บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร ๓๘ ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
…………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา สี่พี่น้อง
๒. นายทรงพล วรรณลพ
๓. นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
๔. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
๕. นายบุญทัน พุกพ่วง
๖. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๗. นายนิกร โตจีน
๘. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
๙. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
๑๐. นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
๑๑. นายโสพล วงศ์สอาด
๑๒. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
๑๓. นายแสวง สงใย
๑๔. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
๑๕. นายสุชาติ สรสิทธิ์
๑๖. นายศักดิส์ ิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
๑๗. นายสุธี ศรีภักดี
๑๘. นายนพดล เจริญหินทอง
๑๙. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
๒๐. นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
๒๑. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช
๒๒. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์

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

๑. นายนพดล รอดรุ่งเรือง
๒. นายไพโรจน์ พัวพานิช
๓. นายนาวิน ฉลองวงษ์
๔. นายสุวรรณ์ โมรา

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๕. นายสุชาติ อรุณเมือง
๖. นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
๗. นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
๘. นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
๙. นายสมศักดิ์ หลั่งนาค
๑๐. นายถาวร มุมานะวงศ์
๑๑. นายราเชนทร์ อัศเวศน์
๑๒. นางกัสมาพร บัวภิบาล
๑๓. นางบุปผา เรือนภู่

๒ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. วัดหัวยาง
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. เขาท่าพระ
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. บ้านกล้วย
(แทน) ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุม
และพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบ
วาระการประชุมไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้ว นั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม๑๘ ท่าน ครบองค์
ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสภา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม

นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
…….………………..…………….
ตามที่ ส ภาเทศบาลเมื อ งชั ย นาท มี ม ติ ใ นการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัย สามั ญ สมั ย แรก ประจํ าปี ๒๕๕๔ ตั้ง แต่วั นที่ ๑ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๔ เป็น ต้น ไป มี
กําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไปมีกําหนด
สามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) บุญทัน พุกพ่วง
(นายบุญทัน พุกพ่วง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

-

๓

-

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. นายกเทศมนตรีได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา๔๘ ทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงานได้ดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการดํ า เนิ น งานในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใช้
จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปี และได้ดําเนินการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๕) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแผนการ
ดํ า เนิ น งานประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของเทศบาลเมื อ งชั ย นาท ซึ่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทํ าแผนพัฒนาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดให้ฝ่ายบริหาร รายงานผลการติดตามแผนและแผนการดําเนินงานเสนอสภา
เทศบาลเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงขอส่งผลการดําเนินงานดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เพื่อรับทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ.
นายบุญทัน พุกพ่วง ๒๕๕๓ ตามทีเ่ จ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า
ประธานสภาเทศบาล แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตอนใดตอนหนึ่งหรือไม่ ขอเชิญ
คุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเขต ๓ จากบันทึกรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิ ก ายน กระผมอยากให้ แ ก้ ไ ขในระเบี ย บวาระที่ ๒ หน้ า ๓ ในหมวดที่ ก ระผมได้
อภิปรายไว้วรรคท้ายคําว่า “อธิบาย” แก้เป็นคําว่า “อภิปราย” ขอขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตาม ที่ท่านสมาชิกร้องขอด้วย
มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขข้อความตอนไหนอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุมสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจําปี
๒๕๕๓ โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

๔

-

เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอเชิญเลขานุการสภา แจ้งระเบียบข้อบังคับการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ

นายนิกร โตจีน
ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เลขานุการสภาเทศบาล เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ “การกําหนดสมัยประชุมในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญ สี่ส มัย สมั ยประชุมสามั ญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจําปีใ ห้สภา
เทศบาลกําหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน....”
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าจะกําหนด สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๔ อย่างไร ขอเชิญท่านเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง

นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรี ย นท่ า นประธานที่ เ คารพ และท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นครั บ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ๒๕๕๔ ดังนี้
สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ( ไม่มี ) เป็นอันว่าการกําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นไปตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑๘ – ๑๙)

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

๕

-

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุดหนุนการจัดงานประเพณีประจําปีของจังหวัดชัยนาท
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒๐ – ๒๒ )
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
กั บ ญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุดหนุนการจัดงานประเพณีประจําปีของจังหวัดชัยนาท
โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย
สมาชิกสภาเทศบาล
ทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ กระผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหารือกับ
ท่านประธานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาสาสมัคร อปพร. ซึ่งทุกครั้งจะมีการประชุมประจําเดือน
และทําไมไม่มีการเลือกประธานคนใหม่ครับ เป็นเพราะเหตุใด อาสาสมัครเหล่านี้ได้มาปรับ
ทุกข์กับกระผมว่า งบของชุมชนอื่นทําไมถึงมี ประชุมกันทุกเดือน แถมยังให้ชุมชนอื่นไปดู
งาน แต่อาสาสมัคร อปพร. กลับไม่เคยได้ไปเลยครับ สรุปแล้วชุมชนอื่น ๆ ที่ประชุมกันทุก
เดือน ผมอยากจะเปลี่ยนมาให้ประชุมสัก ๒ เดือนครั้ง ได้ไหมครับและจะได้นํางบไปใช้ทํา
อย่างอื่นได้บ้าง เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับถนนเทศบาล ๒๙ ที่ผมได้อภิปรายไปครั้งก่อน ตกลงว่า
กว้างกี่เมตรครับ ขอขอบคุณ

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

๖

-

ขอเชิญท่านรองทรงพล วรรณลพ

นายทรงพล วรรณลพ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
รองนายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วงเป็นใย พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท และ
ห่ ว งองค์ ก รที่ อ ยู่ ใ นเครื อ ข่ า ยเทศบาล คื อ อปพร. เดิ ม ที เ ดี ย วเราก่ อ ตั้ ง อปพร. เพื่ อ ให้
ช่วยงาน เทศบาลและประสานกับสายตรวจจักรยาน ดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
และอย่างที่กล่าวไป อาจจะขาดหายในเรื่องของการอบรมไปบ้าง ผมจะนําเสนอกับทาง
สํานักปลัด ว่าพอจะนําโครงการนี้มาประยุกต์และผสมผสานอย่างไรได้บ้างนะครับ ส่วน
เรื่ อ งที่ ๒ ถนนเทศบาล ๒๙ อยากเรี ย นให้ ท ราบว่ า ยาวประมาณ ๔ เมตร สุ ด ท้ า ย
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่นําเรื่องต่าง ๆ มานําเสนอต่อคณะผู้บริหาร ผมขอเพิ่มเติมครับ
เดิมทีแต่ละรุ่นจะมี การเลือกตั้งประธานโดยสมาชิกขององค์กรนั้น ครั้งต่อไปถ้ามีโครงการนี้
ขึ้นมาก็อาจจะเชิญทุกรุ่น มาประชุมเพื่อเป็นการสัมมนาใหญ่ และคัดกรองดูว่ามีผู้เป็น
อาสาสมัครอยู่กี่ท่านนะครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด

นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
นายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ ตอนนี้สองฟากฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ทาง
ประชาชนมาร้องเรียนและถามกับผม ผมก็ตอบไม่ได้ เพราะผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมคณะ
ผู้บริหาร ผมอยากถามว่าการชดเชยน้ําท่วมครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาทนั้น บางคนได้ บาง
คนไม่ได้ บางบ้านน้ําไม่ท่วมได้ บางบ้านน้ําท่วมไม่ได้ และอําเภอเป็นผู้จ่าย หรือเทศบาล
จ่าย ผมในนามเทศบาลเมืองชัยนาท และเพื่อน ๆ สมาชิกก็ยังไม่ค่อยทราบเลยครับ กราบ
เรียนท่านประธาน ผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยตอบให้ความชัดเจนด้วย จะได้มีคําตอบ
ให้กับประชาชนครับเวลาที่เขาถาม ขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ตรงนี้น่าเกี่ยวกับท่านนายกนะครับ ว่าเทศบาลเป็นผู้จ่ายหรืออําเภอจ่ายกันแน่ ขอ
เชิญท่านนายกช่วยชี้แจงให้คําตอบด้วยครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
เรื่องค่าชดเชยน้ําท่วมแบ่งออกเป็น ๒ รายการ รายการแรก คือ รัฐบาลจะช่วยเหลือทุกท่าน
ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมรายละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผมยืนยันว่า ได้รับทุกคน ทุกครัวเรือน
อาจจะมีช่วงต้น นั้นที่ขาดไป ๑ - ๒ ครัวเรือน และได้เสนอทางอําเภอ ก็จัดการนํามาให้แล้ว

-

๗

-

เรียบร้อยครับ สรุปว่าในเบื้องต้นที่ รัฐบาลจัดให้ ๕,๐๐๐ ได้ครบทุกครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหา และคํานิยามของคําว่าน้ําท่วมทางรัฐบาลไม่ได้กําหนดมา คือมันพิสูจน์กันยาก ว่าอัน
ไหนน้ําท่วม และอันไหนน้ําไม่ท่วม ทางเราสรุปได้ว่าถ้าประชาชนร้องขอมา พอไป พอมาได้
เราจะตีความว่าท่วมหมดทุกหลัง จะมีบางคนเอาไปเปรียบเทียบกัน ว่าบ้านเขาท่วมมากกว่า
บ้านนั้นท่วมน้อยกว่า แต่ทําไมได้ ๕,๐๐๐ บาท เท่ากัน ก็ถือเป็นคําบอกเล่าของสังคม แต่
สุดท้ายก็ได้ ๕,๐๐๐ บาททุกราย ส่วนที่ ๒ คือ ส่วนที่ชดเชย ค่าเสียหายและต้องมีการ
สํ า รวจ ทางเราได้ ส่ ง กองช่ า งพร้ อ มกองสวั ส ดิ ก ารไป พร้ อ มทั้ ง ตั้ ง กรรมการโดยสํ า นั ก
ปลัดเทศบาล เพื่อทําการสํารวจความเสียหายแต่ละครัวเรือนที่เกิดปัญหา พอเราสํารวจ
ออกมาเสร็จแล้ว และทางอําเภอแจ้งมาว่า บางเรื่องเค้าให้ไม่ได้ เช่น ทีวี พื้นบ้าน ประตู
ทางเขาเลย จัดค่าใช้จ่ายมาให้ สมมุติว่าน้ําท่วม ๑๘๐ หลังคาเรือน เขาจะจัดมาให้ประมาณ
๑๐๐ หลังคาเรือน ส่วนใน ๑๐๐ หลังคาเรือน ก็จะมี ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ซึ่งจะได้ไม่
เท่า กั น แล้ วแต่ เ ขาจะจั ด มาให้ ส่ ว นอีก ๘๐ หลัง คาเรือ น ที่ไ ม่ได้ รั บ ค่า ใช้ จ่ า ยนี้ ผมเลย
แก้ปัญหาด้วยการให้กองสวัสดิการประสานกับทางอําเภอ เขามีหลักเกณฑ์การคิดของเขา
อยู่ ซึ่งจะไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากเป็นหลักการของรัฐบาลส่วนกลาง
ผมเลยให้ ป ระธานชุ ม ชนพร้ อ มคณะกรรมการประชุ ม ร่ ว มกั บ ข้ า ราชการของเรา และ
กํ า หนดค่ า เสี ย หายได้ ม าก ได้ น้ อ ย ตามลํ า ดั บ คื อ การพิ จ ารณาของทางอํ า เภอกั บ ทาง
เทศบาลมีความแตกต่างกันของหลักเกณฑ์ ของเราเห็นว่าท่วมจริงเราก็ให้ไป สมัยก่อนเราใช้
งบประมาณของเราเอง ในการแจกไม้ สี ประตูบ้าน โดยสํารวจด้วยตัวเองและแจกเลย แต่
เนื่ อ งจากปี นี้ เ ราใช้ ง บประมาณของทางอํ า เภอ ซึ่ ง เป็ น เงิ น ส่ ว นกลาง ซึ่ ง จะประหยั ด
งบประมาณของทางเทศบาลด้วย เลยต้องไปพึ่งทางอําเภอ แต่ประสบปัญหาเพราะทาง
อําเภอให้มาแบบนี้ มีชาวบ้านมาร้องขอหลายท่าน สําหรับส่วนที่ตกหล่นยังไม่ได้ อาจจะช้า
หน่อย ขอเรียนชี้แจงว่าให้กับท่านประธานได้รับทราบว่า ๕,๐๐๐ บาท ทุกครัวเรือนได้รับ
ครบไปแล้วแน่นอนครับ แต่เรื่องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายของน้ําท่วมที่ต้องพิจารณาอันนี้ เรา
ได้มาแค่ครึ่งเดียว ส่วนอีกครึ่งทางเทศบาลเป็นผู้จ่ายเอง ขอเรียนกับท่านสมาชิกว่า ถ้ามีพี่
น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมเขามาถามท่าน ให้บอกไปว่าทางเทศบาลเป็นผู้จ่าย
ครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี
เมืองชัยนาท ในฐานะผู้บริหารที่ตอบข้อซักถาม แต่ผมยังไม่กระจ่างเท่าไร คือถนนชัยณรงค์

