
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
………………………………………………… 

 
ผู้มาประชุม                 ๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
   ๒. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
   ๓. นายโสพล               วงศ์สอาด          รองประธานสภาเทศบาล 
   ๔. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๕. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 

   ๘. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 

   ๑๐. นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 

   ๑๕. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๖. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๗. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๘. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
   ๑. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
   ๒. นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
๔. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล 
   ๒. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
   ๓. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 

๔. นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  รองปลัดเทศบาล 
   ๓. นางสาวนํ้าฝน  วลานันทฤทธ์ิ แทน หัวหน้าสํานักปลัด 

๔. นางปวีณา  บัวภิบาล ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๕. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๖. นายจารุวัฒน์  อนุกูล  แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๗. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ 
๘. นางสาวสุวพีร์  เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 

      / ๙. นางสาวทรงสุนีย์ . . . 
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๙. นางสาวทรงสุนีย์ นิลเทียน  แทน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๐. นางเพ็ญศรี  รัตนเพทาย แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๑. นายไพรัตน์  ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๒. นางพัชรา  ชูช่ืน  แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๓. นายวีระศกัด์ิ บุตรอภิสิทธ์ิ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๔. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

  เมื่อที่ประชุมสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าร่วมประชุม เชิญนายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล 
เน่ืองจากประธานสภาเทศบาลลาป่วย  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
นายโสพล  วงศ์สอาด  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และญัตติอ่ืน ๆ            

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้ท่านทราบล่วงหน้า    
แล้ว น้ัน  วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม            
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน     ประกาศจังหวัดชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
                    ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
             ............................................................... 

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ย่ืนคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอให้เปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองชัยนาทพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบในญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐    
มีกําหนด ๑๕ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  

                (ลงช่ือ)    นิมิต   วันไชยธนวงศ์ 

                                (นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์) 
                               ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ              
นายโสพล  วงศ์สอาด  ๑.ในการประชุมสภาเทศบาลวันน้ี มีวาระพิเศษคือ การมอบโล่และใบ 
รองประธานสภาเทศบาล ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณนวลจันทร์ มลิทอง ซึ่งได้บริจาคที่ดินให้กับเทศบาลเมืองชัยนาท 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ณ โอกาสน้ี 
    ๒.ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํา 

แผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - plan) ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการติดตาม
แผนการดําเนินงานเสนอสภาเทศบาลเพ่ือรับทราบ ดังน้ัน จึงขอส่งผลการดําเนินงานดังกล่าว
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพ่ือรับทราบต่อไป 
 ๓.ขอให้ดูญัตติกองช่าง เพ่ือให้ตัดคําว่า “ค้างจ่าย” ออก เหลือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  
                                                 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ตามท่ีเจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
รองประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอ  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข             

ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 

นายโสพล  วงศ์สอาด  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ................................... ไม่มี ........................................................................... 
รองประธานสภาเทศบาล  ......................................................................................................................................... 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ๔.๑  ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล) 

นายโสพล  วงศ์สอาด   ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล    
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
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นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จาก

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เพ่ือทําการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบ้ิลแค็บ สําหรับไว้ใช้ในการติดต่อ
ราชการต่าง ๆ และงานกิจกรรมของเทศบาล ทั้งน้ีเพ่ือให้มีเครื่องมือเคร่ืองใช้เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล และมิได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยอํานาจอนุมัติ
ของสภาเทศบาล  ตามข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓            
มีรายละเอียดดังน้ี  

งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์     ต้ังไว้  ๗๘๗,๐๐๐  บาท 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้  ๗๘๗,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน  
๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบ้ิลแค็บ เป็นกระบะสําเร็จรูปห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ ๔ ประตู ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิต  
จํานวน ๑ คัน ต้ังไว้ ๗๘๗,๐๐๐ บาท ต้ังงบประมาณจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  
  ทั้ ง น้ี ในการโอนงบประมาณดังกล่าวไม่กระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงาน            
ตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว้  และมีเงินงบประมาณเหลือพอที่จะโอนได้ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาพ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา  

