
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
………………………………………………… 

ผู้มาประชุม                 ๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
                               ๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
   ๓. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
   ๔. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
   ๕. นายโสพล               วงศ์สอาด         รองประธานสภาเทศบาล 
   ๖. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๗. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

๘. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๑๑. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๖. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๗. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๘. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๙. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๒๐. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
    
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
   ๑. นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
   ๒. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล 
๒. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
๓. นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   ๔. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๕. นางปวีณา  บัวภิบาล ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๖. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๘. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ 
 
 
                     / ๙. นางสาวสุวพีร์ . . . 
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๙. นางสาวสุวพีร์  เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๐. นายณัฐฐณัย ง้ิวเชียง  แทน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ๑๑. นางเพ็ญศรี  รัตนเพทาย แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๒. นายไพรัตน์  ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๓. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๔. นางสุธิษา  พันธุเขตต์การณ์ แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๕. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๗ น. 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งเอกสารพร้อมด้วย
ระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วน้ัน วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม  ๑๗  ท่าน  
ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ         
เรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

                ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        ...................................................................................................... 

    ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
   เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน 
น้ัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท      
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป          
มีกําหนดสามสิบวัน 
   ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
   (ลงช่ือ)     เกรียงศักด์ิ   ม่วงทอง 
    ( นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง ) 

  ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และผู้บริหารท้องถิ่น  

ได้ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ทั่วกันแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
และพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ตามเอกการที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบแล้ว จึงเรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ 
           ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาไปให้สมาชิกได้รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขไหมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยน 

แปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติ  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ.  ๒๕๖๐ (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล     
นายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๑๑ )   
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สําหรับการพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล วาระ ๑ เป็นการรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการในการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระ ๑  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ สําหรับในการพิจารณาร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งผ่านความเห็นชอบใน 

วาระ ๑ ไปแล้วน้ัน ลําดับต่อไปนี้ให้ที่ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่
เกิน 7 คน โดยให้เสนอซื่อในที่ประชุม ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือ ต้องมีสมาชิก
สภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่
ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มาบังคับโดยอนุโลม 
 ขอปรึกษาในท่ีประชุมว่า จะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะกําหนดให้มีก่ีคน ขอหารือในที่
ประชุม 

นายแสวง  สงใย   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายแสง สงใย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  

จํานวน 3 คน 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบมีจํานวน ๓ คน ผมขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติฯ ท่านที่หน่ึง 1 ขอเชิญครับ 
นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทรงศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอช่ือนายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย                    

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 โดยมีผู้รับรอง 1. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
         2. นายสุธี  ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เมื่อที่ประชุมเสนอช่ือ นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 1 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นท่านอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือ

บุคคลอ่ืน ก็ถือว่านากิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ครับ 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ขอเชิญครับ 

 นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
 สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอช่ือนายอานนท์        

ลิ่วนภโรจน์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
 โดยมีผู้รับรอง  1. นายสุชาติ สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
             2. นายสุริยัน ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เมื่อที่ประชุมเสนอช่ือ นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 2 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นท่านอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ

บุคคลอ่ืน ก็ถือว่านายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ครับ ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเสนอช่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ ขอเชิญครับ 

นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอช่ือนายทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
   โดยมีผู้รับรอง  1. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
             2. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เมื่อที่ประชุมเสนอช่ือ นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 3 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นท่านอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ

บุคคลอ่ืน ก็ถือว่านายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติฯ คนที่ 3 ครับ  
ดังน้ัน สรุปผลการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน ๓ คน ดังน้ี 
๑. นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
ในวาระ ๒  ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๒ 
“ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน” 
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 เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้สมาชิกเสนอว่าจะให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติ
อย่างไร ขอเชิญคุณนิกร  โตจีน  ครับ 

