บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้มาประชุม

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

สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายทรงศักดิ์
๓. นางสาวศศิธร
๔. นายนพดล

ประสิทธิหัตถ์
ลิ่วนภโรจน์
เจริญหินทอง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

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

ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อาํ นวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
/ ๙. นางสราวรรณ . . .

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๒ ๙. นางสราวรรณ
๑๐. นายพัฒน์พงษ์
๑๑. นายไพรัตน์
๑๒. นายสมชาย
๑๓. นางนันทิยา
๑๔. นายณัฐพงศ์

ขําเอี่ยม
แสงสุพรรณ์
ปั้นชูศรี
พึ่งน้อย
พงษ์ทอง
นวลแสง

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุมและ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระ
การประชุ ม ไปให้ ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า แล้ ว นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๕ ท่ า น
ครบองค์ ป ระชุ ม จึ ง ขอเปิ ด การประชุ ม ขอเชิ ญ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลอ่ า นประกาศ
เรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
......................................................
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๑.นายกเทศมนตรี ไ ด้ จั ด ทํ า รายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายที่ ไ ด้
ประธานสภาเทศบาล แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา
๕๘ ทศ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.ด้ วยนายวีระศั กดิ์ บุ ตรอภิสิทธิ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชั ยนาท
ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
และขอต้อนรับนางนันทิยา พงษ์ทอง มาดํารงตําแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ชัยนาท ยินดีต้อนรับครับ

- ๓ ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลไปให้ ส มาชิ ก
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้าง
หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมั ยวิสามั ญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ด้วยจังหวัดแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
ประธานสภาเทศบาล พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.-สถ) เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรั พยากรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป
เทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองช่างเห็นว่าโครงการ อพ.สธ. เป็นโครงการที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบพื้นฐานข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการ
รักษาสมบัติของแผ่นดิน เห็นสมควรสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
จึ ง ขอนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบเข้ า ร่ ว มสนอง
พระราชดํ า ริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ของเทศบาลเมืองชัยนาท
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น
เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบให้เทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมโครงการ
อนุ รั ก ษ์ พั น ธ์ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. และขอให้กองช่างพิจารณาดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ การกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบข้อบังคับการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล
ประชุม

ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ “การกําหนดสมัยประชุมในปีหนึ่งให้มีสมัย
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภา
เทศบาล
กําหนด “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน...” ครับ

- ๔ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าจะกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกําหนดวันที่มาประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
อย่างไร
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีการกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
- สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ขอเชิญครับ ตามที่คุณเกียรติศกั ดิ์
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง เสนอมานั้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุม
ครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานสภาเทศบาล
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นไปตามที่เสนอครับ
๔.๒ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณเป็นค่าเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานมานาน
กว่าสิบปี และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานราชการ
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การเช่ า รถยนต์ ม าใช้ ใ นราชการให้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ ของ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องอัตราค่า
เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการและเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่ม เติมฉบับที่ ๓ ข้อ ๓๘ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗
ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทํา
ได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของ
กฎหมาย

