ผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
๑. นายเจษฎา
สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
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
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายเอกชัย
๑๐. นายสุธี
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายสุชาติ
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายสุริยัน
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายเกียรติศักดิ์
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายแสวง
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายกิตติ์ชนม์
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายสุขสันต์
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นายทวีศักดิ์
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรชัย
๒. นายภัณฑารักษ์
๓. นายนพดล
๔. นายอานนท์

รัตนเกียรติชัย
สินทรัพย์
เจริญหินทอง
ลิ่วนภโรจน์

รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

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

รอดรุ่งเรือง
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ฉลองวงษ์
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๑. นางสาวทรงสุนีย์. .

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

นิลเทียน
ปั้นชูศรี
อัศเวศน์
พึ่งน้อย
บุตรอภิสิทธิ์
นวลแสง

แทน 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
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระ ๒ วาระ ๓
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบแล้วนั้น วันนี้มี
สมาชิกมาประชุม ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระ ๒ วาระ ๓

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภา พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ
ประธานสภาเทศบาล อ่านรายงานการประชุม
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

อ่านรายงานการประชุม ฯ
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่คณะกรรมการได้อ่านรายงานการประชุมฯ ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ควรผ่ า นร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ส่วนในวาระ ๓ ไม่มีการ
อภิปราย
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

- ๓ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๔ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( กองวิชาการและแผนงาน ) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนได้ฝากผมมาเมื่อเช้านี้
ฝากให้คณะผู้บริหารช่วยดําเนินการด้วย ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องท่อน้ําทิ้งครับ
ขณะนี้มันส่งกลิ่นเหม็นออกมาเยอะตามท่อตามอะไรนะครับ ผมคิดว่าผู้ที่เอาน้ําทิ้งคงจะเอาเศษ
อาหารทิ้งลงมาตามท่อตามบ่อพักมันมีกลิ่นเหม็นและเรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับเครื่องออกกําลังกาย
บางที่ มั น ชํ า รุ ด ประชาชนจะไปออกกํ า ลั ง กายมั น ใช้ ไ ม่ ไ ด้ เห็ น บอกว่ า ไปที่ ห นองระแหงที่
หนองระแหงก็ชํารุดเหมือนกันเลยออกไม่ได้ ประชาชนอยากจะฝากผู้บริหารด้วยว่าอันไหนที่
ชํารุดเครื่องออกกําลังกายนะครับ ถ้าซ่อมได้ช่วยซ่อมก่อนได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบข้อ ๒ ก่อน
นะครับ เครื่องออกกําลังกาย เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปเช็คดูว่าตรงไหนชํารุดบ้าง
ต้องเอามาซ่อมแซมทั้งหมดนะครับ ขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงนะครับ ส่วนเรื่องท่อน้ําทิ้งที่มีกลิ่น
เหม็นผมไม่ทราบว่าทั่วไปหรือบริเวณไหน ทั่วไปใช่ไหมครับ ๆ ก็คงจะให้กองสาธารณสุขฯ ไป
เช็คดู นะครับและก็อาจจะต้องใช้รถดับเพลิงหรือว่าหาวิธีการทําดูนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะเรียนท่านประธานสภา
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจราจรนะครับ ปัจจุบันนี้จังหวัดชัยนาทในเขต
เทศบาลฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ รถติดทุกเช้านะครับไม่ทราบเรามีผู้ไปสอดส่องดูแลหรือเปล่า
สาเหตุที่รถมันติด ๆ เพราะอะไร แล้วเมื่อ ๒ – ๓ วันก่อนมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปขอร้องแม่ค้า

