
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําป พ.ศ.  ๒๕๖2 

วันพุธท่ี  ๑4  สิงหาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม         ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
                               ๒. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๓. นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๔. นางสาวศศิธร  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายภัณฑารกัษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๘. นายสุชาติ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
๑. นายโสพล  วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  
๓. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
๔. นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
5. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๖. นายปกรณ  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสมโภชน  พันธศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   ๘. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสํานักปลัด 
9. นายสุวรรณ  โมรา  ผูอํานวยการกองชาง 
๑0. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑1. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ 

รก. ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑2. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอํานวยการกองคลัง 
๑3. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑4. นายพัฒนพงษ แสงสุพรรณ แทน ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
 
         / ๑๕. นายสมชาย . . . 
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   15. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

๑๖. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 
๑. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายไพรัตน  ปนชูศรี  ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑0 น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผู มีเกียรติทุกทาน วันนี้ เปนวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖2 เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาราง 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และเรื่อง อ่ืน ๆ  
   ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระการประชุมไปใหทานทราบลวงหนา 
   แลวนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการ 
   สภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม  

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  

                          ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖2 
           ................................................................... 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  
พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี  1๘  กุมภาพันธ ๒๕๖2  กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖2  ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม  ๒๕๖2  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2    
ตั้งแตวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖2  เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  

    (ลงชื่อ)   เกรียงศักดิ์  มวงทอง 

                               (นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง)  
        ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ตามท่ีนายเกียรติศักดิ์  วงศเหลือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ไดเสียชีวิต 
ประธานสภาเทศบาล  เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเปนการไวอาลัยแกทาน ขอเชิญสมาชิก 
    สภาเทศบาล คณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการทุกทาน ท่ีอยู ณ หองประชุม 
    แหงนี้ ยืนไวอาลัยเปนเวลา 1 นาที ขอเชิญครับ ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป        
             พ.ศ. ๒๕๖2  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม ๒๕๖2 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัย ท่ี  ๒  ประจํ าป  พ .ศ .  ๒๕๖2  ไปใหทราบล ว งหน าแล วนั้ น   มีสมาชิกท านใด 
   จะขอเปลี่ยนแปลง และแกไขขอความตอนใดบางหรือไม ขอเชิญครับ ถาไมมีสมาชิก 
   ขอเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
   สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 โปรดยกมือข้ึน 

 

มตท่ีิประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ด ว ยกองวิ ช าการและแผนงาน  ได ดํ า เ นิ นกา รจั ด ทํ าแผน พัฒนาท อ ง ถ่ิ น  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองชัยนาท และผูบริหารทอง ถ่ิน ไดประกาศ 
   บัง คับใช  เ ม่ือวัน ท่ี  14 มิ ถุนายน 2562 โดยประกาศเผยแพร ใหประชาชนทราบ 
   ท่ัวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือ ดวนท่ีสุด  
 ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซอมแนวทางการ
 ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบแลว 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

     ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาทําหนา ท่ี 
        ตรวจรายงานการประชุม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   เนื่องจากนายเกียรติศักดิ์  วงศเหลือง สมาชิกสภาเทศบาล เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  14 กรกฎาคม 2562 เปนเหตุใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ประกอบกับบุคคลดังกลาว 

เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภา ทําหนาท่ีตรวจรายงานการประชุม จึงมีความ 
จําเปนตองเสนอผูท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทน
ตําแหนงท่ีวาง 

โดยขอ 107 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ภายใตบังคับ        
ขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลว      
แตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไม
นอยกวาสองคน  สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

     การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 
    และใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 



- 4 - 

    ขอเชิญสมาชิกหรือผูบริหารเสนอครับ 

นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวศศิธร ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขาพเจาขอเสนอชื่อนายทรงศักดิ์  

ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาแทนตําแหนง   
ท่ีวาง ขอผูรับรองดวยคะ 
 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอผูใดอีกหรือไม ขอเชิญ (ถาไมมี) ขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบดวยกับการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล นายทรงศักดิ์   

ประสิทธิหัตถ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบใหนายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ เปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เปนอันวานายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยใหเลขานุการสภาทองถ่ินนัดประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจ
   รายงานการประชุมเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตาม ขอ 109 แหงระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม 
 ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

