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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้
ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม
ให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม 17 ท่าน ครบองค์ประชุม
จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2557
..........................................................................................

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอให้เปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองชัยนาทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การใช้เงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 มีกําหนด 15
วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 1

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) กําธร ถาวรสถิตย์
( นายกําธร ถาวรสถิตย์ )
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทําแผนการ
ประธานสภาเทศบาล ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดให้ฝ่ายบริหาร รายงานการดําเนินงานเสนอสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอ
ส่งผลรายงานการดําเนินงานดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพื่อรับทราบ ต่อไป

- ๓ ระเบียบวารที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2556
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2556 ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งบันทึกการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2556 นั้น และที่กระผมได้ขออภิปรายให้แก้ไขบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
นั้น ผมให้แก้ไขจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนกันยายน ซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขขอให้แก้ไขให้
ด้วย
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล มีไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2556
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม และได้ดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๓

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติ ขอรับความเห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท สําหรับกิจการด้านสาธารณสุขอื่น

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ - ๑๐ )
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารเสนอสภาขอผ่าน
งบเพื่อซื้อจักรยาน จํานวน 200 คัน และอื่น ๆ นั้น ผมคิดว่าจักรยาน 200 คัน นั้นคงไม่พอ
หากเป็นไปได้ผมอยากให้เอาจักรยานที่เป็นสายตรวจนะครับ ที่ไม่ได้ใช้เอามาใช้ร่วมได้ไหม
ครับ ขอขอบคุณครับ

- 4 นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับโครงการ
เมืองจักรยานนะครับ ก็ขอเรียนว่าเราต้องซื้อรถจักรยาน จํานวน 200 คัน ท่านสมาชิกเป็น
ห่วงว่าจะไม่พอนะครับ คือหลักการ 200 คัน นี้เรามีเพื่อรณรงค์ท่านสมาชิกก็เสนอว่าอยากให้
เอาของสายตรวจจักรยานมาร่วมด้วย เดี๋ยวขออนุญาตว่าต้องไปตรวจสภาพรถคือรถที่เราซื้อ
มาเป็นรถแม่บ้านรถผู้หญิงนะครับ ฉะนั้น รถที่เป็นรถผู้ชายก็คงจะเอาไว้ให้หน่วยงานยืมที่เป็น
ผู้ชาย เดี๋ยวผมลองดูว่าจะบริหารอย่างไรอาจจะต้องฝากไปยังสํานักปลัด เดี๋ยวดูว่ารถจักรยาน
ที่เราเหลืออยู่เอามาจัดซ่อม อย่างไรทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ก็มีอยู่ประมาณ 20
กว่าคัน ก็ขอเรียนชี้แจงว่ าโครงการที่จัดซื้อรถจักรยานนั้ นก็เพื่ อเป็ นตัวอย่างและเป็นการ
รณรงค์ให้ชุมชนได้ยืมใช้และตามหน่วยงานได้ยืมใช้ และเราได้ไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ด้วย
สําหรับการยืมนะครับ ขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกรับทราบ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณกิตติ์ชนม์

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล จากกรณีนี้ผมใคร่อยากทราบว่า
โครงการนี้มีการจัดทําช่องจราจรสําหรับขี่หรือเปล่าครับ ข้อที่ 2 หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิ
สําหรับผู้ใช้รถจักรยานเรากําหนดหลักเกณฑ์อะไรบ้าง หมายความว่าบุคคลที่จะได้ใช้นี้จะต้อง
ระบุไหมว่ามีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ ข้อที่ 3 กรณีรถจักรยานเกิดการเสียหายจากการขับขี่
หรือเฉี่ยวชนก็ดี ไม่ทราบว่าเรามีงบประมาณตั้งไว้เพื่อซ่อมแซมหรือเปล่า ข้อที่ 4 กรณีการขับ
ขี่ถ้ามีการเฉี่ยวชนแล้วปัจจุบันนี้ทุกยานพาหนะมี พ.ร.บ.นะครับ แล้วเราจะเกิดปัญหาเรื่อง
พ.ร.บ. หรื อ เปล่าครับก็เ ราไม่ มีใ ห้ กับจัก รยานเลย ประกันอุ บัติเ หตุมัน ต้องมี นะครั บ และ
จักรยานมันต้องมีใบขับขี่นะครับ อย่างไรผมขอทราบอีกนิดนะครับเพื่อที่เราจะได้หาทางแก้ไข
ผมเชื่อว่ามันต้องเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นแน่นอน
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องหลัก ๆ
คือช่องทางการจราจรของการสัญจรรถจักรยาน เราจะไม่มีเลนจักรยาน ซึ่งเลนรถจักรยานทํา
แล้วจะเกิดอุปสรรค อย่างแรกคือที่จอดรถยนต์จะมีปัญหา อย่างที่ 2 คือถนนของเราบางจุด
คับแคบซึ่งไม่สามารถตีเป็นเลนจักรยานได้ เพราะฉะนั้นเลนจักรยานก็เลยด้วนวิ่งไปแล้วหยุด
ก็ขอเรียนว่าช่องทางจักรยานที่เราประชุมร่วมกับชมรมจักรยานและทางตํารวจ เลนจักรยาน
ทั้ ง หมดใช้ ถ นนเป็ น เลนจั ก รยาน แต่ ว่ า ทางเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจจะร่ ว มมื อ กั บ เราในการ
ประชาสัมพันธ์และการดูแล พี่น้องประชาชนที่ขับจักรยานว่าให้รถจักรยานเป็นเจ้าถนนแทน
ฉะนั้น เรื่องของเราที่มีขอบเขตที่เป็นเมืองจักรยานจากเส้นไฟแดงมาในตัวเมืองเข้ามา การขับขี่
จราจรรถจักรยานเข้ามามีการประชาสัมพันธ์รณรงค์จากตํารวจและชมรมจักรยานด้วย ก็ขอ
เรียนว่าช่องทางรถจักรยานคงไม่มีเลนจักรยานคือถนนปกติ สําหรับที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงว่า
จะมี พ.ร.บ. การขับขี่รถจักรยานต้องมีใบอนุญาตยังมีอยู่หรือครับ

