บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้มาประชุม

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

เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายเกรียงศักดิ์
๔. นายนพดล
๕. นายอานนท์

สี่พี่น้อง
รัตนเกียรติชัย
ม่วงทอง
เจริญหินทอง
ลิ่วนภโรจน์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

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

ปิยะมงคล
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
โมรา
อนุกูล
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๙. นางสราวรรณ . . .

-๒๙. นางสราวรรณ
๑๐. นางเพ็ญศรี
๑๑. นายไพรัตน์
๑๒. นางพัชรา
๑๓. นายวีระศักดิ์
๑๔. นายณัฐพงศ์

ขําเอี่ยม
รัตนเพทาย
ปั้นชูศรี
ชูชื่น
บุตรอภิสิทธิ์
นวลแสง

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 ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา เห็นชอบในญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่าย
เป็ นรายการใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการ
ประชุ ม ให้ ท่ านทราบล่ ว งหน้ า แล้ วนั้ น วัน นี้มีส มาชิ ก มาประชุม ๑๕ ท่า น ครบองค์ ประชุ ม
จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
.....................................................
ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อขอให้
เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) คณิต เอี่ยมระหงษ์
(นายคณิต เอี่ยมระหงส์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

-๓ระเบียบวาระที่ ๑
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายโสพล วงศ์สอาด
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
รองประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งบันทึกการประชุม
สภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น ผมอยากจะให้แก้ไขครับ ผิดหรือ
เปล่าครับตัวนี้ที่ท่านประธานเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง ได้พูดไว้นะครับ พ.ศ. ครับ ขอกําหนดให้มี
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มันต้องประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ใช่หรือครับ ในนี้เขาพิมพ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
นายโสพล วงศ์สอาด
ครับถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
รองประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอน
ใดบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๓
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

-๔ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ ญัตติ รับมอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชุมชนเมือง งบพัฒนาจังหวัดปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ (สํานักปลัดเทศบาล)

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ญัตติรับมอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๕๙ จากตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ด้วยตํารวจภูธรเมืองชัยนาทได้รับงบ
พัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นค่าดําเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชุมชน เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวน ๒๕ จุด งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ดําเนินการตรวจรับพัสดุและได้
ลงทะเบียนคุมขึ้นบัญชีของหลวงแล้ว และมีความประสงค์จะโอนพัสดุดังกล่าวให้เทศบาลเมือง
ชัยนาท เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษา
เนื่องจากพัสดุดังกล่าวที่มอบให้เทศบาลดูแลเป็นพัสดุที่มีภาระติดพันเรื่องค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ กําหนด
ว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ดังกล่าว คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบ ในการรับมอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน ๒๕ จุดพร้อมอุปกรณ์
จากตํารวจภู ธรเมื องชัยนาท พร้อมภาระติดพั นเกี่ ยวกับค่าใช้กระแสไฟฟ้า ดั งกล่าวต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติฉบับนี้
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดนะครับ เกี่ยวกับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในนี้ เราระบุไว้ว่าจํานวน ๒๕ จุดนะครับ เป็นกล้องจํานวน
๒๕ ตัวถูกไหมครับ แต่ที่เรารับมอบนี้เป็นกล้องจํานวน ๒๖ ตัว นะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือ
อยากสอบถามว่ามีความจําเป็นหรือไม่ที่เราต้องรับมอบ เพราะการรับมอบมอบนี้เราต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือน เทศบาลฯจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าดูแลค่ารักษา แต่ถามว่ากล้อง
จํานวน ๒๕ ตัว ใครเป็นผู้ใช้ครับ เทศบาลฯ ใช้เองหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ ความรับผิดชอบ

