บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2553
วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.05 น.
ณ หองประชุมบุษราคัม อาคาร 38 ป โรงเรียนเทศบาลบานกลวย
…………………………………………..
ผูเขาประชุม

ผูไมมาประชุม

1. นายเจษฎา สี่พี่นอง
2. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
3. นายทรงพล วรรณลพ
4. นายปยะ เหลาสุวรรณ
5. นายบุญทัน พุกพวง
6. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
7. นายนิกร โตจีน
8. นายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง
9. นายเอกชัย ภูเปยม
10. นายโสพล วงศสอาด
11. นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม
12. นายสุขสันต ลัทธิเดช
13. นายแสวง สงใย
14. นายภัณฑารักษ สินทรัพย
15. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ
16.นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
17. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย
18. นายสุธี ศรีภักดี
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สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

1. นายอานนท ลิ่วนภโรจน
2.นายสุชาติ สรสิทธิ์
3.นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
4.นายนพดล เจริญหินทอง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

1. นายไพโรจน พัวพานิช
2. นายนาวิน ฉลองวงษ
3. นายสุวรรณ โมรา
4. นายสุชาติ อรุณเมือง

รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ

ผูเขารวมประชุม

5. นายสมโภชน พันธศิริ
6. นายสมศักดิ์ หลั่งนาค
7. นางบุปผา เรือนภู
8. นายถาวร มุมานะวงศ
9. นายราเชนทร อัศเวศน
10. นายวีระ จารุเพ็ง
11. นายณัฐพงศ นวลแสง
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ผูอํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผูจัดการสถานธนานุบาล
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. วัดหัวยาง
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. เขาทาพระ
แทน ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. บานกลวย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.
ขอประชุม
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบในญัตติ
ตาง ๆ ซึ่งเจาหนาที่ ไดจัดสงเอกสาร พรอมระเบียบวาระการประชุม ไปใหทานทราบลวงหนาแลว
นั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม 14 ทาน ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุมเชิญเลขานุการสภา
เทศบาล อานประกาศเรียกประชุม

นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2553
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
2553 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน นั้น
อาศัยตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป
2553 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามวัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) บุญทัน พุกพวง
(นายบุญทัน พุกพวง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
สวัสดีสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ทางเทศบาลเมืองชัยนาทของเรา ไดทําการกอสราง
สํานักงานหลังใหมแทนหลังเกา ขอเชิญสมาชิกทุกทาน เขารวมงานวางศิลาฤกษ โดยขอใหทาน
สมาชิกทุกคนแตงเครื่องแบบเพื่อเปนเกียรติประวัติกับเทศบาลเมืองชัยนาท ตามกําหนดการที่ได
แจงไปแลว อีกเรื่องผมอยากจะฝากใหฝายบริหารและพนักงานใหชวยกันจัดทําประวัติความเปนมา
ของเทศบาลเมื อ งชั ย นาทเรา เอาไว ใ ห ลู ก หลานได รั บ รู ค วามเป น มาว า เริ่ ม ตั้ ง แต เ มื่ อ ใด และ
รายละเอียดจนถึงปจจุบันนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 2
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
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เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2553
ตามที่เจาหนาที่เทศบาล ไดจัดสงรายงานการประชุมไปใหสมาชิกไดทราบลวงหนาแลวนั้น มีสมาชิก
ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขความตอนใดบาง เชิญ ส.ท. ภัณฑารักษ สินทรัพย ครับ