-

๘

-

ทั้งสาย ถนนเทศบาลสัมพันธ์ ในคันกั้นน้ําไม่ท่วมแต่ได้ ๕,๐๐๐ บาท ทั้งฝั่งโน้นและฝั่งนี้
เกี่ยวกับเทศบาลเราไปสํารวจขั้นต้นอย่างไรไม่ทราบ ผมทราบมาว่าประธานชุมชน เอาพี่
น้องมาดําเนินการจ่ายหมด แต่ที่พอทราบมาหลายครัวเรือน ที่น้ําไม่ท่วมกลับได้ และพวกที่
อยู่นอกคันกั้นน้ําติดแม่น้ําไม่ได้ อยากให้ท่านนายกช่วยตอบสักหน่อยว่า ๕๐๐ ๑,๕๐๐
๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ บาทนั้น แต่รัฐบาลเขาประกาศกันครึกโครมว่าจ่ายให้ครอบครัวละ ๕,๐๐๐
บาทนะครับท่าน แต่พวกเขาทําไมได้แค่ ๕๐๐ ๑,๕๐๐ เขาไม่พอใจครับ มาปรึกษากับผม
ที่บ้าน ผมว่าถ้ามาประชุมสภาคราวนี้ผมจะถามให้ในฐานะที่ผมอยู่เขต ๓ ขอเรียนถามท่าน
นายกอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายก
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
เรื่องน้ําท่วม คงจะเป็นความไม่เข้าใจของพี่น้องประชาชน ผมขออธิบายอย่างนี้ครับว่า เงิน
๕,๐๐๐ บาท ได้ครบทุกครัวเรือนแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่ได้ แต่ที่เขามา
อธิบายให้ท่านสมาชิกฟัง อาจจะอธิบายไม่ครอบคลุม น้ําท่วมแค่หัวเข่า หรือ น้ําท่วมมิดหัว
ได้ ๕,๐๐๐ เท่ากันหมด ไม่ว่าจะนอกคัน หรือในคัน รัฐบาลเขากําหนดมาแบบนี้ เขาตีเป็น
ค่าเฉลี่ยมาว่าน้ําท่วมหมด เราเป็นฝ่ายพี่น้องประชาชน เราก็ต้องตีความเป็นคุณเอาไว้ก่อน
เพื่อพี่น้องประชาชน ที่ว่าท่วมน้อยท่วมมากผมไม่รู้จะตอบอย่างไร แต่ที่เกิดปัญหาจริงคือ
น่าจะเป็นส่วนที่ ๒ นะครับ คือค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับประตู พื้นบ้าน ทีวีที่เราสํารวจไป ชาวบ้าน
ก็สํารวจมา บางบ้าน ๔๐,๐๐๐ บางบ้าน ๕๐,๐๐๐ สุดท้ายรัฐบาลจ่ายแค่รายละ ๕๐๐
๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ สู ง ที่ สุ ด คงจะเป็ น ธุ ร กิ จ กระชั ง ปลา แต่ ที่ น้ํ า ท่ ว มตามบ้ า นปกติ จ ะได้
ประมาณ ๑,๕๐๐ เขาจ่ายกันแบบนี้ และบางบ้านที่ไม่ได้ ผมเลยแก้ปัญหาอย่างที่บอกไป
แล้วในข้างต้นนะครับว่า เชิญประธานชุมชนมาประชุมร่วมกับผมโดยมีกรรมการพิจารณา
ด้วยว่าจะให้เขาเท่าไร สมมุติว่าบ้านใกล้กันราคาจะได้ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มคนที่ไม่ได้รับการ
ดูแลจากอําเภอที่มาร้อง เราจําเป็นต้องจ่ายด้วยเงินเราเอง ซึ่งน่าจะเป็นหลักแสนไม่มาก
เกินไป และยืนยันว่า ๕,๐๐๐ บาทได้รับกันครบทุกครัวเรือนแน่นอนครับ แต่ที่ยังไม่ได้รับ
น่าจะเป็นส่วนที่ ๒ เป็นส่วนต่างจากอําเภอที่ยังไม่ได้ คือเราจะจ่ายหลังอําเภออีกที อาจจะ
เริ่มจ่ายหลังจากสํารวจแล้วว่าบ้านไหนจ่ายเท่าไร น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าจะเริ่มจ่ายได้อย่าง
แน่นอน แต่ถามว่า บางคนน้ําไม่ท่วมแล้วได้เงินไหม ผมตอบได้เลยว่ามี คือเราไม่สามารถจะ
ไปเถียงกับพี่น้องประชาชนได้ว่า ไม่ท่วม ไม่ให้ ทางเราจะไปเถียงก็ไม่ถูก ผมเองตัดปัญหาใช้
เงินตัวเองจ่ายไปก็มี คือคนน้ําไม่ท่วมอยากได้ก็มี ถือเป็นอานิสงส์ให้เขาไป เพราะเราอยู่ฝ่าย
พี่น้องประชาชน และถ้าพี่น้องประชาชนมาถามท่านสมาชิกอีก ให้อธิบายไปว่าน่าจะเป็นเงิน

-

๙

-

ส่วนที่ ๒ ที่ยังไม่ได้รับกัน แต่ไม่ใช่เงิน ๕,๐๐๐ บาท นะครับ มีกําหนด ๕๐๐ ๗๕๐ ๑,๐๐๐
๑,๒๕๐ ๑,๕๐๐๐ ขอเรียนชี้แจงว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับ แต่จะได้น้อยได้มากต้องขึ้นอยู่
กับความเสียหาย แต่จะพอใจขนาดไหนคงพิสูจน์ได้ยาก เพราะตรงนี้ทางอําเภอได้พิจาณา
แบบนั้นมาแล้ว คณะผู้บริหารได้พยายามจะทําให้ดีที่สุด ผมเองเครียดมาหลายวัน ที่น้ํา
ท่วมแล้วไม่ได้เงิน แต่พอยังมีช่องออกโดยทางสํานักปลัด และกองสวัสดิการช่วยกันร่วมคิด
ประชุมดําเนินการ ใช้เงินส่วนนี้ของเทศบาลออกมาดูแลพี่น้องประชาชน เรียนชี้แจงให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบว่าสบายใจได้ ว่าพี่น้องประชาชนได้รับแน่นอน แต่อาจมีแค่คน สองคน ที่มา
ต่อว่าเราบ้างอดไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล

หายติดใจสงสัยอีกไหมครับ เชิญท่านสมาชิกแสวง สงใย
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ที่ท่าน
นายกชี้แจงมาฟังแล้วเข้าใจ แต่ผมจะขอพูดกับท่านประธานที่เคารพครับ คือประชาชนพี่
น้องไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินของเรา ในส่วนที่ ๒ ผมอยากจะเตือนคณะฝ่ายบริหาร
ว่าถ้าหน่วยงานอื่นเขามาให้เราไปสํารวจ ควรมีระเบียบการมาให้เรา ไม่ใช่สํารวจแล้วทํา
ประชาคมไปแล้ว คนนั้นได้ คนนี้ไม่ได้ ปัญหาเกิดและผมเจอกับตัวผมเอง บางทีหลับอยู่ที่
บ้านมาปลุกก็มี เรียกถาม บางคนบอกว่าไปดูเวปไซด์อย่างนั้น อย่างนี้ ท่านสมาชิกเองก็ไม่รู้
ข้อมูลใด ๆ ผมกล้าพูดได้เลย เวลาสํารวจผมอยากถามฝ่ายบริหาร ว่าให้มีระเบียบการแจ้ง
ให้สมาชิกทราบสักหน่อย เวลาที่ประชาชนมาถาม ทางเราจะได้อธิบายให้ประชาชนทราบ
และเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ ๒ ผมรู้สึกสงสารข้าราชการประจําที่ออกไปสํารวจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองช่างถูกด่านะครับท่านประธาน เขาเหนื่อยมากครับ มีชื่อมีเสียงมา
บอกเสร็จ สํารวจแล้ว คนนั้นได้ คนนี้ได้ ทําไมเราไม่ได้ ทําประชาคมไปแล้วด้วย สมาชิกไม่รู้
เรื่อง ไม่รู้สาเหตุ ไม่รู้กําหนดการ ไม่รู้วิธีการ จะไปโทษกองช่างมันก็ไม่ถูก เขาทํางานตาม
คําสั่ง นี่คือข้อที่ผมมาท้วงติง ผมอยากเตือนฝ่ายบริหารครับว่า ถ้าเรารับเรื่องจากหน่วยงาน
อื่ น มา ต้อ งขอระเบี ย บการที่แ น่ นอนมาด้ว ย ไม่ เ ช่นนั้ นพวกท่ า นจะรับทุก ข์พ วกนั้น เอง
แน่นอน เพราะเวลาบางทีเราสํารวจมาทางเราให้ แต่พอไปถึงอําเภอทางอําเภอตัด และใคร
เป็นคนโดนด่าล่ะครับ ก็คือพวกกองช่างที่ไปสํารวจถ่ายรูปไปแล้ว เซ็นชื่อรับทราบไป แต่
กลับได้บ้างไม่ได้บ้าง ผมขอกราบเรียนท่านประธาน ฝากไปทางฝ่ายบริหารว่า ถ้าจะรับเรื่อง
ให้สํารวจพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอง ขอโปรดแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ
ด้วย เพื่อที่จะทราบเรื่องและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจโดยละเอียด ขอขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

๑๐

-

ขอเชิญท่านนายก
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอ
เรียนชี้แจงแบบนี้ครับ แบบการสํารวจในส่วนที่ ๒ วิธีการทํางานคือ ตั้งกองช่างแต่ละเขต มี
กองสํานักปลัด และสวัสดิการไปสํารวจความเสียหายของประชาชนในส่วนที่ ๒ พอสํารวจ
เรียบร้อย ให้ประชาชนเซ็นรับทราบด้วยตัวเองว่าเสียหายในส่วนใดบ้าง แต่ที่ท่านสมาชิก
แสวงบอกว่า เราน่าจะรู้หลักเกณฑ์ก่อนว่าทางอําเภออะไรบ้าง แต่เขาให้เราสํารวจเสร็จ
ภายใน ๓ วันพอสํารวจเสร็จ พอใกล้วันจะจ่ายเงิน เขาค่อยเอาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินมาให้
ทางเราว่ า ที วี ไ ม่ ไ ด้ วี ดี โ อไม่ ไ ด้ ประตู ไ ม่ ไ ด้ ฝาบ้ า นไม่ ไ ด้ บั น ไดไม่ ไ ด้ เป็ น ต้ น รายละ
๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ อย่างที่ว่านะครับ ชาวบ้านไม่เข้าใจ และแบบหลักเกณฑ์ที่ ท่าน
สมาชิกว่า มาที่หลังสุดเลยครั บ แต่ถ้าเราไม่สํารวจเสร็จภายใน ๓ วัน ประชาชนอดอีก
เพราะรัฐบาลเขารู้ว่า ถ้าทุกคนแจ้งหมด ให้หมด รัฐบาลคงจ่ายเป็นแสนล้าน นี่คือกฎเกณฑ์
ทุกอย่างอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้เงินเรา เขาจะแจ้งมาทีหลังตลอด ก็เกิดปัญหาอย่างที่ท่าน
สมาชิกแสวงเป็นห่วง วันนั้นประชาชนในเขตหลักเมือง ศรีวิชัย หัวรอ มาถามผม และได้
ชี้แจงให้เอาเอกสารไปให้ดู และเข้าใจกันไปบ้างแล้ว แต่ฝั่งท่าชัย หัวยางได้ประสานทางคุณ
ราวัลย์ ไม่ทราบว่าได้สื่อสารกับประชาชนถึงขั้นไหน หรือเขาอาจจะมาหาท่านสมาชิก
ก่อนที่ผมจะประชุ มหรื อไม่นั้น อาจจะยั งไม่ทราบก็ได้ค รับ พอเกิดปั ญหาก็ เข้าหาท่าน
สมาชิกเลย แต่เมื่อ ๓ - ๔ วัน เขาเพิ่งมาหาผม ตอนนี้เขาอาจจะรับทราบและเข้าใจแล้วก็ได้
ครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านสุธี ศรีภักดี

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตอนนี้
น้ํามันแพง อีกหน่อยจะขึ้นลิตรละ ๑๐๐ บาท ที่ผมจะพูดคืออยากให้ฝ่ายบริหารเจียดเงินมา
สักก้อนหนึ่ง ซื้อรถดูดอุจจาระใหม่สักคัน น้ําหนักบรรจุได้สัก 6 คิว และคันเก่าให้ประมูล
ขายไป เพราะว่ า เวลาที่ ดู ด แต่ ล ะที นั้ น ต้ อ งคอยวิ่ ง ไปทิ้ ง ที่ เ ขาพลอง วิ่ ง ไป – วิ่ ง กลั บ
สิ้นเปลือง ผมเคยดูคําร้องขอดูดส้วมเยอะมากครับ น่าจะวิ่งกันทั้งวัน แต่คันเก่าดูดกันไม่ได้
มาก ระยะทางมันทําให้เปลืองค่าน้ํามัน ถ้าเผื่อเป็นไปได้ ช่วยเจียดเงินสักก้อนนะครับ ผม
ขอเสนอแนะ แค่นี้ครับ

