกย!อยออกมา เช!น
แผนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีมาตรฐานของเขา แต!ก็อยู!ในภาพรวมเหมือนกันหมด
เรื่องกิจกรรมโครงการต!างๆ ของบแต!ละกองขอมา เรารับไว2หมด แล2วนํากิจกรรม
โครงการต!างๆ มารวบรวมเปSนยุทธศาสตรแล2วมาลําดับความสําคัญก!อน - หลัง และนํามา
เข2าคณะกรรมการแผน ซึ่งในแต!ละปLงานพัฒนาชุมชนก็จะมีตารางให2ดูว!าโครงการที่ทําไป
แล2วมีอะไรบ2าง โครงการที่อยู!นอกเหนืออํานาจหน2าที่ก็ต2องมีกรอบตรงนี้ให2หมด ไม!เคย
ปฏิเสธว!าโครงการนั้นโครงการนี้ยังไม!ได2 แต!ทุกโครงการอาจจะมีข2อจํากัดหากติดขัดเราก็จะ
ให2นําไปปรับปรุงแก2ไขมาเพื่อให2ถูกต2อง โดยเฉพาะโรงเรียน วันนี้เราให2ความสําคัญกับกอง
การศึ กษา เพราะกิ จ กรรมของโรงเรี ย นเยอะมาก ผมเองยั งบอกทางกองการศึ ก ษาว! า
กิจกรรมบางกิจกรรมที่คล2ายกันให2นํามารวมกัน กิจกรรมภายนอกที่ขอความร!วมมือ เช!น
การแสดง ถ2าก!อนเวลา 15.00 น. ไม!ปล!อยให2เด็กไป ถ2าไม!ใช!งานรัฐพิธี แต!หากหลังเวลา
15.00 น. เด็กมีความประสงคจะไปก็ต2องเสริมเวลาเรียนให2เด็กและให2เด็กไปได2 ก็ต2องฝาก
ท!านสมาชิกถึงผู2ที่อาจจะให2ข2อมูลท!านมาว!า รูปแบบ แนวทาง วิธีการ ทําแบบไหน แล2ว
ผมเชื่อว!าถ2าเปSนพนักงานเจ2าหน2าที่เทศบาลก็ต2องรู2 โดยเฉพาะเรื่องการประเมิน ก็ต2องรู!ว!า
บทบาทหน2าที่ของคนทํางาน ระเบียบกติกาเราเปSนแบบไหน เราไม!ได2เลือกปฏิบัติ แต!ทุก
คนมีบทบาทหน2าที่ที่แตกต!างกัน ความรับผิดชอบก็แตกต!างกันไป ก็คิดว!าหลายๆ เรื่องผมก็
ได2สรุปครบทุกประเด็นที่ท!านสมาชิกได2สอบถามมาตั้งแต!การประชุมครั้งที่ผ!านมา และเรียน
ว!าทุกๆ ข2อมูลที่ท!านให2มาผมก็จะเก็บเปSนข2อมูลและจะดําเนินการแก2ไขและตรวจสอบให2เกิด
ประโยชนสูงสุดแก!เทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน และขอเรียนว!า ในฝYายบริหารของเราก็ยอมรับ
ในบางเรื่องอาจจะขัดตกบกพร!องไปบ2าง หรือที่เราอาจจะมองข2ามไป ก็ต2องขอคําชี้แนะ
คําแนะนํา จากท!า นสมาชิกทุกท!า น และการดําเนินการนั้น เราเก็บ รายละเอี ยดทั้ งหมด
บางครั้งก็เจ็บ ผมเองก็เจ็บ แต!ก็ต2องฝpนเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบ ไม!ว!าจะ
เปSนพนักงาน ข2าราชการประจํา ถามว!าอึดอัดไหม อึดอัดครับ แต!ต2องทํา ถ2าไม!ทําก็โดน
ละเว2น สิ่งไหนที่อะลุ2มอล!วยกันได2 ไม!กระทบกัน ทางเทศบาลก็ยินดีรับ ก็ต2องเรียนทุกๆ
ท! า น อี กครั้ ง หนึ่ ง ในเบื้ องต2 น ก็ ต2 อ งขอขอบคุ ณ ท! า นประธานสภาและท! า นสมาชิ ก ครั บ
ขอบคุณครับ
ท!านนายกฯ ได2ตอบข2อซักถามครอบคลุมทุกเรื่องแล2ว ปbญหาที่ท!านสมาชิกซักถาม
รวมถึงประเด็น ปbญ หาที่ ประชาชนฝากถามมาด2ว ย ไม! ว!าจะเปSนคํ าชี้ แนะ ข2อข2 องใจ ข2 อ
ซักถาม ส!วนรายละเอียดที่ท!านนายกชี้แจงเมื่อสักครู! ขอเปSนหลังเสร็จการประชุม เทศบาล
ของเราประกอบด2วยกองคลัง กองสํานักปลัด กองการศึกษา และกองสาธารณสุข ทุกกอง
งานก็ทํางานตามภารกิจรัดตัวอยู!แล2ว มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายสมบูรณ
ศิลปนันท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 มีเอกสารฝากมาว!า หน2า ธกส.

