
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
………………………………………………… 

ผู้มาประชุม                 ๑. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
   ๒. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
   ๔. นายโสพล               วงศ์สอาด         รองประธานสภาเทศบาล 
   ๕. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๖. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 

   ๙. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 

   ๑๒. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 

   ๑๔. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๖. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๗. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 

๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายธรรมศักด์ิ ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล 
   ๒. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 

๓. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
   ๔. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 

๕. นางปวีณา  บัวภิบาล ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๖. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๘. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ 
๙. นางสาวสุวพีร์  เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
      / ๑๐. นางสราวรรณ . . . 
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๑๐. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม   ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑. นายพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๒. นางสุกัญญา  คล้ายสมาน แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๓. นายสมชาย  พ่ึงน้อย   ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๔. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๔๕  น. 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน 

ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกรายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม 
ไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วน้ัน วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิด
การประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน        ประกาศจังหวัดชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
               ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
              ................................................ 
   ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน น้ัน 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน 
     ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     (ลงช่ือ)  เกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง 
              (นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง) 

   ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองชัยนาท และผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศบังคับใช้  

 เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วกันแล้วตาม   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ 
 สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  
        ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใด     

จะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเรียนเชิญ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิก   
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม     
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล      
ระเบียบวาระที่  ๓     เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   -  ไม่มี  -   
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  แถลงหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี      ( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๖ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรเอกชน 
            (มูลนิธิชัยนาทการกุศล)  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  แถลงหลักการและเหตุผล  
ประธานสภาเทศบาล  
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์  แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล    
รองนายกเทศมนตรี     (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ หน้า ๗ - ๘) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรเอกชน (มูลนิธิชัยนาทการกุศล)  

โปรดยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ ขอเชิญคุณโสพล  
ประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด  ครับ 
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดในเรื่องอ่ืน ๆ น้ันก็มี ๓ – ๔ เรื่องครับ  

เรื่องเล็ก ๆ แต่ว่าเป็นเรื่องที่บําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน ที่ท่านประชาชนทั้งหลายที่ผมได้ 
พบปะสังสรรค์กับเขาตอนเช้าตอนเย็นนะครับ เขาขอบคุณคณะผู้บริหารโดยการนําของท่าน
นายกเจษฎา สี่พ่ีน้อง เรื่องเสียงตามสายตอนน้ีชัดเจนมากพิธีกรก็พูดฉะฉาน เครื่องเสียงไม่มีอู้อ้ี
นะครับ ไม่เหมือนในอดีตนะครับตอนน้ันเราใช้ไร้สายมันก็ขัดข้อง เพราะว่าฝนตกแดดออกมัน
ไร้สายมันก็ไม่เหมือนกับมีสาย ถ้ามีสายมันแน่นอนท่ีสุดนะครับ ตอนนี้ดีมากครับ เขาบอกว่า
ขอขอบคุณด้วยนะพวกที่ญาติพ่ีน้องเขาเสียนะครับ เขาให้ผมช่วยขอบคุณที่ออกเสียงตามสาย
ให้ ขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ ล่าสุดน้ีคุณพ่อพี ธนันดร ร้านพร
พิมล อยู่ทางตลาดใต้เสียชีวิตเมื่อตอนเช้าน้ีครับและจะรดนํ้าศพตอน ๔ โมงเย็นวันน้ีครับเขา
ขอบคุณมา ผมก็ได้บอกให้แล้วนะครับท่านที่ฝากเรื่องมา เรื่องที่ ๒ เรื่องไฟฟ้าครับท่านประธาน
ที่เคารพเรื่องไฟฟ้าขณะน้ีทางตลาดเทศบาลเมืองชัยนาท เรานี้รู้สึกไฟฟ้าซึ่งดีมากครับ แต่ก็ที่ยัง
ขัดข้องอยู่ก็ฝั่งโน้น เด๋ียวท่านนายกฯ จะได้มาพูดให้ฟังว่าฝั่งโน้นน้ียังไม่ได้ติดต้ังน้ีจะเมื่อไร 
ไฟฟ้าของเรานี้ตอนน้ีชาวบ้านบอกว่า โอ้โห้โสพลขอบคุณท่านนายกฯ ให้หน่อยเขาบอกว่าโอ้โห้
สว่างโป้ดเลยนะเขาพูดแบบภาษาเก่าครับ สว่างโป้ดเลยตอนน้ีและก็ตอนน้ีมันข้าวยากหมาก
แพงนะครับกลางค่ํากลางคืนน้ีมิจฉาชีพก็มาก ถ้ามีประชุมสภาแล้วช่วยขอบคุณในที่ประชุมสภา
ให้ด้วย ผมก็บอกให้แล้วนะครับ หลายท่านด้วยกันบอกว่าชอบใจมากเลยนะครับ เรื่องไฟฟ้า 
เรื่องที่ ๓ เรื่องสายตรวจจักรยาน อันน้ีไม่ได้ชมเชยนะครับ ผมได้ยินจากหลาย ๆ ท่านมาบอก
ผมว่า สายตรวจจักรยานนี้เราเปิดกันอย่างมโหฬารท่านผู้ว่าราชการมาเปิดด้วยนะครับ ที่แรก 
ๆ นะครับหลาย ๆ ปีก่อนโน้นก็ตรวจกันดีนะครับและตอนน้ีมันหายเงียบไปย่ิงที่ศาลาปู่ปีครับ 
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ไม่มีสายตรวจจักรยานเข้าบ้านเลยนะครับและผมจึงขอเรียนท่านประธานผ่านไปยัง           
คณะท่านผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทท่านเจษฎา สี่พ่ีน้อง ว่าศูนย์สันติน้ีที่ต้ังอยู่
หลังกระเช้าน้ีขอเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับ เปลี่ยนแปลงจากตรงน้ันให้มาอยู่ตรงทางหลักเมืองได้
ไหมครับ เพราะทางน้ันมันหลังกระเช้ามันอยู่ใกล้โรงพักอยู่แล้วไม่มีใครกล้าทําอะไรให้เห็นหรอก
ครับ แต่ทางนี้สิครับทางหลักเมืองน้ีครับอยู่ตรงไหนก็ได้ครับระหว่างหลักเมืองกับระหว่างทางเข้า
เรือนแพนะครับ ถ้าศูนย์สันติๆ ได้มาต้ังตรงน้ีก็จะดีนะครับ มีประชาชนหลายท่านบอกว่า โสพล
ช่วยพูดในที่ประชุมสภาให้หน่อย ผมบอกว่าไม่เป็นไรครับผมจะไปเสนอให้และก็ให้ท่านคณะ
ผู้บริหารพิจารณาผ่านท่านประธาน เรื่องสายตรวจจักรยานเด๋ียวขอให้ท่านผู้บริหารช่วยตอบด้วย
นะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าสายตรวจจักรยานและศูนย์สันติน้ี พอจะย้ายได้ไหมมาอยู่ทางน้ี 
เพราะว่าทางน้ีรู้สึกว่ามันมิจฉาชีพมันเยอะ ทางนี้เท่าที่ผมอยู่ใกล้ ๆ บ้านผมด้วยนะครับเพราะว่า
อะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าห้องนํ้าห้องท่าพวกหนุ่มสาวพูดไปเราก็ไม่เห็นเขาสูบ มันมีการสูบยงสูบ
ยากันด้วยนะครับที่ห้องนํ้านะครับ ก็อยากจะให้ศูนย์สันติย้ายมาอยู่ทางนี้ได้ไหม ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้
ก็ไม่เป็นไรนะครับ เรื่องสุดท้ายครับเรื่องหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองชัยนาท โดย
การควบคุมของหัวหน้าไชยรัตน์ สระแจ่ม หัวหน้าสํานักปลัด ท่านประธานครับ สํานักปลัด
ควบคุมดูแลอยู่มีประชาชนหลายบ้านครับ ที่ใช้บริการตัดต้นไม้ ๆ ตามบ้านครับท่านประธาน 
ท่านเช่ือไหมครับผมก็ใช้บริการเขา ๒ – ๓ ครั้ง ติดใจมากเลยครับ ประชาชนเขาบอกโสพล ถ้า
แบบนี้สบายมากช่ือเสียงของท่านนายกฯ ไม่เหมือนกองสาธารณสุขฯ ผมพูด   ตรง ๆ เลยนะ
ครับท่านประธาน เช่ืองช้ายืดเย้ือนะครับ ของหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน หน่วยดับเพลิงน้ีนะครับ 
มา ๖ คน ครับท่านต้นไม้ ๔ ต้นใหญ่ ๆ ภายใน ๒ ช่ัวโมง ตัดเสร็จเรียบร้อยหมด เมื่อวานซืนน้ี
เองครับ ผมดูอยู่ โอ้โห้ทํางานกันไม่มีโทรศัพท์เข้านะครับ ไม่มีสูบบุหรี่นะครับ เขาทํางานกัน
สามัคคีดีกันจริง ๆ น่าชมเชยและคนที่ได้ใช้บริการเขา ๆ ชมเชยและฝากให้ผมมาพูดในที่ประชุม
สภาด้วย ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาและก็ผ่านไปยังท่านผู้บริหารท่านนายกเจษฎา สี่
พ่ีน้อง ที่บริการประชาชนอย่างถึงลูกถึงขิง บําบัดทุกข์บํารุงสุขจริง ๆ ขอบคุณท่านประธานครับ
ทั้ง ๔ รายการด้วยกันครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณท่านโสพล  วงศ์สอาด เชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่ท่าน 
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกโสพล วงศ์สอาด นะครับก็มีเรื่องที่ชมก็ขอบคุณแทนพนักงานและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องนะ 

