บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้มาประชุม

๑. นายเจษฎา
๒. นายปิยะ
๓. นายโสพล
๔. นายนิกร
๕. นายทรงศักดิ์
๖. นางสาวศศิธร
๗. นายภัณฑารักษ์
๘. นายเอกชัย
๙. นายสุธี
๑๐. นายศักดิ์สิทธิ์
๑๑. นายสุชาติ
๑๒. นายนพดล
๑๓. นายอานนท์
๑๔. นายสุริยัน
๑๕. นายเกียรติศักดิ์
๑๖. นายกิตติ์ชนม์
๑๗. นายสุขสันต์
๑๘. นายทวีศักดิ์

สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายสุรชัย
๒. นายธรรมศักดิ์
๓. นายเกรียงศักดิ์
๔. นายแสวง

รัตนเกียรติชัย
ดีประดิษฐ์
ม่วงทอง
สงใย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นางญาณี
๒. นายไพโรจน์
๓. นายปกรณ์
๔. นายสมโภชน์
๓. นางสาวน้ําฝน
๔. นางปวีณา
๕. นายสุวรรณ์
๖. นายจารุวัฒน์
๗. นางสมพิศ
๘. นางสาวสุวพีร์

ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
วลานันทฤทธิ์
บัวภิบาล
โมรา
อนุกูล
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
แทน หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
/ ๙. นางสาวทรงสุนีย์ . . .

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๒ ๙. นางสาวทรงสุนีย์
๑๐. นางเพ็ญศรี
๑๑. นายไพรัตน์
๑๒. นางพัชรา
๑๓. นายวีระศักดิ์
๑๔. นายณัฐพงศ์

นิลเทียน
รัตนเพทาย
ปั้นชูศรี
ชูชื่น
บุตรอภิสิทธิ์
นวลแสง

แทน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เมื่อที่ประชุมสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าร่วมประชุม เชิญนายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล
เนื่องจากประธานสภาเทศบาลลาป่วย
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายโสพล วงศ์สอาด
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และญัตติอื่น ๆ
ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ได้จั ดส่ งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุ ม ไปให้ท่ านทราบล่วงหน้ า
แล้ ว นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๖ ท่ า น ครบองค์ ป ระชุ ม จึ ง ขอเปิ ด การประชุ ม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
...............................................................
ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้เปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองชัยนาทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มีกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) นิมิต วันไชยธนวงศ์
(นายนิมิต วันไชยธนวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

- ๓ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
นายโสพล วงศ์สอาด
๑.ในการประชุมสภาเทศบาลวันนี้ มีวาระพิเศษคือ การมอบโล่และใบ
รองประธานสภาเทศบาล ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณนวลจันทร์ มลิทอง ซึ่งได้บริจาคที่ดินให้กับเทศบาลเมืองชัยนาท
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ณ โอกาสนี้
๒.ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนการดํ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งชั ย นาท ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การติ ด ตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - plan) ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการติดตาม
แผนการดําเนินงานเสนอสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอส่งผลการดําเนินงานดังกล่าว
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพื่อรับทราบต่อไป
๓.ขอให้ ดูญั ต ติก องช่า ง เพื่อ ให้ ตัด คํ าว่ า “ค้ า งจ่ าย” ออก เหลื อขออนุ มัติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นายโสพล วงศ์สอาด
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
รองประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายโสพล วงศ์สอาด
................................... ไม่มี ...........................................................................
รองประธานสภาเทศบาล .........................................................................................................................................
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

- ๔ นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จาก
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ ง เพื่ อ ทํา การจัด ซื้อรถยนต์ส่ ว นกลางแบบดั บเบิ้ ล แค็บ สํา หรั บ ไว้ ใ ช้ใ นการติ ดต่ อ
ราชการต่าง ๆ และงานกิจกรรมของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล และมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอํานาจอนุมัติ
ของสภาเทศบาล ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มีรายละเอียดดังนี้
งานบริหารทั่วไป
ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน
๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสําเร็จรูปห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิต
จํานวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ทั้ ง นี้ ใ นการโอนงบประมาณดั ง กล่ า วไม่ ก ระทบต่ อ เป้ า หมายการดํ า เนิ น งาน
ตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ และมีเงินงบประมาณเหลือพอที่จะโอนได้
นายโสพล วงศ์สอาด
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาพ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

