บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
รายชื่อผู้มาประชุม

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

ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชยั สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายทรงศักดิ์
๒. นายนพดล

ประสิทธิหัตถ์
เจริญหินทอง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายเจษฎา
๒. นายปิยะ
๓. นายธรรมศักดิ์
๔. นายณัฐพงศ์
๕. นายไพโรจน์
๖. นายปกรณ์
๗. นายสมโภชน์
๘. นายไชยรัตน์
๙. นางสายชล
๑๐. นายสุวรรณ์
๑๑. นายสุชาติ
๑๒. นางสมพิศ
๑๓. นางสาวสุวพีร์
๑๔. นางสราวรรณ
๑๕. นายไพรัตน์

สี่พี่น้อง
เหล่าสุวรรณ
ดีประดิษฐ์
นวลแสง
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ภาคศิริ
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต
ขําเอี่ยม
ปั้นชูศรี

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
แทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
/ ๑๖.นายสมชาย. . .

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑๖. นายสมชาย

- ๒ พึ่งน้อย

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง

รัตนเกียรติชัย
ปิยะมงคล
บัวภิบาล
พงษ์ทอง

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล (ลาพักผ่อน)
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสุรชัย
นางญาณี
นางกัสมาพร
นางนันทิยา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น วั น นี้ เ ป็ น วั น ประชุ ม สภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้
ความเห็ นชอบในญั ตติ ขออนุมั ติย กเลิ ก โครงการจั ด ซื้อ รถบรรทุก (ดี เ ซล) และเรื่ องอื่ น ๆ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบแล้วนั้น วันนี้มี
สมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ
ล่ ว งหน้ า แล้ ว มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะขอเปลี่ ย นแปลงและแก้ ไ ขข้ อ ความตอนใดบ้ า งหรื อ ไม่
ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔

- ไม่มี –
เรื่อง ที่เสนอให้ประชุมพิจารณา
๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองช่าง)

- ๓ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๗)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๘ – ๑๑)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวศศิธร
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ดิฉันจะพูดในที่ประชุมสภาเทศบาล ก่อนที่จะ
เดินทางมาประชุมดิฉันได้เจอกับคุณลุงท่านหนึ่งมาติดต่อราชการที่สํานักงานเทศบาลฯ
ที่กองช่าง และถามดิฉันว่า ทําไมละเทศบาลฯ ใหญ่โต ทันสมัย ทําไมปล่อยให้ลิฟต์เสียรู้ไหม

