บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้เข้าประชุม

๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายธรรมศักดิ์
๔. นายเกรียงศักดิ์
๕. นายโสพล
๖. นายนิกร
๗. นายทรงศักดิ์
๘. นางสาวศศิธร
๙. นายภัณฑารักษ์
๑๐. นายเอกชัย
๑๑. นายสุธี
๑๒. นายศักดิ์สิทธิ์
๑๓. นายสุชาติ
๑๔. นายอานนท์
๑๕. นายสุริยัน
๑๖. นายเกียรติศักดิ์
๑๗. นายแสวง
๑๘. นายสุขสันต์
๑๙. นายทวีศักดิ์

สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายปิยะ
๒. นายนพดล
๓. นายกิตติ์ชนม์

เหล่าสุวรรณ์
เจริญหินทอง
ศุภสิทธิกุลชัย

รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายไพโรจน์
๒. นายปกรณ์
๓. นายสมโภชน์
๔. นายไชยรัตน์
๕. นายนาวิน
๖. นายสุวรรณ์
๗. นายสุชาติ
๘. นางสมพิศ
๙. นางสาวสุวพีร์

พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ฉลองวงษ์
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
รก. ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๐. นางสราวัลย์ . . .

-๒๑๐. นางสราวัลย์
๑๑. นายไพรัตน์
๑๒. นายราเชนทร์
๑๓. นายสมชาย
๑๔. นายวีระศักดิ์

ขําเอี่ยม
ปั้นชูศรี
อัศเวศน์
พึ่งน้อย
บุตรอภิสทิ ธิ์

แทน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ. เขาท่าพระ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ. วัดหัวยาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

๑. นายนพดล
๒. นายณัฐพงศ์

รอดรุ่งเรือง
นวลแสง

ปลัดเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุม และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระ
การประชุมไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน
ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เลขานุการสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
..................................................................
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กําหนดวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

( นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง )
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๑. นายกเทศมนตรีได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ประธานสภาเทศบาล ไว้ต่อสภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

-๓๒. ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํา
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้ฝ่ายบริหาร รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี
เสนอสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอส่งผลการดําเนินงานดังกล่าวให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านเพื่อรับทราบ ต่อไป
๓. ขอแนะนําพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการคัดเลือกในสายงานผู้บริหารให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘ ) และ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๘) ดังนี้
ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ได้แก่ นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ได้แก่ นางสาวสุวพีร์ เชาวลิต
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปให้สมาชิกได้รับ
ประธานสภาเทศบาล ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่
ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และกําหนดวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าจะกําหนด สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธานสภาเทศบาล และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไร
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเสนอให้มีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
- สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน ครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และกําหนดวันเริ่มประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

-๔- สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
ตามที่คุณโสพล วงศ์สอาด เสนอมานั้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เป็นอันว่าการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรกประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามที่
คุณโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล เสนอครับ
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( สํานักปลัดเทศบาล / กองวิชาการและแผนงาน )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๖ )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) และขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล /กองวิชาการและ
แผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๕
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( กองช่าง )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๗ – ๑๐ )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ และขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล

-๕ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๑ – ๑๒ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญสมาชิกภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอ ญัตติขอ
อนุมัติใช้เงินงบประมาณและก็มีรายละเอียดค่าครุภัณฑ์แนบท้ายมานะครับ คือในเรื่องของการ
ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถ้าลองดูในรายละเอียดการก่อสร้างพื้นที่ในขนาดระบุขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม.
ความยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ ๑๕ เซ็นต์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม.
เราตั้งเงินงบประมาณไว้ ๑๒๒,๐๐๐ บาท ในขณะที่ซอยเทศบาลสัมพันธ์ ๑๒ พื้นที่ก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๗๕.๐๐ ตร.ม. เราตั้งงบประมาณไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท กับซอยเทศบาลสัมพันธ์ ๑๓
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. เราตั้งเงินงบประมาณไว้ ๒๗๒,๐๐๐ บาท ถ้าหารต่อ ตร.ม. แล้ว
ถนนที่มีพื้นที่น้อยเราตั้งไว้ ตร.ม. ละ ๑,๒๒๐ บาท แต่ในขณะที่พื้นที่เยอะขึ้นนะครับ แต่เรา
กลับจ่ายแพงขึ้น คืออย่างพื้นที่ ๒๐๐ ตร.ม. เราตั้งราคาไว้เมตรละ ๑,๓๖๐ บาท ผมว่ามัน
น่าจะถูกลงนะครับ อันนี้ไม่ใช่ว่าพื้นที่เยอะขึ้นแล้วแพงขึ้น
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองธรรมศักดิ์ฯ ครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอชี้แจง
รองนายกเทศมนตรี
ตามที่ท่านสมาชิกภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ที่ได้ให้คําแนะนํานะครับในการก่อสร้างถนนจะมี
ความ
แตกต่างอยู่ที่ความกว้าง ความยาว และพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชั้นพื้นดิน พื้นทางนะครับ ที่มีขนาดที่
พื้นกว้างกว่าหรือปริมาณงานเกี่ยวกับงานดินถม งานลูกรัง งานรองพื้นทางนะครับ และมีงาน
ผิวจราจร ซึ่งมีขนาดที่ต่างกันเราจะไปรวมตรงในจุดตารางเมตรที่ว่า มาเปรียบเทียบกับตัวราคา
กับตารางเมตร ต่อที่ว่าถนนที่มากกว่าแล้วราคาจะถูกกว่า ซึ่งที่จริงเราคิดตามหลักการของ
เกณฑ์ที่เขากําหนดมาว่าที่เราไปสํารวจมาแล้วนี้ พื้นที่บางพื้นที่นี้อาจจะต้องใช้ปริมาณรองพื้น
ทางมากกว่าเส้นที่ว่าน้อยกว่า มันจึงกําหนดราคากลางส่วนมากไม่ว่าจะเป็นงานลูกรัง
งานหินคลุก ปริมาณมันจะต่างกัน มันเลยทําให้ราคาที่เรากําหนดออกมามันจึงแตกต่างกันตาม
หลักเกณฑ์ของที่กําหนดออกมา ที่เขากําหนดมาให้นะครับ ขอเรียนชี้แจงครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