- ๕ นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
ยังมีอยู่ครับ กรณีมีการเฉี่ยวชนกันขึ้นมา ถ้าไม่มีใบขับขี่จักรยาน 1 จะต้องโดนถูกปรับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามกฎหมายจราจรและยานพาหนะทุกชนิดต้องมี พ.ร.บ. อุบัติเหตุ ให้กับรถจักรยานทุกคันจาก
กรณีที่ว่าเปลี่ยนมือผู้ใช้แต่ละราย ๆ ละ 3 เดือน มันจะมีปัญหาเรื่องการทํา พ.ร.บ. อุบัติเหตุ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

คือสําหรับเรื่องการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานก็คงจะเป็นเฉพาะตัวของผู้ขับขี่ไป
นะครับ คงไม่ใช่เรื่องของเราและการยืมรถจักรยานก็คงจะมีหลักเกณฑ์ของเราว่าทุก 3 เดือน
เราจะต้องมีการตรวจสอบสภาพ สมมุติว่าท่าน ส.ท.กิตติ์ชนม์ ยืมรถจักรยานไป 1 คัน พอ 3
เดือน กลับมาที่เทศบาลฯ ตรวจสภาพดูว่ารถอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไหมนะครับ จุดที่เรามี
บริการเกี่ยวกับการซ่อมเติมลมรถต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ เราเตรียมบริการตามจุด
2 จุด จุดแรกคือที่เทศบาลฯ จุดที่ 2 คืองานป้องกันตรงหลังดับเพลิงหลังซอยสุขชื่น มี 2 จุด
เดี๋ยวผมขออนุญาตครบหรือยังครับที่ท่านถามมีเรื่องอะไรบ้างครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้ง ขออนุญาต
ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้ง แต่ว่าเราเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงยังมีโอกาสที่เราทําโครงการนี้ได้ เราก็เลยเร่ง
รีบ ในเรื่องการจัดทํางบประมาณนะครับเป็นของกองสาธารณสุขนะครับ จากศูนย์บริการ
สาธารณสุ ข ของเราซึ่ ง จะใช้ ไ ด้ ใ นเรื่ อ งสุ ข ภาพร่ า งกายนะครั บ ฉะนั้ น ในเรื่ อ งการจั ด ซ่ อ ม
รถจักรยานคงยังไม่ได้จัดตั้งไว้พอเราใช้ไปถ้าเกิดจะซ่อมรถจักรยานคงไม่มากคนยืมไปคงต้อง
ดูแล เช่นกรณียางแบนยางรั่ว ต่าง ๆ คนที่ดูแลคือคนที่ยืมนะครับ เราให้ยืมอย่างเดียวแต่เรา
ไม่ได้ซ่อมให้นะครับ เช่น ท่านไปชนแล้วมาให้เราซ่อมให้ คงไม่ใช่ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
ครับส่วนหนึ่ง ขอเรียนว่าบางท่านอาจเป็นห่วงว่าถ้ารถโดนลักไปจะทําอย่างไร ก็ต้องใช้คืนนะ
ครับเรามีระเบียบการใช้ เป็นของหลวงนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีนําหน้าไว้ 200 คัน ไม่พอ
กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลอยู่แล้ว แต่เพียงเรามีเพื่อการรณรงค์ไว้ ครับจริง ๆ แล้วใน
การดําเนินงานเรามีเรื่องการประชาสัมพันธ์ คือ เช่นจุดจอดตามจุดต่าง ๆ เช่น หน้าร้านเซเว่น
ทุกเซเว่น ร้านค้าทุกร้านที่เข้าโครงการกับเราๆ ก็จะให้จุดจอดไว้ด้วยที่สามารถล็อคล้อได้คือที่
คุยกับชมรมจักรยาน เช่น ท่านไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเลขาฯ ณัฐพงศ์ ท่านอาจจะลดให้เรา
5 – 10 บาท ต่อตีมูลค่ารถจักรยาน 1 คันนะครับ ตอนเช้าไปจ่ายตลาดอาจมีคูปองให้จับ
ฉลากเป็นหมู 1 กิโล 2 กิโล แล้วแต่อันนี้เราดูงานจากเทศบาลศรีพนมมาศที่ประสบผลสําเร็จ
ของการทําเมืองจักรยานนะครับ ก็เรียกได้ว่าเมืองเขามีเอกลักษณ์เป็ นของเขาที่เป็นเมือง
จักรยาน เราก็เลยคิดกับชมรมรถจักรยานว่าถ้าทําเรื่องนี้แล้วคนมาใช้รถจักรยานเป็นการใช้
ชีวิตประจําวันมันน่าจะดีขึ้น อย่างน้อยเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้ด้วยและอีกอย่าง
เมืองเราในเขตเทศบาลยอมรับว่ามีรถเยอะมากขึ้นคนที่เยอะนี้ไม่ใช่คนในเขตเป็นคนนอกเขตมา
จับจ่ายใช้สอยเลยมีปัญหาเรื่องจอดรถ เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นคนในตัวเมืองซึ่งสะดวกในการใช้
รถจักรยานมากขึ้นมีเลนรถจักรกยานมีที่จอดให้ คงจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ใช้รถจักรยาน
แล้วมีการรณรงค์ การประชุม อสม. ทุกครั้งก็ได้ประสานไปยังประธานชุมชนและประธาน อส
ม. คือคุณลุงชด หุ่นดี ว่าประชุมครั้งหน้าว่าใช้รถจักรยานมาประชุม เพราะฉะนั้น เรื่องพวกนี้
เราต้องอาศัยการรณรงค์ซึ่งเป็นเรื่องหลัก แต่การรณรงค์นี้ต้องมีคือทางราชการต้องนําหน้า ใน
ส่วนรถจักรยาน 200 คันนี้ อาจจะมีทางชุมชนบ้างและส่วนราชการบ้างที่จะหยิบยืมกันไปนะ
ครับ การบริหารจัดการจากหน่วยงานที่มารับผิดชอบร่วมกับเราคือ ชมรมจักรยานและสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ด้วยคือคุณองอาจ หลําอุบล ที่เป็นประธานอยู่เราอาจจะ
ต้อง

