บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
…………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา สี่พี่น้อง
๒. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
๓. นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
๔. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
๕. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๖. นายนิกร โตจีน
๗. นายโสพล วงศ์สอาด
๘. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
๙. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
๑๐. นายศักดิส์ ิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
๑๑. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
๑๒. นายสุชาติ สรสิทธิ์
๑๓. นายสุธี ศรีภักดี
๑๔. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
๑๕ นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
๑๖. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
๒. นายนพดล เจริญหินทอง
๓. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
๔. นายแสวง สงใย
๕. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายนพดล รอดรุ่งเรือง
๒. นายไพโรจน์ พัวพานิช
๓. นายนาวิน ฉลองวงษ์
๔. นายสุวรรณ์ โมรา

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง

ผู้ที่ไม่มาร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๕. นายสุชาติ อรุณเมือง
๖. นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
๗. นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
๘. นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
๙. นางสราวัลย์ ขําเอี่ยม
๑๐. นายถาวร มุมานะวงศ์
๑๑. นายราเชนทร์ อัศเวศน์
๑๒. นางกัสมาพร บัวภิบาล
๑๓. นางบุปผา เรือนภู่
๑๔. นายณัฐพงศ์ นวลแสง
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

๒ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ
(แทน) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ. เขาท่าพระ
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
(แทน) ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก
รองประธานสภาเทศบาลแทนตํ าแหน่ งที่ ว่ าง และให้ ค วามเห็ น ชอบในญัต ติ ต่า ง ๆ ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๒ ท่ า น ครบองค์ ป ระชุ ม จึ ง ขอเปิ ด การประชุ ม ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
ประกาศจังหวัดชัยนาท
เลขานุการสภาเทศบาล
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เพื่อขอให้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ เพื่อให้สภา
เทศบาลดําเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาทแทนตําแหน่งที่ว่าง
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) จําลอง โพธิ์สุข
(นายจําลอง โพธิ์สุข)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

-

๓ -

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอแนะนําเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ได้เป็นรองผู้อํานวยการ
ประธานสภาเทศบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย คือ นางเพ็ญศรี รัตนเพทาย และ นายสุธน สนธิสุวรรณและอีก
ตํ า แหน่ ง รองผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นเทศบาลเขาท่ า พระ คื อ นางสุ กั ญ ญา คล้ า ยสมาน
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรั บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมั ยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปให้ท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้าง
หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

การเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลแจ้งระเบียบ ฯ ต่อที่ประชุม

นายนิกร โตจีน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลให้
ประธานสภาท้องถิ่น จัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจํานวนที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กําหนดโดยใช้วิธีการตามข้อ ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
(คือวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาล)
ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคน มีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน
สภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่า นั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอ
คนละหนึ่ ง ชื่ อ เมื่ อ ตรวจนั บ แล้ ว ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ประกาศคะแนน ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้ คะแนนสูงสุดเป็นผู้ ได้รั บเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ ากันหลายคน
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ ได้ คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลื อกใหม่เฉพาะผู้ ที่
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

-

๔ -

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภา

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด เป็นรองประธานสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอผู้รับรอง (มีสมาชิกรับรองถูกต้อง) มีผู้ใดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) ตาม
ประธานสภาเทศบาล ความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่านายโสพล วงศ์สอาด
ได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ ขออนุมตั ิกู้เงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑๕ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญท่านสมาชิกกิตติ์ชนม์

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
อยากทราบเรื่อง งบประมาณที่เราใช้หมุนเวียน ๑๐ ล้าน ใช้ภายในหนึ่งปีหรือไม่ครับแล้ว
ถ้าเรา ขอกู้วงเงินนี้แล้วปีหน้าเราต้องขอกู้เงินเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผูบ้ ริหารช่วยชี้แจงด้วยครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
เรื่องเงินหมุนเวียนที่เรามี ๑๐ ล้าน ไม่น่าจะพอเพียงในปีงบประมาณนี้ครับ ผมเซ็นเบิกไป
ตกวันละห้าแสนบาท ใช้จริงๆ ไม่เกินเดือนหรือสองเดือนก็น่าที่จะหมด สภาวะเงินอุดหนุน

