
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วันจันทรที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
………………………………………………… 

ผูมาประชุม                 ๑. นายเจษฎา  สี่พี่นอง  นายกเทศมนตรี 
                               ๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
   ๔. นายธรรมศักดิ ์ ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 
   ๕. นายเกรียงศักดิ ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
   ๖. นายโสพล               วงศสอาด         รองประธานสภาเทศบาล 
   ๗. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๘. นายทรงศักดิ ์  ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายสุชาติ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายเกียรติศักดิ ์ วงศเหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๖. นายทวีศักดิ ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูไมมารวมประชุม 
   ๑. นายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 

๒. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

   ๕. นายอานนท  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล  
ผูเขารวมประชุม 
   ๑. นางญาณ ี  ปยะมงคล ปลัดเทศบาล 

๒. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๓. นายปกรณ  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
๔. นายสมโภชน  พันธศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   ๕. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสํานักปลัด 
๖. นางปวีณา  บัวภิบาล ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๗. นายสุวรรณ  โมรา  ผูอํานวยการกองชาง 
๘. นายสุชาต ิ  อรุณเมือง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๙. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอํานวยการกองวิชาการ ฯ 
๑๐. นางสาวสุวพีร เชาวลิต  ผูอํานวยการกองคลัง 
 
      / ๑๐. นางสราวรรณ . . . 
    



-  ๒  - 

๑๑. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒. นางกัสมาพร บัวภิบาล ผอ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
๑๓. นายไพรัตน  ปนชูศร ี  ผอ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ. เขาทาพระ 
๑๔. นายสมชาย  พึ่งนอย  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๕. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๑๖. นายณัฐพงศ  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑๕  น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให        

ความเห็นชอบในญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐        
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเจาหนาที่ไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบ
วาระการประชุมใหทานลวงหนาแลวนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๒ ทาน ครบองคประชุม    
จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อานประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน    ประกาศจังหวัดชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  

       ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       .............................................................. 

  ดวยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ไดยื่นคํารองตอผูวาราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอใหเปดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทพิจารณาใหความ
เห็นชอบในญัตติ โอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง       
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนด ๑๕ วัน 
นับตั้งแตวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปนตนไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      นิมิต  วันไชยธนวงศ 

            (นายนิมิต  วันไชยธนวงศ) 
      ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท         

ระเบียบวาระท่ี ๑        เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   -  ไมมี    - 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป  
       พ.ศ. ๒๕๖๐  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามที่เจาหนาที่เทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปใหทราบลวงหนาแลว มีสมาชิกทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไข 

ขอความตอนใดบางหรือไม ขอเรียนเชิญ ถาไมมีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมติที่ประชุม  
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม   ทีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   -  ไมมี  - 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่อง  ที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

   ๔.๑ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
        พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (สํานักปลัดเทศบาล) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหาร  เสนอญัตต ิ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายปยะ  เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๑ – ๓)   

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมม)ี ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  (สํานักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
              พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (กองคลัง) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา ๔ – ๗)  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมม)ี ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  (กองคลัง)  โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉนัท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๓ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ                   
              พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หนา ๘ – ๑๔) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมม)ี ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๔ ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการ    
               การศึกษาของเทศบาลเมืองชัยนาท  (กองการศึกษา) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หนา ๑๕ – ๑๖) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณโสพล วงศสอาด  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโสพล  วงศสอาด  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเสนอชื่อทานผูอํานวยการวิชิต แกวจินดา  

เปนคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองชัยนาท  ขอผูรับรองดวยครับ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม   รับรองดวยเสียงเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมม)ี ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ  ขอรับความเห็นชอบแตงตั้ งผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการ          

การศึกษาของเทศบาลเมืองชัยนาท  (กองการศึกษา)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
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     ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
          พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม (กองสาธารณสุขฯ) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายปยะ  เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หนา ๑๗ – ๒๐)  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมม)ี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตต ิ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  (กองสาธารณสุขฯ)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๖ ญัตติ ขออนุญาตกูเงินธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เพื่อนําเงินไปใชเปน   
      ทุนหมุนเวียนกิจการ  สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาท             
      (สถานธนานุบาล) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ หนา ๒๑ – ๓๔) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผูบริหารเสนอญัตติที่จะขอกูเงินเพิ่มนะครับ    