ครับ ส่วนที่มีข้อสงสัยก็จะตอบทีละเรื่องนะครับ เรื่องที่ ๑ เรื่องไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันทาง
เทศบาลฯ เราซึ่งการนําของท่านนายกเจษฎา สี่พ่ีน้อง ก็เปลี่ยนจากไฟฟ้าธรรมดาเป็นไฟฟ้า 
LED ซึ่งตอนน้ีเราก็ได้ดําเนินการต่อไปนะครับคือได้งบประมาณเพ่ิมเติมมา ก็ท่านนายกฯ       
มีความประสงค์ที่จะติด LED ให้ทั่วถึงนะครับก็คงไม่นานเกินรอนะครับคือจะรวมถึงฝั่งท่าไม้หัว
ยางด้วยนะครับ คือเราจะติดให้ทั่วเทศบาลฯ ให้สว่างไสวเพ่ือป้องกันพวกอาชญากรรมทั้งหลาย
จะได้ไม่เกิดขึ้น เพราะว่าแสงสว่างมันก็ช่วยได้บางส่วนนะครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องสายตรวจ
จักรยานนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นตรงกับทางป้องกันฯ เป็นคนควบคุมอยู่แต่ปกตินะครับก็คือ ๓ ทุ่ม
น้ีก็จะมาปล่อยแถวกันที่หน้าสํานักงานเทศบาลฯ กันทุกวัน เด๋ียวผมจะไปสอบถามดูว่าตรง
ศาลาปู่ปีเมื่อก่อนเขามีป้อมยามอยู่ปัจจุบันก็ไม่มีใครไปเฝ้าบริการอยู่ตอนน้ี ไม่ทราบว่าเพราะ
เหตุใดเด๋ียวจะไปสอบถามดูว่าทําไมถึงไม่ไปดูแลกันเพราะว่าก็เป็นส่วนหน่ึงของในเขตเทศบาลฯ 
เหมือนกันนะครับ 



