ผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
๑. นายเจษฎา
สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
๒. นายสุรชัย
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
๓. นายปิยะ
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
๔. นายธรรมศักดิ์
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
๕. นายเกรียงศักดิ์
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
๖. นายโสพล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
๗. นายนิกร
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
๘. นายทรงศักดิ์
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางสาวศศิธร
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายเอกชัย
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายสุธี
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายสุชาติ
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายนพดล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายอานนท์
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายสุริยัน
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นายเกียรติศักดิ์
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นายแสวง
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐. นายกิตติ์ชนม์
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๒๑. นายทวีศักดิ์
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุขสันต์

ลัทธิเดช

สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายนพดล
๒. นายไพโรจน์
๓. นายปกรณ์
๔. นายสมโภชน์
๕. นายไชยรัตน์
๖. นางปวีณา
๗. นายสุวรรณ์
๘. นายสุชาติ
๙. นางสมพิศ
๑๐. นางสาวสุวพีร์

รอดรุ่งเรือง
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๑. นางสราวรรณ . . .

-๒๑๑. นางสราวรรณ
๑๒. นายไพรัตน์
๑๓. นายราเชนทร์
๑๔. นายสมชาย
๑๕. นายวีระศักดิ์

ขําเอี่ยม
ปั้นชูศรี
อัศเวศน์
พึ่งน้อย
บุตรอภิสิทธิ์

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

๑. นายณัฐพงศ์

นวลแสง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๗ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
......................................................................................................
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ให้ เ รี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งชั ย นาท
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ เป็ น ต้ น ไป
มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

( นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง )
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ไปให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบ
ประธานสภาเทศบาล ล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่
ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ครับ

-๓นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งบันทึกไปนั้นที่หน้า ๓ ขอท่านประธาน
ได้โปรดดูด้วยครับบรรทัดสุดท้าย ผมขอเพิ่มคําว่างาม คํานี้สําคัญด้วยครับมันขาดไปตัวครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ข้อความไหนครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล

บรรทัดสุดท้ายเลยครับขาดงามไปตัวหนึ่งครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกขอ
ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อรถตักหน้า – ขุดหลัง (Backhoe Loader)
รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกลุ ชัย

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล จากการที่เราตั้งงบประมาณ
รถตักหน้า – ขุดหลัง (Backhoe Loader) เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อเดือนกันยายน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระยะเวลาที่เรากําหนดนี้ปัจจุบัน ณ วันนี้วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ระยะเวลาไม่ถึง ๑ ปี ปรากฏว่ารถตัวนี้อัตราการขายราคาขึ้นไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่
ทราบว่าการที่เราตั้งงบประมาณรถตัวนี้เมื่อปีที่แล้วนี้เองครับตั้งไว้ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน
ขึ้น ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าตรงนี้เราเอาหลักเกณฑ์ที่ไหนไปตั้งงบประมาณเพื่อจะซื้อรถ
คันนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เพราะดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ราคาจะขึ้นไปถึง ๑๐๐ % นี้นะครับ
ณ ปัจจุบันรถพวกนี้ ณ ปัจจุบันเข้าใจว่าอัตราการจําหน่ายก็คงไม่มียอดมากถึงขนาดนั้น ที่จะ
แย่งกันซื้อแย่งกันขายถึงขนาดนั้น ขอทราบว่าใช้หลักการตรงไหนไปประเมินราคา เมื่อครั้งที่
แล้วครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

