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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสี ่ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันศุกรท์ี่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

----------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล สมาชิกสภาเทศบาล  
 4.   นายฐกฤต ยมะสมิต สมาชิกสภาเทศบาล    
 5.  นางเยาวภา สุขเสวตร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายนิทัศน์ ฮวดลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นางวนิดา สุริยะวรรณากูล สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายนิยม สิงหาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายสมคิด หยกสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นจิ๋ว สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑2. นายนที  ชลธาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑4. นายมนตรี จอมผา สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ลาประชุม  
 1. นายโฆษิต เครือวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
 2. นายสุกิจ จินตพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล    ลาป่วย 
 3. นายธวัชชัย คงนะภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายมาโนช   ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 2. นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล 
 3. นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 4. นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 5. นางดรุณี เมธีวรเวช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6. นายอนิรุทย์           ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 7. นางอพิมพร  แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 8. นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายโยธา  
     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง  
 9. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 10. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑1. นางสาวธันยรัตน์      ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 12. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 ๑3. นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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 14. นางสาวณัฐชา  อัศวปรีดาสกุล  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 15. นายชานนท์ ธนุรเวท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 16. นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 17. นายนพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 18. นายอนุสรณ์ กุลทนาวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 19. นายขจร  โพธิ์นิ่มไทย ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 
 20. นายนพพร บุญธนาวงษ์ ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล    

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล บูชาพระรัตนตรัย  
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ เป็นการประชุมสภา
 เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งมีสมาชิกครบองค์ประชุม   
 โดยในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลลา จ านวน 3 คน ดังนี้ 
  1. นายโฆษิต  เครือวรรณ์    สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
  2. นายสุกิจ  จินตพงค์   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
  3. นายธวัชชัย  คงนะภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
  ในล าดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  

นายมนตรี  จอมผา  ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 

  ด้วยสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 30 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

                  (ลงชื่อ)   นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ 
(นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้  
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมทราบ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีค าสั่ง ที่ 632/2562 ลงวันที่     

31 ตุลาคม 2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล          
รายนางสาวณัฐชา อัศวปรีดาสกุล ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ     
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ได้รับทราบ และขอเชิญพนักงานเทศบาลได้กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุม 

นางสาวณัฐชา อัศวปรีดาสกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นักประชาสัมพันธ์ ดิฉัน นางสาวณัฐชา อัศวปรีดาสกุล ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัด
ปฏิบัติการ    กองวิชาการและแผนงาน ขอบคุณค่ะ 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใด 

หน้าใด ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไมม่ี) 
  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม ของนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
นายกเทศมนตรี   ของ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

 เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

  ตามที ่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖2 โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลโดยสังเขป ดังนี้ 

  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑ - 6 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 2562) จ านวนทั้งสิ้น 98 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 140,410,100 บาท 
ประกอบด้วย 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว/บริการและคุณภาพอาหาร  
 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 240,000 บาท แยกเป็น 
   1.๑ ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  02  โครงการ 
   1.2 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  01  โครงการ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 จ านวน ๑5 โครงการ งบประมาณ 26,320,000 บาท แยกเป็น 
   ๒.1 ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  13  โครงการ   
   2.2 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  02  โครงการ 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างสังคมมีสุข 
 จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 60,266,400 บาท แยกเป็น 
   ๓.๑ ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  24  โครงการ 
   3.2 ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  02  โครงการ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและกายภาพเมือง 
 จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 3,974,000 บาท   
   ๔.๑ อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  08  โครงการ 
   ๔.2 ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  01  โครงการ 
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  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมและการเรียนรู้   
อย่างต่อเนื่อง  จ านวน 31 โครงการ งบประมาณ 44,957,300 บาท แยกเป็น 

   ๕.๑ ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  17  โครงการ 
   ๕.๒ อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  01  โครงการ 
   ๕.๓ ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  13  โครงการ 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 4,652,400 บาท แยกเป็น 
   ๖.๑ ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  06  โครงการ 
   ๖.๒ ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  08  โครงการ 

  * โครงการ/กิจกรรม ที่มีสถานะอยู่ระหว่างด าเนินการ หมายถึง โครงการ/
กิจกรรม ที่เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ หรือโครงการที่ยังด าเนินการ    
ไม่แล้วเสร็จ 

  ** โครงการ/กิจกรรม ที่มีสถานะไม่ได้ด าเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ แต่มีการโอนลดงบประมาณ เพ่ือน าไปโอนเพ่ิมให้กับ
โครงการอ่ืนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ หรือเป็นโครงการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2563 

  จึงเรียนรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
ซึ่งได้มอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ ตามที่ได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผล    
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ของนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล
 ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม  
 หรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ในเอกสารแนบญัตติดังกล่าว หน้าที่ 102 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและกายภาพเมือง
 จ านวน 24 โครงการ แต่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จเพียง 9 โครงการ จึงขอสอบถามว่า
 มีโครงการใดบ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด และจะด าเนินการแล้วเสร็จ
 ในปีงบประมาณใด เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนได้รับทราบข้อมูล
 เนื่องจากได้ล่วงเลยระยะเวลามาพอสมควรแล้ว  
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตครับ ในเอกสารแนบญัตติดังกล่าว หน้าที่ 25 จะมีรายละเอียด
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โครงการที่ชัดเจน ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรี 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญเจ้าหน้าทีค่รับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสกลเขต  ปฐวีรัตน์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบาย ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม จ านวน 9 โครงการ ดังกล่าว เป็นโครงการ
และแผนช านาญการ ในเทศบัญญัติ ไม่ใช่โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ โดยโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4
 ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีจ านวน 24 โครงการ
 แต่เทศบาลมีงบประมาณท่ีจะสามารถน าไปบรรจุในเทศบัญญัติได้ จ านวน 9 โครงการ
 ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน      
 1 โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมครับ ในวิธีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ได้อ านวยความสะดวกให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในการเสนอความเห็น 
นายกเทศมนตรี โดยจะไม่ตัดความเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดออกไป โดยจะมีการประชาคม
 เพ่ือให้รับทราบข้อมูลปัญหา อุปสรรค ตามที่ประชาชนต้องการ รวมถึงตามที่ท่านสมาชิก
 สภาเทศบาลได้ลงพ้ืนที่สอบถามประชาชน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
 เทศบาล ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 24 โครงการ ถือว่ามีจ านวนมาก แต่เมื่อ
 น ามาด าเนินการจริง จะด าเนินการเพียง 9 โครงการ โดยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ต้องเฉลี่ย
 ไปตามงบประมาณที่เทศบาลมีอยู่และสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
 หรือในช่วงเวลาที่ผ่านมา โครงการใดที่เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ หรือโครงการใด
 ที่มีงบประมาณเหลือจ่าย เทศบาลสามารถโอนลดและโอนเพ่ิม เพ่ือน างบประมาณ  
 ไปด าเนินการโครงการที่จะท าเพ่ิมเติมได้ และขออนุญาตเรียนให้ทราบอีกหนึ่งเรื่อง
 กรณีโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลได้กันเงินงบประมาณไว้ และโครงการใหม่ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 ผมได้ประชุมร่วมกับทุกส่วน โดยเฉพาะกองช่าง ได้มีการแบ่งแยกงาน
 ตามโครงการให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง และระยะเวลาที่จะด าเนินการแล้วเสร็จ
 เพ่ือเป็นการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการมอบหมาย
 งานในภาพรวม ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ซึ่งท าให้ไม่สามารถติดตาม
 งานได้ ผมจึงได้ปรับเปลี่ยนให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ซึ่งเมื่อถึง
 ระยะเวลาที่ก าหนด โครงการใดไม่ส าเร็จ จะสามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นเพราะใคร
 ไม่ได้ด าเนินการ และสามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของประชาชน
 ในพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกท่านเข้าใจดีว่าในเขตพ้ืนที่เทศบาล เป็นชุมชนที่มีจ านวน
 ประชากรหนาแน่น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีให้แก้ไขทุกวัน แต่เทศบาล
 ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนครับ 
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ     
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการทวงถามจากประชาชนในพ้ืนที่ว่า เพราะเหตุใด
 โครงการต่าง ๆ ที่สภาฯ ได้อนุมัติไปแล้วจึงยังไม่มีการด าเนินการ ซึ่งสมาชิกสภา
 เทศบาลจะได้ชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนทีร่ับทราบ โดยข้าราชการประจ าก็ต้องเข้าใจบ้างว่า
 สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องรับเรื่องร้องเรียน ปัญหา อุปสรรค ความเดือดร้อนต่าง ๆ
 ของประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด ดังนั้น หากมีการทวงถามบ่อยครั้ง ก็อย่าคิดว่า
 เป็นการสร้างความร าคาญให้กับข้าราชการประจ า ซึ่งเป็นหน้าทีข่องสมาชิกสภาเทศบาล
 ในการเป็นตัวแทนประชาชน รับเรื่องต่าง ๆ และน าเข้าสู่ระบบราชการต่อไป 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.ธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ครับ     
ประธานสภาเทศบาล 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กรณียุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและกายภาพเมือง โครงการ   
 ที่ไม่ได้ด าเนินการ ในเอกสารแนบญัตติ หน้าที่ 47 โครงการตีเส้นจราจรภายในเขต
 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หมายเหตุไว้ว่า อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสถานที่
 ด าเนินการ ผมมีข้อสงสัยว่า เป็นสถานที่เดียวกันกับที่เทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุง
 ฟุตบาททางเท้าและถนนหรือไม ่ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงเป็นผู้ตอบข้อซักถามครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญเจ้าหน้าทีค่รับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส าหรับโครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ได้รายงานว่า
 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น ตามแผนด าเนินการเทศบาล       
 จะด าเนินการที่ชุมชนบางจะเกร็ง 3, 4 ตั้งแต่ปากซอยบางจะเกร็ง 3 ไปจนถึง       
 บางจะเกร็ง 4 ซึ่งเมื่อด าเนินการลงพื้นที่แล้ว เกิดปัญหาในการวัดระยะของเส้นจราจร
 เนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีเส้นจราจรมาตั้งแต่ต้น จึงอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
 สถานที่มาด าเนินการที่ถนนประสิทธิ์พัฒนา ในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีการด าเนินการ    
 โดยโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งไม่ต้องผ่าน
 ความเห็นชอบจากสภาฯ โดยจะด าเนินการในเรื่องของการประมาณราคาครับ 
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.ธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ครับ     
ประธานสภาเทศบาล 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขออนุญาตสอบถาม กรณีท่ีด าเนินการทาสีตีเส้นจราจรบริเวณถนนราชญาติรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล และบริเวณชุมชนซอยวัดหลังบ้าน ใช่โครงการดังกล่าวหรือไม่ครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญเจ้าหน้าทีค่รับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  ขออนุญาตครับ การด าเนินการทาสีตีเส้นบริเวณดังกล่าวไม่ใช่โครงการเดียวกนั 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ โดยเป็นการลงพ้ืนที่น าวัสดุอุปกรณ์ทาสีไปด าเนินการเองโดยบุคลากรของเทศบาล
 แต่โครงการที่จะด าเนินการเป็นการจ้างเหมาบริการมาตีเส้นจราจรครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.ธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ครับ     
ประธานสภาเทศบาล 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขออนุญาตสอบถาม งบประมาณในส่วนนี้ ถ้าไม่ได้ใช้จะตกเป็นเงินสะสมของ
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลใช่หรือไม่ครับ  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญเจ้าหน้าทีค่รับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  ขออนุญาตครับ ตกเป็นเงินสะสมเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วครับ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล เสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนในบริเวณตลาดและชุมชนเขตเทศบาล ขอให้เทศบาล
 เร่งรัดด าเนินการลาดยางปูถนนบริเวณตลาดในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จจากการน าสายไฟ
 ลงดิน โดยต้องการทราบว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด และได้รับการร้องเรียนจาก
 ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาล ตั้งแต่บริเวณสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
 ถึงบริเวณตลาด พบคอสะพานตามจุดต่าง ๆ เกิดความช ารุดเสียหาย โดยเฉพาะสะพาน
 ข้ามคลองกระซ้า ซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์พลิกคว่ าหลายครั้ง จึงขอให้ท่าน
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และกองช่าง ลงพ้ืนที่ไปส ารวจเพ่ือประมาณการ   
 ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหาดังกล่าว 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ กรณีขอให้เร่งรัดด าเนินการลาดยางปูถนนบริเวณตลาด เทศบาลได้เชิญผู้รับจ้างทั้ง   
นายกเทศมนตรี 2 บริษัท ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จมาพูดคุยแล้ว พบว่า ผู้รับจ้างมีข้อสงสัยในเรื่อง   
 การปรับลดราคา ซ่ึงได้ตกลงกันเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ทางประสานค้าไม้ หนึ่งในผู้รับจ้าง
 แจ้งว่าจะเร่งด าเนินการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562    
 ซ่ึงยังอยู่ในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง โดยหากด าเนินการเกินระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา
 ก็จะถูกปรับเงินตามระเบียบต่อไป ส าหรับกรณีคอสะพานช ารุดเสียหาย เทศบาล    
 ได้พูดคุยกับกองช่างเรียบร้อยแล้ว พบว่า ยางมะตอยถุงท่ีจัดซื้อไว้ได้น าไปใช้หมดแล้ว
 ท าให้ไม่สามารถน าไปซ่อมแซมบริเวณคอสะพานต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหายได ้ซึ่งเทศบาล
 ได้จัดซื้อยางมะตอยถุงเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว โดยมีการส่งมอบในวันนี้ และจะเร่งรัด
 ด าเนินการลงพื้นที่ไปซ่อมแซมคอสะพานต่าง ๆ ต่อไป   

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ 

นางวนิดา  สุริยะวรรณากูล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในพ้ืนที่ได้ฝากดิฉันมาสอบถามว่า โครงการตีเส้นจราจรใหม่ จะตีเส้นตาม     
 เส้นเดิมหรือไม่ เนื่องจากไหล่ทางมีระยะกว้างกว่าเดิม และบริเวณถนนราชญาติรักษา
 จะมีการลาดยางใหม่หรือไม่ เนื่องจากถนนมีสภาพขรุขระมาก   

