บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
…………………………………………..
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. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
๑๐. นายศักดิส์ ิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
๑๑. นายแสวง สงใย
๑๒. นายสุชาติ สรสิทธิ์
๑๓. นายสุธี ศรีภักดี
๑๔. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
๑๕ นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
๑๖. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช
๑๗. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
๑๘. นายทรงพล วรรณลพ

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

๑. นายเสรี
ภูววิเชียรฉาย
๒. นายนพดล เจริญหินทอง
๓. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
๔. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

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

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง

ผู้ที่ไม่มาร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๕. นายสุชาติ อรุณเมือง
๖. นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
๗. นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
๘. นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
๙. นายสมศักดิ์ หลั่งนาค
๑๐. นางพัชรา วัฒนกูล
๑๑. นายราเชนทร์ อัศเวศน์
๑๒. นายวีระ จารุเพ็ง
๑๓. นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์

๒

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในญัตติต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๔ ท่าน ครบองค์ประชุมจึงขอเปิดการ
ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เลขานุการสภาเทศบาล
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่ ส ภาเทศบาลเมื อ งชั ย นาท มี ม ติ ใ นการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
สมั ย แรก ประจํ า ปี ๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ กํ า หนดเริ่ ม ประชุ ม สภา
เทศบาลเมื อ งชั ย นาท สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

๓ -

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
( ไม่มี )

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๓ ประจํ า ปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปให้ท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้าง
หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

ญัตติ ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑๐ – ๑๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้ วยกับญัตติข ออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรการกุศล
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๒ )

-

๔ -

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป ราย ขอเชิ ญ (ไม่ มี ) ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรการกุศล โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๓ – ๑๗ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป ราย ขอเชิ ญ (ไม่ มี ) ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการ) โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
ขอเชิญท่านสุธี ศรีภักดี

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมีเรื่อง
อยากจะปรึกษาในที่ประชุม ฟุตบาทริมเขื่อนตรงบางตาทอง ตอนที่เกิดน้ําท่วมนั้นที่มีการ
ขนทรายกันมากประมาณ ๑๕ –๑๖ ตันวางไว้บนฟุตบาท ปรากฏว่าฟุตบาทตรงนั้นหัก
ชํารุด ผมไม่ทราบว่าสัญญาหมดอายุหรือยัง พื้นร้าว คานทับหลังหักชํารุดเสียหาย ขอให้
ทางเทศบาลโดยทางกองช่างช่วยไปดูด้วยครับ และอีกเรื่องที่จะพูดเท่าที่ผมสังเกตดู ตั้งแต่
ต้นโพธิ์ลงมานั้น ถนนชํารุดเพราะว่าทางเราใช้ทรายไปอัดเอาไว้ ส่วนที่ไม่ชํารุดตั้งแต่สะพาน
ตัวแรกไปถึงเครื่องสูบ นายกได้สั่งให้ทางกองช่างทําทาง โดยเอาดินลูกรังไปอัด ส่วนไหนที่
เป็นลูกรังจะไม่ทรุด และนอกนั้นทรุดทั้งหมดถนนที่เป็นที่สาธารณะริมคลองทรุดตามไปด้วย
เหตุเพราะว่าเราสูบน้ําลดมากเกินไป ในขณะที่น้ําเข้าจะให้สูบตอนนั้นคงจะไม่ทัน แต่เราจะ
สังเกตได้เลยครับว่า ส่วนไหนที่เป็นดินลูกรังของริมคลองนั้นจะทรุด ผมอยากจะเสนอว่าการ

-

๕ -

ทําถนนเทศบาลซอย๖ ควรใช้ดินลูกรังบดอัดแทนไม่ใช่ใช้ทรายเพียงอย่างเดียว เพราะมันจะ
ไหลไปตามน้ําที่เซาะ ผมอยากจะขอฝากเรื่องไว้เท่านี้ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่
รองนายกเทศมนตรี
ท่านสมาชิกสุธี ศรีภักดี ที่ได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมนั้น ผมจะให้ทาง
กองช่ า งดํ า เนิ น การสํ า รวจ และให้ ท างกองช่ า งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขให้ ดี ก ว่ า เดิ ม ด้ ว ยครั บ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง

นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมีเรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องถนนชัยณรงค์ที่บรรจบกับ
ปลายถนนพรหมประเสริฐนั้น มีท่อประปาตั้งอยู่เพื่อให้บริการรถบรรทุกน้ํา ที่จะไปแจกจ่าย
กับผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ โดยมีรถบรรทุกน้ําจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ มารับน้ํา เช่น
อบต.ธรรมมูล อบต.เขาท่าพระ เทศบาลตําบลหาดท่าเสาและอีกจากหลายหน่วยงาน วันละ
หลายคั น จึ ง ทํ า ให้ ถ นนบริ เ วณนั้ น ชํ า รุ ด เสี ย หาย พื้ น ผิ ว จราจรหายผมขออนุ ญ าตท่ า น
ประธานนํารูปที่ผมถ่ายเอาไว้ให้ท่านประธานและคณะผู้บริหารได้ดูประกอบการพิจารณา
ด้วยครับ
รูปที่ ๑
บอกสถานที่และถนน
รูปที่ ๒,๓,๔ จุดบริเวณท่อประปา
รูปที่ ๕,๖,๗ จุดบริเวณที่ชํารุดเสียหาย
ท่ านประธานที่เคารพ ผมอยากจะฝากผ่านไปยังคณะผู้ บริหารช่วยดําเนินการ
ซ่อมแซมไม่ว่าจะทําการชั่วคราวหรือถาวรไปก่อน เพื่อให้รถบรรทุกน้ําหรือรถที่วิ่งสัญจรไป
มาวิ่งได้สะดวก ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้นําถุงทรายที่รื้อออกจากคันกั้นน้ําไปปิดไว้เป็นการ
ชั่ วคราว เพื่ อเป็ น การบรรเทาได้ใ นระยะหนึ่ ง การแก้ ไขปัญ หาอย่างถาวร ผมอยากจะ
เสนอแนะแนวทางว่า ควรจะเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนาประมาณ ๒๐ ซม. ต่อจากบริเวณ
ไหล่ถนนไปถึงท่อจุดน้ําประปาความยาวเท่ากับรถบรรทุก ๒ คันผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง
คณะผู้ บ ริห าร และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วดู แ ลเรื่ อ งนี้ ด้ ว ยครับ ทางกองช่ า งน่า เข้ า มาดู แ ลและ
พิจารณาตามความเร่งด่วนต่อไป

-

๖ -

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง จะส่งภาพนี้ให้กับคณะผูบ้ ริหารว่า
ประธานสภาเทศบาล มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ขอเชิญท่านรองธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่
รองนายกเทศมนตรี
ท่านสมาชิกเกียรติ์ศักดิ์ วงษ์เหลือง ได้รายงานให้ทราบและเห็นอยู่ว่ารถบรรทุกน้ําคอยวิ่ง
แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางเทศบาลเราได้ให้กองช่างออกไปสํารวจเพื่อเป็นการ
บู ร ณะ ฟื้ น ฟู ต ามถนนที่ ชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม เพี ย งแต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ห ารื อ กั น ว่ า วิ ธี ไ หน เมื่ อ ได้
ปรึ ก ษาหารื อ กั น แล้ ว เรี ย บร้ อ ย จะรี บ นํ า เรี ย นให้ ท างสภาทราบทั น ที ขอขอบ
พระคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมาชิกนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หลังจาก
สมาชิกสภาเทศบาล
จากที่ปริมาณน้ําลดลง ทางเทศบาลเข้าไปดูแลชาวบ้านโดยการที่เข้าไปเก็บกระสอบทราย
บริ เ วณริม แม่ น้ํ าที่ ท างเราได้ ว างแนวกระสอบทรายเอาไว้ ซึ่ง ตอนนี้ก็ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย และมีอีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้ในขณะที่น้ําท่วมที่ผ่านมา หน้าเขื่อนเรียงหิน
หน้ า เขื่ อ นโรงสี เขื่ อ นหน้ า บ้ า นท่ า นสั ส ดี เขื่ อ นหน้ า บ้ า นผู้ ว่ า ฯ หน้ า เขื่ อ นบางตาทอง
ทั้งหมดได้จมน้ํา และมีสายไฟที่จมน้ําลงไปด้วย อยากให้ทางเทศบาลเข้าไปดูแล เพราะว่า
ด้วยความปลอดภัยของตัวพี่น้องประชาชนที่จะไปใช้เขื่อนเรียงหินของเรา และอีกเรื่องที่
อยากจะพูดหน้าเทศบาลของเราตรงทางเข้ามีสายไฟขวางอยู่ ตรงกลางทางเข้ามีเสาไฟฟ้า
ตั้งอยู่นะครับ เวลาเข้าออกดูแล้วไม่สวยงามครับ ช่วยดูแลจัดการเรื่องนี้ด้วย โดยด่วนเพราะ
ดูแล้วจะเป็นหน้าเป็นตา ของเทศบาลเรานะครับ ช่วงที่น้ําท่วมผมได้ไปเดินสํารวจกับทาง
ท่ า นผอ.สาธารณสุ ข ที่ ส ามแยกเขื่ อ นตรงนั้ น มี ส ายเคเบิ้ ล สายไฟ สายอิ น เตอร์ เ น็ ต
สายโทรศัพท์ทั้งขององค์การโทรศัพท์ และของหน่วยงานอื่น ๆ อยากให้ทางเทศบาลของเรา
ช่วยประสานกับหน่วยงานเหล่านั้น ให้ติดตั้ง จัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อที่ว่าเวลา
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เวลาที่เราจะนําเอาเครื่องจักรหนักเข้าไปทํางานได้โดยไม่มีผลกระทบ และ
ทําให้การติดต่อสื่อสาร ไม่ล่ม เพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาพอสมควรเรื่องนี้ผมขอฝากไว้ด้วย
ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอฝากเรื่องเสาไว้ด้วย ขอเชิญท่านรองธรรมศักดิ์