นายภัณฑารักษ สินทรัพย
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ เรื่องบันทึกรายงานการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
ครั้งที่แลว หนาที่ 2 ตรงรายชื่อผูมาเขารวมประชุม เลขที่ 14 นายณัฐพล นวลแสง ใหเปลี่ยนเปน
นายณัฐพงศ นวลแสง เลขานุการนายกเทศมนตรี และหนา 8 ตรงยอหนาของทานสมาชิกโสพล คํา
วา ” สูบบุหรี่ ” แกไขใหถูกตองดวย ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ขอใหเจาหนาที่ชวยดําเนินการเปลี่ยนแปลงแกไข ตามทานสมาชิกดวย มีสมาชิกทานใด
ขอเปลี่ยนแปลง แกไข (ไมมี) สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล เพื่อทําหนาที่ยกรางระเบียบ
วาดวยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ดวยสํานักงานผูตรวจการแผนดินขอความรวมมือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นให
ประสานไปยั ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ ในการเร ง รั ด ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ประมวล
จริ ย ธรรมของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งท อ งถิ่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ซึ่งเทศบาลเมืองชัยนาทจะตองดําเนินการจัดทําประมวล จริยธรรม ของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองทองถิ่น ในสวนของฝายบริหารและฝายสภาทองถิ่น สําหรับประมวลจริยธรรม
ของฝ า ยบริ ห ารเป น อํ า นาจของผู บ ริ ห ารจะออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานหรื อ มอบหมายให
เลขานุการนายกฯ ไปยกรางฯเลยหรือจะใหความเห็นชอบเลยก็ได เนื่องจากมีอํานาจตาม พ.ร.บ
จัดตั้งอยูแลว แลวนําเสนอที่ประชุมคณะผูบริหารทราบ นายกลงนามประกาศใช สงสําเนาที่ลงนาม
ประกาศใชแลวใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินทราบ
สํา หรั บประมวลจริยธรรมฝา ยสภา ใหป ระธานสภานํา เรื่อ งแจง ใหที่ป ระชุมทราบเพื่อ
แตงตั้งคณะกรรมการยกราง ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล พ.ศ. 2547 ขอ 103 (3) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวน
ไม นอ ยกว า สามคนแตไ มเ กิ น เจ็ ดคน เมื่อ ไดดํา เนิ น การยกรา งประมวลจริ ย ธรรมฝา ยสภาแล ว
จะตองนําราง ฯ ดังกลาวขอความเห็นชอบตอสภา ฯ อีกครั้งหนึ่งและประธานสภาเปนผูลงนาม
ประกาศใช ในขั้นตนนี้ จึงเปนเรื่องสภา ฯ จะตองแตงตั้งคณะกรรมการยกราง ฯ กอน

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ขอใหที่ประชุมเสนอวาควรมีคณะกรรมการยกราง ฯ จํานวนกี่คน และเสนอสมาชิกใด
เปนกรรมการ ฯ ขอเชิญ

-
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นายโสพล วงศสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอเสนอใหมี
จํานวน 3 ทานและขอเสนอชื่อสมาชิกดังนี้ 1.นายบุญทัน พุกพวง ประธานสภา 2. นายเกียรติศักดิ์
วงศเหลือง 3. นายสุธี ศรีภักดี เพื่อทําหนาที่ยกรางระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม (ไมมี) เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได
รับ การเสนอชื่อ ไดรับ การแตง ตั้ ง เปน กรรมการสามั ญ ประจํา สภาเทศบาล เพื่ อ ทํา หนา ที่ย กรา ง
ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 4
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม ขอเชิญคณะผูบริหาร เสนอญัตติ

นายปยะ เหลาสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนา 12 - 13 )

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย

กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ รายละเอียดของครุภัณฑที่
นายภัณฑารักษ สินทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอมาคือกลองดิจิตอลและระบุยี่หอกลองมา ผมเกรงวาจะผิดระเบียบ นาจะมีการแกไขหรือไม
ครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานนายกชี้แจง

นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับครุภัณฑท่ขี อมา นาจะ
เกิดจากขอผิดพลาดที่กําหนดยี่หอของกลองลงไป จริง ๆ แลวผมขออนุญาตเอาเฉพาะสเปกของกลอง
นะครับ ไมตองระบุยี่หอลงไป จะไดไมผิดระเบียบที่กําหนด เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด เวลาสตง.มา
ตรวจนะครับ ขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม (ไมมี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใด
เห็นชอบกับญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม
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มีมติเห็นชอบกับญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อ
ตั้งจายเปนรายการใหม

ระเบียบวาระที่ 5
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ ( ถามี ) สมาชิกทานใดมีอะไรที่เสนอแนะตอฝายบริหาร เชิญเลยครับ
ขอเชิญทานสมาชิกสุธี ศรีภักดี