-๔นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้มันญัตติที่
ยกเลิกขอสภายกเลิก ๆ ที่จะจัดซื้อรถตักหน้า – ขุดหลัง (Backhoe Loader) นะครับ
เนื่องจากว่าเทศบาลฯ ดูแล้วทางคณะผู้บริหารดูแล้วตรงนี้เมืองนี้ไม่มีความจําเป็นมากนัก ก็เลย
จะขอยกเลิกในการจะจัดซื้อโครงการรถตักหน้า – ขุดหลัง (Backhoe Loader) เหตุผลในการ
ยกเลิกนั้นก็มีญัตติต่อไปอีกที่จะไปทําอะไรนะครับ พอดีว่าอันนี้เป็นญัตติเริ่มต้นที่ต้องขอยกเลิก
กับสภาก่อน ก็เรียนชี้แจงว่าตอนนี้เป็นราคาหมายความว่า ไอ้ราคานี้ก็ส่วนหนึ่งที่ว่ามันสูงมา
เกินนี้นะครับ แต่จริง ๆ หลัก ๆ แล้วเรามีเรื่องความจําเป็นอันอื่นมากว่าอันนี้ ก็เลยจะขอ
ยกเลิกโครงการนี้โดยขออนุมัติผ่านสภาครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล อันนี้คําถามผมไม่ได้ติดใจว่าซื้อไม่ซื้อ
แต่คําถามผมติดใจว่า เวลาเราตั้งงบที่ซื้อนี้สมมุติคุณตั้งเทศบาลฯ มีนโยบายที่จะทํางานตรงนี้
คุณตั้งไว้ ๑ ล้านบาท ปรากฏว่าปีต่อมาคุณจะซื้อนี้มันกลายเป็น ๓ ล้านบาท คุณทําไม่ได้แต่
ความตั้งใจเราจะทํานี้ แต่เราทําไม่ได้มันผิดเพราะว่าเราไปตั้งงบประมาณน้อยไปหรือเปล่า การ
ตั้งงบประมาณที่จะซื้อนี้นะครับมันต้องสอบราคาแล้ว ไม่ใช่มาบอกว่ามาสอบตอนหลังแล้ว ๓
ล้านกว่า มันต้องสอบตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แล้วนะครับว่าราคาควรจะอยู่ที่ตรงนี้
แล้วปี ๒๕๕๘ มันขึ้น ๆ ด้วยเหตุผลอะไร ผมไม่ติดใจหรอกครับจะซื้อไม่ซื้อ แต่ผมติดใจว่าการ
ตั้งงบประมาณนี้เราตั้งได้เหมาะสมหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วย
ประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อรถตักหน้า – ขุดหลัง (Backhoe Loader)
รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๕ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป ราย ขอเชิ ญ ครั บ (ไม่ มี ) ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ท่ า นใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

-๕นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๖ – ๑๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ในบันทึกข้อความกับญัตติที่ขอความ
เห็นชอบจากสภานั้น ท่านประธานดูนะครับในบันทึกข้อความนี้มันส่วนราชการนี้ลงรับก็ไม่มีนะ
ครับ วันที่ก็ไม่มีในญัตติวันที่ก็ไม่มี ตกลงวันที่เท่าไรแน่ครับ เพราะในนี้มันไม่มีวันที่นะครับ
เลขลงรับก็ไม่มีท่านประธานลองดูสิครับ ตกลงญัตติวันที่เท่าไรแน่ครับเดือนสิงหาคมแต่วันที่ไม่
มีครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับญัตติลงวันที่วันนี้ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่
ประธานสภาเทศบาล ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๑๒ – ๑๖ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

-๖ระเบียบวาระที่ ๗
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๑๗ – ๒๐ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานีขนส่งผู้โดยสาร) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๘

ญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ หน้า ๒๑ – ๒๒ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๙

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองการศึกษา)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๗ หน้า ๒๓ – ๒๙ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

