ผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
๑. นายเจษฎา
สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
๒. นายสุรชัย
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
๓. นายปิยะ
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
๔. นายธรรมศักดิ์
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
๕. นายเกรียงศักดิ์
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
๖. นายโสพล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
๗. นายนิกร
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
๘. นางสาวศศิธร
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายภัณฑารักษ์
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายสุธี
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายสุชาติ
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายนพดล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายอานนท์
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายสุริยัน
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายเกียรติศักดิ์
วงศ์เหลือง
๑๗. นายแสวง
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นายกิตติ์ชนม์
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นายสุขสันต์
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐. นายทวีศักดิ์
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายทรงศักดิ์
๒. นายเอกชัย

ประสิทธิหัตถ์
ภู่เปี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

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

รอดรุ่งเรือง
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ฉลองวงษ์
โมรา
กลําพา
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๑. นายณัฐฐณัย. . .

- ๒ ๑๑. นายณัฐฐณัย
๑๒. นายไพรัตน์
๑๓. นางสุกัญญา
๑๔. นายสมชาย
๑๕. นายวีระศักดิ์
๑๖. นายณัฐพงศ์

งิ้วเชียง
ปั้นชูศรี
คล้ายสมาน
พึ่งน้อย
บุตรอภิสิทธิ์
นวลแสง

แทน รก. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
........................................................................................................
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ให้ เ รี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งชั ย นาท
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ เป็ น ต้ น ไป
มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

( นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง )
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ไปให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบ
ประธานสภาเทศบาล ล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มี
สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

- ๓ สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๒ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิ ต ติ์ ช นม์ ศุ ภ สิ ท ธิ กุ ล ชั ย สมาชิ ก สภาเทศบาล อยากให้ ท่ า นสมาชิ ก และ
คณะผู้บริหารเปิดหนังสือไปที่หน้า ๒๒ นะครับ ของงบประมาณการรายรับเกี่ยวกับอากรฆ่า
สั ต ว์ น ะครั บ ตั้ ง ไว้ ปี ๒๕๕๘ ตั้ ง ไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และค่ า ธรรมเนี ย มฆ่ า สั ต ว์ ตั้ ง ไว้
๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมพักสัตว์ ๔๐,๐๐๐ บาท จากปี ๒๕๕๗ เราตั้งไว้ค่าอากรฆ่าสัตว์
๑๒๐,๐๐๐ บาท นะครับ ผมเข้าใจว่าปรับขึ้นมาเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งใน ๑ ปี ผมเชื่อว่าการ
บริโภคมันต้องมีมากกว่านั้น ไม่ทราบว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรมาคํานวณและมันจะตรงกันข้ามกับ
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่านะครับ เพราะว่าค่าธรรมเนียมโรงฆ่า ปี ๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แสดงว่ามีการฆ่าสัตว์กันมาก แต่ในปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้แค่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมไม่ทราบว่ามัน
หายไปไหนตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมันต้องมากกว่านั้นนะครับ แล้วอย่างค่าพักสัตว์ ตั้งไว้
๔๐,๐๐๐ บาท มั น หายไปเยอะเลยครั บ คื อ ปี ๒๕๕๘ ค่ า ธรรมเนี ย มโรงฆ่ า สั ต ว์ ตั้ ง ไว้
๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ว่าค่าพักสัตว์ตั้งไว้แค่ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการพักสัตว์หมายความว่าการจะ
นําสัตว์ไปชําแหละในโรงฆ่ามันต้องมีค่าพักสัตว์ ซึ่งต้องมีสัดส่วนที่ควบคู่กันไปกับการฆ่าสัตว์
และก็เป็นสัดส่วนคู่กันไปกับอากรฆ่าสัตว์มันควรจะมากกว่านี้ และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยย้ําอยู่
เสมอเรื่องการเก็บขยะมูลฝอยนะ ครับ เดิมปี ๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่า
เก็บได้เท่าไร ยังไม่ทราบเพราะยังไม่หมดปีงบประมาณนะครับ แต่ว่าในปี ๒๕๕๖ เราเก็บได้
๒,๙๓๗,๕๙๐ บาท แต่ปี ๒๕๕๘ เราเหลื อ ๑,๕๐๐,๐๐ บาท หายไป ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประชากรชาวชัยนาทหายไปไหนหมด ขอให้ช่วยดูนะครับว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ตรงนี้เป็น
กิจการที่เราหารายได้สนับสนุนกิจกรรมให้กับทางเทศบาลฯ แต่เรากลับทําให้กิจการตรงนี้มัน
ด้อยคุณภาพไปเรื่อย ๆ มันเป็นภาระกับผู้บริหารที่ต้องหาเงินมาบํารุงรักษาความเป็นอยู่ของ
ชาวจั ง หวั ด ชั ย นาทในเขตเทศบาลฯ ผมอยากทราบเหตุ ผ ลจากคณะผู้ บ ริ ห ารและผู้ จั ด ทํ า
งบประมาณ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