นายโสพล วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล  สําหรับวาระท่ี ๒ ซึ่งเป็นเรื่องแปรญัตติของการแปรญัตติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเสนอให้มีการแปรญัตติ ในวัน
อังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.         
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน ต่อจากน้ันให้คณะกรรมการสามัญประจําสภา พิจารณา
นําเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจาณาในวาระ ๒ วาระ ๓ ต่อไป  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามที่คุณโสพล วงศ์อาด ได้เสนอมาน้ัน ขอผู้รับรอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น  
ประธานสภาเทศบาล อย่างอ่ืน ขอเชิญครับ เป็นอันว่าสภามีมติกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติไว้ ๓ วัน นับต้ังแต่ 

วันอังคารที่๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน  ต่อจากน้ันให้คณะกรรมการสามัญประจําสภา พิจารณา
นําเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจาณาในวาระ ๒ วาระ ๓ ต่อไป 

และขอกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
            เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองช่าง)  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย    แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๒ – ๑๕ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่  (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ 
            ศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองชัยนาท  (กองสาธารณสุขฯ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ    แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๖ – ๒๕ ) 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง           มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วย 
ประธานสภาเทศบาล กับญัตติ  ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท (กองสาธารณสุขฯ)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่ ๖  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
            เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย    แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๒๖ – ๓๒ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่  (กองวิชาการและแผนงาน)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๗  ญัตติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายกิจการเฉพาะสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ 
            พ.ศ. ๒๕๕๙  (สถานธนานุบาล) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ    แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๓๓ – ๓๖ ) 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๘  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนําเสนอต่อประชุม เชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์   
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดวันน้ีเป็นเรื่องสั้น ๆ แต่เราต้องรีบทําโดยด่วน 

นะครับ ก็คือเรื่องต้นไม้เลื้อยครับบัดน้ีมันไปขึ้นตรง  ศาลเจ้าช่ัวคราว ซึ่งอยู่ติดกับร้านสวยจริง
นะครับมันขึ้นพันไปหมดแล้ว ผมไปมองดูมันเป็นต้นไม้ซึ่งกินไม่ได้ เป็นตําลึงก็ดีนะครับถ้าเป็น
ตําลึงน้ีประชาชนในเมืองชัยนาทเด็ดไปกินได้มันเป็นพุ่มใหญ่นะครับ แล้วก็พวกโต๊ะเหล็กโต๊ะ  
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อะไรต่าง ๆ ที่เขาเอาไป กองอยู่ในศาลเจ้าแล้วก็เอาโซ่ล่ามไว้มันเต็มไปหมด และตอนน้ีมันจะ
ขึ้นหลังคาแล้วครับ  ก็อยากจะให้ผู้ที่รับผิดชอบไปช่วยตามไปถอนเลยดีกว่านะครับ เพราะถ้า
ตัดเด๋ียวมันก็งอกอีกถอนยวงเลยดีกว่า เพราะมันใกล้เดือนพฤศจิกายนรู้สึกว่าจะเป็นงานของ 
เจ้าเขาต้องมีงานเจ้าคราวน้ีถ้าเราไม่ทําให้เขา พวกคณะกรรมการศาลเจ้าโล้งเล้งเก่งครับ       
โล้งเล้ง ๆ อะไรก็ไม่ทราบโทษเทศบาลฯ ลูกเดียวหาว่าเทศบาลฯ ไม่เคยสนใจดูแลอะไรก็ไม่รู้   
ทั้ง ๆ ที่เขาก็มีเด็กที่จ้างประจําอยู่ แต่เขาไม่คิดจะทํานะครับ มันก็ต้องทําหน้าที่ของเราก็ไปทํา
เถอะครับอย่าให้มาโล้งเล้ง ๆ เลยครับปวดหู ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านรองปิยะ  เหล่าสุวรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่าน 
รองนายกเทศมนตรี สท.อานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ที่นําเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาบอกกันนะครับ ตรงนี้ผมก็ 

