
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วันพฤหสับดีที ่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

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

๕. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖. นายศักด์ิสทิธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๘. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายสุขสนัต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายทวีศกัด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายช่ือผู้ไม่มาร่วมประชุม 

๑. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
๕. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายธรรมศกัด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี   
๕. นายอรุณ  คุ้มหุ่น  ปลัดเทศบาล 
๖. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๗. นายปกรณ ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
๘. นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   ๙. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๑๐. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๑. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๒. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ และ  

รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 
 

/ ๑๓. นางสาวสุวพีร์ . . .  



     -   ๒  -  
๑๓. นางสาวสุวพีร์ เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๔. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕. นางกัสมาพร บัวภิบาล ผอ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 

 ๑๖. นางสุกัญญา  คล้ายสมาน แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๗. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผอ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๘. นางนันทิยา  พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบญัตติ  

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (รายจ่ายค้างจ่าย  
 กองช่าง) และญัตติอ่ืน ๆ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม        
 ไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วน้ัน  วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม  ๑๒  ท่าน  ครบองค์ประชุม             
 จึงขอเปิดการประชุม  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ ๔  
             ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
              ..................................................... 
  ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑    
ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      (ลงช่ือ)    เกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง 
       (นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง) 
                           ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามท่ีเทศบาลเมืองชัยนาท ได้มีคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล ซึ่งผ่านการสรรหา 
ประธานสภาเทศบาล ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)  

มาดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ น้ัน 
 ขอให้ท่านแนะนําตัว ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ี  ขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับ 

นายอรุณ  คุ้มหุ่น   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายอรณุ คุ้มหุ่น 
ปลัดเทศบาล เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ตําแหน่งเดิมก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งที่น่ีคือเป็นปลัดเทศบาล 

ระดับกลางอยู่ที่เทศบาลตําบลหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นะครับ สอบได้ลําดับที่ ๓๒  
 
 



- ๓   -   
ที่กรมเขาจัดสอบทั่วประเทศ ก็ได้รับโอกาสได้มาบรรจุแต่งต้ังที่เทศบาลเมืองชัยนาท ต้ังแต่วันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานะครับ ก็มีความรู้สึกยินดีนะครับ ผมเองก็เคยมารับใช้       
ชาวจังหวัดชัยนาทอยู่ช่วงหน่ึง เมื่อ ๑๙ ปีที่แล้ว ได้มีโอกาสดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล
ตําบลวัดสิงห์ อยู่ ๖ เดือนครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนที่จะย้ายไปดํารงตําแหน่งที่
เทศบาลตําบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ ๑๙ ปีเศษ ก็มีความรู้สึกยินดีครับที่ได้มาจังหวัด
ชัยนาทอีกครั้งหน่ึง และก็ขอปฏิญาณตัวว่าจะขอทําประโยชน์ในการที่จะพัฒนาบริการให้กับ
ชาวจังหวัดชัยนาทนะครับ ก็มีอะไรที่อาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าบกพร่องไปก็ขอกราบขออภัย
และก็ขอให้ท่านแนะนําว่า ชาวจังหวัดชัยนาทอยากให้ท่านเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ผมยินดีน้อมรับ
ที่จะพัฒนาตัวและปรับปรุงตัว ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณท่านปลัดอรุณ คุ้มหุ่น ครับ ในฐานะประธานสภาเทศบาล ขอเป็นตัวแทน
ประธานสภาเทศบาล กล่าวต้อนรับท่านอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล ในนามเทศบาล ประกอบด้วยประธานสภา 

เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล รู้สึกยินดีเต็มใจอย่างย่ิงที่ได้มี 
โอกาสต้อนรับท่านอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลคนใหม่ ที่จะมาช่วยงานบริหารและพัฒนา
เทศบาลเมืองชัยนาท ให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้มีความทัดเทียมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ขอต้อนรับสู่เทศบาลเมืองชัยนาทด้วยความยินดีครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ประจําปี  
           พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  

       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามญั สมัยที ่๑ ครั้งที่ ๒    
       ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามท่ีเจ้าหน้าที่เทศบาลได้จดัส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  
ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง และแก้ไข 
ข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเรียนเชิญ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข             
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บรหิารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   - ไม่ม ี– 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 



