ผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
๑. นายเจษฎา
สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
๒. นายปิยะ
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
๓. นายธรรมศักดิ์
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายเกรียงศักดิ์
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
๕. นายโสพล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
๖. นายนิกร
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
๗. นายทรงศักดิ์
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางสาวศศิธร
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายภัณฑารักษ์
๑๐. นายเอกชัย
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายสุธี
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายสุชาติ
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายสุริยัน
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายเกียรติศักดิ์
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายกิตติ์ชนม์
๑๗. นายสุขสันต์
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นายทวีศักดิ์
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรชัย
๒. นายนพดล
๓. นายอานนท์
๔. นายแสวง

รัตนเกียรติชัย
เจริญหินทอง
ลิ่วนภโรจน์
สงใย

รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

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

พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
โมรา
กลําพา
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๐. นางสราวัลย์ . . .

- ๒ ๑๐. นางสราวัลย์
๑๑. นายไพรัตน์
๑๒. นายราเชนทร์
๑๓. นายสมชาย
๑๔. นายวีระศักดิ์
๑๕. นายณัฐพงศ์

ขําเอี่ยม
ปั้นชูศรี
อัศเวศน์
พึ่งน้อย
บุตรอภิสิทธิ์
นวลแสง

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล
พิจารณาขออนุญาตกู้เงินธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เพื่อนําเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาท และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อม
ด้วยระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๕ ท่าน
ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียก
ประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
………………………………………………………..
ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้เปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาขออนุญาต กู้เงิน
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เพื่อนําเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาท
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกําหนด ๑๕ คน
นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) เฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์
(นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่านประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) (ฉบับที่ ๒๕๕๙) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยประกาศ

- ๓ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วกันแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) (ฉบับปี ๒๕๕๙) และแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙
– ๒๕๖๑) ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว จึงเรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติ
ที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุญาตกู้เงินธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท
เพื่อนําเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองชัยนาท (สถานธนานุบาล)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๖ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล คือผมไม่เข้าใจไอ้ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับ
ในข้อ ๗ สถิติรับจํานํา – ไถ่ถอน และรายได้ของเทศบาลย้อนหลัง ๓ ปี ปีงบประมาณตั้งแต่
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ งบประมาณอันนี้เราใช้ทุนหมุนเวียนในการรับจํานําทองหรือเปล่าครับ
ขอถามเท่านี้ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ประเด็นไหนครับที่ถามครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์
ตั้งแต่งบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ครับ งบประมาณนี้ใช้สําหรับเงินอุดหนุนรับ
สมาชิกสภาเทศบาล
จํานําทองหรือเปล่าครับ

- ๔ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

มันคงจะรวมกันทุกอย่าง แต่ว่าแยกเป็นเงินออมด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจ
เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้จัดการโรงรับจํานําเป็นผู้อธิบาย เดี๋ยวผมตอบผิด ประเด็นถามว่าอันนี้
เป็นทองอย่างเดียวหรือเปล่าครับ หรือรวมอย่างอื่นด้วย

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

อันนี้ก็ปีงบประมาณนี้ ใช้สําหรับศูนย์รวมรับจํานําทองและอย่างอื่นด้วย ใช่หรือเปล่า

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญผู้จัดการฯ ตอบด้วยครับ

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวีระศักดิ์
ผจก. สถานธนานุบาล บุตรอภิสิทธิ์ ผจก. สถานธนานุบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ , ๒๕๕๖ , ๒๕๕๗ คือมันรวมทั้งหมด
เป็นทองรวมทั้งหมด เป็นของเบ็ดเตล็ดทั้งหมดและสรุปเลยครับท่านเป็นยอดกําไรออกมาเป็นกําไร
สุทธิต่าง ๆ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คืออันนี้เป็นทุนหมุน
สมาชิกสภาเทศบาล
เวียนหรือเปล่าครับ
นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
ผจก. สถานธนานุบาล

เป็นเงินทุนหมุนเวียนครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
ในเมื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ผมมาลองลบดูแล้วบวกดูแล้วอะไรแล้วยอดสถิติไถ่ถอนนี้
มัน ๓๐,๖๕๙ ราย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และเหลือประมาณ ๖๐๐ กว่าล้านบาท และถ้า
สมาชิกสภาเทศบาล
รวมดอกเบี้ยด้วย ๒๐ กว่าล้านบาท และกําไรทรัพย์หลุดนี้ ๑๐ ล้านกว่าบาท หักแล้วมันจะต้อง
เหลือรายการที่ว่ายังอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อีก ๑,๐๐๐ กว่ารายนะและในส่วนยอดที่ข้อ
๘ ๑๙๗,๖๒๗,๖๕๐ บาท มันมาจากไหนครับ ขอถามหน่อยครับ
ขออนุญาตครับ เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอธิบายอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญ
นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
ผอ. สถานธนานุบาล มาอธิบายให้เข้าใจครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