- ๖ - 

และก็อีกเรื่องหน่ึงนะครับเก่ียวกับให้ย้ายศูนย์สันติจากทางกระเช้าไปทางศาลหลักเมืองนะครับ 
ก็ต้องไปปรึกษากันว่าจะต้ังบริเวณตรงไหนดีหรือว่ามีข้อขัดข้องอะไร ครั้งหน้าคงจะทันเพราะ
เด๋ียวคงมีการประชุมสภาภายในเดือนน้ีอีกครั้งหน่ึง เด๋ียวจะตอบให้ละเอียดนะครับว่าเรา
สามารถย้ายได้หรือว่าจะมีปัญหาตรงไหนจะมาคุยกันอีกทีนะครับๆ ส่วนเรื่องที่ ๓ เก่ียวกับการ
ตัดต้นไม้ท่าน สมาชิกโสพล วงศ์สอาด ก็บอกมาว่าได้รับบริการท่ีดีมากทางป้องกันฯ ซึ่งนําโดย
หัวหน้าไชยรัตน์ สระแจ่ม นะครับ และก็จะมีการตําหนิของทางสาธารณสุขฯ ว่าทํางานเช่ืองช้า
วันน้ีเด๋ียวผมจะไปดูแล เพราะว่าจริง ๆ แล้วเมื่อก่อนน้ีงานตัดต้นไม้น้ีจะเป็นของสาธารณสุขฯ 
เป็นส่วนใหญ่ อันน้ีทางผมและท่านนายกฯ ปรึกษากันว่าน่าจะมีหน่วยงานอ่ืนมาช่วย เพราะว่า
งานตัดต้นไม้เป็นงานที่หนักมาก เพราะว่ามันจะตัดกันทั้งปี เด๋ียวพอตัดเสร็จมันก็ขึ้นมาอีก 
อย่างไรพวกผมจะรับไว้นะครับ จะไปพิจารณาและก็ไปปรับปรุงของกองสาธารณสุขฯ ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ขอเชิญท่านสุธี ศรีภักดี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธี  ศรีภักดี   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี 
สมาชิกสภาเทศบาล ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล คือผมมีเรื่องเดียวกับคุณโสพล วงศ์สอาด ที่เรื่องยามจักรยาน  

อย่างซอยเทศบาล ๖ มันเป็นเมน แต่ที่น้ีมันมีซอยแยกเยอะ ผมเกรงว่าจะไม่เข้าซอยแยก 
เพราะซอยเทศบาล ๖ มันไม่รู้จะไปขโมยของใคร เพราะมันติดถนนและไฟสว่างแต่ไอ้ซอยแยก
ต่าง ๆ เมื่อก่อนน้ีมีสายตรวจจักรยานจะไปตรวจกันถี่ทุกซอย ๆ แยก ขโมยมันจะไปเข้าตาม
ซอยแยกไปขโมยฉกชิงว่ิงราว ผมพูดเรื่องเดียวกับคุณโสพล แต่ผมพูดให้ละเอียดขึ้น ขอให้เข้า
ซอยแยกต่าง ๆ แล้วมันมีเยอะ เทศบาลซอย ๖ ไอ้ซอยแยกต่าง ๆ ขอฝากด้วยครับ       
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอฝากด้วยครับเรื่องยามจักรยาน ตอนน้ีรู้สึกว่าหย่อนสมรรถภาพหลาย ๆ ที่ด้วยกัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะพูดในวันน้ีนะครับ เพราะว่ามีประชาชนเขารอ 

ฟังผมพูดอยู่และอยากจะได้ยินผู้ตอบด้วยว่าตอบอย่างไร เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือซอยเทศบาลฯ 
ร้านเจ้เยาว์ส้มตํานะครับ เข้าไปเดิมทีเดียวถนนสายน้ีมันก็เป็นปกตินะครับ แต่ตอนน้ีปรากฏว่า
เทศบาลฯ ไปยกฝาท่อสูงกว่าถนนเดิมขึ้นมาน้ีก็ประมาณฝ่ามือครับ ผมก็ไปสํารวจมาแล้วมี
ทั้งหมด ๑๙ ฝา มันก็เลยทําให้เกิดตําหนิบนถนนสายน้ี การสัญจรไปมาก็ลําบากต้องคอยหลบ
ฝาท่อนะครับ คือถ้าเราจะลุยไปผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์มันจะเหินแน่นอน ผมต้องมาถาม         
ว่าเทศบาลฯ มีนโยบายอย่างไรถึงยกฝาท่อขึ้นมา ๑๙ ฝาท่อน้ี ท่านมีนโยบายอย่างไรหรือและ
ท่านจะทําอะไร ท่านไม่ใช่ว่าควรจะทําแบบนี้นะครับ ท่านควรจะเขียนป้ายประกาศให้
ประชาชนแถวน้ันได้รับรู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไป ประชาชนจะได้ไม่ต้องกังขาหรือสงสัยนะครับ 
ผมอยากจะให้ท่านช่วยตอบ เพราะว่ามีผู้ที่เขารอฟังอยู่ก็คือคุณบุญมี ช่างคิดและอีกหลาย ๆ 
คนนะครับที่เขาฝากฝังให้ผมพูดช่วยตอบด้วยครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่ท่าน 
นายกเทศมนตรี  อานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ได้ซักถามในสภาในเรื่องการบริหารงานนะครับ เรื่องถนนซอยวงษ์โต ๙  