- ๔ ที่ขายของอยู่ริมฟุตบาตให้เลิกขายในเวลาไม่เกิน ๓ โมงเช้า ก็อยากจะทราบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ
มาทําตรงนี้เป็นคําสั่งของพวกเราหรือเปล่า เป็นคําสั่งของผู้บริหารหรือเปล่าครับ และก็อีกอย่าง
หนึ่งเรื่องพนักงานทําความสะอาดหรือพนักงานกวาดของเรา ผมขอปรึกษากับท่านผ่านไปยัง
คณะผู้ บ ริ ห ารครั บ ว่ า เรามี ก ารกํ า หนดโซนของผู้ ทํ า ความสะอาดหรื อ เปล่ า ครั บ อยากให้
คณะผู้บริหารจัดทําแผนผังว่าเส้นไหนใครรับผิดชอบ เผื่อว่าเวลาประชาชนมาร้องนี้เราจะได้รู้ว่า
พนักงานคนใดรับผิดชอบเส้นนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของข้าราชการนะครับ ควรจะยื่น
กิจกรรมตัวนี้ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อความสะอาดของบ้านเมือง
ชัยนาท ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
ประธานสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
พอดีท่านสมาชิกกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ได้พูดเรื่องนี้ผมก็ขอพูดเรื่องเดียวกัน เรื่องขายของคือ
อย่างนี้นะครับที่หน้าร้านนายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ หมอกระดูกนะครับอยู่ที่บ้านอดีต
นายกบุญ ทันเก่า เขาขายตรงนั้นมา ๒๐ กว่าปีร่วม ๓๐ ปี ตั้งแต่สามียังไม่ เสียสามีทํางาน
เทศบาลเหมือนกันชื่อยายโม่งครับ ขายลูกชิ้นครับและรถเข็นคันใหญ่อยู่หน้าร้านเลยบนถนน
นะครั บ ไม่ ไ ด้ อ ยู่ บ นฟุ ต บาตแล้ ว ตรงนั้ น รถแออั ด มานานแล้ ว ๆ ก็ คุ ณ สวง ทั บ ทิ ม ทอง
นักหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าว ก็ถามผมว่าโสพลทําไมเทศบาลฯ ปล่อยให้คนขายของบนทางเดินทาง
เท้าผมก็บอกว่าผมได้พูดแล้วในสภาก็พูดแล้วพอดีท่านประธานที่เคารพพอดีวันนี้ท่าน ผอ.สุ
ชาติ อรุณเมือง ก็มาประชุมด้วยผมก็เคยบอกเรื่องนี้นะครับชื่อยายโม่งอยู่หน้าร้านหมอทนง
ศักดิ์ หอมทรัพย์ หมอกระดูก ขายมานานใครมาว่าก็ไม่ยอมจะขายอยู่ตรงนั้น ที่จริงไปขายตรง
ห้างทวีกิจตรงนั้นยังจะดีกว่าที่มีพระคุณเจ้าไปบิณฑบาตตรงนั้นจะดีกว่าและตรงนั้นก็ถนนแคบ
และร้านอาหารก็มีอยู่ตรงนั้น ผมขออนุญาตพูดเรื่องเดียวกับท่านกิตติ์ชนม์ จะได้จบทีเดียว
เลยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องแรกเป็นเรื่อง
การจราจรที่ติดขัด ผมขอเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกให้ทราบสักเล็กน้อยนะครับ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลเรานั้น ถ้าบนฟุตบาตรนี้จะเป็นเรื่องของเทศบาลนะครับ แต่ถ้าบนผิว
จราจรนี้ จะเป็ นเรื่องของจราจรซึ่งผู้บังคับการจะมีตํารวจนะครับ ในตรงนี้นะครับมั นก็จ ะ
สอดคล้องมาถึงบริเวณที่คนขายของตอนเช้าจราจรไปไล่ ให้กําหนด ๓ โมงเช้านะครับ
ก็ขอเรียนแบบนี้ว่าจริง ๆ จราจรไม่อยากให้ขายก็เลยขอเขาว่าขายช่วงเช้าที่ส่วนใหญ่จะมีแม่ค้า
พวงมาลั ย ถ้ า ผมจํ า ไม่ ผิ ด แม่ ค้ า พวงมาลั ย และก็ ข ายกั บ ข้ า วที่ ช าวบ้ า นมาซื้ อ ของถวาย
พระบิณฑบาต จะมีในช่วงเช้าจริง ๆ เมื่อก่อนขายกันเลิกน่าจะเกือบเที่ยงหรืออย่างไง ผมไม่
แน่ใจนะครับแต่ว่าจราจรเขาขอร้องมาว่าไม่อยากให้ขายเลย ตกลงกันว่าเดี๋ยวให้ขายถึงบริเวณ
จริง ๆ ให้ ขายถึง ๘ โมงนะ ผมไม่ รู้ ๙ โมงมาอย่างไร เหรอครั บ จริง ๆ ตกลงกัน ๘ โมง
เพราะว่าพอ ๘ โมง เพราะว่าพอ ๘ โมงไปแล้วรถมันก็จะติดแล้ว แต่ทีนี้ท่านสมาชิกพูดถึงนี้ว่า
มันเป็นอํานาจของใครหรือคําสั่งใครใช่ไหมครับ จริงๆ ต้องขอเรียนแบบนี้ด้วยครับว่าบนผิว
จราจรเป็นอํานาจของตํารวจโดยตรงเลยนะครับ เขามีหน้าที่ดูแลในทางสาธารณะนะครับ