-๖นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีข้อสงสัยอยู่หน่อยนะครับ ที่ว่า
โครงการก่อสร้างถนนในนี้ ๆ เขาเขียนไว้ว่าความหนา ๑๕ เซ็นต์ มันเป็นเนื้อคอนกรีตเท่าไร
ครับ ผมอยากจะรู้ เพราะว่าในนี้เขาไม่ได้ระบุเขียนว่าหนา ๑๕ เซ็นต์ ตกลงว่าคอนกรีตนี้หนากี่
เซ็นต์แน่ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
จริง ๆ ในความหมายของที่กําหนดมาตรงนี้จริง ๆ ความหนาของคอนกรีตก็คือ ๑๕ เซ็นต์นะ
ครับ ๑๕ เซ็นต์ตามที่กําหนดไว้แต่ว่ารายละเอียดอาจจะเขียนไม่ชัดเจน ทําให้ท่านสมาชิก
อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ จริง ๆ ในแบบของเราไม่ได้แนบมาด้วยก็เลยไม่ทราบ แต่จริง ๆ
แล้วความหนาคอนกรีต ๑๕ เซ็นต์ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ
ประธานสภาเทศบาล ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ..................
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอ เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๑๓ – ๒๒ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญสมาชิกภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
ได้เสนอญัตติเพื่อขอเสนอร่าง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ใน
เรื่องของหลักการผมเห็นด้วยว่าต่อไปสมควรที่จะมีการจัดเก็บ แต่ในญัตติที่แนบท้ายของ
เทศบัญญัติที่เราจะเสนอกันในปี ๒๕๕๗ ในเทศบัญญัติที่เรากําหนดไว้ แหล่งกําเนิดประเภทที่
๑ คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไปนะครับ เราจัดเก็บตามปริมาณของน้ํา เท่าที่อ่านดูน้ําที่เราใช้
เท่าไร แล้วเราก็จัดเก็บตามปริมาณที่ใช้ เขาคิด ๒.๕๐ ต่อน้ํา ๑ ลูกบาศก์เมตร ต่อไปเราจัดเก็บ
อย่างที่ท่านนายกฯ ได้เรียนต่อสภาคือว่า จัดเก็บ ๑๐ บาท แต่ในญัตติที่เสนอมาคือมันเป็นตาม
อัตราส่วนของน้ําที่ใช้มา ๒.๕๐ นี้ค่อนข้างแพง ผมขออนุญาตไว้ตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

๗ -

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต
ท่านประธานนะครับว่า อันนี้มันเป็นร่างเทศบัญญัติร่างให้เห็นว่าเรายังไม่ได้แปรญัตติ ยังไม่ได้
ทําอะไรนะครับ ถ้าเป็นญัตติจริง ๆ แล้วผมจะขออนุญาตท่านประธานว่านําเสนอหลักการอีกที
หนึ่งครับ ผมยกตัวอย่างกรณีเก็บค่าขยะเราก็เก็บโดยเฉลี่ย ๒๐ บาทหมด จริง ๆ การทิ้งขยะไม่
เท่ากัน แต่อันนี้เป็นหลักการคร่าวๆ ให้เห็นเฉยๆ ว่าเวลาตราเทศบัญญัติเราต้องมีแบบแผนของ
เราอย่างนี้แต่ไอ้ตัวแนบท้ายนี้ ตอนเราทําหลักการเราคงไม่ใช้ตัวนี้แต่อันนี้เป็นร่างของ
กรมควบคุมมลพิษที่เขาเสนอมาให้เรากองทุนสิ่งแวดล้อม ผมก็เลยนําเสนอให้ท่านสมาชิกได้
เห็นภาพของเขากว้าง ๆ อยู่แต่ที่จริงแล้ววิธีปฏิบัติการแปรขั้นตอนการแปรญัตติอยู่ที่เรานะ
ครับ อันนี้จะเสนอให้ท่านเห็นคร่าว ๆ ครับ แต่การนําเสนอเทศบัญญัติอีกทีจะมีการเสนออีก
ครั้ง รับประกันอีกครั้ง อันนี้เป็นแต่รับหลักการคร่าว ๆ เพื่อนํารายงานการประชุมไปส่งกับ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ
ประธานสภาเทศบาล ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย พ.ศ......
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๘
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง อื่น ๆ
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ คุณโสพล วงศ์สอาด