นะครับคือตามชุมชนวงษ์โต ๙ นะครับ ก็ขอเรียนอย่างน้ีนะครับว่าตามท่ีมติของสภาเทศบาล
เราได้อนุมัติงบประมาณเก่ียวกับการลาดยางถนนใหม่ คือเส้นที่ท่านพูดถึงน้ีนะครับ แต่วิธีการ
ทําน้ีมันต้องยกปากบ่อขึ้นมาเพ่ือให้รองรับกับที่จะเทยางใหม่สูงประมาณ ๕ เซ็น เพราะฉะน้ัน
การยกปากบ่อขึ้นมาคงประมาณ ๕ เซ็น ก็คือ ๒ น้ิวโดยประมาณ ก็ขอเรียนว่าอาจจะเป็น
ข้อบกพร่องที่ทางเทศบาลฯ ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบถึงโครงการที่
เราจะทํานะครับ ก็มีประชาชนหลายท่านได้โทรศัพท์มาถามต่าง ๆ นะครับ แล้วก็คงถามไปยัง
ท่านสมาชิกด้วยนะครับเพ่ือความห่วงใยนะครับ ก็ขอเรียนว่ายางก็คงจะใช้เวลา ๑๐ วัน จากน้ี
ไปนะครับ เพราะทุกคร้ังที่เราเทยางบางทีเราไม่ได้ยกปากบ่อน้ีมันจะเป็นหลุม อย่างเช่นกรณี
ถนนมานิตย์ – วารุณี ตรงซอยจวนผู้ว่านะครับ ตอนน้ันที่มันจะบุ๋มลงไป เพราะฉะนั้น เราก็เลย
วางแผนว่ายกปากบ่อขึ้นก่อนที่น้ีฝาขอบซอยน้ีมันเยอะมันหลายบ่อมาก ก็เลยทําให้ประชาชน
หลายท่านก็คงจะสงสัยแล้วเราก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ก็ขอถือโอกาสในการประชุม
สภาครั้งน้ีประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนรับทราบว่าด้วยก็คงประมาณสัก ๑๐ วัน ที่ผม
เช็คจากผู้รับจ้างว่าประมาณ ๑๐ วันคงจะไปกดยางได้ ช่วงน้ีอาจจะต้องขรุขระบ้างนะครับ    
ในเรื่องของการเดินทางสัญจรไป – มา และก็ขอเรียนให้พ่ีน้องประชาชนในแถบน้ันได้รับทราบ
นะครับท่านสมาชิกอานนท์ก็เป็นห่วงครับ เมื่อคืนก็โทรศัพท์ถามผมนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ
ท่านสมาชิกอานนท์ฯ ที่เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนนะครับ สําหรับเรื่องสายตรวจจักรยานผมขอ
เรียนเพ่ิมเติมสักนิดหน่ึงว่า เมื่อสักครู่ได้ปรึกษาหารือกับทางท่านรองนายกฯ หลาย ๆ ท่านแล้ว
ก็อาจจะเพ่ิมมาตรการของ ถ้าเรามีปัญหาในเร่ืองจุดตรวจน้ีอาจจะต้องมีตู้ ๆ สําหรับสายตรวจ
ในการเซ็นช่ือ เพ่ือให้เกิดระบบตรวจสอบในการทํางานได้นะครับในระดับหน่ึง ก็ขอเรียนว่า
ตอนน้ีต้องเอาไปแก้ไขนะครับ ในเรื่องการดูแลพ่ีน้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยนะครับ 
ตอนน้ีเราก็พยายามจะติดไฟในเบ้ืองต้น ติดไฟและก็ยามจักรยานนี้สายตรวจจักรยานน้ีก็ต้อง
ดูแลด้วย ก็ขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่เป็นห่วงใยมา เน่ืองจากว่าตอนน้ีโจรผู้ร้ายก็ชุกชุม
นะครับ เราก็ทราบกันอยู่นะครับ เรื่องน้ีผมจะนําคุยในคณะผู้บริหารอีกทีหน่ึงนะครับว่าจะมี
มาตรการใดที่มันเข้มงวดขึ้นนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพ ผมต้องขอขอบคุณท่าน  

ผอ.สุวรรณ์ โมรา ได้ไลน์เข้ามาเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับ ติดหลาย ๆ จุด ก็เมื่อวานน้ียังไม่มี
แต่ก็ถือว่าท่านทํางานได้รวดเร็วและก็ดีมากนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านด้วยผมเห็นด้วยครับท่าน
นายกฯ ที่ท่านจะยกฝาท่อขึ้นมาแล้วก็ลาดยางให้เสมอกับฝา มันเคยมีปัญหาผมเคยพูดมาครั้ง
หน่ึงซอยบ้านเจ้เล็กท่านนายดาบโสพล ท่านสมาชิกที่เคารพท่านจําได้ไหมครับตอนน้ันปรากฏ
ว่าเราไปลาดยาง ปัญหาครับคือฝาท่อที่เป็นเหล็กน้ีมันอยู่ตํ่ากว่าถนนที่เราลาดยางพอรถว่ิง ๆ 
ทุกวัน แอ่นครับเหล็กมันแอ่นก็เลยเกิดปัญหามาก็เลยต้องไปแก้ซ่อมแซมกัน  โอ้โห้กว่ารถจะว่ิง
เสียทั้งเวลาเสียทั้งงบประมาณหลายอย่าง แต่คราวน้ีผมเห็นด้วย ผมก็ขอขอบคุณท่านแทน
ประชาชนที่อยู่ในซอยนั้นด้วยแล้วกันครับ ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับแต่อีก ๑๐ วัน เรียบร้อย เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอีกนิดหน่อยเก่ียวกับเรื่องท่าชัย หัวยาง ท่าไม้ ตอนน้ี 