-๕เกี่ยวกับการซ่อมแซมการดูแลรักษานี้ต้องเป็นภาระของเทศบาลอย่างไร ขอท่านประธานช่วย
เรียนให้คณะผู้บริหารทราบว่าตรงนี้มันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องรับครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
สําหรับที่เราต้องรับมอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จากสถานีตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท ก็คือสืบ
เนื่องมาจากเราเป็นคนของบประมาณไปทางจังหวัดก่อน แต่ว่าทางจังหวัดนี้จะมาอุดหนุนทาง
ท้องถิ่นเรื่องนี้ไม่ได้ ก็เลยต้องผ่านไปทางตํารวจเป็นตัวกลางให้เรา สําหรับกล้องนี้ที่จะติดกันมี
๒๕ จุด คือจะติดเพิ่มในจุดสําคัญ ๆ ในเทศบาลเมืองของเรานะครับ แล้วก็ที่มี ๒๖ จุดนี้คือทาง
ผู้รับเหมาแถมให้อีกหนึ่งตัวก็คือทางวัดโพธิ์ คือที่ท่านสมาชิกกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ถามว่า
จํ า เป็น ไหมที่ ต้อ งรับ มอบอั นนี้ ท างคณะผู้บ ริห ารได้ปรึ ก ษากัน แล้ว คิ ด ว่ามั น เป็ นสิ่ งจํ า เป็ น
เพราะว่ากล้องที่เราเคยทําเมื่อหลายปีที่แล้วปัจจุบันใช้การไม่ค่อยได้นะครับ ก็เลยอยากจะมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้เพื่อดูแลเวลาเกิดเหตุ เราสามารถมาดูย้อนหลังได้ป้องกัน
อาชญากรรมได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนในบ้านเราคือคล้ายเป็นยามเฝ้าระวังตลอดเวลา
สําหรับเรื่องค่าไฟฟ้าก็คงไม่เท่าไรครับเพราะใช้ไฟไม่มาก แต่ว่าเราจะได้ประโยชน์มากมายครับ
จากโครงการนี้ครับ ขอความกรุณาผ่านนะครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
ตามที่ท่านรองปิยะฯ ได้แถลงออกมาแล้วครับท่านสมาชิก เมื่อคืนเราได้คุยกัน
รองประธานสภาเทศบาล นอกรอบเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับ หลาย ๆ ท่านเห็นด้วยและตอนนี้เรามาครบทั้งทาง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา คณะผู้บริหารและทั้งผอ.กองต่าง ๆ ทั้งเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มาร่วมกันแล้วก็ต้องให้
ผ่านสภานะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใด เห็นชอบกับญัตติ รับมอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชุมชนเมือง งบพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

๔.๒ ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลทําหน้าที่คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
(กองวิชาการและแผนงาน)
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ขอเสนอญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลทําหน้าที่คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เรียน ประธานสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

-๖ทําหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๘ และ ข้อ ๒๘ เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้อยู่ในตําแหน่งครบวาระสองปีแล้ว และอาจได้
รับการคัดเลือกอีกได้
ดังนั้น คณะผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติ เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณา
ดังนี้
๑.พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาล จํ า นวน ๓ คน เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล โดยการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรอง
จํานวน อย่ างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อต้ องอยู่ใ นที่ประชุ ม และต้องให้ค วาม
ยิ น ยอม ตามแนวทางหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๓๓๒๔
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
๒.การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาล จํ า นวน ๓ คน เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจํานวนอย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่
ประชุมและต้องให้ความยินยอม ตามแนวทางข้อ ๑ เช่นกัน
สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๓ ท่าน เดิม
๑.๑ นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล
๑.๒ นายสุชาติ สรสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
๑.๓ นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๓ ท่าน เดิม
๒.๑ นายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล
๒.๒ นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล
๒.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง ครับ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายเอกชัย ภู่เปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายสุริยัน ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล

-๗และ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช สมาชิกสภาเทศบาล
ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
ครับมีผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่
รองประธานสภาเทศบาล ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ทําหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากหมวดรายจ่าย
ในแผนงานโครงการที่ไม่มีความจําเป็นและมีงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อนําไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สําหรับใช้ในการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ บริเวณที่
ทํ า การชุ ม ชนท่ า แจง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ มี ส ถานที่ สํ า หรั บ การจั ด กิ จ กรรม
นันทนาการ ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจและการอยู่ร่วมกันเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บฯ
คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล ตามข้อ ๒๗
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รายละเอียดตามรายการแนบท้ายญัตติ
ฉบับนี
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท บริเวณที่ทําการชุมชน
ท่าแจง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ก่อสร้างบน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓ งาน ๓๐ ตร.วา หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

