บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2553
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 38 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
…………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
1. นายเจษฎา สี่พี่น้อง
2. นายทรงพล วรรณลพ
3. นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
4. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
5. นายบุญทัน พุกพ่วง
6. นายนิกร โตจีน
7. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
8. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
9. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
10. นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
11. นายโสพล วงศ์สอาด
12. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
13. นายแสวง สงใย
14. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
15. นายสุชาติ สรสิทธิ์
16. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
17. นายสุธี ศรีภักดี
18. นายนพดล เจริญหินทอง
19. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
20. นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
21. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช
22. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
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ประธานสภาเทศบาล
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1. นายไพโรจน์ พัวพานิช
2. นางสายชล ภาคศิริ
3. นายสุวรรณ์ โมรา
4. นายสุชาติ อรุณเมือง

รองปลัดเทศบาล
(แทน) ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุม

5. นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
6. นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
7. นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
8. นางสราวัลย์ ขําเอี่ยม
9. นายถาวร มุมานะวงศ์
10. นายราเชนทร์ อัศเวศน์
11. นายสุธน สนธิสุวรรณ์
12. นายณัฐพงศ์ นวลแสง

2 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
(แทน) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. วัดหัวยาง
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. เขาท่าพระ
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร. ทบ. บ้านกล้วย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา 14.12 น.
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เรื่องต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้ทราบ
ล่วงหน้าแล้วนั้นวันนี้มีสมาชิกมาประชุม 16 ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
สภา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เลขานุการสภาเทศบาล
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2553
………………..…………….
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
แรก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป มีกําหนด
สามสิบวัน นั้น
อาศัยตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปมีกําหนดไม่เกินสามวัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) บุญทัน พุกพ่วง
(นายบุญทัน พุกพ่วง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

ระเบียบวาระที่ 1
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
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เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดีสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอแนะนําผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาล
คนใหม่ นายสุวิทย์ แก้วสุพรรณ ซึ่งได้รับคําสั่งย้ายมาจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก
มาตําแหน่ง ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ช่วยกัน
ปรบมือเป็นกําลังใจด้วยครับ จะได้มีผู้ช่วยมาช่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 2
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล
-สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2553
-สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2553
-สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2553
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดส่งรายการประชุมไปให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าแล้ว
มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อความตอนใดตอนหนึ่งหรือไม่ ขอเรียนเชิญท่าน
สมาชิกทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเขต 3 จากรายงานประชุมวันที่ 30 กันยายน 2553
ผมอยากจะขอให้แก้ไขดังนี้ครับ ในหน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2 บรรทัดที่ 4 คําว่าหนองจิก
ให้เป็นคําว่าหนองอิฐ และตรงระเบียบวาระที่ 4 บรรทัดที่ 5-6 ที่ผมได้อธิบายไปว่าเมตรกว่า
แต่บรรทัดล่างว่าเมตรหนึ่ง ต้องแก้เป็นเมตรกว่าเหมือนกันครับ และตรงระเบียบวาระที่ 6
ตามที่ผมได้ชี้แจง ต้องเป็นเปลี่ยนท่านนายกได้ชี้แจงครับ และตรงในบรรทัดที่ 2 ทีท่ ่าน สท.
อานนท์ได้อภิปรายไปว่าเหมือนคอก แต่ที่ผมได้ยินมามันเป็นคําว่าคอขวดนะครับช่วยแก้เป็น
คอขวดด้วยครับ สําหรับผมมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตาม ที่ท่านสมาชิกแก้ไขด้วยครับ
ยังมีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขข้อความตอนไหนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
อยากแก้ไขรายงานของวันที่ 24 ก.ย. 2553 หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 7 ตรงคําว่า เงินซ่อมแซม
ปรับปรุงสนามกีฬาไว้แล้ว ขอเปลี่ยนเป็นคําว่า ไปแล้วนะครับ ขอขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใด ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตอนใดตอนหนึ่งอีกหรือไม่ (ถ้าไม่มี)
ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2553
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2553
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรับมอบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านมณเฑียร
โดยมีภาระติดพัน
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หน้า 13 - 15)

