ผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 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
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายภัณฑารักษ์
๑๐. นายเอกชัย
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายสุธี
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายสุชาติ
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายอานนท์
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายสุริยัน
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายเกียรติศักดิ์
วงศ์เหลือง
๑๗. นายแสวง
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นายกิตติ์ชนม์
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นายสุขสันต์
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐. นายทวีศักดิ์
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรชัย
๒. นายนพดล

รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายปกรณ์
๒. นายสมโภชน์
๓. นายไชยรัตน์
๔. นางปวีณา
๕. นายสุวรรณ์
๖. นายจารุวัฒน์
๗. นางสมพิศ
๘. นางสาวสุวพีร์
๙. นางสราวรรณ

ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
โมรา
อนุกูล
พวงน้อยปภา
เชาวลิต
ขําเอี่ยม

ผู้เข้าร่วมประชุม
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
/๑๐ นายไพรัตน์ . . .

-๒๑๐. นายไพรัตน์
๑๑. นายราเชนทร์
๑๒. นายสมชาย
๑๓. นายณัฐพงศ์

ปั้นชูศรี
อัศเวศน์
พึ่งน้อย
นวลแสง

แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

รอดรุ่งเรือง
พัวพานิช
บุตรอภิสิทธิ์

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายนพดล
๒. นายไพโรจน์
๓. นายวีระศักดิ์
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ง ที่ ๒ ประจํ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ ส ภาเทศบาลพิ จ ารณาร่า ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสาร
พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม
๑๗ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ
เรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เลขานุการสภาเทศบาล
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
......................................................................................................
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ให้ เ รี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งชั ย นาท
สมั ย สามั ญ สมั ยที่ ๓ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ เป็ นต้ น ไป
มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

( นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง )
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

-๓นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ไปให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบ
ประธานสภาเทศบาล ล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเชิญ
คุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ในหนังสืออันนี้หน้า ๔ นะครับ มันไม่ใช่ชื่อผมนะครับ ผู้ขอ
อภิปรายมันต้องของคุณกิตติ์ชนม์ นะครับหน้า ๔ วรรค ๒ ท่านดูนะครับ ท่านทราบหรือยังครับ
เรื่องที่ ๒ อยากจะให้แก้ไขคือเรื่องที่เจ้าหน้าที่ได้เอาการบันทึกไปให้กับสมาชิก ท่านดูสิครับ
วันที่ตอนที่อภิปรายวันที่ ๓ ไม่ได้ลงวันที่แต่เดือนสิงหาคม ท่านประธานก็บอกว่าให้ใส่วันนี้คือ
วันที่ ๓ และก็วันนี้จะขอให้สภารับรองกลับกลายเป็นวันที่ ๒๘ กรกฎาคม จะเอาวันไหนกัน
แน่ครับ เดี๋ยวสภารับรองมันจะผิดเอานะครับ ขอขอบคุณครับ
ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับช่วยตรวจสอบให้ละเอียดด้วย มีสมาชิกท่านใดจะขอ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘๙
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๙ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สําหรับการพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล วาระ ๑ เป็นการรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระ ๑
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ สําหรับในการพิจารณาร่าง
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านความเห็นชอบใน
วาระ ๑ ไปแล้วนั้น ลําดับต่อไปให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ ง มี จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน
แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยให้เสนอชื่อในที่ประชุม ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ ต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้น
แต่ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น อย่ า งอื่ น และให้ นํ า วิ ธี ก ารเลื อ กตามข้ อ ๑๒ ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับโดยอนุโลม

-๔ขอปรึกษาในที่ประชุมว่า จะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะกําหนดให้มีกี่คน ขอหารือในที่
ประชุม
นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายแสวง สงใย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
จํานวน ๓ คน
ขอมติที่ประชุมครับ
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จํานวน ๓ คน