จะมาอธิบายตอนไหนครับ

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
ผจก. สถานธนานุบาล

เดี๋ยวอธิบายครับ ผมกําลังตามครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
คืออย่างนี้ครับ เอาแค่ปี ๒๕๕๗ ครับ รับจํานํานี้ ๓๑,๗๗๓ ราย เป็นจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาล
๖๗๔,๔๔๗,๔๐๐ บาท และสถิติไถ่ถอน ๓๐,๖๕๙ ราย มันก็จะมีเงิน ๖๕๗,๒๒๘,๖๐๐ บาท
และก็เอามารวมกับรายได้ดอกเบี้ยที่รับจํานํากับกําไรทรัพย์หลุดนี้ถ้ารวมกันจริง ๆ แล้วมันจะ
ได้ ๖๘๗ ล้าน เอามาหักกับสถิติรับจํานํายอดมันต้อง ๗,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท และในข้อ ๘ ที่
อยู่ในสต๊อกมันเป็นเงินที่มีอยู่ ๑๙๗,๖๒๗,๖๕๐ บาท แต่นี้ ๑๖๐ ราย ที่อยู่ในของปี ๒๕๕๗ ตัว
นี้ไปไหนเพราะมันต้องมีอยู่พอหักไป ๓๐,๖๕๙ ราย ของเดิมที่รับอีก ๓๑,๗๗๓ ราย มันจะต้อง
เหลืออีก ๑,๐๐๐ กว่าราย แล้ว ๑,๐๐๐ กว่าหายไปไหนครับ

- ๕ นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
ขออนุญาตครับ ยอดของสถานธนานุบาลเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับ มันจะไม่มั่นคง
ผจก. สถานธนานุบาล เพราะว่ามีการไถ่ถอนและส่งดอกเพิ่มนะครับจะไม่ลงตัว คือมีการไถ่ออกและก็จํานําใหม่
ยอดก็จะมีการส่งดอกหลายอย่าง ยอดจะไม่นิ่งแต่ละวัน ๆ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
เรียนท่านผู้จัดการฯ ถ้าท่านพูดแบบนี้ท่านผิด ๆ เพราะทุกอย่างต้องมีหลักฐานครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ถ้ามาฝากมาถอนต้องมีครับ มันต้องมีหลักฐานว่าไถ่เท่าไรในเมื่อว่าท่านเอาเรื่องนี้เข้าสภา
มันต้องละเอียดครับเกี่ยวกับการเงินการทอง ผมก็ไม่ทราบครับ ผมก็ต้องมานั่งคิดดูสิมันยังไง
อยู่ครับ เพราะมันยังหายไปอีก ๑,๑๑๔ ราย ใช่ไหมครับ เพราะถ้าท่านบอกว่านี้มันเป็น
ทุนหมุนเวียน ๆ นี้ปี ๒๕๕๗ นี้มันก็ขาดทุน ๑,๐๐๐ กว่าราย ที่ท่านไม่ได้เอามารวมนะครับ
ขอบคุณครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

คืออย่างนี้ครับท่านสมาชิกสงสัยว่าจํานวนรายที่มันไม่ครบนี้มันหายไปไหนที่นี้
ว่าท่านผู้จัดการฯ บอกว่ามันไม่ได้สํารวจทุกวัน อันนี้เข้าใจคําถามตรงกันหรือเปล่าครับคือปกติ
แล้วหลักการตัวนี้การทําบัญชีตรงนี้ใครเป็นคนทําครับ

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
ผจก. สถานธนานุบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