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอฝากบริหารช่วยกันรับไปพิจารณา ว่าพอจะมีงบกันบ้างไหมครับ เชิญท่านเลขาฯ
คุณนิกร โตจีน

-

๑๑

-

นายนิกร โตจีน
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอขอบ
เลขานุการสภาเทศบาล พระคุณ ท่านประธาน มีชาวบ้านฝากถามเรื่อง เขื่อนเรียงหิน ตรงหัวรอห่วงแสตนเลสที่
เชื่อมติดกันถูกถอดขโมยไปเป็นร้อยๆ อันผมคิดว่าเราคงป้องกันไม่ได้ แต่เราจะแก้ไขยังไง
กันได้บ้าง อันเป็นข้อเสนอแนะนะครับ เรื่องที่ ๒ เมื่อวานผมผ่านไปทางถนนประชาธิปัตย์
เผอิญมีกองดินเกิดขึ้น ๓ กอง เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เป็นข้อเสนอแนะไม่ใช่อธิปราย อาจจะ
เกี่ยวข้องกับกองสวัสดิการ กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา อันดับแรกเลย มีบ้าน
สองหลังเป็นของนางโบ๋วกับน้องสาว ที่ดินที่อยู่หน้าบ้านเขา ผมถามเขาบอกว่าทางกองช่าง
เอามาให้ เขาจะปรับพื้นหน้าบ้าน เทคอนกรีต ผมแนะว่าที่ดินตรงนี้ มีเจ้าของเขาให้ผมดูแล
รักษา ที่ให้พักอยู่ทุกวันนี้ ดีมากเท่าไรแล้ว เราต้องปรับปรุงตัวเราเองด้วย ทําแบบนั้นไม่ได้
เขากลับเถียงและนําแง่กฎหมายมาบอกผม ผมมีทะเบียนบ้านมาครับ ผมอยากจะเสนอแนะ
ว่าทั้งสองครอบครัว ผมดูแลมาตลอดตั้งแต่มาอยู่ใหม่ ๆ จนสามีคนขี่สามล้อ และมาเสียชีวิต
ไป ไม่มีน้ําดื่ม ผมช่วยให้เรื่องน้ําดื่ม ไม่ต้องไปซื้อ ไม่มีงานทํา ผมจ้างให้ถากหญ้า ถุงยังชีพที่
เหลือจากน้ําท่วม ผมนําไปแจกให้ เรียกได้ว่าดูแลกันจนตายเลยดีกว่า ตอนนี้ตายไปหนึ่งคน
แล้ว นางนิด ประโยชน์ยิ่งตายแบบศพไร้ญาติ โยนให้ประธานชุมชน เขาก็ไม่อยากร่วม
รับผิดชอบ ลูกนําศพไปวัดศรีวิชัย สัปเหร่อบอกให้ย้ายไปวัดโพธิ์เพราะไม่มีเงิน พอมาถึง
วัดโพธิ์ ประธานชุมชนบอกให้ คุณเจี๊ยบที่แฟนเขาขับรถดับเพลิงเทศบาล และให้เงินผมมา
ร้อยบาท บอกให้ช่วยจัดการหน่อยเพราะไม่มีใครเขาจัดการดูแล ผมนึกอะไรไม่ออกนึกถึง
สท.สุชาติ,สท.เอกชัย สท.โสพล , สท.ภัณฑารักษ์ ท่านสมาชิกก็ช่วยเหลือมาคนละ ๕๐๐
บาท ผมดีใจมากจนลืมบอกสมาชิกคนอื่นๆ ไป คิดว่าได้เงินมากพอแล้ว และนําศพมาที่วัด
โพธิ์มาหาหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อท่านว่าจะจัดการก็ช่วยหน่อย คืนนี้หลวงพ่อจะให้พระลง
ให้หมดเลย มีเงิน ๔,๕๒๐ บาท ผมไม่ทราบว่าทางกองสวัสดิการทราบหรือไม่ว่า นางนิด
ประโยชน์ยิ่ง เสียชีวิตและทางเทศบาลนําโดยนางตู่กองช่าง มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันทําบุญมาอีก
๑,๕๑๐ บาท รวมยอด ๑๓,๐๐๐ บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ ๒,๒๕๐ บาท นําไปมอบให้
ลูกชายเขาไป ผมอยากถามว่า ครอบครัวนี้เราช่วยมาเยอะแล้ว ลูกชายของเขาจะมองเราใน
แง่ไหน เขาบอกว่าบ้านของเขามีบ้านเลขที่ เขาพยายามจะใช้กฎหมาย และปัจ จุบันที่
อยากจะพูดถึงคือ ผมอยากจะถามทางผอ. มีแผนหรือไม่ที่จะช่วยเหลือบุคคลผู้นี้ เรามีแผน
ที่ จ ะดู แ ลแค่ ไ หน เมื่ อ เราช่ ว ยเหลื อ ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ให้ ต ลอดคื อ ตอนเขาตาย ทางกอง
สวัสดิการยังไม่ทราบ แสดงว่าเราช่วยเขาไม่ได้ตลอด และผมอยากให้เป็นกรณีศึกษาว่า
บุคคลที่สมควรช่วยเหลืออีกทั้งหมดกี่รายกันแน่ ทุก ๆ ชุมชนด้วยนะครับ อยากขอให้ทํา
แผน อันสุดท้ายคืออดีต อยากทราบว่าที่ดินสาธารณะ เรามีอยู่ตรงไหนบ้าง หนองอิฐเป็น