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะอยู่ในชุมชนเขต ๓ นะครับ ข้อมูล
การจ่ายซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง ตามที่กระผมได้ลงไปที่โรงเรียนเทศบาล
วัดหัวยาง และได้รับทราบมาดังนี้ ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๒๓ )
กระผมขอเรียนต่อท่านประธาน อยากจะให้ทางคณะผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกฯ
ได้รับฟังเรื่องนี้และช่วยพิจารณาในที่นี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ ท่านประธานครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ ขอบคุณท่านโสพล วงศ์สอาด ท่านรองประธานสภาเทศบาล เรื่องนี้ก็คงต้อง
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองสุรชัย ช่วยชี้แจงด้วยครับ
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่
รองนายกเทศมนตรี
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง เกี่ยวกับสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกําลังกาย นะครับ เดี๋ยวผม
จะประสานกับทางผู้อํานวยการโรงเรียนและประสานกับกองช่างให้ลงไปตรวจสอบ แล้วผมจะ
ลงไปดูพื้นที่ด้วยครับว่าให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่แก้ไข ให้ดีขึ้นโดยเร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรชัย ครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

-

๘ -

นายโสพล วงศ์สอาด
ขออนุญาตท่านประธานที่เคารพครับ เกี่ยวกับวันนี้ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับโรงเรียน
รองประธานสภาเทศบาล นะครับ เพราะว่า ๒ – ๓ ปี มานี้เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับโรงเรียนเลยนะครับ ทางด้าน
สาธารณสุขเราก็ดีแล้วปราบยุงเราก็ปราบแล้วนะครับ ก็มีเสียงตามสายเท่านั้นที่ยังไม่ดีแต่ขอ
อนุญาตรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ครับข้อมูลพื้นฐาน
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๒๔ ) ท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิก
ตอนที่ผมได้อ่านนี้ ผมในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
ก็อยากจะเผยแพร่ให้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านประธานได้รับทราบนะครับว่า ผลงาน
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยมีดังนี้ครับ ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านโสพล วงศ์สอาด ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉันนางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วันนี้ดิฉันจะขอเรียนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ของเรา ก็คือเรื่องของเพลิงไหม้นะค่ะ ในช่วงระยะเวลา
๒ เดือนที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ เกิดขึ้น ๒ ครั้ง ครั้งแรกที่ร้านลี้เม่งฮวด
ซึ่งเกิดขึ้นที่ตลาดเทศบาลฯ ของเรา ครั้งที่ ๒ ก็เกิดขึ้นที่บ้านพักอาศัยของนางบรรจงที่ศาลาปู่ปี
และสืบเนื่องมาที่ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ทางคณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันแล้ว
เราได้จัดงบประมาณมาเพื่อซื้อชุดกันไฟนะค่ะ แต่ดิฉันขอเสนออยากให้มีรถดับเพลิงที่สามารถ
มีบันไดขึ้นไปสําหรับตึกเกิน ๓ ชั้น ขึ้นไปและก็มันจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และดิฉันได้
สังเกตเห็นว่าเทศบาลอื่นก็ไม่มีเราไปยืมก็ไม่มี มันจะมีแต่รถเบสิกทั่วไปและจากการที่ดิฉันได้ไป
คุยกับบ้านที่ไฟไหม้บ้านของนางบรรจงที่ศาลาปู่ปี บังเอิญที่เขาโชคร้ายที่วันนั้นท่อประปาแตก
เขาไม่มีน้ําประปาใช้ชั่วคราวก่อน ดิฉันก็อยากจะเสนอให้คณะผู้บริหารช่วยพิจารณาเรื่องถังเคมี
อีกอย่างหนึ่งค่ะ ขอขอบคุณ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณท่านสมาชิกศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับขอเชิญคุณโสพล ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
พอดีท่านสมาชิกศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ได้พูดถึงเรื่องดับเพลิง ผมบังเอิญนึกขึ้นมาได้ต้อง
รองประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ก่อนตรุษจีน ๑ วัน ได้มีรถดับเพลิงประกาศให้ระวังการ
เกิดอัคคีภัยก่อนตรุษจีน ผมเตือนมา ๒ ปีแล้วไม่ได้ทํา แต่ปีนี้ทํา กระผมดีใจครับเขาก็ระวังกัน
เยอะ จังหวัดอื่นโดนหลายจังหวัดที่ว่าตรุษจีนแล้วไฟไหม้ร้านหลายจังหวัดที่กรุงเทพฯ ก็มีแต่
ของเรานี้ปลอดภัยที่ว่าวันตรุษจีนไหว้เจ้านะครับ ต้องขอขอบคุณท่าน คณะผู้บริหารของ
เทศบาลฯ ของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
ครับขอบคุณครับ ท่านนายกฯ ครับ ที่ว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงนี้นะครับที่ท่าน
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกขออภิปรายเมื่อสักครู่นี้ และเรื่องของรถดับเพลิงที่มีบันไดต่อขึ้นไปไม่ใช่รถกระเช้า
เป็นรถดับเพลิงครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ช่วยตอบหน่อยว่าเราจะหาทางอย่างไรได้เกี่ยวกับ
รถดับเพลิงที่มีบันไดต่อขึ้นไป