เคยไปดูแล้วว่ามันจะต้องไปดูอีกทีว่าอาจจะเทปูนทับจะได้ทําให้มันถาวรหน่อย เด๋ียวอาทิตย์น้ี
ไปทําให้เลยครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เด๋ียวให้ทางท่านรองปิยะฯ ไปดูก่อนครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิก อสม. นะครับ ๒ ชุมชนด้วยกันเวลานี้ประธานทั้ง 

๒ ท่าน ได้ถึงแก่กรรม อันน้ีอยู่ในเขต ๓ เขตที่ผมดูแลอยู่คือ ๑. นายประทีป ท้วมกรุง    
ประธานชุมชนท่าแจง  ๒. นางจันทร์เพ็ญ ตรีชัย  ประธานชุมชนหัวยาง ได้ถึงแก่กรรมไป      
๒ – ๓ เดือน  แล้วครับก็มีประชาชนให้ผมได้ถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า  
ชุมชนทั้ง ๒ เวลาน้ีกําลังว่างประธานชุมชน การบริหารก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นกับใคร แล้วตอนน้ียังมี
การซุบซิบกัน  อย่างที่ท่าแจงนะครับว่าคนโน้นก็อยากขึ้นคนน้ีก็อยากขึ้น แต่ก็ขึ้นไม่ได้  เขา
บอกว่าให้มาถามท่ีประชุมสภา ถามประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ขอให้ท่านผู้บริหาร
ช่วยตอบด้วยนะครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องตําบลในเมือง ตําบลบ้านกล้วย หมู่ที่ ๔ , ๕ ทางประชาชน
ได้ไปติดต่อกับทางสํานักงานท่ีดินจังหวัดเขาบอกว่า หมู่ ๔,๕ ตําบลบ้านกล้วย แล้วทําไมอยู่ใน
เมือง บอกท้ัง ๒ อย่างเลยช่ือเก่าตําบลในเมือง หมู่ ๔,๕ นะครับ ตําบลเขาท่าพระก็มีนะครับ 
แล้วก็มาวงเล็บตําบลในเมืองอีกมันซับซ้อน ผมอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารว่า ให้ช่วยตอบหน่อยว่าสาเหตุอันน้ีเราจะแก้ไขได้ไหมให้เป็นปัจจุบัน  ถ้าแก้ไขไม่ได้
เพราะเหตุอันใดนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเร่ือง
นายกเทศมนตรี  แรกที่ท่าน สท.โสพล วงศ์สอาด ได้พูดไว้ก็คือเรื่องการแต่งต้ังประธานชุมชนที่เสียชีวิตลงนะครับ  

