
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาประชุม        ๑. นายโสพล  วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล 
   ๒. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๓. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

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

๑๑. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
๒. นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
๓. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

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

   ๘. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๙. นางสายชล  ภาคศิริ  แทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๑. นายจารุวัฒน์ อนุกูล  แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๒. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ 
 
 
                     / ๑๓. นางสาวสุวพีร์ . . . 
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๑๓. นางสาวสุวพีร์ เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๔. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
๑๕. นางเพ็ญศรี  รัตนเพทาย แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๖. นายไพรัตน์  ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๗. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล  (ไปราชการ) 
๓. นางนันทิยา  พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 
 เมื่อที่ประชุมสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ร่วมประชุม เชิญนายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล เน่ืองจาก
ประธานสภาเทศบาลลาป่วย 
นายโสพล   วงศ์สอาด  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา          
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่ง   
   เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วน้ัน   

 วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม  
 ......................................................  

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายโสพล  วงศ์สอาด   -  ไม่มี    - 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  ที่เสนอให้ประชุมทราบ 
นายโสพล  วงศ์สอาด  -  ไม่มี – 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
     ๓.๑ ญัตติ  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ.  ๒๕๖๑ (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายโสพล  วงศ์สอาด   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล     
นายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๑๐ )   
 



- ๓ - 
นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอเทศ

บัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ันในโซนของยุทธศาสตร์ที่ ๒       
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในกรณีที่มีผู้ป่วยเอดส์ด้วย ใช้งบประมาณ ๔๐,๔๙๐,๗๕๐ บาท     
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๒ นะครับ แต่ที่น้ีงบส่วนน้ีมันไปใช้จ่ายอยู่ในเบ้ียยังชีพผู้ป่วยหรือเปล่า
ครับที่ในน้ีเขาลงไว้นะครับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ที่น้ี ๑๕๐,๐๐๐ บาท น้ีเงินของกองสวัสดิการ
หรือเปล่าและในน้ีเขาก็เขียนไว้ว่ามันลดจากปี ๒๕๕๙ มัน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ที่น้ีปี ๒๕๖๐ น้ี
นะครับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เขาไปขีดในช่องลบ ต้องขีดในช่องเพ่ิม และผมก็อยากจะทราบว่า
ตอนน้ีผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ในเขตเทศบาลฯ มีจํานวนเท่าไร ก่ีคนครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามงบประมาณที่
นายกเทศมนตรี  ท่านเห็นเป็นยอดเงินสูง ๆ น้ันนะครับ มันจะไปรวมในเรื่องของเบ้ียยังชีพ ที่เราแจกให้กับ 

ผู้สูงอายุด้วยนะครับ ส่วนที่ท่านเห็นในช่องงบประมาณ ๑๕๐ ,๐๐๐ บาท มันจะเป็น
งบประมาณรายจ่ายที่จ่ายโดยงบประมาณของเราเองนะครับ เพราะฉะนั้นที่ท่านสมาชิกเรียน
ถามว่าจํานวนผู้ป่วยเอดส์ก่ีท่านน้ีอันน้ีรายละเอียดเป๊ะ ๆ เด๋ียวผมขออนุญาตให้กองสวัสดิการ
ได้เอาเอกสารมาให้ท่านนะครับ เพราะรายละเอียดในน้ีไม่มีนะครับ เพราะในภาพของ         
เทศบัญญัติจะเยอะมาก ผมจะจํารายละเอียดเป๊ะ ๆ ไม่ได้ ก็ขอเรียนว่าในภาพรวมนี้ การจ่าย
ในเรื่องคุณภาพชีวิตที่เป็นจํานวนเยอะน้ีเน่ืองจากว่าทางรัฐบาลเองก็ส่งเสริมด้วย ทางเทศบาลฯ 
เองก็ส่งเสริมด้วยและก็ส่วนใหญ่แล้วในเขตเทศบาลฯ เราในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
น้ันก็แทบจะเต็มพ้ืนที่อยู่แล้ว ส่วนใหญ่ก็จะไปหนักในเร่ืองของคุณภาพชีวิต ตามช่อง
งบประมาณที่ท่านเห็นน้ันที่ท่านถามคือปี ๒๕๕๙ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๐ ซึ่งจ่ายจริง 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ฉะน้ันอยากรู้ว่าจริง ๆ มันเท่าเดิมหรือมันเพ่ิม
หรือมันลด คือการต้ังงบประมาณมันจะต้ังแบบคร่าว ๆ นะครับ อาจจะระหว่างปีอาจจะมี
ผู้ป่วยเพ่ิมรึเปล่าต่าง ๆ ครับ เราอาจจะโอนงบประมาณเข้ามา การต้ังงบประมาณก็เป็น
งบประมาณแบบคร่าว ๆ นะครับ ไม่ใช่เป๊ะ ๆ นะครับ ก็ขอเรียนว่างบประมาณน้ันจะมียืดหยุ่น
ได้นะครับ   ก็เรียนท่านประธานให้ท่านสมาชิกทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สําหรับการ 
รองประธานสภาเทศบาล พิจารณา วาระ ๑ เป็นการรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระ ๑  

โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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นายโสพล   วงศ์สอาด  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ สําหรับในการพิจารณาร่าง 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งผ่านความเห็นชอบใน 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา วาระ ๑ ไปแล้วน้ัน  

 ในวาระ ๒ ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๒ 
 “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน” 
 ขอให้สมาชิกเสนอว่าจะให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติอย่างไร ขอเชิญคุณเกียรติศักด์ิ  
วงศ์เหลือง ครับ 

นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับในการพิจารณาวาระที่ ๒      

ซึ่งเป็นเรื่องของการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอเสนอ
ให้มีแปรญัตติ ในวันเสาร์ที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ต่อจากน้ันให้คณะกรรมการสามัญประจําสภา พิจารณา
นําเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในวาระ ๒ ต่อไป ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายโสพล วงศ์สอาด  ตามท่ีนายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอมาน้ัน ขอผู้รับรอง 
รองประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าให้มีการแปรญัตติในวันเสาร์ที่     
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  

๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน ต่อจากน้ันให้คณะกรรมการสามัญประจําสภาพิจารณานําเสนอต่อ
สภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาในวาระ ๒ ต่อไป 

โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อญัตติได้รับการแต่งต้ังเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕   
ดังมีรายนามดังน้ี 

๑. นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายอานนท์   ลิ่วนภโรจน์     สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายทวีศักด์ิ   ประโยชน์งาม   สมาชิกสภาเทศบาล 

และขอกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓  ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา  
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอ่ืนผมต้องขอแสดงความยินดีกับ อปพร. ด้วยครับ 
 
 



- ๕ - 
เพราะว่าต่อไปน้ีจะมีเงินค่าตอบแทน เพราะระเบียบเขาออกมาแล้ว พูดง่าย ๆ คือถ้าไปปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ถึง ๔ ชม. จะได้ ๑๐๐ บาท ถ้าเกิน ๔ ชม. ไม่ถึง ๘ ชม. จะได้ 200 บาท ถ้า ๘ ชม. 
ขึ้นไปจะได้ ๓๐๐ บาท ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ เพราะเทศบาลฯ น้ีก็คงจะเป็นของ
ท่านไชยรัตน์ สระแจ่ม ที่ควบคุมอยู่ ท่านก็คงทราบหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ผมก็ได้ข้อมูลน้ี ทีน้ี       
ก็เพียงแต่ว่ารอกฎกระทรวงออกมาก่อนก็คงจะได้นะ ผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับ ผู้ที่ฟังอยู่
ผมก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับ อปพร. ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล คือผมอยากจะเรียนอย่างน้ีครับ ตอนน้ี 

