
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจำป พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี  ๑4  สิงหาคม  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. นายภัณฑารกัษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๘. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๙. นายสุชาต ิ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายอานนท  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
๑. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
๒. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
๓. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสุวรรณ  โมรา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
๖. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 

   ๗. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสำนักปลัด 
๘. นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร ผูอำนวยการกองชาง 
๙. นายจารุวัฒน  อนุกูล  แทนผูอำนวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๐. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอำนวยการกองวิชาการฯ 
๑๑. นางสายชล  ภาคศิริ  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๓. นางสราวรรณ ขำเอ่ียม  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑๔. นายพัฒนพงษ แสงสุพรรณ แทนผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
 
          / ๑๕. นางสุกัญญา . . . 
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   ๑๕. นางสุกัญญา  คลายสมาน แทนผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
   1๖. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

๑๗. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 
๑. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.0๕ น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผู มีเกียรติทุกทาน วันนี้ เปนวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาราง 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเรื่องอ่ืน ๆ  
   ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระการประชุมไปใหทานทราบลวงหนา 
   แลวนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม  ๑๔ ทาน ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม                 

          ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรยีกประชุม  

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  

                          ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           ................................................................... 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป  
พ.ศ. 256๓ เม่ือวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ ๒๕๖๓  กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เปนตนไป  มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓    
ตั้งแตวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

    (ลงชื่อ)   เกรียงศักดิ์  มวงทอง 
                               (นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง)  
        ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   วันนี้มีสมาชิกยื่นใบลา  จำนวน  ๓  ราย  ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสุธี   ศรีภักดี   สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)  
    ๒. นายนพดล   เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๓. นายแสวง สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)  
    ซ่ึงผมพิจารณาแลวอนุญาต 
     ดวยเทศบาลเมืองชัยนาท ไดมีคำสั่งแตงตั้งโอนยายพนักงานเทศบาล ซ่ึงได 

เปนผูผานการสรรหาใหดำรงตำแหนงในสายงานผูบริหาร จำนวน ๓ ราย ดังนี้ 
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     ๑. นางสายชล ภาคศิริ พนักงานเทศบาล ตำแหนงหัวหนาฝายสงเสริม 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) ดำรงตำแหนง   
ผูอำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)  
ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

๒. นายพรชัย ทิมแกว พนักงานเทศบาล ตำแหนงสัตวแพทย เทศบาลตำบล
วัดสิงห อำเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท โอนมาดำรงตำแหนง หัวหนาฝายบริการ
สาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

๓. นายชัยวัฒน กิตติวงศสุนทร พนักงานเทศบาล ตำแหนงผูอำนวยการ     
กองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เทศบาลตำบลปรุงใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
โอนมาดำรงตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) เม่ือวันท่ี 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓   

ขอใหแตละทานแนะนำตัวในท่ีประชุมดวยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป        
             พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัย ท่ี  ๒  ประจำป  พ .ศ . ๒๕ ๖๓  ไป ให ท ราบล ว งหน าแล วนั้ น   มีสมาชิ กท าน ใด 
   จะขอเปลี่ยนแปลง และแกไขขอความตอนใดบางหรือไม  ขอเชิญครับ ถาไมมีสมาชิก 
   ขอเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
   สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึน 

 

มตท่ีิประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   เปนอันวาสภามีมตเิห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ดวยกองวิชาการและแผนงาน ไดดำเนินการจัดทำผลการประเมินการจัดบริการ  
ประธานสภาเทศบาล สาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ป  ๒ ๕ ๖ ๓  ซ่ึ งป ฏิ บั ติ ต ามห นั งสื อ  ส ำนั ก งานคณ ะกรรมการการกระจายอำน าจ                     
ท่ี นร ๐๑๐๗/ว ๒๘๔๖ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ใหนำขอมูลท่ีไดจากการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ำมาตรฐานการ
จัดการบริการสาธารณะของเทศบาล รายงานตอท่ีประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

    4.๑ ญัตติ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ          
                                                       พ.ศ. 256๔  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนา 1 – ๘) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สำหรับการพิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล วาระ ๑ เปนการรับหลักการ ขอมติท่ีประชุมวาสมาชิกทานใดเห็นชอบดวยใหรับหลักการใน 

การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระท่ี ๑ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   รับหลักการเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เม่ือท่ีประชุมไดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระ ๑ แลว ลำดับตอไปนี้ใหท่ีประชุมแตงต้ังคณะกรรมการแปร
   ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมีจำนวนไมนอย
   กวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน โดยใหเสนอชื่อในท่ีประชุม ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ 
   ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวา ๒ คน การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน 
   เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนำวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ ของระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับโดยอนุโลม 

    ขอปรึกษาในท่ีประชุมวา จะแตงตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณ   รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะกำหนดใหมีก่ีคน ขอหารือในท่ีประชุม 
ครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๓ คน 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๓ คน 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบใหมีจำนวน ๓ คน ผมขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติฯ ทานท่ี ๑ ขอเชิญครับ 

นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทรงศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อนายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย เปนคณะกรรมการ
   แปรญัตติฯ 
   โดยมีผูรับรอง ๑. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๒. นายเอกชัย     ภูเปยม       สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เม่ือท่ีประชุมเสนอชื่อนายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑ มีผูใดจะเสนอผูอ่ืนหรือไม 

ท่ีประชุม   - ไมมี – 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  หากไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนก็ถือวานายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑ 
    ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒ ขอเชิญครับ 

นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อนายอานนท ลิ่วนภโรจน 
   สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒ 
 



 
- ๕   -  

    โดยมีผูรับรอง ๑. นายสุชาติ   สรสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๒. นายสุริยัน   ศรีภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เม่ือท่ีประชุมเสนอชื่อนายอานนท ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล เปน
คณะกรรมการประธานสภาเทศบาล แปรญัตติฯ คนท่ี ๒ มีผูใดจะเสนอผูอ่ืนหรือไม 

ท่ีประชุม   - ไมมี -   

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  หากไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนก็ถือวา นายอานนท ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒ 
    ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓ ขอเชิญครับ 

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม 
   สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓  
    โดยมีผูรับรอง ๑. นายโสพล   วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล 
            ๒. นายสุขสันต  ลัทธิเดช สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เม่ือท่ีประชุมเสนอชื่อนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓ มีผูใดจะเสนอผูอ่ืนหรือไม 

ท่ีประชุม   - ไมมี – 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  หากไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนก็ถือวา นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓  

    ดังนั้น สรุปผลการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจำป ๒๕๖๔ จำนวน ๓ คน ดังนี้ 

๑. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิ์กุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายอานนท  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชกิสภาเทศบาล 

 

 ในวาระ ๒ ข้ันการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรค ๓
 “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไมไดและในการพิจารณา 

วาระท่ีสองใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ิน 
มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น” 

 ขอใหสมาชิกเสนอวาจะใหกำหนดระยะเวลาแปรญัตติอยางไร ขอเชิญคุณภัณฑารักษ 
สินทรัพย ครับ 

นายภัณฑารักษ สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายภัณฑารักษ  
สมาชิกสภาเทศบาล สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับในการพิจารณาวาระท่ี ๒ ซ่ึงเปนเรื่องของการแปรญัตติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอเสนอใหมีการยื่นคำขอแปรญัตติ    
ในวันท่ี 1๗ สิงหาคม 256๓ ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 256๓ ในวันและเวลาราชการ   

                 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท และกำหนดวันพิจารณาแปรญัตติในวันท่ี 20 
สิงหาคม 256๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  



 
- ๖  - 

  ผูรับรอง  ๑. นายทรงศักดิ์    ประสิทธิหัตถ     สมาชิกสภาเทศบาล     
      ๒. นายศักดิ์สิทธิ์    กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอมานั้น ขอผูรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล (ผูรับรองถูกตอง) สำหรับการพิจารณาวาระท่ี 2 ซ่ึงเปนเรื่องการแปรญัตติงบประมาณรายจาย

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขอเสนอใหกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำแปรญัตติ          
ตอคณะกรรมการการแปรญัตติวันท่ี 1๗ สิงหาคม 256๓ ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 256๓       
ในวันและเวลาราชการ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท และกำหนดวันพิจารณาแปร
ญัตติในวันท่ี 20 สิงหาคม 256๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท  

 

    4.๒ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการจายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 
        พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองคลัง) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง    ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายปยะ เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา ๙ – ๑๑) 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มี สมาชิ กท าน ใดจะอภิ ป ราย ไหมครับ  ถ า ไม มี สมาชิ กท าน ใดจะอภิ ป ราย 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบกับญัตติขอรับความเห็นชอบการจายเงินทุน 

สำรองเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๓ ญัตติ ตอสัญญากูเงินเครดิตใหม ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เปนทุนหมุนเวียน 
    กิจการสถานธนานุบาล จำนวน 1 สัญญา  (สถานธนานุบาล) 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง   ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หนา ๑๒ – ๑๙) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบกับญัตติ ตอสัญญากูเงินเครดิตใหม ธนาคาร ธ.ก.ส.  