- ๔ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สําหรับการจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณ นะครับ ขอเรียนว่ามันเป็นประมาณการ ตามที่
ท่ า นสมาชิ ก ได้ ท้ ว งติ ง หรื อ สงสั ย บางประการ เช่ น อากรฆ่ า สั ต ว์ เพิ่ ม มา ๑๐,๐๐๐ บาท
เป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ผมว่ามันปกตินะครับ แต่มันมีที่ไม่ปกติคือค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์จาก
ปี ๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๘ ในระบบบัญชีจากการ
สอบถามจากผู้จัดทํามันจะไปอยู่ที่หน้า ๒๔ ในช่องรายได้เบ็ดเตล็ดคือเป็นระบบบัญชีของเขา
จากปี ๒๕๕๗ คือ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๘ ครับ ส่วนเรื่อง
ขยะมู ล ฝอยจากเดิ ม เราตั้ ง ไว้ ปี ๒๕๕๗ ตั้ ง ไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ เหลื อ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าขยะมูลฝอยที่เราจัดเก็บมันมีรวมกับค่าที่เทศบาลฯ ต่าง ๆ ที่มาทิ้งกับเรา
แล้วเราเก็บเงินจากเทศบาลฯ เขาเดือนละ ๒,๐๐๐ , ๕,๐๐๐ , ๑๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่มากน้อย
แต่ปัจจุบันเราแทบจะยกเลิกการฝังกลบให้เขา เช่นเทศบาลบ้านกล้วยมาทิ้งกับเรา ๆ ก็จะใช้รถ
แม็คโครฝังกลบให้เขา เทศบาลเสือโฮกมาทิ้งกับเรา ก็จะใช้รถแม็คโครฝังกลบให้เขา เราเก็บเขา
เป็นรายเดือน บางที่ ๒๐,๐๐๐ บาท บางที่ ๑๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่บางที่ทิ้งมากทิ้งน้อย แต่อัน
นี้เรายกเลิกเนื่องจากว่าเราไม่คุ้ม และอีกอย่างคือองค์การบริหารส่วนตําบลเขาท่าพระ เขา
ไม่ ใ ห้ เ ราทิ้ ง แล้ ว มั น ก็ เ ลยลดตั ว นี้ ล งไปนะครั บ แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว รายจ่ า ยเราลดลงไปด้ ว ย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่จัดเก็บได้น้อยลง เพราะว่าเราไม่ได้จัดเก็บให้เขาไม่มีภาระหน้าที่ไปฝังกลบ
ให้เขา ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากทราบว่าในหมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด หมวดภาษีจัดสรร ในนี้เขาเขียนค่าภาคหลวงแร่ นี้มันเป็นค่าอะไรครับ ผมไม่เข้าใจ
ครับค่าภาคหลวงแร่เก็บปี ๒๕๕๗ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมอยากทราบว่าเป็นค่าอะไร
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่าน
สมาชิกทวีศักดิ์ถามหน้า ๒๔ ใช่ไหมครับ ค่าภาคหลวงแร่ท่านจะเห็นว่ามันจะมีค่าภาษี
สรรพสามิต,ค่าภาษีสุรา,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาคหลวงแร่ผมเข้าใจว่าค่าที่
รัฐบาลเก็บ ผมเข้าใจว่าพวกที่ทําแร่หรืออะไรต่าง ๆ แล้วเขาจัดส่งให้เราทั้งประเทศตามสัดส่วน
ครับเราไม่ได้จัดเก็บเองอันนี้มาจากส่วนกลาง ขอบคุณครับ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสําหรับการพิจารณา
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล วาระ ๑ เป็นการรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระ ๑
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ สําหรับในการพิจารณาร่าง
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งผ่านความเห็นชอบใน
วาระ ๑ ไปแล้วนั้น

- ๕ ในวาระ ๒ ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๒
“ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ”
ขอให้สมาชิกเสนอว่าจะให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติอย่างไร ขอเชิญ
คุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับในการพิจารณาวาระ ๒ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเสนอให้มีการ
แปรญัตติ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน ต่อจากนั้นให้คณะกรรมการสามัญประจําสภาได้
พิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในวาระ ๒ ต่อไป
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่คุณโสพล วงศ์สอาด ได้เสนอมานั้น ขอผู้รับรอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
ประธานสภาเทศบาล อย่างอื่น ขอเชิญครับ เป็นอันว่าให้มีการแปรญัตติ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน
ต่อจากนั้นให้คณะกรรมการสามัญประจําสภาพิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา
ในวาระ ๒ ต่อไป
และขอกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๓ – ๖ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

- ๖ ระเบียบวาระที่ ๕
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๗ – ๑๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับญัตติขอโอนเงินอันนี้
หมวดค่าครุภัณฑ์นี้ในบรรทัดที่ ๒ ในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ที่ในนี้เขาเขียนเอา
ไว้ว่าราคา ๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง ผมก็อยากทราบว่ามันเครื่องละหรือเปล่าอีกหมวด
หนึ่งนะครับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ราคา ๕,๕๐๐ บาท มันกี่ตัวครับตัวละหรือทางกองช่างมี
ความประสงค์ว่าจะซื้อกี่ตัว ในนี้ไม่ได้ระบุลงมาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ท่านรองธรรมศักดิ์ฯ ครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ขอชี้แจงนะครับเป็นรายการที่ว่าแบบประมวลแบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว เป็นราคา
ต่อเครื่องครับ ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อเครื่องครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์นะครับ เพราะในนี้ระบุไว้ว่าราคา ๕,๕๐๐ บาท ตรงนี้ไม่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล
ลงนะครับว่ามีความประสงค์จะซื้อกี่ตัว
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เผอิญว่าเมื่อสักครู่
รองนายกเทศมนตรี
นี้งงไปหน่อยครับ เครื่องเดียวในราคา ๕,๕๐๐ บาท ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