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้มีจํานวน ๓ คน ผมขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ ฯ ท่านที่ ๑ ขอเชิญครับ
นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนายกิตติ์ชนม์
ศุภสิทธิกุลชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
โดยมีผู้รับรอง ๑. นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายสุธี ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เมื่อที่ประชุมเสนอชื่อ นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
ประธานสภาเทศบาล คนที่ ๑ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ
บุคคลอื่น ก็ถือว่านายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๑ ครับ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๒ ขอเชิญครับ
นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนายอานนท์
ลิ่วนภโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
โดยมีผู้รับรอง ๑. นายสุชาติ สรสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายสุริยัน ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม เสนอชื่ อ นายอานนท์ ลิ่ ว นภโรจน์ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ
ประธานสภาเทศบาล คนที่ ๒ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ
บุคคลอื่น ก็ถือว่านายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๒ ครับขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๓ ขอเชิญครับ
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
โดยมีผู้รับรอง ๑. นายเอกชัย ภู่เปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช สมาชิกสภาเทศบาล

-๕นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เมื่อที่ประชุมเสนอชื่อ นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
ประธานสภาเทศบาล คนที่ ๓ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ
บุคคลอื่น ก็ถือว่านายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๓ ครับ
ดังนั้น สรุปผลการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๓ คน ดังนี้
๑. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล
ในวาระ ๒ ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๒
“ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ”
เมื่อที่ประชุ ม ได้เลื อกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอให้ส มาชิ กเสนอว่ าจะให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติ
อย่างไร ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับในการพิจารณาวาระ ๒ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเสนอให้มีการ
แปรญัตติ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน ต่อจากนั้นให้คณะกรรมการสามัญประจํา
สภาได้พิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในวาระ ๒ ต่อไป
ตามที่คุณโสพล วงศ์สอาด ได้เสนอมานั้น ขอผู้รับรอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล อย่างอื่น ขอเชิญครับ เป็นอันว่าสภาได้มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ ๓ วัน
นับตั้ งแต่ วัน เสาร์ ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ถึ งวั นจั น ทร์ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ตั้ ง แต่เ วลา
๐๘.๓๐ น. ถึ ง ๑๖.๓๐ น. ของแต่ ล ะวั น ต่ อ จากนั้ น ให้ ค ณะกรรมการสามั ญ ประจํ า สภา
พิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในวาระ ๒ ต่อไป
และขอกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ

-๖นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่องประชา
สัมพันธ์เล็กน้อยนะครับ คือเนื่องจากว่าวันที่ ๑๖ สิงหาคม ที่จะถึงนี้นะครับ ที่จะมีการขี่
จักรยานเทิดพระเกียรตินะครับคือโครงการ Bike For Mom ก็ขอเรียนเชิญชวนและ
ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านประธานและท่านสมาชิกหรือพี่น้องประชาชนที่ได้ฟังเสียงตามสาย
คือเทศบาลฯ เราจะมีการรวมพลที่จะขี่จักรยานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม นี้นะครับตอนเที่ยงที่
เทศบาลฯ เหตุ ผ ลก็ คื อ ว่ า คนที่ ขี่ จั ก รยานต้ อ งเอาบั ต รประชาชนมาด้ ว ยและก็ เ พื่ อ ที่ ช มรม
จักรยานจังหวัดชัยนาทของเรานําโดยคุณองอาจ หลําอุบล เขาจะเอาบัตรประชาชนเรานี้ไปเอา
Barcode ที่จังหวัดมาติดให้จักรยานทุกคัน เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะลงใน
กินเนสส์บุ๊กนั้น เขาต้องมีการสํารวจที่แท้จริงว่ามีคนขี่จักรยานกี่ท่านครับ เป้าหมายขั้นต้นอยู่ที่
ขี่ประมาณ ๔ กิโล คงประมาณออกจากชัยนาทไปก็ถึงตรงท่าทรายก๊กเพ้งนะครับ ก็ขอเชิญชวน
ทุกท่านนะครับ วันที่ ๑๖ สิงหาคม นะครับแต่งกายก็เสื้อโทนสีฟ้ามาพบกันที่เทศบาลฯ นะครับ
ตอนเที่ยงเอาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อมายิง Barcode ขอบคุณครับ
ขอเชิญอาจารย์สุธี ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี
ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะขอกล่าวขอบคุณท่านรองนายกฯ ธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
และกองช่าง เนื่องจากเทศบาลซอย ๖ ตรงโรงบําบัดขยะถนนมันทรุด ก็ขอร้องให้ไปปะถนน
ปรากฏว่าหายไป ๒ วันเพิ่งรู้เหตุผลยางแอสฟัล์ติกหมด ท่านรองนายกฯ ธรรมศักดิ์ มาเล่าให้ฟัง
เมื่อสักครู่นี้แต่ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับ แล้วคอสะพานในซอย ๓ ทรุดจากสะพานเดิมทําให้เหล็ก
โผล่เหล็กข้ออ้อยโผล่มา ๑ ฟุต ท่านก็ให้กองช่างไปซ่อมเรียบร้อยแล้ว กระผมในนามประชาชน
ของเทศบาล ซอย ๖ ขอกราบขอบคุณท่านรองฯ ธรรมศักดิ์ และกองช่างทุกคน ขอขอบคุณ
ครับ
ครับ ขอเชิญคุณอานนท์ ครับ