เก!า ข2างร2านสมใจ ฝาป\ดรางระบายน้ําหัก รถจะตก และอีกเรื่องคือขอฝากสรุปเรื่องบ2าน
เทิดไท2 ทางท!านสมาชิกก็ได2เสนอมาเรื่อยๆ ถ2าท!านนายกจะมีการสรุปตัวเลข ลักษณะสร2าง
บ2 า นเปS น ผลงาน ซ! อ มแซมเปS น ผลงาน ให2 แ ยกออกก็ จ ะเปS น การดี ควรจะทํ า ให2 เ ปS น
กิจลักษณะหรือเปSนการซ!อมแซมดี ประเด็นที่จะพูดที่ได2เตรียมมาคือวันนี้เปSนการประชุม
สภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปกติเราจะประชุมลักษณะเช!นนี้ วันนี้เปSนการพิจารณาร!างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ!ายเพิ่มเติม ทางผู2บริหารเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได2ขออนุมัติจัดตั้ง
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท จากเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได2ทําความดีความชอบ
และได2รับมา ก็ได2แจ2งกัน เปSนขั้นที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และลงมติ ที่พูดการมากๆ ที่นายก
อภิปรายนั้นคือวาระอื่นๆ ก็ขอแสดงถึงเรื่องที่พิจารณากัน 2 สมัยที่ผ! านมา ก็ขอแสดง
ความยินดีการใช2งบประมาณรายจ!ายเพิ่มเติมที่สภาอนุมัติไป ก็ฝากความเปSนห!วงเปSนใยไป
ด2วยว!า บางโครงการก็อาจมีความเปSนห!วงอยู!บ2าง การใช2เงินจํานวนมากกับการใช2แบบมี
กรอบหรือแบบหลุดๆ บ2าง ตามที่ผมได2อภิปรายในวาระแรกขั้นรับหลักการนั้น อยากขอท!าน
ผู2บริหารช!วยดูด2วย ด2วยความเปSนห!วงจากผม สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ด2วยความเปSน
ห! ว งว! า ทั้ ง 5 โครงการ ตรงไหนที่ ผ มเปS น ห! ว ง ตรงไหนที่ ควรจะใช2 ง บประมาณให2 เ กิ ด
ประสิ ทธิภ าพ ก็ ขอแสดงความยิน ดี และขอฝากความเปSน ห!ว งใยการใช2 งบประมาณอย! า ง
ระมัดระวังให2เกิดประโยชนสูงสุด ความจริงวันนี้เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ!านมา ท!านประธาน
ได2อนุญาตให2ท!านนายกได2แจกเอกสารรายงานการจัดซื้อที่ดิน เรื่องนี้เปSนเรื่องสําคัญ ความ
จริงผมนึกว!าท!านประธานจะให2ท!านนายกได2คุยในที่ประชุมแห!งนี้ เพราะว!าเปSนผลงานของ
ท!านดํา เนิ นการไปเปSน ระยะๆ ในการดํา เนิ นการได2ส รุป ว!า ท!า นได2ดํ าเนิ นการจัด ซื้อที่ดิ น
เพราะฉะนั้ น ผมอยากให2 ท!า นประธานและขออนุ ญ าตท! า นประธานให2 ท!า นนายกได2 กล! า ว
รายงานให2ทางสภาได2ทราบ ณ ที่แห!งนี้ ก็ไม!มีอะไรมากมาย ก็ยินดีด2วยที่ท!านได2จัดซื้อ
