
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม                 
   ๑. นายโสพล               วงศ์สอาด         รองประธานสภาเทศบาล 
   ๒. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๓. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๔. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๕. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๖. นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย 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 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
   ๑. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
   ๒. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๓. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 
   ๔. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
   ๒. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
   ๓. นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 

๔. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล 
   ๕. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 

๖. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ 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. นางวราภรณ์ . . . 
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๑๓. นางวราภรณ์ ธรรมชัย  แทน ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๔. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕. นางกัสมาพร บัวภิบาล ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๖. นายไพรัตน์         ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๗. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นางนันทิยา  พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

   เมื่อที่ประชุมสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล  
เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เข้าร่วมประชุม เชิญนายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล เน่ืองจากประธานสภาเทศบาลติดภารกิจไม่สามารถ
มาร่วมประชุมสภาเทศบาล 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕  น. 
นายโสพล  วงศ์สอาด  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และญัตติอ่ืน ๆ     

   ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้ท่านทราบล่วงหน้า 
แล้วน้ัน  วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม ๑๔ ท่าน  ครบองค์ประชุม  จึงขอเปิดการประชุม  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
             ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ..................................................... 
    ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจําปี   พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนด
สามสิบวัน น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนด
สามสิบวัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
       (ลงช่ือ)  เกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง 

                 (นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง) 
               ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายโสพล  วงศ์สอาด  ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท  ขอแนะนําข้าราชการโอน (ย้าย) มาดํารงตําแหน่ง 
รองประธานสภาเทศบาล จํานวน ๑ ราย โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลเมืองศรีราชา คือ นายชลนาท ศรีดิลก  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ตําแหน่งนักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล โดยให้ปฏิบัติหน้าที่       

ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  และขอแนะนําข้าราชการท่ีมาบรรจุใหม่ จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาววราภรณ์  ถนัดกิจ  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๒. นางสาวณัชชารีย์  ธนัสจิรพัฒน์  ตําแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ  กองการศึกษา 
๓. นางสาวชฎาภัทร์  พิมพ์ศรี  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กองการศึกษา  
๔. นางสาวขนิษฐา  สุพา  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองการศึกษา 

นายโสพล  วงศ์สอาด  เทศบาลเมืองชัยนาทยินดีต้อนรับครับ   
รองประธานสภาเทศบาล  ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํา 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ๑.รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – plan)  
๒.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)   
 ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลการดําเนินงานฯ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ         
เสนอสภาเทศบาลเพ่ือรับทราบ ดังน้ัน จึงขอส่งผลการดําเนินงานฯ และผลการติดตามฯ 
ดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพ่ือรับทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  
        พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ตามท่ีเจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
รองประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเรียนเชิญ  เชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม 

ครับ 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภา

เทศบาลเมืองชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ น้ัน เด๋ียวผมจะอ่านให้ท่านประธานสภา
ฟังนะครับ ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      
สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท       
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป        
มีกําหนดสามสิบวัน น้ัน ท่านว่าผิดตรงไหนครับ น้ีนะครับผมว่าน่าจะผิดตรงที่ พ.ศ. นะครับ 
เพราะว่าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นําเดือนกุมภาพันธ์ จะต้องเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครับ  
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    เพราะวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  และอีกเร่ืองหน่ึงจุดประสงค์ผมไม่มีอะไรเด๋ียวรับรองไปจะผิดระเบียบข้อบังคับ 
เขามีบอกไว้นะครับในฉบับที่ ๓ เขาบอกว่าเมื่อเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของทุกปีแล้ว
เขาให้สภาเทศบาลแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภา ถ้าเป็นเทศบาลนครน้ี ๕ นาย 
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบล ๓ นาย นะครับ ในระเบียบวาระที่เข้าประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เขาไม่ได้บรรจุตัวน้ีเข้าไป ทีน้ีผมกลัวว่าถ้าเรารับรองไปจะผิดระเบียบและ
ข้อบังคับหรือเปล่าครับ ถ้าหากว่าระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓       
ได้ถูกยกเลิกไปแล้วให้ใช้ฉบับที่เท่าไรแทนครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่ท่าน
นายกเทศมนตรี  สท.ทวีศักด์ิฯ ได้พูดถึงในกรณีที่การกําหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒  

