บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร ๓๘ ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
…………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา สี่พี่น้อง
๒. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
๓. นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
๔. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
๕. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๖. นายนิกร โตจีน
๗. นายโสพล วงศ์สอาด
๘. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
๙. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
๑๐. นายแสวง สงใย
๑๑. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
๑๒. นายศักดิส์ ิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
๑๓. นายนพดล เจริญหินทอง
๑๔. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
๑๕. นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
๑๖. นายสุชาติ สรสิทธิ์
๑๗. นายสุธี ศรีภักดี
๑๘. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
๑๙. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกลุ ชัย

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

๑. นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
๒. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายนพดล รอดรุ่งเรือง
๒. นายไพโรจน์ พัวพานิช
๓. นายนาวิน ฉลองวงษ์

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา

ผู้ที่ไม่มาร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

๔. นายสุวรรณ์ โมรา
๕. นายสุชาติ อรุณเมือง
๖. นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
๗. นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
๘. นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
๙. นายสมศักดิ์ หลั่งนาค
๑๐. นายถาวร มุมานะวงศ์
๑๑. นายราเชนทร์ อัศเวศน์
๑๒. นายวีระ จารุเพ็ง
๑๓. นายณัฐพงศ์ นวลแสง

๒ ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ.วัดหัวยาง
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. เขาท่าพระ
(แทน) ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ.บ้านกล้วย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
นายนิกร โตจีน
เนื่องจาก นายบุญทัน พุกพ่วง ประธานสภาเทศบาล ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ ๑๒
เลขานุการสภาเทศบาล มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ เป็ น เหตุ ใ ห้ ตํ า แหน่ ง ประธานสภาเทศบาลว่ า งลง ประกอบกั บ นาย
เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง รองประธานสภาเทศบาล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และสําเนาหนังสือดังกล่าวแจ้งต่อ
เลขานุการสภาเทศบาล
อาศั ย ความตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๖ เมื่อกําหนดเวลา
นัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและ
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้น เป็นประธานที่ประชุม
ชั่วคราว เพื่อดําเนินการให้สมาชิกท้องถิ่นเลือกกันเอง เป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดย
ให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ
จากการตรวจสอบ นายสุธี ศรีภักดี (เกิด ๒๒ ตุลาคม ๒๔๗๗ อายุ ๗๗ ปี) เป็นผู้
ที่มีอายุสูงสุด จึงขอเรียนเชิญขึ้นทําหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว ขอเรียนเชิญ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
นายสุธี ศรีภักดี
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศจังหวัดชัยนาท
ประธานที่ประชุมชั่วคราว
นายนิกร โตจีน
ประกาศจังหวัดชัยนาท
เลขานุการสภาเทศบาล
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ
สมัย ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

-

๓ -

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อ
ขอให้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔ เพื่อให้สภา
เทศบาลดําเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาทแทนตําแหน่งที่ว่าง
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) จําลอง โพธิ์สุข
(นายจําลอง โพธิ์สุข)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
นายสุธี ศรีภักดี
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ประธานที่ประชุมชั่วคราว ที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ไปให้สมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยน
แปลงและแก้ ไ ขข้ อ ความตอนใดบ้ า งหรื อ ไม่ (ไม่ มี ) ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสุธี ศรีภักดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

การเลือกประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลแจ้งระเบียบ ฯ ต่อที่ประชุม

นายนิกร โตจีน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลให้สมาชิก
สภาเทศบาลแต่ละคน มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น
ผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัด
จํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานในที่ประชุมประกาศคะแนน

-

๔ -

ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่เฉพาะ
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
นายสุธี ศรีภักดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรดํารงตําแหน่งประธานสภา

นายสุชาติ สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายสุชาติ สรสิทธิ์ ผมขอเสนอชื่อนายเกรียงศักดิ์ ม่วงทองครับ

นายสุธี ศรีภักดี
ขอผู้รับรอง ( มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ) มีผู้ใดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่
ประธานที่ประชุมชั่วคราว (ไม่มี) ตามความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
เป็นอันว่านายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมือง
ชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๕
การเลือกรองประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลแจ้งระเบียบ ฯ ต่อที่ประชุม
ประธานที่ประชุมชั่วคราว
นายนิกร โตจีน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภา
เทศบาล ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาเทศบาล เท่ากับจํานวนที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด โดยใช้วิธีการตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม (คือวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาล)
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด เป็นรองประธานสภาเทศบาล

นายสุธี ศรีภักดี
ขอผู้รับรอง ( มีสมาชิกรับรองถูกต้อง ) มีผใู้ ดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่ ( ถ้าไม่มี )
ประธานที่ประชุมชั่วคราว ตามความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รั บการแต่ งตั้งเพียงตํ าแหน่ งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้ นั้นได้รับเลื อก เป็นอันว่ านายโสพล
วงศ์สอาด ได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

