บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
รายชื่อผูมาประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์
มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
๒. นายโสพล
วงศสอาด
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายนิกร
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
๔. นายทรงศักดิ์
ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นางสาวศศิธร
ลิ่วนภโรจน
สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายภัณฑารักษ
สินทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายเอกชัย
ภูเปยม
สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุชาติ
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายนพดล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายสุริยัน
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายเกียรติศักดิ์
วงศเหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายแสวง
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายกิตติ์ชนม
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายสุขสันต
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายทวีศักดิ์
ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล
รายชื่อผูไมเขารวมประชุม
๑. นายสุธี
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายอานนท
ลิว่ นภโรจน
สมาชิกสภาเทศบาล
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายเจษฎา
สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี
๒. นายสุรชัย
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
๓. นายปยะ
เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
๔. นายณัฐพงศ
นวลแสง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นางญาณี
ปยะมงคล
ปลัดเทศบาล
๖. นายไพโรจน
พัวพานิช
รองปลัดเทศบาล
๗. นายปกรณ
ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล
๘. นายไชยรัตน
สระแจม
หัวหนาสํานักปลัด
๙. นางสายชล
ภาคศิริ
รก. ผูอํานวยการกองการศึกษา
๑๐. นายสุวรรณ
โมรา
ผูอํานวยการกองชาง
๑๑. นายสุชาติ
อรุณเมือง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
๑๒. นางสมพิศ
พวงนอยปภา ผูอํานวยการกองวิชาการ ฯ
๑๓. นางสาวสุวพีร
เชาวลิต
ผูอํานวยการกองคลัง
๑๔. นางสราวรรณ
ขําเอี่ยม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๕. นางสาวณัฐชยา แกวคง
แทน ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย

๑๖. นายไพรัตน
๑๗. นายสมชาย

ปนชูศรี
พึ่งนอย

- ๒ -

/ ๑๖. นายไพรัตน . . .
ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ
ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นายสมโภชน
๓. นางนันทิยา

ดีประดิษฐ
พันธศิริ
พงษทอง

รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล (ไปราชการ)
ผูจัดการสถานธนานุบาล

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหส ภาเทศบาลกําหนดสมัย ประชุม และ
พิจารณาใหความเห็นชอบในญัตติตาง ๆ ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระ
การประชุ ม ไปให ท า นทราบล ว งหน า แล ว นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๕ ท า น
ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
.............................................................................

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต
วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต
วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ มวงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
นายกเทศมนตรีไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้เปนไปตามความในมาตรา ๕๘ ทศ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๑ – ๑๑)
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ตามที่เจาหนาที่เทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปใหสมาชิกไดรับ
ประธานสภาเทศบาล ทราบลวงหนาแลว มีสมาชิกทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความตอนใดบางหรือไม

- ๓ ถาไมมีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแกไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอใหที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔

- ไมมี เรื่อง ที่เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
๔.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ และการกําหนด
วันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ทราบ

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจงระเบียบขอบังคับการประชุมใหที่ประชุม

นายนิกร โตจีน
ตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบั ญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก ไ ข
เลขานุการสภาเทศบาล เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ “การกําหนดสมัยประชุมในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาล
กําหนด “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน. . .” ครับ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ขอให ท า นสมาชิ ก ทุ ก ท า นพิ จ ารณาว า จะกํ า หนด สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป
ประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ อยางไร
นายโสพล วงศสอาด
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
- สมัยแรก เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สอง เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สาม เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหเริ่มตั้งแต
วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ขอบคุณคุณโสพล วงศสอาด ครับมีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ตามที่คุณโสพล วงศสอาด เสนอมานั้นปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น
ผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
เปนอันวาการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๑ และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหเปนไปตามที่

เสนอครับ

- ๔ -

๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง)
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ

นายปยะ เหลาสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา ๑๒ – ๑๕)

