
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที่  ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 
รายช่ือผู้มาประชุม         ๑. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
                               ๒. นายโสพล  วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล 
   ๓. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๔. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

๕. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๘. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๒. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๖. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๗. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
๕. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล 
๗. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๘. นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   ๙. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๑๐. นางปวีณา  บัวภิบาล ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๑. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๒. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๓. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ    
๑๔. นางสาวสุวพีร์  เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
       /๑๕. สราวรรณ . . . 
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๑๕. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑๖. นายพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๗. นายไพรัตน์  ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๘. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๙. นางนันทิยา  พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล  (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา 

เห็นชอบในญัตติ พิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเรื่องอ่ืน ๆ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม
ไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วน้ัน วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม  ๑๗  ท่าน ครบองค์ประชุม             
จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม  

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  

        ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ......................................................  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ย่ืนคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพ่ือขอให้เปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติพิจารณา
ทบทวนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนด ๑๕ วัน นับต้ังแต่
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  
    (ลงช่ือ)    นิมิต  วันไชยธนวงศ์ 
                              (นายนิมิต   วันไชยธนวงศ์)  
            ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   -  ไม่มี    - 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี  

        พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามท่ีเจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง 

และแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเชิญครับ เชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม ครับ 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมไปให้นะ
ครับ 

ผมมาดูแล้ว ในรายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลขาดรายช่ือ
คณะกรรมการไปคนหนึ่ง ไม่ได้เซ็นนะครับ และวันน้ีเขาก็ไม่ได้มาด้วย ท่านจะทําอย่างไร   
เพราะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม หน้าที่ ๘ ครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเซ็น ๒ ใน ๓ ได้ครับ เชิญคุณศศิธร         
ประธานสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวศศิธร
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันเป็นหน่ึงในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ 

จากการที่ดิฉันได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีดิฉันอภิปรายด้วยนะคะ แต่ในรายงานการ
ประชุมตกไปและเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้แล้วแต่ไม่ได้แจกให้ท่านสมาชิกทราบ จึงอยากจะขอให้
แจกรายงานการประชุมฯ ให้ท่านสมาชิกทราบด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง    ช่วยแจกให้ด้วยนะครับ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ
ประธานสภาเทศบาล ตอนใดบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 

รับรองรายงาน  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม และได้ดําเนินการ 
                               เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  -  ไม่มี – 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

   ๔.๑ ญัตติ  พิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
                งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล     
รองนายกเทศมนตรี   (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๓) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับแนวทางที่ ๑ โปรดยกมือขึ้น  
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นายนิกร  โตจีน   มีสมาชิกเห็นชอบด้วยกับแนวทางที่ ๑ ทั้งหมด ๑๖ ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบกับแนวทางที่ ๑  ตามความเห็นของผู้ ว่าราชการ
ประธานสภาเทศบาล จังหวัด มีผลทําให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     

เป็นอันตกไป จึงเห็นควรนัดประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกครั้ง สมาชิกท่านใดจะเสนอวันประชุม        
ครั้งต่อไป ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภา

เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔๐๐ น. 
ครับ ขอผู้รับรองครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับ และขอกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.    
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดมีเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจะนําเสนอต่อท่ีประชุม เชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งามครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อเช้าน้ีมีประชาชนอยู่ที่ศาลาปู่ปี เขามาบอกผมว่ามีใคร 

กัดนํ้ากรดอยู่ มีควันลอยสีเขียวสีแดงลอยขึ้นมา เมื่อก่อนผมก็บอก ผอ.สุชาติฯ ไปแล้ว           
ผอ.สุชาติฯ ได้ไปดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ เขาบอกมาอยู่ซอย ๔๙ ครับ เขาบอกเวลากัดนํ้ากรดทีควัน
ลอยขึ้นไปมีทั้งที่สีเขียวสีเหลืองเลย มันอันตรายครับ ซอย ๔๙ ครับ ท่านสังเกตดูมันจะมีปล่อง
ลอยขึ้นมา น้ันละครับท่านลองไปดูตรงนั้นนะครับลองสังเกตดู ทีนี้เขาบอกเขาอยู่กันไม่ได้เลย
แถวนั้น ผมอยากจะให้ช่วยตรวจสอบทีครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องแจ้งนะครับโดยปกติแล้วเมื่อมี 

ประชาชนมาแจ้งให้เราไปช่วยกางเต็นท์ให้นะครับ ซึ่งบางครั้งเราไปกางเต็นท์บนถนน     
ปรากฏว่าตอนกลางคืนไม่มีไฟนะครับ ผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้  ถ้าเป็นไปได้มีเป็นกระบอง
ไฟและเราเอาไปติดไว้ที่ขาเสาของเต็นท์นะครับ ถ้าต่อไปน้ีจะได้ลดอุบัติเหตุนะครับ มันยังไม่
เกิดขึ้นตอนน้ีแต่เราป้องกันไว้ก่อน ครับขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ (ไม่มี) ผมขอนัดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลทําการ 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวันศุกร์ที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอปิดประชุม 



- ๕ - 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.  

 (ลงช่ือ) 
       (นางสาวพรทิพย์  สินชัย)    ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

      (ลงช่ือ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายไชยรัตน์  สระแจ่ม)   
          หัวหน้าสํานักปลัด   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๐  และได้ทําการตรวจรายงานฯ  เมื่อวันที่...........................  เวลา 
๐๙.๐๐ น.  เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งน้ีถูกต้อง    
จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

      (ลงช่ือ)           ประธานกรรมการ 
       (นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง)     

      (ลงช่ือ)               กรรมการ 
       (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 

      (ลงช่ือ           กรรมการ 
       (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 