ที่ ดิ น จากการใช2 เ งิ น สะสมจํ า นวน 24,000,000 บาท ในการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ในการสร2 า ง
โรงเรียน ได2จัดซื้อเปSนที่เรียบร2อยแล2ว ตามที่ท!านได2รายงานมา เปSนเอกสารที่มีความสนใจ
เรื่องนี้ผมก็คงจะชี้แจงเกินท!านนายกคงไม!ได2 ก็ถามในสิ่งที่ผมสงสัยเท!านั้นเอง พอสรุปได2ว!า
ที่ทางเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอนได2ใช2เงินสะสมซื้อที่ดินเพื่อสร2างโรงเรียนเทศบาล 3 นั้น จาก
การเสนอขายที่ดินจํานวน 5 ราย ท!านก็ได2ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเรียบร2อยแล2ว คือ ราย
คุณศุกัญญา บุญจรัส จากจํานวนที่เสนอ 11 ไร! ท!านได2ตั้งคณะกรรมการต!อรอง ที่ผม
สรุป เปSนเงิน 24,000,000 บาท ผมมีข2อสงสัยว!า ท!านซื้อจริงๆ คือ 10 ไร! 3 งาน 70
ตารางวา พื้นที่ตามโฉนด ตามแผนที่ จะมี คล!อมพื้นที่ของบริษัท TOT ฝbeงซ2ายมือ จะมี
พื้นที่เล็กๆ น2อยๆ ตรงนั้นท!านได2ซื้อด2วยหรือไม! ถ2าไม!ได2ซื้อก็จะเปSนการบริหารจัดการ ท!าน
จะเปSนลักษณะทางเข2าทางออกอย!างไร ก็เปSนสิ่งที่เราใช2ให2เกิดประโยชนสูงสุดในเมื่อเราซื้อที่
แล2 ว ถ2 า ท! า นยั งไม! ได2 ซื้อเราควรจะซื้ อเพิ่ มเติมหรื อไม! เปS น ทางเข2 า ทางออก ตรงนี้ เ ปS น
ข2อสังเกตเล็กๆ น2อยๆ ซึ่งผมก็ไม!สามารถพูดอะไรมากมายไปกว!านี้ เพราะต2องให2ท!านนายก
อธิบายให2สภาได2รับทราบ ก็จะขอถามเพียงเท!านี้ก!อน อีกประเด็นหนึ่งคือการประชุมใน
วันนี้คงจะเปSนครั้งสุดท2ายของสมัยที่ 2 ซึ่งเปSนครั้งที่ 2 อีก 2 - 3 วันก็จะหมดสมัย อีก 3
เดือนข2างหน2าก็จะมีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ซึ่งผมย้ํามาตลอดว!าการประชุม
สภาสมั ย ที่ 3 ซึ่ ง เปS น หั ว ใจขององคกรของเรา เปS น การพิ จ ารณา ร! า ง เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ! า ยประจํ า ปL 2559 ผมขอฝากข2 อ คิ ด ถึ งท! า นผู2 บ ริ ห ารในการจั ด ทํ า
โครงการเข2 าสู! ส ภาในการใช2 งบประมาณรายจ! ายประจํา ปL ห น2า ขอท! า นได2โ ปรดพิจ ารณา

โครงการเกี่ ย วกั บ เรื่ องการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต โครงการเกี่ ย วกั บ การปV องกั น บํ า รุ งรั กษา
สุขภาพ โครงการเกี่ยวกับการปVองกันบํารุงรักษาสภาพแวดล2อม โครงการเกี่ยวกับการ
ปV องกั น บํ า รุ ง รั ก ษาเรื่ องความพอเพี ย งของพี่ น2 องประชาชน ความสะอาดของบ2 า นเมื อ ง