ไฟฟ้าสว่างโป๊ด มันโป๊ดตรงที่เทศบาลฯ ด้านน้ีนะครับ ด้านเทศบาลฯ ตรงด้านตลาดแต่ทางโน้น
ยังไม่มีเลย จะเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหาร ท่านนายกฯ บอกหน่อยครับ 
ว่าโครงการจัดจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจะติดต้ังฝั่งโน้นไอ้ไฟฟ้าที่ว่าแจ่ม ๆ ผมเรียกไม่ค่อยถูก (LED) 
ก็เขาอยากให้ท่านนายกฯ ช่วยตอบสักนิดหน่ึงและมีนโยบายอย่างไรในการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่า
จะติดเมื่อไร ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับเรื่อง LED ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับหลอดไฟ 
นายกเทศมนตรี  LED นะครับ ที่จะติดให้กับทางซึ่งเป็นนโยบายของทางคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกท่าน ตอนน้ีเราติดถนนสายหลักก็คือถนนวงษ์โต ถนนพรหมประเสริฐ และก็ตาม
ซอยที่เป็นหลัก ๆ นะครับทีน้ีถนนเรียบแม่นํ้าก็คือฝั่งชัยณรงค์และก็ฝั่งเทศบาลสัมพันธ์ก็คือ    
ท่าชัยหัวยางนะครับ มันเป็นถนนเล็กเราจะติดไฟหลอดขนาด ๕๐ วัตต์ ตอนน้ีเราติดอยู่     
๑๒๐ วัตต์ นะครับ ๕๐ วัตต์ เราก็ได้ผ่านสภาครั้งที่แล้วไปแล้วครับ ผมใช้เวลาไม่น่าจะเกิน
เดือนก็คงจะติดริมแม่นํ้าทั้งสองฝั่ง ทั้งพ่ีน้องแถวชัยณรงค์แล้วก็แถวเทศบาลสัมพันธ์ก็คือ      
ฝั่งท่าชัยหัวยางนะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่านโยบายของคณะผู้บริหารโดย
ผ่านทางแผนพัฒนาเทศบาลฯ น้ันมีนโยบายที่จะติดไฟฟ้าแสงสว่างให้รอบเมืองในเขตเทศบาลฯ 
ครับ คือเราไปประชุมเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในการป้องกันทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน
น้ีเรื่องไฟมีประโยชน์นะครับพร้อมกับกล้องวงจรเปิดทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันไปนะครับ       
ก็ขอเรียนให้ท่านประธานและท่านสมาชิกได้รับทราบว่าฝั่งท่าชัยหัวยางก็คงจะประมาณ         
๑ เดือน นะครับไม่เกิน ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอ่ืนเลยในห้องประชุมเรานะครับใน 

การจัดประชุมผมอยากให้เจ้าหน้าที่นะครับให้ความสําคัญในการจัดการประชุมนะครับ
ยกตัวอย่าง ป้ายด้านหลังท่านประธานน้ีการเขียนอะไรน่าจะให้ถูกต้องเดือนพฤศจิกายนนะครับ 
อันน้ีน่าจะผิดกับอีกเรื่องหน่ึงนะครับผมขอฝากไว้อีกนิดก็คือเรื่องของสายไฟสื่อสารนะครับ 
สายไฟสื่อสารตอนน้ีกําลังมีปัญหาที่ผ่านมาน้ีนะครับ ปรากฏว่ามีไฟไหม้นะครับ เมื่อเดือนที่แล้ว
น้ีก็ประมาณเที่ยงคืนก็เกิดไฟลุกไหม้ที่ซอยเทศบาล ๓ ก่อนหน้าน้ีนะครับที่ถนนวงษ์โตหน้า
ธนาคารฝั่งตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมา แล้วก็ปากซอยเทศบาล ๑๐ ก็เคยเกิด
ไฟลุกไหม้ขึ้นมา อาจจะเกิดจากการเหน่ียวนําของกระแสแม่เหล็กทําให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้
นะครับ คืออยากให้ประสานกับทางการไฟฟ้าว่าเรื่องน้ีน่าจะอยู่ที่การไฟฟ้าเป็นผู้ให้การสื่อสาร
น้ีมาเช่าเสาไฟ ไม่อยากให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาอีก เพราะว่าเวลาเกิดไฟไหม้ครั้งที่แล้วที่เกิดก็เกิด
ประมาณเที่ยงคืนรถดับเพลิงของเราออกไปไม่สามารถฉีดนํ้าได้ เพราะว่าไม่รู้สาเหตุมาจาก 
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ไฟฟ้าหรือเปล่า เราก็ไม่กล้าฉีดนํ้ารอจนมันมอดดับไปเองนะครับ ก็อยากจะให้ทางเทศบาลฯ น้ี
เป็นผู้ประสานงานให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับขอบคุณ คุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ที่ละเอียดผมหันหลังไปดูพฤษจิกายน มันอ่าน
ประธานสภาเทศบาล ไม่ออก ครับช่วยแก้ไขด้วยนะครับฝากผู้รับผิดชอบด้วย เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด 
นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอบคุณท่านประธานครับ ขออนุญาตอีกสักเรื่องหน่ึงครับท่านประธาน เพราะเป็น 
รองประธานสภาเทศบาล เรื่องสําคัญด้วยสิ มันใกล้วันลอยกระทงคืออย่างน้ีครับท่านประธานครับ  เมื่อปีที่แล้ววันลอย 