ระเบียบวาระที่ ๖
นายสุธี ศรีภกั ดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

๕ -

ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหน่งที่ว่าง
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑๐ )

นายสุธี ศรีภักดี
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
ประธานที่ประชุมชั่วคราว ชอบด้วยกับญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตําแหน่งที่ว่าง โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗
นายสุธี ศรีภักดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า๑๑ - ๑๕)

นายสุธี ศรีภกั ดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องของ
สมาชิกสภาเทศบาล
เงินงบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารโดยท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง ที่เสนอขึ้นมาน่าจะเป็น
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยนาทของเรา เป็นการซื้อเต็นท์
เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน แต่ผมมีข้อท้วงติงอยู่นิดหนึ่ง คือว่า บัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่แนบมา ท่านประธานลองพลิกไปดูหน้าที่ ๓ หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ที่โอน หัวหน้าหน่วยงานการคลัง และในช่องเจ้าหน้าที่งบประมาณไม่ได้ลงความคิดเห็น
มีแต่ลายเซ็นข้างล่าง ไม่มีชื่อ ผมอยากทราบความคิดเห็นด้วย ว่าท่านคิดเห็นว่าอย่างไร
ความคิดเห็นของท่านคืออะไร ช่วยเขียนแนบมาด้วยนะครับ ผมอยากให้ทําให้เรียบร้อยด้วย

-

๖ -

นายสุธี ศรีภักดี
ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดทําให้เรียบร้อยด้วย ตามที่ท่านสมาชิกร้อง
ประธานที่ประชุมชั่วคราว ขอด้วยนะครับ และขอเชิญท่านคณะผู้บริหารช่วยชี้แจงอีกทีครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องช่อง
ว่างที่ท่านปลัดเทศบาลยังไม่ได้เขียนความคิดเห็นมานั้น จริงแล้วการโอนงบประมาณเป็น
ความประสงค์ ข องผู้ บ ริ ห ารอยู่ แ ล้ ว ท่ า นปลั ด เองอาจจะลื ม และจะนํ า กลั บ ไปทํ า ให้
เรียบร้อย และต่อไปจะทําญัตติให้เรียบร้อยกว่านี้ครับ

นายสุธี ศรีภักดี
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
ประธานที่ประชุมชั่วคราว ชอบด้วยกับ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๘
นายสุธี ศรีภักดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๖ – ๒๐)

นายสุธี ศรีภักดี
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
ประธานที่ประชุมชั่วคราว ชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร) โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๙
นายสุธี ศรีภักดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอื่น
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ทุกท่านที่ได้มีมติ มอบความไว้วางใจ ให้ผมนายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง ได้เป็นประธานสภาและ

-

๗ -

ผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมกับคุณโสพล วงศ์สอาด เป็นรองประธาน กระผมขอขอบ
พระคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ
นายสุธี ศรีภกั ดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ในระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ ผมขอเสนอที่บริเวณรอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ จะมี
การปักธงชาติไว้นะครับ และตอนนี้ธงชาติของเราที่สนามชํารุด ทรุดโทรมมากแล้ว เป็นเรื่อง
ที่ไม่สวยงาม อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ช่วยหางบประมาณหรือหา
ธงมาเปลี่ยนบริเวณนั้นด้วย และรวมถึงไฟฟ้ารอบบริเวณนั้นด้วยนะครับ เพราะไฟฟ้าตรงนั้น
ไม่ติดมาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วครับ ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ขอฝากด้วยครับ
และอีกเรื่องครับ คือบริเวณริมบนสันเขื่อนตอนเช้ามืดตีห้า มีประชาชนไปออกกําลังกาย
ไฟฟ้าบริเวณริมเขื่อน มันดับเป็นช่วงๆ อยากให้ทางเทศบาลไปแก้ไขด้วยนะครับ และฝาก
อีกเรื่องคือเรื่องการ ขนขยะของเทศบาลเรา เจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะเวลามาเก็บขยะ เขายก
ถังขยะขึ้นไปเทบนรถ ก็จะมีขยะส่วนหนึ่งที่ล้นจาก ถังขยะหรือร่วงหล่นตอนที่ยกขึ้น ไปเท
บนรถนั้น ขยะส่วนนี้ไม่ได้รับการเก็บขยะไปด้วยประกอบกับพนักงานกวาดถนนของเรา
กวาดไม่เกลี้ยงและไม่ได้ไปเก็บบริเวณนั้นด้วย ทําให้ขยะที่ว่าเป็นขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็น
ไปทั่ว อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันกวดขันพนักงานของเราด้วยครับ ผมมีเรื่อง
ทั้งหมดอยู่ ๓ เรื่องครับ ขอบคุณครับ
นายสุธี ศรีภกั ดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว
นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณโสพล วงศสอาด
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องที่
กระผมจะพูดมันก็จะต่อเนื่องกับ เรื่องของท่านภัณฑารักษ์ครับ คือ วันงานหยุดนักขัตฤกษ์
งานแข่งเรือ งานนก งานส้มโอ คนที่เช่าเหมาผูกขาดการตั้งเต็นท์ ส่วนมากแล้วทางเทศบาล
ของเราไม่ได้ไปดูแล เขาจะใช้สมอบก ทําให้ถนนเสียหายผมอยากฝากผ่านท่านประธานผ่าน
ไปยังผู้บริหารว่า ให้กองช่างช่วยดูแลหน่อยครับ หรือให้เขามาขออนุญาตกับทางเรา และให้
พูดกับเขาไปเลยได้ไหมครับ ว่าอย่านําสมอบกปักลงพื้นมันจะเสียหายครับ การจัดงานครั้งที่
แล้ว เอาสมอลงรอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเลยครับท่าน ผมอยากฝากท่านประธานผ่าน
ยั ง คณะผู้ บ ริ ห ารให้ สั่ ง ทางกองช่ า งไว้ ก่ อ นที่ เ ขาจะมาขออนุ ญ าตทางเรา ก่ อ นเขาเริ่ ม
ดําเนินการบอกเขาก่อนที่จะเริ่มต้น ขอขอบพระคุณครับ