ขอเรียนแบบน้ีนะครับว่าประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนเราในเขตเทศบาลเรา ๆ 
แต่งต้ังโดยวิธีการคัดสรร ไม่ได้มีการเลือกต้ังนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วน้ีน้อยครั้งที่มีการคัดสรร
ขึ้นมา ก็เคยมีชุมชนสุขใจครั้งหน่ึงที่คัดสรรข้ึนมาครั้งน้ีก็เป็นอีกคร้ังหน่ึงที่ทางเทศบาลฯ ต้องทํา
การคัดสรรประธานนะครับ ก็ขอเรียนว่าวิธีการคัดสรรของทางเทศบาลฯ น้ันก็คงอาจจะต้อง 
เรียกพ่ีน้องประชาชนซึ่งเป็นผู้นําหลักมาพูดคุยนะครับ ที่ว่าจะให้เขาเสนอรายช่ือของแต่ละท่าน
มาที่เหมาะสมจะเป็นที่ประธานชุมชนให้กับทางเทศบาลฯ เป็นผู้จัดต้ัง แต่ในกรณีที่มีผู้เสนอตัว 
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หลายท่านน้ีก็คงต้องมาพูดคุยกันว่าจะหาวิธีการใดที่เราจะได้ประธานชุมชนนะครับ ก็ขอเรียน
แบบนี้ว่าประธานชุมชนนั้นไม่มีเงินเดือน ไม่มีเงินประจําตําแหน่งอะไรก็เป็นจิตอาสานะครับ 
เพราะฉะน้ัน  ถ้าวิถีทางของการเลือกต้ังส่วนใหญ่แล้วจะเกิดปัญหาภายหลัง คือชุมชนก็จะ 
แตกแยกทะเลาะกัน อันน้ีคือปัญหาหลัก ๆ ที่เคยพบมา ก็ขอเรียนว่าในการแต่งต้ังประธาน
ชุมชนของพ่ีน้องชาวชุมชนทั้ง ๒ ชุมชนน้ันก็คงจะใช้เวลาอีกไม่ก่ีเดือนตอนน้ีของชุมชนท่าแจง 
เราได้แต่งต้ังผู้รักษาการแทนไปก่อนนะครับ แล้วก็คงอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้าน้ีคงจะได้ประธานตัว
จริงนะครับ ส่วนประธานชุมชนหัวยางน้ันท่านประธานชุมชนเพ่ิงเสียชีวิตลงก็คงจะมีหนังสือ
แต่งต้ังผู้รักษาการ ก็คือรองประธานชุมชนรักษาไปก่อน แล้วก็อาจจะใช้เวลาคงจะ ๒ – ๓ 
เดือน เมื่อได้รับการคัดเลือกของประชาชนขึ้นมาเราถึงจะแต่งต้ังเป็นคําสั่งทางการอีกทีครับ    
ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าการแต่งต้ังประธานชุมชนน้ันของเราใช้วิธีการคัดสรร 
ไม่ใช่วิธีการเลือกต้ังนะครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องของตําบลในเมืองทําไมมีตําบลหลายตําบลนะครับ 
สืบเน่ืองจากว่าสมัยก่อนผมเข้าใจว่าคงมีการขยายเขตออกไป ก็เลยทําให้มีตําบลบ้านกล้วย  
จริง ๆ เรามีตําบลเขาท่าพระด้วยนะครับ หมู่ ๑ เขาท่าพระแถวหัวรอ หมู่ ๑ เขาท่าพระก็ยัง
เป็นตําบลท่ีอยู่ในเขตเทศบาลฯ และก็ตําบลท่าชัย หมู่ ๔,๕ ก็ยังเป็นอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งเกิด
จากการขยายเขตถามว่าแก้ไขให้เป็นตําบลในเมืองได้ไหม  ก็ได้ครับก็สลับซับซ้อนพอสมควร 
นะครับ แต่ผมขออนุญาตแบบน้ีว่าเน่ืองจากว่ากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําลัง
จะมีการควบรวมซึ่งไม่แน่ใจว่าเทศบาลฯ น้ีจะต้องไปควบรวมกับใครหรือเปล่าหรือเขาต้องมา
ควบรวมกับเราหรือเปล่า เช่นยกตัวอย่างเกิดสมมุติบ้านกล้วยต้องมาควบรวมกับเรา มันก็ต้องมี
ตําบลบ้านกล้วยขึ้นมาอีกถูกไหมครับ ดังน้ันผมรอให้กฎหมายตรงนี้ชัดเจน แต่ถ้าเราจะแก้ไข
ปัญหาตรงน้ีนะครับ ก็คงจะต้องเร่ืองกฎหมายควบรวมให้ชัดเจนก่อนว่าเราควบรวบไหม ถ้าไม่
ควบรวมน้ีเราก็คงจะลองดําเนินการแก้ไขดูว่าอาจจะต้องเรียกไปรษณีย์มาคุยหรือเรียกทางฝ่าย
ปกครองมาคุยพูดคุยว่าเราต้องเปลี่ยน เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนทางปกครองด้วยครับไว้ตรงนี้นะ
ครับไปถึงทางกรมการปกครอง ก็ขอเรียนว่าอันน้ีแก้ไขได้ไหม แก้ไขได้แต่ก็เป็นปัญหา
สลับซับซ้อนพอสมควรนะครับ ก็ขอเรียนให้กับท่านประธานและก็ท่านสมาชิกได้รับทราบ    
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญคุณแสวง  สงใย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายแสวง  สงใย   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายแสวง   
สมาชิกสภาเทศบาล สงใย สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอ่ืนก็ต้องขออภัยท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ก็ก่อนจะเข้าประชุม 