สาขาชัยนาท เปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 1 สัญญา  (สถานธนานุบาล) 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล 
    ๔.๔ ญัตติ ตอสัญญากูเงินเครดิต (ทบทวนเงินกูเครดิต) ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท   



-  ๖   -   
เปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาท            
  จำนวน 2 สัญญา  (สถานธนานุบาล) 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง   ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หนา ๒๐ – ๒๗) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบกับญัตติ ตอสัญญากูเงินเครดิต (ทบทวนวงเงินกูเครดิต)  

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาท            
จำนวน ๒ สัญญา  (สถานธนานุบาล)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืน ๆ  

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญครับ เชิญคุณโสพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายโสพล วงศสอาด  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายนายโสพล วงศสอาด สมาชิกสภาเทศบาล มีประชาชนฝากถามผมในท่ีประชุมแหงนี้ 

วารถเก็บขยะของสำนักงานเทศบาลท่ีไปเก็บทุกเชาแตถังขยะบางทีก็อยูริมถนน บางทีก็อยูใกล
กับรถวิ่งวางไวไมเปนท่ีเปนทางนะครับ ขอเรียนตอทานประธานไปยังคณะผูบริหารวาใหเก็บ
ขยะข้ึนรถแลวใหตั้งถังขยะใหเปนท่ีเปนทางหนอย ชาวบานเขาเลยมาฟองผมและถามวามี
ประชุมสภาเม่ือไหร ผมบอกวาวันนี้ เขาบอกดีแลวชวยพูดใหดวย จึงขอเรียนทานประธานสภา
ผานไปยังคณะผูบริหารชวยดำเนินการใหดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ครับ เชิญคุณสุริยัน ศรีภักดี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุริยัน ศรีภักดี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุริยัน ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในหมูบานมณเฑียรทองนะครับ 

รองมาขอปายบอกซอยหัวทายคือการรับของยกตัวอยางเชน เคอรี่ไปสงของตองถามบานนี้ซอย
นี้มันไมมีปายบอกซอย จึงรองขอทางทานประธานสภาวาแจงผูเก่ียวของ ประชาชนอยากได
ปายบอกซอยและตรงขามรานฟงเพลงรีสอรทนะครับซอยบานผูจัดการไฟฟา ตรงนี้ก็ไมมี       
นะครับ ขอบคุณครับ   

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ครับ ขอฝากไวดวย เรื่องปายบอกชื่อซอยชื่อถนนนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ไหมครับ เชิญคุณภัณฑารักษฯ ครับ 

นายภัณฑารักษ สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากใหมีการสำรวจแนวคันก้ันน้ำ 

ของเราตลอดเข่ือนเลย เพราะวาปนี้น้ำลงไปเยอะเลยและเวลาเราลงไปนั่งในแพหรือลองเรือ 
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ลงมาเราจะเห็นเลยวาสภาพของคันดินของเราบางทีมันทรุดลงไป ก็อยากใหดูแลใหมันกลับมา
แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ เผื่อวาจะมีปญหาเรื่องนี้ในอนาคตนะครับก็ไมแนวาปนี้หรือปไหนก็
อยากใหซอมแซมไวกอน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับปายบอก 
นายกเทศมนตรี  ชื่อซอย ขออนุญาตจะใหกองชางออกไปดูกอนวาจะทำเปนการชั่วคราวไดกอนไหม เพราะวา 