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พื้นที่ตาบอด และที่ตรงหนองหลวงฟ้องร้องกันจนตายไปบ้างแล้ว เหลือรุ่นลูกที่กําลังจะ
ขอให้ออกโฉนดอีก คนที่ไปคัดค้านได้ตายไปแล้ว คุณปัญญา ภูอภิรมย์ ผมอยากจะถามทุก
ฝ่ายว่าที่สาธารณะเราอยู่ตรงไหนบ้าง และเราก็ดึงเอามา และสุดท้ายที่ตรงหน้าดับเพลิงของ
เรา ที่ตรงนั้นฟ้องคนที่อาศัยอยู่ คือคุณผ่อน อุบลสอาด อยู่จนกระทั่งถือสิทธิ์ และขอขาย
สิทธิ์ให้กับคนขายน้ําแข็ง คนที่ถือสิทธิ์ขอไปออกโฉนด ฟ้องกันมา ๓ ศาล ท่านครับสุดท้าย
เป็นของเทศบาล แต่เราก็ได้มาเป็นของเราไม่หมด ที่ผมพูดมานี้เพื่อให้ทราบว่า ถ้าเราไม่
ป้องกันคนพวกนี้ เขาอาจจะคิดว่าที่เราให้ความช่วยเหลือเขา มันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา
เต็มที่ ผมไม่อยากให้พวกเราเป็นพยาน เหมือนพ่อผมนั้น เป็นพยานกันจนกระทั่งท่านตาย
ไป ผมมีรูปถ่ายมาให้ดูบ้านของเขามีแต่ขยะทั้งนั้น อยากให้ผอ. กองสวัสดิการและกอง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องช่วยอนุเคราะห์เข้าไปช่วยกันดูแลหน่อย เหมือนตรอกจับกัง ท่าน
นายกทําเป็นซอยสุขใจมาแล้ว ท่านทําได้ เมื่อก่อนเละเทะมาก อยากจะให้ช่วยดูสองหลังนี้
คงไม่เหลือบ่ากว่าแรง สุดท้ายขอสดุดีท่านประธานสักหน่อย ที่ต่อสู้เพื่อที่ดินผืนนี้จนคนรุ่น
เดียวกันเสียชีวิตไปหมดแล้ว เหลือท่านกระดูกเหล็กอยู่คนเดียว
ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากหลาย
สร้างสรรค์ผลงานมามากมาย
ฝากไว้ให้รุ่นหลังฝังใจจํา
งานการบ้านการเมืองเรื่องสมมุติ
เมื่อสิ้นสุดความทุกข์สนุกสนาน
ขอคุณความดีที่ท่านประธานทํามาช้านาน
เป็นบุญบันดาลให้ท่านมีสุขทุกคืนวัน
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ผมอยากจะขอพูดว่า ที่ดินดังกล่าวสมัยผมฟ้องร้องต่อสู้กันมา ๓ ศาลครับ ยังไม่พอ
ถวายฎีกาอีก แต่สุดท้ายแพ้เทศบาลอยู่ดี จึงมีที่ดับเพลิงตรงนั้นได้ ผมต่อสู้ที่ดินสาธารณะมา
หลายที่ครับ หัวยางก็มี เพราะผมเป็นคนซอกแซก ผมรู้ว่าของเก่าๆ มันเป็นอย่างไรอยู่
ขอเชิญท่านสมาชิกเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอ
รองประธานสภาเทศบาล ต่อเนื่องกับท่านเลขาฯ สภา ที่นางโบ๋วอยู่นั้น เป็นที่สาธารณะครับ มันไม่มีโฉนด เขาจะมา
อ้างว่าเจ้าหน้าที่เราออกทะเบียนบ้านให้มันเป็นไปไม่ได้ครับ จะเปรียบเทียบกับซอยสุขใจ
ไม่ได้ ซอยสุขใจมีโฉนด มันปรับปรุงได้ทําได้ แต่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะอยู่ เราจะไปปรับปรุง
อะไรให้ใครขึ้นมา มันจะไม่ใช่แค่สองหลังนะครับ และต่อมาที่ดินของเรา จะถูกผู้ที่อพยพมา
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อยู่อีกไม่ใช่น้อย มันจะเป็นตัวอย่าง และต่อไปจะเอาออกก็ยาก ควรจะจัดหาที่ทางให้เขาอยู่
ใหม่ ตรงไหนก็ได้จัดให้เป็นชุมชน และพื้นที่หลวงที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีตรงไหนบ้าง
และตรงนี้ก็เป็นเหตุด้วยตอนที่สามีเขายังอยู่ ผมเคยเจอมากับตัวเอง เวลาเมาเหล้าขึ้นมาจะ
ขว้างไม้ อันใหญ่มาก ใครผ่านไปผ่านมาเจอแทบทุกคนกับสามีคนที่เสียชีวิตไปนั่นแหละครับ
และสุนัขอีกอย่างหนึ่ง ท่านอาจจะเคยเห็นแล้วที่เที่ยววิ่งขับคน รถล้มบ้างอะไรบ้างคนแถว
นั้นน่าจะรู้ ผมอยากให้สํารวจดูว่า ตรงนี้ไม่มีบ้านเลขที่มันมีไม่ได้ครับ
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