-๗ระเบียบวาระที่ ๑๐

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ครับ

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดมี ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรกต้อง
ขอขอบพระคุณท่านคณะเทศมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง ที่ท่านนั้นได้ไปทําซอย
น้ํ า เต้ า หรื อ ซอยศาลเจ้ า ซึ่ ง ผมเคยพู ด ณ ที่ ส ภาแห่ ง นี้ ว่ า ของบประมาณหน่ อ ยเถอะเขา
เดือดร้อนถนนก็ขรุขระ เทศบาลฯ ก็จัดสรรงบให้แต่พอจะไปทํากันจริง ๆ ปรากฏว่าคนในซอย
ทะเลาะกันใหญ่ครับ หน้าซอยอยากให้ทํากลางซอยไม่อยากได้เพราะกลัวจะเป็นทางน้ําไหล ทํา
ให้น้ําไปขังใต้ถุนเขา ผมก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอด ท่านนายกฯ ก็ไม่ได้เฉยเมยนะครับ ก็ส่งคนไป
เจรจา หว่านล้อมทุกคนก็ OK แล้วปรากฏว่าซอยน้ําเต้าหรือซอยศาลเจ้า บัดนี้ก็ได้เทคอนกรีต
เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนที่อยู่ในซอยศาลเจ้า ซึ่งอยู่
ในเขตรับผิดชอบของผม ฝากมาด้วยนะครับท่าน เรื่องที่ ๒ เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติครับ ศาล
เจ้าชั่วคราวท่านประธานคงเห็นนะครับเวลาเรามีงานเจ้าเขาก็จะไปจัดตรงข้าง ๆ ร้านสวยจริง
ท่ า นประธานคงนึ ก ภาพออก ปรากฏว่ า มั น มี ต้ น ไม้ เ ลื้ อ ยเหมื อ นยั ง กั บ ว่ า มั น มี ต านะครั บ
มั น เลื้ อ ย ๆ ดิ่ ง เข้ า มาหาที่ ศ าลเจ้ า และมั น ก็ ขึ้ น แล้ ว สิ ค รั บ มั น ก็ จ ะมามุ ง ศาลเจ้ า แล้ ว ๆ
คณะกรรมการศาลเจ้าก็ไม่ธรรมดาพวกนี้ตาเป็นเหยี่ยวเลยนะครับ ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาด่า
พวกเราว่าเฉยเมยไม่สนใจ ปล่อยให้ศาลเจ้ามีหญ้ามีต้นไม้ไปปกคลุมทําให้ไม่สวยงามสกปรก
ผมก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับ ช่วยไปตัดมันซะก่อน ๆ ที่จะมีเรื่องนะครับ ผมขอฝาก ๒
เรื่องนะครับท่านประธานที่เคารพครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ เชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ
รองนายกเทศมนตรี
ท่านสมาชิกอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ที่เป็นห่วงเป็นใยในความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ
สําหรับเรื่องต้นไม้เลื้อยที่คลุมศาลเจ้าที่ริมน้ําใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมให้กองสาธารณสุขฯ
ไปจัดการครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผมจะขอถามวันนี้สัก ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือว่า
ชุนชน อสม. เขาบ่นน้อยใจมาที่เมื่อไม่กี่วันนี้ที่ท่านนายกฯ แจกเหรียญบางท่านก็ไม่ได้และบาง
ท่านก็ได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นมายังไม่ถึง ๑๐ ปี และคนที่เป็น ๑๐ ปี ๆ ก็ไม่ได้หลายรายเขาก็มาบ่นให้
ผมฟังบอกช่วยถามทีเถอะเป็นเพราะอะไร เขาถึงไม่ได้ ก็อยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบให้หน่อย
ครับ เพราะเขาจะได้หายสงสัยเพราะมันก็มีรายชื่ออยู่ ส่วนเรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับศูนย์การค้าตลาด
สดเทศบาลนั้น ที่ผู้เช่าใหม่กําลังจะดําเนินการส่วนผู้เช่าเก่าได้ชําระหรือห้างทวีกิจเก่านี้ได้ชําระ
ค่าเช่าอะไรครบหรือยังครับ ขอบคุณครับ