- ๕ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิ์กุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิ์กุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล จากญัตตินี้นะครับ มีการเสนอขอเช่า
รถยนต์ เดิมทีเราเคยได้มีการขอซื้อ แต่ปัจจุบันนี้ท่านคณะผู้บริหารได้ทําการขอเช่าใช้ ผมอยาก
ทราบหลักการและเหตุผลที่มีการขอเช่าใช้ เปรียบเทียบกับการที่จะขอซื้อเองหรือเช่าซื้อมี
เหตุผลอันไหนครับที่จะเป็นการขอเช่าใช้ ซึ่งดีกว่าหรือเป็นข้อเปรียบเทียบอันใดที่มีการขอเช่า
นะครับ เราจะกําหนดไหมครับว่าเราจะเช่ากี่ปี ในกรณีเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างเช่าอยู่นี้ ใน
เวลาปฏิบัติราชการนี้ ไม่ทราบว่าเขาจะมีอะไรทดแทนรถคันที่เช่าอยู่แล้วเกิดขัดข้องมาทดแทน
ครับ ขอความเห็นคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่อง
งบประมาณ เรื่องการจัดหารถโดยการซื้อกับการเช่านะครับ ข้อดีข้อเสียมันก็มีหลายข้อครับที่
เราศึกษาจากหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบงก์พานิชต่าง ๆ ซึ่งเขาน่าจะเห็น
ผลดีผลเสียมากกว่าเรา ก็สรุปคร่าว ๆ ก็ได้ดังนี้นะครับว่า ข้อดีนะครับข้อดีของการที่จะเช่ารถนี้
สืบเนื่องจากว่าเทศบาลฯ เรานี้มีการใช้รถเป็นจํานวนบ่อยเป็นจํานวนหลายครั้งและรถคันเก่าใช้
เวลามาเกื อบ ๒๐ ปี คัน รถตู้ คัน นั้ น เกือ บ ๒๐ ปี ก็ ปั ญ หาของมันก็ คื อ ว่า การซ่ อ มแซมการ
ทํานุบํารุงนี้ปีหนึ่งใช้งบประมาณเยอะ ถ้าเทียบต่อการซื้อใหม่นะครับ แต่ทีนี้ถ้าซื้อใหม่แล้วนี้เรา
ก็ต้องมาบํารุงอีก ถ้าเกิดว่าระหว่างรถเสียหรือการดูแลรักษาปัญหาของมันคือว่าในระหว่างที่เรา
เช่ารถนี้การดูแลทํานุบํารุงรักษานี้เป็นเรื่องของทางผู้ให้เช่านะครับ เราก็ไม่ต้องมารับผิดชอบใน
เรื่องของรถเสียรถพังหรือรถเกิดอุบัติเหตุนะครับ เพราะว่าทางบริษัทที่ให้เช่านี้ก็มีประกันชั้น ๑
ให้กับเราอยู่แล้วนะครับ และที่สําคัญคือในระหว่างที่เราใช้รถนี้เกิดต้องไปซ่อมแซมนี้ปัญหา
คือปี ๆ หนึ่งใช้งบซ่อมแซมในส่วนที่ต้องไปดูแลทํานุบํารุงต่าง ๆ หรือเวลารถเสียต่าง ๆ นี้ใช้
งบประมาณมากนะครับ ซึ่งตรงนั้นเราเล็งเห็นแล้วว่ามันไม่คุ้มต่อที่เราจะไปซื้อรถเอง เพราะเรา
เช็คจากหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่เขาใช้โดยวิธีการเช่าและโดยภาคเอกชนเองไม่ว่าจะเป็นแบงก์ส่วน
ใหญ่ก็เช่าหมดนะครับ วันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเช่าน่าจะดีกว่าซื้อข้อเสียของมันน่าจะมีอย่าง
เดียวก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อันนี้เป็นข้อเสียที่หลายท่านมีมุมมองแตกต่าง นะครับ
แต่ว่าผมได้หารือคณะผู้บริหารหลายท่านแล้วที่ประชุมในกลุ่มของผู้บริหารของผมนะครับ
ก็เล็งเห็นแล้วว่าการเช่าน่าจะดีกว่า ทีแรกผมก็คิดจะซื้อเหมือนกันแต่ก็ทัดทานไม่อยู่ฟังจาก
เหตุผลต่าง ๆ นะครับ ก็น่าจะเป็นผลดีกับทางราชการเพราะเราจําเป็นต้องมีรถแล้ว เทศบาลฯ
ของเราเพียงแต่ว่าเราจะเช่าหรือจะซื้อเท่านั้นเอง แต่ดูแล้วน่าจะเช่าจะดีกว่านะครับ ก็เรียน
ท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกได้รับทราบว่า การเช่าตอนนี้ก็เป็นหน่วยงานต่าง ๆ เขา
ก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้นครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ อีกอย่างครับท่านนายกฯ คือในระหว่างที่ใช้รถอยู่นี้ครับเกิดเสียขึ้นมาทางผู้ให้เช่า
ประธานสภาเทศบาล นี้จะมีมาทดแทนไหมครับ