มีครับ คือทางกองทะเบียนราษฎร ออกบ้านชั่วคราวให้มีครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
จะมีได้ยังไงครับ มันเป็นที่สาธารณะจะออกได้ยังไงครับ ผมขอดูหลักฐานด้วยครับ
รองประธานสภาเทศบาล มันจะให้ไม่ได้หรอกครับ คุณไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะออกยังไงผมไม่เข้าใจ
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ออกได้ครับ เจ้าหน้าที่กองทะเบียนอยู่ตรงนี้หรือไม่ครับ น่าจะอธิบายได้

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ผมว่ามันคือ บ้านเลขที่ชั่วคราว มากกว่า ผู้ที่บุกรุกเข้าไปในป่าสงวนยังต้องออก
เลขที่ให้ ส่วนจะผิดข้อไหนนั้น ค่อยว่ากันอีกที

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ผมคิดว่าจะออกได้หรือไม่ได้ ก็ไม่สมควรจะให้อยู่ เพราะว่าผมอยู่แถวนั้นนะผ่านไป
รองประธานสภาเทศบาล ผ่านมาต้องคอย ๑.เลี้ยงสุนัขเยอะ ๒.ปัญหายาเสพติด ผมอยากให้ท่านลองพิจารณาดูว่า
หาวิธีอื่น คือให้เขานั้นไปอยู่ในที่ ๆ เราควรจะจัดให้เขาอยู่
นายนิกร โตจีน
คือผมอยากจะให้อยู่ชั่วคราว และที่ผมอยากให้ช่วยคือ ทางกองสาธารณสุขไปช่วย
เลขานุการสภาเทศบาล ดูแลเน้นในเรื่องความสะอาด สุขาเขาก็ไม่มีครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
แต่ที่นี้ถ้าเราทํามาตรฐาน เขาคงไม่ไปไหนแล้ว ท่านลองคิดดูให้ดีๆ ต่อไป คนแถว
รองประธานสภาเทศบาล นั้น พวกเขาก็เคยมาร้องเรียนกับผมหลายครั้ง เกี่ยวกับสุนัข และความปลอดภัย ผมขอฝาก
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยไปสํารวจดูกันว่าเป็นอย่างไร
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายก
กราบเรี ย นท่ า นประธานที่ เ คารพ และท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นครั บ
ตามที่ท่านสมาชิกนิกร และ ท่านสมาชิกเกรียงศักดิ์ พูดถึงผมเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับบ้านของ
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นางโบ๋ว ที่อยู่ศาลาปู่ปี่ สืบเนื่องทางเทศบาลเราได้มีโครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิม
พระชนมพรรษา ที่เราไปเปิดที่พ่อของคุณ ทรงธรรม ซอยสุขใจที่ได้รับคัดเลือกดูแลเป็นบ้าน
ผู้ยากไร้ ที่เราได้รับการคัดเลือกมา และเข้าไปปรับปรุงของโครงการนี้ เพื่อเฉลิมฉลอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลเรามีหนังสือสั่งการร่วมโครงการ เราจัดประมาณ
๕ – ๖ หลัง ได้มีการประชุมกับทางคณะกรรมการชุมชนต่างๆ เสนอชื่อเข้ามาเป็นบ้าน
ยากไร้ เห็นควรจะได้รับการปรับปรุงให้ทางเราเข้าไปดูและ เชื่อว่าบ้านคุณโบ๋วน่าจะได้เนื่อง
สภาพบ้านด้วยหรือความยากไร้ด้วย เราเลยเข้าไปดูแล การมีน้ํามีไฟต้องออกบ้านเลขที่บ้าน
ชั่วคราว อย่างที่ท่านสมาชิกเกรียงศักดิ์ สงสัยว่าออกได้ไหม ออกได้เหมือนกับบ้านริมน้ํา
ชั่วคราวทั้งแถบ เป็นบ้านเลขที่ชั่วคราวทั้งหมด ถ้าทางราชการจะนําไปใช้อะไรต้องทําการ
รื้อถอนออก ถ้าอยู่ในสัญญาที่ทํามติชั่วคราว ในเรื่องโครงการนี้จะให้กองสวัสดิการ เราจะ
ช่วยเหลือได้ในระดับไหน และท่านสมาชิกเกรียงศักดิ์ เป็นห่วงว่า ถ้าอยู่ไปนานๆ แล้วจะไล่
ออกอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นหลัก ท่านสมาชิกนิกร ขอแค่ว่าขอดูแลชั่วคราวไม่ต้องถึงกับ
ถาวร อันนี้ผมจะกลับไปพิจารณาดูอีกที ว่าจะออกไปในรูปแบบไหนดี แต่ขอกราบเรียน
ก่อนที่ทางเทศบาลเข้าไปดูแลนั้น เนื่องจากโครงการเทิดไท้องค์ราชันของทางการ ที่ทาง
ชุมชนต่างๆ ที่เสนอมา และไม่ได้จุดเดียวนะครับ ยังมีบ้านของคุณลุงบุญปลูก ที่เสียชีวิตไป
แล้ว ซอยน้ําเต้าก็ได้รับการดูแลด้วย จะมีอยู่ประมาณ ๕- ๖ หลัง
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ใช่ครับ คือการเลือกดูแลคนจน ถ้าคนมีที่ของตัวเองคงไม่เรียกว่า คนจน เรามี
กรรมการอยู่ชุดหนึ่งพิจารณา คือประธานชุมชนต่าง ๆ เขาจะไปสํารวจ เลือกชุมชนละ ๑
บ้าน ๑๘ บ้าน ๑๘ ชุมชน และจะมาร่วมพิจาณากันว่าบ้านไหนควรได้รับการเยียวยา

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

บ้านตรงนี้ มันไม่ใช่บ้านของตัวเองใช่ไหมครับ

มันเป็นสิทธิ ของเจ้าของบ้านเขาไปเลย

อย่างที่บอกแล้วครับ แม้กระทั่งบ้านคุณอ้วน ที่อยู่ซอยวัดโพธิ์ที่เข็นรถสามล้อแดง
อยู่ที่วัด นั่นเขาก็ได้รับการดูแล แต่ไม่ใช่ที่ของเขา ปัญหาคือว่าบ้านนี้ อาจจะพฤติกรรมไม่
เหมาะสม อาจจะทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านบ้าง เลยมีการต่อต้านจากคนแถวนั้นบ้าง
และห่วงว่าถ้าอยู่ไปนาน ๆ จะเป็นการอยู่ถาวรไหม เราต้องกลับพิจาณาดูว่าจะดูแลแบบใด
ได้บ้าง และไม่ถึงกับอยู่ได้ถาวร แต่ที่ท่านสมาชิกนิกร เป็นห่วงคือเขาจะนําดินไปถมใช่ไหม
ครับ

-

๑๕

-

นายนิกร โตจีน
ใช่ครับ ผมขอพูดต่ออีกนิดหนึ่งว่า นางอ้วนอาศัยที่วัด อยู่กันสองครอบครัว และไม่
เลขานุการสภาเทศบาล ยอมย้ า ยออก หลวงพ่ อ เลยต้ อ งให้ เ ขาอยู่ จนวั ด ทํ า กํ า แพงไปแล้ ว พื้ น ที่ แ หว่ ง ไปเกื อ บ
ประมาณ ๕๐ ตารางวา ผมอยากเสนอแนะว่าที่ตรงวัดนี้ จะทําได้ไหมครับวัดเขาเว้นไว้ให้
แล้ว ถ้าเราทําปรับปรุง สามารถอยู่ได้ ๔-๕ ครอบครัวครับ ผมไปดูมาแล้ว
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

หลวงพ่อท่านจะยอมหรือไม่ ต้องไปติดต่อกับทางเจ้าอาวาสก่อน

นายนิกร โตจีน
หลวงพ่อท่านว่าได้จัดสรรไว้ให้แล้ว คงเรียกคืนไม่ได้ท่านว่าแบบนั้นครับ เลยต้อง
เลขานุการสภาเทศบาล เว้นกําแพงตรงนั้นไว้ให้เขาโดยปริยาย
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมาชิกอานนท์