-

๗ -

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องของ
รองนายกเทศมนตรี
สายไฟฟ้าบางส่วนที่น้ําลด รถกระเช้าของเทศบาลเราได้ดําเนินการติดตั้งสายไฟให้เป็นปกติ
แล้ว และในบางส่วนที่น้ํามันยังคงเหลืออยู่ เราจะกลับไปติดตั้งหรือดําเนินการให้ในตอนน้ํา
แห้งแล้ว ส่วนสายไฟตรงทางเข้าเทศบาลนั้น น่าจะกําลังติดต่อประสานไปยังหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามแยกเขื่อนหลังเทคนิคที่เป็นสายไฟต่างๆ สายไฟใยแก้ว
เคเบิ้ล ทีโอที ได้ทําการประสานไปบางส่วนแล้ว จะดําเนินการอย่างไร จะแจ้งให้ทราบกัน
อีกทีนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เสาไฟหน้าเทศบาล ไม่ทราบว่าได้ประสานกันไปบ้างหรือยังครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
ทางเราได้ประสานตั้งแต่ตอนสร้างเทศบาลใหม่ ๆ เราได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของทาง
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลแล้ว ให้เชิญที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามีหลายองค์กรที่เดินสายไว้ ยังไม่ทราบว่าเป็น
อย่างไร ยังไม่มีรายงานถ้าเป็นอย่างไร ถ้ามีรายงานแล้วจะรายงานให้ทราบอีกทีครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมี
สมาชิกสภาเทศบาล
เรื่องอยากจะปรึกษาท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ขณะที่นโยบายของรัฐบาลนั้น มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และทางผู้พิการที่อายุไม่
ถึง ๖๐ ปีจะได้เบี้ยยังชีพเท่ากับผู้อายุไหมครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สีพ่ ี่น้อง
นายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายก
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอ
อนุญาตให้ทางผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ได้เป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

นายสมศักดิ์ หลั่งนาค
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่อง
ผอ. กองสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพ ตอนนี้ได้มีหนังสือซักซ้อมว่ายังไม่ได้ มีการจัดแจงงบประมาณมาแต่อย่างใดเลย
ผมขอกราบเรียนชี้แจงเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ

-

๘ -

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ยังไม่ได้มีการปรับหรืออย่างไรครับ ยังจ่ายในอัตราเดิมอยู่ มีท่านสมาชิกท่านไหนจะ
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านแสวง สงใย
นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ที่ผ่านมา
ได้มีการเกิดอุทกภัยขึ้นแม้ว่าจะไม่ท่วม แต่ว่าน้ําอยู่กับเราเป็นเวลานาน และปัจจุบันน้ําก็ยัง
ไม่ลง ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับถนนอยู่ มีบางอยู่บางหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า บางตาเย็น
จะมีท่ออยู่ท่อหนึ่ง ฝังเข้าไปชาวนาจะใช้น้ําจากท่อนี้ เมื่อมีท่อข้างบนก็จะเปิดถนน ถนนที่
ราดยางเอาไว้โดยเทศบาล ต่อมาถนนเริ่มทรุดตัวลงด้านล่าง และพอเกิดอุทกภัยขึ้นถนนมัน
พังลงมาพอดีได้รับความกรุณาจากท่านนายกเรา ท่านผ่านไปพอดีท่านให้เจ้าหน้าที่เอาเข็ม
ไปตอกจนสามารถกันได้ แต่ปัจจุบันนี้ถนนข้างท่อมันพังอีกแล้ว เราต้องใช้กระสอบทราบที่
เรียงเอาไว้เป็นทางเดินไปมา เพราะถนนข้างท่อมันพังหมดแล้ว ท่านประธานที่เคารพไม่ว่า
เป็นตําบลหาดท่าเสา ตําบลนางลือ จะต้องมาข้ามเรือที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซด์
ยิ่งอันตรายมากที่สุด อยากจะขอความกรุณาทางคณะผู้บริหาร ช่วยรีบดําเนินการให้เร็ว
ที่สุด ซ่อมแซมถนนให้หน่อย เอาหินคลุกไปโรย หรือราดยางเพื่อถนนจะได้เรียบใช้สัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกทรงพล วรรณลพ

นายทรงพล วรรณลพ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ให้เกียรติผม ในการสอบถามเรื่องที่จะมีอะไรให้ความคิดเห็นในสภาหรือไม่ ผมอยากจะ
ขอขอบคุณผ่านท่านประธานสภา ในเรื่องการทํางานร่วมกันและความสามัคคีในการต่อสู้
กันภัยพิบัติทางน้ํา ทางคณะกลุ่มสุจริตธรรมและคณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลเมือง
ชั ยนาท ผมเองในนามของประชาชนคนหนึ่งต้องขอขอบคุณที่ได้ รับความร่วมมือ และ
สนับสนุนในการต่อสู้พิบัติครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภกั ดี
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกท่านไหนจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านอาจารย์สุธี
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องที่
ถนนตรงบางตาทองทรุดมากเวลาขี่มอตอไซด์ เหมือนขึ้นเขาลงห้วย ขอให้ท่านช่วยแก้ไข
โดยเอาลูกรังไปลง ไม่อย่างนั้นมันคงจะยุบตัวลงไปเลย ตรงนั้นมันน่ากลัวมาก และพอเอา
ป้ายไปกั้นไว้ ก็มีคนยกป้ายออกซะนิสัยคนไทยมักง่ายต้องการความสะดวก แต่บางครั้ง

-

๙ -

ชาวบ้านเขาไม่รู้เอารถหกล้อมาวิ่งผ่านไปมา อาจจะยุบลงไปเลยก็ได้ผมอยากจะให้แก้ไข
ตรงนี้เอาแผ่นคอนกรีตออก เอาดินลูกรังถมให้ดี ตรงแถวหน้าร้านยายแจ๋นจะทรุดมาก ผม
ขอฝากเรื่องไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับช่วยจัดการเร็วหน่อย และทีผ่ มฝากไว้กับทางกองวิชาการ
ประธานสภาเทศบาล ให้ถ่ายวีดีโอ ทางผอ. สมโภชน์ได้ถ่ายวีดีโอไว้หรือไม่ครับ เกี่ยวกับน้ําท่วมทั้งหมด และถ้า
ถ่ายไว้แล้วท่านช่วยทําเป็นแผ่นซีดีให้ผมหน่อยครับ สักแผ่นผมจะเอามาก้อปปี้แจกให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านเพื่อเอาไว้ดูศึกษาเรื่องของน้ําท่วมครั้งนี้ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ผมขอปิดประชุม
----------------------------------------------------ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.
(ลงชื่อ)

ผูถ้ อดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพัชรา สงัด )
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และได้ทาํ การตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่…………..........
เวลา ๐๙. ๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ / เลขานุการ
(นายแสวง สงใย)