ผมก็ไมเขาใจนะครับ ก็อยากถามครับ อยากจะใหชวยชี้แจงดวยครับ ทานเปดดูในรายการ
เอกสารหมายเลข ๑ หนา ๔ นะครับ เกี่ยวกับสถิติรับจํานํานั้นในป ๒๕๕๙ นะครับ สถิติรับ
จํานํานี้ ๖๘๕,๕๑๖,๐๕๐  บาท และสถิติการไถถอนนี้ ๔๗๕,๔๓๔,๙๕๐ บาท และทานทําไมไม
บอกจํานวนที่เหลือ ในเมื่อวารับจํานําเทานี้และไถถอนเทานี้ มันก็จะเหลือจํานวนสวนที่เหลือ
นะครับ แลวบวกดวยดอกเบี้ยที่รับจํานําเขาไปอีกกับกําไรสุทธิที่ทรัพยหลุดจํานํานะครับ ตัวนี้
หายไปไหนผมอยากจะทราบ มันไมไดรวมในจุดนี้เขาไป และสวนที่กําไรหายไปไหน ทานรวม
แตสถิติรับจํานํากับไถถอนทานไมรวมสวนที่เราไดกําไรเขาไปดวย สวนในรายละเอียดตาม
เอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๖ ในทรัพยรับจํานําคงเหลือจายนี้ ๒๐๕,๒๐๒,๖๐๐ บาท    
กําไรสุทธิ ๑๙,๗๓๔,๖๕๘,๙๑ บาท และเงินที่บูรณะทองถิ่นเทศบาลใหตก ๑๕ ลานกวาบาท       
ผมอยากจะทราบวากองคลังเขาทราบหรือเปลา ไดรับหรือเปลาและจะไปทําสวนไหนบาง     
เงินบูรณะทองถิ่นใหกับเทศบาลสถานธนานุบาลตัวนี้ สวนในรายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข ๑ หนา ๗ รับจํานํานี้ ๙ เดือนนี้ ๔๘๙ ลานกวา กับไถถอนนี้ ๔๗๙ ลานกวา  
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 และไดดอกเบี้ย ๑๖ ลานกวา รวมแลวกับทรัพยที่หลุดจํานําได ๑๘ ลานกวา ตัวนี้ไปไหนครับ
ไมไดรวมเขาไปดวย ผมก็อยากจะทราบในสวนของอันนี้และผมก็มานั่งคิดดูนะครับ ที่เขาเขียน
มาวารับจํานํานี้ ๑๐,๐๐๐ กวาราย ทานลองมาคิดดูนะครับ ผมก็คาขายทอง ผมก็นั่งคิดวาเมื่อ
จํานํา ๑๐,๐๐๐ กวารายในนี้ลง ๒๐๐ กวาลาน ทานลองมาคิดสิครับ ๑๐,๐๐๐ กวารายนี้รับ
จํานําทุกคนเอาแคบาทละ ๑๘,๐๐๐ บาท มันก็แค ๑๘๐ กวาลาน และมันมาอยางไร        
๒๐๐ กวาลาน ผมก็อยากจะทราบตรงนี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พี่นอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับทานสมาชิกที ่
นายกเทศมนตรี สงสัยในเรื่องของบัญชีของสถานธนานุบาลนะครับ ผมขออนุญาตตอบในสวนที่เขาใจชัดเจน    

นะครับ สวนรายละเอียดปลีกยอยนี้อาจจะตองขออนุญาตทานประธานสภาใหทานผูจัดการ   
โรงรับจํานําไดเปนผูอธิบายใหทานทราบ สําหรับเรื่องงบประมาณสวนที่เปนกําไรของโรงรับ
จํานํานี้นะครับ มันจะแบงเปน ๒ สวน ๆ ที่เปนเงินบูรณะใหกับทองถิ่นจะตั้งอยูในเทศบัญญัติ
ประจําปทุกปอันนี้นะครับ แตผมจะจํารายละเอียดเปะๆ ไมได เพราะเทศบัญญัติของเรามัน
เยอะนะครับ และอีกสวนหนึ่งก็จะเปนสวนโบนัส ซึ่งแจกจายตั้งแตระดับบนถึงระดับลางก็คือ
ตั้งแตผูวาราชการ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ทางสวนของพนักงานโรงรับจํานํานะครับ    
อันนี้ผมก็จํารายละเอียดคราว ๆ อันนี้ได แตสวนในระบบบัญชีนี้ บัญชีที่ทานถามนี้จําไมไดวา
ทานถามอะไรบาง เพราะมันยาวนะครับ ก็เดี๋ยวใหผูจัดการโรงรับจํานําอธิบายคราว ๆ เผื่อ  
ทานสงสัยประเด็นไหนก็ถามใหม อยางนี้ดีกวาครับ ขออนุญาตทานประธานครับ  ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญผูจัดการฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางนันทิยา  พงษทอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอคําถามใหม
ผูจัดการสถานธนานุบาล อีกครั้งคะ เพราะวาในหลักการของโรงรับจํานําที่ถามมาไมมีคะ ขอคําถามใหมอีกครั้งคะ  

