ผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
๑. นายสุรชัย
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
๒. นายปิยะ
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
๓. นายธรรมศักดิ์
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายเกรียงศักดิ์
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
๕. นายโสพล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
๖. นายนิกร
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
๗. นายทรงศักดิ์
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางสาวศศิธร
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายภัณฑารักษ์
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายเอกชัย
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายสุธี
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายสุชาติ
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายอานนท์
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายสุริยัน
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายเกียรติศักดิ์
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายแสวง
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นายกิตติ์ชนม์
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นายสุขสันต์
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐. นายทวีศักดิ์
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายเจษฎา
๒. นายนพดล

สี่พี่น้อง
เจริญหินทอง

นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายนพดล
๒. นายไพโรจน์
๓. นายปกรณ์
๔. นายสมโภชน์
๕. นายไชยรัตน์
๖. นางสายชล
๗. นายอนนท์
๘. นายสุชาติ
๙. นางสมพิศ
๑๐. นางสาวสุวพีร์

รอดรุ่งเรือง
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ภาคศิริ
ขุนเจริญ
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
แทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา
แทน ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๑. นางสราวัลย์ …

- ๒ ๑๑. นางสราวัลย์
๑๒. นายไพรัตน์
๑๓. นายราเชนทร์
๑๔. นายสมชาย
๑๕. นายวีระศักดิ์
๑๖. นายณัฐพงศ์

ขําเอี่ยม
ปั้นชูศรี
อัศเวศน์
พึ่งน้อย
บุตรอภิสทิ ธิ์
นวลแสง

รก. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวั ส ดี ค รับท่า นสมาชิกสภาเทศบาลผู้ท รงเกียรติทุ กท่ าน วันนี้เป็น วันประชุม สภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและ
โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น การใหม่
และอื่น ๆ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้จัดส่ งเอกสารพร้อมด้วยระเบี ยบวาระการประชุมให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๗ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
ประกาศจังหวัดชัยนาท
เลขานุการสภาเทศบาล
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
..................................................
ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้เปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองชัยนาท
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มี
กําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ
(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รักษาการในตําแหน่ง
ผู้ว่าการราชการจังหวัดชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
วันนี้เรามาประชุมสภาเทศบาล เรามีการถ่ายทอดเสียงตามสายด้วยนะครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๓ ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ
ตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเรียนเชิญ มีไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมเป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๑๐ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล กองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน ๒ ท่าน ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๒ ท่าน คือ ๑. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
๒. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่สมาชิกคุณโสพล วงศ์สอาด ได้เสนอมานั้นมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ครับ
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ในคําสั่งหน้าสุดท้ายคําสั่งของท่านนายกฯ นะครับ
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
๑. นายนิกร โตจีน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท กรรมการ
๒. นายเฉลิม บุญสรรค์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ร.พ. ชัยนาทนเรนทร กรรมการ
๓. นางสาวผานิต คงธรรม ผู้แทนชุมชน กรรมการ
ซึ่งปัจจุบันนี้อาจารย์เฉลิมได้เสียชีวิตไปนานแล้วในคําสั่งนี้ยังไม่ได้แก้ไข กรุณาช่วยตรวจสอบ
ด้วยครับ ขอบคุณครับ

- ๔ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุชาติ อรุณเมือง
ขออนุญาตครับ ผมขอประสานก่อนนะครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ต้องขออภัยในเรื่องของเอกสารนะครับ คือจริง ๆ แล้ วจะมีเอกสารฉบับหนึ่ งประกาศเมื่อ
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากนายเฉลิม บุญสรรค์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ
ร.พ.ชัยนาทนเรนทร ได้เสียชีวิตลง จึงมีคําสั่งจากนายกเจษฎา สี่พี่น้อง แต่งตั้งให้นายวิชิต
แก้ ว จิ น ดา ประธานชมรมผู้ สู ง อายุ ร.พ.ชั ย นาทนเรนทร คนใหม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาทแทนนะครับ ต้องขออภัย
ครับที่เอกสารตกหล่นนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับเข้าใจไหมครับ ตามที่ท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด ได้เสนอมานั้น มีท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาล เสนอเป็ น อย่ า งอื่ น ขอเชิ ญ (ไม่ มี ) ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ ส มาชิ ก คุ ณ เกี ย รติ ศั ก ดิ์
วงศ์ เหลือง และสมาชิกคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ร่ วมเป็นกรรมการกองทุ นหลักประกัน
สุขภาพ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๑๑ – ๑๔ )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ
ประธานสภาเทศบาล ญั ต ติ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๕