-

๕ -

เราในขณะนี้ทางส่วนกลางไม่ค่อยให้ความดูแล ทางท้องถิ่นได้เต็มที่ เราจําเป็นต้องหาทาง
เทศพาณิชน์คือ สถานธนานุบาล เพราะกําไรของทางสถานธนานุบาลจะมีส่วนหนึ่งที่มา
อุดหนุนให้กับท้องถิ่นของเราสมัยก่อนเราได้ปีละล้านกว่าบาท แต่ตอนนี้ได้ตกปีละ ๓ ล้าน
กว่า เพราะฉะนั้นนโยบายของคณะผู้บริหารเห็นสมควร น่าจะมีเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นเลยเสนอ
ญัตตินี้เข้าสภาเพื่อขอการอนุมัติครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในเรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
ของการขอกู้เงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เป็นเงิน ๓๐
ล้านบาท ผมอยากจะทราบว่ามีเงินที่เราเป็นหนี้อยู่เท่าไร การขอกู้ ๓๐ ล้านเข้าใจว่า
เมื่อเอาเงินออกมาแล้ว มันมีต้นทุนของเงินทุน คือเราต้องเสียดอกเบี้ยเลย เงินที่ได้มาจะมา
กองไว้เฉย ๆ หรือไว้ใช้เพื่อรับสินค้าที่จะนํามาจํานํา หรือเอาไปรีไฟแนนท์ หนี้ตัวเก่าด้วย
ครับ ช่วยชี้แจงด้วย
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกช่วยชี้แจง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ได้รับข้อมูลจากทางสถานธนานุบาลว่า จริงๆ
แล้วทาง ก.บ.ท. ให้เรากู้ได้เต็มที่ ๔๐ ล้าน เนื่องจากเรามีหนี้อยู่กับทางเขาประมาณ ๑๐
ล้าน เลยให้กู้ได้แค่ ๓๐ ล้านครับ ทางสท. ภัณฑารักษ์ อยากทราบตรงไหนครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
คือผมอยากทราบว่าเงิน ๓๐ ล้าน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด เพื่อรอรับของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่มาจํานํา หรือรีไฟแนนท์ด้วยครับ คือถ้าทางเราได้ ๓๐ ล้าน เราจะไปใช้หนี้ด้วยไหมครับ
หรือเป็นเงินหมุนเวียนอย่างเดียว ขอบคุณครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานครับ เราใช้เป็นทุนหมุนเวียนอย่างเดียวเลยครับ เพราะเรา
เหลือเงินทุนหมุนเวียนอีก ๑๐ ล้านบาท ณ ปัจจุบันนี้สามารถใช้ได้ ซึ่งภายในระยะเวลา
เดือนสองเดือนน่าจะหมด เราเลยขอกู้เพิ่มอีก ๓๐ ล้าน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในครั้งนี้
ขอบคุณครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

ถ้าเราชําระหนี้ไปอีก ๘ ล้าน เราก็จะเหลืออีก ๒๐ กว่าล้านใช่ไหมครับ

-

๖ -

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ส่วนเงิน ๘ ล้าน เราเอามาเป็นทุนหมุนเวียนไม่ได้นะครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่เรากู้มา ๓๐ ล้าน เรากู้มาเพื่อชําระหนี้อีกปีนี้ ๘ ล้าน หรืออะไร อย่างไรครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางบุปผา เรือนภู่
จนท. สถานธนานุบาล