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล

๙ -

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หลั ง จากที่ เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ น ะครั บ ขออนุ ญ าตเอ่ ย ร้ า นลี้ เ ม่ ง ฮวด ก็ เ ราได้ มี ก ารประชุ ม
ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้น นํามาสู่การประชุมสภาในวันนี้
ในเรื่องของเงินสะสมที่จะใช้กับชุดปฏิบัติการดับเพลิงนี้นะครับ แต่วันนี้ท่านสมาชิกอยากจะมี
รถที่มีบันได เนื่องจากว่าเทศบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะไม่มีรถลักษณะอย่างที่ท่านว่าที่
ขึ้นไปชั้น ๓,๔,๕ ได้แต่ส่วนใหญ่อาคารลักษณะใหม่เขาจะออกแบบ อย่างอาคารของเรานี้ถ้า
เกิดเพลิงไหม้จะมีเขาเรียกว่าน้ําฉีดออกมาเอง ต้องให้ทาง ผ.อ.ช่างอธิบายว่าอาคารประเภท
ใหม่เป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้น รถแบบนี้มีราคาค่อนข้างสูงพอสมควร เดี๋ยวผมขออนุญาตจะ
ประสานทางตํารวจดับเพลิงที่กรุงเทพฯ เผื่อว่าเขามีรถลักษณะนี้ที่ไม่ใช้หรือว่าที่เขาจําหน่าย
หรือจะให้เราได้ผมเคยขอมาที แต่ว่าไม่ใช่รถลักษณะนี้แต่เป็นรถดับเพลิงเฉย ฯ นะครับ เดี๋ยว
ลองประสานดู แต่ถ้าเราจะตั้งงบประมาณเองก็คงจะตั้งได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านสมาชิกมีเรื่อง
อื่นที่สําคัญกว่าหรือเปล่า เดี๋ยวลองดูว่ารถคันนี้มันคันละเท่าไรครับแล้วเรามาพิจารณาดูว่าถ้า
เป็นไปได้เราจะต้องซื้อไหม หรือว่าผมจะลองขอที่อื่นดูก่อนดีกว่าลองขอฟรีดูก่อน ไม่รู้ว่าจะ
เป็นอย่างไร แต่ดูจากสภาพอาจจะไม่ดี แต่ก็ยังดีว่าคนของเราขึ้นไปได้ครับ คือท่านสมาชิก
ของเราเขาเห็นเหตุการณ์คือเรื่องของเรื่องคือเห็นเหตุการณ์ว่ามีอุปสรรคต่อการทํางาน ก็อยาก
ให้ตรงนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นก็ตอนนี้บ้านเมืองเราก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เรื่อย โดยเฉพาะเรื่องของ
สายไฟฟ้านะครับ ตอนนี้ทาง ผ.อ.ช่าง ได้ประสานงานกับไฟฟ้าแล้วว่าเกิดจากบริษัทที่มา
เดินสายคือบริษัททรู ได้ทําการให้เกิดการช็อตขึ้น ตอนนี้เราก็ติดตามตลอดทาง ผ.อ.ช่าง ก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องไฟฟ้าเกิดช็อตหลายจุด ตอนนี้ก็จะมีทางชุดพี่โลรถไฟฟ้าไปปฏิบัติการ
ติดตามตลอด เขาไปติดตั้งที่ไหนก็ตามตลอดไม่ทราบว่าท่านได้ทราบข่าวหรือเปล่าที่ไฟจุด
ระเบิดขึ้น ก็ขอเรียนว่าตรงนี้จะดูให้ว่าต้องทําอย่างไร ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกอีกครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญท่านสมาชิกเอกชัย ภู่เปี่ยม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายเอกชัย ภู่เปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ผมติดตามเรื่องของท่านสมาชิกศศิธร
ลิ่วนภโรจน์ อีกเรื่องหนึ่งก็คือตั้งแต่ที่ผ่านมาที่ท่านสมาชิกได้มาพูดเกี่ยวกับที่มีเหตุเพลิงไหม้
หรือเกี่ยวกับการไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ ผมได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนที่อยู่ในเขตทั่วไป
นะครับ เกี่ยวกับการป้องกันนะครับ เกี่ยวกับการทํางาน ผมขอฝากท่านผู้บริหาร ท่านนายกฯ
นะครับ เกี่ยวกับระบบการซ้อมว่าตอนนี้ได้มีการซ้อมบ้างไหมหรือเรามีนโยบายการซ้อมอย่างไร
๓ เดือนครั้ง หรือ ๖ เดือนครั้ง ถึงเราจะมีอุปกรณ์ดีนะครับ มีวัสดุน้ําหรือรถที่พร้อมแต่ถ้า
ความพร้อมของการฝึกไม่ได้มีความพร้อมการฝึกป้องกันเลย ผมว่าก็ไม่มีผลเกี่ยงกันบ้างทํางาน
โดยที่ไม่รู้ว่าใครที่เป็นหัว ใครที่เป็นรอง อันนี้ผมก็ฝากตรงนี้ด้วยเพราะในความคิดของผมถ้าเรา
มีแผนป้องกันที่ดีนะครับผลตอบรับก็น่าจะดีนะครับ และก็ถ้าทางที่ดีถ้าเรามีการซ้อมเราก็จะมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับรู้บ้างเขาจะได้มีศักยภาพว่าเทศบาลฯ
มีการเตรียมความพร้อมที่ดีในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ในเขตเทศบาลฯ หรือ