พนักงานบัญชีครับ คุณบุพผา เรือนภู่

ขออนุ ญ าตให้ ท างผู้ จั ด การฯ คื อ การทํ า เอกสารนี้ อ าจจะไม่ ค รบถ้ ว นเดี๋ ย วให้ ท าง
ผู้จัดการฯ เตรียมเอกสารเพิ่มเติมครับและท่านสมาชิกท่านก็ทําธุรกิจด้านนี้อยู่ จํานวนรายก็
ต้องครบถ้วน การจัดทําเอกสารต้องครบ เดี๋ยวให้ผู้จัดการเตรียมเอกสารมาเพิ่มเติม และให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องบัญชีมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
( จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดระบบบัญชีให้ทราบ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุญาตกู้เงินธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เพื่อนําเงินไปใช้เป็นทุน
หมุนเวียนของกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาท โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอที่ประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอประชาสัมพันธ์
งานของเทศบาลฯ สั ก เล็ ก น้ อ ยนะครั บ ตอนนี้ เ ทศบาลฯ เราได้ น โยบายจะเรี ย กว่ า ได้
งบประมาณก็คงจะไม่ถูกมีการก่อสร้างในพื้นที่ของเทศบาลฯ อยู่ ๒ โครงการ หลัก ๆ อย่างน้อย
ก็เรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบและการประชุมครั้งนี้ออกเสียงตามสายด้วย เกิดพี่
น้องประชาชนจะได้รับฟังก็คือ โครงการแรกโครงการที่สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งท่าชัยมา
ฝั่งเทศบาลฯ เรานะครับ โครงการนี้ได้เซ็นแล้วจะสิ้นสุดโครงการปี ๒๕๖๐ เดือนสิงหาคมเซ็น
สัญญาแล้วประมาณคร่าว ๆ ก็ประมาณ ๔๙๓ ล้าน อาจจะไม่เป๊ะประมาณนั้นอันนี้ ๑ โครงการ

- ๖ อันที่ ๒ คือโครงการจัดรูปที่ดินซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินในที่ดินที่เป็นที่ดินตาบอด คือเทศบาลฯ
เราจะมีที่ดินที่เป็นที่ดินตาบอดเพื่อที่จะใช้บริหารเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนครับ การรวมกัน
พัฒนาจังหวัดกับเทศบาลฯ มีโครงการร่วมกันคือ ปฏิรูปที่ดินเพื่อที่ดินนั้นมีที่ดินข้างถนน , ซอย
นะครับ โครงการนี้อยู่หลังบริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซึ่งโครงการนี้ประสบความสําเร็จ
ไปแล้ว เนื่องจากว่าทางกรมโยธาธิการสนับสนุนงบประมาณมา ๔๖ ล้าน ซึ่งกําลังทําถนนอยู่
ตอนนี้ ก็เรียนชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบ เนื่องจากว่ามีคนโทรมาถามเรื่องว่าตรงนี้ทํา
อะไร ก็ เ รี ย นไปว่า โครงการของโยธาธิ ก ารร่ ว มกั บ เทศบาลฯ ครั บ คื อ เขาทํ า ปฏิ รู ป ที่ ดิ น ๆ
สมัยก่อนตรงนั้นจะไม่มี แต่ตอนนี้โยธาธิการได้ร่วมกับทางเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว ก็ขอเรียน
ให้กับท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกรับทราบรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับฟัง
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ เชิญคุณโสพล วงศ์สะอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นผมจ้องขอขอบคุณท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง เรื่อง สะพานใหม่ ๆ
นี้ก็คือสะพานที่ท่าชัยสร้างมาเทศบาลฯ ตรงที่จะไปบรรจบถนนสาย ๓๔๐ ครับ มีหลายท่าน
ถามผม ๆ ก็ตอบได้มั่งไม่ได้มั่งก็ตอบรวม ๆ นะครับ แต่วันนี้นึกได้แล้วว่านายกฯ อธิบายแล้วผม
ก็จะได้พูดให้กับชาวบ้านได้รับรู้รับฟัง เรื่องที่ผมจะพูดเรื่องอื่น ๆ นั้น เรียนท่านประธานสภาที่
เคารพครับ การทําความสะอาดถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ขณะนี้มีประชาชน ๔ คน มา
หาผมที่บ้าน ๆ ที่อยู่เหนือวัดศรีวิชัยหน้าวัดศรีวิชัยถามว่าจะมีการประชุมสภาเมื่อไร ผมก็บอก
ว่าอีกประมาณอาทิตย์ก็คืออาทิตย์นี้ เขาบอกว่าช่วยฝากไปด้วยครับว่าช่วยบอกในที่ประชุมสภา
ด้วยขอบคุณท่านผู้บริหารและท่าน ผอ.สุชาติ อรุณเมือง ที่ควบคุมดูแลการทําความสะอาดใน
เขตเทศบาลฯ เขาบอกว่าคนใหม่ที่ไปทํางานที่ถนนชัยณรงค์ก็ดี ถนนลูกเสือ ๒ ก็ดีหน้าบ้านผม
แถวนั้นหลายคนชมเชย ๆ มานะครับให้ชมเชยและขอบคุณที่ดูแล ที่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็คือ
ถนนสายหนึ่งเขากวาด ๔ คน เขาได้รับเงินเดือนคนเดียวนะครับ เอาลูกเขยมา เอาลูกสาวมา
เอาภรรยามา ตัวเขาเองด้วยมาลงทุนทําความสะอาดถึง ๔ คน กวาดข้างล่างกวาดข้างบนกวาด
รั้วเรียบร้อยหมดทุกอย่าง เขาบอกว่าให้ผมช่วยพูดในสภาด้วย ขอบคุณด้วยนะครับ ตรงหน้าวัด
ศรีวิชัย ถนนชัยณรงค์ ถนนลูกเสือ ๒ แต่สายอื่น ๆ ผมก็ไม่ทราบนะครับก็แล้วแต่สมาชิกแต่ละ
ท่าน ผมก็เลยเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารนะครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านว่าขณะนี้ท่าน ผอ.สุชาติ อรุณเมือง ดูแลดีเอาใจใส่และก็เรื่องถังขยะเรียบร้อยดีไม่เกะกะ
หล่นแล้วก็เก็บใส่ไม่ใช่หล่นแล้วก็รีบไปเลยแล้วก็ไม่ใช่เหวี่ยงถังขยะเหมือนเดิม วันนี้ไม่มีแล้ว
ครับค่อย ๆ ทําค่อย ๆ ไป ก็ดีครับท่านประธานขอชมเชยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณคุณโสพล วงศ์สอาด ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาต ตอนนี้
เทศบาลฯ เรานี้ในการปรับปรุงถนนวงษ์โตใหม่ขอให้มีไฟสว่างมากขึ้น และมีปัญหาเรื่องต้นไม้ที่