กราบเรียนท่านประธานครับ ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ช่วยชี้แจง
ในส่วนตรงนี้ครับ เพื่อจะได้ความละเอียดมากกว่าผม
ขอเชิญนางบุปผา เรือนภู่
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ สําหรับ
เงิน ๘ ล้านที่เรากู้ไว้กับธนาคารกรุงไทย แต่จะครบสัญญา ๕ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ซึ่งเราต้องหยุดใช้ และเงินของเราจะขาดสภาพคล่องไป เราจึงไม่ได้เงินมาใช้หนี้ค่ะ เงินทุน
หมุนเวียนจะเหลืออีก ๑๐ ล้าน และเราจะไม่สามารถอยู่ต่อได้ ทางเราประสบปัญหาเรื่อง
เงินทุนหมุนเวียนมากคะ ในเวลานี้ขอบคุณค่ะ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ อยากทราบว่า เงิน ๘ ล้าน เป็นการเอาเงินที่เรา
สมาชิกสภาเทศบาล
มีอยู่ ไปใช้หนี้ถูกไหมครับ แสดงว่าตอนนี้เรามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ ๑๘ ล้าน ถูกต้องไหม
ครับ ขอบคุณครับ
นางบุปผา เรือนภู่
ขอเรียนชี้แจงแบบนี้นะค่ะ ว่าเงิน ๘ ล้าน เราได้ใช้ไปแล้วเป็นเงินรับจํานําทรัพย์สิน
จนท. สถานธนานุบาล ในสถานธนานุบาล ปกติแล้วเราต้องขอทางประธานสภา เพื่อจะกู้ต่อไปจากที่จะหมดสัญญา
๕ ปี เราต้องทํ าเรื่องขออนุมัติก่อน เพื่อเอาเงิ นจากธนาคารกรุงไทยมาแทนตัว ๘ ล้ าน
บังเอิญเรากู้ไม่ได้ เราเลยต้องปิดวงเงินไม่ขอกู้ แต่เราทําเรื่องขอกู้จาก ก.บ.ท. ไป ๓๐ ล้าน
บาท ส่ ว นเงิน ทางกรุ ง ไทยเราจะค่ อย ๆ ทยอยปิ ดจนเป็ นศู นย์ แ ละเราก็จ ะหาเงิ น จาก
ตัวอื่น ๆ มาแทนเช่น ของกองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือกรมส่งเสริมการปกครอง ซึ่งไม่ต้อง
รอผ่านการอนุมัติ จากคณะนายกรัฐมนตรีซึ่งจะรวดเร็วขึ้น ขอบคุณคะ
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สรุปแล้วหลังจากใช้หนี้แล้วจะเหลือเงินประมาณ ๑๐ ล้านใช่ไหมครับ และถ้าเรากู้
สมาชิกสภาเทศบาล
อีก ๓๐ ล้าน ก็จะรวมเป็น ๔๐ ล้าน เพื่อใช้หมุนเวียนในปี ๕๔ ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