-๘- ๑,๓๒๐ ตร.ม. ถมดินสูงเท่าระดับถนนเดิม ภายในอาคารประกอบด้วยห้องประชุม
ใหญ่ ห้องประชุมเล็ก สํานักงาน ห้องน้ําชาย/หญิง/ผู้พิการ ห้องเก็บอุปกรณ์
ลานกิจกรรมในร่ม ห้องออกกําลังกายและกายภาพบําบัดและห้องฟังธรรม
- พร้อมระบบสาธารณูปโภค ตามแบบของเทศบาล เลขที่ ๔๙/๒๕๕๙ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) จํานวนเงิน
๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
นายโสพล วงศ์สอาด
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(กองสวัสดิการสังคม)
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(กองสวัสดิการสังคม) เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเพื่อขอ
อนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากงบประมาณ
รายการที่สภาอนุมัติ เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งเป็น
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙
คณะผู้ บริหารท้องถิ่น มีค วามจําเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดําเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าว จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ จํานวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้าน
ห้ า แสนบาทถ้ ว น) ต่ อ ไปอี ก ไม่ เ กิ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี ตามข้ อ ๕๘ แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดปรากฏ ตามรายการขอกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามเอกสารที่
แจกให้แล้วนั้น
นายโสพล วงศ์สอาด
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา (กองสวัสดิการสังคม) โปรดยกมือขึ้น

-๙มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณสุชาติ สรสิทธิ์ ครับ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายสุชาติ สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุชาติ
สรสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล มีประชาชนมาแจ้งว่าบริเวณซอยตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวเปี๊ยก
เรือทอง เขาแจ้งว่าตรงตรอกซอยนี้ไม่ได้รับการดูแล มีกิ่งไม้ ต้นหญ้ารกคลุมไปหมด ทางเดิน
แทบจะเดินไม่ได้เลย รถสัญจรไปมาไม่ได้เลย ช่วยไปแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ
รองนายกเทศมนตรี
ท่านสมาชิกสุชาติ สรสิทธิ์ ที่มาบอกเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ ก็ต้องขอเรียน
ว่าเรียนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททุกท่านครับว่า ทางคณะผู้บริหารและสมาชิกของ
เทศบาลเมืองชัยนาท ยินดีรับใช้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ ที่
ท่านสามารถร้องเรียนได้กับสมาชิกทุกท่าน สําหรับกรณีของท่านสุชาติ สรสิทธิ์ นะครับ เข้าใจ
ว่าจะเป็นถนนที่ออกไปทางโลตัสใช่ไหมครับ ทางคณะผู้บริหารจะรีบจัดการให้ภายในอาทิตย์นี้
เลยครับ เพื่อกําจัดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ต้องขออภัยไปทางประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาว่า
บางครั้งเราก็ดูแลไม่ทั่วถึง ก็ต้องอาศัยทางชาวบ้าน บอกมาว่ามีข้อบกพร่องหรือหญ้ารก ถนน
รก หรือว่าอะไรแบบนี้ เราจะจัดการให้หมดครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง ครับ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องที่จะเรียนถามท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังนี้คือ เรื่องของน้ํา ด้วยช่วงนี้เป็นฤดูหน้าฝน ซึ่งมีฝนตก
ชุกทั้ง ๔ ภาค เฉพาะภาคเหนือและมีมวลน้ําจากภาคเหนือไหลหลากมาจากจังหวัดพิจิตรมาถึง
นครสวรรค์แล้วคาดว่าประมาณไม่เกิน ๒ อาทิตย์นะครับที่จะไหลมาถึงจังหวัดชัยนาทของเรา
กระผมอยากทราบว่าทางคณะผู้บริหารมีมาตรการแผนการอย่างไร ที่จะป้องกันฤดูน้ําหลากใน
ฤดูนี้ได้ครับผม เผื่อว่าทางประชาชนเขาเรียนถามมาผมจะได้ชี้แจงได้ถูกต้อง ขอบคุณครับ