- ๔ ผมข้อเข่าเสื่อมและถ้าเกิดว่ามีคนแก่ คนพิการมาจะทําอย่างไรและมาติดต่อจะขึ้นไปชั้น ๔
กองช่างได้ ดิฉันขอฝากคําถามนี้ ฝากมาในที่ประชุมผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ช่วยชี้แจงเรื่อง
ลิฟต์ให้ประชาชนทราบด้วย ขอบคุณคะ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอขอบคุณที่
ท่าน สท.ศศิธรฯ เป็นห่วงในเรื่องลิฟต์นี้อยู่ระหว่างดําเนินการเรียกช่างมาซ่อม และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่างสุด บริเวณที่จอดรถคอยพยุงผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการ
หรือบางทีอาจจะให้เจ้าหน้าที่ลงมารับเรื่องข้างล่าง พอดีพี่น้องบางท่านอาจยังจะไม่ได้รับข่าว
ประชาสัมพันธ์ ฝากเสียงตามสายไปด้วยนะครับ จริง ๆ เรามี เจ้าหน้าที่คอยดูแลพี่น้อง
ประชาชนอยู่ ๒ ท่าน อยู่ชั้นล่างสุดบางท่านมาชั้น ๒ อาจไม่เจอมาเจอห้องทะเบียนฯ เลย
บันไดสํานักงานมี ๒ ข้างนะครับไม่ได้เจอแต่ไม่เป็นไรอาจจะเพิ่มเป็นชั้น ๒ ด้วย หรือว่าจะให้
เจ้าหน้าที่ของเราประสานแต่ละกองด้วย ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญโดยที่ไม่ต้องขึ้นไป
ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญคุณสุธี ศรีภักดี
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี
ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล คือผมอยากจะให้ตั้งงบประมาณให้มากขึ้นไปอีก เผื่อเงินไม่
พอครับถ้าเงินเหลือเราสามารถคืนหลวงได้นะครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือเขาเสนอวันที่
๑๘ ถ้าเราผ่านสภาวันนี้ไปก่อนจะจัดซื้อจัดจ้างได้ก็คงอีกประมาณ ๓ วัน คงไม่ขึ้นแต่ถ้าใช้
เวลาอย่างที่อาจารย์ว่ามันอาจจะขึ้นได้ แต่นี้เขาเพิ่งเสนอวันที่ ๑๗ เอง ไม่ถึงเดือน ๑๒ วัน
ครับขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตติเมื่อสักครู่นี้ที่เสนอเรื่องสลิง
นะครับ ผมอยากถามว่าเขาโอนเงินงบประมาณมาจากไหน มันต้องมีที่มาของงบประมาณ
ก่อน
ใช่ไหมครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือมันเป็นญัตติ
เร่งด่วน ผมถึงขออนุญาตสภาว่าเราจะเห็นด้วยไหมครับ เดี๋ยวเอกสารทํามาให้ท่านรับทราบ
เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมาแต่ต้นอยู่แล้วแต่ท่านสมาชิกเห็นด้วยก็ประชุม ถ้าไม่เห็นด้วยก็
แล้วแต่ท่านประธาน ก็ต้องรออีกข้างหน้าทีนี้ประธานสภาตกลงเปิดประชุมเพิ่มเติมแต่ถ้าเอา
ตามหลักเป๊ะ ๆ มันต้องมีหลักฐานการโอนเงินเดี๋ยวผมจะไปทําเอกสารให้แต่ถ้าจะเอาตอนนี้
