บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์
๒. นายโสพล
๓. นายนิกร
๔. นายทรงศักดิ์
๕. นางสาวศศิธร
๖. นายภัณฑารักษ์
๗. นายเอกชัย
๘. นายศักดิ์สิทธิ์
๙. นายสุชาติ
๑๐. นายอานนท์
๑๑. นายสุริยัน
๑๒. นายเกียรติศักดิ์
๑๓. นายแสวง
๑๔. นายสุขสันต์
๑๕. นายทวีศักดิ์

ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายสุธี
๒. นายนพดล
๓. นายกิตติ์ชนม์

ศรีภักดี
เจริญหินทอง
ศุภสิทธิกุลชัย

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลย

๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายปิยะ
๔. นางญาณี
๕. นายไพโรจน์
๖. นายปกรณ์
๗. นายสมโภชน์
๘. นายไชยรัตน์
๙. นายไพฑูรย์
๑๐. นายสุวรรณ์
๑๑. นายสุชาติ
๑๒. นางสาวสุวพีร์
๑๓. นางสราวรรณ

สี่พี่น้อง
รัตนเกียรติชัย
เหล่าสุวรรณ
ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
โชติการุณย์
โมรา
อรุณเมือง
เชาวลิต
ขําเอี่ยม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
แทน รก.ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

/๑๔ นางกัสมาพร . . .

๑๔. นางกัสมาพร
๑๕. นายสมชาย
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นายณัฐพงศ์
๓. นายไพรัตน์
๔. นางนันทิยา

- ๒ บัวภิบาล
พึ่งน้อย

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง

ดีประดิษฐ์
นวลแสง
ปั้นชูศรี
พงษ์ทอง

รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และญัตติอื่น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบแล้วนั้น
วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
.......................................................

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้เปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองชัยนาทพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) รณภพ เหลืองไพโรจน์
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทําผลการประเมินการจัดบริการ
ประธานสภาเทศบาล สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ปี ๒๕๖๑ ซึ่งปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๖ ลงวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๖๑ ให้นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองตามแบบประเมินฯ รายงานที่ประชุม
สภาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ทราบ รายละเอี ย ดตามเอกสารที่แ จกให้ส มาชิก สภา
เทศบาลทุกท่านทราบ
- ๓ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๔ ครั้ง ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ
ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๔ ครั้ง โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ทีประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๔)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล
ด้วยกับญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองคลัง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๕ – ๖)

- ๔ -

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล
ด้วยกับญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๗ – ๒๒ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป ราย ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี ) ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใด
ประธานสภาเทศบาล
เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๒๓ – ๒๔ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป ราย ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี ) ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใด
ประธานสภาเทศบาล
เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๕ ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลทําหน้าที่คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
- ๕ -

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๒๖ – ๒๗)
ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวศศิธร
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ ท่าน
ดังนี้ ๑. นายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล
ขอสมาชิกรับรอง (สมาชิกรับรอง ๑๒ ท่าน)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่า สท.ศศิธรฯ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล คือ ๑. นายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล
ขอเชิญคุณสุริยัน ศรีภักดี ครับ
นายสุริยัน ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุริยัน
ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑. นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล/
สมาชิกสภาเทศบาล ๒. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายเอกชัย ภู่เปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล
ขอสมาชิกรับรอง (สมาชิกรับรอง ๑๒ ท่าน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่า สท. สุริยันฯ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ ท่าน คือ ๑. นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล/
สมาชิกสภาเทศบาล ๒. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายเอกชัย ภู่เปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบด้วยกับการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
และการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

- ๖ -

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะแจ้งท่านประธานสภา
ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ได้รับทราบว่าขณะนี้รถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองชัยนาทนั้นเก่าแก่
เต็มทีปัจจุบันหลายคันก็ยังเสียอยู่ ประชาชนเดือดร้อนครับเดือดร้อนมาก ๆ มีทั้งวัด เรือนจํา
พี่ น้ อ งประชาชนทั้ ง ๓ เขตใช้ บ ริ ก ารอยู่ แต่ ข ณะนี้ ยั ง ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ผมขออนุ ญ าตเรี ย น
ท่านประธานสภาผ่านไปยั้งคณะผู้บริหารว่า งบประมาณใหม่นี้ก็อยากจะให้ตั้งงบรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล ไว้ด้วย ต้องเร่งด่วนด้วยนะครับ เพราะว่าประชาชนเดือดร้อนครับท่านประธาน ขอ
ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยอธิบายให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล ครับก็เพิ่งทราบมาท่าน ผอ.สาธารณสุขฯ ว่าชํารุดอยู่ครับ อย่างนี้ได้ไหมครับ ผมขอ
เสนอแนะว่าวันศุกร์อาจจะมีประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีเงินเข้ามานะครับ เราอาจจะคุยกับ
ท่านสมาชิกนอกรอบว่าหรือโครงการที่เราประชุมผ่านมาแล้วนี้อาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะ
ครับ ถ้ามันมีอยู่ในแผนปี ๒๕๖๑ ก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ซึ่งปีงบประมาณใหม่เดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อน ก็รับเรื่องนี้ไว้ครับท่านสมาชิก ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจกตารางการปลูกสร้างอาคารของผู้ที่
ปลู กบ้านริ ม แม่น้ํา ในนี้คิดว่าจํ านวนกว้างและยาวออกมาเป็นตารางเมตรนี้ ในส่วนที่เป็น
ตารางเมตรนี้จะใช้คิดเป็นเงินหรือเปล่าครับ เพราะมันอยู่ในโฉนดครับที่คิดจะคิดในส่วนที่
ต่อเติมข้างหลังหรือเปล่าครับ เพราะเจ้าท่าเขาได้มาวัดไปแล้วนะครับ ที่แจ้งในนี้เพราะว่าจะคิด
เป็นเงินหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องของ
กรมเจ้าท่านั้นมันเป็นกฎหมายของกรมเจ้าท่า ถ้าสิ่งใดที่ผิดพลาดในการวัดในการอะไรต่าง ๆ
เราสามารถอุทธรณ์ได้นะครับ เพราะว่าทําทั้งประเทศ ผมเชื่อว่าความผิดพลาดมันมีอยู่แล้วแต่
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร สมมุติว่าเราวัดไปแล้ว ๑๐ เมตร แต่จริง ๆ
๑๒ เมตร เขาก็ต้องมามีพยานบุคคลมาสอบ ถ้ามีอุทธรณ์นะครับท่านไม่ต้องห่วงถ้าอันไหน
วัดเกินไปหรือวัดขาดไป มันสามารถอุทธรณ์ได้นะครับ ขอเรียนว่าเนื้อที่อาคารตารางเมตรนี้
มัน
เป็นการออกใบอนุญาตส่วนหนึ่ง แต่ในอนาคตถ้ามีเก็บค่าธรรมเนียมเขาอาจจะเอาตรงนี้มา
เก็บ
แต่ท่านก็สามารถอุทธรณ์ได้ ตรงนี้ไม่ใช่ที่รุกล้ําเป็นที่โฉนดต่าง ๆ เขาก็ไปอุทธรณ์ที่กรมเจ้าท่า
ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับ ขอบคุณครับ

- ๗ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ หากไม่มี ขอขอบคุณท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ทุกท่าน ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวพรทิพย์ สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่...................................
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์)