    4.2 ญัตติ  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ          
                                                       พ.ศ. 2563  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนา 1 – ๑๐) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ประโยชนงาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ อยากเรียนถามทานประธานสภา  

ผานไปยังคณะผูบริหาร เก่ียวกับตามท่ีเจาหนาท่ีไดสงหนังสือเทศญัตติงบประมาณรายจาย 
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ทานชวยเปดดูในหนังสือหนา 26 ไดไหมครับในนี้เขา 

ระบุไววาหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล  
จํานวน  6,000,000 บาท และในสวนของหลักการในงบประมาณ ต้ังงบประมาณไวใน 
ขอท่ี 2 งบประมาณรายจายเฉพาะการในสถานธนานุบาล 41,655,800 บาท ยอดของ 
6,000,000 บาท มันรวมอยู ในสวนนี้ดวยเปลาครับ มันรวมหรือลดครับเพราะทาง      
สถานธนานุบาล เขาใหทางเทศบาลฯ มา 6,000,000 บาท แตเทศบาลฯ จัดงบให      
ทางสถานธนานุบาล 41,655,800 บาท ผมก็อยากจะทราบครับ วามันยังไงครับ  
ทางสถานธนานุบาลนี้เขาจะเอาปลากระดี่ มาแลกกับปลากะพงหรือครับ ขอเรียนถามดวย     
นะครับ  ขอขอบคุณครับ 
 

 
 



- ๕    - 
 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีทานสมาชิกนะครับ ไดสงสัยการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นะครับ สําหรับงบประมาณเก่ียวกับสถานธนานุบาล ซ่ึงอยูในหมวด
 รายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 41 ลาน นั้น เปนงบประมาณของสถานธนานุบาล 
 เองนะครับ ซ่ึงเขาบริหารเอง แตวาในการจัดทํางบประมาณนี้ตองมารวมอยูกับเทศบัญญัติ
 งบประมาณเรานะครับ สวน 6,000,000 นั้น รายไดหักจากกําไรของทางสถานธนานุบาล 
 และตองแบงสรรปนสวนตามกฎหมายใหกับเทศบาลฯ เปนเงิน 6,000,000 บาท ใหมา 

บริหารในเทศบาลฯ  ซ่ึงตัดออกจากโบนัสตางๆ แลว นะครับ ซ่ึงมาใหเรา 6,000,000 บาท   
นะครับ ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑท่ีตองคิดครับ ท่ีเขากําหนดมาโดยระเบียบ ขอบคุณครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สําหรับการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณา วาระท่ี 1 เปนการรับหลักการ ขอมติท่ีประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับ 

หลักการในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วาระท่ี 1 โปรดยกมือข้ึนครับ 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ สําหรับในการพิจารณาราง
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ซ่ึงผานความเห็นชอบใน
   วาระ ๑ ไปแลวนั้น 

 ในวาระ ๒ ข้ันการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรค ๓
 “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไมได และในการพิจารณา
วาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ิน 
มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น” 

 ขอใหสมาชิกเสนอวาจะใหกําหนดระยะเวลาแปรญัตติอยางไร ขอเชิญคุณสุขสันต   
ลัทธิเดช ครับ 

นายสุขสันต  ลัทธิเดช  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายสุขสันต   
สมาชิกสภาเทศบาล ลัทธิเดช สมาชิกสภา เขต 3 ครับ สําหรับในการพิจารณาวาระท่ี ๒ ซ่ึงเปนเรื่องของการแปร

ญัตติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขอเสนอใหมีการแปรญัตติในวันท่ี  
15 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท และกําหนดวันพิจารณาแปรญัตติในวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีนายสุขสันต ลัทธิเดช สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอมานั้น ขอผูรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล สําหรับการพิจารณาวาระท่ี 2 ซ่ึงเปนเรื่องการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบ 
   ประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเสนอใหกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ 
    
 



- ๖ - 
การแปรญัตติวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท และกําหนดวันพิจารณาแปรญัตติในวันท่ี  
20 สิงหาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล 
เมืองชัยนาท ขอผูรับรองครับ 

สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ไดมีการแตงต้ังเปนกรรมการไวใน    
สมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2555 เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๕ โดยนายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล ไดนัดประชุม และเปดประชุมสภาและได 
ผู ท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการดังกลาวขางตน เลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ           
ตามขอ 109 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับและการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