- ๖ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
เขา

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตัวนี้เราต้องกําหนด
ในสัญญาอีกทีนะครับ แต่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนให้เรานะแต่ผมไม่ได้ศึกษาถึงขนาดว่ารถเสียแล้ว
จะมาเปลี่ยนให้เราเลยไหม แต่ว่าอยู่ที่เราร่างสัญญาอันนี้เป็นการเสนอของผู้บริหารว่าเราจะเช่า
หรือเราจะซื้อ แต่ว่าถ้าในรายละเอียดดีเทล (Detail) เรากําหนดลงไปแบบนั้นก็ได้ว่าถ้าใน
ระหว่างที่รถเสียหรือรถซ่อมนี้ควรจะมีรถเปลี่ยนให้เรานะครับ อันนี้น่ากําหนดได้ถ้ามีผู้ที่จะมา
ประมูลกับเรา เราก็จะได้รถตามสเปคที่เราเขียนไว้นะครับ แต่หลัก ๆ คร่าว ๆ เราไม่ต้องไป
ดูแลบํารุงรักษา อันนี้ผมมองแค่จุดนั้น ก็เรียนว่าเดี๋ยวเรากําหนดไว้ในสเปคก็ได้นะครับว่าใน
ระหว่างที่รถเสียหรือรถที่อยู่ในระหว่างซ่อมแซม ควรจะมีรถเปลี่ยนให้เราไม่ขาดช่วงในการใช้
งาน ขอบคุณมากครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกผันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จะต้องถามท่านนายกฯ นะครับ เรื่อง
แรกผมได้ข่าวมาว่าเทศบาลฯ เราไม่มีถังขยะจะเก็บถังและเราจําทําอย่างไร ในเมื่อไม่มีถังขยะ
ประชาชนจะไปทิ้ ง ที่ ไ หน เรื่ อ งที่ ๒ เดี๋ ย วตอบ ๒ วาระนะครั บ หนองอิ ฐ ในเมื่ อ คุ ณ หมอ
นวลจันทร์และคุณสุขสันต์ มลิทอง เขายกทางให้เทศบาลฯ แล้ว ท่านดําเนินการไปถึงไหนแล้ว
ครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่ท่าน
สมาชิกอานนท์ฯ ได้อภิปรายไว้นะครับ มี ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องถังขยะนะครับที่เรา
จะใช้วิธีเก็บโดยไม่ต้องมีถังตามบนท้องถนนนะครับ ผมขอเรียนแบบนี้นะครับว่าในระบบของ
ความเป็ น เมื อ งจริ ง ๆ แล้ ว มั น ไม่ ค วรมี ถั ง ขยะนะครั บ เพี ย งแต่ ว่ า เราต้ อ งพู ด คุ ย กั บ พี่ น้ อ ง
ประชาชนให้เข้าใจว่าการไม่มีถังขยะมีผลดีอย่างไรนะครับผลเสียอย่างไรนะครับ ก็ขอเรียนว่า
ทุกวันนี้การที่เรามีถังขยะตั้งบนท้องถนนต่าง ๆ นี้มันก็เกิดภาพไม่สวยงามในระดับหนึ่งนะครับ
และอย่างที่ ๒ บางทีมีพี่น้องประชาชนบางท่านไปคุ้ยไปรื้อถังขยะอีก ซึ่งมันเกิดปัญหาตรงนี้นะ
ครับ ทีนี้สิ่งที่เราจะทํานี้คือเราอยากจะทําเฉพาะเมนหลัก ๆ ก่อนที่สามารถทําได้นะครับ จริง ๆ
แล้วถนนริมน้ําถนนชัยณรงค์ที่เป็นตัวตลาดนี้ไม่มีถังขยะนะครับ เราก็จะมีถุงดําในเบื้องต้นที่