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม ขอบคุณทานประธานสภาครับ กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ที่ทานบอกไววา

สถิติ รับจํ านํ านี้ ใน  พ .ศ .  ๒๕๕๙ นะครับ จํ านวน ๓๓,๒๓๖ ราย เปน เงินจํ านวน 
๖๘๕,๕๑๖,๐๕๐ บาท และสถิติไถถอน ๔๗๕,๔๓๔,๙๕๐ บาท และดอกเบี้ยรับจํานํา 
๒๔,๒๖๗,๒๔๖.๗๕ บาท กําไรทรัพยหลุด ๒,๖๒๑,๙๘๖ บาท สถิติรับจํานํากับไถถอนนี้       
รับจํานํา ๕ บาท จํานํา ๓ บาท มันก็ตองเหลือ ๒ บาท แลวตองมารวมกับสวนที่กําไรสิครับ 
จากรายไดจะเหลือเปนจํานวนเงินเทาไร ทานตองเอาตัวนี้เขาไป ทานไดแตแจงยอดสถิติรับ
จํานําและสถิติไถถอนอยูแคนี้ลงดอกเบี้ยเขาไปดวยและก็ไมไดเพิ่มดอกเบี้ย สวนในรายละเอียด
ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๖ ป ๒๕๕๙ นั้น ทรัพยรับจํานําคงเหลือคงเหลือ 
๒๐๕,๒๐๒,๖๐๐ บาท กําไรสุทธิ ๑๙,๗๓๔,๖๕๘.๙๑ บาท และเงินบูรณะทองถิ่นใหเทศบาล
รวมแลวนี้ ๑๕ ลานกวา ในสวนที่กําไรสุทธิตัวนี้ไปไหน ผมก็อยากทราบในตรงนี้แลวในหนาที่
ทานรายงานผล ๙ เดือน นี้รับจํานํา ๔๘๙ ลานกวา ไถถอน ๔๗๙ ลานบาท ดอกเบี้ยรับจํานําได 
๑๖ ลานบาท และกําไรทรัพย  หลุดนี้ ๑ ลานกวา ผมรวมแลวมัน ๑๘ ลาน ในทรัพยสวนนี้ทาน
เอาไปไหนครับ และอีกอยางครับที่ผมบอกนี้วาผูที่จํานําหมื่นกวารายทานลองมาตีสิครับ 
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รับทองคนละ ๑ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท ตอ ๑ บาท ตอ ๑ คน มันจะรวมแลวมันก็แค ๑๘๐ ลาน 
และทานก็ไมไดรวมดอกเบี้ยเขาไปดวย ถาทานรวมดอกเบี้ยเขาไปดวยนี้มันก็จะมีเงินสวนเหลือ
ออกมาบาง และอีกอยางครับ ในหลายปนี้ทานไมเคยสงคืนธนาคารบางเลยหรือครับ มีแตวากู
อยูเรื่อย ๆ ผมคาขายทองผมก็มานั่งดีด และทุกวันนี้ผมก็ทําบัญชีทองดวย ไมไดไมทํานะผมตอง
ทําสตอกนี้เหลือเทาไรซื้อมาเทาไร และอยากจะถามดวยวาเวลาเช็คสตอกนี้ทานไดเช็คตัวเลข
หรือนับจํานวนของบางหรือเปลา เพราะของจํานวน ๑๐,๐๐๐ กวาราย มันไมใชนอยนะครับ 
อยางของผมรับจํานํานี้ก็ไมเกิน ๑๐๐ อยาง มันก็เยอะแลวและทานก็มาคิดดูสิครับ ๑๐,๐๐๐ 
กวารายนี้เราไมไดมีโรงรับจํานําโรงเดียวนะครับ ในทั่วอําเภอก็มีและระแวกใกลเคียงเขาก็มีรับ 
ทานลองคิดดูสิครับ และผมอยากจะใหกองคลังชวยอธิบายดวยวา เงินที่วาสถานธนานุบาลนี้
เขามอบใหเทศบาลในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๙ เขามอบใหกองคลังหรือเปลาครับและกองคลังเอาไป            
ทําอยางไรบาง ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พี่นอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขออธิบายภาพ 
นายกเทศมนตรี  รวมสักเล็กนอย คือแบบนี้ครับในระบบคือทานสมาชิกคงอาจจะเปนหวงวามีระบบตรวจสอบ 