สุขภาพอนามัย ที่ดี อยากเน2นเรื่องการพวกนี้เพิ่ มขึ้น ก็ เปSนห! วงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก
ขอท!านช!วยบรรจุไปด2วย อีกเรื่องคือเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สนับสนุนให2มีกิจกรรมของชุมชน
ให2ชุมชนมีส!วนร!วมมากๆ ก็ด2วยความเปSนห!วงเปSนใยครับ ขอบคุณครับท!านประธาน
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.จันทร7พล
เรียนท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายจันทรพล
ฟองแก2ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 2 กลุ!มรักษพัฒนาแม!ฮ!องสอน ก็ขอ
อธิบายนิดหนึ่ง เดี๋ยวท!านนายกจะเข2าใจผิดในเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู! จริงๆ แล2วการศึกษาดู
งานครั้ ง สุ ด ท2 า ยนี้ ที่ ไ ม! อ ยากจะเอ! ย ครั้ ง แรกนั้ น คื อ มี คํ า ว! า ปอยส! า งลอง และคํ า ว! า
ครอบครัว ด2วย ผมก็จะไม!เจาะตรงนั้น จริงๆ แล2วตัวท!านเองผมยอมรับว!าทุกงานที่ผมทํา
ท!านไปแทบทุกครั้ง ที่ผมได2พูดว!า ก!อนงานปอยส!างลอง 10 วันนี้ ผมอยากจะเรียนว!า
ตรงนี้ ครอบครัวที่บ2านได2ทําอยู!ก!อนแล2ว เผอิญตามกฎที่ท!านนายกบอกว!า 2 ปLนี้ใครที่
เคยไปศึ กษาดู งานแล2ว จะไม! ให2 ไป ปรากฏว! าทุ กครั้งที่ทําไปจํ านวนคนไม! ครบ มี ช!องว! า ง
เหลืออยู! ทางท!านประธานชุมชนก็เห็นว!าลูกหลานช!วยงานนะก็เลยเอาไปด2วย ก็มีคํากล!าว
เกิดขึ้นมาอีกว!า กิจกรรมชุมชนปอยส!างลองไม!เห็นช!วย แต!เวลาเที่ยวแล2วเอาพี่น2องไปด2วย
นี่เองครับที่ผมพยายามที่จะไม!อยากพูดตรงๆ ในครั้งต!อไปเราน!าจะเจาะไปว!าบริบทในการ
ทํางานนั้นเปSนอย!างไร ปอยส!างลองมีวันที่ 1 - 10 แต!ก!อนนั้นครอบครัวได2มาทํากันที่วัด
ถ2าถามว!าปอยส!างลองปLนี้เปSนอย!างไรบ2างครับ ท!านนายกยังชมเลย แต!คนอื่นเขาไม!รู2 เขา
มากล!าวหาว!า เวลาทํากิจกรรมแล2วไม!ทํา เวลาไปเที่ยวนั้นเอาครอบครัวไป เท!านี้แหละครับ
ทุกชุมชนมีปbญหากันทั้งนั้น แต!ปbญหาน2อยที่สุดคือชุมนหนองจองคํา ผมเปSนหัวหอกในการ
ทํางาน ผมรู2ว!าเด็กคนไหนทํา คนไหนไม!ทํา ที่ท!านนายกบอกว!า 2 ปLใครที่เคยไปดูงาน
มาแล2วไม!ให2ไป ปLนี้ก็มีเด็กมาร!วมช!วยงานช!วยกิจกรรม ตรงนี้ที่ผมน2อยใจ บางครั้งเราต2องดู
ด2วย ผมไม!ได2หมายความว!าทีมบริหารไปล2วงว!าให2ใครไป ไม!ให2ใครไป ในส!วนนี้เราถือว!า 1.