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ถนนเส้นดังกล่าว ทางกองช่างแจ้งว่าเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
นายกเทศมนตรี ส าหรับปรับปรุง ถ้าหากต้องการให้ด าเนินการปรับปรุงก็ให้เสนอเรื่องมาเพ่ือเทศบาล
 จะได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไป หรือถ้ามีเงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ
 และเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก็อาจจะด าเนินการได้โดยตั้งเป็นรายการใหม่
 น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ แต่ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่ผม  
 ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ พบว่า ถนนหลายเส้นในเขตเทศบาลยังไม่ได้รับการปรับปรุง
 ถนนบางเส้นปูนเสื่อมสภาพหมดแล้ว ถนนบางเส้นฝาท่อที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้
 เนื่องจากปูนไม่สามารถรองรับน้ าหนักของฝาท่อใหม่ได้ ในบางจุดจ าเป็นต้องจัดซื้อ
 แผ่นเหล็กน าไปเจาะพุกเพ่ือทดแทนเป็นการชั่วคราว ซ่ึงถนนหลายเส้นไม่สามารถซ่อม
 ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ จึงต้องท าโครงการใหม่ แต่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
 ซึ่งเทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัดและน้อยลงจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา เนื่องจากการ
 เก็บภาษีได้ลดน้อยลงประมาณ 6,000,000 บาท ทั้งที่มีโครงการที่จ าเป็นต้อง
 ด าเนินการหลายโครงการ และต้องการงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนของการตีเส้นจราจร
 ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตครับ กรณีถนนที่จะตีเส้นจราจรใหม่ ไม่มีเส้นข้างมาตั้งแต่ต้น 
หัวหน้าฝ่ายโยธา       โดยเทศบาลจะด าเนินการตีเส้นกลาง และเส้นข้างตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ซึ่งก าหนดว่า เส้นจราจรกว้างข้างละ 2 เมตร จึงต้องวัดจากเส้นกลางออกไป ท าให้
 พ้ืนที่ด้านข้างเหลือไม่เท่ากัน เนื่องจากถนนกว้างไม่เท่ากัน โดยเฉพาะบริเวณธนาคาร
 ไทยพาณิชย์ และการตีเส้นข้างไม่ได้ตีไว้ส าหรับให้รถจอดครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงแล้ว ซึ่งได้ข้อมูลตรงกับที่เจ้าหน้าที่ชี้แจง
 แต่มีนัยยะอยู่ว่า ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของเมืองนั้น ๆ ด้วย ผมเองไม่ได้เห็นด้วย     
 กับวิธีการตีเส้นดังกล่าว ซึ่งบางเมืองไม่จ าเป็นต้องตีเส้นแบบนี้ก็ได้ เนื่องจากรถสามารถ
 วิ่งได้ช่องจราจรเดียว ประกอบกับหากจอดรถบริเวณริมฟุตบาท ซึ่งมีเส้นทึบเดิมอยู่
 แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองความเสียหาย สิ่งที่ควรท าคือ
 การตีเส้นริมฟุตบาท หรือทาสีพ้ืนตรงขอบฟุตบาทด้วย เพ่ือให้เห็นแนวฟุตบาท       
 ผมจึงขอเสนอให้แก้ไขโดยน าเส้นข้างออกไป และตีเส้นขอบฟุตบาทแทน  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตครับ การตีเส้นจราจรสามารถพิจารณาเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ท่าน ส.ท.นิยม อภิปราย เป็นข้อเสนอที่ควรน ามาพิจารณา เนื่องจากการตีเส้น
นายกเทศมนตรี จราจรใหม่ท าให้ประชาชนสับสนวา่สามารถจอดรถบริเวณริมฟุตบาทได้หรือไม่ ซึ่งกองช่าง
 ต้องด าเนินการตีเส้นตามระเบียบที่ก าหนด แต่ถนนในเขตเทศบาลเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ใช่
 เป็นถนนจริง ๆ เป็นจุดผ่อนผันที่ค้าขายด้วย การจอดรถข้างทาง การค้าขายริมฟุตบาท
 ท าให้แยกไม่ออกว่าพ้ืนที่ใดควรเป็นถนน พ้ืนที่ใดควรเป็นไหล่ทางและฟุตบาท ผมขอ
 น้อมรับกลับไปพิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการอย่างไรให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน
 ประเด็นที่สอง การตีเส้นแบ่งพ้ืนที่จุดผ่อนผันเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากถนน
 ในเขตเทศบาลหลาย ๆ พ้ืนที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพ้ืนที่ค้าขาย ท าให้ประชาชนต้อง    
 ลงมาเดินบนถนน รถสัญจรไป-มาล าบาก ก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน บางกรณีก็
 อะลุ่มอล่วยกันบ้าง ซึ่งเทศบาลจะไปด าเนินการตีเส้น แบ่งพ้ืนที่ค้าขาย จุดผ่อนผัน
 และผิวจราจร โดยอาจจะมีการบังคับเพ่ือให้เป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานของฟุตบาท เนื่องจากมีการก่อสร้างปรับปรุงถนน
 ในเขตเทศบาล ซึ่งฟุตบาทแต่ละพ้ืนที่มีความสูงไม่เท่ากัน จึงขอสอบถามว่า ความสูง
 ของฟุตบาทตามมาตรฐานก าหนดไว้เท่าใด และมีวิธีการวัดอย่างไร  
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องของฟุตบาท บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ โดยปกติ
 แนวของฟุตบาทจะต้องตั้งตรง ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงออกแบบฟุตบาท
 บริเวณดังกล่าวเป็นแนวลาดเอียง ในอนาคตถ้ามีการเสริมถนนให้สูงขึ้น ผมเห็นว่า   
 จะกลายเป็นเส้นทางให้รถวิ่งขึ้นฟุตบาทท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ผมมีข้อสงสัยในมาตรฐาน
 ความสูงของฟุตบาทเช่นเดียวกับท่านเลขานุการสภาเทศบาล จึงขอสอบถามว่า
 ฟุตบาทดังกล่าวไดด้ าเนินการก่อสร้างตามแบบตั้งแต่ต้นหรือไม่ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ ผมไม่เข้าใจเช่นกันว่าเพราะเหตุใดฟุตบาทที่ได้ด าเนินการก่อสร้างจึงเป็นแนว
ประธานสภาเทศบาล ลาดเอียงขนาดนั้น โดยอาจจะมีเหตุผลว่าเพ่ือไม่ให้ปิดร่องน้ าบริเวณดังกล่าว แต่เมื่อ     
 ฟุตบาทมีความลาดเอียงมาก ในอนาคตถ้ามีการเสริมถนนให้สูงขึ้น จะท าให้ฟุตบาท  
 เตี้ยมากครับ 
  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ช่างได้ออกแบบครั้งแรกจะด าเนินการปูอิฐตัวหนอนเพ่ือท าให้ฟุตบาทสูงขึ้น 
นายกเทศมนตรี เนื่องจากต้องรองรับการลาดยางผิวจราจรที่สูงขึ้น แต่การด าเนินการปรับปรุงฟุตบาท
 ที่ผ่านมาเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตลาด โดยประชาชนยืนยันว่า
 ฟุตบาททีเ่ทศบาลจะด าเนินการปรับปรุงยังมีความแข็งแรง สามารถใช้งานได้อยู่ และ
 ไม่ยินยอมให้เทศบาลด าเนินการปรับปรุง ส าหรับมาตรฐานความสูงของฟุตบาท
 ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้สอบถาม จะเท่ากับการก้าวขึ้นบันได โดยคนที่เดิน
 บนถนนสามารถก้าวขึ้นบนฟุตบาทได้อย่างสบาย ซ่ึงจากการสอบถามหัวหน้าฝ่ายโยธา
 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ทราบว่าไม่ได้มีมาตรฐานก าหนดไว้ตายตัว
 โดยสาเหตุที่ฟุตบาทมีความสูงน้อยลงเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ปรับปรุงฟุตบาทด้วยการ
 ปูอิฐตัวหนอน ประกอบกับมีการลาดยางถนนให้สูงขึ้น ซึ่งประชาชนที่มาขอให้เทศบาล
 หยุดด าเนินการปรับปรุงฟุตบาท ก็ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลยังมีงบประมาณ
 ในแต่ละปีที่จะด าเนินการ ถ้าเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเห็นว่าสมควรที่จะต้อง
 เปลี่ยนแปลงรูปแบบของฟุตบาท เทศบาลจะมาพิจารณาด าเนินการกันอีกครั้งหนึ่ง
 ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พูดคุยกับประชาชนว่าในอนาคตเทศบาลควรจะ
 ด าเนินการในรูปแบบใดที่เหมาะสมกับบริบทของเมือง ในส่วนของฟุตบาทที่ได้
 ด าเนินการปรับปรุงไปบางส่วนแล้วมีความลาดเอียง จากการสอบถามหัวหน้าฝ่ายโยธา
 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ทราบว่าเป็นการออกแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
 โดยมีวัตถุประสงค์ว่า บริเวณใดเป็นทางข้าม บริเวณใดเป็นทางขึ้น และทางส าหรับ   
 ผู้พิการ ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบทางช่างที่วิศวกรได้ด าเนินการแล้ว การท าเพ่ือคนส่วน
น้อย อาจจะไม่ได้ถูกต้องตรงใจทุก ๆ คน หรืออาจจะท าให้มีความรู้สึกเห็นต่าง ทั้งนี้       
 การลงประชาคม หรือการได้รับข้อมูลจากทุกฝ่าย ท าให้เกิดเป็นรูปแบบที่ออกมา     
 ในลักษณะดังกล่าว ซ่ึงไดด้ าเนินการเป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ชี้แจงว่าความสูงของฟุตบาท
 จะเท่ากับการก้าวขึ้นบันได แต่ฟุตบาทบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
 มีความสูงเกินกว่าการก้าวขึ้นบันได ชาวบ้านต้องน าคันหินมาวาง ในช่วงระหว่างการ
 ก่อสร้าง ผมได้สอบถามคนงานก่อสร้างฟุตบาทบริเวณดังกล่าวว่า ฟุตบาทจะมีความสูง
 มากเกินไปหรือไม่ ซึ่งได้ค าตอบว่า เมื่อลาดยางถนนเสร็จแล้วความสูงจะพอดีกัน     
 แต่ปัจจุบันได้ด าเนินการลาดยางและทาสีเรียบร้อยแล้ว ฟุตบาทบริเวณดังกล่าวยังมี
 ความสูงกว่าปกติ ขอให้เทศบาลลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ ขอเสริมท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ฟุตบาทบริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
ประธานสภาเทศบาล และหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความสูงมาก ท าให้ก้าวขึ้นล าบาก
 เทศบาลควรลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบดูครับ  
   เชิญท่าน ส.ท.นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ชี้แจงว่า ฟุตบาทจะลาดเอียง
 เป็นบางจุดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้พิการ แต่ที่ผมได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ พบว่า
 ฟุตบาทมีความลาดเอียงทุกจุด จึงขอสอบถามว่า ได้ก่อสร้างตามแบบหรือไม่ และ
 จุดประสงค์ในการออกแบบเพ่ืออะไร ซึ่งถ้ามีการลาดยางถนนให้สูงขึ้นอีก ความสูง
 ระหว่างพ้ืนถนนและฟุตบาทจะเหลือเท่าไหร่ และจะท าให้เกิดอันตรายหรือไม่    
 เทศบาลจะแก้ปัญหาด้วยการเสริมฟุตบาทให้สูงขึ้นด้วยใช่หรือไม่ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ผมได้สอบถามกับหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างแล้ว ทราบว่า 
นายกเทศมนตรี การก่อสร้างฟุตบาทเป็นไปตามแบบแปลนตั้งแต่ต้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภา
 เทศบาล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผมยังไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่        
 ณ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการออกแบบ
 โดยตามความคิดเห็นของผม ฟุตบาทบริเวณถนนทางเข้าเมืองที่มีลักษณะลาดเอียง
 หลายจุด ยังมีสภาพดีกว่าเดิมที่มีลักษณะเป็นร่อง โดยเฉพาะบริเวณตรงข้ามโรงเรียน
 เทศบาลวัดป้อมแก้วฯ ซึ่งท าให้รถสัญจรไป-มาล าบาก ส าหรับวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
 ต้องสอบถามกับผู้ออกแบบและผู้ด าเนินการ ณ เวลานั้น 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอขอบคุณครับ กรณีดังกล่าวก็ต้องย้อนกลับมาที่สภาเทศบาล เมื่อปี พ.ศ. 2560 
สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในการพิจารณา สภาเทศบาลได้พิจารณารายละเอียดของ
 แบบแปลนดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งสภาเทศบาลได้ทวงถามในเรื่องแบบแปลนเป็นประจ า
 แต่เมื่อได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จไปแล้ว ผมจึงถามว่า ได้ด าเนินการตามแบบแปลน
 หรือไม่ ถ้าท่านชี้แจงว่าได้ด าเนินการตามแบบแปลนแล้ว สภาฯ ก็ไม่ได้ทวงติงอะไร
 แต่ตามที่ผมได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบ พบว่า ฟุตบาทมีรูปแบบผิดแปลกจากปกติ และ
 ผมมีความเป็นห่วงในกรณีที่มีการเสริมถนนให้สูงขึ้น สภาพฟุตบาทจะเป็นอย่างไร         
 ซึ่งโดยปกติฟุตบาทจะต้องมีลักษณะตั้งตรง  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตครับ ในการพิจารณาญัตติโครงการดังกล่าว เมื่อ พ.ศ. 2560    
เลขานุการสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกองช่าง แจ้งว่า แบบแปลนที่ได้น าเสนอที่ประชุมสภา
 เทศบาลยังไม่ละเอียด และจะกลับไปเขียนรายละเอียด โดยเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง      
 ซึ่งผมและสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้ขอรายละเอียดของแบบแปลนดังกล่าว
 แต่ทางกองช่างก็ไม่ได้ส่งรายละเอียดของแบบแปลนให้สภาเทศบาลพิจารณา จนถึง
 ปัจจุบัน เป็นเรื่องจริง ทุกท่านเป็นพยานได้ และสามารถไปตรวจสอบตามรายงาน
 การประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งจะโยนความรับผิดชอบกลับมาให้สภาเทศบาลไม่ได้  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมว่าท่านปลัดเทศบาล ก็ตอบไม่ได้หรอกครับ ทางหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน
 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้องเป็นผู้ชี้แจงเอง เพราะว่าเป็นผู้ทราบข้อมูล โดยจะเรียก
 ผู้เขียนแบบมาตอบที่ประชุมสภาเทศบาลก็ได้ จะให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง    
 ได้อย่างไร เพราะท่านปลัดเทศบาลไม่ทราบข้อมูล สภาเทศบาลไม่ได้ว่ากล่าวอะไร
 แค่ต้องการทราบข้อเท็จจริงเท่านั้น 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตครับ ผมบอกตามตรงว่า ในการพิจารณาญัตติโครงการดังกล่าว  
หัวหน้าฝ่ายโยธา ผมไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยในการประชุมสภาเทศบาลครั้งดังกล่าว มีอดีต
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ท่านผู้อ านวยการกองช่าง และคณะผู้บริหารเดิม เข้าร่วมการประชุม ซึ่งผมไม่ทราบ
 เหตุผลว่า เพราะเหตุจึงก่อสร้างฟุตบาทเป็นลักษณะลาดเอียง 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายนิยม  สิงหาเจริญ  ขอบคุณท่านหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สรุปแล้วว่า ได้ออกแบบฟุตบาทเป็นลักษณะแบบนี้ บริเวณ
 วัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นลักษณะตั้งตรง บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ
 เป็นลักษณะลาดเอียง ซึ่งจริง ๆ แล้วควรเป็นลักษณะตั้งตรง  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตครับ เนื่องจากแบบแปลนที่สภาเทศบาลได้รับ ไม่ได้ลงรายละเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีผมไดอ้ภิปราย โดยผมได้ถ่ายรายละเอียดเก็บไว้ในโทรศัพท์เป็นประจ า ซึ่งไม่ได้
 ก าหนดความกว้าง ความสูงของฟุตบาทไว้ และผมยืนยันค าพูดของผมว่า กองช่าง
 ไดแ้จ้งว่าเมื่อออกแบบเสร็จจะน ารายละเอียดมาให้ ซ่ึงแบบแปลนที่ให้ตามระเบียบวาระ
 การประชุมสภาเทศบาลจะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่การออกแบบเพ่ือส่งคลังและหาผู้รับเหมา
 จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ในนามของสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ทุกท่าน ขอขอบคุณในกรณีที่มีปัญหาเรื่อง  
 ท่อระบายน้ า เทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันใจ และแก้ไขโดยละเอียด
 เวลามีปัญหาเรื่องฝาท่อระบายน้ า กองช่างก็ด าเนินการได้รวดเร็ว อีกเรื่องหนึ่ง      
 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลที่ผมได้ติติงกรณีคลองสวยน้ าใสหลังโรงเรียนอนุบาล
 สมุทรสงคราม ที่มีขยะเป็นจ านวนมาก ณ ปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว        
 ต้องขอขอบคุณทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการแก้ไข ที่ผมพูดไป      
 บางทีเห็นอะไรไม่ดีก็ต้องพูดติติง เมื่อได้รับการแก้ไข ท าให้เทศบาลมีภาพลักษณ์ดีขึ้น
 สถานทีม่ีความสะอาด ชาวบ้านไม่ว่ากล่าว ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ผมไม่ได้พูดโจมตีใคร
 ผมพูดไปตามข้อเท็จจริงที่ผมเห็น ผิดก็ว่ากันไป ถ้าท่านท าดีก็ต้องชื่นชม เป็นเรื่องที่
 น่ายินดี ทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรต้องมีส่วนรับผิดชอบครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายนที  ชลธาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณถนนหลักกับซอยแยก ทุกซอยในเขตเทศบาล ยกเว้นซอยที่เพ่ิงท าถนนใหม่
 เมื่อได้ท าถนนหลักเสร็จจะเกิดทางต่างระดับระหว่างถนนหลักกับซอยแยก ผมเชื่อว่า
 ถนนร้อยละ 80 ในเขตเทศบาลมีสภาพดังกล่าว ซึ่งเทศบาลได้บรรเทาความเดือดรอ้น
 โดยการน ายางมะตอยถุงไปโรยและบดอัดโดยก าลังคน เช่นเดียวกับคอสะพานตามที่
 ท่าน ส.ท.สุวัฒน์ ได้อภิปราย ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในช่วงแรก แต่ต้อง
 เข้าใจว่า ระหว่างยางมะตอยถุงกับพ้ืนถนนเป็นเนื้อคนละส่วนกัน เหมือนกับน าดินเหนียว
 ไปแปะไว้บนพื้น เมื่อแห้งและยึดติดแล้วจะมีความแข็งจริง แต่เมื่อใช้ไปนาน ๆ จะเกิด
 การเปิดออก เนื่องจากไม่ใช่พ้ืนผิวเดียวกัน ซึ่งมีสภาพเดียวกันทุกซอย ยกตัวอย่าง
 ซอยยู่กี้ 1 ได้รับความเดือดร้อนมาก เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์            
 ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งบ้านผมอยู่ในซอยดังกล่าว และได้รับการแก้ไขมาเกือบทุกปี   
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 โดยการน ายางมะตอยถุงมาโรย และบดอัดไว้ เมื่อถึงฤดูฝน รถที่สัญจรไป-มาก็ท าให้
 ยางเปิดออก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิมทุกปี ซึ่งผมได้น าเรื่องดังกล่าวมาน าเรียน
 ตั้งแต่เมื่ออดีตท่านผู้อ านวยการกองช่างได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยได้วางแผนไว้แล้วว่า
 จะใช้ยางร้อน ประเภทแอสฟัลท์ติก น าไปลาดแทน และบดอัดให้แน่นเป็นเนื้อเดียวกับ
 พ้ืนถนน เพ่ือจะได้ไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่  และถนนไม่มีสภาพเป็นหลุม     
 เป็นบ่ออีก และวางแผนอีกว่าจะก าหนดให้รถที่มีการบรรทุกน้ าหนักตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
 จึงจะวิ่งเข้าซอยได้ โดยมีป้ายไปติดเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งชาวบ้านยินดี    
 และให้ความร่วมมือในการห้ามไม่ให้รถที่มีการบรรทุกน้ าหนักเกินวิ่งเข้า -ออก       
 แต่เทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการส ารวจ ซึ่งอดีตท่านผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้แจ้งผมวา่
 ได้สั่งให้ลูกน้องไปส ารวจทุกซอยแล้วว่า มีซอยใดบ้างที่มีความเสียหาย แต่ผมก็ยัง    
 ไม่เห็นผลการด าเนินงาน หรือความคืบหน้า หรือโครงการใด ๆ ออกมาเลย ซึ่งถนน
 ยังมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิม ชาวบ้านต้องการเพียงได้รับการบรรเทา    
 ความเดือดร้อนดังกล่าว แต่การแก้ไขปัญหาของเทศบาลในระยะยาว ไม่ใช่การน า   
 ยางมะตอย จ านวน 40 - 50 ถุง ต่อ 1 ซอย ไปโรยทุกปี ๆ ผมอยากทราบความคืบหน้า
 จึงเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปถึงคณะผู้บริหารว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 มีแผนงานอย่างไร หรือตามท่ีอดีตผู้อ านวยการกองช่างแจ้งผมไว้ ท่านหลอกผมหรือไม่
 ซึ่งท่านแจ้งว่าได้ให้ลูกน้องลงพ้ืนที่ไปส ารวจแล้ว ระยะเวลาผ่านมา 2 - 3 ปี แล้ว     
 ยังไม่มีความคืบหน้า ผมก็ไม่เห็นด้วยในการใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือไปซื้อ     
 ยางมะตอยถุงมาโรย ซึ่งปีหน้าก็ต้องซื้อมาโรยอีก โดยควรเป็นโครงการที่ด าเนินการ
 ลาดยางร้อน ประเภทแอสฟัลท์ติก และบดอัดให้เป็นพื้นเดียวกัน ถ้าอดีตผู้อ านวยการ
 กองช่างไม่ได้หลอกผม ผมขอให้น าโครงการดังกล่าวมาด าเนินการ เนื่องจากเป็นการ
 แก้ไขระยะยาว และเทศบาลไม่ต้องเสียงบประมาณในการซื้อยางมะตอยถุงบ่อย ๆ ด้วย  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยกับกรณีการลาดยางเสริมถนน โดยไม่ใช้ยางมะตอยถุง ซึ่งการใช้ยางร้อน
 ประเภทแอสฟัลท์ติก ตามที่ท่าน ส.ท.นที ได้อภิปรายจะใช้งบประมาณจ านวนมาก
 และต้องตั้งโครงการ แต่ถ้าซื้อยางมะตอยถุงมาโรย เทศบาลก็เสียงบประมาณโดย
 เปล่าประโยชน์ เนื่องจากคุณภาพไม่ดีเท่ายางแอสฟัลท์ติก ผมขอเสนอว่า หากต้องใช้
 งบประมาณจ านวนมาก ให้น างบประมาณที่เหลือจากกองต่าง ๆ โอนมาด าเนินการ
 ได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน การใช้ยางมะตอยถุง แม้กระทั่ง
 น าไปโรยบริเวณคอสะพาน ไม่นานก็จะล่อนออกหมด ถ้าลงทุนครั้งเดียวโดยใช้วัสดุ
 ที่มีคุณภาพจะดีกว่า ซึ่งคอสะพานบนถนนราชญาติรักษา ไม่ต่ ากว่า 3 - 4 สะพาน
 และตามซอยที่ ส.ท.นที แจ้งว่าเป็นหลุมเป็นบ่ออีกจ านวนมาก ทางกองช่างต้อง 
 ท างานหนักหน่อยครับ ในเรื่องของการลงพ้ืนที่ส ารวจถนนที่ช ารุดเสียหาย  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 ผมได้มีโอกาส
 พูดคุยกับอดีตท่านผู้อ านวยการกองช่าง โดยได้ฝากเรื่องไว้กรณีถนนบริเวณปากซอย
 เอกชัย 10 มีความลาดชันมาก และมีจุดท่ีปูนล่อนออกจนมองเห็นโครงเหล็ก ไม่ทราบว่า
 เมื่ออดีตท่านผู้อ านวยการกองช่างได้โอนย้ายไป ได้มอบหมายให้ใครเป็นผู้ดูแลบ้างหรือไม่
 เพื่อท่ีจะด าเนินการแก้ไขโดยการลาดยาง และในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
 สมัยท่ีสอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ผมได้ฝากหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน
 ผู้อ านวยการกองช่าง กรณียางมะตอยบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น
 ตลาดผลไม้ มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งผ่านมาแล้ว 9 เดือน ถ้าจัดซื้อยางมาแล้ว    
 คงได้ด าเนินการลาดยางบริเวณดังกล่าวก่อน อีกจุดหนึ่ง กรณีหลังคาตลาดผลไม้รั่ว
 บริเวณด้านข้างร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น กับบริเวณด้านหน้าท่ีมีรถตุ๊กตุ๊กจอด
 ตรงร้านขายหนังสือพิมพ์ ซึ่งบริเวณ 2 จุดดังกล่าว ผมแจ้งเรื่องมา 9 เดือน แล้ว
 รวมถึงบริเวณร้านขายปลาทูอีกจุดหนึ่ง ผมเกรงว่าทางกองช่างจะลืม จึงได้แจ้งไว้      
 ในท่ีประชุมสภาฯ เพื่อให้มีการบันทึกไว้บ้าง 