ปายท่ีบอกชื่อซอยมันตองทำหลายซอยอยู เหมือนกัน เพราะเราเคยทำมาทีนานแลว             
ถ าทำมันตองใช งบประมาณ จะติด ขัดนิ ดหนึ่ ง  อย าง ท่ี ผมเรียน ไวตั้ งแต ตอนตน  ๆ                   
ปงบประมาณ ๖๔ เรางบประมาณเราอาจไมเหลืองบลงทุนนะครับ ก็เดี๋ยวดูใหนะครับสำหรับท่ี
สำคัญกอน สำหรับเรื่องคันก้ันน้ำตามท่ีทาน สท.ภัณฑารักษฯ เปนหวงไวนะครับวาน้ำลงแลว
มันจะเกิดทรุดตัวหรือไม เราสำรวจไดนะครับ ขอขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะใหหนวยปองกันฯ 
โดยสำนักปลัดฯ เขาตรวจสอบตามแนวตาง ๆ ท่ีเราสามารถดูไดหรือเราอาจจะลองเรือดูวา
ตรงไหนจะเกิดชำรุดหรือวาจะเปนปญหา อาจจะตองมีผูรูดานนี้โดยตรงดวยคือเราดูเองอาจไม
เขาใจ เรื่องนี้ เปนเรื่องดีท่ีเราอาจจะตองไปดู ขอเรียนวาจะใหสำนักปลัดฯ ไปตรวจสอบ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ขอบคุณทานนายกฯ ครับ เชิญคุณทวีศักดิ์ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยู ๒ เรื่อง ท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมนะครับ      

เรื่องแรกเก่ียวกับเรื่องถังขยะ มีประชาชนมาเจอผมท่ีตลาดสดเขามาเลาใหผมฟงวามีเจาหนาท่ี
ไปเก็บเงินคาขยะใชไหมครับ แลวผูท่ีเสียเงินคาขยะก็ถามวาจะขอถังเพ่ิมไดไหม เจาหนาท่ีท่ีไป
เก็บบอกวาไมได ถาจะเอาถังขยะจะตองเสีย 300 บาท ผมมาคิดดูยังไงไมใหแตจะขายถังขยะ 
300 บาท มันเปนนโยบายของทานนายกฯ ผมก็ทราบดีวาจะไมใหมีถังขยะ แตนี้เจาหนาท่ีจะ
ขายถังขยะ ผมจึงอยากใหทานนายกฯ ตรวจสอบดวยจะดำเนินการยังไง เรื่องท่ี 2 ผมอานใน
หนั งสื อตั้ งงบป ระมาณ  ป  2 5 6 4  เห็ น ในหนั งสื อนี้ บ อก ไว ว าตั้ งงบป ระมาณ ให
กระทรวงมหาดไทยเก่ียว กับการเลื อกตั้ งท อง ถ่ิน ท่ีจะ มี ข้ึน ในภายภาคหน า ตั้ ง ไว         
1,000,000 บาท ผมคิดวามันไมนาพอนะครับทานนายกฯ จะทำอยางไร เพราะขณะนี้ท่ีผม
ทราบมาผูท่ีสมัครสมาชิกสภาจังหวัดในเขตอำเภอเมืองเขาขยายเขตถึงตำบลทาชัยขยายออกไป 
ขอใหทานนายกฯ ชวยตอบทีวาทานจะเอางบมาจากไหนถามันไมพอนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องถังขยะ 
นายกเทศมนตรี นะครับ ขอเรียนใหทานประธานสภาและทานสมาชิกไดรับทราบนะครับวา เรื่องถังขยะเรามี