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเขตที่ 2 ผมถูกเสนอชื่อใหเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล เพื่อทําหนาที่
ยกรางระเบียบ วาดวยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ผมวามันเกี่ยวพันกับ
ชุมชน และผมมีความเห็นวาประธาน รองประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนนั้น ไมรูวาตัวเองมี
หนาที่อะไร เปนประเด็นสําคัญ ก็เลยทําใหการบริหารของเทศบาลไขวเขว วุนวาย อยางเชน ชุมชน
ของผม ชุมชนบางตาทอง ผมอยากใหกองสวัสดิการสังคม ชวยอบรมใหความรูหรือวาจะแจกคูมือ
ใหความรูวาตัวเองควรทําอะไร และมีหนาที่อะไร จะทําใหการบริหารงานของเทศบาลไปในทางที่
ถูกตอง พวกเขาไมเขาใจการกระจายอํานาจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทางเทศบาลไดมี
การกํา หนดรูป รา งโครงการไปใหแ ลว มัน เปน ระบบดีแ ลว แตมีการเผด็จการเกิดขึ้น ไมฟง เสียง
ลูกบานบาง ทะเลาะกันตลอด ผมรูสึกอึดอัดใจมานานแลวครับ ผมอยากจะขอความเห็นจากฝาย
บริหารวาเราสมควรไหมที่จะใหประธานหมูบานควรจะมีการคัดเลือก 4 ป ครั้ง จะเปนไปไดไหม
ไมใชใหเปนกันอยูแบบนั้น และขาดหลักการบริหาร “ขาดหลักธรรมาภิบาล” ผลเสียก็จะเกิดกับ
เทศบาล ยกตัวอยาง งบประมาณสองแสนหา ชุมชนบางตาทองทะเลาะกันยังไมจบสิ้น ผมขอฝาก
ดวยเถอะครับ

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานสมาชิกเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง

นายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอ กลาวเสริมกับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทานสมาชิกสุธี ศรี ภักดี และกระผมก็เห็น ดว ยทั้งหมด ในฐานะที่เปนกรรมการชุมชนมากอ น มี
ตําแหนงเปนเลขาของชุมชนทาแจง ในขณะนั้นทานประธานดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี ทาน
เสนอใหผมจัดตั้งชุมชนทาแจงขึ้นมาเพื่อเปนตัวอยางชุมชนที่ดี ตอนนี้มีทั้งหมด 18 ชุมชน แตละ
ชุมชน ประธานชุมชนทั้ง18 ชุมชนนั้น ไมมีศักยภาพในการทํางาน มีดีอยูประมาณ 3-4 ชุมชนเทา
นั้นเอง เมื่อกอนนั้นเรามีการจัดการอบรมผูนําชุมชนขึ้น โดยกองสวัสดิการสังคม อยากใหมีอยางนั้น
ตอเนื่องครับและใน 4 ปควรจะมีการคัดเลือกใหมดวย โดยอยากใหคนที่มีความรู ความสามารถ
เป น ที่ เ คารพ นับ ถือ กั น ในชุ ม ชน มิฉ ะนั้ น ความกา วหน า จะไมเ กิด ขึ้ น ในชุ ม ชน หลายชุ ม ชน มี
ประชาชนขอลงชื่อรองเรียนตอนายกฯ ใหคัดคานและอยากทําการขอใหเลือกตั้งใหมเหมือนกันครับ
ซึ่งผมก็เคยเสนอตอผอ.กองสวัสดิการสังคม ยกตัวอยางเชน จังหวัดนครสวรรค จังหวัดแพร มีการ
คัดเลือก 4 ป ครั้งเหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกฯ ผมขอฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารให
ชวยกันพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี
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ขอเชิญทานสมาชิกโสพล วงศสอาด
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายโสพล วงศสอาด
เรื่องที่ผมจะพูดมี 3 เรื่องครับที่ผมเปนหวงคือ กองสวัสดิการสังคม โดยทานผอ. สมศักดิ์ หลั่งนาค
และทีมงานตองนําเงินเบี้ยยังชีพไปแจกทุก ๆ ตนเดือน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 53 ที่ผานมา แจกกันตั้งแต
8 โมงเชาครับทานประธาน และเมื่อวันอาทิตยที่ผานมานั้น ทางเรือนจํา ไดมีการปลอยตัวผูตองขัง
อีก 86 คน ที่ผมนํามาพูดที่สภาแหงนี้ก็เพราะวาผมเปนหวงเหลือเกินกับสวัสดิภาพของเทศบาลเรา
โดยคุณสราวัลย หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน ไดหิ้วเงินสดไปรวมหาแสนบาท แถมเรายังประกาศบอก
ออกเสียงตามสายดวยครับวาจะแจกเวลาเทาไร ที่ไหน อยางไร ผมเปนหวงมาก อยากใหตํารวจ
เทศกิจชวยแตงเครื่องแบบมา และพกปนดวยไดไหม หากเกิดเหตุอะไรขึ้น จะไดชวยกันแกไขได
อยางทันทวงที ไมอยากใหวัวหายแลวลอมคอกครับ เรียนปรึกษาทานประธานผานไปยังผูบริหาร
ดวยนะครับ และอีกเรื่องทางเทาจากหนารานแสงอาทิตยังไมไดทํา ที่อื่นเขาทําหมดแลวครับทาน
ประธาน อยากจะใหทํางบประมาณปหนา 2554 ทางยาวมากครับ ตั้งแตรานโอท็อป ถึงเขตพื้นที่
การศึกษาตรงไปริมน้ําถึงถนนชัยณรงค และอีกเรื่องครับเรากําลังขุดเจาะถนนเฟรส 2 ผมไดยินจาก
ผูควบคุมงานมาวาเขาปรึกษากับทานนายกฯ วา คิดจะขอเอาตนสนออกทั้งหมด และเอารถแมคโค
ขุดลึก และเอาไปไวที่บอพักขางสนามกีฬาของเรา จะเอาตนสนออกหมดเลย ผมฟงแลวไมคอย
สบายใจ มันนาใจหายเหมือนกันนะครับ สวนตัว ถนนมีก็ขุดแตถนนไป ขอฝากทานประธานผานไป
ยังคณะผูบริหารดวยนะครับ และทานนายกฯ มีนโยบายวาอยางไรฝากดวย ขอบคุณครับ
ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจง
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเรื่องการขุดถนน
โครงการบําบัดน้ําเสีย ที่ทานสมาชิกเปนหวงตนสนหนาศาลากลาง จากการสอบถามทางผอ. กอง
ชางตามแบบแลวจะมีชวงหนึ่งที่ตองตัดตนสน ตรงหนาพื้นที่เขตการศึกษาเนื่องจากที่ตองโดนตัดคือ
อาจจะโดนทอเฟรสที่ 1 ที่เราทําไวแลวทําใหเราตองขุดบนฟุตบาตแทน แตทั้งนี้ จะคุยกับทาง บริษัท
ที่ปรึกษาวาพอจะหลีกเลี่ยงไดอีกไหมตรงบริเวณนั้น และตองดูความจําเปน ตรงนั้นจะมีทอ 2 เสน
ครับ มันเลยซับซอน และจะอยูบนพื้นถนนเดียวกันไมไดเพราะตรงนั้นมันแคบ ขอกราบเรียนวาผม
จะหาขอมูลเพิ่มเติมใหละเอียดกวานี้อีก และจะเรียนชี้แจงทานสมาชิก เปนการสวนตัวครับ อีกเรื่อง
กองสวัสดิการฯ ที่ทานสมาชิกเปนหวงอันตรายจากพวกมิจฉาชีพ ฝากผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ
ดวยในเรื่องของความปลอดภัยของจํานวนเงินที่เราถือไป กลัวพวกโจรจะดักปลนจี้เรา ผมเองไม
แนใจวาตํารวจพกปนมาดวยหรือไม อีกเรื่องครับทางเดินบริเวณทางเทาตรงซอยแสงอาทิตยและ
ซอยลูกเสือ 2 ตองเขาแผนดูงบประมาณ ถาทําไดก็จะทําตรงนั้นดวยครับ เพราะเปนที่สัญจรไปมา
กันเยอะขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
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ขอเชิญทานสมาชิกเกรียงศักดิ์ มวงทอง

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับถนน ซอยศาลาปูป
รองประธานสภาเทศบาล ถนนชํารุดตลอดแนว เมื่อกอนเราเคยราดยางไปบางแลวที่ถนนนั้น ตอนนี้มันแยกออกมาบางแลว
และตอนนี้หนาฝน อาจจะทําใหน้ําซึมลงไป และทําใหถนนเสียหายได ผมขอฝากคณะผูบริหารชวย
ราดยางอุดรอยราวดวยครับ ไมเชนนั้นถนนแยกแน ขอฝากดวยครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย

นายภัณฑารักษ สินทรัพย
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอพูดถึงการวางทอเฟรสที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาล
ตอเนื่องจากทานสมาชิกโสพล ตั้งแตซอยภาษีซุง 2 จนถึงแฟลตตํารวจ วางทอเรียบรอยแลวแตมัน
จะมีปญหาในเรื่องของการตอเชื่อมจากทอเกาไปสูทอใหม ตอนทานนายกฯ เดินทางไปตางประเทศ
ชวงนั้นผมไดปรึกษากับทานรองปลัด และผอ.ชางเพื่อจะแกไขระบบการตอเชื่อม เมื่อวันที่ 30 พค.
ที่ ผ า นมาผู รั บ เหมาได ทํ า การบดอั ด พื้ น ถนน โดยที่ เ รายั ง ไม ไ ด ทํ า การแก ไ ขท อ ตรงนั้ น เลยครั บ
อยากจะใหมีการทํากอนที่จะทําการลาดยาง เพื่อไมใหผิวจราจรตองเสียหาย และการออกแบบทอ
อยากใหทางบริษัท ที่ป รึกษาไดเปน ผูออกแบบหลักการมาตรฐาน เนนเรื่องปริมาณน้ําเปนหลัก
ใหใกลเคียงที่ไดออกแบบไวใหมากที่สุด ถาเปนไปไดผมอยากดูรายการคํานวณของเขาดวย ไดนึก
ถึงปริมาณน้ํา เปนหลักหรือไม อีกเรื่องอยากฝากผานทานประธานถึงคณะผูบริหารวา มีตาราง
คํา นวณ เรื่อ งการออกแบบท อ ให เป น ทอ สี่เ หลี่ ย มเพราะจะมี ทอ ขนาบอยูทั้ ง บนและล า ง เพื่ อ ที่
ปริมาณน้ํา จะไหลไดทันตองใหมีหนาตักมากกวาทอกลมประมาณ 10 % ตองเพิ่มนะครับ ไมใชลด
และอีกเรื่องชวงนี้เปนหนารอนครับ อากาศรอนมาก ฝุนก็เยอะมากดวยเพื่อลดปริมาณฝุน อยากให
ชวยนํารถน้ํามาพรมถนนใหบอยหนอยครับ อยากใหชวยกําชับผูรับจางดวยครับ และเรื่องของทอ
ดับเพลิง ผมเคยพูดไปแลวในสภาแหงนี้ ทางผอ.กองชางไดโทรมาและคุยกันวา ทอดับเพลิงหายไป
ตั้งแต ชวงหลังปใหมที่ทางประปาไดมาวางทอประปาใหม และไมไดวางทอดับเพลิงคืนเราไว เรา
ไดทําเรื่อง ทวงติงไปและทางประปาตอบกลับมา โดยคิดเงินทางเทศบาลถาจะเอาทอตามจุดนั้น ๆ
เรื่ อ งนี้ ผมอยากฝากผู บ ริ ห ารท ว งติ ง กลั บ ไปนะครั บ ว า ขอให เ ป น ไปตามแบบมาตรฐาน การ
ออกแบบการวางทอของระบบประปา ทางประปาเปน ผูดําเนิน การตองรับ ผิดชอบคาใชจายใน
สวนนี้ผมคิดวาผมคิดไมผิดการวางทอนั้นตองมีทอดับเพลิงใหเราดวย ไมใชใหทางเทศบาลมาจาย
คาทอดับเพลิง นาจะเกิดจากการผิดพลาดคือ ผูออกแบบไมไดออกแบบ หรือลืมแบบ ถาจําไมผิด
ทุก 40 เมตร จากทางรวมทางแยกตองมีทอดับเพลิง 1 ทอ แตสวนที่ขอเพิ่มมาจากจุดมาตรฐาน
อัน นั้ น ทางเทศบาลเปน ผู รั บ ผิด ชอบครั บ และอี ก เรื่ อ งฝากกองสาธารณสุ ข นะครั บ การจั ด งาน
บริเวณเขื่อนเรียงหิน อาทิตยที่แลวมีจัดงานหลังจากจัดงานเสร็จมีพนักงานของเราไปทําความ
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สะอาด กวาดสิ่งสกปรกลงทอ ทําใหทอเกิดกลิ่นเหม็น นาจะมีการลางทําความสะอาดทอดวยนะ
ครับ อีกเรื่อง ปายโฆษณา เราสามารถไปเก็บภาษีนํารายไดเขาเทศบาลดวย และเมื่อ 2-3 วันกอนมี
พายุเขา พัดปายโฆษณาของรานวัสดุลมมา ถ าไมโ ดนคนก็เปนเรื่องที่ดี หรือไมอาจลมใสปา ย
เทศบาลเสียหาย อยากใหเทศบาลทําหนังสือแจงไปยังเจาของปายโฆษณา วาเราคิดภาษีปายเขา
หรือไม หรือภาษีปายเขายังไมไดเสีย และยังมาทําทรัพยสินทางเทศบาลเสียหายอีก ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจง

นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเรื่องเขื่อนเรียงหิน
บริเวณทอน้ําทิ้งสกปรกฝากกองสาธารณสุขดวย ใหชวยทําความสะอาด และปายโฆษณามีการเก็บ
ภาษีหรือไม คงจะไมไดเก็บจะใหกองสาธารณสุขเก็บเอาปายมากอนและใหทางเจาของปายเขามา
ตามอีก และทางกองชวยเขมงวดเรื่องนี้ดวย อีกเรื่องครับ ทอดับเพลิงผมไมแนใจวาระเบียบเปนแบบ
ที่ทานสมาชิกวาหรือไม ผมอยากจะไปศึกษาดูกอน ทั้งนี้ทั้งนั้น ถาเราตองไปตอสูเพื่อใหเราไมเสีย
เงิน แตมันทําใหงานลาชาไป เราอาจจะยอมเสียหายบาง ถาวาเงินไมมากมายเกินไปนัก เราก็ตอง
ออกเองบางครับ แตถามันมากไป และเรารอไดก็รอครับ ตองลองชั่งน้ําหนักดู อีกเรื่อง ทอเชื่อม
ระหวางซอยกับถนนใหญ และทานสมาชิกเปนหวงมีบานที่เปนติดซอยทางเชื่อม และเห็นวาระบบ
บําบัดน้ําเสียนั้น ไมถูกตามเสปกตามแบบที่บริษัทไดออกแบบไวตั้งแตตน ผมขอกราบเรียนวา ใน
การทํางานระบบบําบัดน้ําเสียนั้นมันมีหลายชวงหลายตอน ที่ไมถูกตองตามแบบแผน มีการแกไข
แบบ โดยทางบริษัทที่ปรึกษาและตองขออนุมัติจากผูวา ฯ อีกดวย ทําใหเวลากอสรางจะประสบ
ปญหา อุปสรรค การตอเชื่อม และมีการรองเรียนจากพี่นองประชาชนที่มาจากซอยแพงดาน ที่เชื่อม
มาจากถนนใหญเปนทอเล็กซึ่งเชื่อมไป 8 นิ้ว ผมไดประสานทางผอ. กองชางแลว ทางบริษัทตองมา
รื้อถนนที่กลบไวแตยังไมไดราดยาง รื้อมาเพื่อทํา ทอตามที่ไดกําหนดไวกับทานสมาชิกภัณฑารักษ
ทานประธานผมขออนุญาตใหผอ.ชางมาชวยชี้แจงและอธิบายเรื่องนี้ใหกับทานสมาชิกทราบดวย

นายสุวรรณ โมรา
ผูอํานวยการกองชาง

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับในเรื่องของการกอ
สรางระบบระบายน้ําโครงการบําบัดน้ําเสียเฟรส 2 ปญหาคือชวงซอยตลาดภาษีซุงมาถึงดานหลัง
แฟลตตํารวจ มีแนวทอของการประปามาขวาง แนวทอของทอเดิมที่เรากําลังสรางอยู จากปญหา
ทานสมาชิกภัณฑารักษ ไดชี้แจง การคํานวณนาจะผิดจากรูปแบบจริง ขอกําหนดคือการวางทอ
คสล. เสนผาศูนยกลาง 40 ซม. ทอเดิมจากทอใหมตรงระหวางบอพัก คือ บอพักเวนบอพักที่เรา
กําหนดไว ปญหาก็คือผูรับจางไดวางทอ 40 ซม. ไปครึ่งหนึ่ง ชวงที่ติดแนวทอประปาเขาจะใชทอ
PVC 8 นิ้วเชื่อมตอ ทานสมาชิกเกรงวาจะเปนปญหาในการรั่วซึมที่หลังได และปญหาตรงซอย
แพงดานที่ทะลุถึงถนนพรหมประเสริฐ ตรงนั้นจะมีทอระบายน้ําเขามาเชื่อมตอกับทอใหม ตรงนี้เปน
ปญหาสําคัญ เราไดพูดคุยกับทางบริษัทที่ปรึกษา ในเมื่อทอประปาอยูดานบน เห็นควรจะทําเปน
เหลี่ยมถึงจะเล็ก แตใหมันยาวพื้นที่ภายในประมาณ 20 X 50 ซม. คือ ถามากกวานี้ มันจะลนบอ
พัก ทางผูรับจางก็ไดดําเนินการหลอทอไวแลว และจะติดตั้งใหภายหลัง
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สวนทางแยกตรงอื่น บริเวณหลังเรือนจํากับแฟลตตํารวจ เขาไดวางทอขนาด 40 ซม. ซึ่งเปนไปตาม
รูปแบบนั้น สวนในเรื่องทอระบายน้ําเดิมและทอใหม เขาจะเชื่อมบอพักเวนบอพัก เห็นควรอนุโลมให
ใชทอPVC เชื่อมตอเพราะวาปริมาณน้ําจะไมมากเหมือนกับแนวถนนที่ตอเชื่อม ขอเรียนชี้แจงครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีใครติดใจสงสัย อยากอภิปรายอีกครับ เชิญทาน สท.ภัณฑารักษ