ท่านต้องรออีกสักชั่วโมง นั่งรอไหมผมก็ประชุมได้ไม่มีปัญหาหรือจะรอก็ได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่

- ๕ เขาไปทําเอกสาร ผมถึงถามว่าท่านจะเอาอย่างไร หรือจะไปครั้งหน้าหรือจะเอาครั้งนี้ คือ
หลักการสภาเป็นใหญ่เอกสารจะเป็นรอง ท่านเห็นด้วยกับหลักการนี้ไหมครับ วาระสามัญ
มันจะหมดวันนี้เป็นวันสุดท้าย ครั้งหน้าท่านก็รับรองรายงานการประชุม บางที่
สมาชิบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังผม ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณครับ เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ท่านนายกฯ แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ ผมเห็นด้วยและผมคิด
ว่าสมาชิกของเราก็เห็นด้วยหลาย ๆ ท่าน สมาชิกก็สูงอายุหลายท่านเดินขึ้นไม่ไหวประชาชน
มาติดต่อก็เดินขึ้นไม่ไหว เราไม่ต้องมาประวิงเวลาหรอกครับ ตามที่ท่านนายกฯ ว่าถูกแล้วครับ
ขอบคุณครับ
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ เชิญคุณโสพล
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะขอพูดเกี่ยวกับคนงานกองสาธารณสุขฯ ตอนเช้า
มืดครับพนักงานได้ทําความสะอาดทั่วตลาด ผมเห็นและสังเกตมาเป็นเดือนแล้วครับ
ปรากฏว่าตี ๕ ยังไม่สว่างแล้วคนงานกองสาธารณสุขฯ ที่ทําทั่ว ๆ ไป มันอันตรายมาก
เกี่ยวกับ ยานพาหนะ เพราะว่ารถวิ่งเร็วมากครับคืออย่างนี้ครับ อันตรายเพราะว่าไม่มีเสื้อ
สะท้อนแสง ผมจึงเห็นใจคนที่ทํางานเพื่อเทศบาลเรา ทําความสะอาดทั่ว ๆ ไป ผมตื่นตี ๕
ทุกวัน อยากจะพูดในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ขออนุญาตท่านประธานสภาว่าให้ท่านผู้บริหารช่วย
จัดซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้กับคนงานสักหน่อยครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเรา
ขอบคุณมากครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอฝากไว้ด้วยครับผู้บริหาร ขอบคุณครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล คือ ๒ – ๓ วันนี้ ผมไปตลาดสดเทศบาล มีประชาชนเรียก
ผมไปถามช่วยถามทีสิพ่อค้าแม่ที่เขาจองที่ขายของในตลาดสดเทศบาลนั้น เขามีการให้เช่าช่วง
ด้วยหรือครับ เพราะตอนนี้ที่มีการให้เช่าช่วงไว้ ผู้ที่เช่าช่วงไว้ก็มีการให้เช่าต่ออีก ทีนี้อยากจะ
ให้สุ่มตัวอย่างดูได้ไหมครับและยึดคืนเลยสงสารผู้ที่มาเช่าช่วงต่อต้องมาเสียค่าเช่าที่แพง เขาก็
บอกให้ช่วยถามที่เถอะครับ ขอขอบคุณครับ

