
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม   ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายโสพล  วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล 
   ๓. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๔. นายทรงศักดิ์   ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๕. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖. นายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๘. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสุชาติ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายชื่อผูไมเขารวมประชุม 

๑. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี   
๔. นายณัฐพงศ  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นางญาณี  ปยะมงคล ปลัดเทศบาล 
๖. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๗. นายปกรณ  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 

   ๘. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสํานักปลัด 
๙. นางสายชล  ภาคศิริ  รก. ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายสุวรรณ  โมรา  ผูอํานวยการกองชาง 
๑๑. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๒. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอํานวยการกองวิชาการ ฯ   
๑๓. นางสาวสุวพีร เชาวลิต  ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๔. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑๕. นางสาวณัฐชยา แกวคง  แทน ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 



      / ๑๖. นายไพรัตน . . . 
    -  ๒  - 
๑๖. นายไพรัตน  ปนชูศรี  ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
๑๗. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 

๑. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายสมโภชน  พันธศิริ  รองปลัดเทศบาล    (ไปราชการ) 
๓. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหสภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุม และ

พิจารณาใหความเห็นชอบในญัตติตาง ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระ
การประชุมไปใหท านทราบล วงหนาแล วนั้น  วันนี้ มี สมาชิกมาประชุม  ๑๕ ท าน               
ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน    ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ............................................................................. 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 
 ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

     (ลงชื่อ)   เกรียงศักดิ์  มวงทอง 

                    (นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง) 
                ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  นายกเทศมนตรีไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ท้ังนี้เปนไปตามความในมาตรา ๕๘ ทศ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๑ – ๑๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป 
           พ.ศ. ๒๕๖๐ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปใหสมาชิกไดรับ 
ประธานสภาเทศบาล ทราบลวงหนาแลว มีสมาชิกทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความตอนใดบางหรือไม 
 



 
- ๓     - 

  ถาไมมีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแกไข ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   - ไมมี  - 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  ๔.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ และการกําหนด 
 วันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจงระเบียบขอบังคับการประชุมใหท่ีประชุม
ประธานสภาเทศบาล ทราบ 

นายนิกร  โตจีน ตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เลขานุการสภาเทศบาล    เพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ “การกําหนดสมัยประชุมในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม 

สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาล   
กําหนด “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน. . .” ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอใหทานสมาชิกทุกทานพิจารณาวาจะกําหนด สมัยประชุมสามัญ ประจําป 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ และกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ อยางไร 

นายโสพล  วงศสอาด  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 - สมัยแรก เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน 
 - สมัยท่ีสอง เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน 
 - สมัยท่ีสาม เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน 
 - สมัยท่ีสี่ เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน 
 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหเริ่มตั้งแต
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดสามสิบวัน 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอบคุณคุณโสพล วงศสอาด ครับมีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืน ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีคุณโสพล วงศสอาด เสนอมานั้นปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืน  

ผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๑ และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหเปนไปตามท่ี 



เสนอครับ 
  -  ๔  - 

 ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายปยะ  เหลาสุวรรณ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา ๑๒ – ๑๕) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล        กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีคณะผูบริหารไดเสนอญัตติ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในดานการเศรษฐกิจนะครับ          
 ท่ีตั้งไว ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตั้งไวในรายการสุดทาย ทําไมเหลือ    
 ๑๐๐,๐๐๐ กวาครับ รวมตัวเลขผิดหรือเปลา และแตละรายการถารวมกันแลว ๓,๐๐๐,๐๐๐   
 กวาบาท ถาในงบนี้ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท ถา ๓ รายการ มันจะตองแค ๓๐๐,๐๐๐ กวาบาท      
 มันเปนอยางไรครับ เพราะรายการสุดทายพิมพไววา ๑๐๐,๐๐๐ กวาบาท อันนี้เปน  
 งบประมาณครับ เดี๋ยวไปเบิกเขาท่ีหลังจะยุงนะครับ ชวยชี้แจงดวยครับ ขอขอบคุณ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จริง ๆ แลวก็ถูก 
นายกเทศมนตรี แลวนะครับ เพียงแตวาพิมพตกศูนยไปตัวหนึ่งครับ ก็คือ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท เหมือนเดิมครับ  
 เพียงแตวาพิมพตกศูนยไปตัวเดียวครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
 ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
  ๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองการศึกษา) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หนา ๑๖ – ๑๙) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  