-

๗ -

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตัวสัญญาที่จะหมดในปี ๕๔ สัญญาจะหมดอีก ๘ ล้าน ใน ๘ ล้านนี้ เราจะเอาเงินตรงไหน
ไปใช้หนี้สัญญาเดิม เพราะว่าเงินที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงไว้นั้น ๓๐ ล้านที่จะเอามาใหม่ เป็น
เงินทุนหมุนเวียน นั่นหมายถึงว่า จะเป็นเงินรับสินค้าที่เข้ามาใหม่อย่างเดียว โดยที่ไม่มีการ
เอาไปชําระหนี้นะครับเงินตัวนี้ และตัวเงิน ๘ ล้านเราจะเอาเงินในส่วนนี้ซึ่งรวมแล้วมีอีก
๑๐ ล้ าน รวมเป็น ๔๐ ล้า น ตั ด เอาไปตัด ใช้ห นี้ห รือ ไม่ หรื อว่ า เรามีเ งิ นสํ ารองอยู่ อี ก
๘ ล้าน อยู่แล้วที่จะใช้หนี้ปิดของปีนี้ไปเลยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางบุปผา เรือนภู่
จนท. สถานธนานุบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนางบุปผา เรือนภู่
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ เรื่องคือที่
สถานธนานุ บาล มี วงเงินกับธนาคารกรุ งไทย ๗๓ ล้ านในปี ๕๓ ครบ ๕ ปี ครบสัญ ญา
๕ ล้าน เราจะปิดวงเงินไป วงเงินจะเหลือแค่ ๖๘ ล้าน และในปี ๕๔ จะครบอีก ๘ ล้าน
รวมของเดิมเป็น ๑๓ ล้าน วงเงินของธนาคารกรุงไทยจะเหลือแค่ ๖๐ ล้านบาท โดยที่เราไม่
ต้องนําเงินไปใช้หนี้ ตอนนี้เราใช้เงินธนาคารกรุงไทยไปแล้ว ๕๐ ล้าน เราจะเหลืออีก ๑๐
ล้าน ที่เราจะใช้หมุนเวียนโดยที่ไม่ต้องหาตรงไหนมาปิด เราดูแลวงเงินนี้อยู่แล้ว ว่าเรา
จะต้ อ งให้ ค รบสัญ ญาอยู่แ ล้ วค่ ะ เงิน เราเลยใช้ แ ค่ ๕๐ ล้ าน และกู้ เ พิ่ ม อี ก ๓๐ ล้า นคะ
ขอบคุณค่ะ
ขอเชิญนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
คือวงเงิน ๘ ล้านในญัตติแนบมาที่เสนอมา เป็นวงเงิน OD ไม่ใช่วงเงินกู้ คือ ถ้าเป็น
สมาชิกสภาเทศบาล
เงินกู้เวลาทําสัญญาเสร็จ เขาให้เงินเรามา ๘ ล้าน พอถึงเวลาเราต้องใช้คืน จะต้องคืน
ทั้งก้อน ๘ ล้าน แต่ถ้าเป็นวงเงิน OD สามารถใช้เงินกู้ได้อีก ๘ ล้าน โดยที่เราจะสามารถ
ทยอยเบิกได้ ทีละ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ วันไหนถ้าเรามีเงิน ก็เอาตัวนี้
ไปโปะ แต่ถ้าตามสัญญาคือ ๘ ล้าน ที่ผมถามว่าถ้าเป็น OD ปิดไป ๘ ล้าน ถ้าเรามีวงเงินอยู่
๗๐ ล้าน วงเงินจะเหลือ ๖๐ ล้าน โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินกู้ ถ้าเงินกู้คือต้องไปโปะ นะครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนางบุปผา เรือนภู่

-

๘ -

นางบุปผา เรือนภู่
กราบเรียนท่านประธานค่ะ อันนี้เป็นเงินกระแสรายวันค่ะ สถานธนานุบาลควบคุม
จนท. สถานธนานุบาล การใช้จ่ายเราทราบว่าปีนี้วงเงินต้องหมดอีก ๘ ล้าน ทางเราพยายามใช้เงินไม่ให้เกินวงเงิน
ที่ กําหนดปั จจุบั น เราใช้เงิ นอยู่ ที่ร ะดั บ ๕๐ – ๕๒ ล้า น ก็ จะมี เงิ น คงเหลือ หมุน เวี ย น
๘ - ๑๐ ล้าน
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ณ เวลานี้มีอยู่ ๘ - ๑๐ ล้านใช่ไหมครับ และจะขอกู้ใหม่อกี ๓๐ ล้าน รวมของเดิม
ประธานสภาเทศบาล เป็น ๔๐ ล้าน ใช้เป็นทุนหมุนเวียนอย่างเดียว ใช่ไหมครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติกู้เงินจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุม (แทนตําแหน่งที่ว่าง)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง ซึ่งเดิมผู้ที่ดํารงตําแหน่งนี้ คือ ท่านสมาชิกโสพล วงศ์สะอาด ตอนนี้เปลี่ยนไปดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาแทน จึงเป็นเหตุให้ตําแหน่งนี้ว่างลง ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคัดเลือก
คณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุม ( แทนตําแหน่งที่ว่าง )
นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
ขอเสนอชื่อนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ เป็นคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุม
(แทนตําแหน่งที่ว่าง) ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ (ไม่มี) เป็นอันว่าให้นายภัณฑารักษ์
ประธานสภาเทศบาล สินทรัพย์ เป็นคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุม (แทนตําแหน่งที่ว่าง)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๖ - ๑๗ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญคุณนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย