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดในวาระอื่น ๆ มีทั้งหมด ๓ เรื่องครับ เรื่องที่ ๑
ผมก็อยากจะบอกกล่าวถึงท่านนายกฯ เจษฎา ว่าถ้ามีใครมาฟ้องเกี่ยวกับเรื่องถังขยะที่อยู่หน้า
ตลาดภาษีซุง ท่านไม่ต้องไปฟังหรอกครับ เพราะว่าผมรับผิดชอบเองมันไม่เหม็นหรอกครับ ผม
ไปถามแม่ค้าแถวนั้นบอกเวิร์คไม่เหม็น พอตกเย็นเจ้ปุ้ยก็เอาน้ําพร้อมผงซักฟอกมากวาดมาล้าง
ทําความสะอาดทุกวัน มันก็เลยทําให้สะอาดหูสะอาดตากลิ่นก็ไม่เหม็น คนมาฟ้องนี้ผมก็ไม่รู้ว่า
เป็นใครนะครับ ก็คงมีล่ะครับแต่ถ้าคราวนี้ม าฟ้องท่านนายกฯ บอกโน้นไปด่าอานนท์โน้ น
เพราะว่าอานนท์เป็นผู้รับผิดชอบโยนมาหาผมเลยนะครับ เดี๋ยวผมชนกับเขาเอง เรื่องที่ ๒ ครับ
ก็เป็นเรื่องเสียงตามสายปรากฏว่าเสียงตามสายมันเสียมานานมากแล้ว ตั้งแต่ซอยแพ่งด่านจน
อ้อมไปถนนชัยณรงค์จนถึงร้านโกยุ้ยนะครับ ปรากฏว่าประชาชนแถวนั้นไม่ได้ยินเสียงเลย
ก็อยากให้ผู้ที่รับผิดชอบไปซ่อมทําให้เขาเถอะครับ เพราะว่าเขาอยากจะได้ยินว่าเทศบาลฯ มัน
มีอะไรกันบ้างเขาจะได้ตามข่าวสารกันนะครับ ส่วนเรื่องที่ ๓ มันก็เข้าพรรษาไปแล้วฝนมันก็เริ่ม
ตก พอฝนมันเริ่มตกยุงมันก็เริ่มมา มันเป็นธรรมชาตินะครับ เราก็อยากจะขอร้องผู้ที่มีหน้าที่