                                พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองการศึกษา)  โปรดยกมือข้ึน 
    - ๕ - 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
 ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
                                 พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม   (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรชัย   รัตนเกียรติชัย  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หนา ๒๐ – ๒๓) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
                                 พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
  ๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซ้ือครุภัณฑ ศูนยบริการสาธารณสุข ๑ 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปยะ  เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หนา ๒๖ – ๒๗) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติในการจัดซ้ือครุภัณฑ ศูนยบริการสาธารณสุข ๑ 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุม เชิญคุณโสพล วงศสอาด ครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายโสพล  วงศสอาด  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล ไดมีประชาชนเปนครูขาราชการบํานาญ ไดมาถามผมเม่ือเชานี้ 

 เองครับทานประธาน เรื่องมีผูมากอสรางบานอยูท่ีตรงขามกับวัดศรีวิชัยวัฒนารามหลังศาลา    
 



 
- ๖  -  

 พอโหแมเนย สรางเปนตึกติดแอรแลวขายกาแฟเรียกวาเปนรานกาแฟทันสมัยแลวกันครับ ทีนี้   
 มีประชาชนแถวนั้นเลยไปประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐ เมตร เขาบอกวาถาเขาสรางได ผมจะขอ  
 สรางบางไดไหม ผมก็ตอบวาแบบนี้ไมทราบนะครับ เขาก็เลยบอกวาถาอยางนั้นประชุมสภา  
 เม่ือไรคุณโสพลฯ ชวยไปถามทางคณะผูบริหารใหผมดวยวาถาผมจะสรางบานไดไหม เพราะท่ี   
 ตรงนั้นผมก็มีเพิงหมาแหงนอยูและจะสรางตึก ผมก็เลยมาถามทานประธานสภาเทศบาลผาน   
 ไปยังคณะผูบริหารวา การสรางนี้มันถูกไหมถูกตองตามระเบียบของเทศบัญญัติไหมหรือไมใช   
 เปนของเทศบาล เปนของกรมเจาทาหรือเปลา ผมก็ไมทราบนะครับ ก็อยากจะเรียน            
 ทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหาร ทานนายกจะตอบก็ไดหรือ ผอ.กองชาง  

      ทานสุวรรณฯ ชวยตอบในท่ีประชุมหนอยครับ ขอบคุณครับ    

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง ขอบคุณคุณโสพล วงศสอาด เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเรื่องการ
นายกเทศมนตรี ปลูกล้ําริมน้ํานะครับ ขอเรียนวาปญหานี้เปนปญหาระดับชาติไมไดเปนปญหาทองถ่ินนะครับ
 ซ่ึงทางรัฐบาลเองก็พยายามแกไขในการท่ีจะจัดกรอบของการบุกรุกริมน้ํานะครับ ก็ตอนนี้มี 

