
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม                 ๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
                               ๒. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
   ๓. นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
   ๔. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
   ๕. นายโสพล               วงศ์สอาด         รองประธานสภาเทศบาล 
   ๖. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๗. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๘. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๖. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๗. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 

๑. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล    (ลาป่วย) 

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. นายจารุวัฒน์  อนุกูล  แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๘. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ 
๙.. นางสาวสุวพีร์ เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๐. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
      / ๑๑. นายพัฒน์พงษ์ . . . 
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๑๑. นายพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๒. นางสุกัญญา  คล้ายสมาน แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๓. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๔. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๒๐  น. 

นายเกรียงศกัด์ิ  ม่วงทอง  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา              

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ และ       
วาระที่ ๓  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบ     
แล้วน้ัน วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม  ๑๔  ท่าน  ครบองค์ประชุม  จึงขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

        ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติ  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๒ และวาระที่  ๓ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ วาระที่ ๒ ขอเชิญคณะกรรมการสามัญ
ประธานสภาเทศบาล ประจําสภา พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ อ่านรายงานการประชุม 
นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย  อ่านรายงานการประชุม ฯ     
สมาชิกสภาเทศบาล  ( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามท่ีคณะกรรมการได้อ่านรายงานการประชุมฯ ต่อสภาเทศบาลไปแล้วน้ัน 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ  ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ผมขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นควรผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ส่วนในวาระที่ ๓ ไม่มีการ
ประธานสภาเทศบาล อภิปราย  ดังน้ันจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐ หรือไม่ ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณอานนท์ 
ประธานสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดในวันน้ีนะครับท่านประธาน ก็อยาก         

จะขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับ เรื่องแรกก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านไปช่วยกําจัดวัชพืชต่าง ๆ 
ที่ขึ้นเลื้อยที่ศาลเจ้าตรงข้างร้านสวยจริงนะครับ ตอนน้ีเรียบร้อยแล้วครับ ก็ต้องขอบคุณ          
ผอ.สุชาติ อรุณเมือง ที่ดําเนินการให้ อีกเรื่องก็ต้องขอบคุณ ผอ.สุวรรณ์ โมรา  ผอ.กองช่างครับ
ที่ไปช่วยจัดการให้แล้วฟุตบาทตรงหน้าเซเว่น ติดกับบ้านผมเลยที่มันเป็นท้องกระทะน่ากลัวจะ
ถล่มลงไปในท่อนํ้าทิ้ง ตอนน้ีกองช่างดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณนะครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอขอบพระคุณ คุณอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม ครับ 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะเรียนท่านประธานสภาฝากไปยัง           

คณะผู้บริหาร มีประชาชนแจ้งให้ทราบว่ามีไฟฟ้าสาธารณะดับในซอยเทศบาล ๖ บางตาทอง ๒  
ดวงสุดท้ายปลายซอย อยากให้ผู้เก่ียวข้องไปดําเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับฝากทางผู้เก่ียวข้องด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐  น. 

(ลงช่ือ)  
   (นางสาวพรทิพย์    สินชัย)       ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ    
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้ทําการตรวจรายงานฯ  เมื่อวันที่
.....................................................  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาคร้ังน้ีถูกต้อง             
จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน 
     (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
                                                      (นายเกียรติศักด์ิ   วงศ์เหลือง) 
     (ลงช่ือ)     กรรมการ 
       (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 
     (ลงช่ือ)     กรรมการ 
      (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 
 