    1. นายกิตติ์ชนม  ศุภสิทธิกุลชัย   ประธานกรรมการ 
    2. นายอานนท  ลิ่วนภโรจน กรรมการ 
    3. นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กรรมการ / เลขานุการ 
 

    4.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                          เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง    ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายปยะ  เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา 1๑ – 23) 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิ กท าน ใดจะอภิปรายไหมครับ  ถ า ไม มี สมาชิ กท าน ใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุม เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม  
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมทวีศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  คือผมมีเรื่องจะถามคณะผูบริหารผานทานประธานสภา 

เทศบาลครับ มีสองเรื่อง 
    - เรื่องแรกครับ เรื่องเดิมครับ เรื่องประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป  

พ.ศ. 2562 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องเสียงตามสาย ทานไปคิดไปคํานวณหรือยังวา
เทาไหร วายังไง ชวยบอกใหทีนะครับ 
 
 
 



    - ๗ - 
    - สวนเรื่องท่ีสองครับ มีคนเขาฝากมาวา ถนนลูกเสือ 2 ตนไมไมเห็นไปตัดใหเขาสักที 
   เขามาบอกผมเรื่อยก็ชวยบอกที เพราะเขาบอกเคยบอก ส.ท.โสพลฯ ไปแลว ส.ท.โสพลฯ 
   ก็มาบอกแลวแตทางเทศบาลฯ ยังไมดําเนินการ ชวยบอกทีไดไหมครับวาทานจะดําเนินการให
   เม่ือไหร เวลาเขาถามจะไดตอบถูกครับ ขอขอบคุณครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องแรก
นายกเทศมนตรี  ครับเรื่องเสียงตามสายนะครับ ไดสอบถามไปแลวนะครับ แตรายการคํานวณยังไมกลับมา 
   นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ ถาไดความยังไงเดี๋ยวจะโทรบอกทานนะครับ สําหรับ          

เรื่องท่ีสอง เรื่องตัดตนไมนะครับ กองสาธารณสุขฯ ยังไงหลังเลิกประชุมแลวทานกรุณาเรียน         
ทานสมาชิกนิดหนึ่งวาจะตัดตนไมวันไหน เวลาทานสมาชิกเจอพ่ีนองประชาชนจะไดตอบได 
นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดท่ีจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ 
ประธานสภาเทศบาล สินทรัพย ครับ 
 

นายภัณฑารักษ  สินทรัพย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายภัณฑารักษ   
สมาชิกสภาเทศบาล สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เขต 1 ครับ คือผมมีเรื่องอยากแจงใหทราบวา 

เรื่องรถขยะของเรานะครับ ตอนนี้มันทรุดโทรมแลวก็ควันดํามากเลยนะครับ ผมอยาก 
ใหปรับปรุงแกไขนะครับ คือเอาไปยกเครื่องหรืออะไรใหมันเรียบรอย มาวิ่งควันดํามองไมเห็น 
ถาไปตรวจสภาพก็คงไมผานนะครับ ก็อยากใหจัดการดวยแลวก็อีกเรื่องหนึ่ง สําหรับเรื่องรถ
ขยะนี้ ผมอยากใหมีการลางบางนะครับ เวลามาวิ่งเก็บขยะตอนเชากับตอนเย็นนี้ มันจะไดไมสง
กลิ่นรบกวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเรานะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานรองปยะ  เหลาสุวรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายปยะ  เหลาสุวรรณ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรี ตามท่ี ส.ท.ภัณฑารักษฯ ไดเสนอแนะมานะครับ เรื่องรถขยะนะครับ เด๋ียวจะไปปรึกษา 
   ทาน ผอ.สาธารณสุขฯ  วาจะหาวิธีทําไง เพราะเห็นดวยนะครับ เพราะชาวบานเขารองเรียนมา 

วามันเปนควันดําและมีกลิ่นเหม็นดวย ก็จะปรับปรุงอันแรกคือเรื่องความสะอาดทีทําไดเลย    
นะครับ แตสวนเรื่องเครื่อง เราตองไปดูวาตองไปซอมอยางไรนะครับ เดี๋ยวจะหางบประมาณไป
ดูอีกทีนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่ อง อ่ืนๆ อีกไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ ชนม  
ประธานสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ์ชนม 
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3  ผมอยากจะฝากผานไปถึงทานประธานสภาไปถึง 

