
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม          
1. นายโสพล  วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล 

   2.   นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   3.   นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   4.   นางสาวศศิธร ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 

5.   นายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   6.   นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล   
   7.   นายสชุาติ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   8.   นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙.   นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑1. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑2. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑3. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  
รายชื่อผูไมมาประชุม 
   ๑.  นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล (ลาปวย) 
   2.  นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

3.  นายสุธ ี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
๔.  นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
2. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
3. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 
๕. นายสุวรรณ  โมรา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
๗. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 

   8. นายไชยรัตน  สระแจม  หัวหนาสำนักปลัด 
9. นายอำพล  สุขเกษม  แทนผูอำนวยการกองชาง 
10. นายจารุวัฒน อนุกูล  แทนผูอำนวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑1. นางสาวสุกัญญา ออนพร  แทนผูอำนวยการกองวิชาการฯ 
๑๒.  นางสายชล  ภาคศิริ  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
๑๓. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๔. นางสราวรรณ ขำเอ่ียม  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕. นางกัสมาพร บัวภิบาล ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
 
          / ๑๖. นายไพรตัน . . . 
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1๖. นายไพรตัน  ปนชูศรี  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
1๗. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 
๑. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา  14.05 น. 

  เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เขารวมประชุม เชิญนายโสพล วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล เนื่องจาก
ประธานสภาเทศบาลไมไดมาประชุมเนื่องจากปวย  

นายโสพล วงศสอาด  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบใน
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการผอนชำระเงินกู วงเงินกูประจำ (T/L)  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย และญัตติอ่ืน ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระ  
การประชุม ไป ใหท านทราบล วงหน าแล วนั้ น  วันนี้ มี สมาชิกมาประชุม   ๑๓   ท าน              
ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร โตจีน     ประกาศอำเภอเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
           ประจำป พ.ศ. 2563 
     ............................................................. 
  ดวยเทศบาลเมืองชัยนาทรายงานวา มีความประสงคขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำป พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบในญัตติ ขอรับความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการผอนชำระเงินกู วงเงินกูประจำ (T/L) บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีกำหนดไมเกิน 15 วัน ตั้งแต วันท่ี 
8 กันยายน 2563 ถึง 22 กันยายน 2563  

  ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท โดยนายอำเภอเมืองชัยนาทพิจารณาแลวเห็นสมควรกำหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2563 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  13) พ.ศ . 2552 และคำสั่ งจั งหวัดชัยนาท                     
ท่ี 2731/2560 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผูวาราชการจังหวัดชัยนาท ใหนายอำเภอปฏิบัติ
ราชการแทน จึงประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2563 ตั้งแต
วันท่ี 8 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 22 กันยายน 2563 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. 2563 

  (ลงชื่อ)    ยุทธพร  พิรุณสาร 
   (นายยุทธพร  พิรุณสาร) 
  นายอำเภอเมืองชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน 
          ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายโสพล วงศสอาด   วันนี้มีสมาชิกยื่นใบลา  จำนวน  4  ราย 
รองประธานสภาเทศบาล  1. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล  (ลาปวย) 
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานสภา  2. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล    (ลาปวย) 
    ๓.  นายสุธ ี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล    (ลาปวย) 
    4.  นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล    (ลาปวย) 
    ซ่ึงผมพิจารณาแลวอนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2563 
  เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
-  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2563 
  เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2563  

นายโสพล วงศสอาด  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
รองประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2563 ท้ัง 2 ครั้ง ไปใหทานสมาชิกไดรับทราบลวงหนา 
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานสภา   แลวมีสมาชิกทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความตอนใดบางหรือไม เชิญคุณทวีศักดิ์ 
    ประโยชนงาม ครับ 

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆตามท่ีผมไดอภิปรายไปนั้น  

 ในบรรทัดท่ี 3 นั้น ในนี้พิมพไววา “ผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล” ผมอยากให  
 เปลี่ยนเปนผานไปยังทานประธานสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล วงศสอาด  ครับ เจาหนาท่ีแกไขดวยครับ มีสมาชิกทานจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความ 
รองประธานสภาเทศบาล ตอนใดบางหรือไม (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานสภา  สภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2563 ท้ัง 2 ครั้ง  

 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายโสพล วงศสอาด  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานสภา 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายโสพล วงศสอาด  ................................................. ไมมี ...................................................................... 
รองประธานสภาเทศบาล ............................................................................................................................................. 
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานสภา 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

