
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  2  ประจำป พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
วันจันทรท่ี  2๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม         ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
   2. นายโสพล  วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล 
   3. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   4. นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   5. นางสาวศศิธร  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายภัณฑารกัษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   7. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
   8. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล   
   9. นายสุชาต ิ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   10. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   11. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑2. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายชื่อผูไมมาประชุม 

๑. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)  
๒. นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)  
๓. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
2. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 
๕. นายสุวรรณ  โมรา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
๗. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๘. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสำนักปลัด 
๙. นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร ผูอำนวยการกองชาง 
๑๐. นายสุชาต ิ  อรุณเมือง ผูอำนวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๑. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอำนวยการกองวิชาการฯ 
๑๒. นางสายชล  ภาคศิริ  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
๑๓. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๔. นางสราวรรณ ขำเอ่ียม  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 
       /15. นางกัสมาพร. . .  



   -  ๒  - 
๑๕. นางกัสมาพร บัวภิบาล ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 

 1๖. นางสุกัญญา  คลายสมาน แทนผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร. เขาทาพระ 
๑๗. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๘. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.0๕  น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผู มีเกียรติทุกทาน วันนี้ เปนวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี 2 ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณา
   รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี 2 และ 
   วาระท่ี 3 ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระการประชุมใหทานทราบแลวนั้น  

วันนี้มีสมาชิกมาประชุม  ๑๔  คน  ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  วันนี้มีสมาชิกยื่นใบลา  จำนวน  ๓   ราย 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายสุธ ี ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
    2. นายอานนท ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
    3. นายแสวง สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ซ่ึงผมพิจารณาแลวอนุญาต  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   - ไมมี - 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

     3.1 ญัตติ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
           พ.ศ. 256๔ ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล พิจารณารางเทศบัญญัติฯ 
ประธานสภาเทศบาล อานรายงานการประชุม ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย  อานรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หนา 1) 
 
นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดอานรายงานการประชุมฯ ตอสภาเทศบาลไปแลวนั้น  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดขอแปรญัตติใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ ผมขอมติท่ีประชุม  
   สมาชิกทานใดเห็นดวย โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวนวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย ดังนั้นจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นสมควรใหตรา
ประธานสภาเทศบาล เป น เทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ าย ประจำป งบประมาณ  พ .ศ . 256๔  หรือ ไม   
   ทานใดเห็นสมควรใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   โปรดยกมือข้ึน 

 



- ๓   - 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และเสนอผูวาราชการจังหวัดชัยนาทพิจารณาตอไป 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   
     3.2 ญัตติ ขออนุมัติใชเงินบำรุงศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท
         (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปยะ เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา ๒ – 16) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายจะขออภิปรายไหมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดขออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติใชเงินบำรุงศูนยบริการ 

สาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๓.๓ ญัตติ การสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการ 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน       
   เทศบาลเขาทาพระ (กองการศึกษา) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หนา 1๗) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 คน ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติ์ชนม  ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตต์ิชนม  ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายสุริยัน ศรีภักดี 

เปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครับ ขอสมาชิกรับรองครับ 

มติท่ีประชุม  สมาชิกรับรอง ๒ คน ผูรับรองถูกตองครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ 1 คน 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายกิตติ์ชนม  ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตต์ิชนม  ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายสุริยัน ศรีภักดี 

เปนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ 1 คน ครับ ขอสมาชิกรับรองครับ 
 
 



- ๔   - 

มติท่ีประชุม  สมาชิกรับรอง ๒ คน ผูรับรองถูกตองครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 1. คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ นายสุริยัน  ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ คือ นายสุริยัน ศรีภักดี  
                       สมาชิกสภาเทศบาล 

    ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายจะขออภิปรายไหมครับ ถาไมมีสมาชิกทานใด 
ขออภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมสมาชิก ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติการสรรหาและคัดเลือก 
สมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ (กองการศึกษา)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อ่ืน ๆ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน  ๆท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญคุณภัณฑารักษฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายภัณฑารักษ  สินทรัพย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชกิสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องแจงใหทานประธานสภาผาน 

ไปยังคณะผูบริหารนะครับ บริเวณเข่ือนเรียงหินหนาจวนผูวาฯ ตนไมบนเข่ือนเรียงหินท่ีปลูกไว
ตั้งแตแรกท่ีสรางเข่ือนเรียงหินคือตนชัยพฤกษ ซ่ึงคอนเซ็ปตของเขาคือดอกชัยพฤกษดอกไม
ประจำจังหวัดชัยนาทก็เลยปลูก ตอนนั้นเปนชัยพฤกษ แตตอนนี้มันมีบางตนมันตายเราเลยเอา
ตนอ่ืนไปปลูกแซม ปกติมันจะเปนตนชัยพฤกษท้ังแถว แตตอนนี้มันเปนเปนตนอะไรบางไมรูถา
เปลี่ยนไดอยากใหเปนตนชัยพฤกษท้ังแถวนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เดี๋ยวลองไปดูกอน 
นายกเทศมนตรี  วามันจะเปลี่ยนอยางไรเดี๋ยวจะมาเรียนใหทานสมาชิกทราบอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล มีประชาชนฝากมาใหถามคณะผูบริหาร 

ผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล เก่ียวกับการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เสียงตามสาย
ประกาศวาใครไดรับหนังสือแจงการประเมินใหมาเสีย แตบางรายเขายังไมไดรับหนังสือแจง   
การประเมินนี้ใกลจะหมดเขตแลว จะทำอยางไรสำหรับผูท่ียังไมไดรับหนังสือแจงการประเมินฯ 

 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องการเสีย 
นายกเทศมนตรี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จากเดิมเปนวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เลื่อนมาเปน 30  กันยายน 

2563 ขยายเวลาใหนะครับ เดี๋ยวผมจะใหทางกองคลังตรวจสอบ เรื่องหนังสือตาง ๆ และ
ประชาสัมพันธจะไดท่ัวถึงบางทานอาจไมทราบจริง ๆ มันเปลี่ยนวันเวลาใหม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณศศิธรฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ดิ ฉันนางสาวศศิธร 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเรียนทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารและ 

ฝากไปยังกองสาธารณสุขฯ ขอปรึกษาเรื่องสุนัขจรจัด ตอนนี้มีปญหามากคือสุนัขจรจัดกลุม
ใหญมากมาสรางความเดือดรอนบริเวณถนนวงษโต ถนนพรหมประเสริฐ แถวสี่แยก ถึงฤดูของ
เขาก็จะมารวมตัวกันก็จะเกิดการกีดขวางการจราจร อยากใหทางเทศบาลฯ แกไข อีกเรื่องหนึ่ง 
เรื่องยุงตอนนี้รูสึกยุงจะเยอะมาก ขอใหกองสาธารณสุขฯ ชวยกำจัดยุงใหกับพ่ีนองชาวจังหวัด
ชัยนาทดวย ขอบคุณคะ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ขอบคุณ สท.ศศิธรฯ  
นายกเทศมนตรี  เรื่องสุนัขจรจัดและเรื่องยุง ตอนนี้กองสาธารณสุขฯ มีแผนการฉีดอยูตลอด แตอยางวาเมือง 

ชัยนาทเปนเมืองท่ีราบลุมมีแมน้ำเยอะ เวลาฝนตกก็มีน้ำทวมขังไมใชในเขตเทศบาลฯ  
อยางเดียว บริเวณรอบนอกก็เปน ตรงนี้เปนจุดปญหาของเราท่ีเราตองแกไขปญหา แตท้ังนี้  
กองสาธารณสุขฯ ก็ไมไดนิ่งนอนใจก็พยายามทำแผนในการฉีดยุงตลอด เดี๋ยวผมจะเขมงวด
เก่ียวกับการฉีดยุงและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุนัขจรจัด ซ่ึงเปนปญหาของท้ังประเทศ สืบเนื่องจาก  
ถายอนหลังไป 3 – 4 ปท่ีแลวเราจะไมคอยมีเรื่องสุนัขจรจัด แตตอนนี้มีปญหามากเนื่องจาก
กฎหมายเปลี่ยนไปนะครับ คือตอนนี้พ่ีนองประชาชนจะไมทราบ เพราะวาเรื่องสุนัขจรจัดการ
กำจัดหรือเขาไปดูแลสุนัขจรจัดตอนนี้ เปนหนาท่ีของปศุสัตวแตเราก็อยากทำหนาท่ีนี้อยู
เพียงแตวาผูรักษากฎหมายฉบับนี้ไมใชเรา เปลี่ยนไปแลวตอนยุค สนช. เขาออกกฎหมายใหม 
เขาใหทางปศุสัตวซ่ึงมีขาราชการ พนักงานไม ก่ีทาน ซ่ึงจะทำท้ังจังหวัดมันเปนไปไมได          
แตกฎหมายไปกำหนดอยางนั้น ทำใหเราทำงานลำบากข้ึน ตอนนี้เราทำหนังสือไปยังปศุสัตว
จังหวัดเพ่ือใหมารวมกับเราเรื่องการดูแลสุนัขจรจัด โดยเอาเจาหนาท่ีของเราแตเจาหนาท่ีของ
เขาตองมาเพราะวาเรื่องกฎหมาย เราไปทำเองไมไดเพราะวาไมไดถือกฎหมายฉบับนี้เทาท่ี
ทราบมันมีชวงหนึ่งวาเรื่องการฉีดยาสุนัขตาง ๆ เราตองหยุดฉีดไปพักหนึ่งท่ีเราไปซ้ือไมไดคือ
เกิดจากกฎหมายท่ีระเบียบออกมาแลวแลวมันไปสอดคลองกับการทำงาน เพราะวาฉีดมายี่สิบ
สามสิบป จนไดรางวัลธรรมาภิบาล เรื่องพิษสุนัขบาหรือสุนัขจรจัดในรอบ 15 ปข้ึนไปทานจะ
ไมเคยเห็นในเขตเทศบาลฯ เรา ท่ีเปนจุดเดนของเราในยุคเกา ๆ ท่ีเราเคยทำ แตตอนนี้
กฎหมายมันเปลี่ยนไปทำใหเรามีปญหามากเลย ไดเรียน ผอ.สาธารณสุขฯ อีกครั้งหนึ่งเรื่องสุนัข
จรจัดเลยทำใหรูวาตอนนี้กฎหมายมันข้ึนกับปศุสัตว แตไดทำหนังสือไปแลวสักอาทิตยหนึ่งแลว 
เดี๋ยวเราคงมีมาตรการวาจะทำอยางไร อาจจะตองประกาศกอนหรือเปลาเพราะวาเรื่องสุนัขนี้
บางคนเลี้ยง 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