มีนาคม ๒๕๖๑ น้ัน ที่จริงเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่อาจจะพิมพ์ผิดครับเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ต้ังแต่ปีที่แล้ว และเราก็กําหนดสมัยประชุมสามัญของเราไว้เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ตอนน้ันเรา
ประชุมกันปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครับ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบครับ สําหรับอีกเรื่องหน่ึงซึ่ง   
ท่านสมาชิกสงสัยว่าในการเรียกประชุมสภาสมัยแรก ที่เราไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ 
น้ัน ขอเรียนว่าเราแต่งต้ังกันไว้แล้วต้ังแต่ตอนที่มีการประชุมสภาคร้ังแรก ครั้งแรกตอนที่เราเข้า
มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ใช่สมัยสามัญสมัยแรกในแต่ละปี  ครั้งแรกเราจะแต่งต้ังไว้ เช่น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมน้ันจะมี สท.เกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง, สท. ศักด์ิสิทธ์ิ 
กาญจนาศักด์ิชัย และสท.ศศิธร ลิ่วนภโรจน์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   
นะครับ และจะมีคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงที่ตรวจร่างต่าง ๆ น้ัน อีกชุดหน่ึงผมไม่ได้เอาเอกสาร
มา หลักการคือให้เราแต่งต้ังตอนครั้งแรกเลยท่ีมีการประชุมสภาคือไม่ได้แต่งต้ังทุกปี ไม่เป็นไร
ครับลองดูก่อนเผื่อว่าเราผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ครับมีสมาชิกท่านใดขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตอนใดบ้าง (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม  
นายโสพล  วงศ์สอาด  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ  
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายโสพล  วงศ์สอาด   - ไม่มี – 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
 
 

- ๕   -  
ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 



 ๔.๑ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา  

นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล   
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๕) 
นายโสพล  วงศ์สอาด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด  
รองประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา     พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายโสพล  วงศ์สอาด เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
   ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสวัสดิการสังคม) 
นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา  

นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล   
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๖ – ๒๒) 
นายโสพล  วงศ์สอาด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด  
รองประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา     พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสวัสดิการสังคม)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายโสพล  วงศ์สอาด เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 
   ๔.๓ ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานีขนส่งผู้โดยสาร) 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
  (สถานีขนส่งผู้โดยสาร) 
นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา  
 
 
 

- ๖    - 
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์  แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล   
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๒๓ – ๒๗) 



นายโสพล  วงศ์สอาด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด  
รองประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับ ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานีขนส่งผู้โดยสาร) 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)   
                                โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายโสพล  วงศ์สอาด  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา  

ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่อง  อ่ืน ๆ   
นายโสพล  วงศ์สอาด  สมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ เชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม 
รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อตอนเช้าน้ีนะครับมีชุมชนหน่ึงครับเขามาฟ้องผมครับ 

เขามาบอกให้ช่วยบอกคณะผู้บริหารที เรื่องรถจักรยานเขาบอกว่าแจกไปแล้วน้ีชุมชนน้ัน      
เขาไม่ได้ใช้เลยสักคันครับ เขาบอกว่าหัวหน้าชุมชนเอาเก็บไว้ ผมก็ไม่ทราบมันต้ังนานแล้วทําไม
เพ่ิงมาบอก ไม่ยอมให้คนในชุมชนนั้นใช้เลย ถ้าท่านอยากจะทราบว่าชุมชนไหน ผมก็ไม่กล้า
บอกครับ เพราะผมก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่ถ้าหลังเลิกประชุมผมจะบอกให้ว่าเป็น
ชุมชนไหน ขอขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  ครับ คือไม่มีอะไรจะบอก ท่าน สท.ทวีศักด์ิฯ เขาบอกว่าจะบอกทีหลังครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องมาเรียนในที่ประชุมสภาแห่งน้ี 

๒ เรื่องคือเรื่องแรก ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าสํานักปลัด คุณไชยรัตน์ สระแจ่ม วันก่อนผมแจ้ง
ไปทางท่านนายกฯ ว่าเคร่ืองเล่นของเทศบาลนะครับ บริเวณหน้าศาลากลางบนเข่ือนเรียงหิน ก็
จะมีพวกมือบอนเอาลิควิดเปเปอร์ไปเขียนไว้ เอาหมึกเคมีไปเขียนไว้ ท่านก็ส่งคนไปลบไปทํา
ความสะอาด ผมขอขอบคุณมากครับและก็ผมอยากให้เพ่ิม ๒ เรื่อง คือเร่ืองที่ ๑ อยากให้เพ่ิม
บ่อทรายเพ่ือให้เด็กได้เล่นและก็มีแผ่นยางกันลื่น เพราะว่ายางเก่าที่มีอยู่มันก็กรอบแข็งตัวแล้ว 
 