    4.1 ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการผอนชำระเงินกู วงเงินกู 
   ประจำ (T/L) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (กองคลัง) 

นายโสพล  วงศสอาด   ขอเชิญคณะผูบริหาร เสนอญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 
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นายปยะ เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๑ – ๘) 
    กระผมขออธิบายเพ่ิมเติมดังนี้นะครับ เนื่องจากเทศบาลเมืองชัยนาท เรามีภารกิจ 

สำคัญในการปองกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตองใชงบประมาณในการดำเนินการปองกันฯ เปนจำนวนมากสงผลกระทบในดานงบประมาณ
ของเทศบาล เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวเพ่ือเสริมสภาพคลองทางการเงิน การคลัง ของเทศบาล 
จึ ง ได ขอ เปลี่ ย น แป ลงการผ อนชำระห นี้ กั บ ธน าคารกรุ ง ไทย  (มห าชน ) วงเงิน กู         
66,000,000 บาท จากเดิมท่ีตองชำระเงินตนทุกป ปละ 5.5 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยโดย
ธนาคารกรุงไทย ไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการผอนชำระวงเงินกูใหม สาระสำคัญคือป 
2563 ใหปลอดชำระเงินตน 1 ป โดยใหชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 
หนา 8 นะครับ จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแหงนี้ กอนท่ีจะตองรายงานจังหวัดทราบ
ตอไป 

นายโสพล วงศสอาด  เชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานสภา 

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ถึงเหตุท่ีจำเปนเราตองเปลี่ยนแปลง 

การชำระเงินใหกับธนาคารกรุงไทย ไมทราบวาเกิดจากการจัดเก็บรายไดของเราไมเขาเปาหรือ
จากสาเหตุใดครับ ท่ีเราตองชำระแตดอกเบี้ยยังไมชำระเงินตนเปนเวลา 1 ป ท่ีอางมาคือวาเกิด
จากสาเหตุโควิด 19 นะครับ ปจจุบันสถานการณรอบบานเราท้ังพมา ท้ังอินเดีย กำลังมีปญหา
มากมาย ไมทราบวาระยะเวลา 1 ป ท่ีขอไวจะพอหรือเปลา อยางไงขอใหทานประธานสภา
เทศบาลชวยใหคณะผูบริหารแจงใหประชาชนไดรับทราบวาสถานการณนี้เกิดข้ึนเพราะอะไร 
ขอบคุณครับ 

นายโสพล วงศสอาด  เชิญทานนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานสภา 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับญัตติเก่ียวกับ 
นายกเทศมนตรี  การขอพักชำระหนี้ของธนาคาร ขอเรียนทานประธานสภาเทศบาลไดรับทราบวา สถานการณ 