นโยบาย ซ่ึงพยายามลดปริมาณถังขยะเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง            
ในเบื้องตนท่ีทาน สท.โสพลฯ ไดพูดไวเรื่องการวางถังขยะไมเปนท่ีเปนทาง 2 เรื่องนี้ถือวาเปน
เรื่องเดียวกันนะครับ ผมจะใหกองสาธารณสุขฯ ไปดูแลในเรื่องวางถังขยะไมตรงตามจุดเวลาท้ิง
แลวทำใหไมเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและอีกเรื่องตามท่ีทาน สท.ทวีศักดิ์ฯ เปนหวงท่ี 
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เจาหนาท่ีของเราไปพูดกับประชาชนเรื่องคาถังขยะ 300 บาท ขออนุญาตตรวจสอบกับ                
ทาน สท.ทวีศักดิ์ฯ ครับวาจุดไหน ตรงไหน บุคคลใด ซ่ึงอาจเปนในทางลับเรื่องพวกนี้เราตอง 
พยายามไมใหมีในองคกรเรา ขอขอบคุณ ทาน สท.ทวีศักดิ์ฯ ท่ีรับฟงปญหาชาวบานมา สำหรับ
ทานสมาชิกหลาย ๆ ทานท่ีสอบถามเรื่องการเลือกต้ังทองถ่ินนะครับ ขอเรียนวาการเลือกตั้ง
ทองถ่ินเราตั้งงบประมาณไปทุกปเกือบจะทุกป ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งนะครับ ผมไมแนใจ
ปท่ีแลวก็ตั้งนะครับ ปนี้เราตั้งเพราะมีหนังสือมา หนึ่งลานบาทใชสำหรับในเขตเทศบาล แลวใช
สำหรับเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาเทศบาลของเรา สวนการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดนั้น
เปนเรื่องของ อบจ. ไมใชเรื่องของเรานะครับ ขอเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบวาจริงอยูใน
เขตเรามีทาน สจ. ลงสมัครดวย แตวาเปนของหนาท่ีหนวยอำนวยการของ อบจ. ท่ีจะต้ังงบใน
เรื่องนี้ครับ สจ.ในเขตเหมือน สท. ในเขตของเรา ขอเรียนวาหนึ่งลานบาทนี้ผมวาเหลือเฟอ ผม
จำไดวาป 54 แคหาหรือหกแสนบาท ผมไมแนใจแตวาหนึ่งลานบาทคงเพียงพออยูแลวไมตอง
หวงครับ ขอบคุณครับ   

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ขอบคุณทานนายกฯ ครับ เชิญคุณเอกชัยฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเอกชัย ภูเปยม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายเอกชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล ภูเปยม สมาชิกสภาเทศบาล ฝากทานประธานสภาผานคณะผูบริหาร เก่ียวกับถนนท่ีลาดยาง 

ถนนแอสฟลทติก ผมไมทราบวาใชหรือเปลา ท่ียกฝาครอบข้ึนมาแลวเทยางสีดำลงไป ตอนนี้ทำ
ในซอยไชยภรณ มีประชาชนในซอยและนอกซอยฝากถามมาเก่ียวกับการทำงานวาจะทำอีก      
ก่ีซอย เพ่ือจะไดรับรู เก่ียวกับการเตรียมพรอมเก่ียวกับการเดินทางเขาออกภายในบาน        
ซอยไหนบางครับ ขอบคุณครบั  

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่อง 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณโครงสรางพ้ืนฐานนั้น สำหรับซอยไชยภรณในปงบประมาณนี้จะสิ้นสุดแคตรงจุด 

ปากซอยไชยภรณแคนั้น และมีอีกทานท่ีสอบถามนอกรอบมาเรื่องถนนเรียบคลองโพธิ์เปนหลุม
เปนบอ เม่ือคืนไดมีประชุมกลุม ทาน สท.นิกรฯ ไดสอบถามมา ขอเรียนวาจากการสอบถาม
ถนนเสนนั้นเปนของ อบจ. เปนผูดูแล จุดนั้นกองชางเทศบาลฯ เราไดทำหนังสือไปใหมาแกไข
ในเรื่องถนนท่ีเปนหลุมเปนบอนะครับ เพราะวาในสัญญาประกันของผูรับเหมาซ่ึง อบจ. เปน     
ผูเซ็นสัญญา หนวยดำเนินการตองเปน อบจ. นะครับ เรียนทาน สท.นิกรฯ ไดรับทราบนะครับ 
ฝายเลขานุการสภาฯ สำหรับเรื่องงบประมาณท่ีจัดทำในซอยไชยภรณนั้นมีแคซอยเดียวนะครับ
ตรงอ่ืนยังไมมีนะครับ เพราะวาดวยงบประมาณในปนี้อยางท่ีเรียนใหทราบของเรางบประมาณ
ป 63 ลดลงไปเยอะเนื่องจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนนั้นเรามีมาตรการลดหยอนภาษีโรงเรือน
ใหประชาชน เลยทำใหงบประมาณไมเพียงพอรายการท่ีจะทำงบโครงสรางพ้ืนฐาน แตท่ีทำอยู
เปนของงบปท่ีแลวแตวามันขามปมาปนี ้เดี๋ยวทานจะสงสัยกันวาปนี้มีเงินทำถนน ไมใชนะครับ
เปนของปท่ีแลวผูกพันมาจนถึงปนี้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณกิตติ์ชนมฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ์ชนม 
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เก่ียวกับเรื่องเข่ือนเรียงหิน ปจจุบันนี้มีประชาชนท่ัวไปใช 

