บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์
๒. นายโสพล
๓. นายนิกร
๔. นายภัณฑารักษ์
๕. นายเอกชัย
๖. นายสุธี
๗. นายสุชาติ
๘. นายสุริยัน
๙. นายเกียรติศักดิ์
๑๐. นายแสวง
๑๑. นายกิตติ์ชนม์
๑๒. นายสุขสันต์
๑๓. นายทวีศักดิ์

ม่วงทอง
วงศ์สอาด
โตจีน
สินทรัพย์
ภู่เปี่ยม
ศรีภักดี
สรสิทธิ์
ศรีภักดี
วงศ์เหลือง
สงใย
ศุภสิทธิกุลชัย
ลัทธิเดช
ประโยชน์งาม

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
นายทรงศักดิ์
นางสาวศศิธร
นายศักดิ์สิทธิ์
นายนพดล
นายอานนท์

( ไม่มา )
( ลาป่วย )
( ไม่มา )
( ไม่มา )
( ไม่มา )

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเจษฎา
๒. นายณัฐพงศ์
๓. นางญาณี
๔. นายไพโรจน์
๕. นายปกรณ์
๖. นายสมโภชน์
๗. นายไชยรัตน์
๘. นายไพฑูรย์
๙. นายสุวรรณ์
๑๐. นายสุชาติ
๑๑. นางสมพิศ
๑๒. นางสาวสุวพีร์
๑๓. นางสราวรรณ
๑๔. นางกัสมาพร

สี่พี่น้อง
นวลแสง
ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
โชติการุณย์
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต
ขําเอี่ยม
บัวภิบาล

นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
แทน รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
/ ๑๕.นางสุกญ
ั ญา . . .

๑๕. นางสุกัญญา
๑๖. นายสมชาย

- ๒ คล้ายสมาน
พึ่งน้อย

แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง

รัตนเกียรติชัย
เหล่าสุวรรณ
ดีประดิษฐ์
พงษ์ทอง

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสุรชัย
นายปิยะ
นายธรรมศักดิ์
นางนันทิยา

( ไม่มา )
( ไม่มา )
( ไม่มา )
( ไม่มา )

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบแล้วนั้น
วันนี้มีสมาชิก มาประชุม ๑๓ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ วาระที่ ๒ ขอเชิญคณะกรรมการสามัญ
ประธานสภาเทศบาล ประจําสภา พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ อ่านรายงานการประชุม
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

อ่านรายงานการประชุมฯ
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่คณะกรรมการได้อ่านรายงานการประชุมฯ ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น
ประธานสภาเทศบาล
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นควรผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับขอบคุณครับ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ส่วนใน
ประธานสภาเทศบาล
วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่ ท่านใดเห็นสมควรให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น

- ๓ มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพิจารณาต่อไป
๓.๒ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการทําการนอกเขตเทศบาล (กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบการทําการนอกเขตเทศบาล (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๓.๓ ญัตติ รับมอบพื้นที่สาธารณะโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชุมชนหนองหลวง (กองช่าง)

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๓ –๖)
เชิญคุณภัณฑารักษ์ฯ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอเรื่อง
ขอรั บ มอบพื้ น ที่ ส าธารณะโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชุ ม ชนหนองหลวง
นะครับ ตอนนี้นะครับเราไปดูก่อนเลยว่าในส่วนที่ ๔ คือ ถนนคันคลองชลประทานนะครับ
ซึ่งจะอยู่ในสิ่งที่จะได้รับมอบมา ตอนนี้ถนนเส้นนี้นะครับ มันมีความชํารุดเสียหายเกิดขึ้นก่อน
ผมอยากให้หน่วยงานต้นสังกัดซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้เรา เพราะไม่อย่างนั้นเรา
ต้องไปซ่อมแซมเป็นงบประมาณเราอีก ถนนคลองชลประทานตรงสามแยกเขื่อนก็เสียหายและ
ยังมีถนนที่ข้างในอีกเสียหายอีกเยอะครับ อยากให้ทางเราประสานเขาให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย
ก่อนรับมอบครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ รับมอบพื้นที่สาธารณะโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชุมชนหนองหลวง (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