การเงิน การคลัง ของเทศบาลเมืองชัยนาท และของเทศบาลท่ัวประเทศ องคกรปกครอง
ทองถ่ินท่ัวประเทศ จะมีลักษณะคลาย ๆ กันหนักเบาแลวแตทางเทศบาลแตละท่ีไป ขอเรียนวา
สืบเนื่องจากเกิดจากโควิด 19 คือมันมีนโยบายเก่ียวกับโควิด 19 ทำใหเราสามารถพักชำระ
หนี้ไดนะครับ ท้ังนี้ท้ังนั้นเงินท่ีเราลดลงเกิดจาก พ.ร.บ. ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง คือภาษีโรงเรือน     
ในอดีต ซ่ึงในอดีตกฎหมายเดิมเราเก็บไดโดยเฉลี่ยตอปประมาณสิบสี่สิบหาลานบาทนะครับ 
กฎหมายใหมออกมาเทศบาลฯ เราจะเก็บไดประมาณสี่ลานบาท แตป 63 นี้ เราจะตองได       
สี่ลานบาท แตรัฐบาลออกมาตรการออกมาอีกใหเก็บแค 10 เปอรเซ็นตของสี่ลานก็คือสี่แสน
คือ จากสิบสี่ลานปนี้เราไดสี่แสน สี่แสนบางรายก็มีขยายเวลาออกไป ซ่ึงเงินตัวนี้เราก็จะหายไป
จากระบบสิบกวาลานนะครับสิบสี่สิบหาลานบาท อีกสวนหนึ่งเกิดจากสถานการณโควิด 19 
ทำใหการจัดเก็บภาษีของประเทศทำใหรายไดของพ่ีนองประชาชนลดลง การจัดเก็บของรัฐบาล
เองมีรายไดลดลงเงินสวนนี้รัฐบาลตองจัดสรรใหเราอีกสวนหนึ่งนะครับ ตอนนี้รัฐบาลสงมาจาก
ท่ีเรา 
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ประมาณการไวตกประมาณหาถึงหกลานบาท ซ่ึง 2 ตัวนี้รวมกันเกือบยี่สิบลานบาท ถามวา
ตอนนี้เราใชเงินอยางไง ตอนนี้เราล้ำเขาไปใชเงินสะสมโดยขออำนาจจากผูวาฯ ในการจาย
เงินเดือน เงินตาง ๆ แลวก็จนถึงเงินทุนสำรองเงินสะสม ซ่ึงอันนั้นเปนกอก 3 เขาข้ันวิกฤต     
แตถามวาการพักชำระหนี้จะชวยเราไดไหม คือในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 
2563 เราตองจายหนี้เขาหาถึงหกลานบาทตัวนี้ชวยเราไดสวนหนึ่ง ทางธนาคารก็ผลัดใหเรา 
1 ป ปหนาก็ตองขอใหม ท่ีทานถามวาทำไหมไมขอหลาย ๆ ป หรือวาทำไหมไมขอ 2,3 ป    
เขาใหขอเปนปตอป แตบางธนาคารขอท่ีเดียว 2 ปได แตของธนาคารกรุงไทยปนี้เรามีเหตุผล
อยางนี้ปหนาเรามีเหตุผลอีกเราก็ขอไปเขาก็จะเอาไปทบ สมมุติวาเราเหลือเงินสะสมผมไมแนใจ
วาตัวเลขเหลือ 6 ป ในปท่ี 6 เราตองใชหาลานเปนสิบลานอีก 6 ป ขางหนาก็วากันไป       
เปนเคส ๆ ไป ซ่ึงธนาคารกรุงไทยเองก็เปนสวนหนึ่งของรัฐท่ีชวยดูแล ขอเรียนวาสถานการณ 
การเงิน การคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงท่ัวประเทศและของเราดวยอยูในข้ันวิกฤต
พอสมควร ซ่ึงเราตองมาดูปรับลดรายรับรายจายของเราอันไหนมีความจำเปน เราตองเลือกไป
เปนขอ ๆ ไป ทางคณะผูบริหาร รองนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอำนวยการกอง
ตาง ๆ ก็พยายามชวยกันดูวาตรงไหนท่ีเราจะชวยเหลือประชาชนได ขอเรียนวาโครงการตาง ๆ 
บางอันอาจจะหยุดชะงักไปบางนะครับ เนื่องจากตอนนี้การเงินของเรามีปญหา ก็เกิดจาก
สาเหตุปจจัยภายนอกนะครับ เรื่องกฎหมายท่ีออกมาทำใหเรากระทบ การจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลท่ีจัดสรรใหเราทุกปกระทบดวย มันเลยสงผลกระทบกับเรา ขอเรียนวาคณะ
ผูบริหารพยายามดูจากความสำคัญท่ีสุด การบริหารงานท่ีเราจะใชเงินใหมากท่ีสุด สวนเรื่องงบ
ลงทุนตาง ๆ เรื่องระบบตาง ๆ ชะลอตัว แตท่ีทานถามถนนท่ีทำใหมอันนี้เกิดจากเงินอุดหนุน     
เฉพาะกิจท่ีเราขอไปไมเก่ียวในเทศบัญญัติฯ ทานจะเห็นวางบลงทุนเราแยอยูทำไมมีการไป     
ทำถนน อันนี้เปนเงินคนละตัวกัน ขอเรียนวาแจงใหทานประธานสภาและทานสมาชิกได
รับทราบวาสถานการณเราเปนอยางนี้ ขอบคุณครับ  

นายโสพล วงศสอาด  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด 
รองประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการผอนชำระเงินกู  
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธานสภา   วงเงินกูประจำ (T/L) บมจ. ธนาคารกรุงไทย  (กองคลัง)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท จำนวน 13 เสียง ใหเทศบาล  
เมื องชั ยน าท  ขอ เปลี่ ยน แปลงเง่ือน ไขการผ อนชำระ เงิน กู  วง เงิน กู ป ระจำ (T/L)                
บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงินกู 66,000,000 บาท ตามสัญญากูเงิน ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 
2550 ดังนี้ 

1. ขอพักชำระหนี้ตนเงินกู ป 2563 ซ่ึงกำหนดชำระภายในวันท่ี 30 กันยายน 
2563 จำนวน 5,500,000 บาท โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน 