 พระราชบัญญัติกรมเจาทานะครับ เทศบาลฯ เปนเพียงแคผูประสานงานดวยสวนหนึ่งครับ    
 ตอนนี้ก็จะมีก็จะมีกฎหมายออกในเรื่องของผูอยูเดิมจะไดมีสิทธิอะไรบาง ซ่ึงในรายละเอียด 
 เปะ ๆ ผมอาจจะพูดไมไดเปะ เพราะเนื่องจากวาไมมีความรูขนาดนั้นครับ แตทางผูท่ีอยูบาน   
 ริมน้ําเขาจะรูแลวตอนนี้เขามีสิทธิท่ีจะอยูไดหรือไมได บางคนอยูไดบางคนก็อยูไมไดนะครับ   
 เพราะวากรมเจาทานี้เขาจะไปตรวจสอบท่ัวประเทศนะครับ ไมใชเพราะจุดของเราเพราะ 
 ปญหานี้เปนปญหาท่ีมีมานานนะครับ สําหรับการกอสรางริมน้ําถามวาทําไดไหม ถามตาม  
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารแลวไมสามารถจะทําได แตถาปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพ 
 ท่ีสามารถอยูได สามารถทําไดครับซ่ึงบางทานก็อาจจะปรับปรุงดีข้ึนนะครับ ก็ถือวาอยูใน 
 เกณฑท่ีเราสามารถรับได แตไมใชสรางเปนบาน ๒ ชั้น ๓ ชั้น อยางนี้ อันนี้มันไมใชการ 
 ปรับปรุงจะเปนการกอสรางข้ึนมาใหมนะครับ ก็ขอเรียนวาการกอสรางปรับปรุงซอมแซมใหดี 
 ข้ึน ซ่ึงบางบานอาจจะอยูในสภาพท่ีมันแยนะครับและก็ปรับปรุงในสถานท่ีเดิม อันนี้เทศบาลฯ  
 ก็อนุโลมกันไปวาสามารถท่ีจะปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีสามารถอยูไดนะครับ บางบาน  
 ก็อาจจะปรับปรุงทัศนวิสัยเปนรานคาก็มีนะครับ อันนี้ก็เกิดข้ึนแลวนะครับ แตทานท่ีเห็นท่ี    
 วาง ๆ อยูนะครับก็ไมสามารถทําไดแลว ตอไปนี้ท่ีวางอยูท่ียังไมมีคนสรางเลยจะทําไมไดแลว                  
 ตัวพระราชบัญญัติกรมเจาทาเปนตัวกําหนดขอบเขตเหมือนบางชวงมีอยูยุคหนึ่งท่ีเขาใหเอา      
 น.ส. ๓ มาออกเปนโฉนดอันนั้นก็คือเขาตองการจํากัดในเรื่องของการออกโฉนดปลอม เขาก็   
 เลยจะใหทุกอยางมาสูในระบบใหหมด เพราะจะไดรูวาโฉนดในประเทศไทยมีท่ีดินของเอกชน 
 ก่ีตารางวา อันนี้ก็คือหลักการของการแกไขปญหาคือท่ีบุกรุกกรมเจาทาก็เหมือนกันก็เปน 
 ลักษณะเดียวกันก็คือจะจํากัดขอบเขตและท่ีบุกรุกแลวกอนปนั้นปนี้สามารถใหอยูได ก็จะมี 
 บอกแตผมจะจํารายละเอียดถูกตองเปะ ๆ คงจะไมไดนะครับ แตวาหลักการคือแบบนี้ถือวาถา 
 อยูริมน้ํากอนปนั้นปนี้และมีหลักฐานวามีบานเลขท่ี เขาสามารถใหอยูไดโดยอนุโลมใหอยูไดแต 
 วาทางราชการจะใชอะไรก็ตองไปอยูดีคือไมใชท่ีของใครเปนท่ีของรัฐเหมือนกัน บางแหงอาจ   
 จะมีบุกรุกท่ีสาธารณะแตสามารถอยูไดเพราะวาทางรัฐจัดใหอยูนะครับก็ยกตัวอยางนี้เปนตน   
 ขอใหเขาใจตรงกันวาถาท่ีวางเปลาเลยคงจะไมไดนะครับเพราะวาปจจุบันทางกรมเจาทาเขามา  
 จํากัดสิทธิไวหมดแลวนะครับ สําหรับเรื่องอาจจะมีพ่ีนองบางทานอาจจะอางนายกฯ   



 
- ๗  - 

 อางผอ. ตาง ๆ ก็ขอเรียนวาเปนนายกฯ คนก็รูจักผมท้ังเมืองเลยก็ไมมีใครไมรูจักผมนะครับ     
 ผอ.ชางก็คงเหมือนกันก็ทํางานเทศบาลฯ เปนงานบริการสวนใหญ ๙๐ % ก็รูจักกันครับ  
 ก็ขอเรียนวาเรื่องของทางกรมเจาทานั้นเขาดูแลอยูแลวเขาก็มาตรวจสอบตลอดนะครับตอนนี้    
 บางแหงก็จะมีปญหาท่ีวาไมมีหลักฐานท่ีจะชี้แจงวาเคยอยูในปนั้น ๆ แตมีพยานหลักฐานคือ  
 พยานบุคคลท่ีเขาปลูกสรางพรอมกัน บางคนอาจจะมีใบแตบางคนอาจจะไมไดเก็บใบไวอยาง  
 นี้ครับ เขาอาจจะตองใหเรารับรองนะครับบางเรื่อง ก็ขอเรียนวาตอนนี้อยูในข้ันตอนท่ีเขากําลัง  
 ดําเนินการตามกฎหมายนะครับ ก็จะมีบางบานอาจจะโดนไลรื้อ บางบานก็อยูได ก็ขอเรียน  
 ทานประธานสภาทราบครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณโสพล วงศสอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโสพล  วงศสอาด  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล ครับตองขอขอบคุณทานนายกฯ ตามท่ีผูรองเรียนมาเรียนกับ 

