บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร ๓๘ ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
…………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา สี่พี่น้อง
๒. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
๓. นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
๔. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
๕. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๖. นายนิกร โตจีน
๗. นายโสพล วงศ์สอาด
๘. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
๙. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
๑๐. นายแสวง สงใย
๑๑. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
๑๒. นายศักดิส์ ิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
๑๓. นายนพดล เจริญหินทอง
๑๔. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
๑๕. นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
๑๖. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช
๑๗. นายสุชาติ สรสิทธิ์
๑๘. นายสุธี ศรีภกั ดี

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑.
๒.
๓.
๔.

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ที่ไม่มาร่วมประชุม
นายบุญทัน พุกพ่วง
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายนพดล รอดรุ่งเรือง
๒. นายไพโรจน์ พัวพานิช
๓. นางสายชล ภาคสิริ
๔. นายสุวรรณ์ โมรา

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
(แทน) ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง

๕. นายสุชาติ อรุณเมือง
๖. นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
๗. นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
๘. นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
๙. นายสมศักดิ์ หลั่งนาค
๑๐. นายถาวร มุมานะวงศ์
๑๑. นายราเชนทร์ อัศเวศน์
๑๒. นางกัสมาพร บัวภิบาล
๑๓. นายณัฐพงศ์ นวลแสง

๒ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. วัดหัวยาง
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. เขาท่าพระ
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. บ้านกล้วย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.
นายบุญทัน พุกพ่วง ประธานสภาเทศบาล ขอลาป่วย นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลแทน
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ สมัย ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้
ท่านทราบล่วงหน้าแล้ว นั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๔ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิด
การประชุมสภา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ
สมัย ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
…….………………..…………….
ตามที่ ส ภาเทศบาลเมื อ งชั ย นาท มี ม ติ ใ นการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มี
กําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัย
สามัญ สมัย ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปมีกําหนด
สามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) บุญทัน พุกพ่วง
(นายบุญทัน พุกพ่วง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

-

๓

-

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เนื่องจากนายทรงพล วรรณลพ รองนายกเทศมนตรี ได้แจ้งความประสงค์ยื่นใบลา
รองประธานสภาเทศบาล ออกจากตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ทําให้ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีว่าง ๑ ตําแหน่ง
ทางคณะผู้บริหาร โดยท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง จึงจําเป็นต้องคัดเลือกผู้เหมาะสม เข้ามา
รับตําแหน่งบริหารงานแทน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึง
เห็นสมควรคัดเลือกนายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์ เข้ารับตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมือง
ชัยนาทต่อไป จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง ๒๕๕๔ ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า
รองประธานสภาเทศบาล แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตอนใดตอนหนึ่งหรือไม่ (ไม่มี)
ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมั ย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๔ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑๕ – ๑๗)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ ( ไม่มี ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
รองประธานสภาเทศบาล ชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรประชาชน
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

๔

-

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๘)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ ( ถ้าไม่มี ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
รองประธานสภาเทศบาล ชอบด้วยกับ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรประชาชน โปรดยกมือ
ขึ้นด้วยครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

ญั ต ติ ขอรั บ ความเห็ น ชอบยกเลิ ก โครงการอาคารศู น ย์ ผู้ สู ง อายุ ข องเทศบาล
เมืองชัยนาท
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
รองประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๙ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ ( ถ้าไม่มี ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็น
รองประธานสภาเทศบาล ชอบด้วยกับ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบยกเลิกโครงการอาคารศูนย์ผู้สูงอายุของเทศบาล
เมืองชัยนาท โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖

ญั ต ติ ขออนุมั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า งและขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๒๐ - ๒๑)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ ( ถ้าไม่มี ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็น
รองประธานสภาเทศบาล ชอบด้วยกับ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบยกเลิกโครงการอาคารศูนย์ผู้สูงอายุของเทศบาล
เมืองชัยนาท โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

-

๕

-

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ ( โครงการที่ขอกันเงิน )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
รองประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๒๒ - ๒๔)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณสุธี ศรีภักดี