- ๗ รณรงค์ จะมีถุ งดําให้ ก่อน จริ ง ๆ แล้วต้องใส่ถุ งดํ าแล้ วก็ถึงเวลาก็นํามาทิ้งและเราก็ไปเก็บ
ถ้าเวลาไหนไม่ตรงกันเราก็อาจจะมีวิธีการว่าเราอาจจะไปเก็บบ่อยหน่อยนะครับ ตรงนี้มันก็จะ
ไม่มีถังขยะ ถ้าถามว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปถ้าจะไปทิ้ง ๆ ที่ไหน คนที่เดินตามถนนหนทางแต่
จริง ๆ แล้วขยะนี้มันต้องอยู่ในตัวเรา ๆ ต้องเก็บไว้แต่พี่น้องเราเองบางทีก็ทิ้ง ๆ มั่ว ผมขอใช้
คํานี้ว่าทิ้งมั่ว จริง ๆ แล้วถ้าเราไปต่างประเทศไปเมืองที่เจริญแล้วบางจุดไม่มีถังขยะนะครับ
สมมุติว่าเราทานอะไรต่าง ๆ นี้เราต้องเก็บไว้ก่อนพอเจอถังขยะนี้เราก็ต้องไปทิ้ง ถังขยะอาจจะ
อยู่ไกลหน่อย ทุกวันนี้ประมาณ ๕๐ เมตร ต่อ ๑ ถัง ซึ่งมันถี่ไปเราอาจจะกําหนดจุดไกลหน่อย
ถังขยะน้อยลง เบื้องต้นอาจจะมีก่อนและอาจจะน้อยลง อาจจะไม่ถึงกับไม่มีเลยอาจจะเป็น
๒๐๐ เมตร ต่อ ๑ ถัง เพื่อคนสัญจรไม่ใช่เพื่อตามบ้านนะครับตามบ้านต้องช่วยกันแล้วละครับ
คือว่าเราจะต้องมีถุงดําของเราและในอนาคตพี่น้องประชาชนก็จะต้องซื้อถุงดําเอง ถุงดําใบไม่
ถึง ๑ บาท หรอกครับเป็นการรณรงค์ช่วยกันนะครับ เพราะว่าเรื่องของขยะมันไม่ใช่เรื่องของ
ฝ่ายเก็บฝ่ายเดียวนะมันต้องเรื่องของฝ่ายทิ้งด้วย ฝ่ายทิ้งก็ต้องช่วยกันด้วยถ้าอีกคนทิ้งเอา ๆ อีก
คนเก็บ ๆ ไม่ทันหรอกครับไม่มีทาง เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรณรงค์ ท่านสมาชิกเองก็ต้อง
ช่วยกันรณรงค์นะครับ ผมก็เรียนกับท่านประธานและท่านสมาชิกให้ทราบว่า อันนี้เป็นความ
ตั้งใจของเทศบาลฯ และก็ของทางสาธารณสุขฯ นะครับ ที่อยากจะให้เกิดที่เราไปดูงานต่าง ๆ
มานะครับ จริง ๆ แล้วก็มีหลายท่านถามผมอีกว่าเรื่องเก็บขยะ ๑๕๐ บาท ต่อหนึ่งเดือนที่
รัฐบาลออกกฎหมายตอนนี้ท่านยังไม่ต้องพะวงครับเพราะว่า กฎหมายถึงบังคับใช้แล้วยังไม่มี
เมืองไหนทํา เราก็ต้องรอดูว่าเขาจะทํากันแบบไหน ออกรูปแบบไหนมันคงไม่ได้เก็บเร็วขนาดนี้
นะครับ มันต้องดูว่าวิธีการจะเก็บอย่างไรนะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาของส่วนรวมอยู่แล้วแต่ว่าจะ
แก้อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็ขอเรียนว่าการไม่มีถังขยะนั้นจริง ๆ แล้วในเมืองเจริญแล้วไม่
มีจริงครับ ก็ขออนุญาตว่าอยากจะให้ช่วยกันรณรงค์ เดี๋ยวผมก็คงจะไปช่วยกันรณรงค์ด้วยครับ
แต่คงจะเอาเส้นหลัก ๆ ไม่ใช่ตามซอยทั้งหมดทั้งเมืองนะครับ เส้นหลัก ๆ ก่อนที่เราสามารถทํา
ได้พูดคุยกับเขาได้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนองอิฐหมายถึงอย่างไรกับท่านสมาชิกครับ
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
เราทําทางเข้าหรือยังครับ เราดําเนินการไปถึงไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งดูแล้วมันมีรั้วลวด
สมาชิกสภาเทศบาล
หนามมันให้คนไปสร้างบ้านอยู่ในรั้วลวดหนาม มันก็เหมือนกับคุกเลยครับไม่สวยเลยครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับ สําหรับพื้นที่หนองอิฐนะครับ ซึ่งทีแรกเป็นเป้าหมายของเทศบาลฯ เรื่อง
ที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ต่าง ๆ นะครับ ก็บริเวณนั้นก็จะมีที่ ๆ เป็นที่สาธารณะหนองอิฐและ
บริเวณโดยรอบเป็นที่ของเอกชนนะครับ ซึ่งในเบื้องต้นได้พูดคุยกันแล้วว่าเอกชนจะยกที่ให้ทํา
ทางเข้าทางออก ถ้าเราทําโครงการนี้สําเร็จแต่ทุกวันนี้ยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนคือยังไม่เสร็จ
เนื่องจากว่าติดปัญหาข้อกฎหมายนะครับ ไว้ที่เขาล้อมรั้วในที่ของเขาไม่ใช่ที่ของเรา แต่เวลาถ้า
เกิดมีทางออกทางเข้าแล้วรั้วก็คงจะไม่มีความหมายเพราะเรามีทางออกทางเข้าเพียงแต่ว่าวันนี้
ยังไม่มีทางออกทางเข้า มันก็เลยดูว่ามันจะออกอย่างไรใช่ไหมครับ แต่จริง ๆ แล้วมันยังไม่มี
ทางออกทางเข้า เพราะว่าโครงการเรายังทําไม่สําเร็จเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลที่เขาให้หาที่
อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และเทศบาลฯ เองก็ได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ยากไร้จํานวนเท่านี้ดูแลที่อยู่
อาศัย ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือต้องมีประชาคมนะครับจะผ่านไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นอีก
ขั้นตอนหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่นําเสนอเฉย ๆ ยังไม่ผ่านนะครับ ก็คือว่าต้องรอ
อีกสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องยากพอสมควรตามกฎหมาย เพราะเป็นที่ทางสาธารณะที่ประชาชน
ใช้ร่วมกันมันต้องมีประชาคมให้พี่น้องเขาเห็นชอบด้วยนะครับ ก็ขอเรียนให้กับท่านประธานได้
รับทราบครับ ขอบคุณครับ