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผูบริหารไดเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในดานการเศรษฐกิจนะครับ
ที่ตั้งไว ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ตั้งไวในรายการสุดทาย ทําไมเหลือ
๑๐๐,๐๐๐ กวาครับ รวมตัวเลขผิดหรือเปลา และแตละรายการถารวมกันแลว ๓,๐๐๐,๐๐๐
กวาบาท ถาในงบนี้ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท ถา ๓ รายการ มันจะตองแค ๓๐๐,๐๐๐ กวาบาท
มันเปนอยางไรครับ เพราะรายการสุดทายพิมพไววา ๑๐๐,๐๐๐ กวาบาท อันนี้เปน
งบประมาณครับ เดี๋ยวไปเบิกเขาที่หลังจะยุงนะครับ ชวยชี้แจงดวยครับ ขอขอบคุณ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญทานนายกฯ ครับ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จริง ๆ แลวก็ถูก
แลวนะครับ เพียงแตวาพิมพตกศูนยไปตัวหนึ่งครับ ก็คือ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท เหมือนเดิมครับ
เพียงแตวาพิมพตกศูนยไปตัวเดียวครับ

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
มี ส มาชิ กท านใดจะอภิ ป ราย ขอเชิญ ครับ (ไมมี ) ขอมติ ที่ป ระชุ ม สมาชิ ก ท านใด
ประธานสภาเทศบาล
เห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หนา ๑๖ – ๑๙)

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น
-๕มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (กองวิชาการและแผนงาน)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หนา ๒๐ – ๒๓)

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปยะ เหลาสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ ศูนยบริการสาธารณสุข ๑
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หนา ๒๖ – ๒๗)

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ ศูนยบริการสาธารณสุข ๑
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกทานใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอตอที่ประชุม เชิญคุณโสพล วงศสอาด ครับ

นายโสพล วงศสอาด
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล ไดมีประชาชนเปนครูขาราชการบํานาญ ไดมาถามผมเมื่อเชานี้
เองครับทานประธาน เรื่องมีผูมากอสรางบานอยูที่ตรงขามกับวัดศรีวิชัยวัฒนารามหลังศาลา