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมไม่ได้
สงสัยในงบประมาณ แต่ผมสงสัยเรื่องวัสดุมุงหลังคา ในหน้าที่ ๒ Metal Sheet มันเกิดขึ้น
จริงแล้วในบ้านของสถาปนิกคนหนึ่ง เป็นวัสดุที่ใหม่สามารถเก็บความร้อนได้ดีมาก ตอนฝน
ตกอยู่กันไม่ได้ แก้วหูแทบแตก เพราะฉะนั้ นเวลาเกิ ดเพลิงไหม้ขึ้นมาหรือว่าเวลาฝนตก
ผมเป็นห่วงเรื่องนี้ แต่ตัวนี้เป็นวัสดุสามารถเก็บความร้อนได้ดี และถ้าตอนเวลาฝนตกด้วย
อยู่ไม่ได้นะครับ เสียงดังมากอันนี้เป็นประสบการณ์กับบ้านของสถาปนิกเอง ผมอยากจะให้
แง่คิดตรงนี้ด้วยครับ เพราะผมยังติดใจในเรื่องของวัสดุมุงหลังคา ขอขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกช่วยชี้แจงด้วยครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านผอ. กองช่าง ช่วยชี้แจงให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบด้วยครับ

นายสุวรรณ์ โมรา
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในเรื่อง
ของหลังคา Metal Sheet ผมขอกราบเรียนชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสุธี ศรีภักดีครับว่า
หลังคาที่เราออกแบบไว้ มีตัวฟรอย์อัดมาพร้อมกับตัวหลังคา ช่วยซัพเสียงและกันความร้อน
ได้ด้วยนะครับ ขอกราบเรียนชี้แจงครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอื่น
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมขออนุญาตท่านประธานก่อนว่า การประชุมวันนี้ ท่านรีบประชุมหรือไม่ครับ

-

๖

-

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับ แล้วแต่เนื้อหาของที่ประชุม

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมสังเกตเห็นนาฬิกาในที่ประชุมแห่งนี้ เห็นตั้งนาฬิกาเร็วไป ๑๐ นาทีคิดว่าจะรีบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยปรับนาฬิกาให้เดินตรงด้วยครับ

รองประธานสภาเทศบาล

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สําหรับเรื่องของญัตติที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดในปีงบประมาณปี ๕๓ และขอกันเงิน
มาจนถึ ง ปี ง บประมาณปี ๕๔ และเราได้ อ นุ มั ติ ข ยายการเบิ ก จ่ า ยไปอี ก ๑ ปี คื อ
ปีงบประมาณปี ๕๕ เท่ากับเป็นระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไร แต่ผม
มีข้อทวงติงอยู่ว่าตามกฎระเบียบนั้น เราจะสามารถขยายออกไปเป็น ๒ ปีงบประมาณได้
หรือไม่ และอีกเรื่องคือเกรงว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท อีก ๒ ปีข้างหน้า
ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตรงนี้ เราสามารถทํ า ได้ ไ หมคั บ ผมมี ข้ อ สงสั ย ๒ เรื่ อ งนี้ ค รั บ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกช่วยชี้แจงด้วยครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
เรื่องการกันเงินถ้าผมจําไม่ผิด เราจะกันได้ ๒ ปี และจะครบในปี ๕๕ เพราะเราตั้ง ตั้งแต่ปี
๕๓ เลยต้องขออนุญาตกันเงิน และเราจะไปได้อีก ๒ ปี เป็นอํานาจของทางสภาในเรื่องกัน
เงินนะครับ เราคงระเบียบไว้ว่า ๒ ปี อันนี้คงจะขออํานาจสภาว่าให้กันเงินได้ต่อไป ถ้าเกิด
ล่วงล้ําไปในปี ๕๕ และเราก็สามารถเบิกได้ในระหว่างที่ก่อสร้างนะครับ และอีกเรื่องสําหรับ
งบประมาณที่ตั้งไว้จะพอเพียง สําหรับข้าวของที่ขึ้นราคาหรือไม่ ที่ท่านสมาชิกได้เป็นห่วง
ขอกราบเรี ย นว่ า การตั้ ง งบประมาณในสภามั น เป็ น เรื่ อ งของการประมาณการ ตั้ ง ไว้
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องดูว่าวัสดุที่ใช้ ถ้ามันเกินไปก็อาจจะปรับลดลง แต่วัสดุที่ใช้มันเป็น
เรื่องของราคากลาง คงจะไม่มีปัญหานะครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ ( ถ้าไม่มี ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
รองประธานสภาเทศบาล ชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ (โครงการที่ขอกันเงิน) โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

๗

-

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๘

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
รองประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ หน้า ๒๕ - ๓๐ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ถ้าไม่มี ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
รองประธานสภาเทศบาล ชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๙
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