- ๗ ปลูกขึ้นมาใหม่ คือบางต้นตายตั้งแต่ต้นเล็ก ๆ คือตอนปลูกหรือเรื่องต่าง ๆ ผมอยากให้ไปดู
ซากต้นไม้อันไหนที่มันตายแล้วเรามาหาทางแก้ไขปรับปรุง ครับขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วยนะครับ เรื่องต้นไม้ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ครับฝากผ่านท่าน
ประธานสภาไปถึงคณะผู้บริหารด้วยครับว่า เขาอยากทราบครับผู้ที่ออกกําลังกายตอนเช้า
เกี่ยวกับห้องน้ําครับ ซึ่งทางเทศบาลฯ ใช้งบล้านกว่าบาทได้ปรับปรุงและก่อสร้างเสร็จแล้วนี้
ทางผู้ที่ออกกําลังกายได้ถามคณะผู้บริหารว่ามีมาตรการอย่างไรที่จะบํารุงรักษาอันนี้ครับ และก็
สัญญาเกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้างเขามีประกันหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับห้องน้ํ า
บริเวณเขื่อนเรียงหินตอนนี้ได้สร้างเสร็จแล้วนะครับ สืบเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้หอ้ งน้ําสาธารณะ
นั้นเปิด ๒๔ ชม. และเกิดปัญหาครับคือเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนบางคนหรือกลุ่มคนบางกลุ่ม
ครับที่เข้าไปใช้ และก็เกิดมีการทําลายทรัพย์สิน ซึ่งเราไม่สามารถดูแลได้และก็เป็นแหล่งมั่วสุ่ม
ก็มีการประชุมคณะกรรมการด้วย ก็เรียนว่าตอนนี้มาตรการของเราการใช้ห้องน้ําสาธารณะนั้น
ก็จะเปิดตั้งแต่ตี ๕ และก็ปิดประมาณ ๓ ทุ่ม นะครับอยู่ในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ออกกําลัง
กายตอนเช้าตอนตี ๕ อยู่แล้วก็จะไปใช้งานได้ครับและก็หลังจาก ๓ ทุ่มไปแล้วถ้าไม่มีงาน
เทศกาลอะไรเราก็คงต้องปิด เพราะเนื่องจากว่าในรอบดึก ๆ เราไม่สามารถไปควบคุมดูแลได้
ทันที อาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มวัยรุ่นต่าง ๆ เข้าไปมั่วสุ่มบริเวณนั้น ก็เลยลงมติกันว่า ๓ ทุ่มไป
แล้วก็คงจะต้องปิดแต่ถ้ามีจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ก็คงต้องเปิด และส่วนเรื่องหลักการเซ็นสัญญา
ก็มีหลักการระเบียบของทางราชการอยู่แล้ว ถ้าอะไรเสียหายจากการก่อสร้างไม่ดีเราก็มาดูที่ตัว
สัญญา แต่ถ้าเกิดมีกลุ่มคนไปทําลายหรือพังอย่างนี้เราก็ต้องหาตัวผู้กระทําผิด ก็ขอเรียนให้
ทราบว่ามาตรการของเราเป็นอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณโสพล วงษ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสักครู่นี้มีโทรศัพท์
รองประธานสภาเทศบาล โทรถามผมในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ว่าช่วยถามนายกฯ ให้หน่อยว่าสะพานใหม่กับสายท่าชัยนี้
สายท่าชัยที่ไปถนนสาย ๓๔๐ นี้ไอ้ตรงที่ ๓๔๐ ที่ท่านนายกฯ ว่าเขาจะทําสะพานลอยหรือ
เปล่าครับหรือไม่มีสะพานลอย ท่านนายกฯ ช่วยอธิบายให้หน่อยครับขณะนี้ประชาชนกําลังฟัง
เสียงอยู่ครับ และเรื่องที่เขาถามกันหลายคนแล้วครับ เมื่อสักครู่ก็มีโทรศัพท์มาถามผม ขอบคุณ
ครับท่านประธาน
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