- ๘ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล เรื่องถังขยะที่ท่านนายกฯ ได้อภิปราย
เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯ นะครับ เพราะว่าถนนวงษ์โตเคยทํามาแล้วเป็นถนน
วัฒนธรรมถังขยะไม่มีทั้งสายเลยครับ ศาลากลางหลังเก่าถึงป้อมตํารวจหลังใหม่ก็ยังทําอยู่
นะครับรุ่นนายกบุญทัน พุกพ่วง อดีตนายกฯ ก็รู้สึกดีครับ แต่มีอยู่ว่าเวลารถมาเก็บขยะนี้เขาจะ
มีระฆังสั่นอยู่บนรถขยะสั่นมาเลยคนก็แห่กันมาเลยครับ เป็นประเพณีที่ทําเป็นประจําอยู่หลาย
ปีครับท่านประธาน แต่ที่ท่านนายกฯ อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ผมก็เห็นด้วยว่าเราเอาสายหลัก ๆ
ก่อนนะครับค่อยเป็นค่อยไป เพราะว่าเราสบายกันมานานแล้วพอถึงเวลาบ้านเมืองจะมีความ
สวยงามหรือจัดระเบียบใหม่นี้เขาก็หงุดหงิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีมาออกกําลังกายยามเช้า
เขาบ่นกับผมบ่อย แต่ท่านประธานครับเชื่อไหมผมไม่ได้บอกใครนะ ทําไมสมาชิกไม่ให้เขาเก็บ
สาย ๆ หน่อย เพราะว่าตอนออกกําลังกายนี้อยากจะใช้อากาศที่บริสุทธิ์มาเจอรถเหม็น ๆ
แบบนี้และก็สูดเข้าไปดูแล้วมันไม่ชอบใจเลย ผมรับปากว่าเดี๋ยวผมจะเสนอให้ที่ประชุมสภาให้
ผมไม่พูดหรอกครับ เพราะว่าจะเอาใจคนทั้งเทศบาลฯ นี้โดยคนไม่กี่คน ผมก็ไม่ทําสาเหตุที่
ผมไม่ทําเพราะว่ามันก็มีเหตุผลในตัวผม ๆ เคยบริหารมาสมัยเป็นเทศมนตรี สมัยก่อนเรียก
เทศมนตรีก็อย่างนี้นะครับ มันก็ลุ่ม ๆ ดอน ๆ จะเอาใจคนทั้งเทศบาลฯ นี้มันเป็นไปไม่ได้หรอก
ครับท่านประธาน สรุปแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกฯ ครับ ที่สักครู่นี้นายกอภิปรายแล้วเห็น
ด้วยและก็อยากจะให้ทําเขตที่ว่าสําคัญ ๆ ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ฝากไว้เรื่องกระดิ่ง ๆ ที่ท่านรองประธานสภาบอกกระดิ่งสั่นให้รู้ตัวสักหน่อย

