บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้เข้าประชุม

๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายปิยะ
๔. นายเกรียงศักดิ์
๕. นายโสพล
๖. นายนิกร
๗. นายทรงศักดิ์
๘. นายภัณฑารักษ์
๙. นายเอกชัย
๑๐. นายศักดิ์สิทธิ์
๑๑. นายสุชาติ
๑๒. นายนพดล
๑๓. นายอานนท์
๑๔. นายสุริยัน
๑๕. นายเกียรติศักดิ์
๑๖. นายแสวง
๑๗. นายกิตติ์ชนม์
๑๘. นายสุขสันต์
๑๙. นายทวีศักดิ์

สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นางสาวศศิธร
๓. นายสุธี

ดีประดิษฐ์
ลิ่วนภโรจน์
ศรีภักดี

รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นางญาณี
๒. นายไพโรจน์
๓. นายปกรณ์
๔. นายสมโภชน์
๕. นายไชยรัตน์
๖. นางปวีณา
๗. นายสุวรรณ์
๘. นายจารุวัฒน์
๙. นางสมพิศ
๑๐. นางสาวสุวพีร์

ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
โมรา
อนุกูล
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

/๑๑. นางสราวรรณ . . .

-๒๑๑. นางสราวรรณ
๑๒. นางกัสมาพร
๑๓. นายไพรัตน์
๑๔. นายณัฐพงศ์

ขําเอี่ยม
บัวภิบาล
ปั้นชูศรี
นวลแสง

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ. เขาท่าพระ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

๑. นายสมชาย
๒. นายวีระศักดิ์

พึ่งน้อย
บุตรอภิสิทธิ์

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ. วัดหัวยาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น วั น นี้ เ ป็ น วั น ประชุ ม สภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้
ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า แล้ ว นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๖ ท่ า น จึ ง ขอเปิ ด การประชุ ม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
..................................................
ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้เปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองชัยนาทพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกําหนด ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)

คณิต เอี่ยมระหงษ์
(นายคณิต เอี่ยมระหงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงานได้ดําเนินการจัดทํา
๑. รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E – Plan )
๒. รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

-๓๓. แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กํ า หนดให้ ฝ่ า ยบริ ห าร รายงานผลการติ ด ตามแผนและแผนดํ า เนิ น งาน
เสนอสภาเทศบาลเพื่ อรับ ทราบ ดั งนั้น จึ งขอส่ งผลการดํา เนินงานดั งกล่ าวให้ส มาชิก สภา
เทศบาลทุกท่านเพื่อรับทราบ ต่อไป
ขอแก้ไขข้อความในญัตติดังต่อไปนี้ (ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบญัตติตามด้วย)
- ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) หน้าที่ ๔ ของใบโอนเงินนับจากบรรทัดของแถวล่าง
บรรทัดที่ ๘ จะมีคําว่าเมตตาร่วมใจขอเปลี่ยนเป็นร่วมใจพัฒนา และหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๖
ข้ อ ๒.๒.๕ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ทางเข้ า ชุ ม ชนเมตตาร่ ว มใจ
ขอเปลี่ยนเป็นชุมชนร่วมใจพัฒนา
- ญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารโรงแรม) มีกําหนด ๕ ปี (กองคลัง)
ขอแก้ไขข้อความหน้ าที่ ๒ บันทึ กรายงานการประชุมบรรทัดที่ ๓ จากวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๖ แก้ไขเป็น วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเรียนเชิญ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกําเนิดไฟฟ้า)
ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองช่าง)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติ ขออนุมั ติยกเลิกรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท ยุ (เครื่องกํ าเนิดไฟฟ้า)
ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

-๔ระเบียบวาระที่ ๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๑๒ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล/กองวิชาการฯ/กองสวัสดิการฯ)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๓ – ๑๘ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้ ว ยกั บ ญั ต ติ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล/กองวิชาการฯ/กองสวัสดิการฯ)
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสมทบเป็น
ค่าปรับปรุงห้องน้ําภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชัยนาท (สถานีขนส่ง)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๑๙ – ๒๒ )
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ

-๕ นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานที่เคารพ ผู้บริหารได้ขอเงินเพื่อจะขอปรับปรุง
ห้องน้ําภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผมไม่ติดใจครับ แต่ผมอยากจะถามท่านก่อนว่าห้องน้ําที่
สถานีขนส่งตอนนี้มันอยู่ในสภาพไหนที่ท่านจะปรับปรุง
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับห้องน้ําของ
สถานีขนส่งเรานะครับ ก็เราสร้างมาหลายปีแล้วทางกรมอนามัยซึ่งร่วมกับทางโยธาฯ นะครับ
มาตรวจสอบในเรื่องของการให้ถูกหลักของสถานีขนส่งนะครับ เนื่องจากเป็นนโยบายของทาง
คสช. ในยุคต้น ๆ เขาก็เลยมีหนังสือมาถึงเราให้เราออกแบบห้องน้ําให้ได้ตามมาตรฐานของ
สถานีขนส่ง ซึ่งตอนนั้นเราก็ทําตามแบบมาตรฐานแล้วครับเพียงแต่ว่าเขามีเพิ่มเติมเขาจะมีผู้มา
ตรวจแล้วก็เพิ่มเติม ซึ่งจะมีหนังสือให้เราทําว่าปรับปรุงแก้ไขเรื่องอะไรบ้างนะครับ เราก็เลย
ต้องตั้งงบประมาณอันนี้เพื่อสําหรับสถานีขนส่งที่เรารับถ่ายโอนมาจากทางขนส่งนะครับและ
ก็ประกอบกับว่าเราจะไปสร้างสนามฟุตซอลตรงนั้นด้วย มันก็มีนักกีฬาที่ไปแข่งขันฟุตบอลก็คง
จะต้องใช้ห้องน้ําตรงนี้บ่อยขึ้นนะครับ ก็ขอเรียนว่าห้องน้ําตรงขนส่งนั้น ก็จริง ๆ อยู่ในสภาพ
พอใช้ได้แต่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ทางกรมอนามัยเขากําหนดนะครับ ก็เรียนให้ท่านประธาน
ทราบและท่านสมาชิกทราบครับ ขอบคุณครับ
ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ์ชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล จากญัตตินี้นะครับแสดงว่าเราอนุมัติไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหม
ครับ การอนุมัติครั้งที่ ๒ นี้อนุมัติเพิ่มหรือเปล่าครับ เพราะว่าอนุมัติครั้งแรกไม่ทราบว่ามีผู้ยื่น
ซองประกวดราคาเรี ย บร้ อ ยหรื อ ยั ง ครั บ อนุ มั ติ ค รั้ ง นี้ ก ลายเป็ น อนุ มั ติ เ พิ่ ม ใช่ ไ หมครั บ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ครับขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากว่าตอนที่
เราเอาเข้าสภาครั้งแรกนะครับ ก็ราคากับราคากลางของงบประมาณมันไม่ได้ตามจํานวนที่เรา
คิดไว้นะครับเนื่องจากว่าทางกองช่างอาจจะขาดตกบกพร่องในเรื่องการคิดราคากลางนะครับ
ก็ทําให้ต้องกลับมาคิดราคากลางใหม่ โดยทางกรมโยธาเขาเสนอกลับมาเราก็เลยต้องเสนอ
ทางสภาให้เพิ่มเติมงบประมาณออกไปครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครั บ มี ส มาชิ กท่ า นใดจะอภิป รายไหมครั บ (ไม่ มี ) ขอมติ ที่ ป ระชุม สมาชิ ก ท่า นใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ โอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสมทบเป็น
ค่าปรับปรุงห้องน้ําภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชัยนาท (สถานีขนส่ง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

-๖ระเบียบวาระที่ ๗
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองการศึกษา)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๒๓ – ๒๗ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๘
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารโรงแรม) มีกําหนด ๕ ปี
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ หน้า ๒๘ – ๓๗ )
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาเกี่ยวกับ
การเช่าอาคารโรงแรมนั้น ผมอยากทราบว่าในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๖,๕๖๐ บาท นั้น ห้องพัก
นั้นจํานวนกี่ห้องครับและบริเวณพื้นที่ที่ด้านล่างนั้นร่วมด้วยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับญัตตินี้เป็น
ญัตติเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารโรงแรม) ซึ่งมีกําหนด ๕ ปี นะครับ ก็ขอเรียน
ชี้แจงแบบนี้นะครับว่า เดิม นี้เจ้าของเดิม ที่มีสัญญากั บเราแล้วนี้เขาขอมา ๒๐ ปี เพื่อที่จ ะ
ปรับปรุงให้มันมาตรฐานขึ้น แต่เนื่องจากทางกรมธนารักษ์ ทางกรรมการซึ่งมีความเห็นต่าง ๆ
ก็มี ทางที่ดินจังหวัด,สรรพกรจังหวัด, และก็ท้ องถิ่นจังหวัดได้ร่วมกันพิจารณาและก็มีท่ าน
สมาชิ ก คื อคุ ณ โสพล วงศ์ ส อาด ซึ่ง เป็นโดยตําแหน่งนี้ ไ ด้ร่ วมกั นพิ จ ารณาแล้ วก็คือให้ ๕ ปี
ในอัต ราค่ า เช่ า เดือ นละ ๑๖,๕๖๐ บาท ห้ อ งพั ก เดี๋ย วผมต้อ งไปดูใ นสัญ ญาเพื่ อ ความแม่ น
ผมฝาก ผอ.คลังด้วย เดี๋ยวหลังจากนั้นก็ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบว่ามันมีจํานวน