เข่ือนเรียงหินเปนท่ีจอดรถแลว เอารถยนตข้ึนไปจอด ซ่ึงเจตนารมณของเทศบาลฯ สรางไวให
เปนท่ีออกกำลังกายและพักผอนหยอนใจของประชาชนท่ัวไป บางทานไมมีท่ีจอดรถก็ข้ึนไป
จอดเลยจอดเปนเจาของท่ีเลยครับ ผมอยากใหพิจารณานะครับเพ่ือความเหมาะสมและความ
สวยงามและเพ่ือประชาชนในเขตเทศบาล ขอใหพิจารณาหามการนำรถข้ึนไปจอด เพราะวา
บริเวณหนาเรือนจำจังหวัดชัยนาทปจจุบันรถมอเตอรไซคจอดจองฟุตบาท แตรถยนตข้ึนไปจอด     
เพ่ือเยี่ยมญาติ ซ่ึงไมใชเจตนารมณของคณะผูบริหารท่ีสรางมา ขอพิจารณาดวยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เรื่องนี้เราเคยคุยกันแลวนี้ครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับบริเวณเข่ือน 
นายกเทศมนตรี  เรียงหินเปนปญหาเรื้อรังมาโดยตลอด สืบเนื่องจากตลาดเย็นวันศุกรเปนตน มาทำใหพ่ีนอง 

ประชาชนโดยสวนใหญคิดวาจอดได แตจริงๆ แลวโดยหลักการคือเราไมไดอยากใหจอดรถ
เพราะวาเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเราสามารถใชออกกำลังกายได          
เพราะพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลฯ เรามีพ้ืนท่ีสาธารณะนอยมากครับ  

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เราติดปายไดไหมครับ มีคำสั่งปรับเลย 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  ผมจะไปดูปญหาอุปสรรคของมันกอนถาเราติดปายแลวปฏิบัติไมไดกลายเปนไม
นายกเทศมนตรี  ศักดิ์สิทธิ์ คือผมไปดูปญหากอนวามันเกิดอะไรข้ึนท่ีทานข้ึนมาจอดบนเข่ือนเรียงหิน คงตองให 

เจาหนาท่ีหนวยหนึ่งไปดูเรื่องนี้ และในป 2564 นี้ในชวง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายป 
2564 ของรัฐบาลมีงบการปรับปรุงเข่ือนเรียงหิน 9 ลานบาท ซ่ึงผมตองไปชี้แจงวันท่ี 17 
ส.ค. 63 นี้ ซ่ึงถาตัวนี้ผานงบประมาณอันนี้เข่ือนเรียงหินก็ไดงบปรับปรุง 9 ลานบาท ซ่ึงตอน
นั้นเราอาจมีวิธีท่ีดีกวาเราไปติดปาย เบื้องตนจะไปรับทราบอุปสรรคปญหาของเขากอนมันคือ
อะไรท่ีจะจอดตรงนั้นคืออยูดี ๆ เราไปติดปายกลัววาเกิดไมเขาใจกันเขาก็ข้ึนไปจอดอีก เพราะ
เราไปบังคับใชกฎหมายมันจะเกิดมีเหตุการณพูดจาปะทะกันได คณะผูบริหารขอเรียนวาไป
ดูกอนแลวจะมาเรียนใหท่ีสภาเทศบาลรับทราบนะครับ ขอเรียนวาในปหนาเรามีโอกาสท่ีได
งบประมาณเข่ือนเรียงหิน ๙ ลานบาท ซ่ึงอยูในชวง พ.ร.บ. ของรัฐบาลแลว ซ่ึงเหมือนรางเทศ
บัญญัติงบประมาณของเทศบาล ถาสภายกมือผานก็จบ คือวาเราก็ไดเงินปรับปรุงเข่ือนเรียงหิน         
9 ลานบาท ตรงนั้นเรามาดูแบบแปลนจะทำจุดไหนจะเกิดความสอดคลองในการแกปญหา
อุปสรรคตรงนั้นได ขอเรียนใหสภาแหงนี้ไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ หากไมมีผมขอนัดประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลทำการ      

แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระ ๒ 
วาระ ๓ ในวัน ท่ี  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน             
ขอปดประชุมครับ 
    

ปดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