- ๖ พอโหแมเนย สรางเปนตึกติดแอรแลวขายกาแฟเรียกวาเปนรานกาแฟทันสมัยแลวกันครับ ทีนี้
มีประชาชนแถวนั้นเลยไปประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐ เมตร เขาบอกวาถาเขาสรางได ผมจะขอ
สรางบางไดไหม ผมก็ตอบวาแบบนี้ไมทราบนะครับ เขาก็เลยบอกวาถาอยางนั้นประชุมสภา
เมื่อไรคุณโสพลฯ ชวยไปถามทางคณะผูบริหารใหผมดวยวาถาผมจะสรางบานไดไหม เพราะที่
ตรงนั้นผมก็มีเพิงหมาแหงนอยูและจะสรางตึก ผมก็เลยมาถามทานประธานสภาเทศบาลผาน
ไปยังคณะผูบริหารวา การสรางนี้มันถูกไหมถูกตองตามระเบียบของเทศบัญญัติไหมหรือไมใช
เปนของเทศบาล เปนของกรมเจาทาหรือเปลา ผมก็ไมทราบนะครับ ก็อยากจะเรียน
ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหาร ทานนายกจะตอบก็ไดหรือ ผอ.กองชาง
ทานสุวรรณฯ ชวยตอบในที่ประชุมหนอยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณคุณโสพล วงศสอาด เชิญทานนายกฯ ครับ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเรื่องการ
ปลูกล้ําริมน้ํานะครับ ขอเรียนวาปญหานี้เปนปญหาระดับชาติไมไดเปนปญหาทองถิ่นนะครับ
ซึ่งทางรัฐบาลเองก็พยายามแกไขในการที่จะจัดกรอบของการบุกรุกริมน้ํานะครับ ก็ตอนนี้มี
พระราชบัญญัติกรมเจาทานะครับ เทศบาลฯ เปนเพียงแคผูประสานงานดวยสวนหนึ่งครับ
ตอนนี้ก็จะมีก็จะมีกฎหมายออกในเรื่องของผูอยูเดิมจะไดมีสิทธิอะไรบาง ซึ่งในรายละเอียด
เปะ ๆ ผมอาจจะพูดไมไดเปะ เพราะเนื่องจากวาไมมีความรูขนาดนั้นครับ แตทางผูที่อยูบาน
ริมน้ําเขาจะรูแลวตอนนี้เขามีสิทธิที่จะอยูไดหรือไมได บางคนอยูไดบางคนก็อยูไมไดนะครับ
เพราะวากรมเจาทานี้เขาจะไปตรวจสอบทั่วประเทศนะครับ ไมใชเพราะจุดของเราเพราะ
ปญหานี้เปนปญหาที่มีมานานนะครับ สําหรับการกอสรางริมน้ําถามวาทําไดไหม ถามตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารแลวไมสามารถจะทําได แตถาปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพ
ที่สามารถอยูได สามารถทําไดครับซึ่งบางทานก็อาจจะปรับปรุงดีขึ้นนะครับ ก็ถือวาอยูใน
เกณฑที่เราสามารถรับได แตไมใชสรางเปนบาน ๒ ชั้น ๓ ชั้น อยางนี้ อันนี้มันไมใชการ
ปรับปรุงจะเปนการกอสรางขึ้นมาใหมนะครับ ก็ขอเรียนวาการกอสรางปรับปรุงซอมแซมใหดี
ขึ้น ซึ่งบางบานอาจจะอยูในสภาพที่มันแยนะครับและก็ปรับปรุงในสถานที่เดิม อันนี้เทศบาลฯ
ก็อนุโลมกันไปวาสามารถที่จะปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพที่สามารถอยูไดนะครับ บางบาน
ก็อาจจะปรับปรุงทัศนวิสัยเปนรานคาก็มีนะครับ อันนี้ก็เกิดขึ้นแลวนะครับ แตทานที่เห็นที่
วาง ๆ อยูนะครับก็ไมสามารถทําไดแลว ตอไปนี้ที่วางอยูที่ยังไมมีคนสรางเลยจะทําไมไดแลว
ตัวพระราชบัญญัติกรมเจาทาเปนตัวกําหนดขอบเขตเหมือนบางชวงมีอยูยุคหนึ่งที่เขาใหเอา
น.ส. ๓ มาออกเปนโฉนดอันนั้นก็คือเขาตองการจํากัดในเรื่องของการออกโฉนดปลอม เขาก็
เลยจะใหทุกอยางมาสูในระบบใหหมด เพราะจะไดรูวาโฉนดในประเทศไทยมีที่ดินของเอกชน
กี่ตารางวา อันนี้ก็คือหลักการของการแกไขปญหาคือที่บุกรุกกรมเจาทาก็เหมือนกันก็เปน
ลักษณะเดียวกันก็คือจะจํากัดขอบเขตและที่บุกรุกแลวกอนปนั้นปนี้สามารถใหอยูได ก็จะมี
บอกแตผมจะจํารายละเอียดถูกตองเปะ ๆ คงจะไมไดนะครับ แตวาหลักการคือแบบนี้ถือวาถา
อยูริมน้ํากอนปนั้นปนี้และมีหลักฐานวามีบานเลขที่ เขาสามารถใหอยูไดโดยอนุโลมใหอยูไดแต
วาทางราชการจะใชอะไรก็ตองไปอยูดีคือไมใชที่ของใครเปนที่ของรัฐเหมือนกัน บางแหงอาจ
จะมีบุกรุกที่สาธารณะแตสามารถอยูไดเพราะวาทางรัฐจัดใหอยูนะครับก็ยกตัวอยางนี้เปนตน
ขอใหเขาใจตรงกันวาถาที่วางเปลาเลยคงจะไมไดนะครับเพราะวาปจจุบันทางกรมเจาทาเขามา
จํากัดสิทธิไวหมดแลวนะครับ สําหรับเรื่องอาจจะมีพี่นองบางทานอาจจะอางนายกฯ

- ๗ อางผอ. ตาง ๆ ก็ขอเรียนวาเปนนายกฯ คนก็รูจักผมทั้งเมืองเลยก็ไมมีใครไมรูจักผมนะครับ
ผอ.ชางก็คงเหมือนกันก็ทํางานเทศบาลฯ เปนงานบริการสวนใหญ ๙๐ % ก็รูจักกันครับ
ก็ขอเรียนวาเรื่องของทางกรมเจาทานั้นเขาดูแลอยูแลวเขาก็มาตรวจสอบตลอดนะครับตอนนี้
บางแหงก็จะมีปญหาที่วาไมมีหลักฐานที่จะชี้แจงวาเคยอยูในปนั้น ๆ แตมีพยานหลักฐานคือ
พยานบุคคลที่เขาปลูกสรางพรอมกัน บางคนอาจจะมีใบแตบางคนอาจจะไมไดเก็บใบไวอยาง
นี้ครับ เขาอาจจะตองใหเรารับรองนะครับบางเรื่อง ก็ขอเรียนวาตอนนี้อยูในขั้นตอนที่เขากําลัง
ดําเนินการตามกฎหมายนะครับ ก็จะมีบางบานอาจจะโดนไลรื้อ บางบานก็อยูได ก็ขอเรียน
ทานประธานสภาทราบครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณโสพล วงศสอาด ครับ