-๗รับผิดชอบที่จะปราบยุงช่วยไปฉีดยุงให้ด้วย เพราะยุงลายมันก็เยอะนะครับ แต่ที่ผมทําไมต้อง
มาพู ด เรื่ อ งยุ ง ก็ จ ะมาตํ า หนิ ลู ก น้ อ งแผนกฉี ด ยุ ง ของท่ า นนี้ ล ะครั บ ทํ า งานไม่ เ วิ ร์ ค เลยครั บ
มีคนไลน์มาบอกผมทางโทรศัพท์ มาฟ้องก็มีเขาบอกว่าเขาแอบดูลูกน้องของท่าน เดินลูกเดียว
ไม่ยอมฉีดเท่าไร พอเห็นคนปั๊บเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปฉีดให้เขาเห็นนะครับ แต่ถ้าไม่มีคนเดิน
กันลูกเดียว ทั้ง ๆ ที่ยุงนี้ตอนนี้มันไม่ค่อยจะเข้าไปอยู่ที่บ้านคนแล้ว มันอาศัยป่าครับเป็นที่หลับ
ที่นอนของมันในป่านี้เราก็ควรจะต้องฉีดบ้างมันจะได้ตาย แต่นี้มันไม่ฉีดครับ เขาเดินโดยเฉพาะ
ซอยบางตาทองนี้แหละคนที่ฟ้องผมนี้อยู่ที่ซอยบางตาทอง เขาบอกเขาแอบดูมาหลายครั้งแล้ว
เขาทนไม่ไหวเขาก็เลยให้ผมช่วยพูดให้ลูกน้องแผนกฉีดยุงปรับปรุงตัวเสียใหม่ ผมขอขอบคุณ
ท่านประธานครับ ส่วนงบประมาณที่ผ่านไปผมไม่ติดใจเลยผมไว้ใจท่านนายกฯ ครับและก็คณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์นะครับและก็สุจริต บ้านเมืองของเราทุกวันนี้เจริญขึ้นไป
เยอะนะจังหวัดชัยนาทนี้ไม่เหมือนเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้วผมได้เป็นสมาชิกเทศบาลฯ ใหม่ ๆ โอ้โห้
เพื่อนผมมานี้บอกโจรเยอะหรือเปล่ายังไม่ทันจะทุ่มหนึ่งเลยปิดบ้านใครบ้านมันกันหมดแล้ว
คิดว่าโจรมันเยอะแต่ตอนนี้มันเจริญแล้วครับไฟฟ้ามันจะสว่างไสวมากกว่าเก่า ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
รองนายกเทศมนตรี
อานนท์ ได้อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการฉีดยุงนะครับ ทางกองสาธารณสุขฯ ที่ผมดูแลอยู่ก็จะนํา
ไปปรึกษาและปฏิบัติดูหาวิธีเพื่อกําจัดยุงลายให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล พอดีเมื่อกี้ท่านสมาชิกอานนท์ ได้พดู ถึง
เรื่องเสียงตามสาย ผมก็จะขอเสริมสักนิดหนึ่งครับ แถวร้านโกยุ้ยมันเสียเรื่อยผมจะขอเพิ่มอีก
สักตัวได้ไหมครับคือมาติดที่หน้าร้านผมเลยเวลาคนจะขึ้นลงท่าเรือข้ามฟากจะได้ยินข่าวสาร
เวลามันเสียนี้ของผมจะได้ดังเพราะมันเสียเรื่อยครับ เสียเรื่อยจริง ๆ ผมไม่ค่อยได้ยินข่าวเลยจะ
ขอเพิ่มสักตัวได้ไหมครับติดที่หน้าร้านผมเลย เวลาคนสัญจรลงท่าเรือจะได้ยินข่าวสารบ้างนะ
ครับ ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ ท่านนายกฯ รับทราบจะดูแลให้ครับ สมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้สภาเทศบาลทําการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระ ๒ วาระ ๓ ในวันอังคารที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.

-๘(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย ) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
..................................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )
(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )
(ลงชื่อ)
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

สภาเทศบาลเมืองชัยนาทมีมติ
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
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