๔.๒  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล    
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
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นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐         

จากหมวดรายจ่ายในแผนงานโครงการที่ไม่มีความจําเป็นและมีงบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือโอน 
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ
แบบ LED  และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนํ้า 
สําหรับใ ช้ในงานสวนสาธารณะ  งานสาธารณูปโภคและสนับสนุนงานป้องกันและ          
บรรเทาสาธารณภัย 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่าย
เ ป็นรายการ ให ม่ โดย อํ านาจอ นุมั ติ ของสภา เทศบาล  ตาม ข้อ  ๒๗  แ ห่งระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รายละเอียดตามรายการแนบท้ายญัตติฉบับน้ี 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
๑.แผนงานเคหะและชุมชม ต้ังไว้  ๒,๙๙๒,๐๐๐  บาท 
 ๑.๑ งานไฟฟ้าถนน ต้ังไว้  ๔๙๒,๐๐๐     บาท 
        หมวดค่าครุภัณฑ์   
 ๑.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้  ๔๙๒,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง แบบ LED ขนาดไม่
ตํ่ากว่า ๑๒๐ วัตต์ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ Lumen ตัวโคมทําด้วย 
Aluminumv Alloy เม็ดไฟ LED เป็นชนิดโมดูล ๓๐ วัตต์ เรียงกัน ๔ แถว มีเลนส์
กระจกปิดครอบ ตัวโคมสามารถปรับเพ่ิม/ลด มุมความสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา  
สําหรับติดต้ังบนเสาไฟฟ้าสาธารณะถนนในเขตเทศบาล จํานวน ๔๑ โคม ๆ ละ 
๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท เน่ืองจากไม่มีราคากําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๕๙ จึงต้ังงบประมาณจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น        
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน  
๒๕๕๒ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

๑.๒ งานสวนสาธารณะ  ต้ังไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้   ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกนํ้าพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์ จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐๐ ลิตร นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จํานวน     
๑ คัน ๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) 
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นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

๔.๓ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี และ  
งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐  (กองการศึกษา) 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล    
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี และ 

งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐ ตามท่ี สภาเทศบาลเมือง
ชัยนาท ได้ให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน         
ส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดชัยนาทในการจัดงานประเพณีประจําปีและ
งานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีจั งห วัดชัยนาท  ประจํ า ปี  ๒๕๖๐  รวมจํานวนเ งิน        
๑๕๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้วน้ัน 
 เน่ืองจาก จังหวัดชัยนาท ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการจัดงานประเพณีและงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว โดยมอบหมายให้ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
เป็นผู้ดําเนินการ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ สํานักงานการ 
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ในการจัดงานประเพณีประจําปีและงานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีจังหวัดชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 
 โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ซึ่งในการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวเทศบาลจะกระทําได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ตามมาตรา ๖๗ (๘) และมาตรา ๖๗ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
๑.เงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถ่ินจังหวัดชัยนาท         
ประจําปี ๒๕๖๐ ต้ังไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท 
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 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐ ให้แก่ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชัยนาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

๒.เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๖๐ ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัด
ชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๖๐ ให้แก่สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เป็นจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 
๓.เงินอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ประจําปี ๒๕๖๐  
ต้ังไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา ประจําปี ๒๕๖๐ 
ให้แก่สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เป็นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดชัยนาท ๒๕๖๐ (กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

๔.๔ ญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล    
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้มาซึ่งบริการ งบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
สําหรับใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากกองวิชาการ
และแผนงาน มิได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอํานาจอนุมัติของ
สภาเทศบาล ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กร 



