
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ ประจำป พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๖  พฤศจิกายน  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  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖. นายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายสุชาต ิ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายชื่อผูไมมารวมประชุม 

๑. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย) 
๒. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย) 
๓. นายนพดล  เจริญหินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย) 
๔. นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย) 
๕. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 

 รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 
๕. นายสุวรรณ   โมรา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 

   ๗. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสำนักปลัด 
๘. นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร ผูอำนวยการกองชาง 
๙. นายสุชาต ิ  อรุณเมือง ผูอำนวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๐. นางสาวสุกัญญา ออนพร  หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ  

รก. ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๑๑. นางสาวสุวพีร เชาวลิต  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๒. นางสราวรรณ ขำเอ่ียม  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นายไพรัตน  ปนชูศรี  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
๑๔. นางสาวโสภา เกิดนอย  แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ. วัดหัวยาง 
 
       /๑๕.นางนันทิยา . . . 



- ๒   - 
๑๕. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 
๑. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล  (ประชุมผูบริหารและปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดชัยนาท ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ท่ีศาลากลางจังหวัดชัยนาท) 
๒. นางกัสมาพร  บัวภิบาล ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ 

ญัตติ ขอความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษา
ของสภาเทศบาลเมืองชัยนาท และญัตติอ่ืน ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบ
วาระการประชุม ไปใหทานทราบลวงหนาแลวนั้น วันนี้ มีสมาชิกมาประชุม ๑๒ ทาน          
ค ร บ อ ง ค ป ร ะ ชุ ม  จึ ง ข อ เป ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ข อ เชิ ญ เล ข า นุ ก า ร ส ภ า เท ศ บ า ล                           
อานประกาศเรียกประชุม  

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป 
           พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      .................................................... 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี ๒๗  
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ไดกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ.  ๒๕๖๓      
ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน นั้น  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

     (ลงชื่อ)   เกรียงศักดิ์  มวงทอง) 
                       (นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง) 
         ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  วันนี้มีสมาชิกยื่นใบลาปวย จำนวน ๕ ราย  ดังนี ้
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสุธ ี ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

     ๒. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล        (ลาปวย) 
 ๓. นายนพดล เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย)  
 ๔. นายอานนท ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
 ๕. นายแสวง สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
 ซ่ึงผมพิจารณาแลวอนุญาต 
 
 
 



- ๓  -  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
   - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
ประธานสภาเทศบาล       สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปใหทานสมาชิกไดรับทราบลวงหนาแลว          

มีสมาชิกทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความตอนใดบางหรือไม  
  ถาไมมีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแกไข ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓  
 วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ดวยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ไดดำเนินการจัดทำแผนการ 
ประธานสภาเทศบาล ดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองชัยนาท ซ่ึงปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอสงแผนดำเนินงานดังกลาว ใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานเพ่ือรับทราบตอไป 

                                  ดวยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงานไดดำเนินการจัดทำการติดตาม 
    และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปงบประมาณ  
    ๒๕๖๓ ซ่ึงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงกำหนดให
    ผูบริหารทองถ่ินรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เสนอสภาเทศบาลเพ่ือ 
    รับทราบ ดังนั้น จึงขอสงผลการติดตามฯ ดังกลาวใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเพ่ือรับทราบ
    ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
  ๔.๑ ญัตติ ขอความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการ 
               ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
      (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญตัวแทนฝายสภาเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายปยะ เหลาสุวรรณ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๑ – ๒) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขอความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการ 
                                ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองชัยนาท (สำนักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือข้ึน 
 
 



- ๔    - 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีตัวแทนฝายสภาเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองคลัง) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา ๓ – ๘) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (กองคลัง)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ      
    พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หนา ๙ – ๑๔) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานท่ีศูนยบริการ
       สาธารณสุข ๑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายปยะ  เหลาสุวรรณ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หนา ๑๕ – ๑๙) 
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นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล       ทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานท่ีศูนยบริการ 
                                สาธารณสุข ๑  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืน ๆ   