- ๕ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จากหมวดรายจ่ายในแผนงานโครงการที่ไม่มีความจําเป็นและมีงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ
แบบ LED และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา
สํ า หรั บ ใช้ ใ นงานสวนสาธารณะ งานสาธารณู ป โภคและสนั บ สนุ น งานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ โ ดยอํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาเทศบาล ตามข้ อ ๒๗ แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รายละเอียดตามรายการแนบท้ายญัตติฉบับนี้
ด้านบริการชุมชนและสังคม
๑.แผนงานเคหะและชุมชม

ตั้งไว้ ๒,๙๙๒,๐๐๐ บาท

๑.๑ งานไฟฟ้าถนน
ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐
หมวดค่าครุภัณฑ์

บาท

๑.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง แบบ LED ขนาดไม่
ต่ํ า กว่ า ๑๒๐ วั ต ต์ ค่ า ความสว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒,๐๐๐ Lumen ตั ว โคมทํ า ด้ ว ย
Aluminumv Alloy เม็ดไฟ LED เป็นชนิดโมดูล ๓๐ วัตต์ เรียงกัน ๔ แถว มีเลนส์
กระจกปิดครอบ ตัวโคมสามารถปรับเพิ่ม/ลด มุมความสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา
สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง บนเสาไฟฟ้ า สาธารณะถนนในเขตเทศบาล จํ า นวน ๔๑ โคม ๆ ละ
๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีราคากําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ปี ๒๕๕๙ จึ ง ตั้ ง งบประมาณจั ด ซื้ อ ตามราคาในท้ อ งถิ่ น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
๑.๒ งานสวนสาธารณะ
ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก
สู บ ไม่ ต่ํ า กว่ า ๖,๐๐๐ ซี ซี แบบบรรทุ ก น้ํ า พร้ อ มปั๊ ม และอุ ป กรณ์ จุ น้ํ า ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๖,๐๐๐ ลิตร น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จํานวน
๑ คัน ๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน)

- ๖ นายโสพล วงศ์สอาด
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๓ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี และ
งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐ (กองการศึกษา)

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี และ
งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐ ตามที่ สภาเทศบาลเมือง
ชั ย นาท ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ประเภท เงิ น อุ ด หนุ น
ส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดชัยนาทในการจัดงานประเพณีประจําปีและ
งานอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมประเพณี จั ง หวั ด ชั ย นาท ประจํ า ปี ๒๕๖๐ รวมจํ า นวนเงิ น
๑๕๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น
เนื่องจาก จังหวัดชัยนาท ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการจัดงานประเพณีและงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว โดยมอบหมายให้ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
เป็นผู้ดําเนินการ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ในการจัดงานประเพณีประจําปีและงานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีจังหวัดชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ
โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนงาน
การศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ซึ่งในการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวเทศบาลจะกระทําได้เมื่อ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาล ตามมาตรา ๖๗ (๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑.เงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ประจําปี ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

- ๗ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐ ให้แก่ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชัยนาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒.เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัด
ชัยนาท ชิ งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๖๐ ให้แก่สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เป็นจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
๓.เงินอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา ประจําปี ๒๕๖๐
ให้แก่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เป็นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นายโสพล วงศ์สอาด
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดชัยนาท ๒๕๖๐ (กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๔ ญัตติ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้มาซึ่งบริการ งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากกองวิชาการ
และแผนงาน มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอํานาจอนุมัติของ
สภาเทศบาล ตามข้ อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กร

- ๘ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รายละเอียด
ตามรายการแนบท้ า ยญั ต ติ ฉ บั บ นี้ ทั้ ง นี้ ใ นการโอนเงิ น งบประมาณดั ง กล่ า ว ไม่ ก ระทบต่ อ
เป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงาน และมีเงินงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะโอนได้
ด้านบริหารงานทั่วไป
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑.๑งานวางแผนสถิติและวิชาการ
หมวดค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้ ๘๖,๐๐๐ บาท
ตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท

(๑)ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ W ปากฮอร์น ๑๕ นิ้ว
จํานวน ๒๐ ตัว ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท ตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย ขนาดไม่น้อยกว่า
- ลําโพงปากฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จํานวน ๒๐ ตัว
- UNT HORN มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ W จํานวน ๒๐ ชุด
- มี Line matching ปรับระดับที่ ๗๐ ถึง ๑๐๐ V ได้โดยติดตั้งในตัว UNT HORN
จํานวน ๒๐ ชุด
- มี อิมพีแดนซ์ขนาด ๑๖ โอห์ม จํานวน ๒๐ ชุด
- ตัว UNT HORN สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้เกลียวหมุนและถอดออกได้
สําหรับใช้ในกิจการของงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากไม่มีราคากําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ปี ๒๕๕๙ จึ ง ตั้ ง งบประมาณจั ด ซื้ อ ตามราคาในท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
(๒)ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท
(๑.๒.๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
แบบ All In One จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๑.๗ GHz หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ GB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB
- มี DVD-RW หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
Bas-T หรือ Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB
- สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b,g,n) และ Bluetooth ได้
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว
- จอภาพและตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นชิ้นเดียวกันแบบ All In One