-๗ประมาณกี่ห้อง มันเป็นตึกอาคารเก่าที่เราเดิมนี้เราจะให้เช่ากับผู้เช่ารายเดิมตลอดครับ แล้วก็
มันจะมีการเสียค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญา ค่าธรรมเนียมต่อสัญญารู้สึก ๔.๕ เท่า ของค่าเช่า
ก็คือประมาณ ๕๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท และเสียรายเดือนอีกเดือนละ ๑๖,๕๖๐ บาท แล้วก็
ต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ แต่เดิมที่นี้เขาเสนอมา ๒๐ ปี เพื่อเขาจะปรับปรุงตาม
แผน ๆ ผังของเขานะครับ แต่ว่าทางคณะกรรมการไม่ได้อนุญาต เนื่องจากว่ามันเป็นอาคารเก่า
แล้ว ก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดว่าเทศบาลฯ อาจจะต้องรื้อหรือต้องทําอะไรต่าง ๆ เดี๋ยวเวลานาน
แล้วมันจะใช้เวลานานเกินไปก็เลย กําหนดไว้ให้ ๕ ปี ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการที่
เล็งเห็นก็เลยนําญัตตินี้มาเสนอต่อสภาเทศบาลอีกที
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายกิตติ์ชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากผู้เช่าได้ยื่นไว้ราคา ๑๔,๔๐๐ บาท แต่ทาง
คณะกรรมการได้ตั้งไว้ ๑๖,๕๖๐ บาท ผู้เช่าเขายอมรับในราคาใหม่หรือเปล่าครับ เราพิจารณา
ในนี้ยังไม่มีผู้เช่าบอกว่ายอมรับในราคาใหม่ที่เราตั้งไว้ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือพอผู้เช่าเขาขอ
๒๐ ปี ค่าเช่าเท่าไรผมจํารายละเอียดไม่ได้ และก็กรรมการกําหนดไว้ ๕ ปี ขั้นตอนคือต้องผ่าน
สภาเทศบาล ถ้าไม่ถึง ถ้าเป็นแค่ ๓ ปี ไม่ต้องเข้าไม่ต้องจดทะเบียนนะครับ ทีนี้พอเกิน ๓ ปี
ต้องเข้า ผ่านทางสภาเทศบาลเสร็จ สภาเทศบาลอนุมัติตามหลักการนี้ ทางผู้ให้สัญญานี้คือเรา
นะครับ ผู้รับสัญญาถ้าไม่รับก็ถือว่ายกเลิกกันไปนะครับ ผู้รับสัญญาก็ต้องทําตามนี้ เขาต่อรอง
ไม่ได้ครับ ก็เรียนให้ท่านประธานทราบครับ เพราะว่าเป็นความเห็นของคณะกรรมการและเป็น
ความเห็นของสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครั บ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป รายไหมครั บ (ไม่ มี ) ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารโรงแรม)
มีกําหนด ๕ ปี โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๙
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์
ศูนย์บริการสาธารณาสุข เทศบาลเมืองชัยนาท
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๗ หน้า ๓๘ – ๔๓ )

-๘นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์
ศูนย์บริการสาธารณาสุข เทศบาลเมืองชัยนาท โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๑๐

