บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําป 2553
วันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมบุษราคัม อาคาร 38 ป โรงเรียนเทศบาลบานกลวย
…………………………………………..
ผูเขาประชุม
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6. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย
7. นายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง
8. นายสุขสันต ลัทธิเดช
9. นายโสพล วงศสอาด
10. นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม
11. นายแสวง สงใย
12. นายภัณฑารักษ สินทรัพย
13. นายสุชาติ สรสิทธิ์
14. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
15. นายสุธี ศรีภักดี
16.นายอานนท ลิ่วนภโรจน
17. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

1. นายทรงพล วรรณลพ
2. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง
3. นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
4. นายเอกชัย ภูเปยม
5. นายนพดล เจริญหินทอง

รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

1. นายนพดล รอดรุงเรือง
2. นายไพโรจน พัวพานิช
3. นางสายชล ภาคศิริ
4. นายสุวรรณ โมรา
5. นายสุชาติ อรุณเมือง
6. นายไชยรัตน สระแจม

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
(แทน) ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ผูไมมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

7. นายปกรณ ทองคําเจริญ
8. นายสมโภชน พันธศิริ
9. นางสาวทรงสุนีย นิลเทียน
10. นายถาวร มุมานะวงศ
11. นายราเชนทร อัศเวศน
12. นายสุธน สนธิสุวรรณ
13. นายณัฐพงศ นวลแสง
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ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองวิชาการ ฯ
(แทน) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. วัดหัวยาง
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. เขาทาพระ
(แทน) ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. บานกลวย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา 14.12 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม พ.ศ.2553 ขอเชิญคณะผูบริหาร เสนอญัตติ

นายปยะ เหลาสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนา 8-9 )

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนาย
นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทเขตที่ 3 เรื่องญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2553 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม การกอสรางศูนยผูสูงอายุ
ที่หนองจิกที่บริเวณนั้น ที่ผมทราบมาบริเวณรอบๆ ที่ดินเขามีโฉนดทั้งสิ้น ถาเราเอางบตัวนี้ไปใชมัน
จะมีทางเขาหรือไมครับ ทางตรงนั้นมีใหเราหรือไมครับ ผมขอถามเทานี้ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

เชิญทานนายกชี้แจง
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องการโอน
งบประมาณรายจายเพื่อขอกันเงิน กรณีไมกอหนี้ผูกพัน โครงการหลักๆ เรามีอยู 2 โครงการ คือ
โครงการสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปาหมายเราก็จะตั้งที่จุดเดิม เทศบาลใหม
และ อีกโครงการคือคากอสรางอาคารศูนยผูสูงอายุ ซึ่งตั้งเปนเงิน 2.5 ลาน นั้น ขอเรียนวาเปน
อยางที่ทานสมาชิกทวีศักดิ์ วาไวคือมีที่ดินเอกชนขวางหนาที่เราอยู เหตุผลที่ผมตองนําเงินตัวนี้

-

3

-

เขามาประชุมในสภาครั้งนี้คือ ประโยชนของทางราชการ ถาเราไมประชุมเงินตัวนี้ไว ผมเกรงวาเงิน
ตัวนี้จะตกเปนเงินสะสม เราจะโดนตัดอีก 10% เงิน 6 ลานบาทเราจะโดนหัก 6 แสนบาท เราจะ
เหลือ 5.4 ลานบาท สมมุติวาเราตั้งไว 2.5 ลานบาท ถาเราทําไมไดติดขัดเรื่องที่เอกชนหรือ ปญหา
อุปสรรคตางๆ เราก็สามารถเปลี่ยนเปนโครงการอื่นได โดยผานสภาแหงนี้เหตุผลที่แทจริงคือ ไม
ตองการใหเงินจํานวนนี้ตกเปนเงินสะสม เราเลยตองทําโครงการขึ้นเพื่อเปนตุกตากอน คือโครงการ
กอสรางศูนยผูสูงอายุ ผมก็มีหนาที่เจรจากับเจาของที่วาเราจะขอผานเขาไดไหม ถาไมไดก็จบไป
เราก็เ ปลี่ ย นเปน โครงการอื่น โดยนํา เรี ยนผา นสภาแหง นี้อีก ที ผมขอกราบชี้ แ จงสมาชิ ก เทา นี้
ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