- ๔ ๓.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายณัฐพงศ์ นวลแสง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ หน้า ๗ – ๑๑)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๓.๕ ญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบรถยนต์ที่ใช้แล้วจากเทศบาลนครนนทบุรี
(กองสาธารณสุขฯ)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายณัฐพงศ์ นวลแสง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕ หน้า ๑๒ – ๑๕)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบรถยนต์ที่ใช้แล้วจากเทศบาลนครนนทบุรี
(กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ เชิญคุณโสพลฯ ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดนั้นเกี่ยวกับเรื่องได้รับทราบเมื่อ ๒ วันที่แล้วว่า
มี
ประชาชนเขาลุกฮือกันมาว่าจะโดนไล่ที่ ผมก็ถามประธานชุมชนหลักเมือง ๆ เขาบอกว่ามี
ประชาชนหลายรายเลยไม่ทราบว่าเขาจะเอาอย่างไรแบบไหนนะครับ เขาก็ตอบไม่ถูกพรุ่งนี้
กรมเจ้าท่าจะมาด้วยมาหาท่านนายกฯ ที่เทศบาล เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ เพราะอยู่
กั น มานานแล้ ว จะมี ก ารไล่ ที่ ป ระชาชนเดื อ ดร้ อ น จะถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งผมก็ ไ ม่ ท ราบ
ผมก็อยากจะเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ช่วยอธิบายในที่ประชุมสภาแห่งนี้