นายจิรวัฒน ์ กิตติโชติพาณิชย ์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่ กรณีคอสะพานและผิวจราจร ท่ีทุกท่านได้เสนอ ผมเห็นด้วย จริง ๆ แล้วผมไม่เคย
นายกเทศมนตรี ต้องการใช้ยางมะตอยถุงเลย แต่ยางมะตอยถุงยังมีความจ าเป็นอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วน
 เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้น แต่ไม่ใช่เนื้องานท่ีจะคงทนหรืออยู่ถาวร       
 ซึ่งถ้าจะท าให้คงทนถาวรต้องใช้ยางร้อน แต่จะมีปัญหาในเรื่องของพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ
 บริเวณคอสะพานหรือปากซอย ซึ่งมีพื้นท่ีไม่มาก ถ้าด าเนินการโดยใช้ยางร้อนจะต้อง
 ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และต้องท าเป็นโครงการใหญ่  ผมไม่มั่นใจว่า ถ้าเทศบาล    
 จะน าเครื่องจักรขนาดใหญ่ไปด าเนินการในพื้นท่ีขนาดเล็กบริเวณคอสะพานจุดหนึ่ง
 และปากซอยจุดหนึ่ง ซึ่งด าเนินการท้ังหมด 20 สะพาน การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร   
 จะด าเนินการได้เพียงใด และผู้รับเหมาจะด าเนินการได้หรือไม่ ท้ังนี้ ผมเห็นด้วยกับ
 ท่าน ส.ท.นที ในกรณีถ้าต้องการให้มีความคงทนถาวร ต้องใช้ยางร้อน ซึ่งผมได้คุยกับ
 ทางหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง แล้วว่า ถ้าเทศบาล    
 จะใช้ยางร้อนจริง ๆ ก็ดี เพื่อให้มีความคงทนถาวร และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
 เหมือนกับการใช้ยางมะตอยถุง ดังนั้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยน และให้ลงไปตรวจสอบ
 พื้นท่ีจริง โดยอาจจะเสริมคอสะพานให้ยาวขึ้น หรือลาดยางต้ังแต่คอสะพานขึ้นไป  
 บนสะพาน เพื่อให้เป็นเนื้องานโครงการ ไม่ใช่ด าเนินการแค่ช่วงคอสะพานจุดเดียว
 อาจจะต้องเทลาดเอียงขึ้นไป แต่คงต้องใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างมาก เนื่องจาก     
 ไม่มีผู้รับเหมารายใดท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีเล็ก ๆ กระจายหลาย ๆ  จุด โดยต้องค านึงถึง
 เรื่องการย้ายเครื่องจักรและการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งการค านวณในการก าหนดราคากลาง
 ก็จะค่อนข้างมีความยุ่งยาก ซึ่งตามท่ีท่าน ส.ท.ธีรฉัตร์ สอบถามว่า ถ้างบประมาณ  
 ของเทศบาลไม่เพียงพอจริง ๆ สามารถท่ีจะโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากกองต่าง ๆ
 มาด าเนินการได้หรือไม่ ในส่วนนี้สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากในแต่ละปี เมื่อสิ้น
 ปีงบประมาณก็จะมีเงินเหลือท่ีค่อนข้างมาก กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีเทศบาลต้อง  
 หาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ผมจะพยายามพูดคุยกับทางผู้อ านวยการกองแต่ละท่าน
 ว่ามีเงินเหลือจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณมากน้อยเพียงใด และจะน าเรียนท่ีประชุม
 สภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ผมอยากให้มีการแก้ไขปัญหา
 ท่ีตรงจุดและถาวร เพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของเทศบาล 
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล กรณีด าเนินโครงการลาดยางถนน ถ้าเห็นว่าผู้รับเหมาไม่สามารถด าเนินการได้
 เนื่องจากเนื้องานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ สามารถเสนอญัตติแยกเป็นข้อย่อยตามพ้ืนที่
 ที่ด าเนินการได้หรือไม่ ขอให้ท่านปลัดเทศบาล สอบถามไปยังกองคลังว่า สามารถ
 ด าเนินการได้หรือไม ่