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านจากการ
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่บริษัทบุญจันทร์ (1991) จํากัด ได้มอบมิเตอร์ไฟฟ้าโดยมีภาระติดพัน ผมอยากทราบว่าเรา
จะใช้คําว่าผูกพันดีหรือติดพันดีตรงนี้ครับ ขอเรียนปรึกษากับท่านประธานนะครับ และการ
ที่ได้รับมอบมาแล้ว มันจะมีภาระผูกพันไปถึงค่าไฟฟ้าที่มีต่อไป ไม่ทราบว่าทางคณะผู้บริหาร
ได้เตรียมการพร้อมที่จะจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าไว้หรือยัง ที่จะตกเดือนละ 2,000 หรือ 2,700 จากที่
ดูแผนที่จําลองที่มอบมาให้ สังเกตได้ว่าซอยมณเฑียรทอง 3 ทั้งซอยจะมีเสาไฟฟ้าอยู่ต้น
เดียว คาดว่าต่อไปเราไปดูแลอาจจะมีการร้องขอ จากประชาชนเพิ่มจํานวนของหลอดไฟใน
ซอยนี้ และค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นด้วย ในอนาคตเราได้สร้างที่ทําการเทศบาลใหม่ ซึ่งจะต้องใช้
กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ภาระการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะ
รับได้ไหวหรือไม่ คือการรับเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่เป็นห่วงที่ว่าเราจะมีภาระกับการจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทําให้งบประมาณของเรา การนําเงินที่เหลือมาใช้กับค่าบริหารท้องถิ่น
อาจจะมีการติดขัด ก็ขอให้คณะผู้บริหารให้ชี้แจงกับประชาชนด้วย ว่าพร้อมที่จะรับ พร้อมที่
จะอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตหมู่บ้านมณเฑียรทองด้วยครับ ขอขอบคุณ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับเรื่องการรับมอบไฟฟ้าสาธารณสุข หมู่บ้านมณเฑียรทอง ผมก็ติดใจสงสัย
อยู่ว่าเรานั้น รับมาตั้งแต่วันตอนไหน หนี้เก่าค้างจากหมู่บ้านมีอยู่อีกหรือไม่ และเราอันไหน
มาหรือตัดตอนมาจากวันไหน อันนี้เป็นข้อสงสัย ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วยครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
เรื่อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับ
การรับมอบไฟฟ้าที่สาธารณะหมู่บ้านมณเฑียรทอง ก็จะเหมือนกับถนนปกติทั่วไปที่เรา
รับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว สําหรับค่าไฟฟ้าเรานับหนึ่งตั้งแต่วันที่สภาอนุมัติ ไม่ได้ใช้ตามตาราง
แต่เขาทําตารางให้ดู เพื่อให้รู้ว่าทําใช้เดือนหนึ่งใช้ไปเท่าไร และงบประมาณเราก็ได้เตรียม
เอาไว้ คงไม่มีปัญหาครับ ตกปีละประมาณ 2-3 หมื่นบาท ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายทรงพล วรรณลพ
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
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มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ( ถ้าไม่มี) ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใด
เห็นชอบกับ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรับมอบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านมณเฑียรทอง โดยมี
ภาระติดพัน โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ญัตติ คัดเลือกผู้แทนสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นและ
จํานวนเงินค่าทดแทนฯ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 หน้า 16 -19)
ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ ได้ฟังคําแถลงจากคณะผู้บริหารไปแล้ว นั้น ขอให้ทา่ น
สมาชิกคัดเลือกผู้แทนสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้น และจํานวนเงิน
ค่าทดแทนฯ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ขอเชิญคุณ
โสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเขต 3 ตามระเบียบวาระที่ 4 คัดเลือกเป็นผู้แทนสภา
เทศบาลเป็ น คณะกรรมการกํ า หนดราคาเบื้ อ งต้ น และจํ า นวนเงิ น ค่ า ทดแทนฯ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ผมมีความข้อเสนอว่าให้เป็น
ท่านอาจารย์สุธี ศรีภักดี อยู่ในโซนของท่านด้วย เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะ
ผ่านการช่างมาโดยเฉพาะ ขอผู้รับรองรายงานด้วยครับ
ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ เสนอได้นะครับ (ถ้าไม่มี)
สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ด้ ว ยกั บ ท่ า นสมาชิ ก โสพล วงศ์ ส อาด เสนอท่ า น อ.นิ ก ร โตจี น เป็ น
กรรมการร่ ว มคณะกรรมการกํ า หนดราคาเบื้ อ งต้ น และจํ า นวนเงิ น ค่ า ทดแทนฯ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุมตั ิกู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส.เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