เวลาที่รถประกาศ,โฆษณา,ประชาสัมพันธ์ร้านค้านะครับ ผมว่าเสียงมันดังไปบางทีการท่ีเรา
กําลังคุยกันอยู่ หรือคุยโทรศัพท์ก็ต้องหยุดพักชะงักไป ผมอยากให้การท่ีเขามาขออนุญาตเราก็
ต้องมีการควบคุมเรื่องน้ีด้วยว่าความดัง ควรจะเอาแค่พอประมาณนะครับ อยากให้ควบคุมเรื่อง
น้ีให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอบคุณ 
รองนายกเทศมนตรี ท่านภัณฑารักษ์ฯ ที่เป็นห่วงเป็นใยชาวเทศบาลฯ ครับ ก็จะมีการมาขออนุญาตจากเทศบาลฯ  

ทุกคร้ัง ต่อไปก็จะขอให้เข้มงวดให้คุยกับเขาว่าอย่าเปิดเสียงดังมากนะครับ เพราะว่ามีกฎหมาย
กําหนดอยู่ จําไม่ได้ว่าก่ีเดซิเบล ปัจจุบันรถบางคันดังจริงดังมาก เด๋ียวรับเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่
คอยกําชับอีกทีครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล วงศ์สอาด  ผมขอถามในที่ประชุมเล็กน้อยครับ ว่า 2 – 3 ครั้ง ที่แล้วที่ประชุมสภามีท่านสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล อภิปรายรู้สึกว่าจะเป็นคุณภัณฑารักษ์ฯ ถามมาในที่ประชุมว่าเรื่องศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ปลูกล้ําพ้ืนที่เทศบาลฯ หรือเปล่าไม่ทราบ ผมอยากจะให้ท่าน ผอ.กองช่าง ช่วยอธิบายหน่อย 

ว่าท่านไปสืบทราบมาหรือยัง ช่วยบอกที่ประชุมด้วยครับ เพราะว่ามีคนถามมาหลายท่าน
เหลือเกินครับ 

นายสุวรรณ์  โมรา  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ์ 
ผอ.กองช่าง  โมรา ผอ.กองช่าง ในการก่อสร้างต่อเติมอาคารของพื้นที่เขตการศึกษาฯที่ดําเนินการอยู่นะครับ 

ในระเบียบตาม พรบ. ควบคุมอาคารหน่วยราชการ ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งรายละเอียด
ส่งแผนผังมาให้ทางเทศบาลฯ โดยกองช่างตรวจสอบนะครับ ในเบ้ืองต้นทางเขตพ้ืนที่การ  
ศึกษาฯ ได้ส่งแบบแปลนรายละเอียดมาแล้ว แต่ว่าในเรื่องของวิศวกรท่ีคํานวณโครงสร้างน้ี     
ยังไม่พร้อม ก็เลยมีหนังสือแจ้งกลับไปให้เขาส่งรายละเอียดเข้ามาอีกทีหน่ึงด้วยครับ  

นายโสพล วงศ์สอาด  สรุปแล้วว่าไม่ได้แจ้งเราใช่ไหมครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
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นายสุวรรณ์  โมรา  แจ้งมาแล้วครับ แต่ว่าขาดเอกสารผมก็เลยให้เขารวบรวมเอกสารส่งมาใหม่ครับ 
ผอ.กองช่าง 
นายโสพล  วงศ์สอาด  ครับ ถ้ามีอะไรก็ ผอ.กองช่างช่วยบอกในที่ประชุมด้วยครับ เพราะว่ามีประชาชน 
รองประธานสภาเทศบาล มาถามผมว่าอย่างน้ีมันไม่ถูกรุกล้ําหรือเปล่า ผมก็ตอบไม่ถูก พอดีมีการประชุมสภาผมเลย 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ถามในที่ประชุมสภาเทศบาลครับ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ (ไม่มี) 

ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ 
สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 (ลงช่ือ) 
       (นางสาวพรทิพย์  สินชัย)    ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
             เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ     
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  และได้ทําการตรวจรายงานฯ  
เมื่อวันที่....................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งน้ีถูกต้อง 
จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน  

      (ลงช่ือ)        ประธานกรรมการ 
               (นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง)      

      (ลงช่ือ)        กรรมการ 
               (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 

      (ลงช่ือ)        กรรมการ 
               (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 