นายโสพล วงศสอาด
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล ครับตองขอขอบคุณทานนายกฯ ตามที่ผูรองเรียนมาเรียนกับ
ผมเมื่อเชานี้ก็คงจะฟงเสียงตามสายอยูนะครับ เพราะวาหลายคนอยากจะทราบอยากจะรู
ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดครับทานประธานสภา คือการที่ทานนายกฯ บอกวาจะเพิ่มเติมไมไดแลวที่
ยังแหวง ๆ นะครับกอนที่จะพูดตอไปผมก็ยังสบายใจอีกเรื่องหนึ่งวาของเรานี้ไดมาทําเขา
เรียกวาฟนหลอเอาไว คือสรางที่มันผุ ๆ พัง ๆ ก็ยังดีเปนกันไวไมใหใครมาบุกรุกหรือวามาสราง
บานเรือน แตไมใชอยางนั้นสิครับ ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทมาหลายสมัยเวลา
เขาจะบุกรุกกันนี้มันมีอยางนี้ครับ ผมไดยินกับหูเลยครับเจาของบานที่ทําเขาบอกวาถาทํากัน
จริง ๆ ๓ – ๔ วัน ก็เสร็จแลวนะครับ ขาราชการเขาหยุดพักเขาหยุดวันหยุดนักขัตฤกษตาง ๆ
อยางสงกรานตปนี้ที่จะถึงนี้นะครับ หยุด ๕ วัน นะครับ ถาเขาจะทําเขาขยายขางเขาไมเอา
ตรงกลาง ไมเอาขางหนาครับขยายขางหรือไมก็ขยายตอไปขางหลัง ลูกเขยคนที่ ๑
สะใภคนที่ ๒ อะไรอยางนี้ ก็อยากจะเรียนทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารวาขอให
ชางชวยสังเกตไปตรวจสอบตามสายตาง ๆ เพราะวาเทาที่ผมทราบ ทาน ผอ.สุวรรณฯ ทานก็
ทํางานเปนคนไฟทงาน แตก็อยากจะใหบอกลูกนองหนอยครับใหไฟทจริง ๆ หนอยครับ
ใหออกตรวจเวลางานหยุดหลาย ๆ วัน โดยมากเขาจะขยายขางหรือไม ก็เพิ่มขางหลังออกไป
แมน้ําถาเห็นแลวก็ตักเตือนนะครับอยางเชน บานที่ผมพูดเมื่อสักครูที่ทานนายกฯ มาพูดเขา
กระจางแลว ผมก็กระจางแลววาเปนอยางไรจริง ๆ เขาสรางมาแลวเราก็ตองทักทวงหรือ
ทักทวงไมไดก็ไมทราบ ทานนายกฯ ก็บอกยังก้ํากึ่งนะครับก็ไมเปนไร แตวากระจางกันแลวครับ
พอกระจางแลวจึงเรียนทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารวาก็ชวยระมัดระวังในฐานะที่
เราเปนสมาชิกสภาเทศบาลหรือวาดูแลของหนวยราชการ กรมเจาทาเขาก็หนวยราชการ
ตอนนี้เขากําลังจับผูที่บุกรุกสถานที่ตาง ๆ แมกระทั่งปา ริมน้ํา ทุกหนวยงานก็ดูแลอยูเวลานี้
ครับทานประธานสภาครับ ตองขอบคุณทานนายกฯ ที่ใหความกระจางหลาย ๆ อยางมา
ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญทานนายกฯ ครับ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขออนุญาต
เรียนชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องบานริมน้ําสักเล็กนอยนะครับ ตอไปนี้การตอเติมใหหนากวางก็ดี
หนาลึกก็ดีนะครับก็คงลึกเขาไปในริมน้ําหรือวาหนากวางออกมาดานถนนก็ดีนะครับตอนนี้