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองคลัง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามงบประมาณ โดยพิจารณาว่าแยกงบประมาณเพราะอะไร
 ถ้าด าเนินการต่างพ้ืนที่ ต่างเนื้องานกัน สามารถแยกงบประมาณได้ แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่
 ติดต่อกัน ต้องท างานต่อเนื่อง จะไม่สามารถแยกได้ ให้รวมเป็นงบประมาณเดียวกัน
 ผู้รับจ้างก็สามารถด าเนินการได้ ซึ่งง่ายแก่การคิดประมาณการของช่าง และง่ายแก่
 การจัดการในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.วนิดา  สุริยะวรรณากูล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางวนิดา  สุริยะวรรณา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และหัวหน้าฝ่ายโยธา
 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหากรณีฝาท่อระบายน้ า
 ช ารุด เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน แต่ถ้าเป็นไปได้ ดิฉันขอเสนอให้
 ด าเนินการแบบถาวรกว่าเดิม เนื่องจากตามที่ได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบ พบว่า สามารถ
 ใช้ไดอี้กไม่นานก็จะช ารุดอีก ขอบคุณมากค่ะ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอสอบถามกรณีห้องน้ าภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการ
 ตรวจรับงานแล้วหรือยัง เนื่องจากผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้งานว่า ห้องน้ าไม่สมบูรณ์
 ผมจึงได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบ พบว่า ท่อระบายน้ าส าหรับโถปัสสาวะไม่สามารถระบาย
ได ้ ท าให้น้ าปัสสาวะค้างในท่อ และส่งกลิ่นเหม็น รวมถึงท่อระบายน้ าส าหรับอ่างล้างมือ
 ไม่สามารถระบายน้ าได้ทั้งหมด ท าให้มีน้ าขังอยู่ ขอให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วยครับ
 เรื่องที่สอง ผมไม่ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
 เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดเวลาเปิด-ปิดของสวนสาธารณะหรือไม่
 ซึ่งเท่าที่ผมได้ศึกษามา ทราบว่า สวนสาธารณะมีเวลาท าการอยู่ เทศบาลจึงควรเปิด-ปิด
 เป็นเวลา เนื่องจากในช่วงเวลากลางคืน ได้มีวัยรุ่นเข้าไป และมีผู้ท าลายสิ่งของภายใน
 ห้องน้ าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งผมได้พูดเรื่องนี้มา 2 - 3 ปี แล้ว แต่ไม่มีการด าเนินการ
 ใด ๆ ทั้งสิ้น เทศบาลควรจะปิดป้ายว่า เปิดกี่โมง ปิดกี่โมง เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการได้รับ
 ความปลอดภัย  
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ กรณีสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปใช้บริการทุกวัน และทราบปัญหา 
นายกเทศมนตรี อุปสรรค เป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนการปรับปรุงห้องน้ าจนหลังด าเนินการเสร็จ ซึ่งได้มี
 การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ในวันแรกที่ไปใช้บริการ พบว่า มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง
 ส าหรับกรณีท่อระบายน้ าโถปัสสาวะที่มีการท่วมขัง ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการ
 ก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ทุกโครงการมีระยะการรับประกันอยู่ โดยผมจะให้ทาง
 กองช่างลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ผู้รับจ้างเข้าไปแก้ไขต่อไป และขอฝาก
 กับทุกท่านที่เข้าไปใช้บริการห้องน้ าภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า ขอให้ช่วยกัน
 ดูแลรักษาความสะอาด โดยกดน้ าทุกครั้งหลังจากใช้บริการ ซึ่งผมได้ประชุมร่วมกับ
 กองช่าง และตั้งทีมเพ่ือเข้าไปดูแลภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 3 คน      
 โดยได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบห้องน้ าภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 1 คน
 และผมได้ประสานกับกลุ่มที่วิ่งด้วยกัน ร่วมกันจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ น าไปติด
 ภายในห้องน้ าทุกห้อง โดยใช้งบประมาณจากผมและเพ่ือน ๆ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
 ลดกลิ่นเหม็นของห้องน้ า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการร่วมไม้ร่วมมือในการรักษาความสะอาด
 เทศบาลจะพัฒนาและท าให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
 ทางเทศบาลก็จะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบต่อไป ส าหรับเวลาเปิด-ปิดของสวนเฉลิม
 พระเกียรติฯ เทศบาลได้ก าหนดเวลาเปิด-ปิดไว้อยู่แล้ว ซึ่งได้ปิดประกาศระเบียบ
 ข้อบังคับไว้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ มาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่เนื่องจากมี    
 ผู้เข้าไปท ากิจกรรมและท าให้ป้ายประกาศของเทศบาลช ารุดเสียหาย จึงต้องยกไปป้าย
 ไปเก็บไว้ข้าง ๆ ซึ่งผมจะให้กองช่างไปด าเนินการติดตั้งใหม่ เพ่ือให้เห็นเด่นชัด         
 แต่เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการเตรียมจัดงานเทศกาลกินปลาทู จึงรอให้เสร็จสิ้น         
 การจัดงานก่อน แล้วเทศบาลจะน าประกาศดังกล่าวไปติดตั้งให้เห็นเด่นชัด โดยใน
 ประกาศได้ก าหนดไว้ว่า เปิดเวลา 04.00 น. และปิดเวลา 22.00 น. โดยเทศบาล
 จะให้เจ้าหน้าที่เปิด-ปิดตามเวลาที่ประกาศไว้ เพ่ือป้องกันทรัพย์สินที่เสียหาย และลด
 การเป็นแหล่งมั่วสุมในยามวิกาล ส าหรับการน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
 การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง การเก็บพันธุ์ไม้  ทั้งหมดมีโทษปรับ แต่อาจจะมีการ
 อะลุ้มอล่วยกันบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมายังมีหลายท่านที่ไม่เข้าใจว่าเป็นสวนสาธารณะ
 ส าหรับให้คนมาออกก าลังกาย โดยมีการจูงสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เข้าไปเดินด้วย ซึ่งได้รับ
 การแจ้งจากหลาย ๆ ท่านที่เข้าไปใช้บริการ เทศบาลจึงขอความร่วมมือทุกท่าน      
 ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด ซึ่งเมื่อมีการน าป้ายไปติดตั้งให้เห็นเด่นชัดแล้ว
 บางครั้งจะต้องมีการปรับจริง เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เป็นที่น่ายินดีที่ห้องน้ าภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการก่อสร้าง    
ประธานสภาเทศบาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ครับ  
 