- ๕ ด้วยครับ เพื่อโอกาสหน้ามีเรื่องแบบนี้เข้าสภาแล้วจะปรึกษาสภาเทศบาล พวกเราจะได้รู้ไว้
ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรในเขตเทศบาล ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องบ้าน
ริมน้ําซึ่งปลูกรุกล้ําริมน้ําของกรมเจ้าท่านะครับ ตอนนี้มี พ.ร.บ. ม. ๔๔ ออกมาครับที่เกี่ยวกับ
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายครั บ แต่ ก็ มี ก ารผ่ อ นปรนโดยข้ อ กฎหมายนะครั บ สรุ ป โดยสั้ น ๆ
ว่าบ้านริมน้ําที่สร้างก่อนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เขาให้สิทธิ์ที่ให้ชุมชนโดยผ่านการรับรองของ
สภาท้องถิ่น สามารถรับรองได้โดยมีการวัดกว้าง X ยาว ให้ถูกต้องว่ามีพื้นที่เท่าไรและใน
อนาคตการจะสร้ า งเพิ่ ม เติ ม ด้ า นลึ ก ลงไปในแม่ น้ํ าหรื อ ขยายออกทางด้ า นข้ าง อั นนี้ จ ะผิ ด
กฎหมายโดยเคร่งครัด ครั้งที่แล้วที่ผ่านมาก็ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าเป็นการอยู่โดยอนุโลมโดย
ผู้รักษากฎหมาย แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นทั้งประเทศมีเป็นหลายแสนราย รัฐบาลก็เลยกําหนดว่าอยาก
ให้ มี เ ท่ า นี้ เป้ า หมายจริ ง ๆ อยากให้ มี เ ท่ า นี้ แ ต่ ห้ า มเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เมื่ อ เช้ า ก็ ไ ด้ พู ด คุ ย กั บ ทาง
ผอ.กรมเจ้าท่า นะครับ โดยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมฟังและตอบปัญหาต่าง ๆ ก็ได้ข้อความ
สรุปว่า เทศบาล ฯ เราจะดําเนินการไปวัดพื้นที่ทุกบ้านที่อยู่ติดริมน้ําที่สร้างก่อนกุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ถ้าใครสร้างเกินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไปจะไม่ได้รับตามข้อกฎหมายนี้ เขาก็จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมถ้าวัดแล้ว สมมุติว่าบ้านหลังนี้กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นเงินเท่าไร แต่ข้อ
นี้เขายังไม่กําหนดว่าตารางเมตรละเท่าไร ต้องเสียเงินเป็นค่าบํารุงท้องถิ่นนะครับ แต่สิทธิ์ใน
การอยู่ก็อยู่ โดยถู กต้องตามกฎหมาย ซึ่งคราวที่เขาอนุญาตให้ในการจะไล่รื้อต่าง ๆ ต้องมี
เหตุผล แต่ครั้งที่แล้วมาเราอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ อันนี้จะถูกต้องโดย ม. ๔๔ ที่
ท่านกําหนดมานะครับ แต่ว่าถ้าสร้างเพิ่มเติมอันนี้จะโดนยึดใบอนุญาตเลยนะครับ ใบอนุญาตที่
เขาให้ใช้ที่นะครับ และประเด็นหลัก ๆ ที่ผมอยากอธิบายก็คือว่าโอนสิทธิ์โอนให้ผู้อื่นไม่ได้
ยกเว้นญาติพี่น้องมรดกอันนี้คร่าว ๆ นะครับ ในรายละเอียดเป๊ะ ๆ ผมอาจจะยังไม่ยืนยัน แต่
คร่าว ๆ จะเป็นลักษณะนี้ แต่ถ้าจะไปขายให้นายโน้นนายนี้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแบบนั้นไม่ได้ และ
อาจจะโดนยึดใบอนุญาตอีก เพระฉะนั้นก็เป็นข้อร้ายแรงพอสมควร สําหรับกรมเจ้าท่าก็เรียนว่า
ถ้าท่านสมาชิกเผื่อเจอพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ํา ก็ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยในการจะต่อเพิ่มเติม
หรือขยายด้านข้าง ด้านลึก อันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับ แต่ถ้ามันทรุดโทรมจะปรับปรุงให้ดูดี
ขึ้นอันนี้ทําได้โดยพื้นที่เท่าเดิม อันนี้เป็นข้อตอบคําถามของกรมเจ้าท่า ซึ่งได้รับคําตอบเมื่อ
ตอน ๑๑ โมง ที่ห้องประชุมบุญทัน ชั้น ๒ ก็ขอเรียนว่าในเรื่องบ้านริมน้ําเป็นปัญหาเรื้อรัง
สําหรับคนที่อยู่ริมน้ําเจ้าพระยาโดยตลอดหลาย ๆ จังหวัดเขาได้รับการแก้ไข เนื่องจากว่า
จังหวัดของเขาได้รับน้ําท่วมยกตัวอย่าง เช่น จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง นะครับ พอรับน้ํา
ท่วมบ้านริมน้ําก็จําเป็นที่จะต้องออกครับ กรณีไม่มีโฉนดที่ดินครับโดยที่ให้เขาออกไปสร้าง
เขื่อนกั้นน้ํานะครับ แต่ของเรายังไม่เคยเกิดเหตุบ้านริมน้ําหรือในเมืองเราไม่เคยน้ําท่วมที่ท่วม
เข้ามาในเมืองนะครับก็ยังไม่มีโครงการนี้ลักษณะนี้ แต่ถ้าเมื่อไรมีปัญหาเรื่องนี้ทางราชการต้อง
ใช้ที่เขาก็สามารถเอาคืนได้ คือในใบอนุญาตเขาจะกําหนดเงื่อนไขไว้ กรมเจ้าท่าสามารถเอา
สิทธิ์อะไรคืนได้บ้างเขาจะมีบอกในรายละเอียดนะครับ แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ออกมาผมเลยยังไม่
เห็นแต่เขาจะมีบอก เช่น ถ้าทางราชการจะใช้ต้องเอาคืนเขาจะมีบอก เพราะอันนี้มันไม่ใช่สิทธิ์
ส่วนตั วหรือโฉนดเป็น แค่สิท ธิ์ในการอาศัยเฉย ๆ และเก็บค่าธรรมเนียม เพี ยงแต่ว่าพี่น้อง
ประชาชน