2. ป 2564 ชำระตนเงิน 5,500,000 บาท โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน 
3. ป 2565 ชำระตนเงิน 8,250,000 บาท โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน 
4. ป 2560 ชำระตนเงินท่ีเหลือท้ังหมด โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

คงไวตามเดิม 

นายโสพล วงศสอาด  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถามี) 

นายโสพล  วงศสอาด  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุม ขอเรียนเชิญคุณทวีศักดิ์  
รองประธานสภาเทศบาล ประโยชนงาม ครับ 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากเรียนถามคณะผูบริหารผานทานประธานสภา 

เทศบาล ตามท่ีนายกสมาคมองคการบริหารสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยหรือ อปท.        
พรอมตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 จังหวัดในภาคกลาง ไดทำหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีเก่ียวกับของบเพ่ิมตัวนี้ เก่ียวกับวาเราจัดเก็บภาษีต่ำ ดำเนินการถึงไหนแลว 
เพราะวามันนานเหมือนกัน นายกรัฐมนตรีจะทราบหรือเปลาไมรู เพราะวาเราอยูในสวนของ
ภาคกลาง เพราะนายก อปท. ไดทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีประยุทธิ์ จันทรโอชา เพ่ือจะขอ  
งบเพ่ิม เนื่องจากเราเก็บภาษีไดตกต่ำ จึงขอถามทานนายกฯ วาไดทราบเรื่องหรือเปลา  
ขอบคุณครับ 

นายโสพล วงศสอาด  เชิญทานนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับทานสมาชิก 
นายกเทศมนตรี ท่ีไดติดตามขาวบานขาวเมือง เก่ียวกับเรื่องเงินของ อปท. ทานจะเห็นวาไดมีการตอสูเก่ียวกับ 

อปท. ท่ีไปตอรองกับรัฐบาล ในเรื่องท่ีรัฐบาลไดออกกฎหมายการจัดเก็บภาษีโรงเรือนหรือภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ทำให อปท. จัดเก็บภาษีไดนอยลง ตามท่ีผมไดเรียนใหทานไดทราบแลว  
สมาคมทองถ่ินไดมีการตอสูทางรัฐบาลคือเรียกรองจากรัฐบาลสืบเนื่องจากเปนนโยบายรัฐท่ี
ออกกฎหมายตัวนี้มาสงผลกระทบตอทองถ่ินเราในการบริหารงาน เพราะวาทุกปเราจะรูวาทุก
ปเรามีเงินประมาณเทาไร เราจัดสรรงบประมาณของเราท่ีมีอยูแลววันดีคืนดีจำนวนเงินมัน
ลดลงโดยอัตโนมัติอยางรวดเร็วทำใหตั้งตัวไมทัน ก็มีการเรียกรองไปยังรัฐบาลข้ันตอนถึงทาง      
กรมสงเสริมฯ ไดแปรงบประมาณขอเพ่ิมหนึ่งหม่ืนลานบาท ผมจำตัวเลขไมไดตัวเลขกลม ๆ 
ประมาณหนึ่งหม่ืนลานบาทท่ีมาจัดสรรเยียวยาใหกับเทศบาลตาง ๆ ของ อปท. ตาง ๆ        
ทางเทศบาลฯ เองก็ไดทำเรื่องข้ึนไปดวยอยูในกลุมของสมาคมท่ีทานเรียกรองอยูแลวดวย      
ซ่ึงอันนั้นเปนแคเสี้ยวหนึ่งจริง ๆ แลวมีการคุยกันภายในอยูแลวบางท่ีไมตองมีคลิปออกมามีการ
คุยกับผูใหญในเรื่องความเดือดรอนของพวกเราตาง ๆ ทางรัฐบาลก็รับทราบพยายามแกไขอยู 
แตวา  ณ ปจจุบันทางกรมสงเสริมฯ ไดแปรเพ่ิมเงินรัฐบาลของป 2564 หนึ่งหม่ืนลานบาท 
เพ่ือจะมาเยียวยากับเงินท่ีเราจัดเก็บภาษีนอยลง ท่ีผมรายงานเบื้องตน พ.ร.บ. ตัวนี้ออกมาใหม
ทำใหเงินเราหายไปสิบหาถึงยี่สิบลานบาท ผมไมแนใจวาการจัดสรรของเขาจะมาถึงเราสัก       
ก่ีลานนะครับมันอาจไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวยนะครับ เพราะวาหนึ่งหม่ืนลานบาทนี้ อปท. 
ท้ังหมดมี 7,000 แหง แตตามรายงานเขาเขียน 5,000 แหง แตผมไมรูวา 2,000 แหง ไมมี
เราดวยหรือเปลา ตองไปดูเพราะวากฎเกณฑตัวนี้ยังไมออก ก็เรียนวาสถานการณตัวนี้ทาง
เทศบาลฯ โดยคณะผูบริหาร ขาราชการ ตาง ๆ พยายามติดตามโดยตลอดและเราตอสู        
โดยตลอด ลาสุดเราไปเรียนชี้แจงตอกรรมาธิการในรัฐสภามาแลวนะครับ เรามีความเดือดรอน
อยางไรตาง ๆ คือไปหลายชองทาง ทางสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สงไปดวย     
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ขอเรียนวาเรื่องพวกนี้เราไมไดนิ่งเฉยนะครับ เพราะวาเปนเรื่องการบริหารงานโดยตรงเปน
อุปสรรคจริง ๆ เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกทุกทานไดทราบวาไมตองหวงนะ 
ครับวาเรากำลังติดตามอยางกระชั้นชิดท่ีสุดเทาท่ีเราทำได ตองขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีติดตาม
ขาวสารมาโดยตลอด ขอบคุณครับ 