-

๙ -

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
ไม่เข้าใจ คําย่อที่ว่า ศตส. แต่ในวงเล็บ (กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัด) ผมดูแล้ว
ตัวย่อไม่น่าจะเป็นคํานี้นะครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญ ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วยนะครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องคําย่อ
ศตส. น่าจะแปลว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด นะครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
ขออนุ มั ติ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๔
เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สถานี ตํ า รวจภู ธ ร จั ง หวั ด ชั ย นาท
โดยขอเงินทางเรามา ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับ ท่านประธาน
ที่เคารพ ขณะนี้ยาเสพติดมีเยอะมากมายเหลือเกิน ไม่ได้เข้าเฉพาะแต่ในชุมชนนะครับ
ในวัดวา อารามต่าง ๆด้วย เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองชัยนาท เห็นใจทางตํารวจครับ เขากําลังทํางานกันอยู่ในความคิดเห็นส่วนตัวน่าที่
จะให้เขาครับขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญ (ไม่ม)ี ผมขอมติที่ประชุมมีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบกับ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบ
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๔ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๗
ประธานสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ขอแสดงความยินดีกับคณะเด็กนักเรียนแข่งขันเรือยาวชนะเลิศ ได้รางวัลที่ ๑)
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญนายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง

-

๑๐ -

นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ วันนี้
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร คือ เรื่อง เจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ดูแลความ
เรี ย บร้ อ ยของตลาดนั ด ผมได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากประชาชนที่ อ าศั ย ในบริ เ วณซอย
บ้ า นกล้ ว ย ๒ และ ๓ เนื่ อ งจากทุ ก วั น เสาร์ ที่ มี ต ลาดนั ด มี ป ระชาชนได้นํ า รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ มาจอดบริเวณซอยร่วมเทศบาล ตรงข้ามสํานักงานประปาส่วนภูมิภาค
ประชาชนในซอยนั้น ไม่สะดวกในการสัญจรเข้า – ออก ผมอยากจะเสนอแนะว่าในวันที่มี
ตลาดนัดตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ควรจะจัดหาแผงกั้นหรือเขียนข้อความ
ห้ามรถยนต์ผ่าน ตั้งแต่ด้านเหนือและด้านใต้ของตลาดนัด เพราะช่วงเวลานั้นประชาชน
จํานวนมากที่มาเดินจับจ่ายซื้อข้าวของ รถยนต์ที่ผ่านเข้ามาในตลาดนัดนั้น ก็เยอะมากและ
แออัด อาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุอันตราย เกิดรถวิ่งเฉี่ยวชนได้กับประชาชนที่เดินผ่านไปผ่าน
มาได้ ที่ผมต้องมาพูดในวันนี้เพราะมีพี่น้องประชาชนหลายรายครับ มาร้องเรียนกับผม ผม
ขอฝากทางกองสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดหาเทศกิ จหรือ เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองชัยนาทจัดไปดูแล และตั้งแผงกันถนน ตั้งแต่ตรงบริเวณหัวโค้งสิ้นสุดถนน
พรหมประเสริฐ ติดต่อกับถนนชัยณรงค์ จนถึงร้านจุ๋มจิ๋ม นะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ รองนายกช่วยชี้แจงด้วยนะครับ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอื่น
ต้ อ งขอขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก เกี ย รติ ศั ก ดิ์ วงศ์ เ หลื อ ง ที่ เ ป็ น ห่ ว งเป็ น ใยพี่ น้ อ งประชาชน
สําหรับเรื่องที่พี่น้องประชาชนมาใช้บริการตลาดนัดวันเสาร์ ที่ว่ามาจอดรถขวางทางหรือปิด
กั้นซอยทางผมจะกําชับเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลเรา ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ ๒ นาย และจะให้
เจ้าหน้าที่ทางกองสาธารณสุขให้ช่วยกวดขัน กําชับให้จอดรถให้เป็นระเบียบและเรียบร้อย
มากกว่านี้ครับ ส่วนเรื่องที่ห้ามรถยนต์ เข้า-ออก ตั้งแต่ปากซอยจนถึงท้ายซอย ตรงนี้ทาง
คณะผู้บริหารขอปรึกษากันก่อน ถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่จะตามมา ต้องมีการ
พูดคุยกันก่อน สมควรที่จะต้องปิดตรงไหนที่เหมาะสมที่สุดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญ ท่านสมาชิกสุธี ศรีภกั ดี