คุณทวีศักดิ์ ยังติดใจสงสัยอะไรอีกไหมครับ ถาไมมีเชิญคุณสุธี ศรีภักดี

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมสงสัย ขอ
2.1 คากอสรางอาคารปองกันสาธารณภัย 3.5 ลานบาท รูสึกวาตอนที่มาเปนสมาชิกสมัยแรกๆ
นั้นที่สถาปนิกศรุติ ออกแบบไวนั้นสวยดีที่ตรงขามกับเรือนจํา และอยูตรงศูนยกลางดีแลวทําไม
มาเปลี่ยนอยูตรงเทศบาลใหมละครับ เหตุผลที่ผมขอคัดคานคือเทศบาลใหมเปนรูปทรงไทยสวย
งามสงา แตเอาอาคารดับเพลิงมาไวคูกัน ดูแลวเทศบาลใหมนั้นหมดสงาราศี ถาตั้งอยูตรงขามวัด
โพธิ์ผมวาเหมาะสมที่สุดแลวครับ สมัยนั้นผมเคยเถียงกับผอ. กองชางอยู คนเดิมที่เสียชีวิตไป วา
ใหตั้งเสาอากาศไวขางบนดาดฟา ชวยกันออกแบบดวยเถียงกันไปมาหลายครั้ง แลวทําไมมา
เปลี่ยนอีกครับผมวามันไมสวยงามเทาไร เพราะรถดับเพลิงวิ่งเขาวิ่งออกกันตลอดเวลาผมอยาก
ใหไปอยูขางเรือนจําเหมือนเดิมครับ ขอใหทานนายกชี้แจงดวยครับ

นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับเรื่องการ
กอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เคยคิดจะสรางบริเวณหลังเรือนจํา ติดกับราน
ไทยกันเอง ตอนนั้นเราไดงบประมาณมาแลวครับ แตถาเราติดขัดคือ ตรงนั้นเปนที่ดินสาธารณะ
ประโยชนทางอําเภอเขาแยงเรามาวา ถาใหกอสรางเปนของเทศบาลเองคงไมได แตตองอยูแบบ
ชั่วคราวไปตลอด นั่นคือเหตุผลในตอนนั้นครับ แตตอนนี้ผมไมรูวาทางอําเภอเขาจะแยงเราอีก
หรือไม มันเปนหนาที่ของเขานะครับที่แยงเรา คือการดูแลที่ดินสาธารณะประโยชนเปนหนาที่ของ
เทศบาลและอํา เภอ เผอิญ วาตอนนั้ น เราใชเงินกูก องทุน พัฒนาเมือ ง เขาก็เลยไม อ นุมัติใ หเรา
เพราะไม ใชที่ดิน ของเรา เราเลยกอ สรางไมได ตามที่ทานสมาชิกสุธี เคยวาไวในอดีตเราเคย
ออกแบบไวแลว แตเหตุผลที่ผมอยากใหมีคือ อยากใหศูนยหลักมันอยูใกลเทศบาล อยางนอยก็งาย
ตอการสั่งการทุกอยาง แลวแตมุมมองของแตละคนครับ แตมุมมองของผมคือ หลังโรงรับจํานํายัง
มีที่วางเหลืออยู จึงสามารถลงได จึงอยากใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูตรงนี้ ดวย
ครับ ผมเลยตั้งโครงการเขามาในสภาแหงนี้ดวย เพราะฉะนั้นเรื่องแบบ แปลน เกรงวาจะไมเขากับ
เทศบาลใหม เดี๋ยวจะลองปรึกษากับทางกองชางอีกที ลองปรับดูถาตามความคิดเห็นของเราถา
จะใหไปอยูที่ขนสง ผมคิดวามันไกล และถาเวลาเกิดเหตุกวาจะเขามาในเมืองตองติดไฟแดงดวย
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อยากใหอยูตรงนี้เปนหลักสักหนึ่งแหงแตถาเปนหลังเรือนจํา มันไมแนนอน แตถาเรามีเงินเราก็จะ
สรางทั้ง 2 แหงเลย นั้นคือเหตุผลของคณะผูบริหารครับ ขอเรียนทานสมาชิกครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอฝากฝายบริหารวา เราลองไปขอทางอําเภออีกครั้งดูสิวา ที่สาธารณประโยชน
เทศบาลใชได หรือไม มีสมาชิกใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานโสพล วงศสอาด