เราเปSนผู2บริหาร 2. เราเปSนภาคประชาชน เสียงสะท2อนจากประชาชนเปSนตัวประเมินว!าผู2ที่
ทํางานในวันนี้ท!านตอบสนองได2ถูกต2องหรือไม! แต!ละชุมนเปSนอย!างไรบ2าง ท!านได2คลุกคลีกับ
การทํางานจริงหรือไม! เราอย!ามามองว!าวันนี้วันเดียวท!านแต!งตัวไป มันไม!ใช! ก็อยากฝาก
ท!านผู2บริหารไว2เพียงเท!านี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท!านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
สท.ยงยศ
ท!านประธานสภาที่เคารพ ท!านสมาชิกผู2ทรงเกียรติทุกท!าน ผมนายยงยศ มัธยัส
สิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม!ฮ!องสอน เขต 1 มีเรื่องฝาก 2 - 3 เรื่อง คือ
ถนนด2านหลังร2านศิรินครจะมีถนนซอยเล็กๆ ถนนคนเดินเมื่อสมัยเก!า ตอนนี้ยังเปSน
ดินเหมือนเดิม ฝนตก หญ2าก็เริ่มขึ้นแล2ว ทางบ2านร2องเรียนมา 2 - 3 ครั้งแล2ว หากมีเศษ
วัสดุก็อยากจะปูให2เขาไป ซึ่งจะตัดปbญหาเรื่องหญ2า
เรื่องการพ!นหมอกควันรถ ฝนก็เริ่มมาแล2ว อยากให2ทางเทศบาลช!วยประชาสัมพันธ
ล!วงหน2า 1 วัน เพราะชาวบ2านจะได2เตรียมตัวป\ดข2าวอาหารการกินของเขาให2มิดชิด บาง
ท!านอาจจะเปSนภูมิแพ2ได2

ประธาน
นายก

เรื่ องรถราง ผมมี ความเห็ น ว! า อยากให2 ช! ว งเช2 า บริ การรั บ ส! งเด็ กนั กเรี ย นแต! ล ะ
โรงเรียน เอาถนนเปSนสายๆ ไม!ว!าจะโรงเรียนห2องสอนศึกษา โรงเรี่ยนจองคํา ฯลฯ รับเด็ก
เปSนจุดๆ ไป ลองพิจารณาดูสําหรับเงื่อนไขตรงนี้น!าจะโอเค ขอฝากไว2เท!านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอเรียนเชิญท!านนายกตอบข2อซักถาม
เรี ย นท! า นประธานสภา และท! า นสมาชิ กสภาทุ กท! า น ในรถนํ า เที่ ย วบริ การนั้ น
ตอนนี้เรารอการรับโอนเอกสารมาจากสํานักงานจังหวัดแม!ฮ!องสอน ในเรื่อง พ.ร.บ. การ
ควบคุมรถ ก็คงต2องเร!งดําเนินการ เรื่องถนนและการบริการรับส!งนักเรียนต!างๆ ผมได2เรียน
ไปเบื้องต2นแล2ว
ในส!วนถนนก็จะได2มอบหมายให2ผู2รับผิดชอบต!อไป
เรื่ องบ2 า นเทิ ด ไท2 ครั้ งที่ ผ! า นมาผมได2 แจ2 งแล2 ว ว! า ที่ เ รากํ า ลั ง รอดํ า เนิ น การหรื อ
ดําเนินการไปบางส!วนแล2วนั้น มีทั้งหมด 11 ราย ใน 11 รายนี้ไม!ใช!เฉพาะในปLที่ผ!านมา
ได2 ดํา เนิ น การให2แล2 ว 1 ราย อีก 4 รายที่เ ข2าโครงการครั้ งนี้ ที่ได2 ดํา เนิ นการไปแล2 ว
ประมาณ 10 กว!าลาย แต!ไม!ได2ใช2เงินงบประมาณของเทศบาลทั้งหมด สําหรับข2อมูลจะขอ
ส!งเอกสารให2ท!านสมาชิกดูอีกครั้งหนึ่ง ยกตัวอย!างเช!น คุณวรพงษ เธียรอําไพพรรณ คุณ
ผจญ เปLeยมประชา คุณจันทรหอม เลาเงิน และคุณประพันธ ขจัดดี และมีอีกหลายชื่อที่
ทางสํานักปลัดให2ข2อมูลผมไว2 เราจะทําเปSนเอกสารให2ท!านสมาชิกว!าเราทําไปทั้งหมดกี่ราย