-
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นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3 หน้า 20 - 22)

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนทีญ
่ ัตติ
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ 5 จะผ่านไปผมมีเรื่องติดใจอยากจะถามสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาทของเรา
ครับว่า คือผมมีอาชีพรับจ้างถ่ายรู ปถ่ ายวีดีโอครั บ ผมเลยต้องมีความสัมพันธ์กับกล้อง
ถ่ายรูปด้วย สมัยก่อนนั้นกล้องราคาแพงมาก และต้องใช้ฟิล์ม ตัวหนึ่งประมาณ 70,000100,000 หรือ 200,000 ก็มีครับ ผมใช้ CANON และ NIKON ใช้มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน
กล้องที่ใช้ฟิล์มเขาเลิกใช้กันหมดแล้ว และมาใช้กล้องดิจิตอลแทนใช้หน่วยความจําเป็นเมมรี่
การ์ด ผมก็เลยเสนอขายกล้องของผม ปรากฏว่าร้านที่กรุงเทพฯ เสนอราคาให้ผม 200 บาท
ครับ ผมมั่นใจว่าที่สถานธนานุบาลของเราจะต้องมีกล้องที่ใช้ฟิล์มรับจํานําไว้อย่างแน่นอน
ครั บ ในเมื่ อ เหตุ ก ารณ์ เ ป็ น แบบนี้ ราคามั น ตกลง เราเคยรั บ จํ า นํ า ไว้ 3000-4000 ใน
สมัยก่อน แต่ในปัจจุบันมันเหลือ 200 เราจะแก้ไขอย่างไร มันขาดทุนเห็นๆ นะครับท่าน
ประธาน ผมอยากจะถามผู้จัดการสถานธนานุบาลก่อน ผมติดใจครับ และท่านมีวิธีแก้ไข
ปัญหาอย่างไร ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ถ้าให้เป็นทอง นาฬิกา ไม่ขาดทุนแน่ครับ แต่ถ้าเป็น
กล้องที่ใช้ฟิล์ม ขาดทุนแน่นอน ขอให้ท่านช่วยชี้แจงด้วยครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผู้จัดการสถานธนานุบาลช่วยชี้แจงด้วยครับ

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ท่ า นสมาชิ ก ที่ เ ป็ น ห่ ว งนะครั บ และสํ า หรั บ เรื่ อ งกล้ อ งตอนนี้ ไม่ มี น ะครั บ หมดไปแล้ ว
เพราะว่าหลุดจํานํา และตอนนี้ไม่ได้รับแล้วครับ รับแต่กล้องดิจิตอลที่ 10 ล้านพิกเซลขึ้นไป
ครับ ถ้า 8 ล้าน 6 ล้าน ก็จะถูกลงหน่อย ขอเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดอีกครับ ขอเชิญคุณอานนท์

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ที่ผมถามท่านประธานแบบนี้ เพราะเป็นห่วง
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ท่านประธานเคยได้บอกเอาไว้ว่า ของอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในโรงรับ
จํานํา ผู้จัดการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น รับเละ ถ้าผู้จัดการรับเละ ผู้จัดการก็จะ
หนีสิครับ เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนคนอยู่เล้าเดียวกัน ถ้ามีอะไรก็ถามไถ่กันได้ ขอบคุณครับ

