บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
รายชื่อผู้มาประชุม

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

ม่วงทอง
วงศ์สอาด
โตจีน
ประสิทธิหัตถ์
ลิ่วนภโรจน์
สินทรัพย์
ภู่เปี่ยม
สรสิทธิ์
เจริญหินทอง
ศรีภักดี
วงศ์เหลือง
สงใย
ศุภสิทธิกุลชัย
ลัทธิเดช
ประโยชน์งาม

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายสุธี
๒. นายศักดิ์สิทธิ์
๓. นายอานนท์

ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล

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

สี่พี่น้อง
รัตนเกียรติชัย
เหล่าสุวรรณ
นวลแสง
ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
สระแจ่ม
ภาคศิริ
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต
ขําเอี่ยม
แก้วคง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
/ ๑๖. นายไพรัตน์ . . .

- ๒ ๑๖. นายไพรัตน์
๑๗. นายสมชาย

ปั้นชูศรี
พึ่งน้อย

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง

ดีประดิษฐ์
พันธ์ศิริ
พงษ์ทอง

รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล (ไปราชการ)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นายสมโภชน์
๓. นางนันทิยา
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สภาเทศบาลกํ าหนดสมัยประชุม และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระ
การประชุ ม ไปให้ ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า แล้ ว นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๕ ท่ า น
ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

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

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
นายกเทศมนตรีได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๘ ทศ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๑๑)
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปให้สมาชิกได้รับ
ประธานสภาเทศบาล ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๒

- ๓ ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการกําหนด
วันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบข้อบังคับการประชุมให้ที่ประชุม

ทราบ
ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ “การกําหนดสมัยประชุมในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาล
กําหนด “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน. . .” ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าจะกําหนด สมัยประชุมสามัญ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างไร
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
- สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ขอเชิญครับ ตามที่คุณโสพลฯ
ประธานสภาเทศบาล เสนอมานั้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุม ครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณคุณโสพล วงศ์สอาด ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ตามที่คุณโสพล วงศ์สอาด เสนอมานั้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
ผมขอมติที่ประชุมครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๑ และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามที่
เสนอครับ

- ๔ ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๒ – ๑๕)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในด้านการเศรษฐกิจนะครับ
ที่ตั้งไว้ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งไว้ในรายการสุดท้าย ทําไมเหลือ
๑๐๐,๐๐๐ กว่าครับ รวมตัวเลขผิดหรือเปล่า และแต่ละรายการถ้ารวมกันแล้ว ๓,๐๐๐,๐๐๐
กว่าบาท ถ้าในงบนี้ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท ถ้า ๓ รายการ มันจะต้องแค่ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
มันเป็นอย่างไรครับ เพราะรายการสุดท้ายพิมพ์ไว้ว่า ๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท อันนี้เป็น
งบประมาณครับ เดี๋ยวไปเบิกเข้าที่หลังจะยุ่งนะครับ ช่วยชี้แจงด้วยครับ ขอขอบคุณ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จริง ๆ แล้วก็ถูก
แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าพิมพ์ตกศูนย์ไปตัวหนึ่งครับ ก็คือ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท เหมือนเดิมครับ
เพียงแต่ว่าพิมพ์ตกศูนย์ไปตัวเดียวครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป ราย ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี ) ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใด
ประธานสภาเทศบาล
เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๖ – ๑๙)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ

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

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๒๐ – ๒๓)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๒๖ – ๒๗)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ได้มีประชาชนเป็นครูข้าราชการบํานาญ ได้มาถามผมเมื่อเช้า
นี้
เองครับท่านประธาน เรื่องมีผู้มาก่อสร้างบ้านอยู่ที่ตรงข้ามกับวัดศรีวิชัยวัฒนารามหลังศาลา