- ๗ ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ก่อนที่จะถึงวาระอื่น ๆ ผมมีเรื่องที่จะพูดคือไมโครโฟนที่เราใช้พูดอย่าขยับ อย่าลาก
ประธานสภาเทศบาล สายมันจะขาดนะครับอย่างเที่ยวที่แล้วนะครับ สายมันจะขาดนะครับ เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด
ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดให้ท่านประธานสภาทราบ
เกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสาย มีประชาชนหลายชุมชนครับเป็น ๑๐ ชุมชน เขาชมเชยมาว่าตอนนี้
เสียงตามสายดีแล้วชัดเจนแจ่มใส สาเหตุที่ผมทราบ เพราะว่าผมได้ไปแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชุมชนต่าง ๆ ก็ได้รับการชมเชยมา แต่เรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเสียงตามสายที่ผมจะพูดคือ
วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาทและที่แล้ว ๆ มาทําไมเสียงตามสายไม่ออกครับ
ทําไมไม่เปิดเสียงตามสายครับด้วยสาเหตุอะไรครับท่านประธาน ผมถามท่านประธานสภาผ่าน
ไปถึงคณะผู้บริหาร ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงในสภาด้วยครับ ขอบคุณท่านประธานสภา
ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่านรองประธานโสพล ฯ ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครั้งที่แล้วท่านประธานสภาก็ได้ให้นโยบาย ในเรื่องการถ่ายทอดเกี่ยวกับเสียงตามสายในการ
ประชุมสภานะครับ แต่เมื่อสักครู่ได้สอบถามไปยังท่านรองฯ สมโภชน์นะครับ เนื่องจากว่ามัน
ต้องยิงคลื่นไปที่จุดข้างล่างใช่ไหมครับ เพื่อที่จะถ่ายทอดออกไปแต่ว่าคลื่นมันไม่เสถียรจําเป็นที่
จะต้องต่อเป็นระบบสายลงไป แต่ว่ามันต้องเจาะในส่วนที่ช่างเขารายงานมาแล้วต้องมีการเจาะ
มันไม่ทันกับการประชุมสภาในครั้งนี้ แต่จริง ๆ แล้วท่านประธานสภาเคยให้นโยบายไว้แล้ว
ตั้ ง แต่ ค รั้ ง ที่ แ ล้ ว ในการประชุ ม สภาทุ ก ครั้ ง จะมี ก ารถ่ า ยทอด ก็ ต้ อ งขออภั ย ไปทางท่ า น
ประธานสภาและท่านสมาชิกด้วย ที่ไม่สามารถทําให้ทันในการประชุมสภาครั้งนี้ได้ครับ
ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบครับ ขอบคุณครับ
ครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภา

ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะทราบอีกเรื่องว่าเรื่องเดียวกันนี้ว่าอีกนาน
ไหมหรือเราจะต้องใช้งบประมาณมากไหม ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนี้กว่าคลื่นจะเสถียร
มันจะใช้เวลาอีกนานไหมครับ ผมขออนุญาตถามครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านรองฯ สมโภชน์ ได้ตอบข้อซักถามเล็กน้อย
เพื่อความเข้าใจนะครับ

- ๘ นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
รองปลัดเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือระบบเสียง
ของเราตอนนี้ใช้เป็นระบบสายหมด คือเราจะลบระบบเดิมที่ใช้สัญณาณคลื่นที่นี้พอเราจะ
กระจายเสียงจากห้องนี้ไปข้างล่างก็จําเป็นที่จะต้องใช้ระบบ ทีแรกทดลองใช้ระบบคลื่นก่อนที่นี้
คลื่นตัวนี้ไม่เสถียรเพราะว่าเราเปลี่ยนมาเป็นระบบใช้สายแล้ว ตัวรับสัญณาณกับตัวที่จะปล่อย
คลื่นไปเสถียรไม่ตรงกัน ที่นี้ก็ใช้แผน ๒ คือ ต้องใช้สาย ๆ คือจะต้องเจาะผนังตั้งแต่ด้านห้อง
ประชาสัมพันธ์จนมาถึงห้องตรงนี้ ซึ่งตรงนี้เรายังขอดูระยะเวลาดูความยาวของเส้นด้วยครับ
สัญณาณจะไปไหวไหมครับ ที่นี้เราต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ก็คือช่างที่ทําเฟสแรก ที่นี้ของ
เราไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรง ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิน ๑ เดือนครับผม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ผมว่าเอาช่างมาดีกว่า ช่างที่เขามาเดิน ๆ เขามีความรู้ดีกว่า ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อันนี้เรียบร้อย
รองประธานสภาเทศบาล จบไปแล้ว ที่นี้เรื่องเดียวกันอีกเสียงตามสาย ผมขอเสียงตามสายไว้เมื่อ ๒ งวดที่แล้วที่ประชุม
สภานะครับว่าอยากจะให้กลางซอย ๆ ยาว ๆ เช่นซอยบ้านกล้วย ๑ และก็ซอยยาวๆ กลางซอย
นี้ไม่ได้ยินเสียงผมไปจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอร้อง ผมก็ถาม ผอ.ป้ายแดง ชื่อ ผอ. อะไรนะ
ผอ.สมพิศ พวงน้อยปภา ก็ป้ายแดงเพิ่งมาใหม่ ๆ เขาบอกว่าคอยก่อนนะท่านเทศฯ เขาเรียกชื่อ
เก่านะท่านเทศฯ ก็คอยก่อนนะยังไม่มีงบประมาณ ที่นี้ผมก็โทรศัพท์มาแจ้งเขาว่า ผอ.สมพิศ
คือมี ๒ ลําโพงอยู่ที่หน้าบ้านสีเสียดบัดกรี หน้าวัดศรีวิชัยไม่ได้ใช้มา ๔ – ๕ ปีแล้ว ตากแดดตาก
ฝน ถอดออกมาไว้ที่กลางซอย ผอ. ก็บอกจ้ะ ๆ แล้วก็หายเงียบไป ปรากฏว่า ๒ ลําโพงอยู่ที่
หน้าบ้านสีเสียดบัดกรีนะครับยังอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ผมก็ไปนั่งตรงนั้นประจําบ้านลุงใย ปิ่นม่วง
เป็นสภากาแฟตอนเช้ามั่ง ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าไอ้
๒ ตัวที่ว่าติดอยู่นี้เอามาใช้ได้ไหม เอามาตกแต่งได้ไหมหรือว่าที่อื่นยังมีอีกนะครับไม่ใช่คงอยู่
อย่ า งนั้นเสี ยก็อ ยู่อย่ า งนั้น ก็ ไม่ ท ราบว่ าจะบริ ก ารอย่ างไรจะบริห ารอย่างไร ขอบคุ ณท่า น
ประธานครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
ใช้