- ๖ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องการเช่า
ช่วงได้หรือเปล่า ถ้าเช่าช่วงไม่ได้ก็คงต้องมีการตรวจสอบว่าการเช่าช่วงผิดระเบียบไหม ถ้าโดย
ปกติถ้าผิดปกติก็ต้องยึดคืนนะครับ เดี๋ยวจะให้ทางกองสาธารณสุขฯ ช่วยดูให้ว่ามีการเช่าช่วง
กันไปถึงขั้นไหนนะครับ ถ้าเกิดมีการเช่าช่วงจริงอาจจะมีการแจ้งเตือนก่อนหรือว่าอาจจะต้อง
ทําการโดยเด็ดขาดหรือเปล่า เดี๋ยวต้องไปดูในระเบียบนิดหนึ่งว่าในระเบียบบอกว่าอย่างไร
ก็ฝากทางกองสาธารณสุขฯ ดูนะครับ เรื่องนี้นะครับว่าระเบียบว่าอย่างไรว่าไปตามนั้นนะครับ
แต่ว่าอาจจะมาวิเคราะห์ก่อน อาจจะมีประกาศใบเหลืองก่อน ต่อไปนี้ห้ามเช่าช่วงนะครับ
ถ้าเช่าช่วงโดนนะ อาจจะเป็นอย่างนั้น ขอบคุณครับ
ครับ เชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ขอกล่าวถึงเรื่องเสื้อสะท้อนแสง
ผมจําได้ว่าสโมสรโรตารี่เมืองชัยนาท ได้เคยทําไว้ให้กับเทศบาลฯ เรานะครับ จํานวนเกือบ
๕๐ ตัว แล้วทางกองสาธารณสุขฯ ได้แจกให้กับพนักงานไปแล้ว รู้สึกจะเป็นปี ๕๗ , ๕๘ นะ
ครับ และก็มีการติดลําดับหมายเลขไว้ด้วย หมายเลข ๑ , ๒, ๓ แต่ปรากฏว่าพนักงานไม่ใส่
เองครับ ผมก็ยังข้องใจอยู่เลยครับ เพราะสมัยนั้นผมเองจะพูดได้ว่าเป็นคนจัดหามาด้วยนะครับ
และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเช่าช่วงล็อคในตลาดสดทวีกิจ ตลาดสดเทศบาลฯ เรา คือจริงๆ
แล้วเดิมทีผมเองได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้นําแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเก่าทั้งหมดและก็ทั้ง
ถนนที่ขายอยู่ให้เข้าไปอยู่ข้างใน ปรากฏว่าเข้าไปแล้วธุรกิจไม่ดีครับขายไม่ได้ พอขายไม่ได้ก็มี
การเซ้งเช่าช่วงกัน แต่ที่เซ้งเช่าช่วงกันก็ไม่ได้ค้าขายนะครับ ก็ยังปล่อยล็อคว่างไว้อย่างอยู่อย่าง
นั้นและผมเองก็ไม่อยากก้าวก่าย เพราะว่าเรื่องเงินทองนี้ไม่อยากไปยุ่งด้วย คือกลัวจะมีปัญหา
ผมเองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในนั้นด้วย ก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องเงินเพราะผมเคยไปเก็บค่าล็อค
แล้วยุ่งเรื่องเงินคือผมขอเขาให้มาทําบ่อบําบัดน้ําเสีย เขาไม่ยอมทํานะครับ บ่อดักไขมัน ผม
บอกว่าคุณมาทําให้ผมสิ มันเป็นเงินแค่ ๖,๐๐๐ บาท ถ้าคุณไม่ทําผมจะหักเงินค่าเช่าล็อคนี้ ผม
เก็บให้คุณ ๆ นี้ไปทําเอง เขาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยทําและเขาก็เก็บเงินไป ผมก็ประกาศตั้งแต่ บัด
นั้นว่าต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นคนเก็บค่าล็อค เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ครับ เข้าที่ไหนพัง ที่นั่นก็
อยากจะทราบว่า การที่มีผู้ร้องว่าให้เช่าช่วงนี้ ถ้าเปิดเผยได้ช่วยเปิดเผยให้ผมหน่อย
ผมจะได้ไปไล่ได้ครับ ขอบคุณครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องเช่าช่วงตลาด
ก็คงจะหลัก ๆ ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นตลาดตอนเย็นมากกว่า คงจะไม่ใช่ตลาดข้างใน เพราะว่า
ตลาดเย็นมันจะขายดีกว่า ก็สําหรับเรื่องเสื้อสะท้อนแสงนะครับ สอบถามทาง
กองสาธารณสุขฯ ได้แจกไปแล้ว แต่เนื่องจากว่าพนักงานเราอาจจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็ไม่เป็นไร
ครับเดี๋ยวจะให้ทางท่าน ผอ.สาธารณสุขฯ ช่วยกําชับ เพราะว่าหลาย ๆ ท่านก็เป็นห่วงอยู่ว่า
เวลามันเกิดอุบัติเหตุ ตี ๕ บางทีเขากวาดถนนก็ไม่ได้ดูรถไงเผลอไปทําหน้าที่ คนขับรถก็มอง
ไม่ เห็นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกครับ สําหรับเรื่องตลาดเดี๋ยวจะให้
ท่าน ผอ.สาธารณสุขฯ ช่วยดูให้ครับและก็อาจจะต้องเรียกมากําชับก่อนในเบื้องต้นครับ
ส่วนมาตรการขั้นเด็ดขาดค่อยมาว่ากันอีกทีครับ ขอบคุณครับ