เรื่อง อื่น ๆ ( ถ้ามี )
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด

นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
นายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ ผมอนุญาตท่านประธานอ่านตามสคลิป
ขออนุญาตประธานสภาแนะนําตัวเอง คือ ๑. ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และ ๒. เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พร้อมทั้งท่านเลขานุการสภา
ท่าน อาจารย์นิกร โตจีน ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยด้วยอีกหนึ่งคน
( อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบรายการนี้ หน้า ๓๑ )
ท่านประธานตามที่ผมได้ไปประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีดร. สุวรรณ์เป็นผู้บรรยาย
พิเศษ และกําชับนักหนาว่าเทศบาลไหนยังไม่ได้ทําเรื่องนี้ให้ทําเรื่องไป และจะดําเนินการนํา
เงินมาให้ จึงนําเรียนคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน และอยากให้ทาง
คณะผู้บริหารช่วยยืนยันอีกทีด้วยครับ
ขอเชิญท่านนายกช่วยชี้แจงด้วยครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

๘

-

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
เรื่องเงินที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานท้องถิ่นSBMLD ขอเรียนว่าท้องถิ่นในปี ๕๒ จัดงบประมาณให้
เราไม่ครบ เงินในจํานวนนี้เขาให้อํานาจนายกเทศมนตรี เป็นผู้พิจารณาว่าจะจัดหรือไม่ ในปี
นั้น เราเลือกที่จะไม่จัดเนื่องจากว่าเรามีภารกิจอื่นที่สําคัญกว่าเรื่องนี้ และในปีนั้น ปี ๕๒
เราแทบจะปิดงบไม่ลง เพราะทางส่วนกลางจัดเงินอุดหนุนให้เราขาดไป ๒๐ กว่าล้าน ทําให้
เป็นปัญหาในเรื่องการพัฒนาของเรา อีกอย่างเทศบาลของเราไม่ได้มีมิติเรื่องการศึกษาอย่าง
เดียวที่ต้องดูแล ยังมีอีกหลายมิติที่เราต้องทํา ส่วนไหนสําคัญกว่าเราควรจะไปทําสิ่งนั้นก่อน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผมบริหารเทศบาลมา ในการ
บริหารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผมก็ทํามาหลายสิบปี พยายามจะพัฒนาโรงเรียนของ
เราให้ต่อสู้กับโรงเรียนต่างๆ ให้ได้เป็นอย่างดี คือตอนนั้นเป็นการต่อสู้กันเองระหว่างกรม
ส่งเสริมกับเทศบาลในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ท่านจะเห็นว่าเดือนที่แล้วที่เราไป
หน้าทําเนียบรัฐบาล เราก็ไปเรื่องเงินนั่นแหละครับ ตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องอาหารกลางวัน
อย่างโรงเรียนอนุบาลมีเด็กนักเรียนอยู่ ๑,๐๐๐ คน เขาจัดให้เรา ๘๐๐ คน และอีก ๒๐๐
คน เขาให้เราไปบริหารจัดการเองใช้เงินเราเอง แต่เวลารัฐบาลประกาศบอก จะประกาศว่า
ให้กินฟรีหมด เราก็จะกลายเป็นผู้ร้ายตลอด ถ้าเราไม่จัดให้เขาได้ เพราะว่าคนที่พูดกับคน
ทําคนละคนกันครับ ขอเรียนว่าเรื่องเงิน SBMLD ในสคลิปเขาเขียนว่า หากมีการดําเนินการ
จากท้องถิ่น (เทศบาลแล้ว) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะปลดล็อค และจะ
พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ผมก็ยินดีแต่
อาจจะไม่ถึงหนึ่งล้านบาท แล้วแต่ท่านสมาชิกสภา จะพิจารณาดูว่าอะไรสําคัญกว่ากัน ใน
การจัดงบประมาณ คือทางกรมฯ คนตอบก็ไม่ใช่ผู้ที่มีอํานาจสูงสุด คนที่มาให้ความรู้ ก็
ไม่ใช่ผู้ที่มีอํานาจสูงสุด ถึงเวลาทํา ทําอีกอย่าง ถึงเวลาพูด พูดอีกอย่าง คือเราเจอมาหลาย
ระบบแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องนมโรงเรียน ท้องถิ่นก็เป็นผู้ร้ายตลอด เวลานมโรงเรียนบูด ก็โทษว่า
ท้องถิ่นจัดสรร นมโรงเรียนอย่างไรให้นมบูด ทางเราไม่ได้เป็นคนจัดสรรนะครับ ทางเราเป็น
คนนํ า เงิ น ไปให้ ทางโรงเรี ย นเป็ น ผู้ จั ด ซื้ อ อั น นี้ เ รามองในภาพรวมนะครั บ เวลาที่ ข่ า ว
หนังสือพิมพ์ลง เราเป็นนายกเทศมนตรี เราทราบเรื่องอยู่ อํานาจการจัดซื้ออยู่ที่ใคร ผมขอ
เรียนว่าในการพัฒนาของเทศบาลเรานั้น มีหลายด้าน หลายมิติที่เราต้องดูแล อันไหนที่เรา
เห็ น สมควรทํ า ก่ อ นก็ ต้ อ งทํ า ก่ อ นครั บ เพราะว่ า เงิ น เรามี จํ า นวนจํ า กั ด แต่ ถ้ า เงิ น เรามี
มากมาย เหมือนปี ๔๙ – ๕๐ ตอนนั้น ท้องถิ่นเฟื่องฟูมากสามารถจัดสรรทําทุกอย่างได้ครบ
อย่างที่เราต้องการ ถ้าโอกาสต่อไป ทางท่านสมาชิกสภาเห็นสิ่งไหนสําคัญกว่าก็พิจาณาได้
อันนี้เป็นเรื่องของอํานาจสภาอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านโสพล วงศ์สอาด

นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

๙

-

ผมขออนุญาตให้ผอ.กัสมาพร บัวภิบาลให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ ด้วยครับ

นางกัสมาพร บัวภิบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนาง
ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กัสมาพร บัวภิบาล ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ขอย้อนข้อมูลเดิมว่า โรงเรียนเทศบาล
บ้านกล้วยเป็นหนึ่ง ในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและพิจารณาให้เป็นโรงเรียน ( SBMLD )
โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งตอนนั้นทางเราได้ทราบจากทางนายกแล้วว่าถึงวิกฤตทางการเงินที่ทาง
กรมส่ ง มาให้ กั บ ทางเทศบาลนั้ น ถู ก ตั ด งบไปเยอะ และหมายถึ ง ว่ า งบ(SBMLD) ของ
โรงเรียนก็ถูกตัดงบไปด้วย และในวันที่ ๓๐ มีนาคม ดิฉันกับท่านสท.โสพล และคณะครู
บางส่วน ได้ไปรายงานผลการดําเนินการของ (SBMLD) ทําให้ทราบถึงแนวที่จะทําการปลด
ล็อค (SBMLD) ถ้าเราปลดล็อคจะสามารถได้รับเงินสนับสนุนมาใหม่ หมายความว่าทาง
เทศบาลจะต้องสนับสนุน คือไม่จําเป็นต้องถึงจํานวนหนึ่งล้านบาท ขอให้มีงบสนับสนุนบ้าง
ซึ่ ง ดิ ฉั น จะต้ อ งขอความเมตตาจากคณะผู้ บ ริ ห าร กั บ ที่ ป ระชุ ม ของสภาว่ า ขอให้ ช่ ว ย
ดําเนินการเอาโรงเรียนเป็นฐานเข้าสู่แผนพัฒนาของเทศบาลด้วย จะให้แค่ ๕๐,๐๐๐ หรือ
๗๐,๐๐๐ ด้วยเราหวังว่าจะได้รับงบสนับสนุนต่อ ตอนที่เรารายงานกรม เราก็บอกกับทาง
กรมว่าทางเราไม่ขอรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ของเดิม แต่ขอรับเงินสนับสนุนใหม่ในส่วนนั้น ซึ่ง
อาจจะเป็นการทยอยจ่ายได้บ้าง ทางกรมฯ อาจจะปลดล็อดตรงนี้ให้กับโรงเรียน ตรงนี้ดิฉัน
อยากจะขอความเมตตาคณะฝ่ายบริหารกับสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอชี้แจงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สําหรับเรื่องนี้ทางสภารับไว้พิจารณาต่อไปนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
รองประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด
นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
ได้ไปงานศพคุณแม่ของคุณอมรรัตน์ เรืองอํานาจ เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ที่จังหวัดชลบุรีนัด
รถตู้ไว้ตอนตี ๕ ครึ่ง ผมไปนั่งรอรถตรงหน้าโรงรับจํานําของเราครับ ท่านประธานที่เคารพ
ได้เห็นภาพบางอย่างที่ผมต้องนํามาพูดในสภาแห่งนี้ ผมมีแผ่นกระดาษที่เป็นชาร์ตการ
ทํางานของคนงานกวาดสาธารณสุขและถนนที่ท่านสมาชิกรับผิดชอบ ตัวหนังสือเล็กมาก
ครั บผมจะไล่อ่านทีละบรรทัดให้ฟังนะครับ บนสุดมีนายกเทศมนตรี รองลงมาเป็นผอ.
สาธารณสุ ข และรองมาเป็ น นายประยุ ท ธ อ่ อ นพร ฝั่ ง ขวาสุด สท.ที่ ค วบคุ ม ถนนพรหม
ประเสริฐ ๑๖ คนและสท.ที่ควบคุมถนนชัยณรงค์ ๑๑ คน สท.ที่ควบคุมถนนวงษ์โต ๓ คน
สท.ที่ควบคุมถนนลูกเสือ ๙ คน ไม่แน่ว่าลูกเสือ๑ หรือ ลูกเสือ๒ แต่ที่ผมจะพูดในที่ประชุม
แห่งนี้ คือว่า ถนนวงษ์โตมีผู้ชายคนหนึ่ง กวาดถนนอยู่กวาดเอาดินเอาขยะ ตามท้องถนนไป
ทิ้งใส่เกาะกลาง ผมมองดูเขาอยู่ และเขาก็ทําแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆ คือไม่มีอะไรใส่ครับเลย
เอาไปเทใส่เกาะกลางถนนแทน ผมอยากจะปรึกษาทางกองสาธารณสุขให้ดําเนินการและ

