
 
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  2  ประจําป พ.ศ.  ๒๕๖2 
วันจันทรท่ี  26  สิงหาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม         ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
   2. นายโสพล  วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล 
   3. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   4. นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   5. นางสาวศศิธร  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายภัณฑารกัษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   7. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
   8. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล   
   9. นายสุชาติ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   10. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   11. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑2. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑3. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑4. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑5. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายชื่อผูไมมาประชุม 

๑. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  
๒. นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)  

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
2. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
4. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
5. นายปกรณ  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
6. นายสมโภชน  พันธศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   7. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสํานักปลัด 
8. นายสุวรรณ  โมรา  ผูอํานวยการกองชาง 
9. นายจารุวัฒน  อนุกูล  แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑0. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ 

รก. ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑1. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอํานวยการกองคลัง 
๑2. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑3. นางกัสมาพร บัวภิบาล ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
 
         / ๑4. นางสาวพ่ึงศักดิ์ . . . 
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   14. นางสาวพ่ึงศักดิ์ พยุงศิลป แทนผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

๑5. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑0 น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผู มีเกียรติทุกทาน วันนี้ เปนวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี 2 ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖2 เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณา
   รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวาระท่ี 2 และ 
   วาระท่ี 3 ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระการประชุมใหทานทราบแลวนั้น  

วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอแจงแนวทางปฏิบัติสมาชิก หากไมสามารถเขารวมประชุมได ขอใหสงใบลาลวงหนา
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือใชเปนหลักฐานนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   -ไมมี- 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

     3.1 ญัตติ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
           พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล พิจารณารางเทศบัญญัติฯ 
ประธานสภาเทศบาล อานรายงานการประชุม ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย  อานรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หนา 1 – 3) 
 
นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดอานรายงานการประชุมฯ ตอสภาเทศบาลไปแลวนั้น  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดขอแปรญัตติใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ ผมขอมติท่ีประชุม  
   สมาชิกทานใดเห็นดวย โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวนวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย ดังนั้นจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นสมควรใหตรา
ประธานสภาเทศบาล เปน เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ าย  ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ .  2563 หรือ ไม  
   ทานใดเห็นสมควรใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   โปรดยกมือข้ึน 
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มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเสนอผูวาราชการจังหวัดชัยนาท
พิจารณาตอไป 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   
     3.2 ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซ้ือครุภัณฑศูนยบริการสาธารณสุข 1 
                 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปยะ เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา 4 – 7) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายจะขออภิปรายไหมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดขออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติในการจัดซ้ือครุภัณฑ 

ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน  ๆท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากเรียนถามทานประธานสภาผานคณะผูบริหาร
   ครับ 2 เรื่องนะครับ  
    - เรื่องแรกเก่ียวกับการกําจัดเก็บขยะ ปจจุบันนี้ของเราเ ก็บวันละก่ีตันครับ  
   และการกําจัด ไปกําจัดท่ีไหนครับ และก็มีอุปสรรคบางไหมครับ เพราะบางทีเห็นวาไป 
   หนองมะโมง มันก็มีปญหากันมา อันนี้ก็กลับมาบานเรา แตบานเราจะมีปญหาหรือเปลาครับ  
   มีอุปสรรคหรือเปลาครับ  
    - เรื่องท่ีสองครับเก่ียวกับตนไม คราวท่ีแลวผมก็พูดไปแลว ก็ยังไมเห็นดําเนินการ  
   ครั้งนี้ขอเพ่ิมอีกซอยหนึ่งครับ ซอยบานกลวย 1 และจะทําใหเม่ือไหรครับชาวบานเขาก็มาถาม 
   วนเวียนกันเรื่อยเลยครับ อยากจะเรียนถามทานประธานผานคณะผูบริหาร จะใหไปดําเนินการ
   เม่ือไหรครับ เพราะตอนนี้ขางบานเขาเดือดรอนจริง ๆ ครับ ตนไมมันยอยลงมาครับ หรือไมก็
   ตัดไปเลยหมดเรื่องครับ ขอขอบคุณครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเรื่อง
นายกเทศมนตรี  แรกท่ีทานสมาชิกเปนหวงเขามานะครับ เรื่องการกําจัดขยะ และสอบถามมาวาเรากําจัดขยะ 