 
 



19 
 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอสอบถามว่า กรณีเกิดปัญหาท่อระบายน้ าอุดตันภายในเขตเทศบาล สามารถ
 ด าเนินการจ้างเหมาได้หรือไม่ เนื่องจากในวิธีการ บริษัทที่รับจ้างเหมาจะมีประสบการณ์
 ที่มากกว่าเทศบาล หากสามารถด าเนินการได้ในบางจุดที่มีปัญหา และมีความคุ้มค่า
 เทศบาลควรจะด าเนินการจ้างเหมา ซึ่งผมได้รับการร้องเรียนมาว่า ท่อระบายน้ าบางจุด
 ยังมีปัญหาอยู่ ซ่ึงปัจจุบันเทศบาลอาจจะแก้ปัญหาได้เพียงเฉพาะหน้า 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากผมได้เห็นทีจ่ังหวัดเพชรบุรีด าเนินการล้างท่อ โดยใช้คนประมาณ 6 - 7 คน
 ผมจึงขอเสนอให้ติดต่อขอยืมเครื่องดูดพร้อมรถจากจังหวัดเพชรบุรี ไม่ทราบว่า    
 ตามระเบียบสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ซึ่งผมทราบมาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ขนาดเล็กสามารถยืมเครื่องจักรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้ โดยเสีย
 เฉพาะค่าน้ ามันในการใช้งาน ผมขอเสนอเป็นแนวทางแก้ไขนอกจากการจ้างเหมา
 อย่างน้อยก็ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ขออนุญาตน าเรียนให้ทราบกรณีรถดูดโคลนของเทศบาล ได้ด าเนินการซ่อมย่อยไปแล้ว 
นายกเทศมนตรี ณ ปัจจุบันพอใช้งานได้ แต่ไม่สามารถใช้งานหนักได้ เนื่องจากระบบการดูดมีประสิทธิภาพ
 ที่ไม่ดี และตัวถังเริ่มมีการผุกร่อน ไม่สามารถรองรับในงานหนัก ๆ ได้ ซึ่งเทศบาลเคย
 ขออนุมัติด าเนินการซ่อมรถดูดโคลนทั้งระบบ แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
 ซึ่งยังมีหลายโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน จึงตัดโครงการที่จะด าเนินการซ่อม     
 รถดูดโคลนไป เพ่ือน างบประมาณไปใช้ในเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน ส าหรับ
 การจ้างเหมา ในช่วงที่เทศบาลได้น ารถดูดโคลนไปซ่อม เทศบาลเคยไดจ้้างเหมาบริษทั
 มาด าเนินการดูดท่อระบายน้ า ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า ทางผู้รับจ้างมีความช านาญมากกว่า
 เทศบาล โดยมีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ แต่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่มากตามไปด้วย เทศบาลจึงได้
ด าเนินการ จ้างเหมาเพียงครั้งเดียว โดยครั้งต่อ ๆ ไป เทศบาลก็พยายามด าเนินการเอง และจะ
 ด าเนินการจ้างในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ หากเทศบาลไม่สามารถด าเนินการ
 ในจุดใดได้ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลช่วยสอบถามและเสนอแนะ หรือให้มีการ
 เสนอค าร้อง เพ่ือเป็นต้นเรื่องในการด าเนินการ คือ ผมไม่อยากด าเนินการใด ๆ เอง
 เกรงจะถูกมองว่า เป็นปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตั้งเรื่องท าโครงการ
 ต่าง ๆ เพ่ือหาผลประโยชน์หรือไม่ ซึ่งผมไม่อยากได้อะไรทั้งนั้น ดังนั้น หากมีความจ าเป็น
 และเป็นความเดือดร้อน ขอให้ท่านเสนอมา ผมพร้อมที่จะด าเนินการตามที่เสนอ   
 เพ่ือแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ส าหรับการยืมรถดูดโคลน เทศบาลด าเนินการแล้วครับ
นายกเทศมนตรี 
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 โดยขอยืมจากทุกจังหวัดที่อยู่ข้างเคียง ตัวอย่างเช่น เทศบาลต าบลกระจับ จังหวัด
 เพชรบุรี ซึ่งทางนายกเทศมนตรีต าบลกระจับ แจ้งว่า จะต้องใช้รถดูดโคลนท างานในพ้ืนที่
 จึงไม่สามารถให้ยืมได ้ในส่วนของค่าน้ ามัน หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้ยืม
 รถดูดโคลน ทางเทศบาลพร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายให้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ มีข้อจ ากัดในการใช้งาน ซึ่งผมได้พยายามขอยืม     
 รถดูดโคลนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ แล้ว แต่เรียนให้ทราบว่า เทศบาล
 ถูกปฏิเสธมา เพราะฉะนั้น เทศบาลคงจะต้องด าเนินการโดยใช้รถดูดโคลนของ
 เทศบาลเอง เท่าที่ด าเนินการได้ และไม่ใช่งานหนักมากเกินไป และหากเจองานหนัก
 ก็สามารถจ้างบริษัทมาด าเนินการได้  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ  ศิธรกุล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอสอบถามว่า ในการจ้างเหมาท าความสะอาดถนนในเขตเทศบาล ทางผู้บริหาร
 ได้ติดตามการด าเนินงานของผู้รับเหมาท าความสะอาดหรือไม่ ซึ่งดิฉันได้รับการ
 ร้องเรียนว่า ถนนแต่ละสายในชุมชนวัดใหญ่ มีความสกปรกมาก จึงขอให้ทางผู้บริหาร
 ติดตามการด าเนินงานของผู้รับเหมาให้ถนนทุก ๆ สายมีความสะอาดด้วยค่ะ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ขออนุญาตน าเรียนว่า การท าความสะอาดถนนต่าง ๆ รวมถึงการตัดหญ้า เทศบาล
นายกเทศมนตรี ได้จ้างบริษัทเอกชนมาด าเนินการ โดยให้บริษัทท าแผนงานว่า จะด าเนินการในวัน
 เวลาใด และจะด าเนินการอย่างไร ในส่วนของเทศบาลจะด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง
 ผู้ควบคุมงานด้วย ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว เพียงแต่ว่า บางจุดบางช่วงอาจจะไม่ตรงเวลา
 ตามแผนของทางบริษัท ในส่วนของรายละเอียด ผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกอง
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นางดรุณ ี เมธีวรเวช  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุข ในเรื่องของการรักษาความสะอาด จะมีเนื้องานในส่วนของการกวาดถนน ไหล่ทาง 
และสิ่งแวดล้อม ดูแลฟุตบาท ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ที่อยู่บริเวณข้างทาง ในพ้ืนที่ชุมชนวัดใหญ่มีเจ้าหน้าที่
 ที่ออกปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจ า ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้มอบหมายให้ลูกจ้างประจ า
 จ านวน 1 คน ลงพ้ืนที่ตรวจงานทุกวัน และหากพ้ืนที่ใดมีปัญหา ทางผู้ตรวจงานจะ
 ประสานโดยตรงกับผู้รับจ้างเองในเบื้องต้น และจะรายงานตามระบบในเอกสารให้
 กองสาธารณสุขฯ ทราบ ในส่วนที่ท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ ได้สอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะ     
 ท าความสะอาดจนถึงบริเวณโรงเรียนประกอบวิทยา ดิฉันขออนุญาตให้ท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ
 ไดแ้จ้งรายละเอียดพื้นที่ท่ีมีปัญหา เพ่ือกองสาธารณสุขฯ จะได้ด าเนินการแก้ไขค่ะ 
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ  ศิธรกุล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล  บริเวณด้านหน้าโรงเรียนประกอบวิทยา และบริเวณโรงขนมจีน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว
สมาชิกสภาเทศบาล มีความสกปรก โดยมีผู้มาร้องเรียนด้วยตนเองที่บ้านของดิฉัน จึงขอให้ เจ้าหน้าที่      
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ขออนุญาตครับ ผมอาศัยอยู่ในชุมสาย ซอย 5 ในเวลากลางคืน ได้พบเห็น
สมาชิกสภาเทศบาล รถขยะเข้าไปเก็บขยะ โดยปล่อยให้มีน้ าจากขยะไหลออกมาลงบนพ้ืนถนน ซึ่งรถขยะ
 ดังกล่าวจะวิ่งเก็บขยะรอบตลาดเทศบาล ผมขอสอบถามว่า ทางกองสาธารณสุขฯ   
 ได้กวดขันกับบริษัทผู้รับจ้างหรือไม่ ขอฝากให้ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ
 ช่วยด าเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้ด าเนินการเก็บขยะให้เรียบร้อยด้วย 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตให้ทางผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ตอบครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นางดรุณ ี เมธีวรเวช  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุข ในเรื่องของรถเก็บขยะในซอย จะมีปัญหากรณีน้ าจากขยะไหลออกมาลงบนพ้ืนถนน
และสิ่งแวดล้อม อยู่มาเป็นระยะ ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯ ได้ประสานแจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขปรับปรุงแล้ว
 โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จะเป็นวันเริ่มสัญญาจ้างใหม่ กองสาธารณสุขฯ จึงได้
 ประสานท่านปลัดเทศบาล และเชิญผู้รับจ้างมาพูดคุยเกี่ยวกับการด าเนินการทุกเรื่อง
 ในจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ขออนุญาตน ากรณีดังกล่าวไป
ด าเนินการ แก้ไขปรับปรุงค่ะ  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ ผมขอสอบถามท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ผ่านไปถึง
ประธานสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง ในเรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 ว่ามีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีอย่างไรครับ 
  เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ 
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นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันได้แจกประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดิน
 และสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 และเอกสารแนะน าให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว โดยมี QR Code     
 อยู่ด้านล่างของเอกสารแนะน า ซึ่งสามารถแสกนเพ่ือเข้าไปศึกษาข้อมูลในเรื่องการ
 แนะน าค่าจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ทีเ่ทศบาลก าลังด าเนินการส่งบัญชีรายตวั
 ให้กับประชาชน แต่เนื่องจากกองคลังยังด าเนินการส่งเอกสารไม่ครบ เพราะว่าต้อง
 ทยอยส่งเอกสารที่มีจ านวนมาก หากเจ้าของทรัพย์สินได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล
 ของตนเองไม่ถูกต้อง กรณีท่ีดิน เลขที่โฉนด หรือสิ่งปลูกสร้างในโฉนดมีขนาดไม่ถูกต้อง
 หรือประเภทการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้อง สามารถยื่นค าร้องต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือ
 ด าเนินการแก้ไข ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับบัญชีทรัพย์สิน และหากเทศบาล
 ตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เทศบาลจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่า ต้องด าเนินการ
 แก้ไขอย่างไรบ้าง ส าหรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 บังคับใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งไม่กระทบกับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง
 โดยจะกระทบกับผู้ที่มีทรัพย์สินจ านวนมาก เช่น หากท่านมีที่ดินจ านวนหลายแปลง
 พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ยกเว้นการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 เพียง 1 แปลง โดยต้องมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกินห้าสิบล้านบาท และต้องเป็นที่ดินและ
 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น แต่ถ้าไม่มีชื่อ
 อยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องเสียภาษีในกรณีบ้านหลังที่สอง โดยเรียกเก็บตามประเภท
 การใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น กรณีเป็นเจ้าของตึก 3 ชั้น ชั้นล่าง ใช้ส าหรับ
 ประกอบการค้า ชั้นที่ 2 ใช้ส าหรับจัดเก็บพัสดุในการประกอบการค้า ชั้นที่ 3 ใช้ส าหรับ
 พักอาศัย กรณีดังกล่าวจะต้องเสียภาษีในส่วนของชั้นล่างและชั้นที่ 2 ตามพ้ืนที่
 ตารางเมตรที่ใช้ประโยชน์ ส าหรับชั้นที่ 3 ได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากใช้ส าหรับเป็น
 ที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์
 ในการประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ได้รับยกเว้น
 การเรียกเก็บภาษีในสามปีแรก โดยยกเว้นเฉพาะกรณีเป็นโฉนดที่ดิน ไม่ยกเว้นในกรณี
 เป็นตราจอง หรือ น.ส.3 , น.ส.3 ก. หรือกรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล ในเอกสาร
 และบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้แจกให้ทุกท่าน มีวิธีคิดการค านวณภาษี
 ทุกรายการ ซึ่งค านวณราคาประเมินจากส านักงานที่ดินจังหวัด และค านวณค่าสิ่งปลูก
สร้าง จากราคาประเมินของกรมธนารักษ์ โดยเทศบาลไม่ได้ก าหนดราคาประเมินเอง ส าหรับ
 การเรียกเก็บภาษีในปีต่อไป เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว เทศบาลจะประเมินตาม
 หลักฐานที่ผู้เสียภาษีได้ยื่นว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากไม่เข้าใจในประเด็นใด สามารถ
 เข้ามาสอบถามที่ส านักงานเทศบาลได้ค่ะ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตเสริมครับ ในกรณีท่ีดินของผม จ านวน 3 แปลง โดยแต่ละแปลงอยู่ในพื้นท่ี
 ต่างต าบลกัน จะแยกค านวณการเรียกเก็บภาษี ซึ่งเดิมผมเสียภาษีปีละ 700 - 800 บาท
 ในอนาคตผมต้องหาเงินประมาณ 90,000 บาท ไปจ่ายภาษี ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรม
 พอสมควร เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้เจ้าของที่ดินไม่กี่รายในประเทศ ซึ่งก็ต้องยอมรับ
 สภาพกันไป โดยปัจจุบันผมได้ปลูกต้นกล้วยในที่ดินดังกล่าวเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ประกอบ
 เกษตรกรรมแล้วครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่ประกอบเกษตรกรรม จะต้องมี
ผู้อ านวยการกองคลัง ต้นไม้ยืนต้น จ านวน 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ ในกรณีมีบัตรประจ าตัวเกษตรกรที่ออกโดย
 ส านักงานเกษตรจังหวัด ถือว่าเป็นเกษตรกรโดยอาชีพ และได้รับการยกเว้นการเรียก
เก็บ ภาษี แต่ถ้าปลูกแล้วทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแล ถือว่าไม่ได้ท าการเกษตร โดยต้องพิจารณา
 จากวัตถุประสงค์หรือเจตนาของผู้ใช้พ้ืนที่ว่าใช้ประโยชน์อย่างสมควรหรือไม่ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากกรณีถนนบริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่ได้ด าเนินการลาดยางแล้ว
 แต่ปรากฏว่ามีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยฝาท่อมีระดับต่ ากว่าถนน เนื่องจากผม
 ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล
 ผ่านไปถึงผู้บริหารว่าเทศบาลควรจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร และใช้ระยะเวลานานเท่าไร
 ในการด าเนินการแก้ไข ซึ่งจะได้แจ้งการด าเนินการให้ประชาชนทราบ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง เป็น     
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ชี้แจงครับ  
นายกเทศมนตรี 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตครับ ในการลาดยางถนนจะมีระดับสูงขึ้น 5 - 7 เซนติเมตร       
หัวหน้าฝ่ายโยธา เป็นแนวเดียวกันตลอดทั้งเส้น แต่เนื่องจากมีฝาท่อของการไฟฟ้าฯ ในบางจุดไม่ได้    
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ปรับปรุงให้มีระดับสูงขึ้น ท าให้ระดับความสูงระหว่างถนนกับฝาท่อบางจุดไม่เท่ากัน
 ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานให้การไฟฟ้าฯ มาด าเนินการแก้ไข   