- ๖ แถลงข่าวเพื่อรับทราบว่าในเขตเทศบาลฯ เรานั้นเป็นเมืองจักรยานแล้ว พี่น้องประชาชนที่มา
ใช้รถยนต์ในเขตเทศบาลต้องขับขี่รถช้าลง และเราต้องมีการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง
มา ต้องเรียนว่าตรงนี้เราพยายามดูแลตั้งแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคได้เราต้องแก้ไข
กันต่อไป เพราะว่าจุดกําเนิดนั้นทําไปแล้วมันต้องมีอุปสรรคบ้างนะครับซึ่งเราต้องดูแล ก็ขอ
เรียนให้ท่านประธานและท่านสมาชิกได้รับทราบว่า คณะผู้บริหารก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดครับ
แต่โครงการนี้เป็นโครงการทําร่วมกันกับตํารวจ ชมรมจักรยานและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ เชิญคุณกิตติ์ชนม์

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอนิดหนึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
นะครับคือผมอยากจะให้ลองมีเลนรถจักรยานถนนหนึ่งก่อนนะครับ ลองดูเส้นหนึ่งก่อน
ถนนพรหมประเสริฐนี้ได้เลยครับ ผมเชื่อเลยว่าได้ปกติธรรมดาแล้วเท่าที่สังเกต เช่น ตรงหน้า
ธนาคารออมสินชั่วคราวจะมีการจอดรถจักรยานยนต์ 1 ช่อง ไม่พอยังมีรถยนต์จอดซ้อนคันอีก
ช่อง แต่ถ้าเรากําหนดให้มีเลนจักรยานขึ้นมาอีก 1 ช่อง ปัญหาตรงนี้จะตัดไปด้วยครับจะตัด
ปัญหาพวกจอดซ้อนคัน อย่างน้อยตํารวจจราจรก็น่าจะช่วยเราดูแลตรงนี้คือเราทดลอง 1 ช่อง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้คือ เป็นการชักชวนให้ประชาชนมาใช้
ทดลองช่องเดียวช่องหนึ่งประมาณ 80 เซ็นต์ ไม่มากเท่าไรลองดูครับ อย่างไรก็ฝากไว้ด้วย
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
อย่างไรก็ฝากท่านนายกฯ ไว้พิจารณาด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ( ไม่มี ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบใช้
เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท
สําหรับกิจการด้านสาธารณสุขอื่น โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณสุธี ครับ