น้ีผมเจอพรรคพวกกัน ซึ่งหลาย ๆ ท่านในที่น้ีแม้แต่ท่านนายกฯ ก็รู้จัก คุณสมพงษ์  พักตร์โฉม  
เมื่อก่อนท่านเป็นเจ้าของท่าเรือเหนือก่อนผมจะข้ามมาประชุม ก็มาเจอกันที่จริงเจ้าหน้าที่เขาก็
ไปปฏิบัติผมคิดว่าประมาณสัก ๑ อาทิตย์ได้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้านะครับไปดูไฟฟ้าวันไหนมันติดมัน
ดับเขาก็ไปดําเนินการให้ ที่น้ีแกบอกตรงหน้าบ้านแกน้ีเจ้าหน้าที่ไปทําแล้ว แต่พอถึงกลางคืนน้ี
มันก็จะกระพริบที่หัวกับท้ายมันไม่ติด แล้วท่านก็บอกว่าท่านอายุมากแล้วเข้าบ้านก็ลําบากเขา
ฝากมา เพราะฉะน้ัน ผมถือโอกาสน้ีฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายดําเนินการว่า ขอความ
กรุณาไปดูให้หน่อยแล้วก็ขอฝากอีกนิดนะครับ เมื่อท่านไปดูแล้วก็กรุณาดูต้ังแต่เหนือจดใต้เลย 
อันไหนมันชํารุด เพราะขณะน้ีมันมีลมบ้างฝนตกบ้างอะไรบ้าง อันไหนมันชํารุด ก็ช่วยกรุณา
จัดการให้ด้วย ขอขอบพระคุณครับ 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณคุณแสวง  สงใย ครับ ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ ครับ 
นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล จากการที่วันน้ีทางคณะผู้บริหารได้ 

 เสนอญัตติ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับ ถ้าเราดูในสถานะการคลังจะพบว่า
เทศบาลฯ เราน้ีค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับ มีเงินฝากธนาคารประมาณ ๗๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
แล้วก็มีเงินสะสมอยู่อีกประมาณ ๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จริง ๆ แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เอาเงิน
ตรงน้ีนะครับ เอาออกมาใช้ในการบริหารนะครับ เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนของ
เรานะครับ  เพราะว่าถ้าเราไปเก็บไว้ตามระเบียบ แค่ตามระเบียบนะครับคงจะพอใช้ ถ้ามีเหลือ
ก็นํามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา อีกเร่ืองหน่ึงที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเร่ืองป้ายถนนนะ
ครับ ป้ายช่ือถนนหลายจุดนะครับที่เสียหาย ก็อยากให้เอากลับมาติดต้ังนะครับ จัดซื้อจัดจ้าง
ขึ้นมาติดต้ังใหม่นะครับอย่างเช่น ถนนลูกเสือ ๒ นะครับที่ป้ายซอยเสียหายไปแล้วเราไปเก็บ
ออกมานะครับ รวมถึงจุดอ่ืนที่สังเกตดูเสาป้ายนะครับจะผุที่ด้านล่างนะครับก็อยากจะให้ลองไป
ตรวจสอบดู อีกเรื่องหน่ึงที่ผมอยากฝากไว้ก็คืออยากให้ทางเทศบาลฯ นะครับ  ไปปรับปรุงผิว
จราจรครับถนนชัยณรงค์ช่วงบริเวณหัวรอนะครับ ช่วงน้ันเป็นหลุมเป็นบ่อมากครับด้านข้างใกล้
กับโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระครับ ตรงน้ันสภาพจะค่อนข้างแย่รวมถึงหน้าวัดศรีวิชัยนะครับ 
และก็ฝั่งตรงข้ามเรือนแพนะครับ จะมีที่เราเคยไปทําถนนไว้    ผิวจราจรด้านข้างที่ยังเป็นดินอยู่
ก็อยากให้ปูแอสฟัลท์ติกปิดทับลงไปนะครับถึงบริเวณของข้างบ้านพักสัสดีด้วย ตรงน้ันก็ยังเป็น
หัวโค้งนะครับ ก็ยังเป็นดินอยู่ถ้าเป็นไปได้เราก็ไปเทแอสฟัลท์ติกปิดลงไปตรงน้ันนะครับ จะได้
ไม่เละเทะครับ  ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตตอบเร่ือง 
นายกเทศมนตรี  เงินสะสมนะครับ ตอนน้ีเงินสะสมของเราก็มีความมั่นคงพอสมควร มีประมาณ๗๐ ล้านนะครับ  