-  ๘  - 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รายละเอียด
ตามรายการแนบท้ายญัตติฉบับน้ี ทั้งน้ีในการโอนเงินงบประมาณดังกล่าว ไม่กระทบต่อ
เป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงาน และมีเงินงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะโอนได้ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป   ต้ังไว้ ๘๖,๐๐๐    บาท 
๑.๑งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว้ ๓๓,๐๐๐    บาท 
(๑)ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้ ๓๓,๐๐๐    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ W ปากฮอร์น ๑๕ น้ิว  
จํานวน ๒๐ ตัว ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท ต้ังไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท 
 ประกอบด้วย ขนาดไม่น้อยกว่า 
 - ลําโพงปากฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ น้ิว จํานวน ๒๐ ตัว 
 - UNT HORN มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ W จํานวน ๒๐ ชุด 

- มี Line matching ปรับระดับที่ ๗๐ ถึง ๑๐๐ V ได้โดยติดต้ังในตัว UNT HORN   
  จํานวน ๒๐ ชุด 

                                         - มี อิมพีแดนซ์ขนาด ๑๖ โอห์ม จํานวน ๒๐ ชุด 
    - ตัว UNT HORN สามารถเช่ือมต่อกันได้โดยใช้เกลียวหมุนและถอดออกได้ 
    สําหรับใช้ในกิจการของงานประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากไม่มีราคากําหนดไว้ในบัญชีราคา 

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๙ จึงต้ังงบประมาณจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๐๘๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
(๒)ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ต้ังไว้ ๕๓,๐๐๐    บาท 

(๑.๒.๑) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน                   
แบบ All In One จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมต้ังไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core)   มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ๑.๗ GHz หรือดีกว่า 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ 

น้อยกว่า ๕๐๐ GB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐         
Bas-T หรือ Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB  
 - สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b,g,n) และ Bluetooth ได้ 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ น้ิว 
 - จอภาพและตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องเป็นช้ินเดียวกันแบบ All In One 
 
 

 



-  ๙  - 

 (๑.๒.๒) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา              
(๑๘ หน้า/นาที) จํานวน ๒ เคร่ือง ๆ ๓,๓๐๐ บาท รวมต้ังไว้ ๖,๖๐๐ บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi 
          - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 - สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ 
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น 
 (๑.๒.๓) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง 
เครื่องละ ๓,๒๐๐ บาท รวมต้ังไว้ ๖,๔๐๐ บาท  
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
 เน่ืองจากไม่มีราคากําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๙ จึงต้ัง
งบประมาณจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองวิชาการและแผนงาน)  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ   

นายโสพล  วงศ์สอาด  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ  
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม ครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา 

นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแรกครับ ก่อนที่ประชุมน้ีผมขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา 

เห็นต้นปาล์มมันเอนอยู่หลายต้น กลัวจะล้มครับ และผมก็อยากจะให้เอาไม้ไปค้ําหน่อยเพราะ 
ผมเห็นว่าต้นตรง ๆ ท่านค้ํา แต่ต้นเอนท่านไม่ค้ํา เพราะตอนน้ีมันจะล้มครับผมดูแล้ว ส่วนเร่ือง 
ที่ ๒ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดนี้เก่ียวกับขยะ ท่านนายกฯ ครับท่านทราบหรือ 
 
 
 

 



-  ๑๐  - 

เปล่าไม่รู้ เพราะเด๋ียวน้ีเขาออกกฎหมายมาใหม่แล้วครับ จะเก็บค่าขยะจาก ๒๐ บาท เป็น    
๑๕๐ บาท คิดแล้วมันขึ้น ๗๕๐ % ปีหน่ึงก็ตก ๑,๘๐๐ บาท แต่น้ีประชาชนที่เขาเคยเสียเดือน
ละ ๒๐ บาท เขาจะคิดอย่างไร ผมก็อยากจะให้ท่านนายกฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ        
เพราะท่านนายกฯ โดนแน่ครับอยู่ ๆ ไปขึ้นค่าขยะ ๑๕๐ บาท มันออกมาเป็นพระราชบัญญัติ
เลยครับ แล้วก็ผ่านวาระมาแล้ว ที่ผมอ่านดูนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่ 
นายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกได้พูดถึง เรื่องต้นปาล์มนะครับ ก็คงจะให้ทางกองช่างเข้าไปดูแลนะครับ ไปสํารวจ 