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุม ขอเชิญคุณสุชาติ สรสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายสุชาติ  สรสิทธิ ์  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสุชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาล สรสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมไดรับขอรองเรียนจากประชาชนตรงสี่แยกซอยเทศบาล ๑๑ 
 เชื่อมตอกับถนนชัยณรงคดานหลังโรงสีศรีธนะตรงไปบานหัวรอ ตรงจุดนี้ครับ 
 ท านประธานสภาเกิด อุบั ติ เหตุบ อยครั้ งมาก ท้ั งกลางวันและกลางคืน  มีรถยนต  
 รถจักรยานยนตเฉ่ียวชนเปนประจำมีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส บางรายเสียชีวิตก็มี ผมก็ไมทราบ
 เหมือนกันวาเปนเพราะอะไร ผมก็ขับรถไปดูท่ีเกิดเหตุ  ถาจะถามวาถนนมันแคบไป ไฟฟาไม 
 สวางพอหรือไหลทางมีตนไมตนหญาปกคลุมมองไมเห็นเสนทาง ทำใหเกิดอุบัติเหตุไดตรงนี้ก็ 
 นาจะเปนไปได เพราะวาไฟฟาผมไปดูท่ีเกิดเหตุแลวมันไมสวางพอ ก็อยากใหติดไฟฟาแสง
 สวางเพ่ิมสัก ๒ – ๓ ดวง เพราะวาตรงนั้นมันมีตนไมระหวางปากซอยเทศบาล ๑๑ มีตนไมอยู 
 ตนหนึ่งขวามือตรงปากซอยมันไปบังทางมันเลยมองทัศนวิสัยไมดี เลยอยากใหติดไฟเพ่ิม  
 ๒ – ๓ ดวง นาจะดีนะครับ และตรงสี่แยกตรงนั้นผมอยากใหติดปายใหเปนท่ีสังเกตไดวา
 มาถึงสี่ แยกแลวน าจะมีสัญญาณบอกไฟกระพริบหรือติดป ายบอกวาใหหยุดและ             
 ถนนเสนชัยณรงคเสนนี้ยาวตลอดสายเลยอยากจะใหตัดก่ิงไมหรือตนหญาท่ีมันข้ึนบนไหลทาง 
 ท่ีมันข้ึนปกคลุมเสนทางไปหมดมองแทบจะไมเห็น ถาหากเราทำตรงสามขอนี้ได ผมวานาจะ
 ลดอุบัติเหตุไดไมมากก็นอย ฝากไวดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่อง 
นายกเทศมนตรี อุบัติเหตุท่ีเกิดบริเวณสี่แยกโรงสีท่ีเราเรียกติดปากคือถนนเสนท่ีไปทางหัวรอนะครับ เสนตัดท่ี 
 เปนเสนรองท่ีผานเทศบาลฯ คือเม่ือกอนเปนทางชนบทเวลาข้ึนมาทางเสนทางไปหัวรอจะ  
 เปนเนิน เม่ือกอนรถก็จะวิ่งชาลงท่ีนี่ทางตรงนี้มันแทบเสมอกันเปนระนาบเดียวกันหมด ทำให 
 การวิ่งบางคนวิ่งมาจากถนนเสนรองมาจากเทศบาลฯ คือเสนหลังโรงสีวิ่งมาบางทีไมทราบวา 
 เปนเสนรองวิ่งผาทะลุมาเลยเกิดอุบัติเหตุ เพราะวาบางเสนทางมาจากถนนชัยณรงครถจะวิ่ง 
 เร็วสวนใหญ เพราะวาเปนเสนทางยาว ไดรับการรองเรียนจากประชาชนวาเกิดอุบัติเหตุบอย 
 ทาน สท.ศศิธรฯ เคยไดแจงไลนมาบอก เราไดทำหนังสือถึงจราจรแลวเพราะวามันเปน
 เสนทางหลวง เราตองใหทางจราจรรับทราบดวย เพราะวาเราไมไดถือ พ.ร.บ.ฉบับนี้แตวา
 ตำรวจทำหนังสือมาแลววิธีแกปญหาและอยูในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ตอนนี้คือทำติดตั้ง 
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 ปายตามท่ี ทาน สท.สุชาติฯ แนะนำ อยางท่ี ๒ คือทำลูกระนาดถนนนะครับ  อยางท่ี ๓  
 ทาน สท.สุชาติฯ เสนอมา ๒ อยางเราทำแลว อยางท่ี ๓ ทานอยากใหเพ่ิมแสงสวางอันนี้ฝาก
 กองชางไวดวย การติดตั้งไฟกระพริบดวยสวนเรื่องตนไมใหกองสาธารณสุขฯ ไปดูแล ตรงนี้เรา
 สอบถามไปทางตำรวจแลว ทางตำรวจตอบหนังสือมาแลววาเราตองทำอยางไร และเราจะ
 ปฏบิัติตามท่ี ทาน สท.สุชาติฯ และทาน สท.ศศิธรฯ แนะนำมา ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม  
ประธานสภาเทศบาล  