นายสุธี ศรีภกั ดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

๘ -

ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วยนะครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องสนาม
รองนายกเทศมนตรี
กีฬา ต่อไปนี้เวลามีงานประจําปีในจังหวัดชัยนาทที่ต้องใช้ในส่วนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อมีการประชุม ผมจะให้เจ้าหน้าที่หรือผอ.กองที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกหรือทาง
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมร่วมกับทางจังหวัด ในเรื่องของการกางเต็นท์และไม่ให้ทําลาย
บริเวณพื้นผิวของถนน หรือหญ้าในสนามกีฬาให้เสียหายนะครับ ขอบคุณครับ
นายสุธี ศรีภกั ดี
ประธานที่ประชุมชั่วคราว

ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องที่
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมจะพูดต่อไปนี้ คือ เรื่องของที่เรานําไปให้กับประชาชนทุกวันนี้ มันไม่เกิดประโยชน์ คือ
ไฟแสงจันทร์พร้อมเสา ที่ทางเทศบาลเราได้นําไปติดไว้ในซอยสุขใจ เพื่อให้ถนนหนทาง
มีแสงสว่างให้กับประชาชน ปรากฏว่าไฟแสงจันทร์ที่ผมพูดถึงมันไปติดอยู่ในรั้วบ้านพี่แสง
กับพี่ทรรั้วนี้เป็นรั้วสังกะสี ครับ ปรากฏว่าพอไฟแสงจันทร์เปิดขึ้นมา เจ้าของบ้านเกิดกลัว
ตายขึ้นมา เกรงไฟฟ้าจะช็อตเจ้าของบ้านก็เลยปิด ไม่ได้เปิดมาเป็นเวลาถึง ๓ ปี ซึ่งมันไม่ได้
เปิดเลย ผมเลยเกิดเสียดายขึ้นมา ผมอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบไปรื้อเอาออกมาเถอะครับ แล้ว
ไปหาจุดติดตั้งใหม่ทําให้เกิดประโยชน์ เพราะจะหมดสมัยแล้วนะครับ เพราะติดตั้งไปตั้งแต่
ปีแรก จนนี้จะเกือบ ๔ ปีแล้วครับเพราะฉะนั้น เขาไม่ให้เราเปิดเราก็อย่าเอาไว้เพราะมัน
ไม่เกิดประโยชน์ อยากจะขอให้ผู้ที่รับผิดชอบไปหาที่ติดตั้งใหม่ เพราะไฟแสงจันทร์ราคามัน
ก็แพงมากอยู่นะครับ ขอบคุณครับ
นานสุธี ศรีภกั ดี
มีสมาชิกท่านจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม
ประธานที่ประชุมชั่วคราว
………………………………….……………..
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.
(ลงชื่อ)
ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพัชรา สงัด )
เจ้าพนักงานธุรการ
(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

-

๙ -

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่…………..............
เวลา๐๙. ๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
( นายโสพล วงศ์สอาด )
(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )
(ลงชื่อ)

กรรมการ / เลขานุการ
( นายแสวง สงใย )