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องที่
สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะพูดเกี่ยวกับกองการศึกษาโดยท่าน ผอ.นาวิน ฉลองวงษ์ ท่านเคยบอกกับผมว่า ถ้ามีอะไร
เสนอแนะกองการศึกษา ก็ให้นํามาพูด เพื่อกองการศึกษาจะได้แก้ไข เปรียบเสมือนกระจก
ว่าสวยงามแค่ไหน โรงเรียนเรามีทั้งหมด ๓ โรงเรียน คือ เทศบาลบ้านกล้วย เทศบาลเขาท่า
พระ เทศบาลวัดหัวยาง ทั้ง ๓ โรงเรียนอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองชัยนาท ไม่ว่าทาง
โรงเรียนจะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด และขอ งบมาทางเทศบาลจัดการให้ ผมเองสมาชิกเทศบาล
จะยกมือให้ตลอดเพราะเป็นการสนับสนุนให้กับนักเรียนของเรา และโรงเรียนของเราจะได้ไม่
น้อยหน้าใคร ๆ ถ้าเราจะไปเปรียบกับหลาย ๆ โรงเรียนเราเหนือกว่าเยอะ ไม่ว่าจะเป็น
อาคาร ครูอาจารย์ ไม่น้อยหน้าระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กําลังจะเป็น
ผลดี กั บ โรงเรี ย นของเรา ผมมี ข้ อ สงสั ย คื อ เด็ ก ที่ จ บประถม ๖ ต้ อ งเข้ า ช.น.พ. ดู แ ล้ ว ทุ ก
โรงเรียนจะประชันกันส่งเข้ามาสอบแข่งขันกัน แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ โรงเรียนไหนสอบ
ได้เข้า มาเยอะ ๆ ครู อาจารย์ก็ดีใจ ถือว่าประสบความสําเร็จที่เหนื่อยมาตลอดปี ใช่ไหม
ครับ แต่มีอยู่โรงเรียนหนึ่งครับท่านประธานที่เคารพ ผมอยากจะเอ่ย คือโรงเรียนนอกสายตา
ชื่อโรงเรียนหนองพังนาค อยู่ทางถนนสายเอเชียเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ อุปกรณ์การเรียนก็น้อย
เพราะงบไม่มี นักเรียนก็น้อย ครูอาจารย์ก็น้อย แต่สามารถสอนเด็กเข้า ช.น.พ.ได้ มาสอบ ๗
คนได้ ๕ คน และมา ๖ คน ได้ ๔ คนเป็นอย่างนี้ทุกปีครับ เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงจาก
คุณสหัส ปานเทวัน เป็นผู้บอกโรงเรียนเป็นโรงเรียนชนบท นักเรียนเป็นชาวบ้าน ไม่ได้เรียน
พิ เ ศษอะไรเลย แต่ ค รู กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นสั ม พั น ธ์ กั น เขามี ก ารติ ว เข้ ม ครั บ และจะเอาวิ ช า
ที่โรงเรียนช.น.พ. เคยออกสอบมาแล้วหลาย ๆ ปี มาเป็นข้อมูลสอนเด็ก เด็กนักเรียนก็จะรู้

-

๑๖

-

แนวทางการสอบครับ พอสอบจริงจะได้เกือบหมดครับท่านประธาน ตกบ้างเป็นส่วนน้อยและ
ก็ใกล้จะถึงเวลาสอบเข้าช.น.พ. อีกแล้ว ผมอยากจะขอฝากผอ.ทุกโรงเรียนของเรา ช่วยกันลอง
คิดว่าเราจะทําอย่างไรกันดี ที่จะให้เด็กนักเรียนของเรามีความรู้ ความสามารถ เยอะและปีนี้
ผมทราบว่าโรงเรียนช.น.พ. งดจับฉลากด้วยจะให้ใช้ความสามารถล้วน ๆ เลยครับ จะรับเด็กที่
มีความสามารถจริง ๆ เท่านั้น และจะเกิดปัญหากับพวกผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นท่านผอ. ที่
เคารพทุกท่าน ของเทศบาลเมืองชัยนาท ช่วยกันคิดนะครับ ว่าจะติวเข้มเด็กอย่างไร ไม่ต้องให้
เด็ กเรียนพิเศษ เราน่าจะช่วยสอนกันเองได้ เพื่อเป็นการประหยัดเงินของผู้ปกครองด้วย
เพราะว่าเงินทองหายากขึ้นครับ ผมขอฝากท่านผอ. มา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณเอกชัย ภู่เปี่ยม

นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตอนนี้
ประชาชน สนใจออกกําลังกายกันเยอะ ผมอยากจะขอฝากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องเขื่อน
เรียงหินที่ได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างไว้ มีอยู่ ๔ จุดหลังโรงสี , เขื่อนเรียงหินศาลา
กลาง ,จวนผู้ว่าฯ , บางตาทองต้นโพธิ์ ตรงนี้ประชาชนออกกําลังกันมากเกือบทุกจุด แต่
ทําไมตรงบางตาทองมีเครื่องออกกําลังกาย ๒ – ๓ ตัวประชาชนแถวนั้นน้อยใจ ขอฝากท่าน
นายกด้วยครับเกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ จัดสรรให้มันเท่าๆ กัน เกี่ยวกับเครื่องออกกําลัง
กายที่เห็นมันก็มีความเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และระยะการใช้งานของมันครับ เมื่อชํารุด
อยากให้ถอดอุปกรณ์ไปซ่อม ผมไม่ทราบว่าทางกองไหนรับผิดชอบอยู่ เมื่อถอดออกไปจะ
เสร็จช้าหรือเร็ว ไม่เป็นไรครับ ถ้าประชาชนถามผมจะตอบคําถามให้ได้ว่าเกี่ยวกับงานช่าง
ที่กําลังซ่อมแซมและความยากง่ายของอุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิด ผมขอฝากอีกเรื่องครับอยาก
ให้ถอดพุกกับน็อตที่สูงขึ้นมา ๒-๓ ซม. ออกไปก่อนได้ไหม เพราะบางทีมีเด็กไปวิ่งเล่น เดิน
เล่น เหยียบหรือเตะโดนได้ครับ มีหลายคนแล้วที่เกิดอุบัติเหตุเล็บเท้าฉีก เป็นห่วงถ้ามาติด
เครื่องค่อยมาติดใหม่ดีกว่าไหมครับ ขอฝากฝ่ายปริหารด้วยช่วยจัดสรรงบประมาณด้วยนะ
ครับ ช่วยกันซ่อมแซมและประชาชนชอบมาออกกําลังกายกันมากน่าจะเป็นหน้าเป็นตาของ
เราด้วย ขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงการบําบัดน้ําเสียเฟส ๒ ของเราได้ทําการวางท่อใหม่ในถนนพรหมประเสริฐและอีก
หลายสาย ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ที่เราทํากันบนถนนพรหม

-

๑๗

-

ประเสริฐ ขุดลอกทําผิวถนนใหม่ เรายังไม่ได้ตีเส้นจราจรใหม่ แบ่งเลนถนน รถบนท้องถนน
วิ่งไปมาไม่เป็นระเบียบชิดด้านขวามากเกินไป อยากให้ทางเทศบาลของเราเร่งช่วยตีเส้น
จราจรเพื่อความชัดเจน และความสะดวกของพี่น้องประชาชนด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม
………………………………….……………..

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพัชรา สงัด )
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล
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