- ๑๐

-

ต้องช่วยกันแก้ไขทําให้ดีขึ้นด้วยมาประชุมสภาวันนี้ ขออนุญาตท่านประธานสภาพูดสัก
หน่อย เลยยกขึ้นมาพูดการทําแบบนี้ไม่ดีนะครับ ผมเองเห็นมาหลายคนแล้ว สมาชิกบาง
ท่านอาจจะเคยเห็นแบบผม ผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารช่วยจัดการ
เรื่องนี้ด้วยครับ อยากให้ช่วยเร่งรัดหน่อย เพราะจังหวัดชัยนาทของเรา เคยได้รับรางวัลที่ ๑
มาเป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทเป็นเงินธรรมาภิบาล จากกรมฯ แต่ปัจจุบัน ทําไมคุณภาพ
ของเราถึงด้อยลงเรื่อยๆ ไม่ทราบเพราะสาเหตุอะไร คนที่อยากจะทํางาน พอมีงานทําก็ไม่
ทํา คนไม่มีงานทําก็อยากทํางาน มาเข้าคิวกันเป็นสิบคนเลยครับ ท่านประธานที่เคารพ
ส่วนคนที่มีงานทําแล้ว ผมได้ไปสัมผัสมาและเห็นมากับตัวเอง เขาจะไปจ้างให้อีกคนมาทํา
แทน ค่าจ้างวันละ ๑๐๐ บาท ทําแทนประมาณ ๓ – ๔ ชม. เขาได้เงินเดือน ๔,๐๐๐ –
๕,๐๐๐ บาท เขาจ้างแทนเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ยังมีเงินเหลืออีก ถนนหลายสายเขาทํากัน
แบบนี้ ท่านประธานสภา ไม่ทราบว่าผอ. กองสาธารณสุขทราบหรือไม่ครับ ผมจึงเรียนมา
ณ ที่ประชุมแห่งนี้กับท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารได้รับทราบด้วยครับ ขอขอบคุณ
ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด ที่ช่วยกันเอาใจใส่ดูแลความสะอาดของ
รองประธานสภาเทศบาล บ้านเมืองเทศบาลของเรา ขอเชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอื่น
ต้องขอขอบคุณท่าน สท. โสพล วงศ์สอาด ที่เป็นห่วงเป็นใยประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท สําหรับเรื่องนี้ ผมจะรับเรื่องไปคุยกับทาง ผอ.กองสาธารณะสุขและหามาตรการ
อะไรเพิ่มเติม ขันน็อตกันหน่อย และจัดให้มีคนดูแลตามเขตและเข้มงวดกับพนักงานกวาด
ขยะด้วย เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาทํางาน ปกติเก็บเช้ารอบเดียว อาจจะมีเพิ่มกลางวันด้วย ผมจะ
มารายงานในที่ประชุมนี้อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
เชิญผอ. สาธารณสุข ช่วยชี้แจงสักหน่อยนะครับ