- ๘ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับการก่อสร้าง
ถนนกันเขาเรียกเส้นผังเมืองครับ คือฝั่งข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาทางบริเวณวัดท่าชัยข้ามมาฝั่ง
แม่น้ําเจ้าพระยาเมืองชัยนาทก็คือตรงถนนสว่างน้อยนะครับ ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
พอวิ่งไปถึงถนนสาย ๓๔๐ ก็คือเส้นข้างโลตัสตรงนี้ในแบบเดิมเขาเขียนไว้มีสะพานข้ามในฝั่ง
ชัยนาทอินจะเป็นถนน ๔ เลน แต่สะพานนี้เฉพาะตัวนี้ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีบางท่าน
คัดค้านหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยยังไม่มีสะพานตัวนี้และก็ให้ไปยูเทิร์นเอา เฉพาะในสัญญานี้
สัญญาที่สร้างอยู่ ๔ ร้อยกว่าล้าน แต่ฝั่งตรงที่เลยบ้านเฉลียงไปในซอยนั้นนะครับที่ผ่านตรง
ศาลาปู่ปีจะมีถนน ๔ เลน จะไม่มีสะพานข้ามและก็คงจะยูเทิร์นที่สะพานลอย ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท่านนายกฯ ขอเชิญคุณโสพล วงษ์สอาด ครับ

นายโสพล วงษ์สอาด
ครับท่านประธานที่เคารพ ผมขอเพิ่มเติมรายการที่ท่านนายกฯ ได้ให้รายละเอียด
รองประธานสภาเทศบาล เรื่องห้องน้ําห้องสุขาใกล้ศาลหลักเมือง ปกติผมไปออกกําลังกายทุกเย็น ขณะนี้ความสะอาดดี
มากเพราะว่าคนเฝ้าชื่อคุณสายยันผมคุยกับเขาบ่อยแก่เฝ้าตลอดเฝ้าถึง ๒ – ๓ ทุ่ม และบางที่
คนเข้าไปบางครั้งใช้ไม่ถูกผู้ชายเข้าห้องน้ําหญิง ๆ เข้าห้องน้ําชาย คุณสายยันก็ไปพูดกับเข้าดี ๆ
บอกว่าตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับ ทางนี้ของสุภาพสตรีเขาตรงนี้ไม่ได้ครับของสุภาพบุรุษ และ
คนดี ๆ ก็ไปใช้ของคนพิการ คุณสายัณห์ก็ไปบอกเขาดี ๆ ผมออกกําลังกายก็เลยรู้ คุณสายยันนี้
ดีมากครับ ตอนนี้บริการทุกอย่างดีเลยทําให้เทศบาลฯ เรานี้รู้สึกมีชื่อเสียงสะอาดครับ สะอาด
หรือมันยังใหม่อยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือตอนนี้ของเราเป็น
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองจักรยาน ถนนของเราจะมีเลนรถจักรยาน ผมอยากทราบว่าเลนจักรยานนี้มีรูปสัญลักษณ์
เป็นรูปจักรยาน ส่วนมากจะมีรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ใช้เส้นทางร่วมกันหรือรถยนต์มาจอดทับ
เส้นรถจักรยานทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก เนื่องจากมีการรุกล้ําการจอดรถซ้อนคัน การ
ดูแลเส้นจราจรนี้เทศบาลฯ เราเป็นผู้ดูแลด้วยหรือเปล่าครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องถนนคนเดินจะมี
ปัญหาเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างที่พ่อค้าแม่ค้ามาขายของ ไฟของเขาที่มาต่อเบรกเกอร์แยก
ออกมาเกิดไม่มีความปลอดภัย ตอนนี้ก็ถึงฤดูฝนถ้าเกิดน้ําเข้าในเครื่องแล้วช็อตคนเดินก็เกิด
ปัญหาได้ ผมอยากให้ติดตั้งเบรกเกอร์ให้เขาแบบเป็นมาตรฐานด้วยจะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับ ๒ เรื่องที่
ท่านสมาชิกฝากไว้นะครับ ก็คือเรื่องเลนรถจักรยานครับก็ขอเรียนว่าตามจริงเลนจักรยานนั้น
ก่อนอื่นคือเมืองเราไม่ได้ออกแบบมาเป็นสําหรับเรื่องจักรยาน ส่วนใหญ่ต้องใช้ร่วมกันก็บางที่
เส้นจักรยานนั้นบางส่วนก็มีสัญลักษณ์ให้รู้ว่ามีเลนจักรยานและก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้างไม่ได้
ใช้ประโยชน์บ้าง ก็ขอเรียนแบบนี้ว่าพื้นผิวจราจรเป็นอํานาจของทางตํารวจ ที่นี้ก็ต้องลอง
ประสานกับทางตํารวจดู ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไปรุกล้ําในเส้นจักรยานก็ทําให้ผู้ขับขี่นั้นไม่สะดวก