กระทงน้ีแหมพูดแล้วมันน่ากลัวครับแถวบ้านผมน้ีมันไม้น้ีไม้แบบห้องแถวร้อยปีครับ และ       
ก็ท่าชัยหัวยางท่าไม้น้ีผมไปจ่ายเงินอุดหนุนผู้สูงอายุจ่ายเบ้ียยังชีพนะครับ เขาบอกมาตลอดเลย
คุณโสพล ปีหน้าอย่าลืมพูดในที่ประชุมสภานะให้ท่านผู้บริหารช่วยเคลียร์กับเร่ืองที่คนขายโคม
ลอยหน่อย เพราะว่ามันขายเสร็จมันมีกําไรมันก็กลับบ้านแล้ว แต่พวกเราน้ีจะเดือดร้อนตกที่   
ท่าชัย ตกที่หัวยาง ตกที่ท่าไม้ ตกที่ข้างวัดศรีวิชัย ๓ อันครับท่านประธาน ๓ อันนะครับ ผม
ต้องแจ้งดับเพลิงเอาลงมาแล้ว แล้วที่หัวรอก็ลงครับ เพราะมันเยอะท่านประธานครับ ท่าน
ประธานที่เคารพครับขณะน้ีที่เชียงใหม่เขาปิดแล้วนะครับเรื่องย่ีเป็ง ๆ ภาษาย่ีเป็งผมก็ไม่รู้ว่ามา
จากอะไรนะว่าลอยกระทงที่เอาโคมลอยขึ้นไปนะครับ  เขาเลิกแล้วนะครับผมดูทีวี ๆ เขาสั่ง
เลิกแล้วไม่ให้มีแต่ของเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก ผมฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารด้วยว่าให้ระวังหน่อย ทําอย่างไรมาปรึกษากัน ผู้บริหารว่าอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่วัว
หายแล้วมาล้อมคอกไม่ใช่ ท่านประธานครับผมเป็นห่วงครับ เป็นห่วงทรัพย์สินของประชาชน
แล้วก็ที่บ้านผมก็โดนมาแล้ว ขอบคุณมากครับท่านประธานที่ให้เกียรติพูดหลายเรื่องครับวันน้ี 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ก็ขอฝากไว้เรื่องหน่ึงด้วยครับ เรื่องน้ีจะประกาศหรือจะอย่างไรจะใช้มาตรการอะไร  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณแสวง สงใย ครับ 
นายแสวง  สงใย   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายแสวง 
สมาชิกสภาเทศบาล สงใย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตเสริมที่ท่านรองประธานสภาท่านโสพล วงศ์สอาด ได้ 

พูดถึงเรื่องลอยกระทง ผมอยากจะเรียนอย่างน้ีครับท่านประธานที่เคารพครับประเพณีเดิม  
จริง ๆ นะครับ ปัจจุบันผมก็อายุรวม ๘๐ ปีแล้วสมัยก่อนไม่มีนะครับโคมลอยมีแต่ทางเหนือ
ชัยนาทไม่มี แต่จริง ๆ แล้วโคมลอยน้ีถ้าเรามองขึ้นไปแล้วมันสวยงามอันน้ีผมไม่เถียง แต่ถ้ามัน
ตกมาไหม้บ้านคนหรือหรือว่าไหม้อะไรแบบน้ีมันคงไม่สวยแน่ แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยครับ 
ท่านประธานที่เคารพ คือแถวบ้านท่าชัยหัวยางปีแรกที่มีการจุดโคมไฟ ปรากฏว่าโคมไฟไปตกที่
ต้นมะม่วง ๆ น้ีมันแห้งแล้วก็ยืนต้นตายและก็อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งผมขออนุญาตเอ่ยนามบ้านป้าพิศ
ซึ่ง ลูกชายท่านก็เป็นเพ่ือนนักเรียนรุ่นเดียวกับท่านนายกฯ เราน้ีปรากฏว่าไฟไหม้ แล้วคนแก่
ครับหลังงอต้องใช้เก้าอ้ีนําไม่มีไม้เท้า ก็เลยเรียกให้คนไปช่วยน้ีมันอันตราย ผมอยากจะฝาก
ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองให้ดูแลในเรื่องน้ีด้วย และโดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวผมเองก็โดนคือเมื่อก่อนน้ี
ผมจะมาร่วมงานที่ฝั่งน้ีนะครับภรรยาม่ังลูกมั่งก็ทํากระทงมาขาย ปรากฏว่าโคมลอยน้ีมันไปตก
ข้างบนพอดีเลยครับไปตกบนต้นมะม่วงแต่ว่ามันสดมันก็ไม่ไหม้ แต่ข้างบ้านมันเป็นหญ้าแห้ง
ไหม้หมดครับและใกล้บ้านบังเอิญมันมีคอเหล้าเขาน่ังกันอยู่เขาก็ไปช่วยดับให้ ผมเคยเรียนกับ
ท่านผู้อํานวยการคุณสราวรรณ ขําเอ่ียม กองสวัสดิการฯ ว่าให้คุณฉัตรชัย ทองอยู่ ไปขอความ
ร่วมมือจากผู้สูงอายุช่วยบอกลูกหลานว่าอย่าเล่นเลยพลุ  ประทัดอะไรเหล่าน้ีแม้แต่พลุปิงปอง 
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ยังอันตรายปางตายมาแล้ว ลูกปิงปองร่างแหลกเหลวอันน้ีอันตราย และอีกประการหน่ึง
อยากจะฝากด้วยว่าให้เจ้าหน้าที่ของเราช่วยดูแล เน่ืองจากปีน้ีนํ้าน้อยหน้าแล้งนํ้าน้อย การลอย
กระทงผมว่าน่าจะมีปัญหานะครับแถวเขื่อนเรียงหิน ก็ฝากท่านนายกฯ ด้วยนะครับช่วยให้
เจ้าหน้าที่ดูแล เกรงว่าอาจจะเกิดอันตราย ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับก็ขอฝากท่านนายกฯ ด้วยครับเรื่องที่ท่านสมาชิกฝากไว้ มีสมาชิกท่านใดขอ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในเขตฝากมาให้ถามคณะผู้บริหารโดยผ่าน    