- ๗ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล
เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะอภิปรายเรื่องรถขยะนะครับ มีเป็นประจํารถขยะออก
คนเก็บวิ่งตามหลังแล้วก็ลากถังไปด้วยและเอาไปตั้งเลยบ้าน แล้วก็หลาย ๆ ที่หน้าโรงเรียน
อนุบาลก็เหมือนกัน เช้านี้อยู่ตรงนี้อีก ๒ วัน เช้าไปอยู่ตรงโน้นไม่ได้ตั้งที่เก่า อยากจะให้
ท่านรองปิยะฯ ช่วยดูแลให้หน่อยครับและก็ช่วยรับปากกับผมในที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่านโสพลฯ
ครับที่นําเรื่องมาให้ทราบว่ามีปัญหาอะไรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะขอปรึกษากับ
ท่าน ผอ.สาธารณสุขฯ และก็จะไปจัดการให้นะครับ ขอบคุณครับ
เชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ์ชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล คือที่ท่านโสพลฯ พูดมาผมนึกได้ว่ามีคนถามผมว่าการ
จัดเก็บค่าขยะนี้ทําไมบ้านนั้นเก็บบ้านนี้ไม่เก็บ ผมเลยอยากจะให้ทางกองสาธารณสุขฯ ช่วย
อธิบายครับ เราจัดเก็บค่าเก็บขยะนี้แต่ละบ้านนี้เราเก็บทุกบ้านหรือเปล่าครับ ตามร้านค้าและ
เราเคยพิจารณาหรือเปล่าว่าร้านไหนทําให้เกิดขยะมูลฝอยมากเก็บตามอัตราได้หรือเปล่าหรือ
บ้านไหนที่มันเยอะจริง ๆ ให้เขาขนส่งให้เราได้หรือเปล่า เพราะว่าผมเห็นวางกองไว้ ดูแล้วไม่
สบายตาและมันเสียทัศนียภาพ ถ้าจะประสานกับทางร้านค้าว่าขยะคุณเยอะคุณขนมาให้เราได้
ไหม แต่เราตั้งจุดรอไว้เลยว่า ณ ตรงนี้เราจะรับขยะคุณกี่โมงคุณมาได้เลยดีกว่าให้เขาไปใส่ถุง
และไปวางกองแล้วมันดูอุจาดตาและมันไม่สวยงามกับบ้านเมืองของเรา ซึ่งเราทําไว้ดีอยู่แล้ว
พนั ก งานของเราอุ ต ส่ า ห์ ก วาดไว้ เ รี ย บร้ อ ย แต่ ไ ปวางกองไว้ มั น อย่ า งไรก็ ข อให้
ท่าน ผอ. สาธารณสุขฯ ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยว่าจะเรียกประชุมดีไหมว่าเรามีเสนอนโยบาย
ขยะ ขอบคุณมาก คุณกรุณานํามาส่งเราได้ไหม หรือจะให้เราไปเก็บ ๆ กี่โมง แต่ว่าอย่าวาง
กองรอไว้เลย ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องขยะนะ
ครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่เราต้องทําวันนี้เราจัดเก็บขยะเราขาดทุนปีละ
ประมาณสองล้านกว่าบาท ผมมาคิดดูแล้วที่จ้างพนักงาน ค่าน้ํามัน ค่าอะไรทุกอย่างนี้ถามว่า
เราเก็บค่าขยะปีละแสนกว่าบาทถ้าผมจําไม่ผิดในเทศบัญญัติปีละไม่เกินสองแสนบาท
ประมาณสองแสนบาทค่าขยะมูลฝอยถามว่าทั่วถึงไหมไม่ทั่วถึงที่ไม่ทั่วถึงเพราะว่าคือการเก็บ
ขยะหลายที่ ๆ ก็เป็นปัญหาเหมือนเราแม้กระทั่งเทศบาลอื่น ๆ บางแห่ง เขาให้ชุมชนเป็นคน
เก็บและก็มาแบ่งรายได้บางส่วนให้ชุมชน ๆ เป็นคนเก็บเลยชุมชนไหนก็ชุมชนนั้นเก็บบ้านละ