รองประธานสภาเทศบาล

นายสุชาติ อรุณเมือง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่าน
ผอ. กองสาธารณสุขฯ สมาชิกโสพล วงศ์สอาด ที่เป็นหนึ่งกําลังจะจัดการในเรื่องของความสะอาด ในส่วนท่าน
สมาชิกนําเสนอไป เมื่ อสั กครู่ เป็นแบบที่ เพิ่งจัดทําแต่ไม่สมบูรณ์ เป็น นโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ที่อยากให้เทศบาลเมืองชัยนาทสะอาด คุยนอกรอบไปบ้างแล้ว
กับทางสาธารณสุขและท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ เราจะทําควบคู่กันไปสองเรื่องในปีนี้ การ
เก็บขยะในเทศบาลเมืองชัยนาท เราจะปรับใหม่เก็บช่วงเช้าระหว่างเวลา ตี ๔ – ๕ หนึ่งรอบ

- ๑๑

-

และเก็บช่วงเที่ยงวัน รถทุกคันต้องออกปฏิบัติหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นการทํางานด้วย
และอีกส่วนเรื่องของการทําความสะอาด ยอมรับนะครับว่ามีการจ้างกันจริง และก็มากวาด
แทนกันจริงนะครับ ตรงนี้ผมขอรับไว้เพื่อมาปรับปรุงครับ และจะปรับเวลาการกวาดใหม่
ด้วยเหมือนกัน คือ ตอนเวลาตีสี่ หนึ่งรอบ และเก้าโมงเช้าอีกหนึ่งรอบ จะปฏิบัติงานจริงให้
พี่น้องประชาชนเห็นด้วยครับ ขอเรียนชี้แจงครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเขตที่ ๓ กระผมมีเรื่องจะปรึกษาท่านประธาน ผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหาร มี ๓ เรื่องครับ คือทาง อปพร.ให้ผมมาขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ยัง
ไม่ลืม อปพร. เกี่ยวกับเรื่องที่กระผมอภิปรายในครั้งก่อน ถ้าทางเทศบาลพอมีเงินเหลือ พวก
เขาอยากจะขอชุด อปพร. เพิ่มอีกสักคนละชุดจะได้ไหมครับ เพราะชุดเก่าชํารุดแล้ว ส่วน
เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับชุมชน ๑๘ ชุมชน ที่ทางคณะผู้บริหารเขาทุ่มงบไปให้ที่เรียกว่า ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง หรือสินค้าโอทอป เท่าที่ผมทราบมาคือมีอยู่ ๒ ชุมชนที่สามารถเลี้ยง
ตัวเองได้ คือ ชุมชนท่าไม้เกี่ยวกับการทําน้ําพริก ชุมชนหัวรอเกี่ยวกับทําที่นอน ส่วนชุมชน
อื่นๆ คณะผู้บริหารได้ติดตาม สํารวจบ้างหรือไม่ครับ ที่ได้ทุ่มงบไป ไม่ว่าจะเครื่องจักรเย็บ
ผ้า และเครื่องทําเบอเกอรี่ อยากให้ช่วยชี้แจงเรื่องที่ ๓ ทางท่านสมาชิกอานนท์ ฝากมา
เกี่ยวกับถนนในซอยเรือนจํา ขณะนี้ได้ชํารุดบางส่วน ถ้าทางเทศบาลมีงบประมาณเหลือ
อยากจะให้ช่วยซ่อมด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

ขอเชิญท่านนายกช่วยชี้แจงด้วยครับ

รองประธานสภาเทศบาล

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
เรื่องชุด อปพร. คงจะไม่มีปัญหาครับ เราจะจัดการให้ตามที่ท่านสมาชิกได้เป็นห่วงและเรื่อง
ถนนซอยข้างเรือนจํา ถนนสุขชื่นฝากทางผอ. กองช่าง ช่วยดูแลด้วยนะครับและนําเข้า
งบประมาณสําหรับเรื่องการจัดงบประมาณให้ชุมชน คงจะเป็นเรื่องเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ที่ท่านทวีศักดิ์พูดถึงใช่ไหมครับ เป็นเงินชุมชนพอเพียงหรือเงินตัวไหนครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล

มันเกี่ยวข้องกันครับ ที่ท่านทุม่ งบซื้อเครื่องจักรไป

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

๑๒

-

ขอกราบเรี ย นอย่ า งนี้ ค รั บ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งเครื่ อ งจั ก ร น่ า จะเป็ น เรื่ อ งของชุ ม ชน
พอเพียง ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดให้ไม่ใช่เราเป็นผู้จัด ขอเรียนว่าเงินจํานวนนี้เป็นเงินรัฐชื่อเดิม
คือ SML และเปลี่ยนเป็นอยู่ดีมีสุข ปัจจุบันรัฐบาลเปลี่ยนเป็นชุมชนพอเพียง อันนี้คือชื่อ
เดิมของเขาใช้หลักการเดิม แต่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของรัฐบาลที่บริหารอยู่ คือ เป็นเงินที่
รัฐบาลส่วนกลางจัดมาให้ ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ชุมชนเป็นผู้คิดทําธุรกิจชุมชน และทําประชาคมในธุรกิจนั้น ๆ รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ คืออยู่
สองความหมายหลัก ๑. ส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องประชาชน ๒. เรื่องความสามัคคีของคนใน
ชุ ม ชน มี ก ารประชาคม ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม ในความคิ ด ผมภาคของธุ ร กิ จ อาจประสบ
ความสําเร็จในการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน อันนี้คือเป้าหมายของรัฐบาลในระดับหนึ่ง
ขอเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบ ขอขอบคุณมากครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

รองประธานสภาเทศบาล

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเขตที่ ๑ เนื่องด้วยเทศบาลได้จัดทําท่อระบายน้ํา
โครงการบ่ อบําบั ดน้ําเสีย วางท่อระบายน้ํา และทําถนนใหม่ ตอนนี้ ยังทําถนนไม่เ สร็จ
โครงการยังไม่จบ ปรากฏว่าทางการประปาบ้าง ทางโทรศัพท์บ้าง เข้าไปขุดถนนกันแล้วนะ
ครับ เราน่าจะมีมาตรการอย่างหนึ่ง อย่างใดว่าต่อไปนี้หลังจากที่เราทําถนนแล้ว น่าจะ๕ ปี
ขึ้นไปค่อยมีขุดถนน ไม่เช่นนั้นจะดูเหมือนว่างานที่เราทําไปเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลย สถานที่
เขาขุดถนนก็เป็นทางสัญจรผ่านไปมา มีคนเห็นชัดเจนคือบริเวณหน้าศาลากลางข้างธนาคาร
ออมสินข้างๆ ร้านสัญญาการไฟฟ้า อยากให้เรามีมาตรการป้องกันและแก้ไขไว้ด้วย ไม่ให้มา
ขุดของเรา ส่วนอีกเรื่องคือสายโทรศัพท์ ถ้าเราขับรถไปและมองขึ้นไป สายโทรศัพท์ สาย
เคเบิ้ล สายไฟฟ้าต่างๆ ยุ่งรกรุ่งรังไปหมดข้ามพาดผ่านถนนบ้าง อะไรบ้าง ผมดูแล้วมันไม่
เป็นระเบียบ เราน่าจะจัดการให้เป็นระเบียบโดยประสานงานกับหน่วยงานนั้น ให้มีการจับ
มัดจับรวมให้เรียบร้อย และอีกเรื่องคือเรื่องผักตบชวาบริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง
ตั้งแต่เรือนแพไปจนถึงจวนผู้ว่าฯ เราน่าจะมีการจัดการหรือนํามาใช้ประโยชน์ ทําปุ๋ยทําเปล
อีกเรื่องครับบริเวณศาลหลักเมืองจะมีไฟส่องสว่าง เมื่อวันที่ ๓๐ ที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้
เลี้ยงรับเทศบาลท่าโขลง มีคณะผู้บริหารและคณะอปพร. บางส่วนมาที่ศาลหลักเมืองของ
เรา เพื่อสักการะ ทําความเคารพศาลหลักเมือง ปรากฏว่าไฟฟ้า บริเวณศาลปิดหมด ไม่ได้
เปิดเอาไว้แทนที่เราจะได้เงินค่าบริจาค เพื่อไว้บํารุงศาลหลักเมืองก็หายไปหมด ฝากทาง
เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดไฟไว้ให้ด้วยหรือถ้าชํารุดก็ช่วยซ่อมแซม เรื่องสุดท้าย