- ๑๐ นายโสพล วงศ์สอาด
คืออย่างนี้ครับคุณเกียรติศักดิ์ ฯ เขต ๓ นี้มันริมแม่น้ําทั้ง ๒ ข้าง ท่าชัย หัวยางและก็
รองประธานสภาเทศบาล ทางนี้ตลอดไปถึงท่าแจงหัวรอนะครับ ผมก็เป็นห่วงแบบท่านนะครับ แต่วันนี้ผมขึ้นมาเป็น
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ประธาน ผมก็บอกว่าคุณเกียรติศักดิ์ ฯ ช่วยถามให้หน่อยก็อยากจะถามให้ท่านรองปิยะฯ
เพราะท่านชํานาญเรื่องน้ํามาก ช่วยตอบคุณเกียรติศักดิ์ ฯ ด้วยครับ
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ช่วงนี้ก็มีฝนตกเป็น
รองนายกเทศมนตรี
จํานวนมากทุกเขต ทุกภาค ก็ทําให้ประชาชนรู้สึกสนใจและกังวล เกี่ยวกับภาวะว่าชัยนาทเรา
จะน้ําท่วมหรือไม่ และเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรครับ สําหรับเรื่องนี้ทางท่านนายกเจษฎา
สี่พี่น้อง และทีมงานก็ไม่ได้ละเลยนะครับ ก็ติดตามและปรึกษากับทางชลประทานบ่อย ๆ นะ
ครับก็ว่าติดตามภาวะว่ามันจะท่วมไหม ก็คือปรึกษากับท่านผอ.ชลประทานตลอดเวลา ก็วางใจ
ได้ระดับหนึ่งทางกรมชลประทานก็บอกว่าสําหรับจังหวัดชัยนาทยังไม่น่าเป็นห่วง อีกนานครับ
กว่าที่จะถึงในเมืองเราจะท่วม เพราะว่ามันยังระบายได้อีกตอนนี้ ขอเรียนว่าเราระบายน้ําอยู่ ที่
เขื่อนเจ้าพระยาระบายอยู่ที่ประมาณ ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร นะครับ ตอนนี้ก็มันมีผลคือท้าย
เขื่อนจะมีทางสิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา จะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ํา แต่ว่าส่วนเหนือ
เขื่อนยังอีกไกลครับ เพราะว่าที่มีข่าวว่านครสวรรค์ อุทัยธานี น้ําท่วมมันไม่ได้มาจากการล้น
ตลิ่งนะครับ มันมาจากน้ําป่าและก็น้ําฝนที่ตกลงมาแล้วระบายไม่ทันและสําหรับตัวเมืองชัยนาท
นี้ก็คือว่าโชคดีที่ทางรุ่นเก่า ๆ ทําไว้ดีมากคือมีถนนสูงล้อมเมืองไว้ก็เป็นปราการที่ทําให้เรา
ได้เปรียบกว่าที่อื่นคือ เราจะสูงกว่าที่อื่นนะครับ ก็ขอเรียนว่าช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจนะ
ครั บ แต่ ว่ า เราก็ ไ ม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจครั บ จะติ ด ตามรายงานของกรมชลประทานและกรม
อุตุนิยมวิทยาตลอดเวลา เพื่อให้ชาวบ้านของเทศบาลเมืองชัยนาทได้สบายใจทุกท่านครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อเช้านี้ครับประชาชนที่ออกกําลังกายหน้าศาลากลางเขา
ฝากมานะครับ เพราะว่าขณะนี้ต้นก้ามปู ๒ ต้น ตอนนี้มันเอนเข้าไปข้างในสนามหญ้านะครับ
และต้นมันไปพาดกับรั้วและลําต้นมันฝังเข้าไปในรั้วทั้ง ๒ ต้น เลยนะครับ มันอันตรายเพราะ
มันต้นใหญ่ด้วย ผู้ที่ออกกําลังกายเขาก็ฝากมาว่าให้ช่วยดูที เพราะเขากลัวว่ามันจะล้มหรือเปล่า
เพราะต้นมันใหญ่ ขณะนี้ลําต้นมันฝังเข้าไปในรั้วเหล็กแล้วครับ ทั้ง ๒ ต้นเลยครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่อง
รองนายกเทศมนตรี
ต้นก้ามปู เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ไปดูว่าต้องตัดหรือว่าต้องทําอย่างไร เดี๋ยวไปดูสถานที่จริง
ก่อนครับจะได้ตัดสินใจถูกครับว่าจะทําอย่างไรให้มันสวยงามและก็จริง ๆ ไม่อยากโค่น เพราะ
ต้นไม้ใหญ่คงจะไปลิดรอนให้มันดูดีแล้วไม่เกะกะ เดี๋ยวจะไปจัดการให้ครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
ครับ ขอขอบคุณแทนประชาชนด้วยที่ร้องเรียนผ่านท่านสมาชิกมา มีสมาชิกท่านใด
รองประธานสภาเทศบาล มีเรื่องอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

