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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาเทศบาล
พิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และญัตติขออนุมัติ
กันเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม
ให้ท่านทราบแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการ
ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ไม่มี
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๑๔ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อ
เป็นงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ผมก็ไม่เข้าใจครับเพราะในหนังสือที่นี้มันมี
รายการเดียวกันตั้งเยอะ เป็นเพราะอะไรครับซ้ํากันเพราะผมสงสัยว่า Backhoe สิบล้ออะไร
นี้นะ ไอ้ Backhoe นี้นะล้อหน้าล้อหลังมันมีทุกแผ่นเลย ผมอยากทราบครับ

- ๓ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ท่านสมาชิกทวีศักดิ์ ตั้งข้อสงสัยว่าเงินมันคงจากการโอนของงบประมาณตามช่องต่าง ๆ
ของแผนงานที่อยู่ในเทศบัญญัติที่เราใช้จ่ายไม่หมดเราก็โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ มันจะมี
หลายช่ อ งครั บ ช่ อ งหนึ่ ง บางอั น ก็ ๖๐๐,๐๐๐ บาท บางอั น ก็ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บางอันก็ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ท่านดูรายละเอียดตามที่ผมบอกไปนะครับ มันจะมีรายละเอียด
บอกแต่ละอันนะครับ อย่างอันแรกนะครับการวางแผนงานสถิติและกองวิชาการงบประมาณที่
อนุมัติใช้จ่ายมัน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่ก่อนโอนและหลังโอนใช้ครบอันนี้ก็ไม่ได้โอนมันจะมีบาง
ช่ อ งที่ ใ ช้ โ อน เช่ น งานประถมก่ อ นวั ย เรี ย น ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่ อ นโอน
๔๐๐,๐๐๐ บาท จํานวนเงินที่โอน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้จะเป็นช่องที่เราต้องโอนมาเพื่ อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ก็คือเหมือนกับว่าแผนงานต่าง ๆ ที่เราตั้งงบประมาณไว้เราใช้จ่าย
ไม่หมด เราก็เลยรวบรวมแต่ละกอง ๆ เพื่อเป็นเงินทั้งหมด ๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เพื่อมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในการประชุมสภา ก็ขอเรียนท่านสมาชิกอีกนิดหนึ่งว่า สําหรับกล้องวงจร
ปิด CCTV และรถ Backhoe นะครับ การประชุมครั้งนี้เหมือนกับเป็นการประชุมเร่งด่วนและ
ก็จะมี วาระต่ อไปคือกั นเงิน เราจะกันเงินได้ ๑ ปี ถ้าเกิ ดว่าท่านสมาชิกเกิดมีความจําเป็ น
เร่งด่วนในด้านอื่น ๆ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ได้ในระหว่างนั้น ๑ ปี มิฉะนั้นเงินตรงนี้
มันจะตกเป็นเงินสะสมนะครับ ก็ขอเรียนท่านประธานนะครับว่าเงินจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่า
บาทนี้ เหตุผลในการเข้าประชุมสภาเป็นการเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเงินสะสม เราจะได้มาใช้
จ่ายปีงบประมาณนี้ได้เลย ครับขอบคุณมากครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๑๕ – ๑๖ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

- ๔ ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณอานนท์ ครับ

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดนี้มันต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน
นะครับ เพราะอยู่ในเขต ๒ เรื่องนี้ก็คือซอยเทศบาล ๕ ท่านสมาชิกก็อาจจะงง ซอยเทศบาล ๕
ก็คือซอยบ้านแขกนั้นแหละเวลาที่เราขี่รถไปหรือขับรถไปเราจะเห็นว่ามีสุสานแขกหรือสุสาน
อิสลามอยู่ขวามือใช่ไหมครับ แล้วพอเราจะเลี้ยวไปสนามกอล์ฟเลี้ยวซ้ายนะครับ อีตรงนี้มัน
เป็นโค้งหักศอกพอดี ซึ่งวันก่อนนี้ผมไปทําธุระก็ประสบมาด้วยตัวเอง ปรากฏว่าผมขี่มาก็ไม่เร็ว
หรอกครับ แต่รถมอเตอร์ไซค์ที่มันสวนมานี้มันซิ่งมาพอมาจ้ะเอ๋กันก็ต่างคนก็ต่างเบรก เขาก็เสีย
หลักล้มไปผมก็ไปถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เขาก็บอกขอโทษที่ลุงผมมองไม่เห็น มันไม่เห็นจริง
ๆ ครับ เพราะว่าทางที่เราจะเลี้ยวนี้มันมีป่าพงสูงบังไปหมดมันก็เลยไม่เห็น เขาไม่เห็นเรา เราก็
ไม่เห็นเขา วันนี้เขาใช้เลนผิดเขาไม่ได้อยู่เลนของเขาเข้ามาอยู่ในเลนของเรา มันก็เกือบจะชน
กัน มันก็จะหวิดเป็นอุบัติเหตุ เรื่องนี้ผมว่าควรจะต้องไปตัดให้เขานะมันจะได้เห็นกันไง คือถ้า
มันเห็นแล้วนี้โอกาสที่มันจะชนกันก็จะไม่เกิด ก็ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ดําเนินงานแบบ
ด่วนจี๋เลยนะ พรุ่งนี้ได้ยิ่งดีครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนเขาฝากมาครับข้าง ๆ
สมาชิกสภาเทศบาล
ศาลหลักเมืองนะครับ ท่านผู้บริหารเคยเห็นหรือเปล่าครับ มันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งครับต้น
ราชาวดีครับต้นใหญ่สวยด้วย มันเอียงหรือมันล้มผมก็ไม่ทราบ อยากจะให้ช่วยทีครับเพราะ
ประชาชนเขาท้วงติงมามันล้มเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรด้วย เพราะมันใกล้ ๆ ศาลหลักเมืองครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
อย่างไรก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไปดูแลด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหม
ประธานสภาเทศบาล ครั บ ถ้ า ไม่ มี ผ มขอส่ ง ข่ า วนะครั บ วั น พรุ่ ง นี้ น ะครั บ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๗ ซึ่ ง เป็ น วั น
บุค ลากรกองช่ างเกษีย ณอายุ ราชการ ๒ ท่ าน นะครั บ มี คุ ณ ชฤทธิ์กั บคุณ สามารถนะครั บ
ขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการและผู้รักใคร่นะครับของทั้ง ๒ ท่าน
มาร่วมงานเวลา ๑๘ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบุญทันนะครับ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา

๑๔.๓๐ น.
.........................................................................................
(ลงชื่อ)
ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
(ลงชื่อ)

( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

- ๕ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และได้ทําการ
ตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่ ..............................................เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