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสุธี ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เผอิญวันนี้ผมได้นั่งรถมากับสมาชิกนายสุริยัน
ศรีภักดี ได้พาไปดูน้ําท่วมที่ซอยน้ําเต้า ผมเข้าไปดูก็ได้ไปพบหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ประปา
จังหวัดชัยนาท และวิศวกรสุบรรพต เขาได้ทําการพิสูจน์ขุดเจาะเพราะว่าซอยน้ําเต้าเป็นบ้าน
ชุมชนหลายหลัง น้ําได้ไหลจากบ่อน้ําทั้งของเราไม่ทราบว่ามันไปอุดตันได้อย่างไรไหลลงไปท่วม
บ้านประชาชนเขาเดือดร้อนมาก ที่นี้ฟุตบาทที่นอกตัวตึกรุ่งแสงธรรมที่ออกแบบเมื่อ
- ๗ -

40–50 ปี ที่แล้วมันไม่เกี่ยวกับตัวตึกมันเกี่ยวกับท่อน้ําทั้งของเราสมัยนั้น สมัยที่นายช่างอดุลย์
เป็นนายช่างใหญ่อยู่ แล้วผมก็เป็นคนออกแบบตึก 4 ชั้น น้ํามันเกิดรั่วตรงท่อของเทศบาลฯ เรา
ก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่ารั่วที่หน้าตึกรุ่งแสงธรรมหรือรั่วที่ศาลเจ้า เพราะฉะนั้นผมอยากให้
ฝ่ายบริหารตั้งงบประมาณขึ้นก้อนหนึ่ง เพื่อไม่ให้เขาเดือดร้อนทุบฟุตบาทแล้วบัดกรีท่อใหม่
ครับเพราะว่าเหตุที่เกิดตึกมันสร้างมา 40 ปีกว่าแล้ว มันเพิ่งจะมีผลน้ํารั่วครั้งนี้ เกิดมาจากน้ํา
ท่วมแล้วเราก็เสริมถนน รถบดทําการบดอัดถนนท่อมันเมื่อเก่าแล้วส่วนผสมที่มันไม่ดีมันเกิด
แคสเมื่อแคสแล้วเกิดน้ําท่วมแล้วมันจะวางไม่ได้ระดับ มันอาจจะต่ํากว่าเขา น้ํามันเลยไหลมา
รวมกันเมื่อไหลเข้าไปมันก็เลยเป็นความทุกข์ยากของประชาชนซอยน้ําเต้า วันนี้เผอิญคุณสุริยัน
พาผมไปดูที่ชุมชนกับประปาก็มา กองช่างเราก็ไปวิศวกรสุบรรพตก็มา แล้วหน่วยบรรเทาสา
ธารณภั ยก็ ไป เขาก็ เปิ ด บ่ อ พิสู จน์ กันที่ หน้ าตึ กรุ่ง แสงธรรม ปรากฏว่า มัน เป็ น งานของเรา
กลายเป็นของเทศบาลฯ รั่วในท่อสาธารณะ ถ้าเผื่อเราปล่อยไว้ไม่มีทางแก้ไขประชาชนในซอย
น้ําเต้าเขาเดือดร้อนมาก ผมอยากจะขอให้ตั้งงบฉุกเฉินทุบฟุตบาทของหน้าตึกรุ่งแสงธรรมแถว
ศาลเจ้าขุดดูแล้ววางท่อบัดกรีให้ดีใหม่ซะ เขาจะได้ไม่เดือดร้อนครับ ขอเสนอให้ฝ่ายบริหาร
ทราบไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านสมาชิกสุธี ศรีภักดี ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสภาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สําหรับซอยตรอกน้ําเต้านะครับ ได้สั่งการให้ทางกองช่างไปดูนะครับแล้วก็รายงานให้ทราบ
วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทําอย่างไร ตอนนี้มีอยู่ 2 แนวทางถ้าไวสุดนะครับคือ ที่ไวสุดคือ
จากน้ําไหลทั้งหมดให้อยู่ทางน้ําคือทางตรอกน้ําเต้าเป็นที่ราบเหมือนทางขึ้นจากศาลากลางเรา
ขึ้นไปบนคันเขื่อนนั้นนะครับ มันจะลาดลงมาพอท่อน้ําแตกมันจะไหลลงมาที่ตรอกเขา ที่นี้เรา
จะใช้วิธีการทําตัวแย็บ แล้วบังคับน้ําให้อยู่ในร่องน้ําที่เรียบกับทางตัวตึก และไหลลงท่อระบาย
น้ําต่อไปหรือใช้แก้ปัญหาแบบยั่งยืนคือต้องทําอย่างที่อาจารย์ว่าต้องขุดตลอดแนวตรงถนนชัย
ณรงค์ วางใหม่ซึ่งระยะทางก็ประมาณ 5 – 6 ตึกได้ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เอาอย่าง
นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ ผ.อ.กองช่าง ไปตรวจสอบและออกแบบดูแล้วก็ถ้าทําไวสุด ก็คือ อย่าง
ที่ผมบอกคือรวบรวมน้ําที่ไหลทั้งหมดให้มันอยู่ในทางเดียวกันไหลแล้วไม่ให้เขาเดือดร้อนและลง
ท่อระบายน้ําอีกท่อหนึ่ง แต่ก็จะมีน้ําไหลที่อยู่ติดริมขอบตึกจะเป็นล๊อคเล็ก ๆ ลงไป แต่ทุกวันนี้
มีไหลดาดลงไปบนผิวถนนทางขึ้นลงของเขา เพราะฉะนั้น ผมขอเรียนว่าจะให้ ผ.อ.กองช่าง
ออกแบบดูว่าเอาเฉพาะหน้าจะทําอย่างไรครับ เพราะว่าขุดท่อระบายน้ําตรงนั้นก็เป็นงานใหญ่
พอสมควร สุดท้ายนี้ถ้ามันมีความจําเป็นต้องขุดมันก็ต้องขุด แต่ต้องลองแก้ปัญหาแบบเฉพาะ
หน้าอย่างนี้ดูก่อนนะครับ อาจารย์ครับผมจะลองดูนะครับ
ขอเชิญท่านสุธี ศรีภักดี ครับ
ผมขอเสนอตามที่ท่านนายกฯ ว่า สําหรับตึกทางด้านทิศเหนือของตึกรุ่งแสงธรรม
เจาะเป็นคลองเล็กลึก 25 เซ็นต์ แล้วมีลองน้ําทิ้งโตสัก 40 เซ็นต์ สัก 2 ลองวางไว้แล้วใช้
ไดเวอร์อัตโนมัติ ยัดไว้พอมันเต็มแล้วมันสูบเองเสียงบประมาณน้อยที่สุด เสียไดเวอร์ตัวหนึ่ง
2,500 บาท ถ้าทําอย่างที่ท่านนายกฯ ว่าแล้วอยู่ได้ตลอดครับ อันนี้ถูกสตางค์ที่สุด เพราะถ้า
แก้ตามที่ผมเสนอข้อ 1 ใช้งบมากที่สุดครับ แต่ผมอยากให้ทําไว ๆ ขอบคุณครับ
- ๘ -