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
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มีสมาชิกท่านใดอีกครับ ขอเชิญคุณเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน เกี่ยวกับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ญัตติ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท เรื่องการกู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ทั้งหลักการและเหตุผลนั้น ผมเห็นด้วยครับแต่มีข้อสงสัย
อยู่ ว่ า เงิ น ที่ กู้ ม า 108 ล้ า นที่ จ ะขอกู้ ใ หม่ เราจะปิ ด บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทยสํ า นั ก งาน
นครสวรรค์73 ล้าน ธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท 10 ล้าน ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท
25 ล้าน รวม
108 ล้าน เราเสียดอกเบี้ยปีละ 5 ล้าน ถ้ากู้มาจะมีส่วนลดอีก 2 ล้านเหลือดอกเบี้ยปีละ3
ล้าน ท่านนายกขมวดท้ายไว้ ถ้าเราอนุมัติต้องปิดบัญชีเก่าทั้งหมด สภาเห็นชอบด้วยนะครับ
ผมมีข้อสงสัย อยากให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงข้อขมวดท้ายให้ชัดเจนด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกชี้แจง
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่สมาชิก
เป็นห่วงว่าเรารีไฟแนนซ์เอาเงินกู้มาใช้เงินกู้ จากดอกเบี้ยแพงมาสู่ดอกเบี้ยถูก และดอกเบี้ย
ที่แพงสัญญายังออยู่หรือไม่ และเป็นห่วงจะนําเงินที่รีไฟแนนซ์มาใช้ได้อีกหรือไม่ เพราะ
สัญญายังไม่ได้ถูกยกเลิก ทางผู้บริหารยังขมวดตรงท้ายไว้ว่าข้อความที่พิมพ์นั้นไม่สมบูรณ์
เลยแก้ไขเพิ่มเติมในญัตติ ว่าถ้าใช้หนี้หมดแล้วให้ยกเลิกในสัญญาเดิมด้วย คือว่า 108 ล้าน
เอาไปใช้หนี้เก่าให้หมด และเลิกสัญญาเดิมด้วยเราจะเป็นหนี้ที่เดียวคือที่เรากู้ คือเป็นหนี้
ธนาคาร ธ.ก.ส. ขอเรียนชี้แจงกับท่านประธานครับในหลักการและเหตุผล ขอบคุณครับ
ขอเชิญนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเขตที่ 3 จากการที่คณะผู้บริหารได้มีขมวดแนบ
ท้ายโดย เมี่อใช้หนี้แล้วต้องยกเลิกสัญญาเดิมด้วย ผมเคยติงไว้เมื่อตอนขออนุมัติเงิน 50
ล้าน ผมบอกว่าเงินที่อนุมัติมานั้นมันจะไม่พอ และปรากฏว่ามันก็ไม่พอจริงๆ การที่ทาง
สถานธนานุ บ าล ขอกู้ เ งิ น 108 ล้ า นเพื่ อ ปิ ด บั ญ ชี ทั้ ง หมด แล้ ว เราจะได้ ล ดค่ า ดอกเบี้ ย
ประมาณ 2ล้าน อันนี้ผมเห็นด้วยครับ แต่การที่จะปิดบัญชีทั้งหมด ผมถามว่าถ้าเกิดเราไม่มี
ให้ประชาชนมาขอกู้ล่ะครับ ให้ปิดหมดคงไม่มีเงินเหลือแน่นอน ดูจากแนบท้ายรายละเอียด
ให้มาทราบว่าคงเหลือที่จะให้ดําเนินการประมาณ 7 ล้าน 5 แสนกว่าบาท เดือนหนึ่งเราใช้
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เงินร่วม 10ล้านบาทผมเชื่อว่าเงินตัวนี้ไม่พอแน่นอนครับ ถ้าเราปิดและยกเลิกสัญญาเก่า
ทั้งหมดแล้วมันต้องใช้เวลาในการขอกับสภาอีกเพื่ออนุมัติวงเงินใหม่อีก แต่ถ้าเราไปปิดบัญชี
แต่ไม่ผิดสัญญา การที่สถานธนานุบาลจะใช้เงิน ทราบมาว่าต้องมีการเซ็นชื่อ 3ท่านจึงจะนํา
เงินออกมาได้ ประกอบด้วย นายก ปลัด และผู้จัดการสถานธนานุบาล ผมเชื่อว่าสัญญาที่คา
เอาไว้จะมีประโยชน์ครับ มีประโยชน์มากกว่าเราจะปิดสัญญายกเลิกเลย ไม่ทราบว่าท่าน
สมาชิกเห็นเป็นประการใด ผมมีข้อเสนอแนะครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิกร โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมาชิกนิกร โตจีน
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อย่างที่
ท่า นสมาชิ ก กิ ต ติ์ช นม์ พู ด ไว้เ ราก็จ ะย้ อ นไปเสี ย ดอกเบี้ ย อย่า งเดิม อีก เพราะเราจะเอา
ดอกเบี้ยให้ถูกลง เป็นไปได้ไหมครับ เราจะเพิ่มวงเงินกู้เป็น 118 -120 ล้าน เพราะถ้าเอา
บัญชีเก่าคงไว้กลับไปเสียดอกเบี้ยมากกว่าเดิม ผมขอเสนอแนะแค่นี้ครับท่านประธานครับ
ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกเกรียงศักดิ์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน จากที่
สมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกกิตติ์ชนม์ พูดมาก็มีเหตุผลกู้มา 108 ล้าน เอาไปปิด 108 ล้าน เงินหมุนเวียนใน
สถานธนานุบาลก็จะหมดไป แต่ผมอยากทราบว่าคุณจะเอาบัญชีไหนกองไว้ ที่เราถามบัญชี
ไหนที่คุณจะไม่ปิด เช่น ออมสินไม่ปิด 10 ล้านได้ไหม แต่อื่นๆ 25 , 75 ล้านเราขอปิด ถ้าไม่
กู้เพิ่มอย่างที่ท่านเลขาพูดนะครับ แต่ถ้าเราจะยกเอาออมสินไว้ 10 ล้าน ดอกเบี้ยมันก็ขึ้นอยู่
ดีครับ ฉะนั้นปิดไปเลยดีกว่าผมเห็นด้วยกับท่านเลขา เพิ่มวงเงินขึ้นมาเป็น 118 ล้าน ไม่
ทราบว่าท่านสมาชิกท่านอื่น เห็นเป็นประการใดครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกกิตติ์ชนม์