นายภัณฑารักษ สินทรัพย
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กอนอื่นคงใหเปนไปตาม ที่
สมาชิกสภาเทศบาล
ทานผอ.กองชางนําเสนอนะครับ ทอที่วาคงจะไมไดใหญไปกวานั้นแลว ผมขอเพิ่มอีก 2 เรื่อง คือ
การกอสรางที่ ผูรับจางไปขุดทอ ระหวางการตอเชื่อมตองเทปูนเอาไมแบบไปปด ปรากฏวา ไมแบบ
พอปดเสร็จแลว ไมไดรื้อออกพอไมแบบเจอน้ําจากฝนเขาก็หลุดรอน ออกมาและมาปดทางน้ําของ
เราเองผมอยากให ผูรับ จา งช ว ยไปเอาไมแ บบออกจากท อ ด ว ย อีก เรื่ อ งทางเข า ซอยเทศบาล 3
ผูรับจางเจาะทอพักไว และเปนการเจาะผิดรู อยากใหทางผูรับจางชวยโบกปูน ปดรูตรงนั้น ดวย
ครับคงยังไมไดมีการดําเนินการตรงนี้ และเมื่อวานรถแมคโคไดมาขุดลอกพื้นผิวจราจร ไดขุดเอา
เหล็กแบบที่ปดปลายทอไวออกไปดวย อยากใหทางผูบริหารชวยรีบดําเนินการดวยนะครับ เพราะ
ตอนนี้หนาฝนแลวถนนอาจทรุดได ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญทานสมาชิกสุธี ศรีภักดี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายสุธี ศรีภักดี
เกี่ยวกับงบประมาณวางทอ 200 กวาลานนี้ มีการประชุมหมูบานที่บางตาทองในซอยนั้น มี พอคา
คนหนึ่ง ยายเขามาทําลูกชิ้นขาย น้ําจากการชําระลางสิ่งสกปรกนั้น เขาก็มีบอบําบัดน้ําเสียแตบําบัด
ไมทันก็เลยสิ่งกลิ่นเหม็นเนา พอประชุมหมูบานนั้น ชาวบานอัญมณีก็พากันดา วา บานทําลูกชิ้นกัน
ผมวามันจะเกิดความแตกแยกกันในหมูบาน และซอยผมก็ดันทําถนนลาดยางไปแลวดวย หมูบาน
อัญมณี 30 กวาครอบครัวน้ําทิ้งก็เยอะ เวลาฝนตกที บอน้ําทิ้งก็จะไปรบกวนในบานที่ต่ํากวาถนน ที่
ผมพูดมาอยากถามฝายบริหารวา พอจะมีเงินเหลือไหม วางทอนั้น 150 เมตรขอความอนุเคราะห
ดวยครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจง
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับที่อยากใหทําทอ
ระบายน้ําเพิ่มขึ้น โดยใชงบบําบัดน้ําเสีย แตดูจากงบประมาณที่เซ็นสัญญาไว มันครบหมดแลว
ถามีโครงการใดที่ทําไมไดหรือเปลี่ยนแปลงได อาจจะดูความจําเปนอันไหนกอนหลัง เชน ซอย
ทาแจงก็มีความจําเปนดวย เหมือนกัน งบประมาณ 200 ลาน ที่มีก็ไมพอ พอทําไปอุปสรรคก็มี
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เพิ่มขึ้นตลอดก็ยังไมพอ ไมเปนไรครับถามีงบประมาณที่ตัดจากสวนอื่นไดจะจัดลําดับความสําคัญ
จะใหทางผอ.กองชางไปพูดคุยกับบริษัทที่ปรึกษาและปรึกษาสํานักงบประมาณดวย ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ภูเปยม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
นายปยะ เหลาสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณเอกชัย ภูเปยม
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมมีเรื่องอยู 2 - 3 เรื่อง
ครับ เรื่องแรกอุปกรณกีฬาที่ออกกําลังไดมีการตกลงเรื่องการบํารุง-รักษา หลังการขายดวยหรือ
ไม ค รับ ผมเห็ น บางเครื่ อ งที่ ชํา รุ ด ยกออกไปแลว และหายไปนานมาก หายไปไหนมี ก ารแก ไ ข