วันละก่ีตันนะครับจากขอมูลสาธารณสุข เรากําจัดขยะวันละประมาณ 30 ตัน นะครับ        
ซ่ึงอาจจะมีหนวยงานอ่ืนมาท้ิงกับเราบางนะครับ ตอนนี้เปาหมายเราจริง ๆ แลวเราตองไปท้ิงท่ี
หนองมะโมงนะครับ เพ่ือถูกหลักสุขาภิบาลนะครับ ซ่ึงคาใชจายก็จะสูงข้ึนนะครับ ซ่ึงท่ีแลว ๆ 
มาเราก็อาจจะมีท้ิงท่ีเขาพลองบาง แตอนาคตจะท้ิงไมไดนะครับ เพราะวาหลักการตองไปท้ิงท่ี
หนองมะโมงนะครับ เพราะฉะนั้นการท่ีท้ิงท่ีหนองมะโมง คาใชจายก็จะสูงข้ึน ก็ขอเรียนใหกับ
ทานสมาชิกไดรับทราบครับ อัตราการเก็บขยะก็ 20 บาท ครับตอนนี้ ถาจําไมผิด 20 บาท  
อยูนะครับก็สําหรับเรื่องตนไมนะครับ หลังจากท่ีไดประชุมสภาแลวก็ไดเรียนไปทางคณะ      
ผอ. กองตาง ๆ ท่ีมีสวนนะครับ ซ่ึงมันตองใชอยู  2 สวนนะครับ ท้ังกองชาง และกอง
สาธารณสุขฯ นะครับ ก็ขอเปนอาทิตยนี้นะครับ เพราะวาเนื่องจากวาอาทิตยท่ีแลวมันติดงาน
เยอะจริง ๆ นะครบัเพราะหนาฝนแลวมีตนไมหลาย ๆ ทางท่ีเขารองเรียนไว ตองไปตัดกอนนะ
ครับ เพ่ิมอีกซอยนะครับ ซอยบานกลวย 1 ตําแหนงเดี๋ยวขอใหทางขาราชการถามทานสมาชิก
อีกทีนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายภัณฑารกัษ สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทานหัวหนา 

สํานักปลัดไชยรัตน สระแจม นะครับท่ีอาทิตยท่ีแลวผมไดพูด เ รื่ อ ง ขยะ ท่ี ให ช ว ย ตั ดต น ไ ม       
นะครับท่ีบริเวณริมเข่ือนเรียงหินหนาศาลากลาง  วันรุงข้ึนทานก็ใหหัวหนาไพศาลฯ ไดไป
จัดการใหก็เปนท่ีเรียบรอยนะครับ ผมมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากจะเรียนทานประธานนะครับผานไป
ทางคณะผูบริหารก็คือ เม่ืออาทิตยท่ีแลวนี้เกิดเหตุเพลิงไหมท่ีบริเวณหนองระแหงนะครับ 
ปรากฎวารถดับเพลิงของเราออกไปประมาณ 4 คัน รถคันแรกของเราออกไปวิ่งไป ผมวามันไม
สะดวก วิ่งไป เราเปดไซเรนนะครับ แตก็มีรถของประชาชน พ่ีนองประชาชนท่ีสัญจรอยูบนถนน  
หรือบางสวนก็มีจอดกีดขวางการจราจรอยูนะครับ แตสําหรับคันท่ี 2 และคันท่ี 3 นี้ มี 
รถมอเตอรไซคของทางตํารวจข่ีประกบไป ผมดูแลวนี้คันท่ี 2 กับคันท่ี 3 นี้การเดินทางราบรื่น
ครับ ผมก็อยากใหประสานกับทางตํารวจ วาตอไปนี้ถาสมมติเกิดเหตุเพลิงไหม จะนัดกันจุดไหน 
ยังไง วาตํารวจจะมาพารถดับเพลิงเราไปไดไหมอะไรแบบนี้  ผมวาจะทําใหเราไปถึง 
ท่ีหมายเร็วข้ึนนะครับ สวนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็คือตอนนี้เปนฤดูฝน เสียงตามสายเริ่มมีปญหา
นะครับก็อยากจะใหชวยแกไขใหเรียบรอยนะครับ หรือถาเกิดสวนไหนท่ีมันแกไขไมไดก็ตั้ง
งบประมาณจัดซ้ือจัดจางกันใหมเลยดีกวาครับ เพ่ือเปนการใหประชาชนในพ้ืนท่ีเราไดรับทราบ
ขาวสารโดยท่ัวถึงกันครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเรื่องท่ี
นายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกแนะนํามานะครับ เรื่องแรกนะครับตองขอขอบคุณทานสมาชิกภัณฑารักษ  