- ๖ พ่อโห้แม่เน้ย สร้างเป็นตึกติดแอร์แล้วขายกาแฟเรียกว่าเป็นร้านกาแฟทันสมัยแล้วกันครับ ทีนี้
มีประชาชนแถวนั้นเลยไปประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐ เมตร เขาบอกว่าถ้าเขาสร้างได้ ผมจะขอ
สร้างบ้างได้ไหม ผมก็ตอบว่าแบบนี้ไม่ทราบนะครับ เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นประชุมสภา
เมื่อไรคุณโสพลฯ ช่วยไปถามทางคณะผู้บริหารให้ผมด้วยว่าถ้าผมจะสร้างบ้านได้ไหม เพราะที่
ตรงนั้นผมก็มีเพิงหมาแหงนอยู่และจะสร้างตึก ผมก็เลยมาถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารว่า การสร้างนี้มันถูกไหมถูกต้องตามระเบียบของเทศบัญญัติไหมหรือไม่ใช่
เป็นของเทศบาล เป็นของกรมเจ้าท่าหรือเปล่า ผมก็ไม่ทราบนะครับ ก็อยากจะเรียน
ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ท่านนายกจะตอบก็ได้หรือ ผอ.กองช่าง
ท่านสุวรรณ์ฯ ช่วยตอบในที่ประชุมหน่อยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณคุณโสพล วงศ์สอาด เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องการ
ปลูกล้ําริมน้ํานะครับ ขอเรียนว่าปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติไม่ได้เป็นปัญหาท้องถิ่นนะครับ
ซึ่งทางรัฐบาลเองก็พยายามแก้ไขในการที่จะจัดกรอบของการบุกรุกริมน้ํานะครับ ก็ตอนนี้มี
พระราชบัญญัติกรมเจ้าท่านะครับ เทศบาลฯ เป็นเพียงแค่ผู้ประสานงานด้วยส่วนหนึ่งครับ
ตอนนี้ก็จะมีก็จะมีกฎหมายออกในเรื่องของผู้อยู่เดิมจะได้มีสิทธิอะไรบ้าง ซึ่งในรายละเอียด
เป๊ะ ๆ ผมอาจจะพูดไม่ได้เป๊ะ เพราะเนื่องจากว่าไม่มีความรู้ขนาดนั้นครับ แต่ทางผู้ที่อยู่บ้าน
ริมน้ําเขาจะรู้แล้วตอนนี้เขามีสิทธิที่จะอยู่ได้หรือไม่ได้ บางคนอยู่ได้บางคนก็อยู่ไม่ได้นะครับ
เพราะว่ากรมเจ้าท่านี้เขาจะไปตรวจสอบทั่วประเทศนะครับ ไม่ใช่เพราะจุดของเราเพราะ
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีมานานนะครับ สําหรับการก่อสร้างริมน้ําถามว่าทําได้ไหม ถามตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารแล้วไม่สามารถจะทําได้ แต่ถ้าปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถอยู่ได้ สามารถทําได้ครับซึ่งบางท่านก็อาจจะปรับปรุงดีขึ้นนะครับ ก็ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่เราสามารถรับได้ แต่ไม่ใช่สร้างเป็นบ้าน ๒ ชั้น ๓ ชั้น อย่างนี้ อันนี้มันไม่ใช่การ
ปรับปรุงจะเป็นการก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ ก็ขอเรียนว่าการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมให้ดี
ขึ้น ซึ่งบางบ้านอาจจะอยู่ในสภาพที่มันแย่นะครับและก็ปรับปรุงในสถานที่เดิม อันนี้เทศบาลฯ
ก็อนุโลมกันไปว่าสามารถที่จะปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถอยู่ได้นะครับ บาง
บ้าน
ก็อาจจะปรับปรุงทัศนวิสัยเป็นร้านค้าก็มีนะครับ อันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ แต่ท่านที่เห็นที่
ว่าง ๆ อยู่นะครับก็ไม่สามารถทําได้แล้ว ต่อไปนี้ที่ว่างอยู่ที่ยังไม่มีคนสร้างเลยจะทําไม่ได้แล้ว
ตัวพระราชบัญญัติกรมเจ้าท่าเป็นตัวกําหนดขอบเขตเหมือนบางช่วงมีอยู่ยุคหนึ่งที่เขาให้เอา
น.ส. ๓ มาออกเป็นโฉนดอันนั้นก็คือเขาต้องการจํากัดในเรื่องของการออกโฉนดปลอม เขาก็
เลยจะให้ทุกอย่างมาสู่ในระบบให้หมด เพราะจะได้รู้ว่าโฉนดในประเทศไทยมีที่ดินของเอกชน
กี่ตารางวา อันนี้ก็คือหลักการของการแก้ไขปัญหาคือที่บุกรุกกรมเจ้าท่าก็เหมือนกันก็เป็น
ลักษณะเดียวกันก็คือจะจํากัดขอบเขตและที่บุกรุกแล้วก่อนปีนั้นปีนี้สามารถให้อยู่ได้ ก็จะมี
บอกแต่ผมจะจํารายละเอียดถูกต้องเป๊ะ ๆ คงจะไม่ได้นะครับ แต่ว่าหลักการคือแบบนี้ถือว่าถ้า
อยู่ริมน้ําก่อนปีนั้นปีนี้และมีหลักฐานว่ามีบ้านเลขที่ เขาสามารถให้อยู่ได้โดยอนุโลมให้อยู่ได้แต่
ว่าทางราชการจะใช้อะไรก็ต้องไปอยู่ดีคือไม่ใช่ที่ของใครเป็นที่ของรัฐเหมือนกัน บางแห่งอาจ
จะมีบุกรุกที่สาธารณะแต่สามารถอยู่ได้เพราะว่าทางรัฐจัดให้อยู่นะครับก็ยกตัวอย่างนี้เป็นต้น