แล2 ว ใช2 เงิ น ตรงไหนบ2 าง โครงการนี้ เ ราได2 เ ริ่ มทํ า ตั้ งแต! ไม! ได2ตั้ งงบประมาณ ซึ่ งเราได2 รั บ
งบประมาณมาจาก สกว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม! รวมถึงการเคหะแห!งชาติ ซึ่งเปSนโครงการ
เดียวกัน แต!ในเรื่องโครงการและงบประมาณที่ได2มาแตกต!างกัน
เรื่องการรายงานการซื้อที่ดิน เมื่อการประชุมครั้งที่ ผ!านมา ผมได2นํ าเอกสารมา
เสนอถึงท!านประธานสภา ที่ มส 52๐๐1/5๐๙ ชี้แจงในสภาไปแล2วว!าขั้นตอนต!างๆ เปSน
อย!างไร ที่ผ!านมาเราทําอะไรไปบ2าง ผมคงไม!ขอพูดรายละเอียดเพิ่มเติม จากตรงนี้ อีกส!วน
หนึ่ง ที่ดินที่ท!านสมาชิกพูดถึงซึ่งน!าจะเปSนทางทิศใต2 ตรงนี้ยืนยันว!าตรงนี้เราตัดออกไปแล2ว
ลดจํานวนเงินลงไป เนื่องจากสภาพพื้นที่ตรงนี้การใช2ประโยชนไม!คุ2มค!า เพราะเปSนพื้นที่ที่
ขาดกลาง เลยไม!เหมาะ ถ2าเราตัดพื้นที่ออกไปก็สามารถเซฟเงินไปได2พอสมควร สําหรับ
งบประมาณที่เราซื้อไปทั้งหมด 24,035,000 บาท เปSนพื้นที่ 10 – 3 -70 ไร! ในราคา
ตารางวาละ 5,500 บาท ผู2ขายต2องเสียภาษีกลับสู!รัฐ ไม!ว!าจะเปSนค!าธรรมเนียม ภาษีหัก
ณ ที่จ!าย ภาษีบํารุงท2องถิ่น ภาษีที่ดินเฉพาะ เฉพาะค!าธรรมเนียมคือ 190,000 บาท
ภาษี หัก ณ ที่จ! าย 260,000 บาท ธุรกิ จเฉพาะ 320,000 บาท ภาษี บํารุ งท2องถิ่ น
72,000 กว! า บาท ถามว! า ค! า ใช2 จ! า ยค! า ธรรมเนี ย มเหล! า นี้ หั ก ออก เราจะเหลื อ เพี ย ง
23,000,000 เศษ เพราะภาษีเหล!านี้กลับมาสู!เทศบาลโดยตรงคือภาษีบํารุงท2องถิ่น ภาษีอื่น
ไม!ว!าจะของที่ดินหรือของสรรพากรก็จัดสรรมาสู!ท2องถิ่นเหมือนเดิม นี่คือส!วนหนึ่งซึ่งวันนั้น
ไม!ได2พูดถึง ผมก็ได2ชี้แจงเพิ่มเติมแล2ว สําหรับงบประมาณโครงการต!อเนื่องตรงนี้ วันนี้เรา
เองได2รับงบประมาณสนับสนุนการก!อสร2างโรงเรียน ตอนนี้เราก็ได2ดําเนินการให2ราคากลาง
กับกองช!าง เพื่อดําเนินการในขั้นตอนแรกคือการจัดซื้อจัดจ2าง ซึ่งประกอบด2วย อาคาร
เรียน 3 ชั้น 1 อาคาร อาคารเอนกประสงค 2 อาคาร และอาคารห2องน้ําอีก 2 อาคาร
มีทั้งหมด 5 โครงการที่จะดําเนินการตรงนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นต2องแข!งกับเวลาการใช2งบประมาณ
ของคณะรัฐบาลที่เร!งให2ดําเนินการ เพราะงบประมาณนี้เราได2มาตั้งแต!ปL 2557 ซึ่งล!วงเลย

มาหลายเดือนแล2ว ตรงนี้เร!งทําในเรื่องเอกสารให2ตรงกับเปVาหมายตรงนี้ ไม!น!าจะติดปbญหา
อะไร แน!นอนว!าในอนาคตในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ สาธารณูปโภคต!างๆ ที่เราต2องทําเข2าไป
รวมถึงอาจจะเปSนพื้นที่เรือนเพาะชําต!างๆ ที่เราจะดําเนินการในอนาคต เพราะวันนี้เรือน
เพาะชําของเทศบาลเองมีที่เดียวที่ใช2ของธนารักษ อีก 2 จุด เปSนของเอกชน 1 จุด อีก