- ๙ (๑.๒.๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
(๑๘ หน้า/นาที) จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ๓,๓๐๐ บาท รวมตั้งไว้ ๖,๖๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
(๑.๒.๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องละ ๓,๒๐๐ บาท รวมตั้งไว้ ๖,๔๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
เนื่ อ งจากไม่ มี ร าคากํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ปี ๒๕๕๙ จึ ง ตั้ ง
งบประมาณจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
นายโสพล วงศ์สอาด
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายโสพล วงศ์สอาด
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแรกครับ ก่อนที่ประชุมนี้ผมขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
เห็นต้นปาล์มมันเอนอยู่หลายต้น กลัวจะล้มครับ และผมก็อยากจะให้เอาไม้ไปค้ําหน่อยเพราะ
ผมเห็นว่าต้นตรง ๆ ท่านค้ํา แต่ต้นเอนท่านไม่ค้ํา เพราะตอนนี้มันจะล้มครับผมดูแล้ว ส่วนเรื่อง
ที่ ๒ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดนี้เกี่ยวกับขยะ ท่านนายกฯ ครับท่านทราบหรือ

- ๑๐ เปล่าไม่รู้ เพราะเดี๋ยวนี้เขาออกกฎหมายมาใหม่แล้วครับ จะเก็บค่าขยะจาก ๒๐ บาท เป็น
๑๕๐ บาท คิดแล้วมันขึ้น ๗๕๐ % ปีหนึ่งก็ตก ๑,๘๐๐ บาท แต่นี้ประชาชนที่เขาเคยเสียเดือน
ละ ๒๐ บาท เขาจะคิดอย่างไร ผมก็ อยากจะให้ท่ านนายกฯ ช่ วยประชาสัม พันธ์ด้วยครับ
เพราะท่านนายกฯ โดนแน่ครับอยู่ ๆ ไปขึ้นค่าขยะ ๑๕๐ บาท มันออกมาเป็นพระราชบัญญัติ
เลยครับ แล้วก็ผ่านวาระมาแล้ว ที่ผมอ่านดูนะครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่
ท่านสมาชิกได้พูดถึง เรื่องต้นปาล์มนะครับ ก็คงจะให้ทางกองช่างเข้าไปดูแลนะครับ ไปสํารวจ
ว่าต้นไหนที่มันเอนแล้วยังไม่ได้ค้ํานะครับ สําหรับเรื่องพระราชบัญญัติการเก็บค่าขยะนะครับ
ซึ่งเป็นการพูดคุยในวงกว้างของสมาคมสันนิบาตทั่วประเทศนะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิก
ทราบว่าตอนนี้ แนวทางปฏิ บัติ นี้ยังไม่ออกมาครับ เพี ยงแต่ ว่าตอนนี้มีพระราชบัญ ญั ติอ อก
มาแล้ว ซึ่งตามหลักการแล้วเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะครับ แต่ว่าตอนนี้แนวทางปฏิบัติ
ที่กรมหรือทางสันนิบาตไปหารืออยู่นี้ยังไม่ออกมา เพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตว่าเราต้องดู
แนวทางปฏิบัติของที่อื่นด้วยนะครับว่าเขาจะกําหนดมานี้ให้เราเก็บไม่เกินหรือว่าบังคับให้เก็บ
๑๕๐ บาท คือในนั้นก็ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แล้วของเราเคยเก็บ ๒๐ บาท แล้วเคยมีนโยบายไม่
อยากเก็บด้วยซ้ํา เพราะเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนี้บางทีไม่เข้าใจเรื่องการเก็บค่าขยะ มีถัง
ขยะไว้ใกล้ ๆ บ้านแต่ไม่อยากให้ตั้งอยู่หน้าบ้าน จริง ๆ แล้วหลักการของการเก็บขยะ ทิ้งขยะ นี้
มันไม่ควรมีถังขยะนะครับ มีถังขยะจริง ๆ อย่างต่ําสุดต้อง ๕๐ เมตร ขึ้นไปต่อ ๑ ถัง แต่ของ
เราบางจุดใกล้ไปแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ยอมเพราะเนื่องจากว่าเราเคยเก็บค่าขยะเขา ๒๐ บาท เลย
อยากจะมี ถั ง ขยะใกล้ ๆ ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว มั น ขั ด ต่ อ หลั ก การการรั ก ษาความสะอาดนะครั บ
เพราะฉะนั้น เรื่องแนวทางในการเก็บ ๑๕๐ บาท นี้ยังไม่ชัดเจนนะครับก็คงจะยังไม่เก็บใน
ช่วงเวลานี้นะครับ จะมีแนวทางใดออกมาก็คงเป็นที่ฮือฮาทั่วประเทศพอสมควร ถ้าบ้านละ
๑๕๐ บาท บ้านใครมีบ้านเช่าเยอะ ๆ จะยุ่งหน่อยนะครับ ถ้าเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
แต่ตอนนี้แนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ก็ขอเรียนให้ท่านประธานได้ทราบและท่านสมาชิกทุกท่าน
ทราบครับ ขอบคุณครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉันนางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีเรื่องหนึ่งคือว่ามีต้นฉําฉาที่อยู่ติดกับ
โรงเรียนจีนต้นนั้นจะเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะ ขณะนี้รากของต้นฉําฉาได้ชอนไซมาที่บริเวณ
ฟุตบาทที่ทางเทศบาลเมืองชัยนาทเราทํานะคะ ทําให้คานของฟุตบาทเริ่มเสียหายขอให้ทาง
คณะผู้บริหารช่วยไปดูแลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