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ ขอเชิญคุณเกียรติศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล วงศ์เหลือง ครับ
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องที่จะเรียนถามจะเรียน
เสนอท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและ ผอ.กองที่รับผิดชอบอยู่ ๓ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑
เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง คือจากการที่ทางเทศบาลฯ ได้ดําเนินการติดตั้งราวเหล็ก
เพื่อป้องกันรถยนต์,รถมอเตอร์ไซค์,รถจักรยาน มิให้ตกลงไปในคลองบําบัดน้ําเสียที่ท่าแจง ซึ่งมี
ความลึกกว่า ๔ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ประชาชนที่ใช้ถนนชัยณรงค์ที่ผ่านไปทาง
หัวรอและที่จะเลี้ยวเข้าเมือง ผ่านโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ตลอดจนชาวชุมชนท่าแจงได้ฝากให้
กระผมมาขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน
จึงได้ดําเนินการติดตั้งราวเหล็กนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ถนนเส้นทางนี้เป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่น่าดู สวยงาม ไม่ให้เป็นที่น่าหวาดเสียวแก่ผู้ที่ผ่านไปมา
ดังนั้นผมจึงกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่านและ ผอ. กองช่าง ไว้ ณ โอกาสนี้เป็น
อย่างสูง ขอขอบพระคุณ เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องของไหล่ถนนบริเวณโค้งโรงสูบน้ําท่าแจงนะครับ
ท่านประธานตรงสนามเปตองเก่า เนื่องจากไหล่ถนนชํารุด ไม่มีไหล่ทางโดยขอบของลาดยาง
สู ง กว่ า ไหล่ ท างอยู่ ป ระมาณถึ ง ๑๐ – ๑๕ ซม. นะครั บ ความยาวเป็ น ระยะทางตั้ ง แต่
สนามเปตองเก่า จนถึงสุดโค้งยาวประมาณ ๑๕ เมตร กระผมเกรงว่ารถยนต์,รถมอเตอร์ไซค์
หรือรถจักรยาน ถ้าหากผ่านไปทางโน้นถ้าหากไม่มีความระมัดระวังจะถูกสุนัขขับ หรือเขาจะ
หล่นลงไปในคลองสูบน้ํา จะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับหัวอาจจะน็อคพื้นเสียชีวิตได้ กระผม
อยากจะให้ท างเทศบาลฯ นําหินคลุ กหรือหินยางมะตอยนํ าไปปูอัดไหล่ ทางไว้ใ ห้มัน สโลบ
ซะหน่ อ ย มั น จะได้ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายนะครั บ ขอบคุ ณ ครั บ เรื่ อ งที่ ๓ ผมมี ภ าพที่ จ ะให้ ท่ า น
ประธานดูครับ เป็นเรื่องของที่รกร้างว่างเปล่า เนื่องจากฝั่งตรงข้ามกับเขื่อนกั้นน้ําหลังโรงสีที่หัว
รอ ซึ่งเจ้าของได้ซื้อไว้เป็นเวลานานแล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรจนทําให้มีหญ้า
และต้นไม้ขึ้นหนาทึบ ทําให้ประชาชนที่ปลูกบ้านอยู่ข้างเคียง ๒ ข้างได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและก็เป็นอันตราย อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ในหน้า
ร้อนขึ้นได้ดังในภาพที่ผมได้ส่งให้ท่านประธานได้ดูนะครับ และเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างเคียงของทั้ง
๒ ข้างนั้น ได้มาแจ้งกับผมว่าให้บอกกับทางเทศบาลฯ ว่าช่วยแจ้งกับเจ้าของให้ช่วยดําเนินการ
ตัดหญ้าและถางหญ้าบริเวณรั้วข้างบ้านที่ติดกับบ้านทั้งสองด้วยนะ กระผมก็เคยได้มาเรียน
ต่อคณะผู้บริหารแล้วครั้งหนึ่งว่าให้ดําเนินการให้ด้วย แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่เห็นดําเนินการอะไร