-

๑๐ -

เทศบาลข้างเคียง อันนี้ผมก็ฝากฝ่ายผู้บริหารและท่านนายกฯ ด้วยขอตามเรื่องเกี่ยวกับท่าน
สมาชิกศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ตรงนี้ไว้ด้วย และส่วนตัวผมของผมก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ ก็
ขอขอบคุณฝ่ายผู้บริหารนะครับเกี่ยวกับด้านหลังซอยชัยพร ซอยบ้านแขก ซอยวัดโพธิ์ที่ทะลุ
ต่อเชื่อมคลองโพธิ์ด้านหลัง ตอนนี้ได้รับการทําที่สวยงามดีมากเป็นหน้าเป็นตาให้กับเทศบาลฯ
เราโดยการทําของเทศบาลเราประสานกับจังหวัด เป็นหน้าเป็นตามากสวยงามดี แต่ผมขอ
ฝากผู้บริหารตรงนี้ถ้าพอจะมี ช้าเร็วไม่เป็นไร เรามองถึงว่าประชาชนใช้ถนนเส้นนี้มากครับมัน
ทะลุข้างโลตัสได้และส่วนมากคนจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ ๖ โมงเย็น ถึง
๒ – ๓ ทุ่ม แต่ช่วงนั้นไม่มีไฟเลยครับมืดมาก ผมขออนุญาตผมกลับทางนั้นเพราะว่าปั่น
จักรยานบ่อย แล้วผมก็ขอพูดตรง ๆ เลยเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีกลัวว่าอาจจะเกิดอาชญากรรม
ได้ ผมอยากจะฝากผู้บริหารถ้ามีงบประมาณผมเข้าใจว่าตอนนี้งบประมาณของเทศบาลฯ เรา
ไม่ค่อยจะพร้อมบางเรื่องแต่ถ้ามีผมว่ามันช่วยลด ผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วมา
แก้ไข เพราะผมว่ามันมืดมาก ผมเชื่อว่าสมาชิกกทุกท่านหรือท่าน ผ.อ. ที่ผ่านไปตรงนั้นก็
น่าจะพอทราบ ไม่ต้องถึงมืดหรอกครับแค่ทุ่มหนึ่งก็เปลี่ยวและเดี๋ยวนี้คนใช้ถนนเส้นนี้เยอะมาก
ผมก็ฝากกับผู้บริหารและขอขอบคุณประชาชนแถวนั้นว่าตอนนี้แถวนั้นสวยงามมาก ไม่ว่าจะ
เป็นกองสาธารณสุขและกองช่างที่ไปเกรดไปไถและติดป้ายไม่ให้ทิ้งขยะแถวนั้น ผมว่าสวยงาม
มากครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกเอกชัย ภู่เปี่ยม ก็ฝากไว้กับคณะผู้บริหารไว้ด้วยเกี่ยวกับการ
ประธานสภาเทศบาล ฝึกซ้อมบุคลากรในการดับเพลิงอย่างที่ท่านสมาชิกบอกว่าอุปกรณ์ดี แต่บุคลากรไม่ดีมันก็แย่
เหมือนกันช่วยดูแลด้วย และอีกเรื่องงบประมาณการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง ก็ฝากไว้นะครับถ้า
เราจัดงบประมาณได้ก็คงได้ดําเนินการต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย
เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้พูดไปสอง
รองประธานสภาเทศบาล โรงเรียนคือโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยางและโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ยังไม่ได้พูดโรงเรียน
เทศบาลเขาท่าพระครับ มีนายแพทย์ท่านหนึ่งพร้อมคณะ ๘ ท่านด้วยกันมาปรารภกับผมที่
บ้านว่าถ้าประชุมสภาแล้วช่วยบอกที่สภาด้วยว่าสนามฟุตบอลของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
ไม่เรียบเลย ตอนนี้ทางโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมก็หยุดใช้แล้วไม่ให้เล่นแล้ว ทางศาลากลางก็
เล่นไม่ได้แล้วเพราะงานเยอะและสนามไม่ดีก็เลยไปเล่นที่โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระท่าน
นายแพทย์ผู้นี้บอกว่าผมพร้อมคณะ ๘ ท่านนี้อยากให้คุณโสพลพูดในสภาให้หน่อยและให้ทาง
คณะผู้บริหารลงมาดูหน่อยว่าสนามจะปรับปรุงได้ไหม รถราเราก็มีถ้ารถไม่มีเราไปพึ่ง อบจ. ได้
ไหมครับ เขาแนะนําผมอีกด้วยครับ ท่านประธานที่เคารพผมบอกไม่เป็นไรครับคุณหมอ
ผมจะไปเรียนให้คณะผู้บริหารทราบและอีกเรื่องหนึ่งนะครับ บอกโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
ขณะนี้โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระมีการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมแล้ว ผมขออนุญาตท่าน
ประธานเชิญ ผ.อ. ราเชนทร์ อัศเวศน์ ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ
ขออนุญาตท่านประธานที่เคารพ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผ.อ. ราเชนทร์ ช่วยอธิบายเกี่ยวกับระดับชั้นมัธยมขึ้นไป ใช่ไหมครับ