หรือไมครั บผมเห็นวาเราเสียงบประมาณผมอยากฝายบริหาร ชวยดูด วยวาใครดูแลดานนี้ครับ
และเรื่ อ งที่ 2 ฝาท อ เกิ ด การชํ า รุ ด 2 - 3 จุ ด บางฝาท อ ก็ ห ลุ ด ร ว งลงไป เกรงว า ถ า มี เ ด็ ก หรื อ
ประชาชนตกลงไปจะอั น ตราย มั น ไม ไ ด เ กิ ด จากการกระทํ า ของเทศบาลหรอกครั บ และถ า มี
เหตุการณมีคนตกลงไป ผลกระทบเกิดกับเรานะครับ โดนฟองแน ฝากผอ. ที่ดูแลดานนี้ ใหกลับมา
เหมือนเดิมดวยนะครับเรื่องที่ 3 มีประชาชนฝากเกี่ยวกับความสะอาดบนทองถนน เชน ถนนพรหม
ประเสริฐ ชัยณรงคริมน้ํา แตกอนตอนที่ยังไมไดเปนสมาชิก เคยเห็นพนักงานกวาดถนนเยอะมาก
ตอนนี้พนักงานกวาดหายไปไหนหมด ทั้ง ๆ ที่มีจํานวนเยอะมากไมเห็นกวาดถนนกันเลย และผมก็
ไมทราบตารางเวลาของพวกเขาดวยทํางานกันแบบไหน ไดขาวมาวาทํางานกันแบบมีพวก มีพอง
ทํางานกันแบบเอารัดเอาเปรียบกัน อยากใหทํางานใหสมกับเงินเดือนดวยครับ ฝากดวยขอบคุณ
ครับ
ขอเชิญทานรองปยะ เหลาสุวรรณ
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอเรียนชี้แจงที่ละขอครับ
เรื่องเครื่องออกกําลังกายชํารุดไดใหทางบริษัทนําไปซอมแลว แตที่เห็นวาหายไปนั้น ทางสมาคม
กีฬายืมใช (ชั่วคราว) พอเสร็จภารกิจแลวจะนํามาคืนเราอีกทีหนึ่ง สวนที่ไดดําเนินการซอมแลว
เราไมไดเอาตั้งที่เดิม แตเราเอาไปตั้งตามชุมชนที่เขาขอมา เรื่องฝาทอจะประสานกองชางอีกทีให
เขาไปดูและชี้จุดดวย เพื่อความรวดเร็ว และเรื่องพนักงานกวาดจะไปดูและสอบถามความจริงอีกที
หนึ่งนะครับวา เกิดอะไรขึ้นและจะหาคําตอบใหกระจางอีกที
ขอเชิญทานสมาชิกโสพล วงศสอาด
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ เรื่องแจกเงินเบี้ยยังชีพใน
บางครั้งไมมีผูบริหารนําไป ผมขอเรียนผานทานประธานฝากไปยังคณะผูบริหาร ถานายกฯ ติด
ภารกิจ ขอทานรองนายกฯ ไปแทนไดไหมครับ ใครสักทานใหไปดวยกันครับ คราวที่ผานมาทาน
ประธานเองก็ไปเปนตัวแทนของนายกฯ แลว ไมใชทานนายกไมอยูและทานรองก็ไมไป ผมนําไป
ทานอาจารย นิกรนําไป คืออยากใหเกียรติผูรับเบี้ยยังชีพดวย และอีกเรื่องผมเห็นดวยกับทาน

-
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สมาชิกเอกชัยเรื่องฝาทอที่บิด งอ พวกคนขายของถนนคนเดิน เอาฝาทอไปทําเปนสะพานขึ้นไป
เกิดทําใหฝาบิดดวยครับ ฝากดวยครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุม
…………………………………………………………..

ปดการประชุมเวลา 16.55 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพัชรา สงัด )
เจาหนาที่ธุรการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําป 2553 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และไดทําการตรวจรายงาน ฯ เมื่อวันที่ …………............................
เวลา 09. 00 น. เปนที่เรียบรอยแลวและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายโสพล วงศสอาด )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ / เลขานุการ
( นายแสวง สงใย )