- ๕ น่าจะเป็นผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น ก็เรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าตํารวจเขามีอํานาจ
นะครับ สําหรับเรื่องแม่ค้าขายของบนฟุตบาตทางเท้าเรื่องริมถนนต่าง ๆ ขอเรียนว่ามันเป็น
ปัญหาเรื้อรังนะครับ คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับการขายของนี้มันมักจะสวนทางกันเสมอ
ผมก็พยายามจะดูเป็นเรื่อง ๆ ไปอะลุ่มอล่วยเป็นเรื่อง ๆ ไปนะครับ ไม่ได้ว่าไอ้ส่วนที่ไม่ได้ขายก็
มีเยอะนะครับ แต่ท่านไม่เห็นพอไม่ขายท่านก็ไม่เห็นแล้วถูกต้องไหมครับแต่จริง ๆ แล้วไม่ได้
ขายนั้นมีเยอะ ๆ กว่าขายเพียงแต่ท่านไม่เห็น เพราะว่าเราไล่ไปแล้วไม่มี เพราะฉะนั้นขอเรียน
ว่าเดี๋ยวรายที่ท่านสมาชิกพูดนี้ก็เขาขายมันก็เลยพูดยากนะขายมาตั้ง ๓๐ กว่าปี ผมว่านะและ
เป็นคุณโม่งนะครับแต่ผมจะไปดูว่าตรงไหนที่จะเหมาะสมกับเขานะครับจะพอไปไหว ก็เรียนกับ
ท่านประธานว่าเทศบาลฯ เรามันเป็นฝ่ายปกครองนะครับเรื่องบําบัดทุกข์บํารุงสุขมันเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนในการที่จะทํา ถ้าเอาตามระเบียบเป๊ะ ๆ บางที่มันก็เหนื่อยเหมือนกัน ขอเรียนว่า
บางเรื่องมันไม่ได้ตามอย่างใจนะครับ เพราะว่ามันติดขัดเรื่อง ๆ ของเราติดขัดเรื่องกฎหมาย
ผมขอเรียนเลยว่าเราเคยตรวจธรรมาภิบาลมาครั้งหนึ่ง ผมก็เรียนทางคณะกรรมการว่าจุดอ่อน
ของเทศบาลเราก็คือ เรื่องข้อกฎหมาย เพราะเทศบาลเราเป็นเทศบาลขนาดกลาง ขนาดเล็ก
จริงแล้วในสายตาของผม แต่ในตามกฎหมายของเราเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ แต่ในสายตาของ
ผมเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมี พี่น้องประชาชนทีมีความเรียกว่าระบบปฐมภูมิ คือเราอยู่
ด้ ว ยกั น แบบพี่ น้ อ งซะส่ ว นใหญ่ เพราะฉะนั้ น การบั งคั บ กฎหมายนี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งยาก ในที่ นี้
หมายความว่ามันเป็นเรื่องลูบหน้าปะจมูก เราก็ต้องค่อย ๆ ดูนะครับ ก็ผมขอเรียนท่านประธาน
ว่าเรื่องแม่ค้านั้นก็เป็นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เรื่องการขายของ คนทํามาหากินก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีก ซึ่งมันเป็นที่ตอบเป๊ะ ๆ คงจะไม่ได้ไล่ทุกคนเดี๋ยวเขาก็ชี้ไปทางโน้นไม่ไล่อีก
อะไรอย่างนี้ มันก็ยากก็เดี๋ยวเป็นเรื่อง ๆ ไปผมจะคอยดูว่าอันไหนที่มันจะติดขัดจริง ๆ เกิด
เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมจริง ๆ ก็คงจะต้องย้ายนะครับ ก็ขอเรียนกับท่าน
ประธานว่าจะทําให้ดีท่สี ุดว่าส่วนนี้มันละเอียดอ่อน ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล ครับ

ก็คงต้องใจเย็น ๆ นิดหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านนายกฯ ไปดูก่อนนะครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือมันมีอีกเรื่องหนึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
เรื่องเกี่ยวกับเราก็ทราบนะครับว่าการจําหน่ายบนฟุตบาตรนี้เราจะทําอะไรมันก็ฉีกเล็บเจ็บเนื้อ
แต่ ณ ปัจจุบันนี้มันเริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ครับ เราจะจํากัดวงอย่างไรครับ คือที่ผ่านมาแล้ว OK
เราก็ไล่ยากอยู่แล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้ให้มันลามไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องอะไรมากครับ อย่างข้าง
เทศบาลเรานี้แหละครับ เดิมทีมีแค่ ๒ ร้าน ตอนนี้มีเพิ่มร้านปลาหมึก มีเพิ่มร้านผลไม้ มาอีก
แล้วเมื่อเร็ว ๆ เมื่อ ๒ – ๓ วันนี้เอง ที่นี้ถ้าเราปล่อยไปนี้มันจะลามขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ถึงขั้นร้าน
กาแฟตรงแถว ๆ ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ก่อร่างสร้างตัวบนฟุตบาตรเลยก่อเป็นอาคารเลย
ครับ แล้วเราทําอย่างไรครับ เข้าใจครับนะเข้าใจว่าประชาชนหากินโดยสุจริต เราเข้าใจแต่เรา
จะทําอย่างไรเพื่อให้เขาเห็นใจเราบ้าง ว่าการทําแบบอย่างนี้คนเขาผ่านไปผ่านมาเขามองว่า
เทศบาลฯ ไม่เข้มแข็งพอบริหารงานเอาใจประชาชนมากเกินไป และอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่อง
หมวกกันน็อคนี้ OK จับนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แต่ผมว่าถ้าจะจับหมวกกันน็อคนี้
น่าจะไปจับถนนเส้น ๓๐๔ ชัยนาท – สุพรรณ หรือ ๓๔๐ นี้นะ ถ้าในเขตเทศบาลฯ ผมขอให้
เน้นเรื่องจับความเร็วหรือจับเสียงรถ เพราะเชื่อว่าถ้าใช้ความเร็วประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ไม่เกิน
๔๐ กิโลเมตร ตามกฎหมายนี้ผมว่าอันตรายอาจจะน้อยลงหรือมิฉะนั้นก็ให้สวมหมวกนิรภัย