ก็สามารถนําออกมาใช้ได้ครับ แต่ว่าเราติดเง่ือนไขในเรื่องของการกันเงิน ๆ ที่เก่ียวกับเงินเดือน
ของพนักงานแล้วก็รวมถึงครูด้วย ๓ เดือน ก็คงจะใกล้เคียง ๗๐ เหมือนกัน ถ้ากัน ๓ เดือน ถ้า
กันเป็น ๖๐ น้ีเราจะเหลือใช้ ๑๐ ล้าน แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องกันเท่าไร แต่ว่าหลักการมันเป็น
แบบน้ี เพราะฉะนั้นต้องไปคิดดูว่ากันเงินเดือนแล้วเราสามารถใช้ได้หรือเปล่าครับ ขอเรียนว่า
สถานะทางการคลังของเทศบาลเรานั้นก็ถือว่ามั่นคงนะครับก็ใช้ได้เทศบาลเรานั้นก็ถือว่ามั่นคง
นะครับก็ใช้ได้ แล้วก็สําหรับเรื่องป้ายถนนที่ชํารุดนะครับ ตอนน้ีเข้าแผนไปเรียบร้อยแล้ว     
นะครับ แล้วเรื่องถนนชัยณรงค์ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ หน้าวัดศรีวิชัยทางไปเรือนแพ 
บ้านพักสัสดี ขออนุญาตเด๋ียวขอข้อมูลจากท่าน สท. ภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ นะครับ มอบให้กับ
ทางกองช่าง เด๋ียวให้กองช่างเอาเข้าแผนอาจจะต้องเข้างบประมาณเหลือจ่ายที่เราจะมีการ
ประชุมใกล้ ๆ สิ้นเดือนกันยายนอาจจะมีประชุมบ่อยขึ้น เน่ืองจากว่างบประมาณบางตัวของ
เราน้ันอาจจะต้องมีการประชุมเก่ียวกับการทําโครงการต่าง ๆ ที่ใกล้สิ้นปีทุกปีน้ันเราจะมีเงิน
เหลือจ่ายที่สามารถที่จะไปเป็นงบลงทุนทําถนนหนทางโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆหรือว่าความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่ผ่านมายังท่านสมาชิกนะครับ ก็ใช้เงินตัวน้ีก็ขอเรียนว่าท่านที่มี 

 

 



- ๙ - 

เรื่องเก่ียวกับพ่ีน้องประชาชนร้องเรียนและเราต้องไปทําให้เขา อาจจะต้องเอาเข้าแผนและก็ใช้
เ งินเหลือจ่ายได้ครับ ก็ขอเรียนท่านประธานให้ทราบและก็ท่านสมาชิกทุกท่านครับ       
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับขอบคุณท่านายกฯ ครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ตอนน้ีผมไม่ได้ถามครับท่านประธานครับ ผมขออนุญาต 