1 จุด ขอใช2พื้นที่ของปYาไม2 ในอนาคตอาจจะมีการปรับถ2าพื้นที่เราเหลือพอใช2
เรื่องการบรรจุแผนต!างๆ ท!านจะเห็นว!าที่ผ!านมากิจกรรมของเทศบาล เราจะเน2น
ในเรื่องกิจกรรมการมีส!วนร!วม การระดมสมองในการทํางาน ต!างๆ ค!อนข2างมาก แม2กระทั่ง
การไปศึกษาดู งานต! างๆ เราก็ มีกิจ กรรมให2 ชุมชนมี ส! วนร! วม เพื่ อให2 ชุมนกํา หนดทิ ศทาง
กําหนดความต2องการแจ2งเรื่องปbญหาของชุมชน ให2ตรงประเด็นมากที่สุด แต!ก็มีกรอบกว2างๆ
แล2วในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน ก็จะมีการทําแผนชุมชน เราจะทําประมาณ 2 รอบ เพื่อให2
ครอบคลุมและกระจายไปทุกๆ กลุ!ม ไม!ว!าจะเปSนเด็ก เยาวชน ข2าราชการ รวมถึงบุคคล
สําคัญทางศาสนา ก็ขอเรียนเชิญท!านสมาชิกสภาทุกท!านได2เข2าร!วมการทําแผนชุมชนในครั้ง
นี้ด2วย ซึ่งโปรแกรมการอบรมการประชุมนี้ทางสํานักปลัดคงจะส!งให2ทุกท!านภายในอาทิตย
หน2า สําหรับชุดที่ 2 จะมีอีกรอบหนึ่ง
เรื่องการปฏิบัติงานความสะอาด เรื่องโครงสร2างพื้นฐานต!างๆ ก็ต2องขอขอบคุณ
เพราะบางทีอาจจะหลุดไป อาจจะดําเนินการไม!ทัน จะกําชับผู2ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
อีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวจะเกิดการเข2าใจผิดระหว!างท!าน สท.จันทรพล ผมเรียนครั้ง
แรกว!าอาจติดประเด็นใดบ2าง จับประเด็นไม!ตรง ก็มี 2 ประเด็น คือเรื่องการให2ความ
ร!วมมือ การทํางานร!วมกันของคนในชุมชน นี่คือประเด็นหลัก อีกประเด็นคือเรื่องการศึกษา
ดูงาน การให2ความร!วมมือของชุมชน ผมยอมรับว!าวันนี้ท!านจันทรพลและครอบครัวเปSน
เรี่ยวแรงสําคัญของชุมชนในการทํากิจกรรม ลูกๆ หลานๆ ญาติพี่น2องก็มาร!วมแรงร!วมใจกัน
เปSนตัวอย!างและแบบอย!างของครอบครัวที่เข2มแข็ง ที่ร!วมกันสืบสาน ร!วมกันทํางานตาม
เปVาหมาย นี่คือส!วนหนึ่งของผู2ทํางาน ในนามของเทศบาลก็ต2องขอขอบคุณด2วย อีกส!วน
หนึ่งคือการคัดเลือกผู2แทนไปศึกษาดูงาน หรือไม!ก็การคัดเลือกต!างๆ การหาบุคลากรต!างๆ
เราจะให2ทางชุมชนเปSนแกนหลักในการดําเนินงาน ในกรณีการศึกษาดูงานก็เช!นกัน ต2อง
เรียนและทําความเข2าใจว!า ทางเทศบาลไม!เคยกําหนดกฎเกณฑเรื่องของการไปศึกษาดูงาน
เพียงอย!างเดียวที่กําหนดคือขอให2เปSนคนในชุมชน เพราะจะติดปbญหาเงื่อนไข เรื่องของการ
ใช2จ!ายงบประมาณไม!ถูกต2อง แต!ส!วนที่จะคัดเลือกใครไป จะคัดเลือกแบบไหน หลักเกณฑ
การคัดเลือกคืออะไร ชุมชนเปSนคนกําหนดเองหมด ส!วนข2อมูลที่บอกว!า รายชื่อของคนที่
เคยไปศึกษาดูงานเอามาเปSนตัวกําหนด ตรงนั้นจริงๆ แล2วทางชุมชนเปSนคนขอ และเทศบาล
เปSนคนกําหนดว!าคนที่เคยไปแล2วหรือไม!เคยไปเราไม!ได2กําหนด เพียงแต!เอาข2อมูลให2ประธาน
ชุมชนและให2พิจารณาความเหมาะสม ชุมชนไหนถ2าทําหลักเกณฑไว2จะไปกี่รอบๆ ก็ไม!ใช!