ขอให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าที่ว่างเปล่าเลยคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันทางกรมเจ้าท่าเขา
มา
จํากัดสิทธิไว้หมดแล้วนะครับ สําหรับเรื่องอาจจะมีพี่น้องบางท่านอาจจะอ้างนายกฯ
- ๗ อ้างผอ. ต่าง ๆ ก็ขอเรียนว่าเป็นนายกฯ คนก็รู้จักผมทั้งเมืองเลยก็ไม่มีใครไม่รู้จักผมนะครับ
ผอ.ช่างก็คงเหมือนกันก็ทํางานเทศบาลฯ เป็นงานบริการส่วนใหญ่ ๙๐ % ก็รู้จักกันครับ
ก็ขอเรียนว่าเรื่องของทางกรมเจ้าท่านั้นเขาดูแลอยู่แล้วเขาก็มาตรวจสอบตลอดนะครับตอนนี้
บางแห่งก็จะมีปัญหาที่ว่าไม่มีหลักฐานที่จะชี้แจงว่าเคยอยู่ในปีนั้น ๆ แต่มีพยานหลักฐานคือ
พยานบุคคลที่เขาปลูกสร้างพร้อมกัน บางคนอาจจะมีใบแต่บางคนอาจจะไม่ได้เก็บใบไว้อย่าง
นี้ครับ เขาอาจจะต้องให้เรารับรองนะครับบางเรื่อง ก็ขอเรียนว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เขากําลัง
ดําเนินการตามกฎหมายนะครับ ก็จะมีบางบ้านอาจจะโดนไล่รื้อ บางบ้านก็อยู่ได้ ก็ขอเรียน
ท่านประธานสภาทราบครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ครับต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ตามที่ผู้ร้องเรียนมาเรียนกับ
ผมเมื่อเช้านี้ก็คงจะฟังเสียงตามสายอยู่นะครับ เพราะว่าหลายคนอยากจะทราบอยากจะรู้
ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดครับท่านประธานสภา คือการที่ท่านนายกฯ บอกว่าจะเพิ่มเติมไม่ได้แล้วที่
ยังแหว่ง ๆ นะครับก่อนที่จะพูดต่อไปผมก็ยังสบายใจอีกเรื่องหนึ่งว่าของเรานี้ได้มาทําเขา
เรียกว่าฟันหลอเอาไว้ คือสร้างที่มันผุ ๆ พัง ๆ ก็ยังดีเป็นกันไว้ไม่ให้ใครมาบุกรุกหรือว่ามาสร้าง
บ้านเรือน แต่ไม่ใช่อย่างนั้นสิครับ ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทมาหลายสมัยเวลา
เขาจะบุกรุกกันนี้มันมีอย่างนี้ครับ ผมได้ยินกับหูเลยครับเจ้าของบ้านที่ทําเขาบอกว่าถ้าทํากัน
จริง ๆ ๓ – ๔ วัน ก็เสร็จแล้วนะครับ ข้าราชการเขาหยุดพักเขาหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ
อย่างสงกรานต์ปีนี้ที่จะถึงนี้นะครับ หยุด ๕ วัน นะครับ ถ้าเขาจะทําเขาขยายข้างเขาไม่เอา
ตรงกลาง ไม่เอาข้างหน้าครับขยายข้างหรือไม่ก็ขยายต่อไปข้างหลัง ลูกเขยคนที่ ๑
สะใภ้คนที่ ๒ อะไรอย่างนี้ ก็อยากจะเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าขอให้
ช่างช่วยสังเกตไปตรวจสอบตามสายต่าง ๆ เพราะว่าเท่าที่ผมทราบ ท่าน ผอ.สุวรรณ์ฯ ท่านก็
ทํางานเป็นคนไฟท์งาน แต่ก็อยากจะให้บอกลูกน้องหน่อยครับให้ไฟท์จริง ๆ หน่อยครับ