คณะผูบริหารนะครับ คือเรื่องอาคารของเทศบาลบริเวณตลาดสดเทศบาลนะครับ ไมทราบวา 
เรามีกําหนดกฎเกณฑอยางไรในการท่ีจะขอเชาอยูอาศัยตรงนั้น การไดมาซ่ึงจะไดมีสิทธิเขา 
ไปอยูตรงนั้นตองปฏิบัติตามขอใดครับ 

 
 



- ๘    -  
นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตรงไหนครับ มันมีหลายอาคาร 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย พูดงายๆ ก็คือตรงรานไทยสวางนะครับ รานไทยสวาง รานลี้เมงฮวด ตรงนั้นนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเรื่องอาคาร
นายกเทศมนตร ี  พาณิชยของเทศบาลนะครับ เขาใจวาเปนบริเวณตลาดสดและทารถบริเวณนี้ใชไหมครับ  

ซ่ึงการไดมาของผูเชาคนแรก หรือประชาชนทานอ่ืนอยากจะเชา ถาประชาชนทานอ่ืนจะเชานี้ก็
คงจะตองไปขอเชาสิทธิ ผมอาจจะเรียกภาษาไมถูก ขอเชาตอ ไมใชเชาตอ เขาเรียกเหมือน       
ซ้ือสิทธิการเชาจากคนท่ีเชาเดิม ถาเขายินดี เซงตอใหทานนะครับ ก็มาทําเรื่อง ท่ี เ ท ศ บ า ล ฯ  
สวนคาธรรมเนียมตางๆ ผมอาจจะจําไมเปะ ก็เดี๋ยวถามกองคลังเอานะครับ คืออาคารหลัง
ปจจุบันนี้ ในอดีตอาคารหลังนี้ก็นาจะประมาณ 50 – 60 ป นะครับ ก็เกิดจากผูเชาเดิมสวน
ใหญเปนผูสรางใหกับเทศบาลฯ  แลวก็ยกทรัพยสินใหเทศบาลฯ  แลวก็มีสิทธิในการเชา      
บางรายก็อาจจะขายสิทธิในการเชาตอใหกับคนอ่ืนๆ ไปมาทําเรื่องท่ีเทศบาล ถาทานอยากเชา 
ทานก็ลองสอบถาม มีทานใดอยากจะขายสิทธิตรงนั้น ถาเกิดเขายินดีก็ทําไดนะครับ      
ขอบคุณมากครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดท่ีจะขออภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ 
ประธานสภาเทศบาล สินทรัพย ครับ 
 

นายภัณฑารักษ  สินทรัพย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน พอดีก็ขอเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาเทศบาล อีกสักเรื่องนะครับ คือตรงเข่ือนเรียงหินหนาศาลากลางของเรา ตอนนี้น้ํามันลงนะครับ ก็จะมี 

ผักตบชวาและก็มีตนวัชพืชมาข้ึนจํานวนมากนะครับ คืออยากใหไปเอาออกตั้งแตตอนท่ีเปน   
ตนออนๆ อยูจะไดไมตองเปนปา เดี๋ยวถึงเวลามีการจัดงานหรืออะไร แลวก็มันจะฝงรากลงไป
ลึกจะเอาออกลําบากครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ฝากไวดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดมีจะขออภิปรายไหมครับ มีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมีสมาชิกทานใดขออภิปราย ผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจําป 
   พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสภาเทศบาลทําการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ในวาระท่ี 2 วาระท่ี 3  

ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผมขอปดประชุมครับ 
 

 
ปดประชุมเวลา  ๑๕.0๐ น.  

 (ลงชื่อ) 
       (นางสาวพรทิพย  สินชัย)    ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 



- ๙   - 
 

      (ลงชื่อ) 
           (นายนกิร  โตจีน)          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี ๑4 สิงหาคม ๒๕๖2 และไดทําการตรวจรายงานฯ เม่ือวันท่ี.............................. 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนท่ีเรียบรอยแลวและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 
 
 
      (ลงชื่อ)           ประธานกรรมการ 
       (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน)     

      (ลงชื่อ)               กรรมการ 
       (นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย) 

      (ลงชื่อ           กรรมการ 
       (นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ) 

 