ปbญหา เร็วๆ นี้ก็จะมีกิจกรรมอีก 1 กิจกรรม คือ การศึกษาดูงานของผู2สูงอายุ เช!นกัน
เหมือนกัน คือให2คณะกรรมการโดยเฉพาะประธานผู2สูงอายุเปSนผู2พิจารณา เราเพียงแต!เอา
ข2 อ มู ล ให2 ทุ ก องคประกอบพิ จ ารณาเปS น หลั ก เกณฑ อี ก ส! ว นหนึ่ ง ก็ ข อเปS น กํ า ลั ง ใจให2
คณะทํา งานและที มงานของชุ มชน และขอฝากนิด หนึ่งคื อ บางครั้ งปbญ หาที่ เ กิด ขึ้ นก็ คือ
ประเภทเขาว!า ถ2าเราได2นั่งคุยกัน เจอกัน แลกเปลี่ยนกัน จะไม!ค!อยมีปbญหา แต!ประเภท
เขาว!า จะมีปbญหาตลอด คนโน2นว!า คนนี้ว!า มีปbญหาตลอด วันนี้ถ2าเราใช2ชีวิตบนขี้ปาก
ของคนอื่น การจะเดิน ไปข2า งหน2าก็ คงลํา บาก บางครั้ งในการตั ดสิ นใจบางอย! างต2องเลือก

ประธาน
เลิกประชุม

ในทางที่ถูกต2อง เช!นกัน เรื่องหลักเกณฑต!างๆ ถ2าแต!ละชุมชนมีการสร2างหลักเกณฑของแต!
ละชุมชนก็ไม!เ หมื อนกัน การสร2า งกฎกติกาของตนเอง การสร2า งกรอบของตัว เอง สิ่ งที่
เทศบาลให2ทุกชุมชนก็คือ ข2อมูลทั่วไป คําแนะนําทั่วไป เอามาแลกเปลี่ยนกัน สิ่งไหนที่
เปSนจุดโหว! จุดอ!อน เราก็จะเข2 าไปเสริมตรงนั้น โดยเฉพาะเรื่องการมีส!วนร!วมเปSนสิ่งที่
สําคัญที่สุด ก็ขอเปSนกําลังใจ อย!าพึ่งท2อนะครับ ต2องขออภัยท!านสมาชิกที่ผมเข2าใจประเด็น
ผิ ด ด2 ว ย เข2 า ใจคลาดเคลื่ อ น ก็ ต2 อ งขอขอบคุ ณ ท! า นสมาชิ ก สภาทุ ก ท! า น และท! า น
ประธานสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท!านนายก น้ําไม!ไหล ไฟไม!สว!าง ทางไม!สะดวก หรือเกิดโรคระบาด
เปSนหน2าที่ของเทศบาลที่จะต2องแก2ไขและปVองกัน ขอบคุณครับ ขอป\ดประชุมครับ
เวลา 14.30 น.

ผู2จดรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ ใจเย็น)
ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
ตรวจรายงานการประชุม
(นายไมตรี คงสุนทร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายดารณี ทองเขียว)

กรรมการ
(นายอุดม ชุมภูศรี)
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายชุมพล รู2ประโยชนศิลป;)
กรรมการและเลขานุการ
(นายจันทรพล ฟองแก2ว)