ให้ออกตรวจเวลางานหยุดหลาย ๆ วัน โดยมากเขาจะขยายข้างหรือไม่ ก็เพิ่มข้างหลังออกไป
แม่น้ําถ้าเห็นแล้วก็ตักเตือนนะครับอย่างเช่น บ้านที่ผมพูดเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกฯ มาพูดเขา
กระจ่างแล้ว ผมก็กระจ่างแล้วว่าเป็นอย่างไรจริง ๆ เขาสร้างมาแล้วเราก็ต้องทักท้วงหรือ
ทักท้วงไม่ได้ก็ไม่ทราบ ท่านนายกฯ ก็บอกยังก้ํากึ่งนะครับก็ไม่เป็นไร แต่ว่ากระจ่างกันแล้ว
ครับ
พอกระจ่างแล้วจึงเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าก็ช่วยระมัดระวังในฐานะที่
เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าดูแลของหน่วยราชการ กรมเจ้าท่าเขาก็หน่วยราชการ
ตอนนี้เขากําลังจับผู้ที่บุกรุกสถานที่ต่าง ๆ แม้กระทั่งป่า ริมน้ํา ทุกหน่วยงานก็ดูแลอยู่เวลานี้
ครับท่านประธานสภาครับ ต้องขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความกระจ่างหลาย ๆ อย่างมา
ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต
เรียนชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องบ้านริมน้ําสักเล็กน้อยนะครับ ต่อไปนี้การต่อเติมให้หน้ากว้างก็ดี
หน้าลึกก็ดีนะครับก็คงลึกเข้าไปในริมน้ําหรือว่าหน้ากว้างออกมาด้านถนนก็ดีนะครับตอนนี้
- ๘ ทางกรมเจ้าท่าได้ไปวัดไว้หมดแล้ว ทําผังไว้หมดแล้วเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร ฉะนั้นการต่อเติมนี้
เวลากรมเจ้าท่ามาตรวจนี้ก็จะโดนไล่รื้อ ซึ่งการถือกฎหมายของเรานี้ พรบ.กรมเจ้าท่าเพิ่ง
ออกมาบังคับใช้ เมื่อก่อนยังไม่มีตัวนี้บังคับใช้ตอนนี้บังคับใช้เป็นหลักเกณฑ์แล้วและก็มีการจับ
แล้ว เช่นบ้านนายหนึ่ง มีหน้ากว้าง ๔ เมตร ลึก ๑๐ เมตร อยู่ในปัจจุบันซึ่งสามารถอยู่มาวันดี
คืนดีมาตรวจอีกทีเป็น ๖ เมตร ก็โดนรื้อครับ ก็ขอเรียนผ่านไปยังเสียงตามสายนี้นะครับ
เพื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ําที่คิดจะต่อเติม อันนี้คงจะทําไม่ได้แล้วนะครับ ก็ขอเรียนว่า
อันนี้เป็น กฎหมายที่บังคับแน่นอนแล้วนะครับ ก็เรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ส่วนทาง
กองช่างนั้นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องไปตรวจสอบนะครับ ในการเฝ้าระวังในการบุกรุกและ
ก็ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ เพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายกับพี่น้อง
ประชาชนเองที่ต่อเติม ขอบคุณมากครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ครับ

ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง

นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องที่จะขอให้
คณะผู้บริหารดําเนินการแก้ไขอยู่เรื่องหนึ่งครับ คือเรื่องของกลิ่นท่อระบายน้ําเสียในถนน
พรหมประเสริฐ ตั้งแต่ปากซอยบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทไปจนถึงซอยข้างเรือนจํา
จังหวัดชัยนาทและในซอยภาษีซุง รู้สึกลิ่นจากท่อระบายน้ํากลิ่นเหม็นมากเลยครับ เพราะว่า
ซอยท่อระบายน้ําที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั้นอยู่ติดกับตลาด เพราะว่าในตลาดบางทีพ่อค้าแม่ค้า
เขาขายของ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านปลา เขาราดน้ําลงไปมันจะทําให้มีกลิ่นเหม็น ถ้าเป็นไปได้ผม
อยากจะให้ทางกองสาธารณสุขฯ ไปดําเนินการเอายาดับกลิ่นหรือว่าน้ําหมักชีวภาพหรือ
เอนไซม์ไปหยอดอาทิตย์ละครั้งหรือว่า ๒ อาทิตย์ครั้งก็ยังดีนะครับ เพื่อจะบรรเทาลงไปได้
บ้างครับ ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ฝากไว้ด้วยครับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องของการทําญัตติของสภา
เทศบาล ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วในเรื่องของแผ่นสุดท้าย ผมว่าน่าจะมีแบบฟอร์มแบบเป็น
มาตรฐาน เพราะอย่างญัตติที่ผ่านมานี้มีญัตติของกองวิชาการและแผนงานนะครับ ญัตติเรื่อง
โอนเงินงบประมาณ ในขณะที่ญัตติอื่นไม่มีความเห็น อันนี้ครับรวมถึงญัตติอันนี้เป็นอันเดียวที่
ผอ.กองต่าง ๆ รวมถึงท่านนายกฯ ได้ลงนามโดยมีวันที่กํากับ แต่ญัตติอื่นจะไม่มีอันนี้ครับ
ผมอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ครับ

ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อเช้านี้ครับผู้ที่สัญจรเส้นทางถนนบ้านมุสลิมและผู้ที่
ปลูกบ้านอาศัยอยู่ทางนั้น เขามาร้องกับผมเขาบอกมีบ่อพักอยู่บ่อหนึ่งครับที่ตรงข้ามกับ
บ้านเลขที่ ๑๖/๒๔ นะครับ มันต่ําลงไปนะครับแต่ถ้าดูผิวเผินถ้าขับขี่มาจะดูไม่รู้เลยครับ
- ๙ แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วครับ ฝาท่อมันต่ําลงไปหน่อยคล้าย ๆ เขาก็อยากจะให้ไป
ขยับขึ้นหน่อย เพราะแถวนั้นมันเกิดอุบัติเหตุเรื่อยครับ ขี่มาดูผิวเผินไม่ลึกแต่เกิดอุบัติเหตุล้ม
กันเรื่อยชาวบ้านอยากให้ไปช่วยขยับขึ้นตรงบ้านเลขที่ ๑๖/๒๔ เขามาบอกผมเมื่อเช้านี้
ชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่แถวนั้นต้องไปช่วยยกรถเรื่อยครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอฝากไว้ด้วยครับ ผอ.กองช่าง ตรงบ้านเลขที่ ๑๖/๒๔ ช่วยไปขยับให้หน่อยครับ
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ หากไม่มีขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านขอปิด
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