อะไรหรือเปลา เห็นเงินมันเยอะกูไปเรื่อย ๆ แลวมันไปอยางไร อันนี้ผมขออนุญาตอธิบาย
ภาพรวมสักเล็กนอย คือระบบการตรวจสอบของโรงรับจํานํานี้เขาจะมีสวนที่เปนภาคเขามา
ตรวจสอบในเรื่องของสตอกทุกครั้งนะครับ และก็ความรับผิดชอบนี้ทางผูจัดการฯ จะดูแลใน
เรื่องของการรับจํานําในเรื่องของทรัพยที่รับจํานําทองปลอมมาอยางนี้นะครับ  ผูจัดการฯ    
ตองรับผิดชอบหรือวาที่ราคาสูงเกินจริงก็ตองรับผิดชอบ มันจะมีระบบของมันอยูแลวแตก็เปน
ความหวงของทานสมาชิกนะครับ แตวาที่ทานถามในเรื่องของที่ผมจับใจความไดนะครับ คือ
เรื่องกําไรสุทธินี้ สมมุติวาป ๒๕๕๙ นี้เปนเงิน ๑๙,๗๓๔,๖๕๘.๙๑ บาท นี้เปนเงินโดยประมาณ
นะครับ เปนเงินบูรณะทองถิ่น ๕,๔๖๔,๘๘๕.๑๔ บาท อีก ๑๔ ลานไปไหน อันนี้คือที่ทานสงสัย
ใชไหมครับถูกไหมครับ ๑๔ ลานก็คือ ๑. แบงเปนโบนัส แตผมจะจํารายละเอียดไมไดนะครับ 
สวนที่ ๒. สมมุติ ๑๔ ลาน แบงเปนโบนัส ๑๐ ลาน เหลืออีก ๔ ลาน มันจะไปอยูในทุน
หมุนเวียนในปถัดไปมันก็เปนเงินลงทุนอีกทีในสวนที่กําไร สมัยกอนนี้ตอนที่ผมเขามาเปน   
นายกฯ ใหม ๆ ผมจําไดวาสตอกอยูประมาณ ๗๐ กวาลาน สตอกโรงรับจํานําเรานะวันนี้สตอก
เรามี ๒๐๘ ลาน สมมุติวาวันนี้ถาเรามีกูยืมจากแบงคมา ๑๓๐ ลาน คือสรุปแลวทรัพยสินเราอยู
ในนี้อีกเกือบ ๘๐ ลาน อันนี้คือหลักการคราว ๆ ถาทานไปดูรายละเอียดเปะ ๆ นี้มันจะงง ๆ 
คือ คราว ๆ มันจะเปนแบบนี้แตระบบบัญชีวิธีคิดแตละคนนี้จะไมเหมือนกัน บัญชีของผม   
บัญชีของรองปยะ บัญชีของคุณโสพล บางที่วิธี เขียนนี้ที่ตัวเองจะเขาใจไมเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นของเรากค็ือของเรา ของโรงรับจํานําก็คือโรงรับจํานํา แตวารายละเอียดที่ทานถาม
ผูจัดการฯ เขาจะตอบใหทานทราบ แตผมไมรูวาผูจัดการฯ จะเขาใจรายละเอียดที่ทานสมาชิก
ถามบางหรือเปลาไมรูนะ แตผมอธิบายคราว ๆ วาภาพรวมนี้ทานสมาชิกเปนหวงวากลัวระบบ
ตรวจสอบของเราจะไมดี และกู ๆ ไปมันจะไปอยูไหน อันนี้คือปญหาของทานสมาชิกครับ      
ก็ขอเรียนใหทานประธานสภารับทราบครับ ขอบคุณครับ  
 
 
 
 



-  ๘  - 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญผูจัดการฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางนันทิยา  พงษทอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน ตามจํานวนเงิน 
ผูจัดการสถานธนานุบาล ที่สงสัยนะคะ คือจากที่ทานนายก ฯ ไดอธิบายวาเงินโบนัสที่ออกมากําไรสุทธิหายไป ๑๔ ลาน 