- ๙ สําหรับเรื่องไฟของถนนคนเดินนะครับก็เดี๋ยวจะให้กองช่าง ซึ่งท่าน ผอ.กองช่าง ให้ไปลอง
ตรวจสอบดูและหาข้อมูลจากท่านสมาชิกภัณฑารักษ์ ที่รู้ว่าอยู่จัดไหน เพื่อจะได้แก้ไขไปได้ด้วย
เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล คือเรื่องที่ผมจะพูดนี้คือเรื่องการ
ปรับปรุงของห้างซีมอร์นะครับมีแม่ค้าท้วงบอกว่าจะกระทบกับของพวกเขาหรือเปล่าและไม่
ทราบว่าเขาจะแจ้งทุบบางส่วนนี้ ได้มีการเสนอแบบมาหรือเปล่าครับทางคณะผู้บริหารหรือไม่
กองช่างรู้หรือไม่แล้วทางเทศบาลฯ เรานี้พักเรียกหรือเปล่าครับก็ถามแค่นี้ครับ และอีกเรื่อง
หนึ่งคือบริเวณสถานที่สร้างที่เป็นเขื่อนเรียงหินตรงช่วงท่าเรือ ผมมองแล้วว่าเป็นทัศนียภาพที่
ไม่สวยงาม เพราะว่ามีการเอาโต๊ะเก้าอี้ไปตั้งกลายเป็นที่ส่วนตัวนั่งกินลมชมวิวส่วนตัวและ
ความสะอาดไม่มีนะครับ ก็ขอรบกวนช่วยดูแลด้วยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุริยัน ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาและท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น สํ า หรั บ เรื่ อ ง
ห้างทวีกิจอย่างที่เปลี่ยนใหม่เป็นซีมอร์นี้ละครับ ก็ศุกร์ที่แล้วนะครับได้มีการขอยื่นแบบที่
เทศบาลฯ ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสัญญาตรวจสอบดูว่าที่เราเคยทําสัญญาแล้วเป็นอย่างไร
บ้างนะครับ และก็แบบที่เขาจะปรับปรุงเป็นอย่างไรบ้าง เป็นรูปร่างต่าง ๆ ก็คงต้องเป็นไปตาม
กฎหมายมีคณะกรรมการเรื่องของแบบจัดหาประโยชน์ แต่ถ้าตัวไหนเป็นเรื่องของกระทบกับ
พ่อค้าแม่ค้านะครับก็คงต้องรีบโดยด่วน เพราะว่าผมไม่รู้ในสัญญาที่เขาเขียนเติมนี้มีเนื้อที่ใน
การรุกล้ําหรือเขารุกล้ํามานี้ไม่แน่ใจ แต่ว่าแก้ปัญหาให้ถูกที่ก็อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าเราอาจจะ
เจอบางกลุ่ ม พ่อค้ าแม่ ค้ าที่ได้ รับ ผลกระทบหรื อว่า ได้รับผลที่ ม าจากการปรับปรุ ง เดี๋ ย วขอ
อนุญาตตรวจสอบดูแบบ เขาพึ่งจะมายื่นแบบเมื่อวันศุกร์นี้เองครับ วันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณสุริยัน ศรีภักดี ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุริยัน
ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมี ๒ เรื่องครับท่านประธานคือ เรื่องแรกชาวบ้านฝากถาม
มาหว่าบริเวณคลองบ่อบําบัดน้ําเสียซอยต้นโพธิ์นะครับ มีการบําบัดบ้างไหมครับชาวบ้านฝาก
ถามมาพอตอนปล่อยลงไปนี้คือเหม็นมากสงสารแม่น้ําเจ้าพระยา แล้วเกรดของน้ําเปอร์เซ็นต์
การปล่อยลงไปนี้น้ําที่ปล่อยลงไปนี้ได้มาตรฐานหรือไม่อันนี้ฝากด้วย และเรื่องที่ ๒ ครับซึ่ง
บริเวณที่รถดับเพลิงไปเติมน้ํานี้ ผมว่าหน้าจะจอดรถหลบเข้าไปเสียหน่อยนะเข้าข้างถนนเวลา
ไปเติมน้ํานี้ เทศบาลตําบลบ้านกล้วยยังไปเติมเลยครับ หอการค้าก็เติม คือเวลาไปเติมนี้ไปจอด
เต็มถนนเลยของอีกฝั่งหนึ่งนี้เวลาจะสัญจรไปมาคงจะไม่สะดวกนะครับ และเมื่อวานเจอไปเติม
น้ํานี่หยดผมถ่ายรูปมาให้และอนาคตถนนนี้จะพังนะครับถ้ามีการเติมน้ําคือแบบไม่หลบรถ ๆ