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณครับ ก็คงแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ต้องปรับปรุงทําให้ได้มาตรฐาน ต่อไป
ประธานสภาเทศบาล ถ้ามีงบประมาณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณภัณฑารักษ์ ครับ
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะเสนอกับท่านประธานมี
2 - 3 เรื่อง คือผมได้ไปดูที่หน้าศาลากลางนะครับตั้งแต่ประมาณวันพุธที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
ทางเทศบาลฯ เราได้เตรียมจัดงานวันเด็กนะครับ คือผมเห็นด้วยกับการทางเทศบาลฯ ที่จัดงาน
วันเด็กและมีเครื่องเล่นนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมไม่เห็นด้วยคือว่าเครื่องเล่นที่ทางเทศบาลฯ
ไปว่าจ้างมาก็อาศัยโอกาสนี้แสวงหาผลประโยชน์นะครับ โดยที่ผมก็ลองไปถ่ายรูปมา มีรูปมา
ประกอบ ก็คือเขาได้มาขายบัตรให้เด็กก่อนตั้งแต่วันที่เขาเอาเครื่องเล่นมาตั้งไว้ ผมก็ไม่ทราบ
ว่าเราไปตกลงว่าจ้างเขา เราได้อนุญาตให้เขาเอาเครื่องเล่นพวกนี้มาตั้งแล้วมาเก็บบัตรได้หรือ
เปล่า ถ้าเป็นอย่างนี้จริง ๆ ในปีหน้าที่เราจะจัดงานนะ ครับ ผมขอเสนอเลยว่าเราไม่ต้องไป
จ่ายเงินให้เขาหรอกบอกเขาเลยว่าเราเปลี่ยนให้เขาเลยได้ไหม ต่อไปนี้คุณจัดเก็บได้ 3 วัน แต่
ในงานวันเด็กของเราคุณต้องเปิดให้เราเล่นฟรี 6 ชม. 10 ชม. หรืออะไรก็ว่าไปกันไป แต่เป็น
อย่างนี้มันไม่ถูก ผมถามเลยว่า ณ วันนี้ถ้าเกิดเขาแสวงหาผลประโยชน์อย่างนี้เราได้เก็บค่าเช่า
อะไรหรือเปล่านะครับ คือเรื่องของงานวันเด็ก ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ เมื่อปลายปีที่แล้วมีการจัด
งานบนเขื่อนเรียงหินฯ เหมือนกันผู้จัดการเอารถขึ้นไปจอดข้างบนเต็มไปหมดมีทั้ง รถปิคอัพ
รถเก๋ง รถทุกอย่างนะครับ แล้วไม่เอาลงด้วยนะครับผลคือว่าด้านหน้าที่เป็นตะแกรงมันร่วงลง
ไปตอนเช้าที่มีคนไปเดินหรือคนที่เดินเข้าไปซื้อของข้างในอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เรื่องนี้ต้องฝาก
ไว้ด้วย สําหรับเรื่องเขื่อนเรียงหิน และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อันนี้ผมต้องรบกวนหน่อยในซอย
ภาษีซุง 2 นี้นะครับ อาคารที่ใช้งานอยู่ซึ่งตอนนี้อยู่ในความครอบครองของตลาดนะครับและ
ตลาดภาษีซุงให้เช่า อาคารนี้เกิดความเสียหายอย่างหนัก นะครับตามรูปที่ได้ถ่ายออกมาคือ
ดาดฟ้าของอาคารมันผุพังหมดแล้ว ตอนนี้พังจนสภาพที่เรียกว่าอาคารนี้ไม่สามารถใช้งานได้
แล้ว ความปลอดภัยแทบจะไม่มีนะครับ ผมอยากให้ลองประกาศไว้ก่อนว่าให้หยุดการใช้อาคาร
ไว้ก่อน คงต้องให้หยุดไว้ก่อนความปลอดภัยมันไม่มีเลย เหล็กเส้นบนดาดฟ้ามันร่วงลงมาแล้ว
มันผุขาดจากกันแล้วปูนก็ผุเตรียมจะร่วงลงมาได้ทุกเมื่อ คนที่อยู่ในอาคารถ้ามีฝนหนัก ๆ แล้ว
ฝนมันค้างที่ดาดฟ้านะครับดาดฟ้ามันถล่มมาได้แล้วถ้าเกิดเขานอนอยู่หรือพักอาศัยอยู่นะครับ
มันอันตราย ผมลองส่งรูปให้ดูลองพิจารณากันดูว่าจะหาแนวทางแก้ไขอย่างไร สําหรับผมเอง
ขอเสนอว่า 1 ให้เสนองดใช้อาคารไว้ก่อนนะครับ แล้วก็หาทางแก้ไขในเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องแรกคือ
เรื่องเครื่องเด็กเล่น ๆ ปกติแล้วเราจะดิวกับเขาว่าวันเด็กเสร็จให้เขาสามารถเก็บเงินได้ต่ออีก
2 วัน แล้วเขาก็ลดราคาเครื่องเล่นให้เราลงที่ตกลงกันไว้เป็นอย่างนั้น แต่เนื่องจากว่าครั้งนี้มี
งาน
แต่งงาน วันที่ 12 มกราคม 2557 ก็กลายเป็นว่าให้เขาเก็บเงินได้ก่อนแล้วค่อยเป็นงานวันเด็ก
คืองานมันตรงกันวันที่ 12 มกราคม มีงานแต่งงาน ซึ่งเขาจองสถานที่เราไว้ ปกติแล้วทุกปีเราก็
ทําอย่างนี้นะครับ แต่เก็บเงินที่หลัง คือจัดงานวัดเด็กเสร็จแล้วหลังจากนั้นไป 1 - 2 วัน ซึ่งก็