- ๖ อยู่โดยไม่ถูกต้องก็ทําให้ถูกต้อง แต่ห้ามมีเพิ่มเติมคือ เขาจะเซ็ทซีโร่เลยในประเทศไทยมีบ้านที่
รุกล้ําลําน้ํากี่ตารางเมตร สมมุติว่าทั้งประเทศมี ๑ ล้านตารางเมตร เพิ่มไม่ได้แล้ว ก็เรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบว่าปัญหาของคนที่อยู่บ้านริมน้ํา
เจ้าพระยาจะเป็นลักษณะนี้ตลอดแนวไปจนถึงกรุงเทพฯ นะครับ รัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาไม่
อยากให้เพิ่มขึ้น เพราะเพิ่มมาแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ แต่ครั้งนี้มันไม่ได้จริง ๆ แล้ว เพราะว่าเขา
กําหนดแล้วให้เท่านี้ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่หรือกรมเจ้าท่าเขาจะมาตรวจตราทุกครั้งและมีโทษ
ตามกฎหมายนะครับ คุกไม่เกิน ๓ ปี นะครับ ก็เรียนให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบ และวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ ไปวัดความกว้าง X ยาว ของ
บ้านริมน้ําที่รุกล้ําริมน้ํานะครับทุกบ้านและก็ใส่ชื่อลงมาและยังต้องมาเข้าสภาเทศบาลเราอีก
เพื่อให้สภารับรอง ก็อาจจะต้องเปิดสภาแต่ผมไม่ทราบว่าเสร็จวันไหนแต่คาดว่าน่าจะเป็นวันพุธ
นะครับ เผื่อว่าถ้าท่านสมาชิกท่านใดติดธุระ ก็ขอเรียนไว้ล่วงหน้าเผื่อว่ามีญัตติเร่งด่วนเข้ามา
ครับ เพราะว่ากําหนดหมดเขต ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ตรงกับวันอาทิตย์ใบอนุญาตต้องออกให้
เสร็จกรมเจ้าท่าต้องรีบทําเราต้องส่งรายชื่อให้เขา ผมไม่รู้ว่าเขาจะทําเสร็จทันแค่ไหน เพราะว่า
รายชื่อเราเยอะแต่เจ้าหน้าที่เราน้อย ฝากท่านประธานสภาให้รับทราบว่า บ้านริมน้ําเป็นปัญหา
เรื้ อ รั ง ที่ ท างรั ฐ บาลพยายามแก้ ไ ขนะครั บ ก็ เ รี ย นให้ ท่ า นทราบว่ า ข้ อ มู ล มี เ พี ย งเท่ า นี้
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณโสพลฯ ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมได้รับทราบจากท่านนายกฯ แล้วเข้าใจพอสมควรครับ
ยังมีอีกนิดหนึ่งครับ เมื่อสักครู่ผมลืมถามไปและเรื่องเรือนแพละครับ จะเอาอย่างไรเพราะอยู่ใน
แม่น้ําเลยนอกจากเรือนแพแล้ว อีกเรื่องหนึ่งท่านนายกฯบอกว่าขายไม่ได้แต่ในเวลานี้เท่าที่
ผมทราบเขาเอาไปจํ า นองจํ า นํ า กั น นะครั บ และหลายท่ า นด้ ว ย จํ า นองจํ า นํ า ได้ ห รื อ เปล่ า
ขออนุญาตท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกฯ ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรือนแพ
ที่เป็นแพนะครับ เขามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ไม่ได้ผิดอะไรครับไม่ได้เกี่ยวข้อง
อะไรกับส่วนนี้นะครับ เพราะมีใบอนุญาตถูกต้องอยู่แล้ว ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รับตั้งแต่ พ.ศ.
ไหนแต่มีใบอนุญาตนะครับ ของเขาที่มาทํานิติกรรมกับเทศบาลฯ เพียงแค่มาเช่าที่จอดแพ
เฉย ๆ แต่การรุกล้ําลําน้ําของเขานี่ที่เป็นแพ เขามีใบอนุญาตถูกต้องไม่เกี่ยวกับในส่วนที่เราต้อง
ไปสํารวจนะครับ สําหรับที่ ท่านโสพลฯ เป็นห่วงว่ามีการจํานองจํานําต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน
ริม น้ํ าคืออันนั้นก็คือการรับโดยไม่ถู กกฎหมาย แต่การเปลี่ยนชื่อเปลี่ ยนไม่ได้ แต่ว่าถ้าเขา
เปลี่ยนชื่อเมื่อไรเป็นชื่อของคนอื่นซึ่งไม่ได้เป็นญาติพี่น้อง อันนี้ก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตบ้านหลัง
นั้นก็คงจะหายสาบสูญไปกับการโดนยึดใบอนุญาตต้องโดนไล่รื้อ ก็เรียนให้ท่านประธานสภา
ผ่ า นไปยั งท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลรั บ ทราบ ท่า นโสพลฯ ก็ ค งจะถามแทนประชาชนครั บ