ว่าต้นไหนที่มันเอนแล้วยังไม่ได้ค้ํานะครับ สําหรับเรื่องพระราชบัญญัติการเก็บค่าขยะนะครับ    
ซึ่งเป็นการพูดคุยในวงกว้างของสมาคมสันนิบาตทั่วประเทศนะครับ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิก
ทราบว่าตอนน้ีแนวทางปฏิบัติน้ียังไม่ออกมาครับ เพียงแต่ว่าตอนน้ีมีพระราชบัญญัติออก
มาแล้ว ซึ่งตามหลักการแล้วเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะครับ แต่ว่าตอนน้ีแนวทางปฏิบัติ
ที่กรมหรือทางสันนิบาตไปหารืออยู่น้ียังไม่ออกมา เพราะฉะน้ันเราก็ขออนุญาตว่าเราต้องดู
แนวทางปฏิบัติของที่อ่ืนด้วยนะครับว่าเขาจะกําหนดมาน้ีให้เราเก็บไม่เกินหรือว่าบังคับให้เก็บ       
๑๕๐ บาท คือในน้ันก็ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แล้วของเราเคยเก็บ ๒๐ บาท แล้วเคยมีนโยบายไม่
อยากเก็บด้วยซ้ํา เพราะเน่ืองจากว่าพ่ีน้องประชาชนน้ีบางทีไม่เข้าใจเร่ืองการเก็บค่าขยะ มีถัง
ขยะไว้ใกล้ ๆ บ้านแต่ไม่อยากให้ต้ังอยู่หน้าบ้าน จริง ๆ แล้วหลักการของการเก็บขยะ ทิ้งขยะ น้ี
มันไม่ควรมีถังขยะนะครับ มีถังขยะจริง ๆ อย่างตํ่าสุดต้อง ๕๐ เมตร ขึ้นไปต่อ ๑ ถัง แต่ของ
เราบางจุดใกล้ไปแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ยอมเพราะเน่ืองจากว่าเราเคยเก็บค่าขยะเขา ๒๐ บาท เลย
อยากจะมีถังขยะใกล้ ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันขัดต่อหลักการการรักษาความสะอาดนะครับ 
เพราะฉะน้ัน เรื่องแนวทางในการเก็บ ๑๕๐ บาท น้ียังไม่ชัดเจนนะครับก็คงจะยังไม่เก็บใน
ช่วงเวลาน้ีนะครับ จะมีแนวทางใดออกมาก็คงเป็นที่ฮือฮาท่ัวประเทศพอสมควร ถ้าบ้านละ 
๑๕๐ บาท บ้านใครมีบ้านเช่าเยอะ ๆ จะยุ่งหน่อยนะครับ ถ้าเป็นไปตามกฎหมายนะครับ     
แต่ตอนน้ีแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ก็ขอเรียนให้ท่านประธานได้ทราบและท่านสมาชิกทุกท่าน
ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันมีเรื่องหน่ึงคือว่ามีต้นฉําฉาที่อยู่ติดกับ 

โรงเรียนจีนต้นน้ันจะเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะ ขณะน้ีรากของต้นฉําฉาได้ชอนไซมาที่บริเวณ
ฟุตบาทที่ทางเทศบาลเมืองชัยนาทเราทํานะคะ ทําให้คานของฟุตบาทเริ่มเสียหายขอให้ทาง     
คณะผู้บริหารช่วยไปดูแลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

 



-  ๑๑  - 

นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  ครับ ก็ขอฝากทางกองช่างด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตรี 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคุณกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย  ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตต์ิชนม์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล มีอยู่เรื่องหน่ึงที่อยากจะแจ้งให้ทางคณะผู้บริหารทราบ     