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เม่ือชวงเชาผมเขาตลาดสดมามี 
 ประชาชนมาคุยดวย ๒ ทาน เก่ียวกับการเสียภาษีครับ เขาบอกวาเขาปลูกบานแลว    
 บานเลขท่ี ๓๓/๓ ซอยเทศบาล ๖ เขาก็มาเสียภาษี เขาบอกวาใหเสียภาษีในท่ีดินวางเปลาไป
 กอนและเขาก็ยอมเสียภาษีไป ๑ ปและปตอๆ มานี่อยางท่ีวาจะใหเสียภาษีในท่ีดินวางเปลา
 ไปอีก เขาก็บอกวาเขาปลูกบานแลวเขาก็ไมยอมเสียและมีหลายบาน และบานเลขท่ี         
 ๒๔/ ซอย ๓๑ และ ๒๗ ซอยเทศบาล ๕/๑ เหมือนกันเขาก็ไปติดตอเทศบาลวาตองเสีย 
 ภาษีไหม ทางเทศบาลฯ  ฝายจัดเก็บรายไดเขาบอกวาไมตองเสีย อยู ๆ วันดีคืนดีมีหนังสือไป 
 หาเขาและใหมาเสียภาษีและเสียเงินเพ่ิมดวย แลวอยางนี้จะทำอยางไรครับ ปตอ ๆ ไปผม
 อยากใหฝายจัดเก็บรายไดชวยอธิบายดวยครับ เพราะทานนายกฯ คงจะไมทราบเรื่องอยางนี้  
 และอีกอยางเรื่องอยางนี้ มันงายใหฝายจัดเก็บรายไดประสานไปท่ีกองชางวาบานเลขท่ีนี้ปลูก
 อยูท่ีไหน เนื้อท่ีเทาไร งายเรื่องแคนี้และอีกเรื่องหนึ่งท่ีทานนายกฯ จัดงบประมาณรวม 
 สิบลานบาทท่ีเข่ือนเรียงหินหนาศาลากลางจังหวัดชัยนาทเรื่องปรับภูมิทัศนนะครับ ผมอยาก
 เรียนวาถาเปนไปได ผมอยากใหทานนายกฯ ทุบกระเชาดีกวา เพราะเราใชงบประมาณ สูงรวม
 สิบลานบาทเนื้อท่ีในนี้เขาบอกวา ๕๘๐ ตร.ม. เปนไปไดหรือครับ พ้ืนท่ีในระแวกนั้น  
 ผมวามันมากกวาในบัญชีท่ีลงในนี้ ๕๘๐ ตร.ม. และทำไมลง ๕๘๐ ตร.ม. ขอใหชวยตอบท่ีครับ 
 ขอบคุณ ครับ  