- ๑๑ –

(ลงชื่อ)

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ สินชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
.............................................................. เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)
(ลงชื่อ)

กรรมการ

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

- ๑๒ นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
เรื่อง ญัตติ รับมอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๕๙ จากตํารวจภูธร
เมืองชัยนาท เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ด้วยตํารวจภูธรเมืองชัยนาทได้รับ
พัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นค่าดําเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดปิด (CCTV) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชุมชน เขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท จํานวน ๒๕ ชุดงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ดําเนินการตรวจรับพัสดุและ
ได้ลงทะเบียนคุมขึ้นบัญชีของหลวงแล้ว และมีความประสงค์จะโอนพัสดุดังกล่าวให้เทศบาล
เมืองชัยนาท เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษา ( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
หน้า ๑ ถึง หน้า ๖ )
นายโสพล วงศ์สอาด
ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ทําหน้าที่แทนประธานสภาฯทําหน้าที่แทนประธานสภาฯ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดนะครับ เกี่ยวกับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดปิด (CCTV)
นายโสพล วงศ์สอาด
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่รอง
ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติยกเลิกรายการจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ ขนาด ๖ ตัน รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด/กองช่าง)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๘ )
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด/กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล สงศ์อาด
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

- ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ ขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชน
หนองหลวงพัฒนา

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๙ – ๑๐ )
นายโสพล วงศ์สอาด
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
รองประธานสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ตามญัตติของคณะผู้บริหารที่ได้เสนอมา
เป็ น เรื่ อ งของการขอกู้ เ งิ น จากกองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น นะครั บ การกู้ เ งิ น ครั้ ง นี้ น ะครั บ วงเงิ น
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ แต่โครงการอันนี้ดูแล้วจะเป็นของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชัยนาท โดยน่าจะเป็นโครงการจัดรู ปที่ดินนะครับของโยธาฯ ปัญหาก็คือทําไมที่ ๆ
ผมอยากทราบนะครับ ทําไมเราต้องไปกู้ ๆ และก็ให้โยธาฯ ทํา เพราะว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็น
ของเทศบาลฯ โดยตรงหรื อ เปล่ า น่ า จะเป็ น เงิ น ของทางโยธาฯ มี ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จั ด แล้ ว
๔๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเงินจะขาด ทําไมไม่จัดจากเงินของโยธาฯ แต่ต้องมาเอา
เงินของเราแล้วให้เราเป็นผู้กู้ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับญัตติ ของ
คณะผู้บริหารเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชุมชนหนองหลวงพัฒนา สืบเนื่องจากเทศบาลฯ ได้จัดทําโครงการเกี่ยวกับจัดรูปที่ดินนะครับ
ซึ่งบริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคนะครับ ตรงนั้นจะมีพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ กว่าไร่ ที่เป็นพื้นที่
ตาบอด ทางกรมโยธาฯ ก็ เลยมีนโยบายร่วมกับทางเทศบาลฯ ที่จะทําให้พื้นที่ตรงนั้นเป็น
พื้นที่ ๆ สามารถมีถนนหนทางและก็ให้เกิดการจัดรูป โดยเรียกประชุมเจ้าของที่ดินต่าง ๆ นะ
ครับ มาพูดคุยหารือกัน เพื่อมาตัดเป็นถนนหนทางโดยเอาที่ใน ๑๐๐ ไร่ คร่าว ๆ โดยประมาณ
๑๐๐ ไร่ นี้นะครับตัดออกมาเป็นถนนสมมุติว่าตัดออกมาเป็น ๒๐ ไร่ เป็นถนนสัก ๒๐ ไร่ นะ
ครับ และก็ทางสํานักงานโยธาฯ ก็ทํางบประมาณโดยทางกรมจัดงบประมาณมาให้ทําเป็นถนน
หนทาง ตอนนี้มันมีบางส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องที่มันยังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ และก็ไม่
สามารถรองบจากกรมได้ มันมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้เงินได้ก็คือ เงินจากกองทุนของกรม
โยธาฯ ซึ่งต้องเป็นการกู้เงินร่วมระหว่างเทศบาลฯ กับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชัยนาท นะครับ ก็การกู้ร่วมครั้งนี้ถามว่ากู้แล้วเราจะเอาเงินตรงไหนมาใช้คืนนะครับ เงินส่วนที่
จะใช้คืนก็ในพื้นที่จัดรูป พอจัดรูปเป็นถนนแล้วมันจะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งต้องยก
ให้กับทางเทศบาลฯ เพื่อเอาไปขายหรือทําประโยชน์ และเอาเงินตัวนี้มาใช้คืนกับเงินกู้เพียงแต่
ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปร่างถนน มันยังเป็นที่จะไปจัดสรรให้เป็นประโยชน์ในเรื่องส่วนกลาง
ไม่ได้ ก็เลยต้องกู้เงินจากส่วนนี้มาทําเป็นถนนก่อนเป็นถนนหนทาง เพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นเป็น
พื้นที่ๆ มีการพัฒนาแล้ว พื้นที่ส่วนกลางที่เขายกให้กับทางเทศบาลฯ ตรงนี้เรามาจัดหา