ที่หายไปก็คือ ๕๐ % ของเรามีเปอรเซ็นตการแบงคือ ๕๐ เปอรเซ็นตเปนจํานวนเงินทุน
หมุนเวียนเอาเขามารับจํานําใหม ๓๐ % เงินบูรณะทองถิ่น ตัว ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท คือ ๓๐ % 
อีก ๑๐ % คือในสวนของพนักงาน ๗.๕ % ในสวนของคณะผูบริหารเทศบาล และอีก ๒.๕ % 
ในสวนของจังหวัดคะ ตัวนี้ที่หายไปนะคะมันเขามารวมอยูในระบบ ๑๙ ลาน จะพอดีในตรงนี้
แยกออกเปนเปอรเซ็นตมา ๑๐๐ % และแบงตามจํานวนนี้นะคะและที่ถามวาจํานวนราย 
๑๐,๐๐๐ กวารายที่รับจํานําทั้งหมดนี้ไมใชเดือนเดียวนะคะเปนยอดทั้งหมด ๕ เดือน ในสตอก
ในระบบบัญชีตั้งแต ๑ - ๕ เดือน ที่เรารับจํานําเขามาแลวเขายังไมหลุด เมื่อหลุดออกมาเราถึง
จะจัดจําหนายไดนะคะ ขอที่ ๒ จํานวนเงินที่วากูไปแลวไปไหน ในเมื่อเงินทุนที่แรกสตอกของ
เราขณะนี้ ณ วันนี้ ๒๒๐,๘๐๓,๕๐๐ ลาน แตเรามีหนี้สินเพียงที่กูมาคือ ๑๓๐ ลาน เปนเงินกู
นะคะ แตจํานวนเงินที่เหลืออยูในขณะนี้ที่สามารถรับจํานําไดอีก ๒๒ ลาน คือเงินมันไปอยูที่ใน
ระบบหมด สําหรับความรับผิดชอบในสวนที่วาจะหายเกินขาด ในความรับผิดชอบของโรงจํานํา
นั้นสํานักงาน จสท. ไดแบงระบบของความรับผิดชอบแตละตําแหนง  แตละจุด  แตละหนาที ่
เอาไวเรียบรอยแลวคะและดานการตรวจสอบทรัพยเรามีภาคมาตรวจสอบปละ ๑ ครั้ง เขต ๖ 
ครั้ง ใน ๑ ป และของเราโรงจํานําตรวจสอบทุกอาทิตยคะ อาทิตยละ ๑ ครั้ง และไตรมาสใหญ    
ซึง่คณะผูบริหารตรวจสอบดวยคือปละ ๒ ครั้ง ใน ๑ ป เราตรวจสอบเดือนหนึ่งเฉพาะโรงจํานํา
ตรวจสอบกันเอง ๔ ครั้ง คณะภาค ๑ ครั้ง เขตที่รับผิดชอบอีก ๖ ครั้ง และคณะผูบริหาร
เทศบาลอีก ๖ ครั้ง สําหรับเงินกูที่จะกู ๒๕ ลาน ในครั้งนี้ก็คือเตรียมไวเพื่อเปดเทอมของเทอม
ใหมและทาง จสท. ไดมีมติที่จะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหมอีก พอลดดอกเบี้ยจํานวนประชาชนก็
ใหความสนใจมาจํานําเพื่อลงทุนเยอะ อยางเชนในเดือนนี้จะดูสถิติหนาที่เสนอมา ๙ เดือน        
นะคะในเดือนมิถุนายน พฤษภาคม และเดือนมิถุนายนซึ่งมากที่สุด ซึ่ง จสท. ลดอัตราดอกเบี้ย 
๒ เดือนนี้ คือ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม เปนเวลา ๒ เดือน สตอกจะขึ้นเยอะจะใชเงิน
ประมาณเดือนหนึ่งคือเดือนมิถุนายนนี้ ๑๐ กวาลาน เดือนกอนนั้นก็ประมาณ ๑๐ กวาลาน 
เกรงวาจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่ง เงินที่เหลืออยู ๒๒ ลานนี้ไมพอแนนอน ถาไมพอก็จะเกิดผล
เสียหายกับทางเทศบาลฯ นะคะ ชื่อเสียงที่วาเปนโรงระดับใหญอันดับ ๑ ของประเทศใน     
โรงของสถานธนานุบาลชั้นเล็กสุดคืออันนี้เล็กสุดมันมี ๓ ระดับ ชั้น ๑ ๒ ๓ ระดับที่ ๑ คือ 
ระดับภาค ระดับที่ ๒ คือระดับเขต แตโรงจํานําชัยนาทอยูในระดับธรรมดา ซึ่งมีสตอกถึง   
๒๒๐ ลานนี้ถือวาเยอะนะคะ เยอะกวาที่นครสวรรคที่อยูมาดวย แตจํานวนเงินของนครสวรรค
ในเวลานี้เปดวงเงินตามที่กูไวที่กอนยายมาที่นี้ ๑๑๐ ลาน แตที่นี้ยายมาเหลือเงินแค ๒๒ ลาน   
ก็คิดวาไมพอแนนอนตอนแรกขอทานนายกฯ ๕๐ ลาน ทานนายกฯ บอกวาเอาไป ๒๐ ลาน
กอนก็เลยตอรองไดมาอีก ๕ ลาน คือ ๒๕ ลาน นะคะ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พี่นอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ครับคืออยางนี้ครับ 
นายกเทศมนตรี  ทานประธาน คือเรื่องโรงรับจํานําเดี๋ยวอยางไรตองฝากผูจัดการฯ ไวดวยคือทานสมาชิกเอง 
 
 