-๙เลยครับ ดังนั้นผมจึงขอความกรุณาจากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าช่วยแจ้งกับ
เจ้ า ของที่ เ พื่ อ มาดํ า เนิ น การตั ด หญ้ า ที่ ติ ด กั บ รั้ ว บ้ า นของคุ ณ สํ า ลี เงิ น ช้ า ง และบ้ า นของ
พลตํารวจตรีมนตรี จินดา อดีตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ คือทั้ง ๒ บ้านเขาจะ
ได้ ไ ม่ ต้ อ งหวาดผวากั บ สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลานหรื อ ว่ า เพลิ ง ไหม้ ขอความกรุ ณ าอยากจะให้ ท่ า น
ดําเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ เพราะว่าไม่ทราบว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นตอนไหน
ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูแล้งด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูงด้วย
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณ คุณเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง ครับ ผมอยากให้ช่วยดูแลหน่อยนะครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่ทาง
ท่านสมาชิกได้เป็นห่วงเป็นใยมานะครับ ก็มีอยู่ ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรกคือเรื่องไหล่ทางชํารุด
ตรงบริเวณสนามเปตอง ผมเข้าใจว่าคงเป็นทางโค้งบริเวณตรงนั้นใช่ไหมครับ เดี๋ยวฝากกอง
ช่างนะครับ ถ้ากลัวว่าจะไม่ตรงเป้าหมายก็ถามท่านสมาชิกเกียรติศักดิ์ได้นะครับ เรื่องที่ ๒ เรื่อง
ที่รกร้างว่างเปล่านะครับซึ่งบริเวณข้าง ๆ โรงสีบริเวณริมน้ําเจ้าพระยาเรานะครับ ผมเข้าใจว่า
คงจะเป็นที่เอกชนที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้คนลองไปประสานดูนะครับ ถ้าว่าเรา
จะขออนุ ญ าตเข้ า ไปจั ด การในเรื่ อ งของที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า นะครั บ แล้ ว ก็ ใ ห้ ท างเทศบาลฯ
ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วท่านรองปิยะฯ บอกว่ารถไถมันเสียอยู่นะครับ แต่อาทิตย์นี้ผมจะติดตามดูแล้ว
ก็จะเอารถไถเข้าไปทําให้นะครับ ก็เรียนท่านสมาชิกนะครับก็คือท่านเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
นะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับ ตรงหลังโรงสีเดี๋ยวเทศบาลฯ จะไปจัดการภายในอาทิตย์นี้นะครับ
ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์
ประธานสภาเทศบาล สินทรัพย์ ครับ
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นผมจะต้องขออนุญาตเอยชม
นะครับหลังจากคราวที่แล้วการประชุมครั้งที่แล้วมีความผิดพลาดนะครับ ในเรื่องของการเขียน
เรื่องป้ายในห้องประชุมครับ ในวันนี้ก็ดีขึ้นพร้อมทั้งมีวีดีทัศน์ทั้ง ๒ ฝั่ง นะครับ เท่าที่ผมสังเกตดู
ในวาระที่ ๔ ก็มีที่ทางสภาได้อนุมัตินะครับให้มีการโอนงบประมาณและก็มีการปรับปรุงถนน
ต่าง ๆ นะครับ และก็มีการขึ้นรูปภาพนะครับของถนนที่จะมีการปรับปรุงนะครับ อันนี้ผมก็ขอ
ชื่นชมนะครับ และก็มีชาวบ้านนะครับได้ฝากขอบคุณในเรื่องของการจัดงานปีใหม่ที่วัดศรีวิชัย
นะครับ เรื่องอาหารการกินนะครับ และก็ของรางวัลเป็นไปอย่างดีนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผม
อยากจะฝากไว้ อยากจะถามไว้นั้นก็คือว่าในญัตตินะครับของเรื่องของการจัดทําญัตติในญัตติ
วาระที่ ๖ กับวาระที่ ๗ หลังการลงชื่อของท่านปลัดเทศบาลนะครับมีลายเซ็นอีกลายเซ็นหนึ่ง
ผมไม่ ท ราบว่ า เป็ น ลายเซ็ น ใครกํ า กั บ ไว้ รวมถึ ง ลายเซ็ น ของท่ า น ผอ.กองการศึ ก ษาก็ มี
๓ ลายเซ็ น มากํ ากั บ ผมไม่ ท ราบว่ า อั น นั้ นทํ า ไมถึง ต้ อ งมี ก ารเซ็ น แต่ ไม่ มี ก ารลงชื่ อทั้ ง ๆ ที่
ท่านปลัดเทศบาลเรามีคนเดียวนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของแถว
ท่าแจงนะครับ เขื่อนเรียงหินนะครับมันทรุดนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีทรุดมีอะไรและก็อยากให้
ปรับปรุงภูมิทัศน์แถวนั้นนะครับ มันมีหญ้ามีอะไรขึ้นอยากให้จัดใหม่เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนได้ใน
ยามเย็น ขอบคุณครับ

- ๑๐ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางญาณี ปิยะมงคล
ปลัดเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องลายเซ็นนี้นะครับมันอย่างไรช่วยชี้แจงหน่อยครับ ท่านปลัดครับเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางญาณี
ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล ดิฉันขอชี้แจงสําหรับข้อสอบถามเรื่องลายเซ็นจากท่านสมาชิกนะค่ะ
คือท่านรองไพโรจน์ พัวพานิช ท่านเป็นรองปลัดนะค่ะท่านช่วยดูเรื่องงบประมาณต่าง ๆ นะค่ะ
ท่านจะเซ็นห้อยมาก่อนนิดหนึ่งด้านหลังนะคะ แล้วตัวของปลัดก็จะเซ็นที่หลังค่ะ เหมือนกับ
ท่านได้ตรวจสอบมาชั้นหนึ่งก่อนแล้วนะค่ะ ขอเรียนให้ทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย

นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์สิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่นําป้ายจอดรถวันคู่
วันคี่ ไปดําเนิน การให้ ก็ทําให้การจราจรดี ขึ้ นไม่ มี ปัญหาในเรื่องของการจอด แต่วันนี้ ที่ผ ม
อยากจะขออีกเรื่องหนึ่งคือป้ายห้ามรถยนต์เข้าจากซอยเทศบาล ๙ ตรงสาธารณสุข ฯ ศูนย์ ๑
ตรงซอยส้มตําเจ้เยาว์นะครับ เพราะว่ามันมีปัญหาเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วมันสวนกันไม่ได้ มันก็
จะทะเลาะกันครับ ขอแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตรงนั้นเป็นซอยที่
เล็กครับ แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่อยากจะออกหรือเข้าครับ ออกจะง่ายกว่าใช่ไหมครับ เดี๋ยวผม
จะต้องลองประสานกับทางจราจรดูก่อน เพราะต้องให้ทางจราจรเข้ามาจัดการในเรื่องของ
เส้นทางครับ ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อสักครู่นี้ที่คุณศักดิ์สิทธิ์ฯ พูดผมเคยเห็นนะครับซอยเจ้เยาว์
ส้มตํานี้มันเล็กมากและก็มีทางโค้งด้วย คือรถจะเข้าไอ้ทางนี้ก็จะออกมันไม่ถอยหลังให้กันนะ
ครับ แล้วเจอผู้หญิงถอยหลังรถไม่เป็นอีกก็วุ่นวายออกมาเถียงกันชี้ไม้ชี้มือให้ถอยไปสิอีกคน
บอกคุณเป็นผู้ชายก็ถอยไปสิ มันก็ถกเถียงกันอยู่แบบนี้ ผมว่าสักวันมันต้องตีกันนะครับ เราต้อง
แก้แล้วล่ะตรงจุดนี้ มันซอยเล็กจริง ๆ นะครับ คือรถวิ่งได้คันเดียวแท้ ๆ เลย เรื่องที่ผมจะพูดนี้
นะครับ ก็เป็นเรื่องสั้น ๆ ผมได้รับฝากมาเทศบาลฯ ต้องทําให้นะครับ คุณไพฑูลย์ต้องบอกชื่อ
เล่นดีกว่าเฮียเงี๊ยบ เขาฝากผมมาเขาบอกว่าช่วยไปจัดการทีเถอะ มีต้นไม้ขึ้นเกะกะไปกันหมด
ที่รางน้ําทิ้งเขาและก็อีกอย่างหนึ่งมีต้นไม้ขวางหน้าบ้านเขา ๆ บอก ๆ มาหลายคนแล้วก็เงียบ
หายนะครับ ช่วยไปดูให้หน่อยเถอะข้าง ๆ ร้านหมอและก็ต้นไม้ที่ล้ําไปก็ของหมอ คุณไปคุยกับ
หมอด้วยเฮียเงี๊ยบเขาไม่ยอม เฮียเงี๊ยบแกบ้าดีเดือดด้วยนะครับเพื่อนแกเยอะด้วย ถ้าเราไม่ทํา
ให้เขาไปที่ไหนแกด่า ๆ แหลก ถ้าทําดีก็เงียบไม่ชมหรอกครับ ฝากแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ

- ๑๑ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับฝากไปดูแลด้วยครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะขอปรึกษาท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ก็มี ๒ เรื่อง
เรื่องแรกตอนนี้ยุงมากเหลือเกินครับท่านประธานมีประชาชนฝากผมมาให้ทางเทศบาลฯ ช่วย
จัดการเรื่องยุง เพราะว่ากลางคืนเดี๋ยวนี้ถ้าคนไม่มีห้องแอร์นี้ ข้างนอกต้องเปิดพัดลมแรง ๆ เลย
ครับ แต่ตอนนี้ก็เปิดพัดลมไม่ได้อากาศมันหนาวก็เดือดร้อนและก็แนะนํามาด้วยครับ มีอยู่ ๒ –
๓ คน แนะนํามาว่าสมัยก่อนนี้ที่ทางเทศบาลฯ กําจัดยุงนี้มีเอากระสอบไปวางเพื่อไม่ให้ยุงมัน
หนี พอพ่นยาต้นซอย กลางซอย ปลายซอยปั๊บนี้ยุงมันหนีไม่ได้มันติดกระสอบ มันก็ต้องตายใช่
ไหมครับ แต่ระยะหลังนี้หลายครั้งแล้วที่ทํางานมาไม่เคยเอากระสอบไปปิดเลย ผมก็มานั่งคิดก็
จริงเหมือนกันผมก็เคยเห็นว่าเอากระสอบมาปิดนี้มันได้ผลจริง ๆ เพราะมันออกไม่ได้มันก็ต้อง
ตายอยู่ในนั้นใช่ไหมครับ ถ้ายาไม่แรงจริง ๆ ก็ยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องเอากระสอบไปปิดนะ
ครับ เพราะว่ามันอยู่นาน ๆ เข้ามันจะต้องตาย แต่ถ้าไม่เอากระสอบปิดตรงต้นซอยปลายซอยก็
ขึ้นมาเห็น ๆ เลยครับ เรื่องที่ ๒ ผมก็ไม่มีโครงการที่จะถามมาก่อนครับก็เห็นท่านสมาชิกหลาย
ท่านพูดถึงวันคู่วันคี่ ผมก็มานึกได้ตอนที่ถนน ๆ หนึ่ง อยู่ตรงที่ลูกเสือ ๒ ตั้งแต่ซอยร้านโรงพิมพ์
สุวรรณอักษรไปถึงร้านจุ๋มจิ๋มตรงนั้นมีร้านอาหารขายดีและก็มีหมอดัง หมอกระดูก พอเอา
คนไข้ ม าส่ ง นี้ มั น ต้ อ งจอดนานครั บ เพราะคนแก่ ล งรถมั น ต้ อ งจอดนาน พอจอดนาน
การจราจรตอนเย็นก็ติดทุกวัน บางครั้งผมได้เห็นเขาด่ากันก็มีหลายครั้งแล้ว ไม่ใช่บางครั้งหลาย
ครั้งที่ด่ากันเปิดประตูทําไมไม่ปิด ฉันรถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้เลยอะไรทํานองนี้ ผมอยากจะ
เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า เราใช้วันคู่วันคี่ดีไหมปรึกษากับจราจรใช้วันคู่
วั น คี่ ดี ไ หม ถ้ า ทํ า ได้ ก็ ทํ า ทํ า ไม่ ไ ด้ ก็ แ ล้ ว แต่ ท่ า นผู้ บ ริ ห าร ผมก็ มั น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งจราจรของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเหมือนกันครับ ก็อยากจะปรึกษาท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะ
ครับและขออนุญาตให้ทางผู้บริหารตอบด้วย ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณคุณโสพล วงศ์อาด ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องแรกที่ท่าน
สมาชิกโสพลฯ ได้พูดถึงไว้นะครับ ก็คือเรื่องยุงก็ฝากทางกองสาธารณสุขฯ ถ้ามีแผนในการฉีด
ยุงก็คงจะเป็นเร็ว ๆ นี้นะครับ แล้วก็เอากระสอบอย่างที่ว่าเคยทําไว้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
กับพี่น้องประชาชน สําหรับเรื่องจราจรนะครับก็เป็นปัญหาที่หลายคนคิดที่ไม่ค่อยจะเหมือนกัน
นะครับ ก็ขอเรียนว่าเส้นตรงนั้น ลูกเสือ ๒ เป็นเส้นที่ ONEWAY
อยู่แล้วจะจอดรถได้
๒ ไหล่ทาง โดยปกตินะครับแต่ว่าผมจะลองนําข้อเสนอนี้ให้กับทางจราจรเขาดูว่าเป็นอย่างไร
หรือว่ าจะจั ดระเบียบให้มันดีขึ้นกว่าเดิ มนะครับ ถ้าเกิ ดไปจอดวันคู่วันคี่ไม่ได้ก็คงจะให้จัด
ระเบี ย บให้ ดี ขึ้ น นะครั บ ก็ ข อเรี ย นว่ า ปกติ แ ล้ ว ถ้ า เป็ น ซอยที่ เ ป็ น ONEWAY เราจะจอดได้
๒ ไหล่ทางนะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านประธานได้ทราบครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