ครับขอบคุณคุณโสพลฯ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สําหรับเรื่องเสียงตามสายก็เป็นปัญหาแบบยั่งยืนนะครับ ตอนแรกก็คือใช้ไร้สายจากใช้สายมา
ไร้สายกลับมาใช้สายอีก ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนจะเวิร์คที่สุดตอนนี้นะครับและเราก็พยายามแก้
ต่อไปแต่ว่าจุดที่ท่านสมาชิกโสพลฯ ได้บอกไว้เดี๋ยวผมจะไปดูว่าลําโพงตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่า ถ้า
ใช้ได้เดี๋ยวคงจะย้ายให้นะครับ ถ้าใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่า แต่ว่า
เจ้าหน้าที่เขาอาจจะไปดูแล้วหรือใช้ไม่ได้ต่าง ๆ ผมไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูให้นะครับ
แต่ว่าผมรับปากกับท่านแล้วกันว่าพวกผมจะจัดการให้นะครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

- ๙ นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่สภาได้มีการประชุมเรื่องของร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อสักครู่นี้ต้องขออนุญาต
ย้อนกลับไปนิ ดหนึ่ง ตามที่ท่านรองประธานสภาโสพลฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแปรญั ตติไว้
๓ ท่าน คือ ท่านสุชาติ สรสิทธิ์ , ท่านเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง , ท่านศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
เดิมทีนะครับสภาของเรามีกรรมการตรวจร่างของเราอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นคนรับเรื่องอันนี้ไว้ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย ท่ า นกิ ต ติ์ ช นม์ ศุ ภ สิ ท ธิ กุ ล ชั ย , ท่ า นอานนท์ ลิ่ ว นภโรจน์ , ท่ า นทวี ศั ก ดิ์
ประโยชน์งาม ดังนั้นต้องถามท่านประธานสภาก่อนว่า การแปรญัตติในครั้งนี้ต้องเสนอกับ
สมาชิกในชุดไหน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสับสน เดิมทีมีตั้งไว้แล้วนะครับ (เครื่องเสียงขัดข้อง)
ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นอันนั้นอยู่แล้ว อันนั้นแต่งตั้งโดยสภาไว้แล้วนะครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
ประธานสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อคืนนี้ประชุม
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล ก็ตกลงกันแล้วว่าตามนี้ครับจะผิดจะถูกอย่างไรผมก็ไม่ทราบ ไม่เก่งทางด้านกฎหมายนะครับ
แต่ว่าเมื่อคืนประชุมนอกรอบตกลงกันแล้วตามนี้ครับ ท่านนายกฯ ก็ทราบแล้วครับ
ท่านประธานที่เคารพ ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เรื่องนี้คงเป็นเรื่องของสภานะครับ แต่ผมขอเสนอความเห็นเล็กน้อยครับสืบเนื่องจากว่าท่าน
สมาชิกคงทราบนะว่าเรามีการประชุมนอกรอบก่อนทุกครั้งในการประชุมสภา เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการประชุม ก็เมื่อคืนนี้ที่เราจะเสนอคนที่ไม่ต้องการแปรญัตติ แต่ที่นี้ท่าน
สท. ภัณฑารักษ์ ฯ บอกว่าเราเคยมีไว้แล้ว ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามีไว้แล้ว แล้วเราไปแต่งตั้งใหม่ได้
หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมอยากให้การประชุมสภานอกรอบได้มีความหมายมากขึ้น
ทุกครั้งที่มีการประชุมสภานอกรอบนี้ควรจะนําเรื่องนี้พูดกันในวันนั้น ถ้ามาพูดกันวันนี้มันก็จะ
สับสนว่ามันจะเอาอย่างไรต่อ ก็ขอเรียนว่าสภาเรานี้ก็เป็นสภาของท้องถิ่นเป็นผู้แทนอาสามา
มันไม่มีความรอบรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างไรว่าเราลบล้างอันเก่าได้หรือเปล่า อันนี้ผมเสนอนะ
ให้ท่านโสพลฯ ถอน แต่ถ้าลบล้างก็ให้ท่านโสพลฯ เสนอก็ตั้งเป็นใช้ได้ วันนี้ต้องถามทางฝ่าย
กฎหมาย ผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นข้อเสนอของผมนะครับ
ขอเชิญคุณกิตติชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมกิตติชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนั้นในตอนนี้ญัตติตรงนี้ผมเป็น
ประธานตรวจร่างนะครับและแต่งตั้งโดยสภาเพราะฉะนั้นถ้าจะแต่งตั้งใหม่ควรจะปลด
เจ้าหน้าที่เก่าออก กรรมการเก่าออกจึงจะแต่งตั้งใหม่ อันนี้ OK ครับ ให้คําปรึกษาแค่นี้นะครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เดี๋ยวผมขอปรึกษา ขอเชิญคุณโสพล