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

๑๑ -

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ คือผม
อยากจะขอเสนอแนะให้เปลี่ยนที่ประชุมสภาครับ อยากให้ฟังหลักการและเหตุผลของผม
ก่อน ตัวผมเองมีความคิดว่ากว่าที่เทศบาลใหม่จะเสร็จนั้น อีกสองเดือนข้างหน้าคือ เดือน
สิงหาคม แต่ต้องตกแต่งภายในอีก ๕ เดือน รวมทั้งหมด ๗ เดือนผมได้ถามสถาปนิกไว้แล้ว
ผมเห็นว่าการประชุมสภาทุกครั้ง ประชุมที่โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ผมอยากจะให้
เปลี่ยนสถานที่เป็นที่โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ แทนในช่วงระยะเวลา ๗ เดือน ก่อนที่
เทศบาลใหม่จะเสร็จ ข้อดีคือ ๑. สถานที่จอดรถกว้างขวาง ร่มรื่น ไม่รบกวนสนามกีฬา
ของเด็กนักเรียน ที่กําลังเรียนวิชาพละศึกษา ไม่แออัด ๒. นักเรียนที่เวลาเดินกลับบ้าน
พร้อมกับเราเวลาที่เลิกประชุม ที่ต้องคอยระวังในการขับขี่รถ และที่จอดรถร้อนมากครับ
ด้วยเพราะกลางแจ้ง ๓. สมาชิกขึ้นลงสะดวกไม่สูงชัน เพราะชั้นเดียว ๔. เวลาเข้าห้องน้ํา
ไม่ต้องถอดรองเท้าด้วยทําให้ไม่ต้องสกปรก และข้อสําคัญเป็นการฝึกทักษะให้โรงเรียน
เทศบาลเขาท่าพระ ได้หัดรับแขกและเป็นการไม่เอาเปรียบโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
ด้วยครับ ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอแบ่งมาทางโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระบ้างนะครับ
จะได้มีกิจกรรมเสริมด้วย ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสุธีครับ ขอเชิญผอ. โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระช่วยตอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ
นายราเชนทร์ อัศเวศน์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมใน
ผู้อํานวยการโรงเรียน นามโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ผมไม่ใช่เจ้าของสถานที่ เป็นเพียงผู้ได้รับมอบหมายให้มี
เทศบาลเขาท่าพระ
หน้าที่ดูแลโรงเรียน ตรงนี้ผมแล้วแต่ความเห็นชอบของสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ผมมีความยินดีที่จะให้การต้อนรับทุกท่านครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
อยากจะขอปรึกษา หารือกับคณะผู้บริหารอีกครั้งครับ และต้องขอขอบคุณที่ทาง
ประธานสภาเทศบาล ผอ. โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระที่ยินดีพร้อมให้ยืมใช้สถานที่ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านโสพล วงศ์สอาด
นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
นายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ ตามที่ผมได้อภิปรายในสองครั้งที่ผ่าน
มาแล้วนั้น เรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตอนนั้นไม่ดีเลย ในขณะนี้ดีแล้วครับ
ผมได้ ติ ด ตามงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทางกองสาธารณสุ ข โดยการควบคุ ม ของ ผอ.สุ ช าติ
อรุณเมือง ผมยังนึกชมเชย เพราะว่าขณะนี้บ้านเมืองของเทศบาลเราดีขึ้นกว่าเก่าเยอะ
พนั ก งาน ลู ก จ้ า งทํ า งานกั น ดี ม าก รถขยะบริ ก ารดี เข็ ม งวดและมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง
เคร่งครัด ทางผอ.เองคงจะได้กวดขันเข้มงวด ถ้าใครไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ก็จะพักงาน