- ๑๔ ประโยชน์ได้และมาใช้คืนเงินกู้ตรงนี้ครับ ก็คือหลักการคร่าว ๆ ว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นการกู้
เงินกองทุนของกรมโยธาฯ แต่เราต้องเซ็นร่วมกับเขา เพราะว่าทําโครงการร่วมกับเขา แต่เงิน
จํ า นวนนี้ ใ ช้ คื น โดยเอาที่ ส่ ว นกลาง ๆ ที่ จั ด สรรที่ ห ลั ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นี้ น ะครั บ มาจั ด หา
ประโยชน์และก็ใช้คืนกับกองทุนไปนะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าในการกู้ยืม
เงินต่าง ๆ มันต้องผ่านสภา ก็เลยต้องขออนุมัติทางสภานะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นะ
ครับ เผื่ออธิบายอันไหนตกหล่นก็จะได้ถามได้นะครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านสมาชิกภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
รองประธานสภาเทศบาล เล็กน้อยนะครับเพื่อให้ท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง ได้อภิปรายในที่ประชุมสภาแห่งนี้หลังจากนั้น
แล้วสมาชิกจะได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่อยว่ากันนะครับ ผมอยากจะถามท่านคณะผู้บริหารครับ
ท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง ว่าผมเป็นสมาชิกมาหลายสมัยที่เทศบาลเมืองชัยนาทนี้ครับ ได้ทราบ
ข่าวว่าที่ดินหนองหลวงพัฒนาเป็นของเทศบาลฯ อยู่หลายไร่ อยากจะให้ท่านนายกฯ ช่วย
อธิบายกับประชาชนว่าของเทศบาลฯ มีกี่ไร่ แล้วถ้าพัฒนากองทุนจัดรูปที่ดินแล้วนี้จํานวนกี่ไร่
นั้นจะเป็นที่ตาบอดหรือเปล่านะครับ จะดําเนินการอย่างไร มีกี่ไร่เป็นที่ตาบอดไหม ผมอยาก
ทราบครับ เพื่อประชาชนจะได้ทราบด้วยครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิ กผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับพื้นที่ ๆ
บริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งได้รับการพัฒนาโครงการจัดรูปที่ดินโดยทางกรมโยธาฯ และ
ทางเทศบาลฯ ที่จัดทําโครงการร่วมกัน บริเวณนั้นจะมีที่สาธารณะประมาณ ๖ – ๗ ไร่ ซึ่งเรา
เรียกหนองหลวงนะครับ เมื่อก่อนมันเป็นพื้นที่ ๆ ไม่สามารถจะเข้าได้ ๆ ก็เป็นทางเล็ก ๆ ซึ่งรถ
คงจะวิ่งลําบากนะครับ แต่เมื่อรับการพัฒนาแล้วพื้นที่ตรงนั้นจะมีถนนเข้าไป ๘ เมตร เราก็จะ
พัฒนาเป็นสวนสาธารณะก็ได้ จะพัฒนาเป็นอะไรที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถึงเวลานั้นก็
คงจะต้องมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชุมชนหนองหลวงพัฒนา และก็ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
และพี่น้องประชาชนทั่วไปว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะนี้เป็นอะไรดี แต่ใน
ความคิดของผมในช่วงนั้นตอนที่คุยกันก็คือสวนสาธารณะ ซึ่งในเทศบาลฯ เรานั้นหาพื้นที่ ๆ
เป็นสวนสาธารณะแทบไม่มีเลยครับ ก็ขอเรียนว่าตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสําหรับจัดรูป
ที่ ดิ น เป็ น ประโยชน์ ข องพี่ น้ อ งประชาชนด้ ว ย และก็ เ ป็ น ประโยชน์ ข องทางราชการด้ ว ย
ก็ขอเรียนให้ท่านประธานสภาได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
ครับขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความกระจ่างต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะ
รองประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล คือผมอยากจะทราบว่าเงินกู้จํานวน
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไรครับ และจะถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่าน
คณะผู้บริหาร มีกําหนดการจ่ายคืนไหมครับ ในเมื่อเรากู้แล้วเราต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไร ลักษณะ
การจ่ายเป็นรูปไหน ก็ขอถามแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