- ๘ ๒๐ บาท และก็มีส่วนแบ่งให้กับชุมชนไปบางแหล่งทําแบบนี้ แต่ของเราไม่ได้ทําแบบนั้น เพราะ
จริง ๆ มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทํา เราเก็บภาษีโรงเรือน เมื่อมีหน้าที่ในด้านการจัดเก็บขยะเรา
ต้องมีหน้าที่ ของเทศบาลเมืองชัยนาท ต้องมีขยะต้องจัดเก็บขยะ ต้องมีโรงฆ่าสัตว์ ข้อบังคับ
ตามกฎหมายต้องมี เทศบาลตําบลไม่ได้บังคับ เพราะฉะนั้นถ้าจะดูว่าอันไหนที่เป็นหน้าที่นี้
ท่านต้องไปดูในพระราชบัญญัติเทศบาล หน้าที่ของเทศบาลเมืองมีเรื่องอะไรบ้างในนั้นจะมีเรื่อง
ขยะมู ล ฝอยกั บ เรื่ อ งโรงฆ่ า สั ต ว์ ด้ ว ย อั น นี้ ค ร่ า ว ๆ แต่ ใ นรายละเอี ย ดมั น มี อี ก หลาย ๆ ข้ อ
จะอธิบายให้ท่านเห็ นว่าเรื่ องการจัดเก็บขยะนี้ ถามว่าวันนี้ เราขาดทุนไม่ เก็บได้ไหม ไม่ได้
ปัญหาคือไม่เก็บไม่ได้ ต้องเก็บ ถามว่าถ้าชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเรา ๆ ไม่เก็บเขาได้ไหมก็
ไม่ได้ มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเก็บ ไม่เก็บผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น ตอนต้นอธิบายให้ท่านทราบ
ว่าเราขอความร่วมมือเขาถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือกับเรา ๆ ทําอะไรเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ต้อง
เก็บอย่างเดียว เขาก็มีหน้าที่ทิ้งจริง ๆ มันมีเทศบัญญัติปรับแต่เราต้องปรับ หลักการต้องปรับ มี
หน้าที่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นการจัดเก็บขยะเป็นหน้าที่ของเราโดยตรง ตอนนี้ทางกองสาธารณสุข
ฯ ได้ทําโครงการเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะแม้กระทั่งการจัดเก็บขยะ สมัยก่อนเราเก็บรวด
เดียวพอเก็บรวดเดียวบางทีมีขยะล้น ก็มีหลายสาเหตุบางที่ลูกน้องเราเองมีขยะอยู่ครึ่งถังไม่ทิ้งก็
ปล่อยไว้ครึ่งถังยังไม่เก็บพอมีคนมาทิ้งอีกและอีกหลาย ๆ คนมาทิ้งขยะมันก็เลยล้นออกมา ทีนี้
ท่าน ผอ. สาธารณสุขฯ ก็เลยแก้ปัญหาใหม่ก็คือถ้ายังล้นก็เก็บเพิ่มรอบตอนนี้ก็เป็น ๒ รอบแล้ว
ลูกน้องก็ไม่อยากเพิ่มรอบแทนที่จะไปทํามาหากินอย่างอื่นได้ อันนี้ต้องเพิ่มรอบเป็น ๑๑.๐๐ น.