- ๔   - 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  ๔.๑ ญัตติ ขอยกเลิกโครงการ / รายการ รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 
      พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองช่าง) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ ์  แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการ / รายการ รายจ่ายค้างจ่ายประจําปี 
                                งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บรหิารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายจ่ายค้างจ่าย กองช่าง) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ ์  แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๘) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายจ่ายค้างจ่าย กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บรหิารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๓ ญัตติ ขอความเห็นชอบมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
   ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
   เมืองชัยนาท 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายปิยะ  เหลา่สุวรรณ  แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๙ – ๑๔) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญคุณกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตต์ิชนม์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  

จํานวน ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท   
ท่านที่ ๑ นายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ท่านที่ ๒ นายสุขสันต์ ลัทธิเดช         
สมาชิกสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนิกร  โตจีน  มีสมาชิกรับรอง  ๑๐  ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอความเห็นชอบมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
                                รว่มเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพ เทศบาลเมืองชัยนาท (กองสาธารณสุขและ 
 สิ่งแวดล้อม)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บรหิารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
                พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย  แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๑๕ – ๒๒) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสวัสดิการสังคม)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บรหิารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ เชิญคณุโสพล 
ประธานสภาเทศบาล   วงศ์สอาด ครับ  
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมต้องขอถามผู้บริหารครับ ถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง 

 คณะผู้บริหารว่า การต้ังงบประมาณน้ีมันยังขาดอยู่หน่ึงอย่างคือรถดูดสิ่งปฏิกูลของ 
 กองสาธารณสุขฯ เคยว่าจะเอาเข้าสภาแล้วก็ยังไม่เข้า เพราะตอนน้ีกําลังเดือดร้อนกันมาก 

 ครับประชาชาต้องใช้เยอะนะครับและรถมันเก่าก็อยากได้ใหม่สักคัน ท่านประธานครับผ่านไป   
 ยังคณะท่านผู้บริหารช่วยรับปากต่อที่ประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สีพ่ี่น้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรบัเรื่องรถดูด 
นายกเทศมนตรี สิ่งปฏิกูลนะครับ ที่ท่านสมาชิกได้เคยพูดไว้ตอนปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นะครับ  