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ขอบคุณครับ ตามที่ผมได้สอบถาม เนื่องจากเทศบาลจะด าเนินการลาดยางถนน
สมาชิกสภาเทศบาล อีกจ านวน 3 เส้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดกับการด าเนินการในอนาคต จึงขอให้ทาง
 หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ไว้ ว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร    
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ  ศิธรกุล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีความสงสัยว่า ถ้าหากภายในบ้านมีต้นไม้ขนาดใหญ่รกรุงรัง สามารถแจ้งเทศบาล
 เพ่ือให้ทางกองช่างไปด าเนินการตัดได้หรือไม่ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
 หรือไม ่ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง เป็น     
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ชี้แจงครับ  
นายกเทศมนตรี 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตครับ เทศบาลจะด าเนินการตัดต้นไม้เฉพาะในพ้ืนที่สาธารณะเท่านัน้ 
หัวหน้าฝ่ายโยธา เนื่องจากเคยมีกรณีที่เทศบาลไปด าเนินการตัดต้นไม้ในพ้ืนที่ส่วนบุคคล และท าให้     
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ถูกฟ้องร้อง  

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล เนื่องจากผมได้รับทราบว่า มีประชาชนในเขตเทศบาลเข้าใจว่าถ้าหากการด าเนินการ
 ซ่อมแซมถนนท าให้ประชาชนได้รับความเสียหาย เทศบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ    
 ซึ่งตามสัญญาจ้างก าหนดว่าถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ให้เป็นความรับผิดชอบของ  
 ผู้รับจ้าง จึงขอสอบถามว่า ถ้าหากเกิดความเสียหายแก่ประชาชนใครจะต้องเป็น
 ผู้รับผิดชอบ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตครับ ถ้าหากเกิดความเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง จะเป็น
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา แต่ถ้าได้ส่งมอบงานแล้ว จะเป็นความรับผิดชอบของ
นายกเทศมนตรี เทศบาล       

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มีในวันนี้สภาเทศบาลได้ประชุมมาครบทุกวาระการประชุมแล้ว                     

ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล       
ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม ที่ท าให้การประชุมในวันนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม                 เวลา 11.20 น. 
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  (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายชานนท์  ธนุรเวท) 

นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

  (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

  (ลงชื่อ)        เลขานุการสภาเทศบาล 
(นายมนตรี  จอมผา) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งนี้  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางวนิดา สุริยะวรรณากูล) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางเยาวภา  สุขเสวตร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายฐกฤต  ยมะสมิต) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 
99  กุมภาพันธ์ 2563   

     (ลงชื่อ) 
(นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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