 ผมเม่ือเชานี้ก็คงจะฟงเสียงตามสายอยูนะครับ เพราะวาหลายคนอยากจะทราบอยากจะรู  
 ผมขอเพ่ิมเติมอีกนิดครับทานประธานสภา คือการท่ีทานนายกฯ บอกวาจะเพ่ิมเติมไมไดแลวท่ี  
 ยังแหวง ๆ นะครับกอนท่ีจะพูดตอไปผมก็ยังสบายใจอีกเรื่องหนึ่งวาของเรานี้ไดมาทําเขา 
 เรียกวาฟนหลอเอาไว คือสรางท่ีมันผุ ๆ พัง ๆ ก็ยังดีเปนกันไวไมใหใครมาบุกรุกหรือวามาสราง  
 บานเรือน แตไมใชอยางนั้นสิครับ ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทมาหลายสมัยเวลา 
 เขาจะบุกรุกกันนี้มันมีอยางนี้ครับ ผมไดยินกับหูเลยครับเจาของบานท่ีทําเขาบอกวาถาทํากัน 
 จริง ๆ ๓ – ๔ วัน ก็เสร็จแลวนะครับ ขาราชการเขาหยุดพักเขาหยุดวันหยุดนักขัตฤกษตาง ๆ  
 อยางสงกรานตปนี้ท่ีจะถึงนี้นะครับ หยุด ๕ วัน นะครับ ถาเขาจะทําเขาขยายขางเขาไมเอา 
 ตรงกลาง ไมเอาขางหนาครับขยายขางหรือไมก็ขยายตอไปขางหลัง ลูกเขยคนท่ี ๑           
 สะใภคนท่ี ๒ อะไรอยางนี้ ก็อยากจะเรียนทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารวาขอให 
 ชางชวยสังเกตไปตรวจสอบตามสายตาง ๆ เพราะวาเทาท่ีผมทราบ ทาน ผอ.สุวรรณฯ ทานก็ 
 ทํางานเปนคนไฟทงาน แตก็อยากจะใหบอกลูกนองหนอยครับใหไฟทจริง ๆ หนอยครบั 
 ใหออกตรวจเวลางานหยุดหลาย ๆ วัน โดยมากเขาจะขยายขางหรือไม ก็เพ่ิมขางหลังออกไป  
 แมน้ําถาเห็นแลวก็ตักเตือนนะครับอยางเชน บานท่ีผมพูดเม่ือสักครูท่ีทานนายกฯ มาพูดเขา 
 กระจางแลว ผมก็กระจางแลววาเปนอยางไรจริง ๆ เขาสรางมาแลวเราก็ตองทักทวงหรือ 
 ทักทวงไมไดก็ไมทราบ ทานนายกฯ ก็บอกยังกํ้าก่ึงนะครับก็ไมเปนไร แตวากระจางกันแลวครับ   
 พอกระจางแลวจึงเรียนทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารวาก็ชวยระมัดระวังในฐานะท่ี  
 เราเปนสมาชิกสภาเทศบาลหรือวาดูแลของหนวยราชการ กรมเจาทาเขาก็หนวยราชการ  
 ตอนนี้เขากําลังจับผูท่ีบุกรุกสถานท่ีตาง ๆ แมกระท่ังปา ริมน้ํา ทุกหนวยงานก็ดูแลอยูเวลานี้ 
 ครับทานประธานสภาครับ ตองขอบคุณทานนายกฯ ท่ีใหความกระจางหลาย ๆ อยางมา  
 ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขออนุญาต 
นายกเทศมนตรี  เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องบานริมน้ําสักเล็กนอยนะครับ ตอไปนี้การตอเติมใหหนากวางก็ดี  
  หนาลึกก็ดีนะครับก็คงลึกเขาไปในริมน้ําหรือวาหนากวางออกมาดานถนนก็ดีนะครับตอนนี้ 
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  ทางกรมเจาทาไดไปวัดไวหมดแลว ทําผังไวหมดแลวเปนพ้ืนท่ีก่ีตารางเมตร ฉะนั้นการตอเติมนี้ 
  เวลากรมเจาทามาตรวจนี้ก็จะโดนไลรื้อ ซ่ึงการถือกฎหมายของเรานี้ พรบ.กรมเจาทาเพ่ิง  
  ออกมาบังคับใช เม่ือกอนยังไมมีตัวนี้บังคับใชตอนนี้บังคับใชเปนหลักเกณฑแลวและก็มีการจับ 
  แลว เชนบานนายหนึ่ง มีหนากวาง ๔ เมตร ลึก ๑๐ เมตร อยูในปจจุบันซ่ึงสามารถอยูมาวันดี 
  คืนดีมาตรวจอีกทีเปน ๖ เมตร ก็โดนรื้อครับ ก็ขอเรียนผานไปยังเสียงตามสายนี้นะครับ  
  เพ่ือวาพ่ีนองประชาชนท่ีอยูริมน้ําท่ีคิดจะตอเติม อันนี้คงจะทําไมไดแลวนะครับ ก็ขอเรียนวา 
  อันนี้เปน กฎหมายท่ีบังคับแนนอนแลวนะครับ ก็เรียนชี้แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ สวนทาง   
  กองชางนั้นก็คงจะเปนสวนหนึ่งท่ีจะตองไปตรวจสอบนะครับ ในการเฝาระวังในการบุกรุกและ  
  ก็ชี้แจงใหกับพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ เพราะวามันอาจจะเกิดความเสียหายกับพ่ีนอง  
  ประชาชนเองท่ีตอเติม ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง  
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายเกียรติศักดิ์  วงศเหลือง กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศเหลือง สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องท่ีจะขอให              
 คณะผูบริหารดําเนินการแกไขอยูเรื่องหนึ่งครับ คือเรื่องของกลิ่นทอระบายน้ําเสียในถนน 
 พรหมประเสรฐิ ตั้งแตปากซอยบานผูวาราชการจังหวัดชัยนาทไปจนถึงซอยขางเรือนจํา 
 จังหวัดชัยนาทและในซอยภาษีซุง รูสึกลิ่นจากทอระบายน้ํากลิ่นเหม็นมากเลยครับ เพราะวา  
 ซอยทอระบายน้ําท่ีผมกลาวมาขางตนนั้นอยูติดกับตลาด เพราะวาในตลาดบางทีพอคาแมคา  
 เขาขายของ รานกวยเตี๋ยว รานปลา เขาราดน้ําลงไปมันจะทําใหมีกลิ่นเหม็น ถาเปนไปไดผม 
 อยากจะใหทางกองสาธารณสุขฯ ไปดําเนินการเอายาดับกลิ่นหรือวาน้ําหมักชีวภาพหรือ  
 เอนไซมไปหยอดอาทิตยละครั้งหรือวา ๒ อาทิตยครั้งก็ยังดีนะครับ เพ่ือจะบรรเทาลงไปได 
 บางครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ฝากไวดวยครับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย 