- ๑๒ นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์ ง าม สมาชิ ก สภาเทศบาล ประชาชนฝากถามท่ า นประธานสภาผ่ า นไปยั ง คณะ
ผู้บริหาร
๓ เรื่องครับ เรื่องแรกตามที่ประชาชนร้านค้าฝั่งท่าไม้นะครับ เคยถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ
ร้านค้าฝั่งท่าไม้อยากให้ท่านนายกฯ เรื่องถมดินครับลงท้องร่องที่ติดกับข้างกําแพงเมื่อครั้งที่
แล้วกระผมได้ถามไปแล้ว ทีนี้ว่าในขณะนี้ท่านนายกฯ ได้ดําเนินการไปอย่างไรบ้างครับ และ
ส่วนเรื่องที่ ๒ ครับ ตามที่กระทวงมหาดไทยนั้นได้จัดงบให้ตําบลละห้าล้านบาท ทางเทศบาลฯ
นี้ดําเนินการพัฒนาจุดไหนบ้างครับ และเรื่องที่ ๓ ประชาชนฝากมาว่าช่วงนี้เป็นช่วงแล้งเรื่อง
ไฟอยากให้ทางเทศบาลฯ ช่วยประกาศหน่อยให้ระวังเรื่องไฟ เพราะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าตรุษจีน
แล้วครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่ท่าน
สมาชิกทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ได้พูดไว้ ๓ ข้อนะครับ ข้อแรกก็คือดินตรงบริเวณที่ติดกับขอบรั้ว
โรงเรียนนะครับตอนแรกมันมีปัญหาอย่างนี้ครับ ปัญหาเรื่องทหารได้ไปไม่ให้ขายตอนนั้นนะ
ครับที่ว่ามีการกีดขวางเส้นทางจราจรเข้าออกของคนฝั่งโน้นนะครับ ก็ได้ตกลงกันว่าจะเขยิบ
ใกล้รั้วโรงเรียนขึ้น แต่ผมจําเรื่องไม่ได้ว่าเรารับปากกันไว้อย่างไร ผมเรียนท่านประธานแต่
จําไม่ได้จริง ๆ เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูใหม่ว่ามันไปติดรั้วเขาหรือเปล่า เพราะว่า
เดิมรั้วเขาทําใหม่รั้วทําใหม่ไม่รู้ว่าจะพังหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ ๆ ว่า
ตรงนั้นมันเป็นอย่างไร ก็ต้องฝากกองสาธารณสุขฯ กับกองช่างจดรายละเอียดไว้ที่ท่านสมาชิก
พูดถึงนะครับ และก็เดี๋ยวเราประชุมคณะผู้บริหารแล้ว ก็จะเอาเรื่องนี้เข้าประชุมและไปดูให้
นะครับ เรื่องตําบลละห้าล้านเทศบาลฯ ได้รับจะมีโครงการที่ผมจําได้คร่าว ๆ นะครับสร้างศูนย์
ชุมชน ๒ ศูนย์ คือชุมชนร่วมใจพัฒนากับชุมชนตรายางสัมพันธ์ ไฟฟ้าสาธารณะ LED ที่เราติด
อยู่นะครับ แต่ผมจํารายละเอียดเป๊ะ ๆ ไม่ได้ว่ากี่แสนนะครับ แล้วก็การ์ดกันตกถนนของทาง
ท่าแจงนะครับ แล้วก็รายละเอียดมันห้าล้านแต่ผมจํารายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ แต่ว่าโครงการ
คร่าว ๆ ที่เราได้รับ ๆ ตามที่รัฐบาลเขาจัดให้ครับ ก็ขอเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบ แล้วก็
ถ้าท่านสงสัยเดี๋ยวผมจะขอเอกสารทางกองวิชาการให้นะครับว่าเราได้ทําโครงการอะไรไว้บ้าง
นะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบ อีกเรื่อง ๆ ไฟก็ฝากทางสํานักปลัดนะครับได้
ประชุมทีมงานนะครับ เรื่องของทางงานป้องกันฯ ของเรานะครับ ที่ท่านสมาชิกได้นึกถึงเรื่องนี้
ครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับในจุดที่ล่อแหลม มีจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิค
นะครับ ฝากเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาด้วยหลังวิทยาลัยเทคนิคนะครับ ที่จะเกิดเหตุอยู่บ่อย ๆ
ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เรื่องฟืนไฟใกล้ตรุษจีนใช่ไหมครับ และก็ช่วยประกาศเสียงตามสายบ่อย ๆ แล้วกัน
ประธานสภาเทศบาล นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแรกประชาชนฝากขอบคุณท่าน
นายกฯ และผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่ช่วยจัดการเรื่องขยะที่ทางเรือนจําจังหวัดชัยนาทนํามาวาง