ท่านประธานสภาครับ คือตามที่ผู้ขออนุญาตปลูกบ้านที่พักอาศัยและทางเทศบาลก็ได้อนุญาต
ไปแล้วน้ัน เจ้าหน้าที่ได้เคยไปทําการตรวจสอบว่าปลูกถูกต้องหรือไม่ครับบางรายก็ปลูกไม่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เช่น ระยะห่างจากรั้ว นะครับในพระราชบัญญัติน้ี
โดยมากเขาจะต้องกว้างเท่าไรยาวเท่าไรนะยาว ๒ เมตรหรือเปล่าครับท่านสุวรรณ์ โมรา ทีน้ี
บางรายนะครับ ที่เขาเกินเยอะแต่เขาร่นไม่ได้แล้วก็ชายคานี้เขาก็ปลูกเลยเข้ามาเวลาฝนตกมัน  
ก็เข้าไปในที่คนอ่ืนทําให้คนอ่ืนเขาเดือดร้อน และต่อมาน้ีเขาปลูกเสร็จแล้วก็มาขอเลขบ้าน   
ทางเทศบาลฯ น้ีจะให้ไปหรือเปล่าครับมันจะถูก พ.ร.บ. หรือเปล่าเพราะเด๋ียวเกิดต่อไปนะครับ
ถ้าให้เลขบ้านน้ีมันจะมีปัญหามาทีหลัง ถ้าเกิดเขาเดือดร้อนขึ้นมาเขาจะมาร้อง  เทศบาลฯ   
เอาความทุกข์มาให้เทศบาลฯ อีกนะครับ ทีน้ีว่าทางเทศบาลฯ น้ีสมควรที่จะไปตรวจก่อนตอนที่
ขออนุญาตปลูกสร้างน้ี แล้วที่น้ีไปให้เลขบ้านน้ีมันจะผิด พ.ร.บ. หรือเปล่าครับ   ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่อง 
นายกเทศมนตรี  พ.ร.บ. ควบคุมอาคารตามท่ีท่านสมาชิกได้พูดถึงนะครับ ก็ขอเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ามีเรื่อง 

ร้องเรียนเข้ามาเราก็ต้องบังคับตามกฎหมายนะครับ  แต่น้ีท่านสมาชิกคือพูดเหมือนว่าเรา
ป้องกันไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีอะไรควรจะไปตรวจตราให้ละเอียดแล้ว ก็เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ภายหลัง ก็น้ีเป็นข้อคิดที่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ตรวจนะครับ แต่อาจจะมีบางบ้านที่แบบพอ
ตรวจแล้วไปทําเพ่ิมเติมอาจจะมีนะครับ ขอเรียนว่าส่วนใหญ่แล้ว พ.ร.บ. ควบคุมอาคารน้ีเราก็
เข้มงวดอยู่แล้ว เพราะว่าพวกน้ีจะเป็นเขาเรียกว่าผิดตาม พ.ร.บ. อยู่แล้ว ซึ่งถ้ามีการร้องเรียน
หรือว่าอะไรท่ีมันผิดกฎหมายก็ต้องรื้ออย่างเดียวนะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่า
จะกําชับทางกองช่างนะครับให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องของการออกใบอนุญาตแล้วก็คงจะเป็น
เรื่องของระหว่างสร้างเสร็จแล้ว การออกบ้านเลขที่ต่าง ๆ คงต้องไปตรวจนะครับ ก็ฝากทาง
กองช่างให้ดูแลเรื่องน้ีด้วยนะครับ ตามท่ีท่านสมาชิกพูดถึงนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับ ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาครับตามที่ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงผมก็เข้าใจแต่ที่น้ีบางราย 
สมาชิกสภาเทศบาล นะครับถ้าเขาได้ปลูกไปแล้วน้ีประมาณ ๗๐ % น้ีถ้าไม่ถูก พ.ร.บ. ท่านจะดําเนินการอย่างไร  

เพ่ือว่ามันเหลือไม่ก่ี % น้ีน่าจะเสร็จแล้วก็มาขอเลขบ้านท่าน ถ้าปลูกไม่ถูกท่านจะทําอย่างไร 
ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ต้องปฏิบัติตาม 
นายกเทศมนตรี  กฎหมายนะครับ ถ้าไม่ถูกจริง ๆ มีการร้องเรียนเข้ามาถ้าเราไปตรวจดูแล้วก็ไม่ให้เข้าใช้อาคาร  

มีครับมีหลายอันที่สร้างเสร็จแล้วเราออกบ้านเลขที่แล้วด้วยซ้ํา แต่เราไม่ให้ใช้อาคาร       
เพราะอย่างน้ีครับการขออนุญาตก่อสร้างถ้าเสร็จประมาณ ๘๐ % น้ีเขาสามารถออกบ้านเลขที่
ได้ ขอบ้านเลขที่แล้วเสร็จน้ีการเข้าใช้อาคารน้ีเราต้องมีอํานาจอีกทีครับ เราสามารถปิด
ประกาศไม่ให้เข้าใช้อาคาร ไม่ใช่ว่าออกบ้านเลขที่แล้วจะสิ้นสุดว่าเขาต้องใช้อาคารได้นะไม่ใช่
เราสามารถที่จะยับย้ังการไม่ใช้อาคารได้นะครับก็คือเอาป้ายไปติดอะไรต่าง ๆ ก็มีถ้าบางรายฝ่า
ฝืนก็ต้องฟ้องศาลนะครับ ก็เรียนท่านสมาชิกให้รับทราบว่า มาตรการมันมีอยู่แล้วครับเพียงแต่
ว่าบางอันถ้ามันไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอะไร บางที่มันก็อาจจะผ่อนปรนไปแบบนี้ครับ แต่ว่า
ถ้าเกิดมีการร้องเรียนหรือว่ามันผิดกฎหมายร้ายแรง อันน้ีเราก็ต้องกําชับตรวจตราดูแลให้ทั่วถึง
ก็มีนะครับที่เราต้องไปเคลียร์กับหลาย ๆ บ้านที่ต้องคุยกันบางคนไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ทําไม
บางบ้านเว้น ๕๐ เซ็น บางบ้านเว้น ๒ เมตร มันจะมีแบบน้ีถ้าเว้น ๒ เมตร เปิดหน้าต่างได้ แต่
ถ้าจะเปิดหน้าต่างน้ีห้ามเว้นมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งอธิบายตอนน้ีก็คงจะไม่จบ แต่ว่า
มันจะมีรายละเอียดของมันใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคารครับคือหลายท่านอาจจะเห็นว่าที่อันน้ี
ทําไมสร้างได้ อันน้ีทําไมสร้างไม่ได้ มันคนละเง่ือนไขกันบางอันนะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิก
รับทราบว่าเราก็จะพยายามเข้มงวดกวดขันในเรื่องของ พ.ร.บ. ก่อสร้าง ให้มันถูกต้องตาม
กฎหมาย    นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวศศิธร 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล วันน้ีดิฉันจะขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปทาง          