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ตามที่ได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ ผมขออนุญาตถอนคําพูดและขออนุญาตพูดต่อนิดหนึ่งท่าน
ประธานครับก็เรื่องเดียวกันนี้อยากจะเรียนต่อท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะ
ครับว่า การประชุมนอกรอบนี้ ผมอยากจะเสนอว่าให้สมาชิกได้มาประชุมกันถ้าไม่มีความ
จําเป็นจริง ๆ นะครับขอให้มาประชุมกันหน่อย เพื่อมาปรึกษาหารือกันหลาย ๆ เรื่อง เพื่อ
พบปะสังสรรค์กันตั้งหลาย ๆ เดือนครั้งหนึ่งน่าจะมานะครับ เมื่อคืนนี้ฝนตกผมยังไปเลยครับ
และก็แจกเบี้ยยังชีพครับ ตอนนี้นะครับท่านประธานสภาผมขอเปิดอกพูดนิดหนึ่งในความรู้สึก
ของผมส่วนตัวนะครับก็อยากจะให้สมาชิกท่านที่ว่าง ๆ ในเขตใครเขตมันไปช่วยกันหน่อยได้
ไหม ผมเวลานี้ช่วยได้ครึ่งวัน เพราะว่ารอบบ่ายภรรยาผมป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ตอนนี้เป็น
อัมพฤกษ์และลูกมาทํางาน ผมก็ต้องอยู่บ้านดูแล ผมก็เลยบอก ผอ.สราวัลย์ ขําเอี่ยม
- ๑๐ ผอ. ในอนาคตไม่กี่วันนี้นะครับ ก็ท่าน ผอ. ก็ดีจัง ไม่เป็นไรอาไปดูแลเถอะค่ะ ผมช่วยได้ครึ่งวัน
เองครับเพราะตอนบ่ายผมต้องไปเฝ้าภรรยาผม ก็อยากจะเรียนต่อประธานสภาว่าสมาชิกนี้ที่ให้
คํามั่นสัญญากับประชาชนนี้ ช่วยกันหน่อยได้ไหมครับ ช่วยกันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะก็
ไม่ว่าง ทุกคนท่านไม่ว่างกันเยอะครับ ผมนี้เป็นมา 7 สมัย ผมทําอย่างสม่ําเสมอ ท่านประธาน
ไม่ได้คุยนะครับต้องอวดดีครับของที่ดีต้องอวดดีครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณท่านรองโสพลฯ ครับ ขอเชิญท่านอาจารย์สุธี ศรีภักดี ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสุธี ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อ 2 – 3 วันนี้ต้องขอกราบขออภัยท่านนายกฯ
ครับ ผมอ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้าพบแต่ผมไม่ใช่นักกฎหมาย ผมเลยใส่ซองแล้วตีเส้นแดงมาให้
ท่านนายกฯ อ่านว่าการที่เราไปแจกเงินประชาชนนั้นจะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ฉบั บ ปั จ จุ บัน นี้ ห รื อ เปล่ า ตามมาตรา 135 หรื อ 153 ไม่ ท ราบและผมก็ ใ ห้ น ายกฯ ท่ า น
พิจารณา ผมตีเส้นแดงเอาไว้ให้เพราะผมไม่ใช่นักกฎหมาย แล้วก็ท่านนายกฯ ยังไม่ได้ตอบผม
ๆก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกแต่ที่ชัด ๆ เลยนายกยิ่งลักษณ์ ผิดแล้วที่ไปแจกสตางค์ เขาบอกเลย
ผิดตามมาตรารัฐธรรมนูญชั่วคราวตามมาตรา 135 หรือ 153 เพิ่งลงหนังสือพิมพ์ ๒ – ๓ วัน
ที่นี้ผมก็กลัวว่า มาตรา ๑๓๕ ผมก็เกรงว่าพวกเราจะผิดและถูกยุบพรรคไง ผมก็เอาหนังสือพิมพ์
อันนั้นใส่ซองให้ท่านนายกฯ พิจารณาดูแต่ท่านนายก ฯ ก็ไม่ได้ตอบอะไรผม ๆ ก็เลยยังไม่รู้ว่า
มันผิดหรือถูกแต่เห็นหนังสือพิมพ์มันบอกว่าผิด การที่ไปแจกเงินล่วงหน้าถ้าเผื่อเราเอามาเทียบ
เกี่ ย วกั บ เรากั บ นายกยิ่ ง ลักษณ์ มัน ใกล้กั น พฤติก รรมเรามัน ใกล้กั น เลยผมก็ ไม่ แ น่ใ จถ้ามั น
พลาดพลั้งมันถูกยุบพรรคเลย ผมก็เลยสงสัยใส่ซองตีเส้นแดงให้นายกฯ อ่าน แล้วท่านนายกฯ
บอกให้ นั ก กฎหมายช่ ว ยพิ จ ารณา แล้ ว ท่ า นนายกฯ ก็ เ งี ย บไปผมก็ นึ ก ว่ า แล้ ว ยิ่ ง ไปดู
กองสวัสดิการฯ หรือเขารู้กันแล้วเขาหลบกฎหมายหรืออย่างไร ทุกทีเคยออกเป็นหนังสือเวียน
คราวนี้ไม่ออกแล้วนัดเอาจะเป็นการหลีกเลี่ยงโดยเจตนาหรือเปล่า ผมก็คิดมากนะครับอาจจะ
แก่ไปแล้วคิดมากหรืออ่านกฎหมายไม่เข้าใจ เพราะผมเรียนมาทางบริหารนะครับ
ขอขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