- ๑๑ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ครับ ก็ขอฝากทางกองช่างด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ์ชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทางคณะผู้บริหารทราบ
นะครับคือเรื่องอาคารพาณิชย์ของเทศบาลเมืองชัยนาทที่ให้เอกชนได้เช่าไว้ ตรงบริเวณอาคาร
ตึกที่หมอปรีดาประกอบการอยู่นะครับ ผมเห็นมีป้ายโฆษณาทั้งสองฝั่งไม่ทราบการติดตั้งป้าย
โฆษณาที่ไม่ใช่ป้ายของร้านตัวเองนะครับ ขออนุญาตจากใครครับ ผมไม่เข้าใจว่าการติดป้าย
โฆษณานั้น มีการเสียค่าใช้จ่ายที่บริษัทโฆษณานั้นไปติดอยู่ รายได้ตรงนั้นตกอยู่กับใครครับ
แล้วอี กกรณี หนึ่ งอาคารเราอายุเข้ าใจว่าจะมากกว่าอายุผมอีก การไปเจาะการไปทําอะไร
ก่อสร้างขึ้นมานี้เกรงว่าจะเกิดอันตราย ไม่ทราบว่าทางเทศบาลเมืองชัยนาทเราไปดูแลบ้างหรือ
เปล่าครับ อย่างไรขอทราบจากทางคณะผู้บริหาร เรื่องที่ ๒ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งการเกิด
อัคคีภัยมันจะเกิดง่ายขึ้น ผมได้รับคําแนะนําจากท่านผู้ใหญ่ของจังหวัดชัยนาทคนหนึ่ง แนะนํา
ด้วยความหวังดีว่าทางเทศบาลเมืองชัยนาทเรามีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ให้กับ
ประชาชนชนทั่วไปหรือเปล่า เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับ เพราะว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้
ทุกคนทําอะไรไม่ถูก น่าจะมีการอบรมประชาชนทั่วไปคือในส่วนของพนักงานเราอบรมอยู่
แล้วแต่ในส่วนของประชาชนทั่วไป เวลาเกิดเพลิงไหม้นี้ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนนะครับ
ขอแนะนําแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ครับจริง ๆ แล้วต้องขออนุญาตทางเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับ
แต่ผมจะไปตรวจสอบดูว่ามีการขออนุญาตหรือไม่นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องรายได้ปกติแล้ว
ถ้าเป็นป้ายโฆษณานี้เราต้องเก็บภาษีป้าย แต่กรณีป้ายโฆษณานี้ไม่ทราบว่าต้องเก็บหรือเปล่า
ครับท่าน ผอ.คลัง ครับต้องเก็บครับ แต่ว่าผมจะไปตรวจสอบดูถ้ายังไม่เก็บคงต้องให้เขาเก็บให้
ถูกต้องครับ ป้ายนี้อยู่บริเวณไหนครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือป้ายที่โฆษณานี้
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
ตรงร้านทนายความเก่านะครับ แล้วก็ทั้งสองด้านเลยที่นี้การติดตั้งป้ายโฆษณานี้ผมไม่ทราบว่า
เขาจ่ายค่าติดตั้งค่าโฆษณาตรงนั้นให้กับเจ้าของบ้านหรือเทศบาลเมืองชัยนาท เพราะในกรณี
แบบนี้มันควรจะเป็นรายได้ของเทศบาลเมืองชัยนาทครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