นะครับคือเรื่องอาคารพาณิชย์ของเทศบาลเมืองชัยนาทที่ให้เอกชนได้เช่าไว้  ตรงบริเวณอาคาร
ตึกที่หมอปรีดาประกอบการอยู่นะครับ ผมเห็นมีป้ายโฆษณาทั้งสองฝั่งไม่ทราบการติดต้ังป้าย
โฆษณาที่ไม่ใช่ป้ายของร้านตัวเองนะครับ ขออนุญาตจากใครครับ ผมไม่เข้าใจว่าการติดป้าย
โฆษณานั้น มีการเสียค่าใช้จ่ายที่บริษัทโฆษณาน้ันไปติดอยู่ รายได้ตรงน้ันตกอยู่กับใครครับ     
แล้วอีกกรณีหน่ึงอาคารเราอายุเข้าใจว่าจะมากกว่าอายุผมอีก การไปเจาะการไปทําอะไร
ก่อสร้างขึ้นมานี้เกรงว่าจะเกิดอันตราย ไม่ทราบว่าทางเทศบาลเมืองชัยนาทเราไปดูแลบ้างหรือ
เปล่าครับ อย่างไรขอทราบจากทางคณะผู้บริหาร เรื่องที่ ๒ ช่วงน้ีเป็นช่วงหน้าแล้งการเกิด
อัคคีภัยมันจะเกิดง่ายขึ้น ผมได้รับคําแนะนําจากท่านผู้ใหญ่ของจังหวัดชัยนาทคนหน่ึง แนะนํา
ด้วยความหวังดีว่าทางเทศบาลเมืองชัยนาทเรามีการจัดอบรมเก่ียวกับการเกิดเพลิงไหม้ให้กับ
ประชาชนชนท่ัวไปหรือเปล่า เพ่ือเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับ เพราะว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้ 
ทุกคนทําอะไรไม่ถูก น่าจะมีการอบรมประชาชนท่ัวไปคือในส่วนของพนักงานเราอบรมอยู่
แล้วแต่ในส่วนของประชาชนทั่วไป เวลาเกิดเพลิงไหม้น้ีควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนนะครับ   
ขอแนะนําแค่น้ีครับ ขอบคุณครับ  

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องการ
นายกเทศมนตรี  ติดต้ังป้ายโฆษณาต่าง ๆ ครับจริง ๆ แล้วต้องขออนุญาตทางเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับ  

แต่ผมจะไปตรวจสอบดูว่ามีการขออนุญาตหรือไม่นะครับ และอีกเรื่องหน่ึงเร่ืองรายได้ปกติแล้ว
ถ้าเป็นป้ายโฆษณาน้ีเราต้องเก็บภาษีป้าย แต่กรณีป้ายโฆษณานี้ไม่ทราบว่าต้องเก็บหรือเปล่า
ครับท่าน ผอ.คลัง ครับต้องเก็บครับ แต่ว่าผมจะไปตรวจสอบดูถ้ายังไม่เก็บคงต้องให้เขาเก็บให้
ถูกต้องครับ ป้ายน้ีอยู่บริเวณไหนครับ 

นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือป้ายที่โฆษณานี้
สมาชิกสภาเทศบาล ตรงร้านทนายความเก่านะครับ แล้วก็ทั้งสองด้านเลยที่น้ีการติดต้ังป้ายโฆษณานี้ผมไม่ทราบว่า 

เขาจ่ายค่าติดต้ังค่าโฆษณาตรงน้ันให้กับเจ้าของบ้านหรือเทศบาลเมืองชัยนาท เพราะในกรณี
แบบน้ีมันควรจะเป็นรายได้ของเทศบาลเมืองชัยนาทครับ 

นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  คือผมเข้าใจว่าจริง ๆ แล้วหลักการมันก็ต้องจ่ายให้เทศบาลฯ แต่ว่าเวลาเอกชนทํา
นายกเทศมนตรี  อะไรกันเองบางทีก็ไปเสียให้กับเจ้าของบ้านบ้าง คืออันน้ีเป็นปกติที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป  

ก็เรียนว่าเด๋ียวผมจะไปตรวจสอบดูว่าเป็นของเทศบาลเมืองชัยนาท มันเก็บภาษีถูกต้องไหม 

 