กับ ๑๘.๐๐ น. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเก็บเต็มที่เพราะไม่อยากจะ เพิ่มรอบ ท่านจะสังเกตว่า
ตอนนี้ขยะที่ล้นตามถนนสายหลัก เช่น ถนนวงษ์โต ถนนพรหมประเสริฐ ถนนชัยณรงค์ จะไม่
ค่อยมีขยะล้น ถ้าสังเกตภายในเดือนนี้ที่ผ่านมานะครับจะไม่ค่อยมี เนื่องจากว่าทางนโยบายกอง
สาธารณสุขฯ เขาให้เพิ่มรอบการเก็บและขยะลดลงแล้วนี้เราเอาถังขยะออก ตอนนี้ถังจะเริ่ม
ลดลงบางแห่งมี ๔ - ๕ ใบ จะเหลือ ๒ ใบ อนาคตก็จะเหลือใบเดียว ก็จะต้องประชาสัมพันธ์
ไม่ให้มีถังขยะและก็จะมาอย่างที่ท่าน สท.กิตติ์ชนม์ฯ เสนอว่าต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง
ประชาชนทราบว่าเราจะให้มาทิ้งขยะทั้งถุงได้ตอนไหน ตอนนี้มันยังไม่ถึง อย่างตรงร้านสวยจริง
เขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องผัก เขาจะทิ้งเยอะอันนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นเวลานั้น เราต้องกําหนดไว้แต่ถ้า
ถึงเวลานั้นจริง ๆ เราอาจจะต้องมีรถไปเก็บตรงนั้นอีกทีเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ท่านสมาชิกห่วง
เรื่องขยะตกค้างที่มาวางไว้บางที่มีสุนัขไปคุ้ยเขี่ยก็เกิดปัญหา ก็ขอเรียนว่าตอนนี้บ้านเมืองเรา
กําลังจัดทําเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วน และเรียนกับท่าน สท.โสพลฯ ให้ทราบว่าตอนนี้อยากจะให้
ช่วยสอดส่องดูแลว่าตรงไหนมีขยะตกค้าง จริง ๆ ท่านโทรบอกผมหรือโทรบอก ผอ.สุชาติฯ ก็
ได้ ผอ.สุชาติฯ เขาก็จะมีลูกน้องไปเก็บได้ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยดูด้วย ถ้าขยะตรงไหน
ตกค้างหรือมีถังขยะล้นรีบแจ้ง เพราะจะไม่ให้มีถังขยะล้น เมื่อก่อนตรงหน้าศาลากลางตรง
ศาลาประชาคมท่านจะเห็นล้นประจํา ผมก็ไม่รู้สาเหตุอะไรแต่ ผอ.สุชาติฯ ตามไปดูแล้ว บางที
ลูกน้องก็เหลือขยะครึ่งถังไม่ทิ้งและพอชาวบ้านมาทิ้งก่อนถังก็เลยล้น มันก็เป็นปัญหาแต่ตอนนี้
ปัญหาหายไปแล้ว เพราะว่าคุณไม่ทิ้งคุณก็เพิ่มรอบลูกน้องก็ไม่อยากจะเพิ่มรอบก็ต้องทิ้งโดย
ละเอียด ก็เรียนว่าในอนาคตถนนเส้นหลักๆ อาจจะไม่มีถังขยะผมว่าไม่น่าเกิน ๕ - ๖ เดือน นี้
อาจจะต้องไม่มีถังขยะเป็นบางเส้นนะครับตอนนี้ถนนชัยณรงค์ริมน้ําไม่มีถังขยะ ถ้าท่านสังเกต
นะต่อไปก็เป็นเส้นวงษ์โตกับพรหมประเสริฐ