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ตามที่ท่านรองประธานสภา ท่านเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง ได้พูด
เอาไว้และท่านเลขานุการสภา ท่านนิกร โตจีน ผมเห็นด้วยว่าให้เราคงบัญชีตัวเดิมไว้โดยไม่
ปิด ถ้าเรากลับไปใช้ เงินตั วเดิมจะเสีย 4.75 ทางที่ดีผมว่าเป็นอย่างที่ อาจารย์นิกร ว่าก็
เหมาะสมที่สุดเพิ่มวงเงินตัวใหม่เป็น 108 เป็น 128 ล้าน กําลังเหมาะสมครับ ไม่ทราบว่า
ทางธนาคารจะให้เราได้หรือไม่ ถ้าให้เราได้ เราจะเหลือประมาณ 19 ล้านนะครับ วงเงิน
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ใช้ได้ประมาณ 2 เดือน น่าจะพอใช้นะครับ และการจะเบิกจ่ายต่างๆ อํานาจอยู่ที่ท่าน
นายก ถ้าจะเพิ่มเป็น 128 ล้าน ญัตติต้องนําเข้ามาใหม่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกเกรียงศักดิ์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เกี่ยวกับ
สมาชิกสภาเทศบาล
เงินทุนหมุนเวียน ประชาชนที่เอาข้าวของเครื่องใช้มาจํานํา ผมอยากให้ทางสถานธนานุบาล
ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยว่า ของจํานําขาดไปเท่าไร ได้จําหน่ายของจํานําไปเท่าไร และผู้ที่มา
ถ่ายถอนต่อเดือนเท่าไร เราไม่ทราบตัวเลขเลย ว่าไถ่ถอนเท่าไร จํานําเท่าไร คือทบเข้าไป
อัดเข้าไป ไม่รู้เป็นจํานวนเท่าไรแล้ว คือทางเราอยากให้ชี้แจงให้ทางสภาได้ทราบด้วย เพื่อ
จะได้ทราบว่าทุนหมุนเวียนเพียงพอหรือไม่ และเราจะขอกู้เพิ่มนั้น มันสมเหตุสมผลหรือไม่
อยากให้ทางผู้จัดการชี้แจงและทํารายละเอียดมาให้ทางสมาชิกทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผู้จัดการสถานธนานุบาลช่วยชี้แจงด้วยครับ