-

๑๒ -

อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับไม่อย่างนั้นคงจะแย่ เพราะอย่างไรในอดีตบ้านเมืองของเราเคย
ได้รับรางวัลและเงินรางวัลมาแล้วด้วยเป็นเงินถึง ๙ ล้านบาท ท่านประธานที่เคารพครับ ผม
อยากจะให้ทางสภาแห่งนี้ช่วยปรบมือให้กับทางผอ. กองสาธารณสุขด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด ด้วยที่ช่วยดูแลและช่วยมองปัญหาต่าง ๆ
ประธานสภาเทศบาล มาบอกให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ สมาชิกทุกคนควรจะเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับ อย่าปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือข้าราชการอย่างเดียว ขอบคุณครับ
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ คือการ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔ ผมได้ถามไปทางกองสาธารณสุข และทาง
ท่านผอ. สุชาติ อรุณเมือง ได้เรียกประชุมพนักงานและทําการแก้ไข พร้อมทั้งเรียกประชุม
พนั ก งานและได้ ทํ า การแก้ ไ ขจั ด การทุ ก อย่ า งกั น เรี ย บร้ อ ยไปแล้ ว อั น นี้ ผ มอยากจะ
ขอขอบคุณด้วย ส่วนอีกเรื่องครับ ที่อยากจะแนะนํา สืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทย
ได้มีนโยบายให้เยาวชนเด็กอายุตั้งแต่ ๗ ขวบขึ้นไป มีบัตรประชาชนประจําตัว และได้รับ
ข่าวมาว่าเกิดความวุ่นวาย คือเด็กบางคนต้องลาโรงเรียนเพื่อมาทําบัตรกัน เด็กๆ อยากมี
บัตรประชาชนครับ จะได้สะดวกเวลาไปติดต่อธนาคารหรือหน่วยงานราชการ สะดวกใน
การแสดงตัวเด็กด้วย ผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับ ถ้าทางกองทะเบียนและบัตรของเรามี
เวลาว่าง อยากจะให้ขนงาน กองทะเบียนของเรามาไว้ตามโรงเรียนจะได้ไหมครับ โรงเรียน
เทศบาลเขาท่าพระ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สลับสับเปลี่ยนให้บริการกับเด็กและเยาชน
ให้ถึงพื้นที่ของเราเลย โดยที่เด็กๆ ไม่ต้องขาดเรียนและได้บัตรประชาชนกลับกันไปเลย
ผมว่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกสบายกับเยาวชนทุกคนด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
คงจะเป็นเรื่องใหม่ เกี่ยวกับเรื่องที่เด็กอายุ ๗ ขวบ ขึ้นไปจะมีบัตรประชาชนกัน
ประธานสภาเทศบาล เพิ่งจะเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีกําหนดระยะเวลายาวไปเป็นปี สามารถไปทํากัน
ได้ตลอด เด็กๆ มีการตื่นตัว พ่อ แม่ ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกตัวเองมีบัตรประชาชนด้วยพา
กันไปทําพร้อมกัน ผมขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ หากว่าทางกองทะเบียนมีความพร้อมที่จะ
ยกไปตามโรงเรียนอย่างที่ท่านสมาชิกภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ เสนอแนะ และมีสมาชิกท่าน
ใดจะขออภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญคุณเอกชัย ภู่เปี่ยม
นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ คือผม
อยากจะขอฝากให้ช่วยกันรณรงค์ให้กับประชาชนช่วยกันออกไปสิทธิ์ ใช้เสียงลงคะแนนใน
การเลือกตั้ง (แทนตําแหน่งที่ว่าง) และกระจายข่าวสารด้วยครับ และอีกเรื่องอยากจะฝาก

