
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
………………………………………………… 

รายช่ือผู้มาประชุม   ๑. นายโสพล  วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล 
   ๒. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๓. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๔. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๕. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๖. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๘. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 
๒. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๕. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
๖. นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   ๗. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๘. นางสายชล  ภาคศิริ  แทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๙. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๐. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๑. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ   
๑๒. นางสาวสุวพีร์ เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๓. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
๑๔. นายพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
 
       / ๑๕.นายไพรัตน์ . . . 



-  ๒  - 
๑๕. นายไพรัตน์  ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๖. นางพัชรา  ชูช่ืน  แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายธรรมศักด์ิ ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
๓. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล    (ลาพักผ่อน) 
๔. นางนันทิยา  พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล (ไปราชการ) 

เมื่อที่ประชุมสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าร่วมประชุม เชิญนายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล
เนื่องจากประธานสภาเทศบาลลาป่วย 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 
นายโสพล  วงศ์สอาด  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ และ  

วาระที่ ๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบแล้วน้ัน 
วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม ๑๔ ท่าน  ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายโสพล  วงศ์สอาด   -  ไม่มี    - 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายโสพล  วงศ์สอาด    -  ไม่มี  - 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  ที่เสนอให้ประชุมพิจารณา 
  ๓.๑ ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
        พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ 
นายโสพล  วงศ์สอาด ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ วาระที่ ๒ ขอเชิญคณะกรรมการสามัญ 
รองประธานสภาเทศบาล ประจําสภา พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ อ่านรายงานการประชุม 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย  อ่านรายงานการประชุมฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑) 
นายโสพล  วงศ์สอาด มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
 



-  ๓  - 
นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตต์ิชนม์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอแก้ไขครับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ขอแก้ไขเป็น ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๗ ครับ  
ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด ตามท่ีคณะกรรมการได้อ่านรายงานการประชุมฯ ต่อสภาเทศบาลไปแล้วน้ัน  
รองประธานสภาเทศบาล ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ผมขอมติที่ประชุม 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา สมาชิกท่านใดเห็นควรผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายโสพล  วงศ์สอาด ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล คอืในเรื่องระเบียบวาระที่ ๓ นะครับ  

มันจะมีด้วยกันอยู่ ๒ วาระ ก็คือเรายังไม่ได้ให้ตราเป็นเทศบัญญัตินะครับ เมื่อสักครู่น้ีคือรับรอง
ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงญัตตินะครับ ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตตินะครับ แต่เรายังไม่ได้    
ขอมติที่ประชุมเพ่ือตราเทศบัญญัติครับ  

นายโสพล  วงศ์สอาด ครับขอบคุณครับ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ส่วนใน 
รองประธานสภาเทศบาล วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย ดังน้ันจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็น 
                                เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยากจะเสนอแนะอยู่ ๒ – ๓ 

เรื่อง ก็อยากจะให้เทศบาลฯ เราไปตรวจสอบ เรื่องแรกของสํานักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาได้มี
การก่อสร้างเพ่ิมเติมอาคารด้านข้างนะครับฝั่งทิศเหนือด้านถนนชัยณรงค์นะครับ รู้สึกว่าจะมี
การต่อเติมออกมาแล้วน่าจะรุกล้ําออกมาในเขตพื้นที่ถนนนะครับ ตรงน้ันมันใกล้กับสาย
ไฟฟ้าแรงสูงอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับ ซึ่งมันอาจจะผิดไม่ทราบว่าในการก่อสร้างน้ี        
ทางสํานักงานเขตพ้ืนที่น้ีได้แจ้งกับทางเทศบาลฯ เราหรือเปล่าและเรื่องระยะร่นอยากให้ลอง
เข้าไปดูอีกว่ามันผิดระเบียบของกฎหมายก่อสร้างหรือเปล่าของพระราชบัญญัติก่อสร้าง       
 
 



-  ๔  - 
เรื่องที่ ๒ รู้สึกว่าทางของเราจะเลอะเทอะคือตอนน้ีถนนผิวจราจรของเทศบาลฯ เรามีพ่อค้า
แม่ค้าได้เริ่มลงไปต้ังแผงขายของแล้วรุกเข้าไปในถนนมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเดิมทีเรามีพ้ืนที่ผ่อน
ผันอาจจะอยู่บนฟุตบาทและบริเวณบางจุดที่เราได้กําหนดเป็นจุดผ่อนผัน แต่เด๋ียวน้ีใครก็ได้เอา   
รถมาต้ังมีเก้าอ้ีมีอะไรมาต้ัง ซึ่งบางคร้ังน้ีนอกจากจอดรถไว้ข้างถนนเสร็จยังต้ังโต๊ะเลยจากรถ
ขึ้นไปบนพ้ืนที่จราจรอย่างน้ีนะครับมันก็ทําให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ และตอนเย็นนะครับ
การจราจรของเราค่อนข้างจะติดขัดก็อยากจะให้ทางเทศบาลฯ เข้าไปดู เรื่องที่ ๓ ผมเคยได้แจ้ง
กับทางกองช่างไปแล้วครับก็คือมีบางท่ี ๆ มีการก่อสร้างนะครับแม้กระท่ังรุกล้ําลงไปในพ้ืนผิว
จราจรเลย ก็อยากจะให้ไปจัดการลองเข้าไปดูนะครับให้เขาได้รื้อถอนทําในสิ่งที่ถูกต้อง ผมว่า
น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องแรกที่ 
รองนายกเทศมนตรี ที่ สท.ภัณฑารักษ์ฯ เด๋ียวจะให้ทางกองช่างเข้าไปตรวจสอบดูครับ เรื่องที่ ๒ เห็นด้วยอย่างย่ิง 

ครับเพราะว่าตอนน้ีจอดรถขายของต้ังโต๊ะบนถนนเยอะมาก เด๋ียวจะพยายามเอาเทศกิจไปคุย 
ดูว่าทําอย่างน้ีมันน่าจะไม่ถูกต้อง เด๋ียวจะพยายามทําให้เรียบร้อยขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ผมขออนุญาตพูดเรื่องต่อเติมเขตพ้ืนที่เด๋ียวน้ีเขา
รองประธานสภาเทศบาล  เรียกศึกษาธิการจังหวัดช่ือใหม่ครับกลับมาใช้ของใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเขตพ้ืนที่ไม่เรียกแล้ว  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา เขาต่อเติมมาก็มีข้าราชการบํานาญถามผมหลายคน ผมก็บอกว่าเด๋ียวผมจะไปถามในที่ประชุม 

ให้นะครับผมก็ลืมมา ๒ งวดแล้ว พอ สท.ภัณฑารักษ์ฯ พูดก็โอเคเดี๋ยวทางคณะผู้บริหารให้   
ท่าน ผอ.กองช่าง ไปดูแล้วกันว่ามันรุกล้ําไหม แต่ก็ดูแล้วรู้สึกว่าจะรุกล้ํานะครับไม่น้ันเขาไม่มา
พูดหรอกครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ หากไม่มีขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน      
ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
 (ลงช่ือ) 

       (นางสาวพรทิพย์  สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ     
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่................................ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลคร้ังน้ีถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

      (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการ 
               (นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง)      

      (ลงช่ือ)       กรรมการ 
               (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 

      (ลงช่ือ)       กรรมการ 
               (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 