- ๑๐ เข้าไม่ได้เวลาไปจอดเติมปุ๊บนี้มันก็จะเต็มถนนเลย และในการสัญจรมันก็จะลําบากและก็ไม่
สะดวกเท่าที่ควร อันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีงบขอเจียดงบสักนิดหนึ่งเทปูนเข้า
ไปก็จะสะดวก ฝากด้วยครับ ๒ เรื่อง ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวรรณ์ โมรา
ผอ. กองช่าง

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตตอบ
เรื่องบริเวณที่เขาไปสูบน้ําบริเวณตรงบางตาทอง ตรงข้ามบ้านต้นไม้นะครับ เดิมทีตลิ่งมันไม่ชัน
นะครับ ตลิ่งชันเราก็ไปตั้งจุดตรงแพที่มาจากทางหน้าศาลากลางและก็ย้ายมา ก็เห็นด้วยกับ
ท่านสมาชิกนะครับที่ต้องการให้ทําใหม่ให้ถาวรมากขึ้น เทศบาลตําบลบ้านกล้วยก็มาร่วมใช้กับ
เรานะครับ ก่อนอื่นคงให้คนไปดูและออกแบบจะเป็นไปได้ไหมส่วนที่ล้ําไป คงต้องทําตลิ่งนี้เป็น
ตลิ่งถูกไหมครับเพื่อไม่ให้รถขวางทางจราจรจะต้องไปดูครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องคลอง
บําบัดน้ําเสียตรงนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ที่น้ําท่วมใหญ่มาก ปั๊มน้ําซึ่งเมืองเรานี้ออกไว้บําบัดน้ําเสีย
ออกแบบไว้ป้องกันน้ําท่วมด้วย การใช้ปั๊มน้ําก็ใช้ด้วยเรียกว่าทํางานหนักมากในการสูบน้ําออก
จากแม่น้ําเจ้าพระยา ตอนนี้ปั๊มของเราได้เสียอยู่หลายตัว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ มาครับ และก็ได้
ของบไปยังกองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งจะจัดสรรให้สิบล้านบาท กําลังดําเนินการที่จะทําปั๊มน้ําตัวนี้มี
ความสําคัญ กั บเมืองเรามาก เวลาฝนตกหนั ก ๆ นี้ เราต้องใช้ ปั๊ ม ตัวนี้เป็ นตั ว สูบออกแม่ น้ํ า
เจ้าพระยา ตอนนี้เราใช้งานได้ไม่กี่ส่วน ก็เรียนให้ทางท่านสมาชิกรับทราบว่าตอนนี้มันมีปัญหา
เรื่องการสูบน้ําออกจากแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้น้ําเสียน้ําดีมาปนกัน แต่รายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยว
ผมจะให้ ผอ. กองช่าง อธิบายคร่าว ๆ ว่าพี่น้องประชาถามมาจะได้ตอบได้ว่า เพราะอะไรถึงได้
มีน้ําเสียลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยา ขออนุญาตท่านประธานให้ ผอ.กองช่าง ได้อธิบาย
ขอบคุณครับ
เชิญคุณสุวรรณ์ โมรา ผอ. กองช่าง ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ์
โมรา ผอ. กองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภา สําหรับการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ ในการ
รวบรวมน้ําเสียนี้มีอยู่ ๒ จุด ที่หลังอําเภอเมืองและปากคลองบางตาทอง เพื่อรวบรวมไปที่บ่อ
บําบัดหนองมนตรี เรื่องของสภาพน้ําตามที่ท่านสมาชิกสอบถามคุณภาพน้ําเสียของเรามีการ
ตรวจสอบหรือไม่ ขอเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษมาตรวจสอบ ซึ่งน้ําเสียใน
ค่า BOD ไม่เกินมาตรฐานกําหนด ค่า BOD ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกินมาตรฐานก็ OK ก็ในเรื่องของ
กลิ่นที่ออกไปรบกวนชาวบ้านบริเวณคลองบางตาทอง สาเหตุเนื่องจากตามที่ท่านนายกฯ
ได้แจ้งท่านประธานสภาและท่านสมาชิกได้รับทราบแล้ว เนื่องจากว่าปั๊มน้ําทํางานโอเวอร์โหลด
ทํางานหนักมาก ปั๊มน้ําสําหรับสูบน้ําเสียมี ๓ ตัว ปรากฏว่าเสียไป ๒ ตัว ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ถ้า
เวลาที่น้ําเสียมามากไม่สามารถสูบได้ทันทําให้น้ําเสียไหลย้อนไปในคลองบางตาทองทําให้มีกลิ่น
ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ท่านนายกฯ ก็พยายามหางบประมาณเพื่อดําเนินการซ่อมแซม ผมได้รับ
มอบหมายจากท่านายกฯ ให้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมติอนุมัติ
งบประมาณมาเพื่อปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ สิบเอ็ดล้านบาทเศษ จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ

- ๑๑ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออีกเรื่องหนึ่งครับ ประชาชนเขาฝากมาครับว่าถนน
เส้นหลังกลางซอยมันมืด
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

กลางซอยตรงไหนครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กลางซอยเก่าที่ติดกับวัดโพธิ์ มีถนนลาดยางอยู่มันมืดตรงนั้นมันเปลี่ยวด้วย และเมื่อไม่
สมาชิกสภาเทศบาล
กี่วันก็ได้เกิดอุบัติเหตุด้วยครับ มันอาจจะเกี่ยวกับไม่มีไฟหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบครับ ประชาชน
เขาบอกว่าอยากจะขอไฟจากเทศบาลฯ ด้วยครับ เพราะผู้ที่เดือดร้อนใช้เส้นทางนี้มันมืดขับผ่าน
นี้มีสักดวงก็ยังดีครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ
ตามที่ท่านสมาชิกได้พูดมาก็คงจะเป็นบริเวณคลองโพธิ์ ที่เราได้ตัดใหม่ตอนที่ได้รับงบ
ที่เจียดถนนเส้นนั้นยังไม่ได้ขยายเขตจากป่า เพราะฉะนั้นตามนโนบายแผนยุทธศาสตร์ของเรา
ที่ประชุมกันไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรามีนโยบายที่จะติดตั้งไฟฟ้าให้เกิดความสว่างบริเวณรอบชุมชน
ของเรา ก็ขอเรียนว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าไปในแผนของเทศบาลด้วย และก็ขยายเขตไฟฟ้า
จุดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้งบของเราเอง ในส่วนที่เป็นทางโค้งอาจะต้องมีไฟด้วย ขอเรียน
ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา เชื่อว่ามีการประชุมแผนของเทศบาลผมจะนําเอาเรื่องนี้
เข้าที่ประชุมด้วย ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเสนอกับ
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ คือเรื่องผู้นําแต่นี้ว่าคือการปฏิบัติหน้าที่จะแบ่งเป็น
๒ คน ๓ คน ต่อวัน หรืออย่างไรท่านสมาชิกเห็นชอบด้วยไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
อั น นี้ผ มคิ ด ว่า ไม่มี ใ ครรัง เกลี ยด แต่ นี้มั นมี อ ยู่นิ ด เดี ย วแขกที่ม าหาไม่ ได้ ม าหาพวก
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิก รองนายกฯ จะมาหาแต่นายกฯ ทั้งนั้น และสมาชิกก็ไม่กล้าตัดสินใจก็จะเตะโด่งมาให้
นายกฯ ท่านนายกฯ ก็ต้องรับคนเดียว ผมคิดว่าอย่างนี้ครับยากเหมือนกันถ้าให้ท่านสมาชิก
มานั่งมันก็ไม่มีประโยชน์ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ก็ลองดูสักตั้งนะครับ คือเรามารับเรื่องร้องเรียนของประชาชนนี้ บางทีเขาอยากจะเจอ
ประธานสภาเทศบาล กับท่านนายกฯ พอไม่เจอท่านนายกฯ ก็กลับก็มีอย่างนี้ด้วยนะครับ ที่นี้เรามาช่วยแบ่งเบาภาระ
ท่านนายกฯ บ้างนะครับดีไหมครับ เห็นด้วยไหมครับเดี๋ยวเรามาจัดวันว่าใครจะอยู่วันไหน
ขอเชิญคุณโสพล ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
ก่อนที่ท่านประธานจะปิดสภาครับ ไหน ๆ ก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเกิดเหตุการณ์เฉพาะ
รองประธานสภาเทศบาล หน้าที่คาดไม่ถึงจะมาครั้งละกี่คนและอยู่กี่วัน และการแต่งตัวจะทําอย่างไรครับแต่งธรรมดา
หรืออย่างไร มาคุยกันก่อนครับ

- ๑๒ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
จะแต่งตัวอย่างไรก็ได้ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายผมขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๕ น.
..........................................................................
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
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(ลงชื่อ)
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