-๘นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องแรกเรื่องแจก
เหรียญของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขคือคงจะมีเหรียญ เขาคงจะมีระดับขั้น ๓๐ ปี ๒๐ ปี
๑๐ ปี ตามสัดส่วนการทํางานของพี่น้องสาธารณสุขที่ทํามานะครับ วันนั้นก็เป็นการแจกโดย
คณะผู้บริหารและก็ท่านประธาน อสม. ด้วย ก็ขอเรียนว่าการได้รับเหรียญนี้ทางสาธารณสุข
เป็นคนจัดมา เราเพียงแต่แค่ไปร่วมเป็นเกียรติให้เขาไปแจกนะครับ ก็อย่างนี้นะครับก็คนที่ไม่ได้
หรือว่าตกหล่นนี้ เดี๋ยวผมจะลองสอบถามจากท่านประธาน อสม. หรือว่าทางกองสาธารณสุข ฯ
ดูว่าตกหล่นตรงไหนนะครับ แต่จริง ๆ แล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเทศบาลฯ เพราะเทศบาลเป็น
เพียงแต่ว่าให้เกียรติไปแจกเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ก็ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่าน
สมาชิกสภาก็เผื่อผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญได้ฟังจะเกิดความเข้าใจ เดี๋ยวเราจะสอบถามให้นะครับว่า
ตกหล่นตรงไหนครับ เรื่องที่ ๒ ก็คือเรื่องศูนย์การค้าทวีกิจนะครับ ก็ปัจจุบันนั้นก็เป็นผู้เช่าราย
เดิมนะครับ ซึ่งชําระค่าติดค้างภาษีของเรา ผมจํายอดเป๊ะ ๆ ไม่ได้ ประมาณ ๘ หรือ ๙ ล้าน
ครับให้เรียบร้อยในสัญญาใหม่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างที่เขาขอยื่นแบบ
ปรับปรุงภายในของเขานะครับ ซึ่งตรงนั้นก็ต้องเอาแบบมาดูและก็อาจจะต้องเชิญพ่อค้าแม่ค้าที่
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยด้วยว่าได้รับผลกระทบตรงไหนบ้างอะไรต่าง ๆ ก็ขอเรียนว่าอยู่ใน
ขั้นตอนของการยื่นหนังสือขอดําเนินงานอยู่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่เมื่อเย็นวานนี้ได้ประชุมนอกรอบกับ
ท่านคณะผู้บริหาร ผมได้รับข่าวดีจากท่านผู้บริหารโดยการนําของท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง
ท่ านพู ดในที่ ประชุ ม ว่ามั นมี ญัต ติอยู่ญั ตติหนึ่ งที่จะโอนจ่ ายงบประมาณ เพื่ อ ไปตั้งจ่า ยใหม่
๒๕๕๗ เพื่อไปตั้งโอนจ่ายใหม่ของกองช่างครับจะขยายไฟฟ้าและแสงสว่าง เพื่อความสบายใจ
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลวันยิ่งใหญ่
วั น ที่ ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ เป็ น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ครบ ๘๓ พรรษา ทางกรมราชทั ณ ฑ์ จ ะปลดปล่ อ ยผู้ ต้ อ งหาประมาณ
๔,๘๐๐ กว่าคน ผมก็มาดีใจว่าท่านผู้บริหารท่านมองการไกลครับ จะจัดไฟฟ้าแสงสว่างตามที่
อยู่ในรายการทีผมถืออยู่นี้นะครับ จึงจัดตั้งเป็นรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าสําหรับการ
จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด ๑๒๐ วัตต์ โดยจะทําการเปลี่ยนบริเวณถนนสาย
หลัก ถนนพรหมประเสริฐ ถนนสายชัยณรงค์ ทางแยกทางร่วม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลฯ และผู้ที่สัญจรไปมา จํานวน ๗๐ ดวง โดยงบประมาณ
๘๔,๐๐๐ บาท ผมฟังแล้วผมชื่นใจครับ ตอนนี้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลฯ เรานี้มันยังไม่ค่อยสว่าง
ผมฟังจากท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง ได้ประชุมกันนอกรอบได้รับข่าวก็ดีใจและเกี่ยวกับเรื่องที่
ผมได้พูดมาข้างต้นนี้นะครับ ว่าตอนนี้บ้านเมืองกําลังข้าวยากหมากแพงโจรผู้ร้ายเยอะนะครับ
อีกนัยหนึ่งว่าบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ กระผมในนามสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองชัยนาทขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี ให้ช่วยยืนยันด้วยว่า
รายการที่ผ มอภิ ปรายนี้มีการจัดซื้อหรือยัง จัดจ้างหรือยัง และจะเสร็จภายในกี่เดือนครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับ

-๙นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ช่วยชี้แจงด้วยครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องที่ท่านสมาชิก
ได้สอบถามมาเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลฯ ของเรานะครับ คณะผู้บริหาร
โดยการนําของผมและก็ท่านรองนายกฯ ท่านผู้อํานวยการต่าง ๆ นะครับ ก็มีความคิดตรงกันว่า
คือบริเวณถนนสายวงษ์ โต ซึ่งเราทํ าไปใหม่นะครั บเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าแล้วลดลงมา
ครึ่งหนึ่ง และก็ความสว่างเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ก็เลยมีแนวคิดว่าจะปรับไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย
หลักให้เป็น LED ให้หมด เนื่องจากว่ามีความสว่างมากขึ้นและก็ดับยาก และอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ประหยัดไฟมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัว ก็ขอเรียนว่าโครงการอันนี้เป็นโครงการที่ตามตรอกซอก
ซอยเราก็ติดด้วยนะครับ แต่ว่าจะขยับจากไฟที่ติดบนเส้นเมนหลักเข้าไปในซอยและก็เส้นเมน
หลักก็ปรับใหม่ จริง ๆ แล้วมันใช้ทั้งหมดถ้าทั้งเมืองนี้ประมาณ ๓๐๐ ดวง แต่ว่าเราจะลองติด
ดู ๗๐ ดวง เอาพื้นที่หลัก ๆ ดูและก็ความสว่างเป็นอย่างไร แล้วค่อยปรับแต่งบ้างตรงไหนที่มัน
พอจะใช้ได้ก็ใช้อยู่นะครับ อันไหนที่เป็นจุดล่อแหลมเราคงต้องติดให้มันสว่างมากขึ้น ก็ขอเรียน
ว่านโยบายเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนั้นมีการพูดคุยกับทางตํารวจด้วย ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชน
ได้ รั บทราบว่ าเรื่องไฟฟ้ าแสงสว่างที่ส ว่างมากขึ้นมากนั้ น แต่ประหยัดไฟลงก็บางท่านอาจ
จะเข้าใจคาดเคลื่อนกลัวว่าเราใช้ไฟฟ้าประหยัดหรืออะไรต่าง ๆ เพราะหลอดไฟ LED นี้มันจะ
กินกระแสไฟน้อยลงกว่าเดิม ก็ขอเรียนท่านประธานผ่ านไปยั งท่ านสมาชิกว่าก็คงจะเสร็จ
ประมาณ ๒ เดือนนะครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ เชิญคุณโสพล ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมลืมไปเรื่องหนึ่งครับ อีกเรื่องหนึ่งผมขอ
เรียนท่านประธานสภา เรื่องทางเท้าที่ถนนลูกเสือ ๒ อยู่ติดกับที่ว่าการอําเภอเมืองไปถึงที่จอด
รถของอําเภอเมืองชัยนาทครับ ยังขาดอยู่อีกหน่อยเดียวครับ ประมาณสัก ๓๐๐ เมตร ได้
ประมาณนั้นครับถ้าทําตรงนั้นได้มันจะสวย เพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ดีอยู่มากฝาท่อฝาอะไรมัน
เก่าเต็มทีแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วตั้งแต่รุ่นอดีตนายกบุญทัน พุกพ่วง บริหารอยู่ตอนนั้นนะครับ
อยากจะให้เข้างบประมาณและก็ดําเนินการด้วยครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับขอบคุณท่านรองโสพล ฝากไว้ด้วยครับท่านนายกฯ ขอเชิญคุณแสวง ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายแสวง
สงใย สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านโสพล ท่านรองประธานสภา ท่านได้เสนอว่าอาจจะ
ดําเนินการเพิ่มแสงไฟคือเปลี่ยนไฟในหลาย ๆ จุด ผมก็เลยอยากจะขอความกรุณาจากท่าน
นายก ฯ เพราะฝั่งโน้นเราไกลปืนเที่ยงจริง ๆ ครับ แม้แต่ตํารวจยังไม่ค่อยจะผ่าน ท่านประธาน
ที่เคารพผมก็เลยจะขอความกรุณาจากท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ขอสัก ๓ จุดนะครับ จุดที่ ๑
คือท่าเรือตรงนี้เยอะมากครับคนขึ้นลงทั้งกลางคืนกลางวันเยอะหมด จุดที่ ๒ คือหน้าวัดหัวยาง
มันค่อนข้างจะมืด และจุดที่ ๓ จุดนี้มันอยู่นอกเขตแต่ถ้าช่วยได้ก็จะดีนะครับคือวัดท่าชัย ก็ขอ
ฝากท่านนายกฯ ไปด้วย ขอบคุณครับท่านประธาน

- ๑๐ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ก็ขอฝากท่านนายกฯ ไปด้วยนะครับ ๆ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายผมขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย ) ผู้ทอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
....................................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )
(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