คือผมเข้าใจว่าจริง ๆ แล้วหลักการมันก็ต้องจ่ายให้เทศบาลฯ แต่ว่าเวลาเอกชนทํา
อะไรกันเองบางทีกไ็ ปเสียให้กับเจ้าของบ้านบ้าง คืออันนี้เป็นปกติที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป
ก็เรียนว่าเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบดูว่าเป็นของเทศบาลเมืองชัยนาท มันเก็บภาษีถูกต้องไหม

- ๑๒ แค่นั้นละครับ ก็เรียนว่าเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบดู เขาว่าเป็นของเทศบาลเมืองชัยนาท มันเก็บ
ภาษีถูกต้องไหมแค่นั้นละครับ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอัคคีภัยนะครับ เรื่องอบรม จริง ๆ แล้วเรา
มีทุกปีนะครับ ทุกปีจะมีประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน มีทุกปีที่อบรมชาวบ้าน ปีที่แล้วเราก็
มีการไปประชุมชุมชนและก็มีการทดสอบเรื่องอัคคีภัย การใช้น้ํายาดับเพลิงเคมีให้กับพี่น้อง
ประชาชน เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะทําได้แค่ใช้น้ํายาดับเพลิงเคมีที่มีติดตั้งอยู่
ตามบ้านนะครับ แต่ถ้าเรื่องอบรมประชาชนในเรื่องการฉีดดับเพลิงคงไม่ต้องนะครับ เพราะว่า
เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองชัยนาทอยู่แล้ว ขอเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วมีช่วงเดือนมีนาคม –
เมษายน ช่วงหน้าร้อนแต่บังเอิญปีนี้ร้อนไวท่านสมาชิกก็คงจะเป็นห่วงกลัวว่าร้อนมันจะมามาก
และแล้งขึ้นและมันจะทําให้เกิดอัคคีภัยง่าย ก็ขอเรียนว่า จริง ๆ แล้วแผนอันนี้เรามีทุกปีอยู่แล้ว
ครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
ผมขออนุญาตครับ ขอเสริมเรื่องป้ายที่ติด ไม่ทราบว่าทางเทศบาลเมืองชัยนาท
ประธานสภาเทศบาล เก็บหรือไม่เก็บไม่ทราบนะครับ แต่ผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมานานและตึก ๆ นี้อย่างที่
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา สท.กิตติ์ชนม์ ฯ พูดเกือบ ๑๐๐ ปี มีเพื่อนผมอยู่ ๒ – ๓ ร้าน ซึ่งเป็นเลขาลูกเสือชาวบ้าน
ผมเป็นประธานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชัยนาท เขาบอกว่ามีร่วงมา แต่สามีภรรยาที่เสียชีวิตไป
แล้วคือร้านตัดรองเท้าอุดมพร เขาเห็นร่วงลงมานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมขอเสริมว่าไม่น่าให้
ทําแต่โดยวิธีอะไรก็แล้วแต่ไม่น่ารับ เพราะว่ามันหนักบางทีบางป้ายมันก็หนัก เมื่อหนักแล้วมัน
จะทําให้ ตึกทรุดหมดอายุได้ ผมยังคุยกับท่านนายกฯ ตอนที่ประชุมงานของเทศบาลเมือง
ชัยนาท ท่านนายกฯ บอกว่าตึกหลังนี้อันตรายครับ อย่าให้เกิดโศกนาฏกรรมแล้วกันนะครับ
แล้วเราจะเสียชื่อผมพูดขนาดนี้ เพราะฉะนั้น ผมไม่เห็นด้วยไม่ต้องให้ใช้เลยนะครับ ไม่ต้องให้
โฆษณาเลย เขาได้ผลประโยชน์แต่เราจะเสียและเสียมากด้วย ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดมี
เรื่องอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ สินชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และได้ ทํ า การตรวจรายงานฯ เมื่ อ วั น ที่
........................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์)