-  ๙  - 

บางทีก็ไดยินขาว ในเรื่องของการไมชอบมาพากลในการทุจริตของโรงรับจํานําของเทศบาล    
อื่น ๆ ที่ เคยเกิดขึ้นก็เลยเปนหวงวาไมอยากจะใหเกิดกับเทศบาลเรานะครับ  ฉะนั้น           
ฝากผูจัดการฯ ดวยก็คงจะไมมีปญหาหรอกครับ เพราะวาเมื่อสักครูนี้ฟงจากผูจัดการฯ แลวเงิน
เรายังเหลือ ๒๐ กวาลาน ที่เรากูไป ๑๓๐ ลานนะ ตอนนี้ผมเช็คดูเรากูทั้งหมด ๑๓๐ ลาน     
แตยังไมไดใช ๒๐ ลาน แตสตอกเรามี ๒๑๐ ลาน เหลือจริง ๆ ในสตอกนี้ถายกเลิกกิจการวันนี้
เลยจะมีเงินอีก ๑๐๐ ลาน ของเทศบาลเรานะครับ ถูกไหมครับอันนี้คือภาพรวมกวาง ๆ        
นะครับ ก็เรียนทานประธานสภาใหรับทราบผานไปยังทานสมาชิกนะครับ และก็ฝากไปยัง   
ทานผูจัดการโรงรับจํานําดวย ในเรื่องการตรวจสอบดูแลนะครับ ขอบคุณทานมากครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอบคุณทานนายกฯ ครับ เชิญคุณทวีศักดิ์  ประโยชนงาม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อสักครูนี้ที่ทานนายกฯ และทานผูจัดการโรงรับจํานําได 

ชี้แจงมาแลวนี้ ผมก็อยากจะทราบอีกวาดอกเบี้ยทานไมไดรวมเลยตั้งแตป ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ 
และ ๒๕๖๐ นี้และดอกเบี้ยตัวนี้มันรวมแลวมันไดจํานวนเงินเทาไร ทานไปรวมกับจุดไหนหรือ
เปลาในดอกเบี้ยตัวนี้ ผมวาเปนสิบ ๆ ลานนะครับ ทานไปรวมกับจุดไหนครับและทานมีชําระ
หนี้ธนาคารมั่งหรือเปลาในสวนของดอกเบี้ยนี้ที่ไดรับ กับทรัพยที่หลุดจํานํามันก็ไดหลายเปน  
สิบ ๆ ลาน เหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญผูจัดการฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางนันทิยา  พงษทอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  คือตามที่ทานถาม 
ผูจัดการสถานธนานุบาล นะคะดอกเบี้ยนี้จะเปนป ๆ นะคะ งบเราจะตัดเปนป ๆ อยางป ๒๕๕๘ ก็ไมเก่ียวกับป ๒๕๕๙  

ป ๒๕๕๘ สตง. ตรวจสอบก็คือเปนงบกําไรออกมาเลย คือสิ้นสุดเลยมันก็จะไปในเงินกําไรใน
ดอกเบี้ยก็ถือวาเปนกําไรใชไหมคะ เหลือจากคาใชจายแลวในตัวดอกเบี้ยตัวกําไรทรัพยหลุด
รายไดของโรงรับจํานําจะมี ๒ ตัว คือดอกเบี้ยรับจํานํากับกําไรทรัพยหลุดจํานํา มารวมกัน   
หักคาใชจายเปนเงินเดือนคาใชจายตาง ๆ หมดแลวจะเปนกําไรสุทธิออกมา กําไรสุทธิอันนี้ก็คือ
แบงตามเปอรเซ็นตที่พูดไปเมื่อสักครูนี้นะคะ ปตอปนะคะมันไมเกี่ยวกัน ๖๐ ก็อยูใน ๖๐ นะคะ 
ที่ถามวาเงินที่ไดมาแลวชดใชแบงคบางหรือเปลา อันนี้มันเขามาอยูในระบบนะคะ เงินที่ไดมา
ดอกผลก็เอาเขามาเปนเงินทุนหมุนเวียนหมดนะคะ ยอดออกในสิ้นปเปนกําไรขาดทุนกับหักใน
สวนของดอกเบี้ยแบงค มันเขามาอยูในระบบคะหมายถึงวาในเงินที่กูมานี้เราจะไปใชแบบ
เหมือนกับการกูเปนยอด ๆ เหมือนเงินกูปกติไมไดคือในเดือนนี้เทากับ ๑๐ ลาน เราก็ออกมา 
๑๐ ลาน ก็เปนดอกเบี้ยแค ๑๐ ลาน ในตัวที่เราเปดวงเงินเราไมไดเอาเงินออกมานะคะ      
เปดวงเงินคือที่เปด ๑๓๐ ลาน เราเพิ่งเอาออกมาแค ๑๐๐ ลาน มันเหลืออยูอีก ๒๒ ลานนะคะ 
มันยังอยูในระบบคะ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สงสัยไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 