คณะผู้บริหารนะคะ ขออนุญาตท่านผู้บริหารให้ช่วยปรึกษาไปทางจราจรนิดหน่ึงนะคะ ตรงเนิน
ประปานะคะจะเป็นสามแยกที่ทางจะไปหัวรอคะแล้วก็จะมีทางแยกท่าแจงนะคะ ตรงน้ัน    
ช่วงเช้าก็จะมีผู้ปกครองมาส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้างโรงเรียนวัฒนาบ้างนะคะ ตรงนั้น
การจราจรก็จะคับคั่งแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากหลายครั้งแล้วคะ แล้วก็ตอนน้ีจะมีซอยที่    
ทางเทศบาลฯ ได้ตัดเข้าหมู่บ้านมั่นคงและมันจะเป็นทางลัดไปถนนพหลโยธินนะคะ ตรงน้ันก็
เลยทําให้เกิดเป็นคล้าย ๆ มีแยกเล็ก ๆ ก็กลายเป็นเกือบจะสี่แยกแล้วคะ ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
เยอะมากนะคะ ก็อยากให้ทางผู้บริหารได้ช่วยประสานงานไปทางจราจรว่าให้ช่วยติดป้ายหยุด
หรือสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองให้ผู้สัญจรทราบว่า ควรจะระวังนะคะ แล้วเรื่องที่ ๒ ขอฝาก
ท่านผู้บริหารไปยังกองสาธารณสุขฯ ให้ช่วยฉีดยากันยุงเพ่ิมจากที่เดือนที่แล้วฉีดไปก็รู้สึกว่า   
ยุงเบา แต่ก็อยากให้ฉีดเพ่ิมนะคะ เพราะว่ามีคนเป็นห่วงในเร่ืองไข้เลือดออกกันมากนะคะ       
ขอบคุณมากคะ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



- ๑๒ - 

นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่อง 
นายกเทศมนตรี  ที่ท่านสมาชิกศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ได้พูดถึงก็คือบริเวณสามแยกท่าแจงนะครับ ตรงนั้นช่วงวิกฤต 

อาจจะต้อง เด๋ียวผมประสานทางจราจรให้แต่ต้องมีการเป่านกหวีดตรงน้ัน ก็คงจะไม่ใช่เรื่อง
ยากนะครับ แต่ว่าคงอาจจะไม่ต้องติดไฟกระพริบนะผมว่าเอาเฉพาะช่วงที่เป็นช่ัวโมงเร่งรีบน้ี
อาจคงจะต้องให้มีทางจราจรไปเป่า ให้เส้นทางจราจรตรงน้ีดีกว่าครับ และอีกเรื่องหน่ึงเร่ือง
ของยุงซึ่งเป็นปัญหาและเป็นเรื่องฮิตมากที่สุดเลย เน่ืองจากว่ามีดาราที่ไปติดไข้เลือดออกนะ
ครับ ทําให้ทุกท่านต่ืนตัวในเรื่องน้ีครับ ก็เมื่อเช้าประชุมพ่ีน้อง อสม. ก็พูดถึงเรื่องน้ีกันอยู่             
ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกศศิธร นะครับที่ยังเป็นห่วงเร่ืองของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับ แล้วก็
ฝากทางกองสาธารณสุขฯ นะครับช่วยทําปฏิทินในการฉีดยุงนะครับและให้ท่านสมาชิก
รับทราบด้วยนะครับว่าจะมีแผนฉีดตรงไหน บริเวณไหน อาจจะต้องประกาศเสียงตามสาย
หน่อยเพราะเน่ืองจากว่าเวลาเราฉีดน้ีอาจจะไปกระทบกับอาชีพที่เขาทําอยู่บ้างนะครับ ฝากไว้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย ผมมีเรื่องเดือดร้อนครับของพ่ีน้องประชาชนในซอย 

เทศบาล ๔ เน่ืองจากว่ามีร้านอาหารและก็คนไปใช้บริการจอดรถกันไม่เป็นระเบียบทั้งสองฝั่ง 
รถก็สวนกันลําบากก็ทางพ่ีน้องประชาชนก็อยากให้ทางเทศบาลฯ เราปักป้ายจอดวันคู่วันคี่     
ก็เลยมาเรียนท่านประธานสภาเพ่ือให้ทางผู้บริหารดําเนินการให้  ไม่ทราบว่าจะทําได้ไหมครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฝากไปยังสํานักปลัด 
นายกเทศมนตรี  ด้วยนะครับ ตรงนั้นก็คงจะเป็นบริเวณตรงร้านสหเทพใช่ไหมครับ บริเวณน้ันจะเป็นซอยแคบ 

แล้วก็อาจจะมีคนไปจับจ่ายซื้อของทางนั้นมากก็ทําให้การจอดรถสองข้าง บางครั้งอาจจะไป
ไม่ได้ก็คงจะไม่มีปัญหาครับเด๋ียวจะประสานจราจรให้นะครับ ในเรื่องของการติดป้ายวันคู่วันคี่
นะครับ เพราะท่านสมาชิกเข้าออกตรงนั้นเห็นปัญหาบ่อยนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก   
นะครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับมีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๕  น. 
            (ลงช่ือ)  

   ( นางสาวพรทิพย์    สินชัย )       ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
       เจ้าพนักงานธุรการ ๕  

     (ลงช่ือ) 
         ( นายนิกร  โตจีน )         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       เลขานุการสภาเทศบาล 

 



- ๑๓ - 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่ 
......................................................................... .เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งน้ีถูกต้อง  จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

     (ลงช่ือ)        ประธานกรรมการ 
            ( นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง ) 

     (ลงช่ือ)        กรรมการ  
           ( นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย ) 

     (ลงช่ือ)        กรรมการ 
              ( นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ ) 