นายโสพล วงศสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมเห็นดวย
กับทานสมาชิกสุธี ศรีภักดี ใหตั้งตรงเทศบาลเกามันไมเหมาะสม จริงๆ อยูขางเรือนจํา ตรงนั้น
ที่ตั้งชุมชนเมตตารวมใจก็ไมไดใชประโยชนอะไร เปนไปไดอยางที่ทานประธานแนะนําครับ วาให
โทรติดตอกับปลัดอําเภอ และตั้งศูนยปองกันเราตรงนั้นเลย ใหมันสงางาม ไมตองมาบังทัศนียภาพ
ของเทศบาลใหมของเรา ผมเห็นดวยกับทานอาจารยสุธีครับ ขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอฝากทานนายกชวย ติดตอประสานงานดูอีกทีครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
อีกไหมครับ เชิญทานอาจารยสุธี ศรีภักดี

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกผูเกียรติทุกทานครับ กระผมขอใหฝายบริหาร
ติดตอใหมอีกครั้งดีไหมครับ ถาไดจริง ขอใหสรางตรงนั้นจะดีกวา จะทําใหเทศบาลสวยงามกวา
นะครับ ขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานนายกชี้แจง

นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ถาเปนความคิดเห็น
หลายๆ ฝายของหลายทาน เดี๋ยวผมจะกลับไปทบทวนดูวา รูปแบบจะเปนอยางไรจะมีความเปน
ไปไดแคไหน สวนเรื่องงบประมาณที่ผานไปแลว ก็ขอใหผานไปตามนี้กอนนะครับ อนุญาตใหแบบนี้
กอนนะครับ ถาถึงเวลาเปลี่ยนแปลง แกไขอยางไร จะขอนําเขาสภาแหงนี้อีกครั้ง ถาถึงเวลาตองทํา
จริงเพื่อใหทานสมาชิกไดรับทราบและพิจารณาดวย เพราะยังไงเราตองมีศูนยปองกันอยูแลว แตจะ
ตั้งตรงไหนนั้นถึงจะเหมาะสม เดี๋ยวผมจะเรียนชี้แจงอีกทีครับ ขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

กระผมขอพูดวาพยายามติดตอกันเถอะครับ ขอใชใหเปนประโยชนสวนรวม และเมื่อฝาย
บริหารชี้แจงวาเกรงวาจะตกเปนเงินสะสม ก็ชวยกันติดตอดวยเถอะครับ เพื่อกอสรางศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จะไดหรือไมนั้น ติดตอไมไดตองเห็นใจคณะผูบริหารเพราะแบบมันออกไป
แบบนั้นแลว มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหม ถาไมมี สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ โอน
เงิ น งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่ อ ตั้ ง จ า ยเป น รายงานการใหม
โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล
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แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 หนา 10 -11 )
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไมมี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
กับญัตติขออนุมัติกันเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอขอเชิญ

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมมีเรื่องหนึ่งอยาก
สมาชิกสภาเทศบาล
ปรึกษาทานประธานคือซอยเทศบาล 29 ตอนนี้ทางบริษัท SKY กําลังทําถนนอยู ทางดานทิศใต
ของรั้วโลตัสผมวาถนนเสนนี้มันกวาง 8 เมตร บริษัทSKY เขาไปทําถนนเหลือ 4 เมตร ผมถามเขา
วาทําไมทําถนน 4 เมตร เขาก็วาถนนเสนนี้มันกวางแค 4เมตร แตความจริงแลวมันกวางตั้ง 8 เมตร
และยังมีปากทางที่จะนํามาเชื่อมกับ 4 เมตร ที่มันเหลือแคเมตรกวาๆ และถาถนนเสนนี้เสร็จรถ
ก็จะวิ่งออกเสนนี้ไมไดครับ เพราะปากถนนมันเหลือเมตรหนึ่ง ผมอยากจะสอบถามเรื่องนี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
เชิญทานนายกชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่นอง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับเรื่องโครงการ
บําบัดน้ําเสียที่ผานไปยังโลตัส ซึ่งเดิมทีระบายน้ําเสียทั้งหมดจะผานไปยังหนองมนตรี เราตองทํา
ผานหมูบานมณเทียรทอง โดยเปนขอบถนนที่ติดกับหนองระแหง และผานไปยังหนองมนตรี โดย
เนื่องจากติดพื้นที่เวนคืน ที่เขาจะมาสรางสะพาน จึงทําใหเราไมสามารถผานเสนนั้นไปได เลยมี
การประชุมของคณะกรรมการของคณะคอนเซาวตางๆ หาทางแกไขปญหาก็เลยคิดวาผานถนน
สายนี้จะไดประโยชนที่สุด เนื่องจากวาเราไดทําถนนไปดวยทําใหไดสัญจรกันมากขึ้น ที่ดินที่เปน
ที่ดินตาบอดก็ไดใชประโยชนไดมากขึ้น แตที่ทานบอกวาเปนถนน 8 เมตรทางเขาถามีเมตรกวา ตรง
นี้ เดี๋ยวเราจะใหเจาหนาที่ที่ดูแลเรื่องเขตทางเขาตรวจสอบอีกที แตงบประมาณที่สราง 4 เมตรก็
ตองสราง 4 เมตรอยูเนื่องจากเราออกแบบไป 4 เมตรแลว แตถาเราจะทําแบบ 8 เมตรก็ไมรูวาเรา
จะเอาเงินเพิ่มมาจากไหนครับ หลักการเดิมผมไดคุยกับทางรานชัยพฤกษไววา 8 เมตรแตปญหา
ของเราติดอยูที่ทางออก เจาของที่เขามาสรางรั้วบังทางเขาออก ก็ไมรูวาเพื่อประโยชนอะไร แตเขา
สรางรั้วบังอยางที่ทานสมาชิกเห็น มีถนนแคเมตรกวาตองตรวจสอบอีกที วาเขตทางเราอยูทางไหน
มีใครรุกล้ําที่สาธารณะบาง คงจะใหเปนไปตามกฎหมายถาตองมีการตรวจสอบแตในสวนของราน
ชัยพฤกษที่อยูดานในผมเชื่อวาไมมีปญหาแนครับเขายินดี ยกใหเราอยูแลว ถนนยิ่งกวางเขายิ่งได
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ประโยชนเราใชงบประมาณเราลงทุนไปสรางใหเขาดวยนะครับ เพื่อประโยชนของหลายๆ ฝาย
เพราะมันเปนหนาที่ของคณะผูบริหารอยูแลว ผมจะใหกองชางไปตรวจสอบนะครับ แตถนนใน
ปจจุบันก็ยังตอง เปน 4 เมตรแบบเดิมกอน เพราะตองทําไปตามแบบแปลน ตามงบประมาณตาม
เงินมันมี 4 เมตรนะครับแตวาการตรวจจะเปนกี่เมตร อยูที่กองชางนะครับ และจะนําเรียนทาน
สมาชิกอีกทีนะครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานทวีศักดิ์ ประโยชนงาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ตามที่ทานสมาชิกชี้แจง ผมพอใจครึ่งหนึ่งครับ แตอีก
สมาชิกสภาเทศบาล
ครึ่งหนึ่งนั้น ตามที่ทานนายก วาถนน 4 เมตร ดานในผมก็ไมไดติดใจอะไร ในเมื่อมันผิดพลาดขึ้นมา
ในเรื่องของการขยายถนน ผมวามันตองขยายดานซาย มันตองทุบรั้วโลตัสเลยนะครับ ถาดานขวา
มันก็ไมมีประโยชน เพราะที่อีกแปลงมันติดกับถนนใหญ และมันก็มาติดกับทางทิศเหนือดวย ถาจะ
ขยายตองขยายดานซายนะครับ ถาขยับดานขวา 8 เมตรมันก็ไมเกิดประโยชน ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

