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นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระ ๒ วาระ ๓
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบแล้วนั้น วันนี้มี
สมาชิกมาประชุม ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เนื่องจากมีการก่อเหตุร้ายประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ประธานสภาเทศบาล จํานวนมาก ในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกัน จึงขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ยืนไว้
อาลัยให้กับผู้ประสบเคราะห์กรรมในครั้งนี้ด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่มี
ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระ ๒ วาระ ๓

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ วาระ ๒ ขอเชิญคณะกรรมการสามัญ
ประธานสภาเทศบาล ประจําสภา พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ อ่านรายงานการประชุม
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

อ่านรายงานการประชุม ฯ
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่คณะกรรมการได้อ่านรายงานการประชุมฯ ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นควรผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ส่วนในวาระ ๓ ไม่มีการอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น

-๓มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๖ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณอานนท์
ประธานสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ ครับ
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็มีทั้งหมด ๒ เรื่อง
ครับ แต่อีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องให้คณะบริหารทําหรอกครับ เพราะว่ามีคนเขาฝากมาก็คือ
ท่านอาจารย์จําเนียร ที่อยู่ในซอยแสนอุทิศมาหาผมที่ร้านบอกว่าช่วยขอบพระคุณท่าน
ผอ.สุชาติ อรุณเมือง ด้วยที่ท่านนั้นได้ไปช่วยทําลํารางน้ําเสียที่จะไปลงบางตาทองตลอดแนวหลัง
วัดโพธิ์นะครับ ปรากฏว่ามันรกไปหมดหญ้าก็ขึ้นเต็มขยะก็เอาไปสุมเทกันกองเป็นภูเขา ต้นไม้ก็
มากมายต้น ใหญ่ ๆ ด้ วย ผอ.สุช าติ ก็ได้ รั บคําสั่ ง จากผมสั่ งโดยตรงนะครับ ก็ไปทํา ให้ เป็ น ที่
เรียบร้อย แต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับ เพราะว่ามันต้องใช้เวลานานมันยาวระยะทางมันยาวมากและก็
ลําบากครับต้องใช้รถไถ ๆ ก็ขอขอบพระคุณ เรื่องที่ ๑ ฝากท่านมาด้วยขอให้ตั้งใจช่วยกันทํา
ต่อ ไปเพื่อบ้ า นเมื อ งของเทศบาลฯ เราให้เ จริญ ขึ้ น ไปเรื่ อ ย ๆ นะครั บ เรื่ องที่ ๒ นะครั บผู้ ที่
รั บ ผิ ด ชอบเตรี ย มจดนะครั บ ก็ คื อ ธนาคารกรุ ง เทพพาณิ ช ยการตราสตางค์ ที่ มั น อยู่ ต รงข้ า ม
ดับเพลิง เขาได้เลิกกิจการไปแล้วครับท่านประธานที่เคารพ ก็เหมือนกับปิดร้างคราวนี้พอปิดร้าง
ปั๊บไม่รู้ว่าต้นอะไรกับต้นอะไรนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมขับรถผ่านมา มันขึ้นบังเต็มไปหมดดูแล้วมัน
รกไม่สวยงามเลยครับ มันไม่น่าให้ขึ้นในเขตเทศบาล ฯ เพราะมันเป็นใจกลางเมืองด้วยที่ดูคร่าว
ๆ ก็มีต้นมะขามเทศ ต้นตําลึง ต้นกระถิน นานาพันธุ์ หญ้าอีก ก็อยากจะให้ผู้รับผิดชอบนะครับไป
ช่วยเอาออกซะ บ้านเมืองของเราจะได้ดูสะอาดสะอ้านไม่เป็นที่ตําหนิของชาวต่างจังหวัดที่มา
เที่ยวบ้านเมืองเรา ก็ขอฝากไว้ด้วยเรื่องนี้ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นในซอยใกล้
ๆ บ้านผมก็คือซอยสุขใจ ก็ต้องขอขอบพระคุณ ผอ.สุชาติ ก่อนที่ท่านได้จัดเอาคนไปดูแลซอย
สุขใจถือว่าเข้าเป้านะครับ คนที่ไปดูแลซอยสุขใจก็คือ