- ๙ เอาเส้นหลักแต่ว่าเส้นในซอยคงต้องปล่อยให้มีคงไม่มีไม่ได้ในซอยนะครับ เพราะว่าชาวบ้านส่วน
ใหญ่ต้องมาทิ้งนอกบ้าน แต่ของเรามันใส่เป็นถุงดําได้ ก็เรียนว่าการแก้ปัญหาขยะนี้ยาก
พอสมควรถังขยะนี้อย่างที่ท่าน สท.โสพลฯ ว่าบางบ้านอยากได้ถังขยะแต่ไม่อยากมาอยู่หน้า
บ้านอยากให้ไปอยู่ตรงข้าม เพราะว่าจะได้ทิ้งไม่ไกลและไม่ต้องเหม็นในอนาคตต้องไม่มีอย่าง
เดียวไม่มีแล้วมันจะดูเป็นเมืองกว่า ก็เรียนว่าอยากจะให้ท่านสมาชิกพวกเราทุกท่านช่วยกันถ้า
ตรงไหนขยะล้นให้ช่วยแจ้งผมหรือแจ้งรองปิยะฯ หรือแจ้งทางท่านผอ.สุชาติฯ ก็ได้นะครับ
ช่วยกันเพราะว่ามันก็หน้าตาพวกเราด้วย ขยะล้นมันฟ้องว่าเราไม่ดูแลเลย ผมก็เลยกําชับท่าน
ผอ.สุชาติฯ ก็เลยประชุมลูกน้อง ๒ อาทิตย์ครั้ง ก็เรียนให้ท่านประธานสภาทราบว่าเรื่องขยะก็
อยากจะฝากให้ ท่ า นสมาชิ ก ได้ ช่ ว ยกั น ด้ ว ย เพราะว่ า ผมคนเดี ย วก็ ค งจะดู ไ ม่ ไ ด้ ต ลอด
ท่านรองปิยะฯ ก็ดูอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าพวกเราช่วยกันแจ้งเห็นตรงไหนบกพร่องเราจะได้แก้ไข
ถ้ารอในสภาไม่ไหวไม่ทันครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเพิ่มเติมจากท่านนายกฯ ครับ ท่านนายกฯ พูดน่าเห็นใจ
ผมก็เห็นใจ ผอ.สุชาติฯ เรื่องขยะไม่จบหรอกครับพูดไปอย่างไรก็ไม่จบถ้าผมไม่พูดตรงนี้วันนี้
ไม่ได้เลยครับ พูดถึงขยะเพราะว่าคนในหมู่บ้านต่าง ๆ มันมีหลายหมู่บ้าน ห้องพัก ห้องแถว
เอาถุงดําใส่ขยะขี่จักรยานมาทิ้งถังขยะตามข้างถนนครับ และพวกนี้ไม่ได้เสียสตางค์นะครับ
ที่อยู่ในหอพักที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับ เขาไม่ได้เสียอะไรหรอกครับ อย่างที่ท่านนายกฯ
พูดก็น่าเห็นใจเรามีหน้าที่ทําก็ถูกเทศบาลบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับประชาชน สมัยก่อนอดีต
ท่านนายกบุญทัน พุกพ่วง เคยบอกว่าถนนวงษ์โตเป็นถนนวัฒนธรรมไม่มีถังขยะ เสร็จแล้ว
เวลารถมาเก็บถังขยะนะครับ เขาสั่นกริ่งเลยชาวบ้านก็เอาถุงดําใส่ขยะเอามาเท ๒ ข้างทาง
ถนนวงษ์โต ไม่มีถังขยะและอยู่ได้หลายปีครับและตอนหลังเป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกัน
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับเรากําลังจะทํา
ตรงนี้ใหม่แต่ทีนี้มีถังขยะมาก่อนแล้วแต่ว่าก็คงต้องลด เพราะว่าจริง ๆ ต้องไม่มี หลักการ
นะครับคือเอาถนนเส้นหลักอย่างเดียวถนนวงษ์โต ถนนพรหมประเสริฐ ถนนชัยณรงค์ แค่นั้น
ตามตรอกซอยทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นเอาถนนเส้นหลัก ๆ เป็นเส้นถนนที่คนต่างบ้านต่างเมืองมา
เห็นเราควรจะต้องทํา เดี๋ยวจะให้ทางกองสาธารณสุขฯ เร่งดําเนินการก็คงจะใช้เวลาหน่อครับ
แต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเรื่องขยะนะครับ ก็ขอเรียนว่าประชากรในเขตของเทศบาลฯ
เราลดลงนะครับ แต่ว่าท่านเห็นคนมีมากขึ้นเนื่องจากคนต่างถิ่นเป็นประชากรแฝงมาอยู่ใน
เทศบาลฯ เราเยอะและอย่างครอบครัวคนในตลาดมีลูก ๆ โตขึ้นไม่มีที่ เพราะเทศบาลฯ เราที่
น้อยก็ไปอยู่บ้านกล้วยบ้าง เขาท่าพระบ้าง ซื้อบ้านจัดสรรอยู่ต่าง ๆ มันก็ทําให้ประชากรเรา
ลดลงแต่คนมากขึ้น ชื่อในทะเบียนบ้านลดลงตอนนี้เหลือประมาณ ๑๒,๐๐๐ – ๑๓,๐๐๐ คน
ขอเรียนว่าการมีประชากรแฝงมากก็ทําให้เรื่องขยะอะไรต่าง ๆ แก้ไขได้ยากขึ้นก็ใช้แวดวง
พี่น้อง อสม. และชุมชนเป็นหลัก ขอบคุณครับ

- ๑๐ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ์ชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอปรึกษากับท่านคณะผู้บริหารนะครับ ถ้าเราเป็น
๓ ล้อ ได้ไหมครับ ๒ ชม. มาครั้งหนึ่งมารับขยะ ผมว่าดูดีนะครับคือไม่ต้องรอมากครับโดย
รถ ๓ ล้อเราหรือ ๒ – ๓ ชม. แต่ผมว่า ๒ ชม. ก็ได้ครับ เพราะว่าความต้องการของคนไม่มี
เวลาบอกนะครับ ๓ ล้อเครื่องนะครับดีกว่าใช้รถใหญ่และเราใช้คนเดียวครับ คือลองดูครับ
ถ้าได้ก็คือดีครับเพราะว่าบ้านเมืองเราสะอาดด้วยและเราไม่ได้เลียนแบบใครครับ และอันนี้
เป็นไอเดียของอดีตประธานสภาของท่านนายกฯ เรานะครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) หากไม่มี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวพรทิพย์ สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ทําการตรวจรายงานฯ
เมื่อวันที่........................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้
ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์)