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถ้าเรา
ผจก. สถานธนานุบาล ปิ ด เงิ น เรา จะมี เ งิ น หมุ น เวี ย นแค่ 7.5 ล้ า นบาทถ้ า เราไม่ ปิ ด ตั ว ใดตั ว หนึ่ ง ก็ ยั ง พอเหลื อ
หมุนเวียนอยู่บ้าง ถ้าเราจะเพิ่มยอดได้นะครับ เพราะทางเราก็จะเสียดอกเบี้ย 3 บาทแล้วแต่
ทางท่านจะพิจารณา และขอให้ทางท่านนายกชี้แจงอีกครั้งครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายชี้แจง
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับ
วงเงินกู้ที่ผมได้ดูแล้วนะครับ ที่ท่านสมาชิกเกรียงศักดิ์ เป็นห่วงว่าเงินกู้ไป ทบเข้าไปแล้วมัน
ไปตกอยู่ตรงไหน ถ้าเราให้กู้ทั้งหมด 108 ล้าน มันก็จะตกเป็นของ ของที่อยู่ใน สตองรูม
ครับมันก็อาจจะมากเกินไปสําหรับการดูแลของเรา ท่านสมาชิกผมขอว่าตรงนี้ให้กู้ผ่านไป
ก่อนได้ไหมครับ ว่ายกเลิกสัญญาเดิมและจะมีทุนหมุนเวียนอยู่ 7 ล้าน ถ้าเกิดมันไม่พอใช้
ขึ้นมาจริงๆ มันจะง่ายต่อการชี้แจง ชี้แจงแบบนี้ยังไงก็ไม่จบครับ เพราะเราไม่ได้เตรียมการ
ในข้อมูลที่ท่านจะถามเอาไว้ด้วย ขอเรียนว่าถ้ากู้เท่านี้เพื่อรีไฟแนนซ์ และยกเลิกสัญญาเดิม
ยกตัวอย่าง ถ้าเงินไม่พอเราจะขอกู้เพิ่มใหม่ อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไป 3 บาทกว่า ใช่ไหมครับ
ผู้จัดการ และผู้จัดการเองก็เป็นห่วงว่าถ้าประชาชนเอาของมาจํานําเกรงจะไม่มีเงินให้ แต่ผม
เชื่อว่าแบบนี้เท่าไรก็ไม่พอครับ วันหนึ่งต้องสิ้นสุดอยู่ดี ถ้าจะให้สตองรูมรับไว้ 500 ล้าน
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(หมายถึ ง ห้ อ งเก็ บ ของ) รั บ ไม่ ไ หวหรอกครั บ ดู แ ลไม่ ไ ด้ มั น มี แ ค่ รั บ ประกั น ไฟไหม้ การ
รับประกันการโจรกรรมมันไม่มี ถ้าเรารับผิดชอบมากบรรจุของไว้มาก ก็จะเป็นอันตรายนะ
ครับขอเรี ยนชี้ แจงกั บท่านสมาชิกอีกครั้งครับว่า ญั ตตินี้ขออนุ ญาตผ่านไปว่าเป็นการกู้
จํานวนเงิ น เท่ านี้ และยกเลิกสั ญ ญาเงิ นทุน หมุน เวียนเรามี 7 ล้ า นบาทถ้า ไม่พอก็ จะให้
ผู้จัดการทําเรื่องเข้ามาใหม่ ก็หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิก ขอเรียนชี้แจง
เท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ (ถ้าไม่ม)ี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบกับญัตติขออนุมัติกู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาล โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอแนะต่อที่ประชุมขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่น
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมต้องขอขอบคุณ ผอ.สุชาติ อรุณเมืองเมื่อคราวที่แล้วได้พูดเรื่องยุงลาย รุ่งเช้าท่านก็ได้
ระดมลูกน้องฉีดตามท่อ ปรากฏว่ายุงตายไปเยอะ ก็หมดห่วงไปครับ ขอขอบพระคุณมาก
ครับแทนประชาชนด้วย และเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องที่ 1 ทางเข้าซอยบางตาทองผมเคยพูดไว้
หลายหนหลายครั้ง ว่าถนนของมันยุบตัวลงไป ตรงบริเวณนี้น่าจะมีน้ํานะครับ เพราะเรา
ซ่ อ มแซมไปหลายหนหลายครั้ ง ก็ ยุ บ อยู่ นั่ น แหละ ตอนนี้ ก็ ยุ บ อี ก แล้ ว ครั บ อยากจะให้
ผู้รับผิดชอบช่วยเข้าไปดูหน่อย อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนได้ และเรื่องที่ 2 สุสานแขก
ปรากฏว่าฝาท่อฝาหนึ่ง ยุบตัวลงไปประมาณ 5 นิ้ว ถ้ารถมอไซด์ขับมากลางคืน ไม่ได้สังเกต
อาจเกิดอุบัติเหตุได้ อยากให้ท่านไปช่วยแก้ไขด้วยครับ จะยกระดับให้สูงเท่ากับผิวถนนก็ดี
ครับ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผมขอพูดเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีใครข้อเสนอแนะอีกไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเขตที่ 1 ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษากับท่านประธาน
คือเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมที่น้ําเหนือไหลบ่าลงมา บริเวณหัวรอที่ติด
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กับแม่น้ํา ที่ท่านรองประธานเกรียงศักดิ์ ได้เคยเสนอที่จะนําแบรี่เฮอร์กันน้ํา ถ้าตอนนี้เรามี
งบประมาณตัวไหน ที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ที่พอจะเหลือมาทําโครงการนี้ มันน่าจะมี
ประโยชน์มากกว่าที่จะมารอกั้นกระสอบทราย หรือน้ําขึ้นแล้วเราคอยแก้ไขปัญหาเป็นครั้ง
คราวไป สุดท้ายแล้วงบประมาณก็หายไปกับกระแสน้ํา อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือ
บริเวณคั่นกั้นน้ําที่เราได้ทําการสูบน้ํา หลังจากที่น้ําลดแล้วอยากให้มีการซ่อมแซมหรือ
สํารวจตรวจสอบใหม่อีกทีว่า คั่นกั้นน้ํายังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างเช่น ที่ผ่านมา
บริเวณตรงบางตาทองที่รถไปอุดที่ฝาท่อมันมีการยุบตัวลงมาจากที่น้ําซึมเข้ามา คงจะต้องมี
การไปสํารวจบริเวณนั้นว่าพื้นผิวใต้ดินยังแข็งแรงดีหรือไม่ สมัยหน้าถ้าน้ําไหลลงมาอีก บ่า
ลงมาอีก แถวบริเวณนั้นก็จะเป็นจุดเปราะบาง ไม่แข็งแรงน้ําจะเข้าเมืองได้อีก อยากให้
ช่วยกันพิจารณากันตรงนี้ครับ ฝากไว้ด้วยครับ
นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทัน พุกพ่วง
ประธานสภาเทศบาล