-

๑๓

-

อยากฝากเรื่องกับทางกองสาธารณสุข บริเวณที่รถไปเก็บขยะของเรา ข้างๆ ถังขยะจริงแล้ว
ชาวบ้านบริเวณนั้น ตัดต้นไม้กิ่งไม้ถังขยะอาจจะเต็มเลยเอาไปวางไว้ข้างๆ ถังขยะ ปรากฎ
ว่ารถเก็บขยะ ก็ไม่เก็บให้เขา มันก็กองหมักหมม เศษใบไม้ก็จะแห้งปลิวร่วงหล่น ไปอุดท่อ
ระบายน้ําบ้าง อยากจะฝากไว้ถ้ามีขยะข้างๆ ถังขยะช่วยเก็บไปด้วย ผมขอฝากเรื่องไว้
๕ เรื่อง ขอบคุณครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เรื่องผักตบชวา ขอฝากทางป้องกันนะครับ และ
หน้าศาลหลักเมือง ไม่รู้ไฟติดหรือยัง ฝากทางกองช่างช่วยดูนะครับ เรื่องรถเก็บขยะ ผอ.
กองสาธารณสุข คงได้ยินแล้วนะครับ มันเป็นปัญหาอยู่เพราะมีอยู่ช่างหนึ่ง เราต้องนําขยะ
ไปทิ้งหนองมะโมงทําให้รถกลับมาไม่ค่อยทัน กับเวลาที่เก็บขยะและรถขยะเรามีไม่กี่คัน มัน
เป็นอุปสรรคอย่างหนี่ง และเห็นว่าทางผอ. ได้ปรับปรุงแผนใหม่แล้วใช่ไหมครับ เพราะอีก
หน่อยตรงที่เขาพลองอนาคตเราจะทิ้งขยะอีกไม่ได้แล้วแน่นอน เนื่องจากไซด์ขยะมันเต็มเรา
ต้องนําขยะไปทิ้งหนองมะโมง ซึ่งเป็นระยะทาง ๖๐ กม. การไปกลับอาจไม่ทัน ผมผ่านไป
มาเห็นอย่างที่ท่านสมาชิกพูดถึงที่ขยะมันล้น อันนี้เราต้องแก้ไขปัญหากันต่อไป และสําหรับ
เรื่องขุดถนน ผมขอเรียนว่า การขุดถนนของเรา มันจะมีหน่วยงานที่เข้ามาขุดถนนจะมี
หน่วยงานประปา และองค์การโทรศัพท์บางส่วนที่จะต้องขุดทําการวางสายอะไรของเขา
พื้นที่ด้านล่างในพื้นที่ของเขา คือการที่เทศบาลเรามีการขุดถนนกันบ่อยๆ หรือว่าเทศบาล
อื่น ๆ ก็แล้วแต่ การให้ความสําคัญด้านผังเมืองต้องเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการทํางานและ
ไม่ได้มีการประสานแผนกัน แผนของประปาก็ไม่ได้อยู่ในเทศบาล แผนของเทศบาลก็ไม่ได้
อยู่ในประปา อีกอย่างแผนของประปาก็ส่วนหนึ่ง แผนของเทศบาลก็อีกส่วนหนึ่ง บางครั้งมี
การประชุมแผนกันไปแล้วว่าเป็นงบปี ๕๔ ของเราได้ถนนเรียบร้อยแล้ว แต่ประปายัง
ไม่ได้ ทางประปามาได้ปี ๕๖ พอมีปัญหาเส้นประปาแตกแล้วไม่ให้ขุดมัน ก็ไม่ได้ ผมเคย
เห็นโครงการของกรุงเทพฯ ของดร. พิจิตร รัตตกุล เคยทําถนนโครงการ ๑๐๐ ปี ไม่ต้องขุด
เป็นโครงการของ กทม.เลย ผมได้อ่านบทความเจอ ผู้ว่ากทม. คงจะมีปัญหาแบบเรานี่แหละ
ครับ พอถนนเสร็จแล้วหน่วยงานนั้น หน่วยงานนี้ สุดท้ายทําไม่ได้ประมาณ ๔ - ๕ ปี ก็ต้อง
มาทําการขุด นั่นขนาดมีการวางแผนและประสานงานกันเป็นอย่างดี ถ้าเราไปต่างประเทศ
เราจะเห็นว่าในเมืองหลวงเขาจะไม่มีการมาขุดถนน มาทําการก่อสร้างในประเทศของเขา
แต่เป็นประเทศไทยคงจะต้องความสําคัญของผังเมืองเป็นเรื่องหลัก เช่น ถ้าถนนเส้นนี้คนอยู่
๑๐๐ คน ควรจะมีท่อประปากี่นิ้ว แต่ปัจจุบันคนอยู่ ๑๐ คนประปาก็ทําแค่ทํา ๑๐ คน
เท่ า นั้ น พอมี ค นมี อ ยู่ เ พิ่ ม ขนาดของท่ อ ประปาก็ ต้ อ งเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย ประปาก็ ต้ อ งขุ ด อยู่ ดี
เมืองไทยยังต้องมีการพัฒนาต่อไป เขาถึงเรียกกันว่าประเทศกําลังพัฒนานะครับ ขอบคุณ
ครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองประธานสภาเทศบาล

๑๔

-

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม

…………….……………………….……………..
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพัชรา สงัด )
เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล
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