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับ 
นายกเทศมนตรี ทาน สท.ทวีศักดิ์ฯ ไดรับเรื่องรองเรียนของผูเสียภาษีมา สำหรับผูเสียภาษีมันเปนปญหาท้ัง 
 ประเทศ เนื่องจากเปน พ.ร.บ. ใหม ซ่ึงเราตองไปคำนวณใหม ซ่ึงการสำรวจตองใชวิธีการ   
 เดินเทา การเดินเทาคือเราตองไปสำรวจสถานทีจริงวามีพ้ืนท่ีท่ีวางเปลาหรือไมวางเปลา        
 ก็มีปญหาซับซอนเยอะไมใชเฉพาะ ๒,๓ ราย ก็ไมเปนไรเดี๋ยวเอาขอมูลจากทานสมาชิกและ
 อาจจะไปชี้แจงกับชาวบานไปตรวจสอบอีกทีวาตรงไหนท่ีเราสามารถผอนผันไดถามีอำนาจ  
 นะครับ เราก็ผอนผันไดเพราะมันมีเรื่องรับอุทธรณ ผมมีหนาท่ีรับเรื่องอุทธรณไมไดมีหนาท่ี
 ประเมินตำแหนงของนายกเทศมนตรีไมไดเปนผูประเมินภาษี คนท่ีประเมินภาษีคือ 
 ปลัดเทศบาลมีอำนาจในการประเมิน เขาไมใหอำนาจนายกเทศมนตรี เพราะนายกเทศมนตรี  
 ก็ตองเสียภาษีบำรุงทองท่ี ขอเรียนวาเอาขอมูลจากทานสมาชิกไปใหทางกองคลังเขาดู 
 สำหรับพ้ืนท่ีท่ีทานสมาชิกทราบมาพ้ืนท่ีเข่ือนเรียงหินคงจะไมใช ๕๘๐ ตร.ม. คงตองเกินความ
 ยาวตก ๕๐๐ ตร.ม. แลวขอมูลอาจผิดพลาดกองชางมีขอมูลมาไหมครับ ขอไปเรื่องอ่ืนกอน  
 ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณโสพล วงศสอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโสพล  วงศสอาด  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล ผมไปทุกวันท่ี 
 เข่ือนเรียงหินผมไปออกกำลังกายทุกวัน มีคนฝากมาถามเหมือนกัน มีสมาชิกพูดก็ดีแลว      
 ผมก็ขอเสริมวาควรจะรื้อกระเชาเสียมันเปนขยะ ๆ ท่ีสำคัญดวยคนผานไปมาถามวามันคือ 
 อะไร ผมก็ตอบวากระเชาขามไปฝงโนน แลวชาวบานถามตอวาไมทำแลวหรือ ผมตอบวา
 ตอนนี้มันเสียพังหมดแลวและชาวบานถามตอวาทำไมไมเอาออกแลวมาถามซ้ำอีกผมตอบไป 
 ดี ๆ วาในฐานะท่ีเราเปนสมาชิกสภาเทศบาลครับผมจะไปแจงเทศบาลใหดำเนินการ         
 ผมจึงเรียนทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารวากระเชาไฟฟาท่ียังมีอยูรื้อออกไดไหมครับ 
 เอาไว ก็ ไม ใชอะไรไดแล ว ท านประธานสภาถามคณะผูบริหารจะได ไหมรื้อได ไหม               
 มันยากขนาดไหน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่อง
กระเชา 
นายกเทศมนตรี ท่ีทาน สท.ทวีศักดิ์ฯ และทาน สท.โสพลฯ ใหความคิดเห็นมานั้นควรใหเอาออก ผมก็เห็นดวย 
 แตอำนาจในตัวกระเชานั้นเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาทไมใชของเรา เคยหารือ
 กับฝายจังหวัดเวลามีประชุม เขาจะมีประชุมฝายทองถ่ิน นายกเทศมนตรี นายกองคการ
 บริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท รวมประชุมทุกเดือน ก็เคย
 นำเสนอเรื่องนี้การยายกระเชามีคาใชจายสูง ผมก็เพ่ิงรูก็คงจะหลายลานบาท รื้อ ยาย ทุบ ท้ิง  
 ไดเคยคุยกับทางจังหวัดไวบางแลว แตก็เห็นเรื่องเงียบไปแตไมเปนไรเดี๋ยวผมจะลองเอาเรื่องนี้
 ไปจุดประเด็นใหม เพราะวาพ้ืนท่ีตรงกระเชามันนาจะทำไดหลายอยาง อาจจะมีพ้ืนท่ีสำหรับ
 ใหประชาชนออกกำลังกายตาง ๆ  เพราะวาพ้ืนท่ีสาธารณะของจังหวัดชัยนาทในเขต    
 เทศบาล ฯ มันนอยอยูแลว พ้ืนท่ีตรงนี้เราจะสงวนเอาไวหลาย ๆ ทานท่ีจะไมใหรถจอดตาง ๆ 
 เรากำลังวางแผนอยูท่ีจะทำอยางไรไมใหรถจอด และชวงท่ีเราปรับปรุงจะมาปรึกษาหารือกัน
 วาจะใชวิธีไหนครับ ขอเรียนเรื่องกระเชาผมจะลองติดตามดูแตวาขอเรียนวามันไมใชอำนาจ
 เราเปนอำนาจขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาทกระเชาเปนขององคการบริหารสวน
 จังหวัดชัยนาท ตอนนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนองบประมาณมาตัวนี้ตกเปนขององคการ
 บริหารสวนจังหวัด สำหรับพ้ืนท่ีนะครับไมใช ๕๘๐ ตร.ม. ครับ ขอมูลอาจผิด ความยาวนาจะ
 เปน ๔๐๐ – ๕๐๐ ตร.ม.ตรงเข่ือนเรียงหินฯ ดูดวยสายตาพ้ืนท่ีตรงนี้ ท่ีจะปรับปรุง       
 ๗,๗๐๐ ตร.ม.ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวศศิธร 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอตอเนื่องเก่ียวกับบริเวณเข่ือนเรียงหิน เนื่องจากวา 
 ทางคณะผูบริหารจะปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนเรียงหิน ดิฉันไดรับรองเรียนจากประชาชน
 เก่ียวกับเรื่องตนไมตนตีนเปดหรือเรียกอีกชื่อวาตนพญาสตับรรณ ปจจบุันสงกลิ่นรบกวน 
 