นายโสพล วงศสอาด  ขอบคุณทานนายกฯ ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ  
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย ครับ  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายภัณฑารักษ สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องฝากทานประธานสภาผาน 

คณะผูบริหารนะครับ ตอนนี้รถขยะแบบอัดทายของเรา เนื่องจากลูกยางท่ีฝาทายมันชำรุด 
พอตอนท่ีเอาขยะข้ึนไป แลวตอนท่ีอัดขยะลงไปน้ำจากขยะมันไหลลงถนนแลวมันเหม็น ก็อยาก
ใหแกไขปญหาตรงนี้กอน แบบวามันไปอัดอยูบริเวณไหนมันก็จะเปนจุดท่ีน้ำรั่วไหลตรงนั้น    
นะครับ อยากใหแกไขดวนดวย ขอบคุณครับ 

นายโสพล วงศสอาด  เชิญทานรองปยะฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายปยะ เหลาสุวรรณ  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ครับจะใหทำการ 
รองนายกเทศมนตรี ซอมโดยเรงดวนครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล วงศสอาด  เชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 
 
นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอหารืออีกเรื่องครับ ไดทราบจาก 

ทานนายกฯ วาเราจะมีงบปรับปรุงบริเวณเข่ือนเรียงหิน ท่ีนี่ไมทราบวามีแบบแปลนออกมา
อยางไร จึงขอเสนอเพ่ือตัดไฟแตตนลม อยากให มีการสรางรั้วเพ่ือปองกันรถยนตหรือ
รถจักรยานยนต เพราะถาเกิดเหตุ ข้ึนมาแลวบางครั้งมีผูออกไปบริหารรางกายแลวมี
รถจักรยานยนตวิ่งถาเกิดมีการชนข้ึนมาจะเกิดภาพลักษณท่ีไมนาดู อยางไรฝากคณะผูบริหาร
ชวยออกแบบวาใหมีรั้วก้ันเพ่ือปองกันรถยนตหรือรถจักรยานยนตข้ึนไปวิ่งขางบนหรือจอด
ขางบน เพราะปจจุบันจังหวัดชัยนาทบานเราเปนจังหวัดเล็ก ๆ แตรถติดแลวนะครับ ปริมาณ
รถมากข้ึนสถานท่ีจอดรถเทาเดิมนะครับแตปริมาณรถมากข้ึนเพราะฉะนั้น เปนการดิ้นรนเพ่ือ
ไปหาท่ีจอดก็โดยเปนการผลักภาระข้ึนไปจอดบริเวณเข่ือนเรียงหิน ซ่ึงเจตนารมณของเราเคย
พูดมาแลวเราสรางข้ึนเพ่ือไมใหเปนท่ีจอดรถ เราสรางข้ึนมาเพ่ือใหประชาชนมาออกกำลังกาย   
การจัดงานบางอยางโอเคจัดไดแตการขนสัมภาระควรจะจอดรถขางถนนแลวใชแรงงานขนข้ึน
ไปนะครับ ขอไดโปรดพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล วงศสอาด  ครับ ตามท่ี สท.กิตติ์ชนมฯ ไดแถลงขอความเห็นชอบนั้น ผมในฐานะท่ีอยูใกลบานผม  
รองประธานสภาเทศบาล ผมเดินท้ังเชาและเย็น ผมเห็นโดยตลอดจริงอยางท่ี สท.กิตติ์ชนมฯ ไดอภิปรายครับ  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา เชิญทานนายกฯ ครับ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