 

- ๗   -   
นะครับ เมื่อวันก่อนก็มีเด็กลื่นหกล้มบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับเจ็บมากนะครับ ส่วนเรื่องที่ ๒ เป็นเรื่อง
ของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระครับ ผมได้ส่งคลิปให้ดูแล้วลองไปดูนะครับ คือผมเห็นด้วย 



ตอนน้ีที่ทางโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ให้ทางอะคาเดมีฟุตบอลนะครับได้เช่าสถานที่เพ่ือให้
เด็กมาฝึกซ้อมฟุตบอล แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองที่มารอเด็กก็น่ังด่ืมเบียร์ด่ืมสุรารอ ซึ่งใน
สถานศึกษามันก็ไม่สมควรทําอยู่แล้วนะครับ ผมอยากให้ทางโรงเรียนไปกําชับเรื่องน้ีนะครับ 
เพ่ือไม่ให้เป็นตัวอย่าง เด็กก็ว่ิงเล่นไปอีกฝั่งก็ด่ืมเบียร์ด่ืมสุรามันไม่สมควรหรอกครับ  ก็ฝากไว้
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องแรกซึ่ง 
นายกเทศมนตรี  เป็นเรื่องของเคร่ืองสนามเด็กเล่นนะครับ ก็เด๋ียวลองดูว่าตรงไหนที่พอจะจัดงบประมาณลงไปได้ 

นะครับ เรื่องยางกันลื่นต่าง ๆ เรื่องที่ ๒ เรื่องที่ท่าน สท.ภัณฑารักษ์ฯ บอกว่ามีผู้ปกครองต่าง ๆ 
ไปด่ืมสุราในโรงเรียนนะครับ เด๋ียวทางเทศบาลฯ จะลงไปกําชับผู้บริหารอีกทีหน่ึงว่าให้ช่วยดูแล
เรื่องน้ีนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงช่วยกันเป็นหูเป็นตา บางเรื่องซึ่งทางเทศบาลฯ หรือ
ผู้อํานวยการอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับ เราก็ช่วยกันเด๋ียวเราค่อยไปแก้ไขนะครับ  
ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศ์อาด  ครับ ผมขออนุญาตเสริมท่านนายกฯ อีกนิดหน่ึง ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนเข้าร่วม 
รองประธานสภาเทศบาล ประชุมด้วย จริง ๆ รายการแบบน้ีอย่าให้เด็กเห็นมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ ถ้าทําได้ก็ต้องเข้มงวด
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ หากไม่มี 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐  น. 
                (ลงช่ือ)  

   (นางสาวพรทิพย์    สินชัย)     ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
 เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้ทําการตรวจรายงานฯ วันที่..................................................... 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลคร้ังน้ีถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน                

     (ลงช่ือ)                                         ประธานกรรมการ  
      (นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง) 

     (ลงช่ือ)            กรรมการ 
      (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 

     (ลงช่ือ)     กรรมการ 
      (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 
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นายสุธี  ศรีภักดี    อภิปรายในฐานะที่เป็นคณะกรรมการแผน เรื่องการสร้างห้องนํ้าขอให้สร้างไว้หลาย ๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่โดยให้ดูที่หนองระแหงเป็นตัวอย่าง ห้องนํ้ามีน้อยแต่คนใช้บริการมากผู้ชายจะฉ่ีข้าง ๆ 
ห้องนํ้า 

เรื่องที่ ๒ ที่บางตาทองคลองสูบนํ้าบางตาทองมีต้นไทรต้นโพธ์ิขึ้นสูง ปกคลุมคันคลองอยากให้
กองช่างช่วยเอาสว่างไปไชต้นไทรต้นโพธ์ิออก เรื่องที่ ๓  เรื่องปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางถนน     
ควรเลือกต้นไม้ต้องไม่มีผลร่วง อย่ามีผล มีดอกได้ร่วงได้ แนะนําให้เอาต้นสัญลักษณ์ประจํา
จังหวัดชัยนาทมาปลูก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  