- ๙ เป็นของเด็กเล่นที่เขาตั้งแล้วเสียเวลานาน เราก็เลยใช้วิธีนี้ว่าให้เขาตั้งได้แล้วให้เขาลดราคา
เครื่ องเล่น ให้เรานะครั บ ก็ เลยได้ผลประโยชน์กันทั้งคู่ แต่ ค รั้งนี้ตั้งก่อนเนื่องจากวันที่ 12
มกราคม มีงานแต่งงาน ท่านก็เลยแปลกตาว่าทําไมเก็บเงินก่อนจริง ๆ มีมาก่อนแล้ว ปีที่แล้วก็
มีการเก็บสตางค์ แต่หลังจากงานวันเด็ก ก็ขอชี้แจงให้ทราบนะครับ และอย่างที่ 2 นะครับ
เรื่องรถขึ้นไปจอดบนเขื่อนนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดกันมาหลายปีแล้วนะครับ มันแก้ไม่ได้ต้อง
ยอมรับว่ามันแก้ไขไม่ได้ เพราะว่าต้องยอมรับว่าบนนั้นเป็นที่สาธารณะจริง ๆ และบางที่มันก็
เกิดจากความมักง่ายและคนที่ขึ้นมาเขาก็ไม่มารับรู้กับเรา ว่าห้ามขึ้นทั้งที่มีป้ายห้ามขึ้นบางที
เขาเห็นรถขึ้นเขาก็ขึ้น ผมว่ามันน่าจะมีมาตรการที่เข้มข้นอย่างนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้มันอดไม่ได้จะ
ให้เราไปนั่งเฝ้าตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ว่าไม่ให้รถขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นขอเรียนว่าคงต้อง
หามาตรการที่เข้มข้นมากกว่านี้ ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันก็คงต้องมีรถขึ้นอยู่ดี ผมก็มาคิดดูให้ท่าน
สมาชิกลองวางแผนว่ามีวิธีใดที่ไม่ให้รถขึ้นหรือวิธีใดให้รถแบบไหนขึ้นได้บ้าง เป็นกฎเกณฑ์ที่
มั่นคงแต่ว่าให้เราไปเฝ้าตลอดเวลามันคงจะยาก พอขึ้นไปแล้วจะหาคนขึ้นไม่ได้อีก รถเป็นของ
ใครไม่มีใครยอมรับ ขอเรียนว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนตลอดเวลาครับ สําหรับเรื่องที่ 2 ซอยภาษี
ซุง 2 ซึ่งอาคารไม่ มีความปลอดภั ยที่ท่ านสมาชิกเสนอว่าให้ งดใช้อาคารนั้น คงต้องเข้าไป
ตรวจสอบก่อนเพราะว่าเป็นอาคารของเขานะครับ ขอเรียนว่าท่านสมาชิกไปเจอได้อย่างไรครับ
ว่าอาคารเป็นแบบนั้น เขาอยากให้เรางดใช้หรือว่าอย่างไร อยากให้เราทําอย่างไร เจ้าของตึก
เขาบอกไหมว่าให้เราทําอะไร
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณภัณฑารักษ์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าของตึกตอนนี้บาง
สมาชิกสภาเทศบาล
ห้องก็ไม่รู้นะครับ คือแต่เจ้าของอาคารคือเจ้าของตลาดก็รู้ ๆ ว่ามีปัญหามีหนังสือแจ้งแต่ทีนี้ทาง
เราเองอาจจะไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ แต่ตอนนี้ทางตลาดหรือเจ้าของตลาดรู้ เพราะฉะนั้นเราเอง
น่าจะลองเข้าไปตรวจสอบดู ว่าห้องไหนบ้างที่อาคารไหนบ้างที่สามารถใช้งานได้ และอาคาร
ไหนที่ไม่มีความปลอดภัยให้ประกาศเลิกใช้อาคาร
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ
คืออย่างนี้นะครับ คืออยู่ดี ๆ เราจะใช้มาตรการเข้มงวดโดยการที่เราประกาศใช้เขา
ก่อนคงเป็นไปไม่ได้นะครับ ขอเรียนว่าตามหลักการปกครองทําอะไรไม่ได้ ผมขออนุญาตถาม
ท่านสมาชิกว่าต้นเรื่องจริงๆ ทางตลาดเขารู้แล้วทําหนังสือถึงใคร ถึงเราหรือว่าเจ้าของบ้าน
ท่านสมาชิกเลยรู้ว่าอาคารมันทรุดหรือว่าสภาพมันใช้ไม่ได้หรือเราคิดเองว่าอาคารมัน 10 ปี
แล้วควรมีการตรวจสอบ อันนี้ผมไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร คือถ้าอยู่ดี ๆ เราไปตรวจสอบคง
ไปตรวจสอบได้ แต่ชาวบ้านคงจะงง ๆ หน่อยว่าอยู่ดี ๆ ว่าท่านไปตรวจเรื่องอะไร แต่ว่าถ้ามี
หนังสือจากตลาดคือเจ้าของตึก อยากจะขอวิศวกรเราไปตรวจสอบอาคารว่าอาคารหลังนี้มันมี
สภาพใช้งานได้ไหมอะไรต่าง ๆ อย่างนี้มันจะง่ายขึ้น แต่ถามว่าเรามีอํานาจเข้าไปตรวจสอบไหม
มีอํานาจ แต่ผมเกรงว่าจะไม่เหมาะสมเท่านั้นเอง เพราะว่าตลาดกับเราอยู่กันแค่นี้เอง ถ้าเข้า
ไปตรวจสอบขึ้นมาเจอปัญหามากมายแล้ว เราต้องงดใช้อาคารโดยที่เราเป็นฝ่ายที่เข้าไปต่อสู้กับ
เจ้าของบ้านเอง ผมเกรงว่าจะไม่เหมาะสม แต่ถ้าเป็นหนังสือเจ้าของตลาดหรือหนังสือของใคร