- ๑๑ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หนังสือที่อาจารย์
ส่งมาขออนุญาตจริง ๆ ผมยังไม่ได้อ่านจริง ๆ ครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับ ขอเรียนท่าน
สมาชิกสักเล็กน้อย คือถ้ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอันใหม่ รัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราในสภาที่เป็นเส้นด้ายบาง ๆ หรืออะไรที่แล้วแต่ที่ทําให้
เราผิด ผมต้องเรียนท่านสมาชิกนะครับ แต่อันนี้ยังไม่มีกฎหมายอะไรอยู่ในระหว่างที่จะทําผิด
กฎหมาย ของท่านที่อาจารย์สุธีบอกนายกยิ่งลักษณ์ก็คงไม่ผิดเรื่องรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับ
เพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวออกนายกยิ่งลักษณ์โดนปลดไปแล้ว เพราะโดนปฏิวัติไปแล้ว
คงจะไม่ใช่ประเด็นนั้น นายกยิ่งลักษณ์คงไปโดนประเด็นอื่นตอนที่ระหว่างเลือกตั้งหรือเปล่าผม
ไม่แน่ใจนะครับ คือของเรานี้มันแจกเงินหลวงมีหน้าที่ต้องไปแจก ไม่ผิดหรอกครับไม่ได้ผิดอะไร
แต่ถ้าอยู่ในระหว่าง ๖๐ วัน ที่กฎหมายเลือกตั้งนี้อันนี้ไม่ได้ อย่างนี้ผมก็ว่าน่าจะไม่ผิดอะไร
เหมือนเราไปแจกทุนการศึกษา แจกอะไรอย่างนี้ อย่างนี้ใส่ซองก็ต้องผิด ไม่มีอะไรผิด
แต่ถ้ามันมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับทุกท่านนะครับ หรือใคร ที่มีความรู้ในด้านนี้ก็แล้วแต่ ควร
จะแจ้ง
พวกเราทุ ก คนแต่ วั น นี้ มั น ไม่ มี ที่ นี้ เ ราก็ ต้ อ งไปลุ้ น สภาปฏิ รู ป ระบบการเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น จะ
เปลี่ยนไปแบบใดมากกว่า ผมก็ติดตามอยู่ตลอดแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้า เนื่องจากว่าสภาปฏิรูป
แห่งชาติยังไม่ตั้งขึ้นสภาปฏิรูปแห่งชาติตั้งแล้วนะท่านถึงจะรู้ทิศทางของท้องถิ่นไปอย่างไร จะมี
อบจ. รวบรวมกับเทศบาลไหน หรือไม่มีเทศบาลหรือมีแต่ อบต. อะไรต่าง ๆ เป็นเรื่องของสภา
ปฏิรูปนะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกว่ายังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราตอนนี้นะครับ ก็ขอเรียน
ให้ท่านสมาชิกรับทราบ ถ้ามีอะไรเกี่ยวข้อง ท่านใดในที่นี้มีความรู้แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับ
ก็ขอบพระคุณครับ อาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะไปดูหนังสือให้นะครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นที่ผมจะพูดเรื่องต่อไป ผมต้อง
ขอบคุณท่าน ผอ.สุวรรณ์ โมรา ผอ. กองช่าง ที่ได้ไปช่วยทําไฟในซอยสุขใจ ซึ่งซอยข้างบ้านผม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือไอ้ไฟฟ้ามันก็ใช้มาดีตลอดนะครับ ใช้ได้ทุกวันติดทุกคืนอยู่ ๆ ก็มีพวกมือ
ดีไปตัดต้นไม้ตัดอย่างไรก็ไม่ทราบครับ กิ่งไม้ฟาดเลยปรากฏว่าก็เอาไอ้ก้านโคมไฟของเรางอ
ซิครับงอพับเลย ประชาชนก็รีบมาหาผมบอกไปดูเถอะน่าหวาดเสียว ผมก็โทรมากองช่างก็
ทํางานอย่างรวดเร็ว ก็เป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณท่านฝากมาด้วย เรื่องที่
ผมจะพูดก็คือเรื่องต่อเนื่องจากคราวที่ผมพูดเมื่อคราวก่อนว่าไอ้เหล็กโค้งที่เทศบาลฯ ทําให้จอด
จักรยานที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่ดีก็เอาออกไปเถอะถ้ามันดีก็เอาไว้ ผมไปดูนะครับ ปรากฏว่าไอ้ที่
มันโค้ง ๆ โดนงัดไปหมดแล้วไม่รู้ว่า ไอ้คนเลว ไอ้คนจัญไร ที่ไหนมันทําลายหมด มันไม่อยาก
เห็นเทศบาลฯ เราเจริญมันเจอมันงัดหมด มันเก็บหมด มันต้องเป็นพวกที่เรียกว่าหาของเก่า
เวลากลางคืน ตอนนี้มันดูไม่จืดนะ ทางที่ดีนายกฯ ครับช่วยสั่งเอาออกเลยถ้าขืนอยู่อีกเดี๋ยว
ตรงที่ติดกับถนนที่ว่าเป็นแผ่นโดนมันงัดอีก ไอ้ที่โค้ง ๆ ไม่เหลือแล้วครับ มันเป็นอย่างนี้จริง ๆ
ผมก็เลยจะต้องรีบมาบอก ถ้าตรงไหนไม่โดนงัดก็ให้ยามจักรยานช่วยสอดส่องดูด้วยก็แล้วกัน
ผมว่าเดี๋ยวมันก็คงต้องเอากันต่อไปอีกนะครับ ก็ขอฝากท่านมาแค่นี้ละครับท่าน