- ๖ ก็ จ ริ ง แต่ ใ ห้ เ ป็ น หมวกเปิ ด หน้ า เพราะถ้ า ปิ ด หน้ า มิ จ ฉาชี พ อาจจะฉวยโอกาสตรงนี้ ไ ด้ ค รั บ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สําหรับเรื่องแม่ค้านั้นก็พยายามดูให้นะครับว่ามันเป็นไปได้นะครับ สําหรับเรื่องหมวกกันน็อค
ก็คงอย่างที่เรียนนะครับว่าในเรื่องของ พ.ร.บ.จราจร ซึ่งเป็นทางผู้บังคับการเป็นผู้ดูแลกฎหมาย
ตัวนี้อยู่ รักษากฎหมายตัวนี้ไม่ใช่ดูแลรักษากฎหมายก็เรื่องจํากัดความเร็วนั้น เทศบาลฯ เรา
ออกเป็นเทศบัญญัติไม่ได้นะครับ จริง ๆ ในอเมริกาออกได้นะครับมันจะมีเมืองหนึ่งจะมีคิวรี่บูท
เป็นนายกฯ เมืองนี้จะจํากัดความเร็วไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร เมืองนี้ก็จะมีแต่คนเดินแล้วก็คน
พิการเยอะกับรถวิลแชร์ จะไม่มีรถ ๆ วิ่งเร็วต้องไปวิ่งอีกเมืองหนึ่ง อันนั้นคืออเมริกาออกได้
จริง ๆ เมืองเราผมก็ไม่อยากให้รถวิ่งเร็วนะแต่เราไม่มีสิทธิที่จะออกกฎหมายในเรื่องของจริง ๆ
ผมอยากให้มี พ.ร.บ.จราจรอยู่กับเทศบาลฯ นะถ้าออกได้จะเป็นผลดี คือเราสามารถสร้างเมือง
ได้ว่าจะให้เป็นแบบไหน เช่น เราอยากให้เมืองเราไม่มีรถยนต์วิ่งเร็ว ใครขับเกินเราก็ปรับ อย่าง
นี้ ค นขั บ รถเร็ ว ก็ ไ ม่ ม าแล้ ว แต่ ข อเรี ย นว่ า ของเรามั น ไม่ มี ก ฎหมายตรงนี้ ที่ จ ะเป็ น ตั ว ออก
เทศบัญญัติได้นะครับ ของเราจะเป็นเรื่องรักษาความสะอาดจับปรับค่าขยะอะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เรื่องเล็กน้อยไม่สามารถที่จะไปดูแลตรงส่วนนั้นได้ครับ ก็เป็นปัญหาท่านสมาชิกคงพูดถึงให้ผม
ไปสะท้อนในตํารวจ ก็มีโอกาสจะลองพูดคุยดูนะครับ ขอบคุณมากครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาล ครับถ้าไม่มผี มขอฝากไว้เรื่องหนึ่งครับ เรื่องป้ายที่อยู่หน้าเทศบาลฯด้านขวามือถ้าเข้ามานะครับ
คือด้านนี้ป้ายเล็ก ๆ ไม่ทราบว่าใครรับผิดชอบอยู่ ป้ายทางขึ้นคนพิการที่ทับซ้อนอยู่เอาออกซะ
ทําด้านข้างนะทําป้ายด้านข้างซะมันดูแล้วไม่สวยงาม เพราะสองข้างเป็นธงชาติ แล้วเราเอาป้าย
นี้ไปปิดอีกมันดูไม่สวยงาม อยากให้ขยับออกไปทางด้านข้างนี้ก็ได้ครับ ทางบ้านนายชุ้นทําแผง
ตรงนั้นขยับละกัน มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

- ๗ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
........................................................เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )
(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )
(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

