
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันพุธท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 
รายชื่อผูมาประชุม                 
   ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายโสพล               วงศสอาด         รองประธานสภาเทศบาล 
   ๓. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๔. นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๕. นางสาวศศิธร  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖. นายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายสุชาต ิ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายชื่อผูไมเขารวมประชุม 
   ๑. นายสุธ ี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
   ๒. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

๓. นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาปวย)  
 ๔. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

รายชื่อผูเขารวมประชุ 
   ๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
   ๒. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
   ๓. นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุวรรณ  โมรา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 

   ๖. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๗. นายไชยรัตน  สระแจม  หัวหนาสำนักปลัด 
๘. นายอำพล  สุขเกษม  รก.ผูอำนวยการกองชาง 
๙. นายสุชาต ิ  อรุณเมือง ผูอำนวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๐. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอำนวยการกองวิชาการ ฯ 
     รก. ผูอำนวยการกองการศึกษา 
๑๑. นางสาวสุวพีร เชาวลิต  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๒. นางสราวรรณ ขำเอ่ียม  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
       / ๑๓. นายพัฒนพงษ . . . 
 
 



   -  ๒  -  
๑๓. นายพัฒนพงษ แสงสุพรรณ แทน ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
๑๔. นางสุกัญญา  คลายสมาน แทน ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ  
๑๕. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๖. นายนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 

๑. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕  น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปน 
รายการใหม และญัตติอ่ืน ๆ  ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระการประชุม
ไปใหทานทราบลวงหนาแลวนั้น  วันนี้ มีสมาชิกมาประชุม ๑๓ ทาน  ครบองคประชุม           
จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  อานประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
            ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      ..................................................... 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ ไดกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต              
วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เปนตนไป  มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

              (ลงชื่อ)   เกรียงศักดิ์  มวงทอง 
                      (นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง) 
                 ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  วันนี้มีสมาชิกยื่นใบลาปวย จำนวน ๓ ราย ดังนี ้
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสุธี ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๒. นายอานนท ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๓. นายแสวง สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ซ่ึงผมพิจารณาแลวอนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 
            พ.ศ. ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
 
 



- ๓   -  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปใหทานสมาชิกไดรับทราบลวงหนาแลว มีสมาชิกทานใด 

จะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความตอนใดบางหรือไม 
 ถาไมมีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแกไข ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวารท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ....................................................  ไมมี  .................................................................. 
ประธานสภาเทศบาล               ................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๔.๑ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหาร  เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล   
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๑ – ๕) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (สำนักปลัดเทศบาล)  
                                โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญ คุณทวีศักดิ์   
ประธานสภาเทศบาล ประโยชนงาม ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม  สมาชิกสภาเทศบาล กอนอ่ืนตองขอบคุณทานนายกฯ ท่ี

ชวยดำเนินการใชรถแบคโฮไปขุดตนไมหลังบาน ตนออ ตอนนี้กำลังดำเนินการ ประชาชนชวย
ฝากขอบคุณทานนายกฯ ท่ีชวยดำเนินการ สวนเรื่องท่ี ๑ เก่ียวกับในชวงเทศกาลเวลามีงานทาง 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