ท่านประธานและคณะผู้บริหารว่า ผมขอใช้เสียงน้ีประกาศให้พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลฯ   
ทุกท่านได้รับทราบ ขณะนี้เป็นหน้าฝนถ้าท่านไม่ได้ยินเสียงประกาศตามสายนะครับ เสียงตาม
สายของเทศบาลฯ โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ทั้งเปิดเพลงและประกาศเรื่องต่าง ๆ เพราะ
ตอนน้ีหน้าฝนครับถ้าท่านไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าทางเทศบาลฯ ปล่อยปละละเลยนะครับ ผมขอ
ประกาศแทนเจ้าหน้าที่ ๆ ควบคุมเสียงนะครับว่า ถ้าฝนตกฟ้าร้องน้ีท่านจะไม่ได้ยินเสียงนะครับ
เสียงตามสายของเทศบาลฯ เพราะว่าเปิดไปแล้วมันเกิดช็อตครับแล้วทําให้เสียหายเยอะนะครับ 
เราก็ต้องมาแก้ไขอีกหลายวัน จึงแจ้งให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับทราบว่าถ้าฝนตก
ฟ้าร้อง ท่านจะไม่ได้ยินเสียงของเทศบาลฯ นะครับ จึงแจ้งมาให้พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลฯ 
ได้รับทราบด้วย ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล      ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล คือผมอยากจะถาม คณะผู้บริหารเก่ียวกับกล้องวงจรปิด     

นะครับ ขณะน้ีได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เพราะว่าประชาชนในถนนชัยณรงค์นะครับ
ต้ังแต่เรือนจําขึ้นมานี้เขาก็กลัวครับ เพราะว่ากล้องวงจรเก่าก็ถูกถอดออกไปแล้ว ๆ มันต้ังนาน
แล้วผมก็อยากจะทราบ  แล้วตอนน้ีจะจัดซื้อจัดจ้างหรือยังครับของบริษัทไหนครับที่ประมูลได้
และระยะเวลาที่ติดต้ังเสร็จนะครับใช้ระยะเวลานานไหมครับ เพราะขณะน้ีอาชญากรรมเกิดขึ้น
เยอะก็ตํารวจนี้จะจับได้ก็อาศัยกล้องนะครับ เพราะตอนน้ีไม่มีเลยครับ ผมอยากทราบนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับกล้องวงจร
นายกเทศมนตรี  ปิดน้ันได้ผ่านกระบวนการของพัสดุไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ระหว่างเซ็นสัญญานะครับ      

แต่ทีน้ีเรื่องระยะเวลาน้ีเด๋ียวให้ ท่านรองสมโภชน์ พันธ์ศิริ ซึ่งรู้เรื่องน้ีดีจะเป็นผู้ตอบเพ่ือความ
ชัดเจนครับ  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง ขอเชิญท่านรองสมโภชน์ พันธ์ศิริ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมโภชน์   
รองปลัดเทศบาล  พันธ์ศิริ รองปลัดเทศบาล สําหรับเรื่องกล้องวงจรปิดของเทศบาลฯ ตอนน้ีได้ผ่านขั้นตอนการ 

ประกาศสอบราคาเสร็จหมดแล้วครับ มีทั้งหมด ๑๖ จุด ครอบคลุมในจุดที่ชุมชนแออัดครับ 
ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณประมาณไม่เกิน ๓๐ วัน ครับในการติดต้ังนะครับและตัวน้ี
จะเช่ือมเข้ากับระบบของสถานีตํารวจเมืองชัยนาทที่เขาได้งบจากพัฒนาจังหวัดอีก ๒๕ ตัวครับ   
จะครอบคลุมทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ ครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญ (ไม่มี) ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให้สภาเทศบาลทําการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น.    
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๕ น. 

      (ลงช่ือ) 
       (นางสาวพรทิพย์  สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่.................................................
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาครั้งน้ีถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

      (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการ 
             (นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง) 
      (ลงช่ือ)    กรรมการ 
            (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 
      (ลงช่ือ)    กรรมการ 
           (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 