-  ๑๐  - 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  ทานถามผม ๆ ก็สงสัยอีก ที่ทานบอกวาทานกูเงินมา      

๑๐๐ กวาลาน ทานใชไมหมดอันนี้ผมเขาใจทานก็ไมตองเสียดอกในตัวนี้ ทานเบิกมาเทาไร       
ทานก็เสียดอกเทานั้น และทานก็มีเงินหมุนเวียนเขาไปใชโปะอยูมันก็อยูในคงเดิม ดอกเบี้ย      
ก็ตามเดิมแตที่นี้วาสวนเงินที่ใชไปที่ทานเอามาใชนี้และดอกเบี้ยทานก็ไมไดรวม ทานก็บอกวา    
๒ ปตอไปใชไหมครับ ทานตองรวมยอดดอกเบี้ยกอนผลกําไรของเรานี้ ไมใชวาทานจะแจงมา  
วายอดเทานี้ ๆ แตทานไมไดรวมวาผลกําไรที่เรารวมแลวของปนี้อยู ๆ ทานก็บอกวาเทานี้      
ผลกําไรของปตอป ทานตองแจงครับ อยางท่ีผมทําทองอยูนี้ผมตองมีสตอกและทําเปนบัญชีราย
เดือนดวยนะครับ เดือนนี้ทานขายเทาไร ได เทาไร ตองแจงสรรพากรดวยนะครับ      
ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญผูจัดการฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางนันทิยา  พงษทอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน คือในตัวที่ถามนะคะ  
ผูจัดการสถานธนานุบาล หมายถึงวาเอาเงินออกมา สตอกของเรา ๒๒๐ ลาน ในเดือนนี้เราไดออกมา ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท  

คือตัวที่เราเอาเงินของแบงคออกมาเทาไรหรือเงินที่เราปลอยออกไปเทาไร ก็กลับมาเปน
ดอกเบี้ยในแตละเดือน ๆ นี้เรามีของบัญชีในระบบบัญชีของเราก็จะรวมประมวลผลอยูตลอดคะ 
พอสิ้นปก็จะแจงออกมาเลยวาตรงนี้ไดกําไรเทาไร จากที่รายงานเขามา ๓ ป ยอนหลังนะคะ   
มันจะอยูในระบบบัญชีนะคะ เราจะมาแจงเปนรายละเอียดเปนเดือน ๆ แบบนี้มันไมไดคะ      
วาเดือนหนึ่งไดกําไรเทาไร เพราะมันจะสรุปออกมาเลยวาคืออยางไร ในหนึ่งป ๓๐ กันยายน 
จะมี สตง. ตรวจสอบ และจะแจงรับรองผลในตรงนั้นออกมาคะ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พี่นอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมประมวลดูจาก 
นายกเทศมนตรี  คําถามนะครับ อยางนี้ครับผมไมรูวาจะทําไดหรือเปลาครับ ใหทางโรงรับจํานําเพิ่มชองคือ 

ตอนนี้สมมุติวากําไรสุทธิป ๒๕๕๙ มี ๑๙ ลาน แบงเปนอีก ๒ ชอง ๆ กําไรจากดอกผลอีก      
ชองหนึ่งก็กําไรจากทรัพยหลุดคือทานสมาชิกจะไดรับทราบ คือตอนนี้ภาพรวมมันออกมา     
๑๙ ลาน แตไมรูวาเปนอะไรจากอะไร แตผมไมรูวาระบบบัญชีของทานทําไดใชไหมครับ อันนี้
ตอ ๑ ป นะครับไมใชตอ ๑ เดือน ตอ ๑ เดือนผมเขาใจวามันคงจะไมได เพราะวาสตอกมัน
พัวพันกันอยู  บางคนจํ านํ าบางคนถอน มันจะไมหยุดนิ่ ง  แตว าปหนึ่ งมันก็สรุปได              
เรียนทานประธานวาอาจจะใหทางผูจัดการฯ ลองดูวายอดที่กําไรสุทธิที่วา ๑๙ ลาน แบงเปน
อะไรบางนะครับในครั้งตอไปนะ ครับไมใชครั้งนี้ ครั้งตอไปอาจจะใหทานสมาชิกไดรับทราบ
หนอยนะครับวามันเปนดอกเบี้ยเทาไรและทรัพยหลุดเทาไรอยางนี้นะครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมม)ี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุญาตกูเงินธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เพื่อนําเงินไปใชเปน   
                               ทุนหมุนเวียนกิจการ สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาท (สถานธนานุบาล) โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 