- ๑๕ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องดอกเบี้ย
นี้ไม่ได้ลงไว้นะครับ ก็คงจะเป็นรายละเอียดหลังประชุม พอดีมีแผ่นพับ ผมจําได้ไม่หมดขอ
อนุญาต ดอกเบี้ย MLR – ๓ ต่อปี ปลอดการชําระคืนเงินต้นไม่เกิน ๒ ปี และระยะเวลาการ
ชําระหนี้ไม่เกิน ๒๐ ปี นะครับ อันนี้คือตามที่ได้ผมได้อภิปรายไปนะครับ และวิธีการใช้คืนเรา
จะเอาเงินจากส่วนไหนใช้คืนนะครับ ก็อย่างที่ผมได้เรียนจากเบื้องต้นว่าพอเราทําถนนเสร็จ
พื้นที่ตรงนั้นได้รับการพัฒนาแล้วมันจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เขายกให้กับเทศบาลฯ นี้นะครับ
เอาพื้นที่ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์และใช้คืนเขา ซึ่งอาจจะมากกว่า ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพียงแต่ว่า
เขาต้องการใช้เงินเบื้องต้น ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมันขาดที่จะทําถนนหนทางนะครับ ก็เลยต้อง
ขออนุมัติจากสภา แต่ว่าวิธีการของเขานี้ถ้าไปจัดสรรงบประมาณมันก็ต้องรอเป็นปี คือถ้ารอให้
เขาจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ หรือปีอะไรนี้ละครับ มันจะใช้เวลานาน เขาก็เลยใช้วิธีกู้เงิน
จากกองทุนของกรมโยธาฯ ซึ่งมีเงินช่องทางให้เรากู้ ๆ โดยเสียดอกเบี้ยตามที่ผมกล่าวไปนะ
ครับและวิธีการใช้คืนก็เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วเอาที่ดินจํานวนที่เรามีอยู่บริเวณนั้นจากจัดรูปที่ดิน
แล้วเอามาจัดสรรหาประโยชน์และไปใช้คืนกับเงินกู้ครับ คือ ที่ดินเกิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
แน่นอนครับ ขอบคุณครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความกระจ่างต่อที่ประชุมสภานะครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
รองประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ เรื่องการขอพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงนี้ผมรู้มาตั้งแต่ ๒ ปีที่แล้ว
เคยไปประชุมที่โรงแรมมนตรีโฮเต็ล มีประชาชนเยอะเลยมาร่วมประชุมกันก็ลงความเห็นกัน
จนถึงวันนี้ก็จะประสบผลสําเร็จแล้วนะครับ โดยคณะผู้บริหารของท่านนายกฯเจษฎา สี่พี่น้อง
ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่
บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ฯลฯ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

( นายไชยรัตน์ สระแจ่ม )
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