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ หน้า ๑๕ – ๑๖ )

- ๕ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ ขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๖

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ รับมอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างของ บริษัทแกรนด์ มิราเคิล แอสเสท จํากัด
(กองช่าง)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ หน้า ๑๗ – ๑๘ )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ รับมอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างของ บริษัทแกรนด์ มิราเคิล แอสเสท จํากัด (กองช่าง)
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๗

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ รับมอบระบบสาธารณูปโภค (ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ําและระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง) โครงการ MODERN LAND ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท (กองช่าง)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕ หน้า ๑๙ – ๒๓ ) และผมขอชี้แจงนะครับมัน
มีพิมพ์ซ้ําอยู่อันหนึ่งนะครับ โฉนดเลขที่ ๑๓๗๓๑ นะครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับแก้ไขด้วย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงเมื่อ
สักครู่นี้ หมายเลขโฉนดแต่ละแปลง ๆ นี้ผมก็อยากทราบว่าได้ยกที่อันนี้ให้เป็นของหลวงหรือ
ยังครับ ผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาลผู้ขออภิปรายครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ๆ รู้ช่วยตอบด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๖ นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล
กระผมนายปกรณ์ ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท สําหรับที่ ๆ โอนให้เทศบาลฯ
ต้องไปจดทะเบียนโอน แต่ในกรณีนี้แค่แสดงความจํานงหรือมีหนังสือมอบให้เทศบาลฯ ก็ถือว่า
สมบูรณ์ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณมากครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ รับมอบระบบสาธารณูปโภค (ถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบาย
น้ําและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง) โครงการ MODERN LAND ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๘
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ คุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับตอนนี้ระบบของการ
ที่ตอนเช้านะครับ เรื่องรถประชาสัมพันธ์นะครับ การที่รถประชาสัมพันธ์มาวิ่งประชาสัมพันธ์
เรื่องสินค้าอะไรต่าง ๆ มันเป็นอํานาจการอนุญาตของเทศบาลฯ เราแต่เสียงที่รถใช้
ประชาสัมพันธ์มันดังเกินไปนะครับ ก็อยากจะให้พิจารณาในการอนุญาตครั้งต่อไปมีการควบคุม
เรื่องความดังของเสียง เพราะว่าตอนเช้าอย่างประกาศของเทศบาลฯ ของเรานี้ ตอน ๘ โมงเช้า
หรือ ๖ โมงเย็นนะครับ ที่บอกว่าน้ําไม่ไหล ไฟไม่มาและก็รถพวกนี้วิ่งประชาสัมพันธ์ผ่านมา
บางที่มันฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือบางครั้งการที่บางคนกําลังคุยธุระปะปังกันอยู่พอรถผ่านมาก็
ทําให้พูดจากันไม่รู้เรื่อง ก็เลยอยากให้ควบคุมระบบเสียงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ก็คงต้องฝากไว้นะครับ มันกี่เดซิเบลก็ไม่รู้เหมือนกันช่วยควบคุมด้วยเรื่องระบบรถ
ประธานสภาเทศบาล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าหรือว่างานอะไรแบบนี้ใช้ไหมครับ ช่วยควบคุมด้วย ท่านสมาชิก
ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งามครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในเขตชุมชนศรีวิชัยนั้นนะครับ ขอถังขยะลูกหนึ่ง
มันทําไมยุ่งยากจัง ผมก็โทรไปหารองตั้งไม่รู้กี่ครั้ง แค่ลูกเดียวท่านก็บอกยังไม่ได้โทร ๆ มันเป็น
อย่างไงครับ ประชาชนเขาเดือดร้อนคือตรงนี้ขออีกลูกเดียวมันเป็นอะไรไปครับ เพราะนี้รถมันก็
วิ่งอยู่แล้ว ผมก็ยังแปลกใจ ชาวบ้านแถวนั้นก็มาหาผมเรื่อยผมก็บอกเดี๋ยว ๆ ผมจะถามให้ ผมก็
โทรไปถามรองปิยะ ๆ ก็บอกยังครับ ๆ เอ๊ะมันเป็นอย่างไรลองช่วยชี้แจงหน่อยนะครับ เพราะ
ผมก็ทําหน้าที่ของผมแล้วฝากบอกประชาชนชุมชนศรีวิชัยด้วยนะครับว่าผมนี้ได้สอบถามคณะ
ผู้บริหารแล้ว แล้วขอเชิญคณะผู้บริหารช่วยตอบให้ด้วยครับขอบคุณครับ