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องเรียนกับท่านประธานสภา
เทศบาลแห่งนี้นะครับ คือก่อนอื่นเลยนี้ก็ขอชื่นชมพนักงานของเรานะครับ หัวหน้าไพศาลฯ นะ
ครับที่อยู่งานป้องกันฯ บริการประชาชนได้ดีนะครับ เมื่อก่อนนี้ผมไปขี่จักรยานกับพรรคพวก
แล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับทีนี้ทางหัวหน้าไพศาลฯ ก็รีบส่งรถเข้าไปช่วยขนจักรยานของผู้เกิด
อุบัติเหตุ ๓ คน นั้นเอากลับมาก็ขอชื่นชมไว้ ณ ที่นี้ด้วย ผมมีเรื่องฝากกับทางท่านประธานผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารอย่างนี้ครับ ที่หน้าเขื่อนเรียงหินนะครับตรงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตินะ
ครับอยากให้ไปเปลี่ยนธงให้หน่อยนะครับ เพราะว่าวันอาทิตย์นี้แล้วเรามีกิจกรรมปั่นเปิดเมือง
ของเทศบาลฯ นะครับธงขาดลุ่ยหมดแล้ว เลยอยากให้เปลี่ยนธงให้ด้วยคืออยากให้สวยงามนิด
หนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งครับคือเขื่อนกั้นน้ําตั้งแต่ปีน้ําท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่โรงสูบน้ําท่าแจงมานะ
ครับแล้วก็ทําเป็นช่วง ๆ มากเรื่อย ๆ อยากให้เข้าไปตรวจสอบนิดหนึ่ง ตอนนี้สภาพความ
เสียหายมันเกิดขึ้นเยอะแล้วมันมีการทรุดของทางเดินครับ ทรุดมากเกินไปและผมอยากให้ดูถึง
ความแข็ ง แรงและปลอดภั ย ของเขื่ อ นด้ ว ยนะครั บ ว่ า เป็ น อย่ า งไรคื อ ถ้ า อย่ า งไรก็ ห าตั้ ง
งบประมาณในการซ่อมแซมไว้ด้วยครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฮือฮาใน
เดือนที่แล้วนะครับคือเรื่องของโรงเรียนในสังกัดเราและขออนุญาตเอ่ยนามว่าเป็นโรงเรียน
เทศบาลบ้านกล้วยเหตุการณ์ที่ครูกระทําอนาจารเด็กนักเรียนนะครับ คือถึงขั้นนี้แล้วโรงเรียน
คือทางต้นสังกัดมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและมีการต่อสู้กันในขั้นศาลก็คงจะดําเนินคดี
กันไปตามระเบียบครับ ทีนี้หลังจากดําเนินคดีไปมันจะมีเหตุการณ์ทีเข้ามาอีกข้างหลังคือ มีครู
ที่อาจจะช่วยปกป้องเพื่อนครูหรืออาจจะอ้างได้ว่าปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียน มีการทําลาย

-๙ หลักฐานนะครับของห้องที่เก็บหลักฐาน มีการงัดประตูห้องงัดกลอนงัดสายยูครับ และก็มันเป็น
แบบนี้ซึ่งทําให้ปกครองเขาหมดความเชื่อถือว่าแล้วการต่อสู้ของเขาของผู้ปกครองในชั้นศาลนี้
จะได้รับความเป็นธรรมไหมนะครับ คือเรื่องนี้ผมอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นผู้ชี้แจงเพื่อให้
พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ของเรานี้ได้มีความเชื่อมั่นในโรงเรียนและในการศึกษา
ของเรา เพราะว่าเขาฝากชีวิตฝากอนาคตลูกหลานของเขาไว้กับเรา ทีนี้ถึงเวลาทางผู้บริหารก็ไป
ขอโทษขอโพยเขาร้องห่มร้องไห้ แต่มันเกิดเหตุการณ์ซ้ําซ้อนนี้ผมก็อยากให้ว่าเรามีมาตรการ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ สินชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไชยรัตน์ สระแจ่ม)
หัวหน้าสํานักปลัด