อยากจะฝากเตือนว่าอย่าไปจํานองจํานําเดี๋ยวเกิดโดนยึดใบอนุญาตจะไม่มีที่อยู่ ก็เรียนให้ท่าน
ประธานสภาและผ่านเสียงตามสายไปด้วยเผื่อพี่น้องประชาชนได้รับฟังอยู่ ขอบคุณครับ
- ๗ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณกิตติ์ชนม์ฯ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมนายกิตติ์ชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องบ้านริมน้ําที่ท่านนายกฯ พูดมาว่าเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๐ หมายความว่าสร้างเสร็จแล้วหรือเริ่มสร้าง และเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเขาสร้างเสร็จ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ใช้เกณฑ์ตรงไหนครับเอามาวัด ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายก ฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือวิธีการของ
กรมเจ้าท่านะครับ อย่างแรกเลยบ้านเลขที่ซึ่งคราวที่ท่านขอน้ําขอไฟขอปีไหน ถ้าขอเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ได้ อันนี้คืออย่างแรกเลยที่เขาดูนะครับ เพราะฉะนั้น
เขาจะดูบ้านเลขที่เป็นหลัก บ้านเลขที่ชั่วคราวที่เราออกให้ครับ ขอบคุณครับ
เชิญคุณโสพลฯ ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกฯ
มีประชาชนถามผมมาหลายคนว่ าการสร้างที่ท่าแจงผู้สูงอายุนะครับ ตึกอั นนี้จะบริการให้
ผู้ สู ง อายุ ห รื อ อ.ส.ม. หรื อ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ จ ะทํ า การเปิ ด เมื่ อ ไร มี ป ระชาชนอยากทราบขอ
สอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกฯ ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับศูนย์ผู้สูงอายุ
นั้นเสร็จแล้วประมาณ ๙๐ % นะครับ มีบางส่วนที่เราต้องเพิ่มเติม เช่น การป้องกันเสียง
สะท้อน เครื่องเสียงหรือสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ตอนนี้เราก็ได้เปิดใช้แล้วนะครับ มีชมรม
ต่าง ๆ ก็ไปขอใช้นะครับ เมื่อเช้านี้ผมก็ไปเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุนะครับ ก็มีพี่น้อง
ประชาชนมาร่วมโครงการประมาณ ๕๐ ท่าน ก็มีการเต้นรําต่าง ๆ ที่เขาจัดกิจกรรมของเขา
เราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมต่าง ๆ นําเสนอมา ส่วนกิจกรรมที่
ทางเทศบาลฯ จัดทําเองนั้น ทางกองสวัสดิการนั้นกําลังดําเนินการอยู่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไร
ที่ลงไปให้ผู้สูงอายุครับ พอเราดําเนินการเปิดใช้และปรับปรุงไปด้วย บางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์
เช่น กันเสียงสะท้อนยังไม่เสร็จก็ยังใช้ไม่ได้ครับ ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเราอาจจะทําพิธีเปิดเป็น
ทางการนะครับ โดยมีการทําบุญ เลี้ยงพระและมี พิธีการเปิดเป็นทางการ ถึงตอนนั้นก็คงมี
รายการต่าง ๆ ที่เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้ว ก็ขอเรียนเรียนว่าตอนนี้เปิดไปใช้บริการแล้ว
แต่ก็ทําไปด้วยในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ หากไม่มีขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดประชุม

- ๘ ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.
(นางสาวพรทิพย์ สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๒ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ และได้ ต รวจรายงานฯ เมื่ อ วั น ที่
.................................................. เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์)