- ๑๓ ไว้ข้างประตูเป็นจํานวน ๑๐ ๆ ถุง ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยไม่มีปัญหาพอหมดต้นซอยที่นี้ปลาย
ซอยถังขยะ ๒ ใบตรงข้ามบ้านพักผู้คุมเรือนจํานะครับ ส่งกลิ่นเหม็นมากนะครับอย่างไงชุมชน
ไปประชุมกันตรงนั้นพอดี เขาก็ฝากบอกมาว่ามันเหม็นมากจริง ๆ ซึ่งตรงถังขยะนั้นเราก็ไม่ได้
รับค่าบริการจากผู้ใ ช้เขาเทจากตรงนั้ น เลย ฝากเตือนด้วยว่ าฝากช่ วยบอกด้วยช่วยไปล้ าง
หน่อยครับ เพราะผมเองขี่รถผ่านไปผ่านมาก็เหม็นเหมือนกันนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้
ก็ใกล้งานนกแล้วนะครับตรงซอยสุขชื่นนี่นะครับข้างในซอยจะมีการรับฝากรถ แต่ปากซอย
ห้ามรถผ่าน ห้ามรถยนต์ผ่านแต่ข้างในซอยมีคนโบกรถ โบกให้รถเข้าไปจอดครึ่งซอยพอดีครับ
มันจะมีปัญหาแบบนี้ตลอด ผมเองนี้ใช้สัญจรเป็นประจําแล้วก็เกิดปัญหาทุกครั้ง ผมยังเคยถูก
ผู้รับจ้างเฝ้ารถต่อว่า ๆ ทําไมไม่ให้รถยนต์เข้ามาก่อนทั้ง ๆ ที่ผมมาถูกทางนะครับ อย่างไร
ผมฝากด้วยแล้วกันว่าทุกปีเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับ ก็มีรถฝ่าฝืนทุกครั้งอย่างไรช่วยแจ้งกับ
ทางจราจรช่วยดูด้วยครับ เพราะว่าประชาชนในนั้นเดือดร้อนเพราะว่าตรงกลางซอยพอดี
เลยครับ มันไม่ถูกพอขึ้นมาปากซอยมาเจอทางแคบ ๆ ตรงหน้าร้านสวยจริงมันก็ไปกันไม่ได้เลย
มีปัญหากันตลอด ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
อย่างไรฝากไว้ด้วยครับ ทางมันเป็นซอยเข้าบ้านคุณใช่ไหมครับ มันลําบากใช่ไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
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