- ๑๒ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต
รองประธานสภาเทศบาล ให้คุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ถอนคําพูดว่า ไอ้คนจัญไรครับ เพราะไม่สุภาพต่อที่ประชุมสภาครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
อ้าวท่านประธานครับ ก็คนชั่วครับผมเติมเลยครับ ท่านเติมหน่อยมันจะได้สะใจนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ครับ เพราะว่ามันเลวนะท่านอย่างนี้แล้วท่านจะเรียกว่าท่านหรือไรไอ้คนขโมยนี้ อ๋อเรียก
คุณท่าน มันต้องไอ้เวร ไอ้คนจัญไร มันถึงจะสะใจผม ๆ ไม่ถอนหรอกครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
คืออย่างนี้ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนี้เมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปนี้ไม่มีอะไรมากคือ
รองประธานสภาเทศบาล ยั่วยุเพื่อนผมนะครับ ก็ผมก็ขอแจ้งอีกนิดว่าผมเป็นผู้จัดการยามท้องถิ่นมาหลายปี เป็น 10 ปี
นะครับ ยามเคาะระฆังเหง่งหง่างนะครับ ท่านเชื่อไหมว่ามีหลายบ้านโดนงัดไอ้ทางขึ้นไอ้เหล็ก
ทางขึ้นมีอยู่ร้านหนึ่งเขาให้เดือนละ 500 บาทมาหลายปี เมื่อ 4 ปีที่แล้วหยุดเลย ก็ทําอย่างไร
ได้ครับยามเข้า 3 ทุ่ม เพราะว่านายกมล ภูววิเชียรฉาย เป็นคนดําเนินการอยู่กับผม ตอนนั้น
เฮียตี๋หมูนะครับบอกยามเข้า 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม ก็ได้ แต่ออกตี 5 เพราะว่าตอนหัวค่ํานี้ไม่มีใครมายุ่ง
หรอกเรื่องฝืนเรื่องไฟก็ไม่มีหรอก เพราะคนยังไม่นอนกันใช่ไหมครับ ปรากฏว่ามันไอ้พวก
รถซาเล้งลักจริง ๆ อย่างคุณอานนท์ว่า ลักเหล็กทางขึ้นลักไป ผมขออนุญาตออกนามนิดหนึ่ง
คุณก้องเกียรติ กองเงินงาม จ่ายเดือนละ 500 บาท ไม่จ่ายผม ไม่จ่ายยามท้องถิ่น เดือนละ
500 บาท 2 – 3 บ้าน เป็นพันแล้ว เงินแทบไม่พอใช้ครับ เขาไม่เปิดใจกว้างครับ คือยามจะ
เข้า 3 ทุ่ม แต่ขโมยมันลัก 2 ทุ่ม มันมืดแล้ว 2 ทุ่ม แต่มันจะไปรู้ได้อย่างไรละครับ มีอยู่ 3 – 4
บ้านนะครับ ที่ผมออกชื่อบ้านเลยละกัน และบอกมีเหล็กเส้นหายเส้นหนึ่ง ก็ไม่จ่ายค่ายามร้าน
ครัวมัลลิกาหน้าวัดร้านเจ้เป้านะที่วางเตาแก๊สหาย ๒ อัน ไม่จ่ายค่ายามอีกแล้ว เอ๊ะมันอย่างไง
กันตัวใครตัวมันซะดีไหมท่านประธาน คิดไปคิดว่าก็ไม่ใช่คนที่ไม่ดีก็มีน้อยคนที่ดีมีเยอะใช่ไหม
ครั บ ที่ เ ขาให้ เ ยอะแยะเลยธนาคารให้ 500 บาท ร้ า นค้ า 500 บาท มี อ ะไรก็ พ อใช้ ท่ า น
ประธานครับ 9 ท่านนะท่านประธานที่ตีระฆังเหง่งหง่าง ท่านหนึ่งประมาณ 5,000 บาทเอง
แต่เขาก็อยู่กันได้เพราะมันมีอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ อีกหน่อยหนึ่งคือว่าบางทีเขาจอดรถหน้าบ้าน
เขาให้พิเศษอะไรต่ออะไร อันนี้ก็เรื่องของเขา ขอบคุณครับท่านประธานครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่านโสพล วงศ์สอาด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ผู้บริหารได้พัฒนาศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท นะครับด้วยดีเจริญมาเรื่อยมี
ประชาชนมาใช้บริการเยอะรวมทั้งผมด้วยและสมาชิกบางท่านนะครับ แต่นี้ประชาชนที่มาใช้
บริการอยากบอกท่านผู้บริหาร ถ้ามีงบประมาณเหลือนะครับขอเครื่องตรวจคลื่นหัวใจสักเครื่อง
ได้ไหมครับ ประชาชนจะได้ใช้ เพราะขณะนี้มีหลายอย่างแล้วครับ เครื่องถอนฟันก็มีครับท่าน
ประธานอยากจะไปถอนฟันก็ได้ ตอนนี้มีแล้วครับคือประชาชนอยากได้เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ
อีกเครื่องครับ ขอขอบคุณครับ

- ๑๓ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล อยากจะขอถามเรื่องพระราชบัญญัติ
นะครับ เพื่อประดับความรู้ครับ คําว่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการความหมายคืออะไรครับ
เพราะว่าแต่ละหน่วยงานของเรานี้ใช้คํานี้ทุกตัวทุกงบประมาณเลยครับ เพราะจะได้พิจารณาได้
ว่าสมควรหรือไม่สมควร เพราะบางรายการ ๒ ล้านกว่า บางหน่วยงานแค่ ๕ หมื่น มันไม่เท่ากัน
ครับคืออยากจะสอบถามเพื่อประดับความรู้และจะได้รู้ทั่ว ๆ กันไปว่ามันหมายความว่าอย่างไร
ครับ
หน้าไหนครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
นายกเทศมนตรี
ซึ่งบริการ อันนี้จะเป็นเรื่องของจ้างเหมาบริการของเรา ก็คือพนักงานของเราสมัยก่อนพนักงาน
ลูกจ้างของเราเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลฯ แต่ตอนหลังเราออกนอกระบบเป็นการจ้างเหมา
มันจะอยู่ในหมวดนี้รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการนะครับ คนกวาดขยะ คนเก็บขยะ
คนกางเต้นท์ต่าง ๆ ที่เราจ้างเดือนละ 5,500 บาท มั่งแล้วแต่ 6,000 บาท มั่ง มันอยู่ใน
หมวดนี้ ตอนนี้เราจ้างไปทั้งหมดตกเป็นเงินประมาณ ๑๔ ล้าน ทั้งเทศบาลฯ ๑๔ ล้านบาทครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอเชิญคุณกิตติชนม์ ฯ ครับ

นายกิตติชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
คือในปีนี้นะครับปีที่แล้วปี 57 เราไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของ อ.ส.ม. แต่ปี
หน้าเราจัดไว้ 300,000 บาท คือการไปศึกษาดูงานนี้ผมได้ยินประชาชนเขาบ่นมาว่าอะไรก็พา
อ.ส.ม. ไปเที่ยว ผมเคยพูดหลายหนแล้วครับว่าเราไม่ได้พาไปเที่ยวนะครับ การไปเที่ยวก็คือการ
ไปศึกษาดูงานนั่นแหละ เพียงแต่ว่าบุคลากรเรามันจะเข้าใจการศึกษาดูงานหรือเปล่า คือบาง
ท่านไปเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยและก็ไม่ได้อะไรกลับมา แต่ถ้าเราแนะนําให้เขาไปนี้ ไปเพื่อไปดู
บ้านเมืองเขาเป็นอย่างไร อะไรอย่างไรกลับมาพัฒนาบ้านเมืองของเรา เราอธิบายตรงนี้ให้กับ
อ.ส.ม. ให้เข้าใจไม่ใช่บอกเราไปเที่ยว ๆ ผมว่าเราโดนว่ามาหลายหนแล้วเรื่องนี้และงบที่เราลง
ไป 300,000 บาท นี้เราเคยศึกษาหรือเปล่าครับเราคุ้มกับค่าลงทุนหรือเปล่าครับ เราลงไป ๆ
นี้เราได้ผลงานหรือเปล่าได้อะไรกลับมาจากการที่เราพา อ.ส.ม. ไปศึกษาดูงาน ก็อยากจะฝาก
ไว้ว่าควรจะเคร่งครัดตรงนี้นะครับ อย่างเรื่องที่การเก็บขยะเหมือนกันถ้าเราตั้งงบให้มันได้มาก
ขึ้น ตั้งอะไรทุกอย่างมันมากการจัดเก็บรายได้ให้มันมากขึ้น มันก็จะพัฒนาบุคลากรของเราให้มี
ประสิทธิภาพ ถ้าเราตั้งงบน้อยแล้วเขา OK เข้าเป้าแล้วจบ แต่ถ้าเราตั้งงบมากขึ้นเพื่อให้เขา
ขวนขวายในการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย ขอเชิญคุณแสวง สงใย ครับ

- ๑๔ นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายแสวง สงใย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตท่านประธานสภาลุกขึ้นพูดในครั้งนี้
ก็เนื่องจากว่าผมอยู่ฝั่งโน้นฝั่งท่าชัยหัวยาง ก็ปีนี้ได้รับความกรุณาจากฝ่ายบริหารไปดําเนินการ
สร้างซอยต่าง ๆ ให้เป็นจํานวนทั้งสิ้น 6 ซอย ซึ่งพี่น้องประชาชนฝากผมมาก็ขอบคุณคณะ
บริหารที่ยังให้ความเมตตาพี่น้องชาวท่าชัยหัวยาง ที่นี้มันมีอีกนิดหนึ่ง เมื่อเมตตาแล้วผมก็อยาก
ให้เมตตาให้มันตลอด ท่านประธานที่เคารพ คือซอยนี้เวลาสร้างนี้มันจะมีแบบพอแบบออกมัน
จะเป็นสันมันจะเป็นขอบเหมือนโต๊ะเรานี้แถว ๆ บ้านเราฟุตบาทเขาก็จะต่อเป็นไม้แล้วก็เอาไป
เทียบแล้วก็เอาไปใส่ขึ้นอะไรนี้นะครับ แต่พี่น้องประชาชนที่โน้นท่านก็รู้นะครับว่ามีบ้างไม่มีบ้าง
บางจุดก็เดือดร้อนคือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าทางเข้าบ้าน ท่านประธานที่เคารพครับถ้าขี่รถขึ้นมา
นี้เจอสันมันก็ไปไม่ได้ มันต้องมีลูกรังโรยแล้วก็ให้เขาขึ้น แต่ปัจจุบันมันไม่มี เขาก็ฝากมาบอก
คุณแสวงช่วยไปเรียนท่านนายกฯ ด้วย ขอความเมตตาเสริมลูกรังให้ตามที่เห็นสมควร เพราะว่า
เขตของเรามี 50 เมตร ท่านประธานครับหลังสุดมันก็จะตัดออกแค่ 50 เมตร ไอ้ตัดออกมันก็
เป็ น สัน ที่ นี้ไ อ้ถ นนนี้ มั น ไม่ ไ ด้ มีแ ค่ 50 เมตร บางที่ มัน ยาวไปถึง ถนนสายหลั ง ที่นี้ ไอ้ ค นที่
เดินทางมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ จะอะไรก็แล้วแต่มันก็จะสะดุดมันไม่สะดวก เขาก็บอก
ว่าคุณแสวงช่วยขอความเมตตากับท่านนายกฯ หน่อยช่วยขอลูกรังเสริมให้บ้างตามสมควร
เขาบอกเท่านี้ก็ขอขอบคุณแล้วครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์ รองนายกฯ ครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ต้องขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกคุณแสวง สงใย ทราบนะครับคือการทํางานผมได้รับรายงานและได้
มีการส่งงานมาแล้ว ที่นี้ในการทํางานแต่ละซอย ๆ ได้สอบถามทางโฟร์แมนที่รับจ้างนะครับ
จะไปทําทางเข้าบ้านให้ทุกหลังนะครับที่ได้ทราบมานะครับแล้วก็ในระยะที่เข้าไปอายุการเซ็ต
ของคอนกรีตยังไม่ได้อายุ เขาเลยยังไม่ได้ดําเนินการ ส่วนในเรื่องการทําตามแบบนี้ได้ทําการ
ก่อสร้างเสร็จแล้ว ได้ทราบว่าอาจจะเข้าไปทําการเททางเข้าบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนี้คาดว่า
ภายในอาทิตย์นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับขอบคุณครับ ก็รออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ
ประธารสภาเทศบาล (ไม่มี) ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อให้สภาเทศบาลทําการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระ ๒ วาระ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น.
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย ) ผู้ทอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

- ๑๕ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
..................................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )
(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )
(ลงชื่อ)
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

กรรมการ