มีใครข้อเสนอแนะอีกไหมครับ ขอเชิญคุณสุธี ศรีภักดี
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง
ตรงบางตาทอง ขอชี้แจงว่ามีบ้านประชาชนอยู่หลังหนึ่ง คือบ้านยายแจ๋น เขานอนอยู่ตอน
กลางคืนในบ้านและได้ยินเสียงทรายทรุดตัว ผมไม่รู้ทราบว่าจะช่วยแก้ปัญหายังไง แต่
อยากจะขอเสนอแนะฝ่ายบริหารและทางกองช่าง ทางที่ดีให้ทางหน้าร้อนนี้ตัดทิ้งไปเลย
คอนกรีตและบดอัดกันใหม่ช่วงนั้น และก็เทอัสเฟลล์ แทนคอนกรีตคือว่าน้ํามันมาสองทาง
ครับมาจากทางใต้บ้านคุณหมูนะครับ ในเป็นแอ่งเก็บน้ําใหญ่และก็ซึมทะลุทําให้ทรายทรุด
ตัวมา และอีกทางตรงนั้นมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นโพธิ์ พอมันตาย รากมันก็เป็นท่อน้ําซึม จาก
ตรงนั้นพอมันมาเจอสองทางก็ยุบไปเรื่อยๆ ทําคราวนี้ต้องตัดคอนกรีตทิ้งเลย บดอัดกันใหม่
ลูกรังอัดเข้าไปหรืออะไรก็ได้ตามแต่ทางวิศวกร และใช้เอสเฟลล์ราดเอา นี่คือข้อเสนอของ
ผมครับ จากคําบอกเล่าของยายแจ๋น ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายและแนะนําอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอปิดประชุมครับ
........................................................

-
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ปิดการประชุมเวลา 15.25 น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพัชรา สงัด )
เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี 2553 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่………………………
เวลา 09. 00 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายโสพล วงศ์สอาด )

(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )
(ลงชื่อ)

กรรมการ / เลขานุการ
( นายแสวง สงใย )