-
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นายราเชนทร์ อัศเวศน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผ.อ.ร.ร.เทศบาลเขาท่าพระ กระผมนายราเชนทร์ อัศเวศน์ ผ.อ.ร.ร.เทศบาลเขาท่าพระ กราบขอบพระคุณท่านรอง
ประธานสภาเทศบาลคุณโสพล วงศ์สอาด และท่านประธานสภาเทศบาล ที่ได้ให้โอกาสกราบ
เรียนว่าโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระจัดตั้งมาจนถึงปี ๒๕๕๗ นี้เป็นเวลา ๙๒ ปีนะครับในปีนี้
การเรียนการสอนมี ๓ ระดับ เหมือนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยมีตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งระดับมัธยมศึกษาในขณะนี้เป็นช่วงการรับสมัคร
นักเรียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป อยากเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในห้อง
ประชุมช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่า โรงเรียนสังกัดท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาทของเรานั้น
ไม่ใช่ว่ามีแต่โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยโรงเรียนเดียวที่เรียนระดับมัธยม เพราะหลาย ๆ ท่าน
อาจจะมองว่าโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระอยู่ไกลไปไม่สะดวก เผื่อบางคนไม่ทราบด้วยซ้ําว่า
โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเปิดในระดับมัธยม กราบขอบพระคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
ท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากให้คณะผู้บริหารได้รับปากที่ประชุมว่าเรื่องสนาม
รองประธานสภาเทศบาล ฟุตบอลของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ช่วยยืนยันให้หน่อยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เรื่องสนามฟุตบอลต้องไปดูสภาพว่ามันใช้เครื่องมือเครื่องจักรของเราได้ไหม หรือต้องตั้ง
งบประมาณครับ ถ้าตั้งงบประมาณต้องอยู่ที่ว่าสมาชิกเราว่ามีความจําเป็นตรงไหนบ้าง ก็ขอ
เรี ย นว่ า เทศบาลฯ เป็ น งานบริ ก ารมีห ลายส่ ว นที่ เ ราต้ อ งทํ า นะครั บ ก็ มี บ้ า งที่ อ าจขาดตก
บกพร่องไม่สามารถทําได้ทั่วถึง เนื่องจากความจํากัดของงบประมาณ สําหรับเรื่องสนาม
ฟุตบอลนั้นถ้าเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เราสามารถทําเองได้เราก็คงทําให้นะครับ สําหรับการ
ตั้ ง งบประมาณต้ อ งเรี ย นให้ ท่ า นสมาชิ ก ทราบว่ า ก็ ต้ อ งมาพิ จ ารณาจากลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
ก่อนหลัง ก็ขอเรียนว่าฐานะทางการคลังเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลฯ ช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัก
เนื่องจากว่าทางรัฐบาลกลางเองก็จัดสรรงบประมาณให้เราได้ไม่เต็มที่ ครับเนื่องจากรัฐบาลเอง
ก็มีปัญหาหลาย ๆ ด้านที่ไม่สามารถจะจัดการงบประมาณให้ได้ ก็ขอเรียนว่าเดี๋ยวผมจะให้
เจ้าหน้าที่ไปดูนะครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล ครับ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายครับ ขอเชิญท่านเลขานุการ

นายนิกร โตจีน
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล บังเอิญท่านรองประธานสภาพูดถึงโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ บังเอิญผมได้รับความไว้วางใจ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ให้ผมเป็นกรรมการศึกษาและคุณสาธิต เหล่าสุวรรณ
เป็นประธานสถานศึกษา บอกฝากผมมานานแล้วคุณโสพลพูดขึ้นมาผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้
บริเวณหน้าโรงเรียนทั้ง ๒ ด้าน ผมไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลัง มีป้ายทั้ง ๒ ด้าน มี

-
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หญ้าเยอะผมอยากจะทราบว่าที่วันนี้เราไปพัฒนาที่ศาลาปู่ปีนี้หัวรอเราไปพัฒนาหรือยัง ถ้ายัง
ไม่ไปพัฒนาก็อยากจะเรียนท่าน ผ.อ.สาธารณสุขฯ ช่วยเอารถไปปรับด้านนอกนะครับ เผอิญ
ผมรับปากเขามานานเพิ่งนึกได้ อันนี้ฝากท่าน ผ.อ.สาธารณสุขฯ ไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยู่ ๒ เรื่อง ฝากท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารครับ เรื่องแรกเกี่ยวกับ อปพร. ครับตอนนี้มาบ่นกับผม
น้อยใจนะครับว่าเขาเป็น อปพร.มาตั้งนานหลายปีตอนนี้เสื้อผ้าก็มีชุดเดียว ขณะนี้เสื้อผ้าบาง
ท่านก็ขาดแล้ว ผมอยากให้คณะผู้บริหารนั้นตั้งงบสักส่วนได้ไหมครับเพื่อซื้อชุดให้เขาสักชุดได้
ไหมครับ เพราะตอนนี้ อปพร. บ่นน้อยใจเวลาหน่วยงานอื่นได้ไปสัมมนาเรื่อย แต่ อปพร. นั้น
ไม่เคยได้ไปขอเสื้อผ้าก่อนละกัน เรื่องที่ ๒ ผมอยากให้คณะผู้บริหารช่วยตั้งงบสัก ๒ หมื่น
กว่าบาท เพื่อไปซื้อตัวแย๊กยี่ห้อ MAKITA เพราะขณะนี้กองช่างเราไม่มีเลยตอนที่จะใช้ผมก็
เห็นว่าต้องไปยืมของประปา ผมก็ว่าดูยังไงไม่น่าดูอยากจะให้ตั้งงบสัก ๒ หมื่นกว่าบาท
ใช้ของ MAKITA นะครับเพราะว่ามันจะทน ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สําหรับเรื่องการศึกษาดูงานหรือการฝึกอบรมสําหรับพี่น้อง อปพร. ที่จริงรับปากเขาไว้ ๒ ปี
แล้วแต่ยังไม่ได้ไป เนื่องจากว่างบประมาณเราไม่เพียงพอจริง ๆ ก็ขอเรียนว่าอย่างพี่น้อง อสม.
ที่เขาได้ไปบ่อย ๆ เพราะว่าเขามีงบอุดหนุนชุมชนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
ของเขา ๆ ก็เลยเอาเงินตัวนี้มารวบรวมกันก็เลยได้ไปศึกษาดูงานกันครับ ของ อปพร. ไม่มี
แต่ปีนี้ก็รับปากเขาไปอีกเที่ยวหนึ่งแล้ว แต่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนถามท่านหัวหน้าสํานักปลัดแล้ว
ว่าเราสามารถซื้อชุดให้เขาได้หรือเปล่า โดยตั้งงบประมาณก็คงสามารถซื้อให้ได้ ก็ขอเรียนว่า
ผมจะไปดูงบประมาณว่ามันเพียงพอตรงไหนได้บ้างจะตัดตรงไหนออกแล้วเอาตัวนี้ไปที่เป็นตัว
สําคัญ ก็ขอเรียนว่าในการจัดทํางบประมาณทุกอย่างเนื่องจากว่าเรามีงบประมาณจํากัด ทํา
ให้การเรียกร้ องต่าง ๆ มันมีมากขึ้น เพราะว่าเราไม่ส ามารถจัดได้ทั้ งหมด สมมุติว่ามี ข้อ
เรียกร้อง ๑๐ เรื่อง แต่เรามีเงินแค่ ๓ เรื่อง ๗ เรื่องยังเรียกร้องอยู่ เพราะเงินมันไม่พอก็ขอเรียน
ว่าไอ้ส่วนไหนที่มีความสําคัญจริง ๆ ผมก็พยายามจะดูว่ามันจะเป็นจริงก็จัดการให้เขา สําหรับ
เรื่องพี่น้อง อปพร. ก็คงต้องจัดการให้เขา ๒ ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูแลเขาเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ด้วยและก็งบประมาณไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ต้องไปทําส่วนอื่นที่สําคัญกว่า
มันก็เลยให้บางส่วนมันขาดตกบกพร่องไป ก็ขอเรียนท่านสมาชิกครับว่าคือถ้ามันมีงบประมาณ
ทุกอย่างจะได้รับการจัดสรรนะครับ บางอันมันอาจทําไม่ได้เพราะมันจํากัดด้วยงบประมาณ
เรื่องนี้คงไม่มีปัญหาเมื่อสักครู่ได้สอบถามไปยังหัวหน้าสํานักปลัดแล้วท่านรับปากแล้ว ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ

-

๑๓ -

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อคราวที่แล้วท่านประธานคงจะต้อง
จําได้ผมพูดเรื่องฝาท่อซึ่งเป็นตะแกรงเหล็กกับพื้นถนนที่ต่างระดับกัน และกองช่างได้ไปทําให้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่านฝากมาด้วย ก่อนที่ผมจะเข้าประชุมประมาณสัก
๕ วัน มีประชาชนอยู่ซอยบ้านกล้วย ๓ ชื่อนายช้างครับเป็นหัวหน้าช่างทํางานอยู่ที่เขื่อน
เจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทของเรา เขาได้ข่าวว่าผมพูดเรื่องฝาท่อและถนนต่างระดับช่วยไป
สํารวจและทําให้มั่งเถอะครับ ซอยบ้านกล้วย ๓ ซอยนี้เขาเรียกว่าถนนบ้านลุงพวงมาบรรจบ
กันเขาบอกให้ไปช่วยสํารวจหน่อยนะครับ เพราะว่าฝาท่อกับถนนต่างระดับมันมีเยอะ
โดยเฉพาะฝาท่อซึ่งอยู่หลังรถบัสสีส้มเบอร์ ๑ ชัยนาท – นครสวรรค์ รถคันนี้จะเดินหน้าถอย
หลังจอดอยู่ตรงนั้นเป็นแรมปีก็มาทับฝาท่อทําให้ตะแกรงมันโก่งอีกแล้ว เขาก็เลยมาบอกกับ
ผมว่าช่วยพูดทีเถอะครับ ผมก็รับปากเขาว่าจะพูดให้ก็ขอให้กองช่างช่วยไปทําให้เขาหน่อย ทํา
ไปเถอะครับได้บุญนะครับ เชื่อผมเถอะเพื่อความสุขความเจริญของเทศบาลฯ เราประชาชนจะ
ใช้รถใช้ถนนอย่างมีความสุข ไม่ต้องหวาดผวาว่าจะตกท่อหรือเปล่าหรือรถมอเตอร์ไซค์จะลื่น
ไหลในเมื่อฝาท่อมันต่างระดับกันหรืออาจจะล้มเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อให้เขามีความสุขช่วยทําให้
เขาด้วยนะครับ เรื่องที่ ๒ มันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะผมไปดูมา
ฟุตบาทที่อยู่ตรงข้ามร้านนูญที่ขายหนังสือ ท่านลองไปดูเถอะครับมันอยู่เยื้องๆ กันมันมีฝาท่อ
อยู่ฝาหนึ่งมันแตกครับแล้วมีรูเหตุไฉนอยู่ดี ๆ ทําไมต้นตาลมันโผล่ขึ้นมาสูงประมาณ ๑ เมตร
ขวางฟุตบาทอยู่และผมก็ถามเขา ๆ บอกว่าเคยตัดไปแล้วนะแล้วมันก็งามขึ้นมาอีก ผมไปดู
มาแล้วมันเกะกะทางเท้านะครับ ผู้รับผิดชอบก็ไปเอาออกเถอะครับอย่าให้มันออกมาเลยเดี๋ยว
แขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวว่าเทศบาลฯ ขยันมากปลูกต้นไม้บนทางเท้า อายเขานะครับไปเอา
มันออกซะมันขึ้นมายังไงผมก็ไม่ทราบ มันขึ้นมาจากท่อและมาโผล่ที่ฝาท่อสูงประมาณ ๑ เมตร
แล้ว นี้แหละครับก็ขอฝากด้วยนะครับว่ารีบทําด่วนเลยนะครับ ไอ้ต้นไม้นี้เดี๋ยวแขกบ้านแขก
เมืองมาถ่ายคลิปแล้วไปเปิดดูฮากันไม่ไหวนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณท่านอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ เรื่องแรกฝากท่านนายกฯ ด้วยเรื่องฝาท่อ
ประธานสภาเทศบาล ช่วยไปดูให้ท่านสมาชิกด้วยนะครับ เรื่องที่ ๒ ที่ท่านฝากด้วยเรื่องต้นตาล ขึ้นมายังไงท่านไป
สํารวจมาหรือเปล่าเขาปลูกในกระถางหรือว่ามันขึ้นมาเอง ลองไปช่วยดูให้หน่อยนะครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญสมาชิกศศิธร ลิ่วนภโรจน์
นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
เรื่องที่ดิฉันจะพูดอีกเรื่องคือเรื่องสนามเด็กเล่น ที่ดิฉันได้ขอให้กับเด็ก ๆ ไปไม่ทราบว่า
ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว และเรื่องที่ ๒ สนามหญ้าศาลากลางหลังจากจัดงานมหกรรม
หุ่นฟางนกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนไปเกรดเอาหญ้าที่พวกเราปลูกออก
หมดเลย และดิฉันก็จะถามเขาจะปลูกใหม่ให้เราหรือว่าอย่างไรคือหญ้าเขาเกรดมารวมกัน
เหมือนจะเอาออกแล้ว ก็ฝากไปยังคณะผู้บริหารเพื่อประสานงานไปยัง อบจ. ด้วยนะค่ะ ดิฉัน
คิดว่าน่าจะเป็นเขาที่ต้องทําคงไม่ใช่หน่วยงานของเรา ขอบคุณค่ะ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