ขอใหทางนายกตองไปพิจารณานะครับ เชิญคุณอานนท

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เรื่องถนนที่พูดกันผม
นายอานนท ลิ่วนภโรจน
สมาชิกสภาเทศบาล
วาลักษณะนี้มันเหมือนคอกนะครับ ดานในมันมี 4 เมตร รถยนตวิ่งได แตถาเหลือเมตรกวารถจะวิ่ง
เขาออกอยางไร หรือเปนเสนทางของมอเตอรไซด ถาเปนอยางนี้เราเสียงบประมาณนะครับ เพราะ
ฉะนั้นเราตองติดตามตองลุยใหถึงที่สุดเพื่อใหรถยนตมันวิ่งได มันถึงจะคุมคากับงบประมาณที่เรา
เสี ย ไป อยากจะขอฝากด ว ยครั บ ขอขอบคุ ณ นะครั บ เรื่ อ งต อ ไปคื อ เรื่ อ งยุ ง ก อ นอื่ น ผมต อ ง
ขอขอบคุณหัวหนาสํานักปลัด คุณไชยรัตน สระแจม เปรียบเสมือนผูที่ปดทองหลังพระเวลาผมมี
ปญหาเกี่ยวกับระเบียบตางๆ เกี่ยวกับเทศบาลเมืองชัยนาทของเราและผมไดโทรไปคุณไชยรัตน
ก็จะหาคําตอบใหผมกระจางตลอดเวลา ผมก็สามารถหาคําตอบใหกับประชาชนไดรับทราบตอไป
เปนบุคคลที่นาเปนตัวอยาง และเวลาโทรหาก็จะหาคําตอบใหผมแบบกระตือรือรนทุกครั้งไป ขอ
ฝากขอบพระคุณทานดวยนะครับ และผมเปดดูทีวี ชอง 3 โรงพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค ตอง
เพิ่มเตียงใหคนไขที่เปนไขเลือดออก เพราะยุงลายเปนตัวการ ผมก็เห็นวาเปนเรื่องปกตินะครับ
ผมก็ไดเปดไปเจอที่ชอง 9 ดูเรื่องเกี่ยวกับยุง พวกเขานํายุงแตละชนิดมาขังไวทําการวิจัย และก็
ศึกษาวามันเติบโตและตายอยางไรและที่พวกเขาสนใจกันมากที่สุดคือ ยุงลาย ผมจะเลาเรื่องความ
รายกาจของมันใหฟงครับคือแบบนี้ เขานํากระดาษมาใสไวในกรงของมัน ปกติยุงมันตองไขในน้ํา
ใชไหมครับ แตนี่มันไขบนกระดาษดวยและก็นํากระดาษไปใสไวในน้ํา ปรากฏวาไขมันทําปฎิกิริยา
ทันที กลายเปนลูกน้ําขึ้นมาและเปนยุงลายในทันที ถาแมตัวไหนที่มันมีเชื้อไขเลือดออก ออกลูก
หลานมาเป น หมื่ น ตั ว ยุ ง ที่ มี เ ชื้ อ ไข เ ลื อ ดออกเป น หมื่ น เป น แสนตั ว เหมื อ นกั น นะครั บ จั ง หวั ด
นครสวรรค 60 กม. แคนี้เอง มันมากันแลวนะครับถามวาชัยนาทมียุงลายเยอะไหม ผมตอบวามี
เยอะ ผมขอฝากทาง ผอ.กองสาธารณสุขชวยดวยครับ ปราบปรามยุงใหทั่วเลยผมไมไดมาสั่ง
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อยางเดียวนะครับ แตผมเปนหวงทานดวย เครื่องมือฉีดยุงของทานพอมีไหม และตัวยาไดเปลี่ยน
บางไหม เกรงวายุงจะดื้อยาดวยครับ นาจะเปลี่ยนบางนะครับ ไมใชใชตัวเดียว อุปกรณพอไหมครับ
ถาไมพอก็ขอมาทางเราเหนื่อยหนอยนะครับทาน ผมขอฝากดวยนะครับ ตอนนี้ใกลจะออกพรรษา
แลวครับ เดี๋ยวจะเขาหนาหนาวก็จะเบาแลวละครับ ผมเปนหวงจริงๆ ทานประธาน ผมขอฝากดวย
นะครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพวง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายและแนะนําอีกหรือไม (ไมมี) ผมขอปดประชุมครับ

.........................................................
ปดการประชุมเวลา 15.25 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพัชรา สงัด )
เจาหนาที่ธุรการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําป 2553 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และไดทําการตรวจรายงาน ฯ เมื่อวันที่ ………….………
เวลา 09. 00 น. เปนที่เรียบรอยแลวและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายโสพล วงศสอาด )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ / เลขานุการ

( นายแสวง สงใย )