-

๑๓ -

ฝ่ายบริหารคือเรื่องต้นไม้ในเขตเทศบาลของเรามันมีปัญหาเกี่ยวกับการบริการตัดกิ่งไม้ ผม
อยากจะฝากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยจัดงบประมาณ ช่วยซื้อเลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้สักตัวได้ไหม
ครับผมอยากจะคุยกับ ผอ.สุชาติว่าเลื่อยยนต์ แค่ตัวเดียวแต่งานต่อคิวเป็นร้อย แต่บางครั้ง
มันรอไม่ได้แล้วนะครับ ท่านประธานที่เคารพ ต้นไม้ก็โตขึ้นทุกวัน อันตรายมากไม่ว่ากิ่งไม้
หรือว่าสัตว์เลื้อยคลานด้วย ตอนนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วครับท่าน ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สําหรับเรื่องเลื่อยยนต์ นั้นมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับ เหมือนกับอาวุธปืนที่ต้องมี
ประธานสภาเทศบาล ทะเบียน ขอให้ทางเราได้สอบถามเช็ค ข้อมูลก่อนนะครับ มันไม่ใช่ที่จะหาซื้อกันได้ตาม
ท้องตลาด สําหรับเรื่องราคาคงไม่มีปัญหา แต่ต้องมีทะเบียน มีกฎหมายอยู่ครับ
นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมก็ขอแนะนําตรงนี้ และขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ
ขอเพิ่มเลื่อยยนต์ด้วยครับ ๑ เครื่อง ให้ทางกองสาธารณสุขด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญ ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วยนะครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วน
รองนายกเทศมนตรี
ของเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ ทางคณะผู้บริหารคงไม่มีปัญหาอะไร และจะจัดสรรงบประมาณให้
การขออนุญาต หรืออย่างไรนั้น ทราบมาว่า ทางหน่วยงานราชการ เราสามารถมีไว้ใช้งาน
ได้แล้วนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
อยากทราบว่าในเมื่อเทศบาลหลังใหม่กําลังจะเสร็จแล้ว และสถานธนานุบาลที่เป็นแหล่งหา
รายได้ ใ ห้ กั บ สภาแห่ ง นี้ อยากจะถามฝ่ า ยคณะผู้ บ ริ ห ารว่ า จะทํ า การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ กั บ
สถานธนานุบาลหรือไม่ครับ เพราะเทศบาลใหม่ของเราใหญ่มาก แต่สถานธนานุบาลของเรา
เป็นทรงเก่า หน้าต่างยังเป็นบานพับอยู่ครับ สามารถงัดแงะได้ อยากจะฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยจัดงบมาปรับภูมิทัศน์ ให้สถานธนานุบาลด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เชิญคณะผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล

-

๑๔ -

นายนิกร โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอ
เสริมของท่านโสพล วงศ์สอาด ที่เกี่ยวกับคนกวาดถนน ผมได้ขี่ผ่านตามถนนตามซอย ดีขึ้น
นะครับ อยากให้ทางผอ.สุชาติ ช่วยบอกทางพนักงานกวาดว่าทางสภาได้เอ่ยชมถึงการ
ปฏิบัติงานของคนกวาดถนนนะครับ ว่าดีขึ้นมาก มีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิง ทั้งกวดทั้งถาง
หญ้าด้วย ถึงเวลาติเราก็ติ เวลาชมเราก็ชมเป็นธรรมดา ผมขอสนับสนุนคําชมของท่านโสพล
ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านจะเสนออย่างอื่นอีกไหมครับ (ไม่มี) ผมขอปิดประชุม
ประธานสภาเทศบาล
..…………………………….……………..

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.
(ลงชื่อ)

ผูถ้ อดเทปรายงานการประชุม
( นางสาวพัชรา สงัด )
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่…………..............
เวลา๐๙. ๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )
(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ )
(ลงชื่อ)

กรรมการ / เลขานุการ
( นายแสวง สงใย )