- ๑๐ สักคนหนึ่งที่มีมาให้เทศบาลฯ เข้าไปตรวจสอบหน่อยอย่างนี้มันจะง่าย คือเหมือนว่าเราเป็นฝ่าย
กรรมการ ถ้าเราเป็นลักษณะเชิงรุกนี้เราจะเป็นผู้เล่นไปเอง ซึ่งบางที่ตลาดเดียวกันมันจะไม่
เหมาะสม กับการที่เราไปทําในลักษณะนั้นนะครับ ก็ขอเรียนว่าท่านสมาชิกถ้ามีหนังสือตัวนี้ให้
ผมดูสักนิดหนึ่งแล้วผมจะได้รู้ว่าผมจะปฏิบัติอย่างไร ต่อไปควรจะทํางานแบบเชิงรุก แบบไหน
นะครับ จริง ๆ แล้ว เทศบาลฯ อยู่แค่นี้เราไม่อยากเป็นเชิงรุกแบบว่า คนนี้ผิดกฎหมายหรือไม่
อะไรแบบนั้นเราไม่อยากทํา ที่นี้ท่านสมาชิกเป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัย อาจจะมี
บางบ้านที่เขาอยากปรับปรุงบางบ้านไม่อยากปรับปรุง มันก็เลยไม่มีปัญหา ฉะนั้นมันต้องมี
หนังสือสักนิดให้ผมได้ทํางานเชิงรุกด้านนี้ได้จะง่ายขึ้น จริง ๆ แล้วเราเป็นห่วงว่าถ้าอาคารมัน
ถล่มขึ้นมาแล้วคนไม่ปลอดภัย เราก็ถือว่าเราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกัน ฉะนั้นก็ฝาก
ท่านสมาชิกไหน ๆ ท่านก็เป็นคนต้นเรื่องแล้วให้ไปหาหนังสือฉบับนี้มาให้ผมสักฉบับหนึ่ง เพื่อ
ไปให้กองช่างดําเนินการในเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปดูอาคารจากเขามันจะง่ายขึ้น
ขอเรียนฝากท่านสมาชิกด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งมารับหนังสือ ผมจะส่งรูปถ่ายให้ท่านนายกฯ พิจารณาอาคาร
ประธานสภาเทศบาล ที่ว่านี้ในนั้นมีอาคารผมอาคารหนึ่ง มันผุแต่มันผุไม่มากเหมือนอันนี้ รู้สึกจะ 30 – 40 ปี
มาแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณอานนท์ ครับ
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดมีเรื่องเดียวและ
นิดเดียวเท่านั้นเอง มีประชาชนมาร้องเรียนผมให้ช่วยไปดูในซอยแพ่งด่านหน่อย ซอยแพ่งด่าน
นี้ผมก็จะบอกกับผู้รับผิดชอบนะครับ ก็อยู่กับบ้าน ส.ท.ภัณฑารักษ์ ติดกับร้านสินทรัพย์ ผมก็ไป
ดูนะครับ ปรากฏว่าฝาท่อน้ําทิ้งตรงลานจอดรถของตลาดสดตอนเช้านะครับ มันน่าหวาดเสียว
มากคือเหล็กเป็นตะแกรงเหล็กตอนนี้มันแย่มากนะครับ มันจะหลุดลงไปในท่อแล้วอันนี้จะต้อง
รีบแก้ไขด่วน ผมไปสํารวจมาแล้ว ถ้าเราไม่รีบแก้ไขผมว่าไม่กี่เดือนถ้ารถขืนขึ้นลงตะแกงเหล็ก
นะครั บ สั ก วั น ลงท่ อ พรวดแน่ ต ะแกรงเหล็ ก ลงท่ อ รถเสี ย หายแน่ ช่ ว ยแก้ ไ ขโดยด่ ว น ผม
อยากจะถามกองช่างช่วยตอบผมหน่อย ฝาท่อที่ผมพูดเมื่อคราวที่แล้วที่บ้านนายดาบโสพล
ท่านทําหรือยังครับ อันนี้หวาดเสียวกว่าที่พูดคราวนี้น่าหวาดเสียวกว่าซอยนายดาบโสพล อันนี้
ซอยนี้เป็นแชมป์ต้องทําก่อน ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณคุณอานนน์ ครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
ในกรณีที่เขื่อนเรียงหิน ที่ท่านนายกฯ ได้ปรารภไว้มาว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไร คือแต่ละครั้งที่ขอใช้
บริเวณเขื่อนเรียงหินต้องมาขออนุญาตกับทางเทศบาลฯ หรือเปล่าครับ ถ้ามาขออนุญาตแจ้งไป
เลยครับว่าห้ามนํารถขึ้น ถ้าคุณนํารถขึ้นเราจะปรับในสัญญาระบุไว้เลยครับว่าห้าม เพราะทุก
ครั้งที่จะใช้ต้องมาขออนุญาตเทศบาลถูกไหมครับ อันนี้ผมว่าน่าจะแก้ไขได้ คุณขึ้นเมื่อไรผมไม่
มานั่งดูหรอกครับ แต่ถ้าผมเห็นผมปรับ ผมขอแนะนําไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