นายภัณฑารักษ สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องของการทําญัตติของสภา

เทศบาล ซ่ึงผมเคยพูดไปแลวในเรื่องของแผนสุดทาย ผมวานาจะมีแบบฟอรมแบบเปน
มาตรฐาน เพราะอยางญัตติท่ีผานมานี้มีญัตติของกองวิชาการและแผนงานนะครับ ญัตติเรื่อง
โอนเงินงบประมาณ ในขณะท่ีญัตติอ่ืนไมมีความเห็น อันนี้ครับรวมถึงญัตติอันนี้เปนอันเดียวท่ี
ผอ.กองตาง ๆ รวมถึงทานนายกฯ ไดลงนามโดยมีวันท่ีกํากับ แตญัตติอ่ืนจะไมมีอันนี้ครับ   
ผมอยากใหเปนมาตรฐานเดียวกันครับ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เม่ือเชานี้ครับผูท่ีสัญจรเสนทางถนนบานมุสลิมและผูท่ี

ปลูกบานอาศัยอยูทางนั้น เขามารองกับผมเขาบอกมีบอพักอยูบอหนึ่งครับท่ีตรงขามกับ
บานเลขท่ี ๑๖/๒๔ นะครับ มันต่ําลงไปนะครับแตถาดูผิวเผินถาขับข่ีมาจะดูไมรูเลยครับ  
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 แตอุบัติเหตุเกิดข้ึนหลายครั้งแลวครับ ฝาทอมันต่ําลงไปหนอยคลาย ๆ เขาก็อยากจะใหไป
ขยับข้ึนหนอย เพราะแถวนั้นมันเกิดอุบัติเหตุเรื่อยครับ ข่ีมาดูผิวเผินไมลึกแตเกิดอุบัติเหตุลม
กันเรื่อยชาวบานอยากใหไปชวยขยับข้ึนตรงบานเลขท่ี ๑๖/๒๔ เขามาบอกผมเม่ือเชานี้ 
ชาวบานท่ีปลูกบานอยูแถวนั้นตองไปชวยยกรถเรื่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอฝากไวดวยครับ ผอ.กองชาง ตรงบานเลขท่ี ๑๖/๒๔ ชวยไปขยับใหหนอยครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ หากไมมีขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานขอปด

ประชุม  

ปดประชุมเวลา  ๑๔.๕๐ น. 
 (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพรทิพย  สินชัย) ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
            เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และไดทําการตรวจรายงานฯ เม่ือวันท่ี........................................ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนท่ีเรียบรอยแลวและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
       

      (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ 
              (นายเกียรติศักดิ์  วงศเหลือง) 

      (ลงชื่อ)      กรรมการ 

             (นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย) 

      (ลงชื่อ)      กรรมการ 

             (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

     



 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

   
      

      

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

      
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