-๔นายสมเกียรติ น้อยยา ท่านสมาชิกอาจจะงงว่าเขาเป็นใครนะ นายสมเกียรติก็คือนายตู่นี้
ละครับ ก็ไปทําความสะอาดอยู่ในซอยสุขใจคราวนี้คนมันโซนบ้านเดียวกันเขามีอะไรเขาด่ากันได้
ถ้าเราเอาคนอื่นไปอยู่ โอ้โห้ คุยกันไม่รู้เรื่องซอยนี้นะครับ คราวนี้นายตู่ก็มาหาผม เขาก็บอกว่า
ท่าน สท. ผมอยากจะตัดต้นไม้บ้านป้าเทียบจังเลย ผมถามว่าต้นอะไร เขาบอกว่าต้นมะขามบอก
ว่ากิ่งมันย้วยลงมาขวางถนนและมันย้วยมากหลายกิ่ง อีกกิ่งก็ไปทับสายไฟ ผมอยากจะตัดเลื่อย
ผมก็มีนะ เขาบอกอย่างนี้ผมเลยบอกว่าอย่างนั้น ตัดเลย ขออนุญาตเขาตัดเถอะในเมื่อมันไม่เกิด
ประโยชน์ แต่มันมีปัญหาคือถ้าผมตัดลงไป ผมก็ต้องเอามากองอยู่ที่ข้างถนนพอกองอยู่ข้างถนน
เดี๋ยวใบไม้มันก็ร่วงใบมะขามก็ร่วงสกปรกกันไปอีก เขาขอก็คือรถนะครับช่วยจัดรถมาให้เขา
หน่อย เขาจะเป็นผู้ตัดเองขนเองและก็บรรทุกใส่รถไปทิ้งช่วยอํานวยความสะดวกแก่คนอยาก
ทํางานด้วยนะครับ ผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทั้งหลายที่ท่านสละเวลาให้ผมพูด แล้วก็
ขอขอบพระคุณหลาย ๆ ท่านนะครับที่ตั้งใจฟัง ถ้าสิ่งไหนผมพูดไม่ดีหรือพูดผิดพลาดไป ก็ขอ
อภัยฝากมาด้วย ขอขอบพระคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบพระคุณคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาล ไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมก็เช่นเดียวกันครับ คือบริเวณ
ตลาดสดทวีกิจข้างหน้า รถดับเพลิงของเรานี้ได้ไปฉีดน้ําเพื่อล้างทําความสะอาดตลาด ทําให้เกิด
ภาวะเป็นหลุมเป็นบ่อข้างหน้าตลาด ก็ได้แจ้งกับท่าน ผอ.สุวรรณ์ โมรา ให้ช่วยไปจัดการ ท่านก็
ให้ความกรุณานําหินคลุกไปจัดการเรียบร้อย แม่ค้าพ่อค้าในตลาดเขาฝากขอบคุณมานะครับ อีก
เรื่องหนึ่งบริเวณหน้าชุมชนศรีวิชัยตรงนั้นมันจะเป็นลักษณะคล้ายเขื่อนเรียงหินนะครับสร้างไว้
เพื่อกันน้ํารู้สึกว่าจะมี ๓ ช่วงนะครับ แต่ว่าช่วงชุมชนศรีวิชัยเป็นช่วงที่ ๒ แต่ทั้ง ๓ ช่วงด้านล่าง
มันจะมองทัศนียภาพไม่เห็นนะครับ เพราะต้นไม้ใบหญ้ามันบังไปหมด คือท่านสมาชิกบางท่าน
เตือนมาว่าเดี๋ยวต้นไม้พวกนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับ รากมันจะชอนไชทําให้เขื่อนเรียงหินตรงนั้นพังได้
ก็ขอความกรุณาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยกรุณาไปถากถางและตรงนั้นเข้าใจว่าสร้างเพื่อให้เรา
ชมวิวทิวทัศน์ด้วย เพราะมีราวกั้นอย่างดีช่วยบูรณะหน่อยครับมันจะเป็นที่พักผ่อนของประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ เราด้วย ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับฝากไว้ด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ที่ผ่านมามีการ
จัดกิจกรรม Bike For Mom ที่เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางนะครับ ปรากฏว่ากิจกรรมนี้เรา
ก็เริ่มช่วงบ่ายอากาศก็ร้อนนะครับและก็มีประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนี้เอารถขึ้นไปบนเขื่อนเรียง
หิน ปรากฏว่าตอนที่ก่อนหน้านี้ที่เราจัดกิจกรรมกันนี้มีการไปตอกพุกไว้บนสันเขื่อนและไม่เอาพุก
อันนั้นออกมีตัวน็อตที่เขาตัดไม่เรียบร้อยโผล่ขึ้นมาประมาณเซ็นหรือ ๒ เซ็น มีรถยางรั่วนะครับ
และก็มีบางคนที่ไปออกกําลังกายบ้างไปเดินเล่นบ้าง เดินขึ้นไปแล้วสะดุดจะหกล้มบ้าง ผมอยากให้
ของเรานี้มีมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาจัดงานมาตอกพุกบนนั้น และก็พุกที่มีอยู่อยากให้ทาง
กองช่างหรือผู้ที่รับผิดชอบได้ไปจัดการเอาออกเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อไปได้ครับขอบคุณครับ

-๕นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ฝากกับกองช่างด้วยนะครับดูแลด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล คือผมอยากจะถามทบทวนสักนิดหนึ่งครับไอ้เครื่องเสียงตาม
สายที่ผมขอไว้และที่มันเสียอยู่ ๒ เครื่อง ได้ดําเนินการอย่างไรบ้างหรือยังครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ท่านสมาชิกพูดมา
ก็ ๕ – ๖ เรื่อง โดยเฉพาะท่านสมาชิกอานนท์ เรื่องต้นไม้ ท่านกิตติ์ชนม์เรื่องต้นไม้ใหญ่ริมเขื่อน
ส่วนของท่านสมาชิกภัณฑารักษ์ก็จะเป็นเรื่องของพุกบนพื้นที่เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง ก็
ทางกองแต่ละกองก็คงจะต้องจัดการตามที่ท่านสมาชิกได้ร้องขอมานะครับ สําหรับเรื่องที่ท่าน
สมาชิกพูดในครั้งที่แล้วนะครับ เกี่ยวกับเสียงตามสายนะครับก็สั่งการให้ทางกองวิชาการฯ ไป
สํารวจดูตรงไหนเสียแล้วก็ต้องมาเพิ่มจุด อาจจะต้องซื้อใหม่บางจุดคือว่าที่ท่านสมาชิกขอไว้
ตรงหน้าบ้านท่านก็เลยต้องซื้อใหม่เพิ่ม ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนดําเนินการให้ก็คงจะไม่ช้าหรอก
ครับเดี๋ยวคงเสร็จภายในเดือนนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล
(ไม่มี) ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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