 เน่ืองจากว่าไปสํารวจมาแล้วในแผนพัฒนาเทศบาลเราในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่มีเรื่องรถ 
นะครับ เพราะฉะน้ันการต้ังงบประมาณต้องมีแผน เพราะฉะน้ันเราก็เลยจะต้ังไว้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ น้ีนะครับ อาจจะไม่ถึงกลางปีงบประมาณ ก็ดูว่าช่วงไหนท่ีสามารถโอน
เงินงบประมาณได้ เพราะว่าเน่ืองจากตอนน้ีกรมเขากําชับเรามาในเร่ืองงบประมาณ ซึ่งจะ
ไม่ให้โอนบ่อย สมัยก่อนเราจะโอนกันบ่อยมากเพ่ือความสะดวกในการบริหาร เพราะว่า     
บางเร่ืองอาจจะมีช่วงเร่งด่วนเข้ามา หลังจากที่เราวางแผนไว้ แต่มีเรื่องที่เร่งด่วนเข้ามาก่อน
เราก็เลยต้องยุบโครงการบางโครงการ เพ่ือมาทําโครงการที่เร่งด่วนมากกว่านะครับ สําหรับ
เรื่องรถดูดสิ่งปฏิกูลน้ันก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับ ที่มีความจําเป็นและรถเราซื้อมาหลายปีแล้ว    
เราต้องเพ่ิมอีกสัก ๑ คัน แต่ว่าเราต้องต้ังแผนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้เรียน             
ท่านรองสมโภชน์ฯ ไว้แล้ว ซึ่งดูแลเรื่องแผนอยู่ครับ จะได้จัดทําแผนเข้าไปแล้วก็มีเงินแล้ว    
จะได้นําเข้าสภาแห่งน้ีก็อาจจะเป็นการประชุมสภา หน้าจะอีกสัก ๓ เดือน โดยประมาณน้ี    
ถึงจะต้ังงบประมาณได้ ซึ่งในช่วงน้ีอาจจะต้องให้ทางกองสาธารณสุขฯ ช่วยถ้าเกิดไม่พอจริง ๆ 
ต้องหาวิธีของเราว่าจะทําอย่างไร  ในเรื่องรถดูดสิ่งปฏิกูลนะครับ เด๋ียวผมขออนุญาตปรึกษา
ในเรื่องงานบริหารว่าทําอย่างไรให้มันถ้วนถี่กับพ่ีน้องประชาชนที่ใช้รถดูดสิ่งปฏิกูลของเราครับ   
ก็รับไว้ครับอย่างไรปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ต้ังแน่นอนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล คือเรื่องมีอยู่ว่า มีประชาชนเขาฝากมา ๒ เรื่องครับ        
  เรื่องแรกคือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เขาชมว่าเสียงดีเสียงดังฟังชัดไพเราะดี เขาบอกเสีย  
  อย่างเดียวให้บอกช่ือด้วยครับผู้ประชาสัมพันธ์ ช่ืออะไรเวลาพูดดีจะได้ชมเวลาพูดไม่ดีเขาจะ  
  ได้ตําหนิ เรื่องที่ ๒ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ฟุตบาทนะครับเขาอยากจะให้ท่านนายกฯ        
  ช่วยช้ีแจงทีเขาไม่เข้าใจครับ บางท่านเขาไปขายข้างล่างได้และบางคนไล่ให้ไปอยู่บนฟุตบาท   
  ตอนน้ีทางจราจรเขามีอํานาจแค่ไหน เทศบาลฯ มีอํานาจแค่ไหน เขาอยากให้ช่วยถามให้ที     
   เขาจะได้รู้ครับ ผู้ที่ขายอยู่บนฟุตบาทครับ ขอบคุณครับ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สีพ่ี่น้อง   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรบังาน 
นายกเทศมนตรี  ประชาสัมพันธ์ก็คงจะไม่มีปัญหานะครับ ท่านผอ.กองวิชาการฯ ซึ่งดูแลงานน้ีอยู่เข้ามาประชุม    
                                ด้วยสําหรับเรื่องพ่อค้าแม่ค้าซึ่งตอนน้ีมีปัญหามากเรื่องคนขายของบนผิวจราจร                  
  สืบเน่ืองมาจากสะพานที่สร้างใหม่ที่ตอนน้ีสร้างเสร็จแล้ว ตอนน้ีจะมีการสัญจรในเส้นถนน  
  พรหมประเสริฐมากและรถจะติดในช่วงเช้าและเย็น ทางจังหวัดโดยทางตํารวจซึ่งมีหน้าที่ดูแล  
  บนผิวจราจร ของเราจะมีหน้าที่ดูแลบนฟุตบาท จริง ๆ แล้วเราไม่ได้อนุโลมนะครับคือบาง 
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 ท่านอาจจะลงมาขายบ้างและก็ดูแล้วไม่เกะกะก็ให้ต้ังไปแต่ตอนหลังเน่ืองจากว่าทางผิวจราจร  
 เขามองดูแล้วว่ารถมันจอดไม่ได้ พอรถจอดไม่ได้ก็มาจอดซ้อนคันทําให้รถติด เขาก็เลยใช้  
 วิธีการว่าให้ไล่ขึ้นไปบนฟุตบาทให้หมดนะครับ แต่พ่อค้าแม่ค้าได้ขายหมดทุกท่านเพียงแต่ว่า  
 อาจจะไม่สะดวกเหมือนเดิมแค่น้ันเอง ก็ขอเรียนว่าไม่มีใครไม่ให้ขาย ได้ขายทุกท่าน แต่ว่าบน  
 ผิวจราจรตอนน้ีทางตํารวจเขาเข้มงวดเราก็ต้องให้ความร่วมมือ เน่ืองจากบ้านเมืองเรา  
 สมัยก่อนน้ันอาจจะรถไม่เยอะขนาดน้ี ตอนน้ีรถติดมากนะครับในช่วงเย็น โดยเฉพาะบริเวณ              

 ถนนพรหมประเสริฐแต่เวลาทางเขาทําเขาจะทําทั้งเมืองนะครับ เพราะฉะน้ันท่านไม่ต้องห่วง 
 ว่าในเรื่องน้ีเราก็พยายามดูแลอะลุ่มอล่วยกันบางเร่ืองบางจุดครับ อันไหนที่เจ้าหน้าที่เราหนัก   
 ไปเราก็เรียกมาตักเตือน อันไหนที่เจ้าหน้าที่ทําดีแล้วก็ช่ืนชมนะครับ ก็ขอเรียนทุกท่านว่า 
 นโยบายบางอันก็เป็นเรื่องของทางตํารวจในเรื่องผิวจราจรนะครับ แต่ถ้าเรื่องฟุตบาทส่วนใหญ่  
 จะเป็นของเรานะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออีกสักเรื่อง ๆ เดียวกับคุณทวีศักด์ิฯ แต่เรื่องที่ผมจะพูด 