สินทรัพย ท่ีมีความละเอียดนะครับ ในเรื่องการดูการบริหารงานหรือวาการบริการของพ่ีนอง
ประชาชนซ่ึงบางทีนี้ เราอาจจะคิดไมถึงนะครับ สําหรับเรื่องท่ีทานแนะนํามาก็คือเปนเรื่องของ 
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รถดับเพลิงนะครับท่ีเวลาไปดับไฟ ซ่ึงตอนนี้การจราจรในเขตเทศบาลเราจะติดขัดบางนะครับ 
เพราะวาคนเยอะข้ึนนะครับ เพราะฉะนั้นการเดินทางของรถปองกันฯ อาจจะมีอุปสรรคบาง 
ทานสมาชิกก็แนะนําวาอยากจะใหมีรถตํารวจเวลาเราซอมแผนหรืออะไรตาง ๆ นี้ อยากจะใหมี
รถตํารวจคอยประกบเราไป เพ่ือใหความสะดวกนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับท่ีแนะนํามา      
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีดีก็ฝากทานหัวหนาสํานักปลัดนะครับ เผื่อวามีการซอมแผน หรือวามีการประชุม
อะไรตาง ๆ ก็อาจจะขอความรวมมือกับทางเจาหนาท่ีตํารวจนะครับ เพราะวาบางทีการท่ีรถติด
มันอาจจะไปไมทันจริง ๆ นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ สําหรับอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเสียงตามสาย   
นะครับ ก็อยากใหทางกองวิชาการชวยดูนะครับวา เปนยังไงครับ ตรวจสอบดูครับ         
ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเ กียรติ  เรื่อง ท่ีผมจะพูด 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนเรื่องท่ีเคยขอ เคยแจงกับทางผูบริหารทราบไปแลวครั้งหนึ่ง กรณีของถนนเสนสายทาแจง 
   นะครับ ท่ีเคยขอไววาใหทําเครื่องหมายสัญลักษณกีดขวาง เพราะวาถนนเราดี แตกลางคืน 
   รถมอเตอรไซควิ่งเร็วมาก ทางคณะผูบริหารเคยรับปากไปแลวครั้งหนึ่ง แตชาวบานมารองวา
   ยังไมทําอะไรใหเลยครับ ยังไงชวยจัดการใหดวย อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปายสนามกีฬา 
   เฉลิมพระเกียรติ หนาศาลากลางนะครับ รูสึกทาน ผอ.ชาง ไดกรุณาทําสวนหยอมใหแลว  
   แตอีกเรื่องหนึ่งท่ียังไมไดทําคือ ถังขยะครับ ตรงนั้นเปนปายสนามกีฬาฯ ซ่ึงเปนท่ีเชิดหนาชูตา
   ของเราแลวเปนบริเวณเข่ือนเรียงหินฯ  อยากใหตรงนั้นไมนามีถังขยะนะครับ ดูแลวมันไม 

สวยงาม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  ครับก็ขอบคุณทานสมาชิกกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย เรื่องการชะลอลดความเร็ว
นายกเทศมนตรี  ตรงบริเวณทาแจงนะครับ ตรงนั้นทําลูกระนาดไมได แตเราจะไปทําเปนลักษณะชะลอความเร็ว 
   ผมเรียกไมถูก เหมือนลูกคลื่น ซ่ึงเปนใชสีทานะครับ อาจจะพอชวยได เดี๋ยวใหทางกองชางไป
   ตรวจสอบดูนะครับตรงนี้ ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องถังขยะ ก็ฝากทางกองสาธารณสุขนะครับ  
   อันนี้ประชาชนก็บอกแนะนํามาเหมือนกันนะครับ ยังไงก็อยาลืมเรียนทาน ผอ.กองสาธารณสุข 
   ดวยนะครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ปดประชุมเวลา  ๑4.4๐ น.  

 (ลงชื่อ) 
       (นางสาวพรทิพย  สินชัย)    ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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(ลงชื่อ) 
           (นายนกิร  โตจีน)          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม ๒๕๖2 และไดทําการตรวจรายงานฯ  เม่ือวันท่ี
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จึงลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 
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