 



-  ๑๒  - 

แค่น้ันละครับ ก็เรียนว่าเด๋ียวผมจะไปตรวจสอบดู เขาว่าเป็นของเทศบาลเมืองชัยนาท มันเก็บ
ภาษีถูกต้องไหมแค่น้ันละครับ และอีกเรื่องหน่ึงเร่ืองอัคคีภัยนะครับ เรื่องอบรม จริง ๆ แล้วเรา
มีทุกปีนะครับ ทุกปีจะมีประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน มีทุกปีที่อบรมชาวบ้าน ปีที่แล้วเราก็
มีการไปประชุมชุมชนและก็มีการทดสอบเร่ืองอัคคีภัย การใช้นํ้ายาดับเพลิงเคมีให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะทําได้แค่ใช้นํ้ายาดับเพลิงเคมีที่มีติดต้ังอยู่
ตามบ้านนะครับ แต่ถ้าเรื่องอบรมประชาชนในเร่ืองการฉีดดับเพลิงคงไม่ต้องนะครับ เพราะว่า
เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองชัยนาทอยู่แล้ว ขอเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วมีช่วงเดือนมีนาคม – 
เมษายน ช่วงหน้าร้อนแต่บังเอิญปีน้ีร้อนไวท่านสมาชิกก็คงจะเป็นห่วงกลัวว่าร้อนมันจะมามาก
และแล้งขึ้นและมันจะทําให้เกิดอัคคีภัยง่าย ก็ขอเรียนว่า จริง ๆ แล้วแผนอันน้ีเรามีทุกปีอยู่แล้ว
ครับ ขอบคุณครับ  

นายโสพล  วงศ์สอาด  ผมขออนุญาตครับ ขอเสริมเรื่องป้ายที่ติด ไม่ทราบว่าทางเทศบาลเมืองชัยนาท 
ประธานสภาเทศบาล  เก็บหรือไม่เก็บไม่ทราบนะครับ แต่ผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมานานและตึก ๆ น้ีอย่างที่  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา สท.กิตต์ิชนม์ ฯ  พูดเกือบ ๑๐๐ ปี มีเพ่ือนผมอยู่ ๒ – ๓ ร้าน ซึ่งเป็นเลขาลูกเสือชาวบ้าน 

ผมเป็นประธานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชัยนาท เขาบอกว่ามีร่วงมา แต่สามีภรรยาท่ีเสียชีวิตไป
แล้วคือร้านตัดรองเท้าอุดมพร เขาเห็นร่วงลงมานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมขอเสริมว่าไม่น่าให้
ทําแต่โดยวิธีอะไรก็แล้วแต่ไม่น่ารับ เพราะว่ามันหนักบางทีบางป้ายมันก็หนัก เมื่อหนักแล้วมัน
จะทําให้ตึกทรุดหมดอายุได้ ผมยังคุยกับท่านนายกฯ ตอนท่ีประชุมงานของเทศบาลเมือง
ชัยนาท ท่านนายกฯ บอกว่าตึกหลังน้ีอันตรายครับ อย่าให้เกิดโศกนาฏกรรมแล้วกันนะครับ
แล้วเราจะเสียช่ือผมพูดขนาดนี้ เพราะฉะนั้น ผมไม่เห็นด้วยไม่ต้องให้ใช้เลยนะครับ ไม่ต้องให้
โฆษณาเลย เขาได้ผลประโยชน์แต่เราจะเสียและเสียมากด้วย ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดมี
เรื่องอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  ขอปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๕๐ น.  
     (ลงช่ือ)         ผู้ถอดเทปรายการประชุม 
      (นางสาวพรทิพย์  สินชัย) 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
...........................................  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลคร้ังน้ีถูกต้อง  
จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

     (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการ 

            (นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง)                
             

(ลงช่ือ)      กรรมการ 
       (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 
 
(ลงช่ือ)       กรรมการ 
       (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 