- ๑๑ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณคุณกิตติ์ชนม์ ครับ ขอเชิญท่านรองนายกฯ ตอบด้วยครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องฝาเหล็ก
รองนายกเทศมนตรี
ระบายน้ํานะครับ เดี๋ยวให้ทาง ผ.อ.สุวรรณ์ ให้ช่างทศพรไปจัดการให้เรียบร้อย แล้วมารายงาน
ให้ท่านอานนท์ทราบอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ทําแล้วก็ช่วยแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยและเรื่องของคุณกิตติ์ชนม์ ใช่ไหมครับที่ให้ไป
ประธานสภาเทศบาล จัดทําระเบียบฝากท่านนายกฯ ไว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ถ้าไม่มีผมขอฝากเรื่อง ด้วย
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชัยนาทขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะนําความรู้เกี่ยวกับบทบาท
อํานาจหน้าที่ ภารกิจของสํานักงาน ป.ป.ช. และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายในเขตพื้ น ที่จั ง หวัด ชั ย นาท ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 24 มกราคม
2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทุกคนขาดไม่ได้นะครับให้รักษาเวลาด้วยนะครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ( ไม่มี ) ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๕ น.
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 วันที่ 10 มกราคม 2557 และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
......................................................... เวลา 09.00 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