๑๔ -

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องแรก
เรื่องสนามเด็กเล่นที่เราผ่านสภาไปแล้วนะครับ ก็คงจะอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่เราผ่าน
สภาไปแล้ว แต่เราของบจากส่วนอื่นด้วยเผื่อเราจะไม่ใช้เงินของเราแต่ดูแล้วคงจะไม่ได้ เงินที่
เราขอไปคือเราทําไป ๒ ทาง ๆ แรกเราประชุมสภาท่านคงจําได้ใช่ไหมครับ ทางที่ ๒ ของบ
พัฒนาเมืองไปด้วยคือถ้าได้อนั นั้นเราไม่ต้องใช้เงินของเราเงินของเราก็ไปใช้อย่างอื่นตอนนี้ก็ลอง
ติดตามดูคงจะไม่ได้ ถ้าไม่ได้คงต้องใช้เงินของเราก็คงต้องรีบจัดซื้อจัดจ้างทําสนามเด็กเล่น
สําหรับสนามฟุตบอลนะครับเหตุเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ถูกไหมครับ ๒ วันอย่างนี้เนื่องจากว่าตอน
ที่จัดงานนกก็มีการตกแต่งนกก็มีการกองดินกองทราย คนเล่นฟุตบอลก็มาให้เทศบาลฯ ไปช่วย
ปรับเกรดที ก็ขอเรียนว่าการปรับเกรดก็มีนักฟุตบอลอยู่ด้วยนะครับ คือเขาก็ไปช่วยดูว่าต้อง
ทําอย่างไร ผมขอย้อนกลับไปจากที่ว่าทางโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระคือการปรับเกรดตัว
หญ้าก็หายไปด้วย เพราะฉะนั้นวิธีการมันเลือกเอาทางคือเมื่อเช้าได้ประสานไปยังกองช่างและ
กองสาธารณสุขฯ เราได้ประสานงานไปยัง อบจ. เอารถปรับเกรดมาเกรดโดยมีนักฟุตบอลอยู่
ด้วยนะครับเขาอยากให้เป็นอย่างนั้น เพราะคนที่ใช้สนามจริงๆ คือนักฟุตบอลนะครับ สนาม
ตรงนี้มันเป็น ๑ ประเภท ๒ ระบบ อยู่อย่างนี้คือใช้ทั้งแข่งกีฬาด้วยและจัดงานด้วย เพราะมัน
ไม่ใช่สนามของเราสนามเป็นของจังหวัดเวลาเราไปปรับสนามดี ๆ จังหวัดจัดงานทีเราเป็น
ผู้ร้ายอีก ว่าทํางบประมาณไปแล้วให้เขาจัดงานเราก็โดนว่าอีก ก็ขอเรียนว่าอันไหนเราควบคุม
ได้เราก็ควบคุมอันไหนที่เกินความควบคุมเรา ในกรณีงานเจ้าของเราๆ ยังไปอยู่บนเขื่อนเรียง
หิน ตอนนั้นในอดีตเราอยู่ที่พื้นสนาม เรายังไปอยู่บนเขื่อนเรียงหิน เป็นหนึ่งที่เราควบคุมเรา
พูดคุยกั นได้ แต่เรื่ องของจั งหวัดมันก็ เป็นเรื่องยากแต่ผ มให้ทางนั กกีฬาทํ าหนังสือถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัด เรื่องนี้ให้ท่านรับทราบเผื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ก็ขอเรียนว่าสนามฟุตบอลคง
เป็นเรื่องของนักฟุตบอลที่ต้องช่วยกันดูแลและทําให้ตรงกับความต้องการของเขา ก็ขอเรียนว่า
การปรับเกรดนั้นนักฟุตบอลก็เห็นดีด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหม ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่าน
ประธานสภาเทศบาล ใดขออภิปราย ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
........................................................................
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายนิกร
โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

-

๑๕ -

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้ทําการตรวจรายงานฯ
เมื่อวันที่ .............................................................. เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภา
เทศบาลครั้งที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)
( นายศักดิ์สิทธิ์

กรรมการ
กาญจนาศักดิ์ชัย )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร

สภาเทศบาลเมืองชัยนาทมีมติเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
( นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง )
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

ลิ่วนภโรจน์ )