- ๗ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ถังขยะตรงบริเวณไหนครับ
แถวชุมชนศรีวิชัยครับ
ขอเชิญคุณปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกฯ เชิญครับ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
ครับก็ขอโทษผ่านทางท่านทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม นะครับพอดีวันนี้เพิ่งจะจดไว้ก็จะส่ง
รองนายกเทศมนตรี
มอบให้ท่าน ผอ.สุชาติ วันนี้ครับนี่ก็ยังไม่รู้จะติดขัดตรงไหน ขอเชิญท่าน ผอ.สุชาติ ดีกว่าครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เชิญ ผอ. สุชาติ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุชาติ อรุณเมือง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผอ. กองสาธารณสุขฯ กระผมสุชาติ อรุณเมือง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับเนื่องจากตรงท่าแจงมีปัญหานิดหน่อยครับ
เนื่องจากถังขยะเดิมที่จะอยู่ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา แต่ว่าจากการประชุมของจังหวัดนี้บอกว่าการที่
เอาถังขยะไปตั้งบริเวณเขื่อนเรียงหินที่เราทํามาใหม่นี้มันไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เนื่องจากอาจจะ
มีเศษอะไรต่าง ๆ ลงแม่น้ําได้ เขาก็เลยให้ปรับผมก็เลยปรับทั้งหมดเลยในริมฝั่งที่ติดแม่น้ํา
เจ้าพระยาเราก็เอามาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง เนื่องจากพอมาอยู่ฝั่งหน้าบ้านของพี่น้องประชาชนเราก็ไป
ทํ า ความเข้ า ใจแล้ ว นะครั บ เขาก็ ไ ม่ อ ยากให้ ถั ง ขยะอยู่ ห น้ า บ้ า นเขานะครั บ คื อ เช้ า ก็ ไ ปอยู่
เหมื อนเดิ ม จากการประชุม จังหวัดเขาก็บอกว่าเทศบาลฯทํ าไมถึงช้าไม่ได้ถังขยะ คือวันนี้
ลูกน้องเราก็นํามาไว้ฝั่งซ้ายแล้วนะครับ แต่ว่าในกรณีลูกนี้ได้นําไปเสริมแล้วนะครับ เพราะว่า
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านประสานมาครับผม ขอบคุณมากครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับขอบคุณท่าน ผอ.สุชาติ นะครับ คือตอนนี้ถังมันมีอยู่แล้ว แต่มันไปทางบ้านใครก็
ประธานสภาเทศบาล ไม่ชอบก็ต้องโยกไปอีกที่หนึ่งโยกกันไปโยกกันมามันก็จะเกิดปัญหา ขอเชิญคุณทวีศักดิ์
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
เรียนท่านประธานครับ ผมอยากจะชี้แจงให้เข้าใจครับ คือไปวางตามที่ไม่ใช่หน้าบ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล
คนก็ได้ครับเขาระบุที่ไว้นะครับ ว่าไปวางตรงนี้ก็ได้ ๆ แต่ก็คณะผู้บริหารก็ไม่ทําสักที
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เอาอย่างนี้คุณทวีศักดิ์ ไปดูทีได้ไหมว่าตรงไหนมันวางได้ที่ชาวบ้านเขาพอใจ
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
ก็ลองไปถามชุมชนดูนะครับว่าเขาจะให้วางตรงไหนได้ เพราะเขาก็สั่งผมมาแล้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมก็ทําตามหน้าที่ของผมไปแล้ว ๆ ตอนนี้เสียงตามสายก็ไม่รู้ว่าเขาฟังอยู่หรือเปล่า
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ฟังครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล

ฟังก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ

- ๘ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ผอ.สุชาติ ช่วยไปดูหน่อยนะครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุชาติ อรุณเมือง
เอาไปเสริมแล้วครับ ท่านประธานครับ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ (ไม่มี) ผมขอนัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อ
พิ จ ารณาการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ แ ละขอกั น เงิ น
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ สํ า หรั บ เอกสารการประชุ ม จะนํ า เสนอให้ ทั น ภายในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๗ (คือวันพรุ่งนี้) หากนําเสนอไม่ทันขอเป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
คือวันที่ประชุม ขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๕ น.
…………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ และได้ทําการตรวจรายงานฯ
เมื่อวันที่.................................................... เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