-  ๑๑  - 

๔.๗ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายเฉพาะการ                 
              (สถานีขนสงผูโดยสาร) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายปยะ  เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๗ หนา ๓๕ – ๓๘)  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมม)ี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานีขนสงผูโดยสาร) 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อื่น ๆ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนําเสนอตอที่ประชุม ขอเชิญคุณทวีศักดิ ์
ประธานสภาเทศบาล ประโยชนงาม ครับ 

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล มีประชาชนที่เดือดรอนฝากผมมาเกี่ยวกับสถานที่จอดรถของเทศบาลแถวดานหนานะครับ     

ไปตีขาวเหลืองที่นี้รถที่มาติดตอราชการเขาไดรับความเดือดรอน เวลามาติดตอเทศบาลฯ     
สักพักเดียวก็เจอใบสั่งติดไวที่หนารถแลว เขาก็ถามวาทําไมเปนแบบนี้ ขาวเหลืองนี้จอดไมได
หรือครับจริง ๆ แลวมันก็จอดไมไดครับชั่วครูชั่วยาม แตที่นี้ เขาบอกวาชวยฝากนายกฯ           
ทนีะครับวาจะมีทางแกไขไหมครับ ผมก็ไปถามจราจรวาไปจับแบบนี้จับไดหรือ เขาตีขาวเหลือง
เขาบอกมีหนาที่จับ ผูที่ตีทําสัญลักษณจราจรคือเทศบาล ฯ เขาแบงสวนรายไดใหเทศบาลฯ   
๕๐ % จากปรับ ๔๐๐ บาท เทศบาลฯ ได ๒๐๐ บาท แตนี้มันเดือดรอนผูมาติดตอเทศบาลฯ 
เขาฝากทานนายกฯ วาขางหนาถนนที่ติดกับเทศบาลฯ เปลี่ยนสีไดไหมบางทีประชาชนมาติดตอ
เทศบาลฯ ขางในมันจอดไมไดเขาก็ตองจอดประเดี๋ยวเดียวก็เจอใบสั่ง ๔๐๐ บาทแลว      
เทศบาลฯ เอาไป ๒๐๐ บาท เขาบอกวาจะเปลี่ยนไดไหม ระบายสีหนอยหรือลบไปเลยมันจะได
จอดได ประชาชนมาติดตอเทศบาลฯ เดี๋ยวนี้ที่จอดรถหาลําบาก ลองถามสิครับเจาหนาที่ใน
เทศบาลฯ ยังเจอใบสั่งเลย ก็ฝากทานนายกฯ ไวดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศกัดิ์  มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พี่นอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ๒๐๐ มันไปตาม 
นายกเทศมนตรี กฎหมาย ความจริงไมอยากไดหรอกครับ ทานไปแกกฎหมายเทศบาล ฯ จะไดไมตองเปนจําเลย 

ตีขาวเหลือง เผื่ออยากไดเงินไมใชนะครับ คือแบบนี้ความเปนระเบียบเรียบรอยกบัความสะดวก
นี้มันคอยจะสวนทางกันทุกครั้ง ถาอยางนั้นเราไมตองตีเลยสักเสนหนึ่งมันจะไดสะดวกกันหมด
มันไมไดครับ คือเราตองดูเปนเรื่อง ๆ ไปอันไหนที่เหมาะสมไมเหมาะสมนะครับ  
 
 



-  ๑๒  - 

แตขอเรียนทานประธานแบบนี้วาการตีเสนขาวดําหรือขาวเหลืองนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ทางผูอํานวยการทางหลวง คือทานผูการนะครับเปนคนถือกฎหมายฉบับนี้อยู เราไมไดวาจะ    
ตีไดทุกแหงตีแบบไหนก็ไดไมใชนะครับ ก็ขอเรียนวาเดี๋ยวผมจะลองประสานกับทางจราจร     
วาพอจะเปนไปไดขนาดไหนนะครับหรือวามันติดขัดจริง ๆ นะครับ ก็ตองดูนะครับ            
บางทีเรื่องความสวยงามก็เปนสวนหนึ่ง ก็ขอเรียนวาเรื่องนี้จะรับไปดูวาพอจะเปนไปไดไหม          
ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนหรือไม หากไมมีขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน  
ประธานสภาเทศบาล ขอปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น. 
   (ลงชื่อ)  

   ( นางสาวพรทิพย    สินชัย )       ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ     
สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และไดทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที.่............................... 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนที่เรียบรอยแลวและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ถูกตอง จึงลงรายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน
  

   (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
      ( นายเกียรติศักดิ์  วงศเหลือง ) 

             (ลงชื่อ)                                           กรรมการ 
                                           ( นายศักดิส์ิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย ) 

            (ลงชื่อ)               กรรมการ 
      ( นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน ) 