 มันเก่ียวกับตลาดนัดวันเสาร์มันหนาแน่นมากครับ เรื่องมันมีอยู่ว่าบ้านพักผู้พิพากษา ๓ หลัง   
 ทางเข้าออกลําบาก เพราะตลาดนัดต้ังรุกล้ํามากเลย เพราะว่าท่านผู้พิพากษาวันเสาร์-อาทิตย์   
 ไม่ได้กลับบ้านเพราะมีงานเร่งด่วนเท่าที่ผมทราบมานะครับ และก็มีบ้านพักหัวหน้าส่วน  
 ศึกษาธิการจังหวัดบ้านพักอยู่ตรงข้ามร้านนูญสาส์น ตรงข้ามเลยเข้าออกไม่ได้เลยหนาแน่น  
 มากเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าตรงน้ีมีคนมาฟ้องไหม มีเจ้าหน้าที่ของ  
 ศาลน้ีเขาเห็นผมเป็นสมาชิกเขาก็เลยฝากเรื่องมาให้พูดในสภาแห่งน้ี ก็อยากจะให้             
 ทางคณะผู้บริหารช่วยแก้ไขให้หน่อยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ฝากไว้ด้วยนะครับ เชิญคุณกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตต์ิชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีเรื่องร้องเรียนครับคือตรงถนนท่าแจง ช่วงต้ังแต่     
 โรงกรองน้ําว่ิงไปทางโรงสี เด๋ียวน้ีด้านหลังโรงสีสะอาดถนนเทศบาลดีถนนเรียบเลย ปรากฏว่า  

 ชาวบ้านเขาได้รับการรบกวนจากเวลาร้านเหล้าโรงเต๊ียมเลิก ลูกค้าจะบิดรถกันเต็มที่เลยครับ   
 สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัย เพราะช่วงน้ันเป็นช่วงดึกประมาณ ตี ๑ ตี ๒    
 โอเค ถ้าเป็นหนุ่มสาวไม่เท่าไรแต่น้ีคนแก่มันต่ืนแล้วหลับลําบาก อยากรบกวนให้ทาง      
 เทศบาลฯ เราช่วยแก้ไขช่วยปรับปรุงถนนตรงน้ัน ว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะทําให้มอเตอร์ไซค์ซิ่งน้ี  
 มันลดเบาลงได้บ้าง อาจจะติดเคร่ืองหมายเขตชุมชนลดความเร็วก็แล้วแต่ท่านผู้บริหาร        
 จะจัดการช่วยหน่อยนะครับเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อน ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 
 



- ๘   -   
นายเจษฎา  สีพ่ี่น้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ 
นายกเทศมนตรี สท.กิตต์ิชนม์ฯ ที่ได้นําเรื่องของพ่ีน้องประชาชนมาสอบถามในสภาแห่งน้ีครับ สําหรับเรื่อง 

 รถว่ิงเร็วน้ีมันเป็นปัญหาโดยภาพรวมอยู่แล้วของเทศบาลฯ เรานะครับ เพราะว่าบางชุมชน  
 อยากจะให้ทําลูกระนาด ซึ่งตามหลักกฎหมายของทางหลวง ทางสาธารณะน้ีบางทีเราไปทําน้ี  
 ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุรถว่ิงแล้วสะดุดล้มมาน้ีเขาจะฟ้องร้องเราได้นะครับ ส่วนใหญ่หลักการน้ีจะทํา 
 ไม่ได้ในเรื่องของลูกระนาดนะครับ ก็มีวิธีคือจริง ๆ แล้วหลักการจราจรคือต้องจับปรับใน  
 หลักการของเขาก็คงจะมีอาจจะตามท่ีท่านสมาชิกเสนออาจต้องมีป้ายให้เขารู้ ป้ายอาจจะ  
 ป้องกันไม่ได้บางคนอาจจะไม่กลัวกฎหมายจราจรบางท่านนะครับ ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสีที่  
 เป็นคล้าย ๆ ลูกระนาดที่เป็นคลื่น ๆ ก็น่าจะพอไหวที่เราสามารถทําได้นะครับ ผมขออนุญาต 
 ว่าเด๋ียวลองไปปรึกษาทางท่าน ผอ.ช่างว่าจะทําอย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหาตรงน้ีบริเวณร้าน  
 โรงเต๊ียมต้ังแต่โรงสูบไป ผมจะลองไปดูนะครับ ขอบคุณครับ    

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง    ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ สมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ หากไม่ม ี
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 
 (ลงช่ือ) 

       (นางสาวพรทิพย์  สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ      
สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้ทาํการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่............................... 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งน้ีถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

      (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการ 
                              (นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง)  

      (ลงช่ือ)    กรรมการ      
            (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 

      (ลงช่ือ)    กรรมการ 
             (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
      

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

   
      

      

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