- ๘   - 
 ชาวบาน และชาวบานไดทนกับกลิ่นมาหลายปแลวเลยรองเรียนมาวาอยากใหคณะผูบริหาร
 ชวยเอาแนวคิดเรื่องนี้ไปคิดดูวาควรท่ีจะตัดออกหรือทำอยางไรใหกลิ่นมันเบาบางลง  
 ขอบคุณคะ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เชิญคุณโสพล วงศสอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโสพล  วงศสอาด  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ี 
 ทาน สท.ศศิธรฯ ไดสอบถามทานประธานสภาเรื่องเข่ือนเรียงหิน ผมไปทุกเชา-เย็น          
 ออกกำลังกายชาวบานมาบนกับผมวามันไมใชแลวทำไมไมรื้อออก ผมบอกตองถาม 
 คณะผูบริหารผมกอนกอนหนานั้นผมไมรูวาเปนของใครของเทศบาลหรือขององคการบริหาร
 สวนจังหวัดชัยนาทผมเพ่ิงรูวันนี้เองมันนานมาแลวเปน ๑๐ ป ผมจำไมไดมันนานมาแลวเพ่ิง
 มารูจากทานนายกฯ วาเปนของจังหวัด เพราะฉะนั้นเราไปทำอะไรเขาไมได ผมไปทุกวัน 
 เชา-เย็นออกกำลังกายสวนมากคุยเสียมากกวาเพราะวาเจอเพ่ือน ๆ กันแตไมไดหาเสียง
 ครับ เปนการพบปะสังสรรค จึงเรียนใหทานประธานสภาทราบ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกเทศมนตรี ตามท่ีทาน สท.ศศิธรฯ เสนอมาก็มีการไดพูดคุยกับผมมาระยะหนึ่งเรื่องตนพญาสัตบรรณ  
 เพราะวามีพ่ีนองประชาชนไดรับกลิ่นอาจจะไมชอบตนพญาสัตบรรณ เม่ือกอนเปนตนไมยอด
 นิยมพอเติบโตข้ึนมีปญหาเรื่องกลิ่น ขอเรียนวาตรงนี้อาจจะตองยายก็ตองยายไปอยูท่ีอ่ืนท่ี
 เหมาะสมและปลูกตนใหมข้ึนมาแทนใหมีรมเงาได ผมในฐานะฝายบริหารจะไปหาวิธีการและ
 จะรายงานตอสภาครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายภัณฑารักษ  สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรือ่งจะปรึกษาทานประธานสภา 
 ผานไปยังคณะผูบริหาร เก่ียวกับเรื่องการกอสรางในปจจุบันนี้ปรากฏวามีการใชพ้ืนท่ีผิด
 ประเภทคือปกติแลวพ้ืนท่ีใตชายคาตองมีพ้ืนท่ีโลงวาง แตตอนนี้มีประชาชนจำนวนหนึ่ง
        มาสรางใตชายคาอาคาร ซ่ึงผมวามันผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคารสวนหนึ่งหรือแมกระท่ัง
ในเรื่องท่ี  ๒ คือการท่ีภาครัฐของเรารุกท่ีของเราเอง ทานลองไปดูนะครับ ท่ีศาลจังหวัดสรางอาคาร
 อาคารข้ึนมาใหมหลังหนึ่ง ปรากฏวาสรางเสร็จแลวรั้วขยับออกมาหนอยลองไปดูนะครับรั้วท่ี
 ตอมาจากศาลากลางมาศาลจังหวัดมันจะเปนหยักกันอยู กลายเปนวาศาลจังหวัดรุกทางเทา
 ฟุตบาทของเทศบาลฯ ของเรา ลองไปดูนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