- ๘ ทางกรมเจาทาไดไปวัดไวหมดแลว ทําผังไวหมดแลวเปนพื้นที่กี่ตารางเมตร ฉะนั้นการตอเติมนี้
เวลากรมเจาทามาตรวจนี้ก็จะโดนไลรื้อ ซึ่งการถือกฎหมายของเรานี้ พรบ.กรมเจาทาเพิ่ง
ออกมาบังคับใช เมื่อกอนยังไมมีตัวนี้บังคับใชตอนนี้บังคับใชเปนหลักเกณฑแลวและก็มีการจับ
แลว เชนบานนายหนึ่ง มีหนากวาง ๔ เมตร ลึก ๑๐ เมตร อยูในปจจุบันซึ่งสามารถอยูมาวันดี
คืนดีมาตรวจอีกทีเปน ๖ เมตร ก็โดนรื้อครับ ก็ขอเรียนผานไปยังเสียงตามสายนี้นะครับ
เพื่อวาพี่นองประชาชนที่อยูริมน้ําที่คิดจะตอเติม อันนี้คงจะทําไมไดแลวนะครับ ก็ขอเรียนวา
อันนี้เปน กฎหมายที่บังคับแนนอนแลวนะครับ ก็เรียนชี้แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ สวนทาง
กองชางนั้นก็คงจะเปนสวนหนึ่งที่จะตองไปตรวจสอบนะครับ ในการเฝาระวังในการบุกรุกและ
ก็ชี้แจงใหกับพี่นองประชาชนไดรับทราบ เพราะวามันอาจจะเกิดความเสียหายกับพี่นอง
ประชาชนเองที่ตอเติม ขอบคุณมากครับ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ครับ

ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง

นายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องที่จะขอให
คณะผูบริหารดําเนินการแกไขอยูเรื่องหนึ่งครับ คือเรื่องของกลิ่นทอระบายน้ําเสียในถนน
พรหมประเสริฐ ตั้งแตปากซอยบานผูวาราชการจังหวัดชัยนาทไปจนถึงซอยขางเรือนจํา
จังหวัดชัยนาทและในซอยภาษีซุง รูสึกลิ่นจากทอระบายน้ํากลิ่นเหม็นมากเลยครับ เพราะวา
ซอยทอระบายน้ําที่ผมกลาวมาขางตนนั้นอยูติดกับตลาด เพราะวาในตลาดบางทีพอคาแมคา
เขาขายของ รานกวยเตี๋ยว รานปลา เขาราดน้ําลงไปมันจะทําใหมีกลิ่นเหม็น ถาเปนไปไดผม
อยากจะใหทางกองสาธารณสุขฯ ไปดําเนินการเอายาดับกลิ่นหรือวาน้ําหมักชีวภาพหรือ
เอนไซมไปหยอดอาทิตยละครั้งหรือวา ๒ อาทิตยครั้งก็ยังดีนะครับ เพื่อจะบรรเทาลงไปได
บางครับ ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ฝากไวดวยครับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
เชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย
นายภัณฑารักษ สินทรัพย
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องของการทําญัตติของสภา
เทศบาล ซึ่งผมเคยพูดไปแลวในเรื่องของแผนสุดทาย ผมวานาจะมีแบบฟอรมแบบเปน
มาตรฐาน เพราะอยางญัตติที่ผานมานี้มีญัตติของกองวิชาการและแผนงานนะครับ ญัตติเรื่อง
โอนเงินงบประมาณ ในขณะที่ญัตติอื่นไมมีความเห็น อันนี้ครับรวมถึงญัตติอันนี้เปนอันเดียวที่
ผอ.กองตาง ๆ รวมถึงทานนายกฯ ไดลงนามโดยมีวันที่กํากับ แตญัตติอื่นจะไมมีอันนี้ครับ
ผมอยากใหเปนมาตรฐานเดียวกันครับ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ครับ

ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อเชานี้ครับผูที่สัญจรเสนทางถนนบานมุสลิมและผูที่
ปลูกบานอาศัยอยูทางนั้น เขามารองกับผมเขาบอกมีบอพักอยูบอหนึ่งครับที่ตรงขามกับ
บานเลขที่ ๑๖/๒๔ นะครับ มันต่ําลงไปนะครับแตถาดูผิวเผินถาขับขี่มาจะดูไมรูเลยครับ

- ๙ แตอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแลวครับ ฝาทอมันต่ําลงไปหนอยคลาย ๆ เขาก็อยากจะใหไป
ขยับขึ้นหนอย เพราะแถวนั้นมันเกิดอุบัติเหตุเรื่อยครับ ขี่มาดูผิวเผินไมลึกแตเกิดอุบัติเหตุลม
กันเรื่อยชาวบานอยากใหไปชวยขยับขึ้นตรงบานเลขที่ ๑๖/๒๔ เขามาบอกผมเมื่อเชานี้
ชาวบานที่ปลูกบานอยูแถวนั้นตองไปชวยยกรถเรื่อยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
ขอฝากไวดวยครับ ผอ.กองชาง ตรงบานเลขที่ ๑๖/๒๔ ชวยไปขยับใหหนอยครับ
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกทานใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ หากไมมีขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานขอปด
ประชุม
ปดประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.
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