บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์
๒. นายโสพล
๓. นายนิกร
๔. นายทรงศักดิ์
๕. นางสาวศศิธร
๖. นายภัณฑารักษ์
๗. นายเอกชัย
๘. นายศักดิ์สิทธิ์
๙. นายสุชาติ
๑๐. นายนพดล
๑๑. นายสุริยัน
๑๒. นายเกียรติศักดิ์
๑๓. นายแสวง
๑๔. นายกิตติ์ชนม์
๑๕. นายสุขสันต์
๑๖. นายทวีศักดิ์

ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายสุธี
๒. นายอานนท์

ศรีภักดี
ลิ่วนภโรจน์

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายปิยะ
๔. นายธรรมศักดิ์
๕. นายอรุณ
๖. นายไพโรจน์
๗. นายปกรณ์
๘. นายสมโภชน์
๙. นายไชยรัตน์
๑๐. นายสุวรรณ์
๑๑. นายจารุวัฒน์
๑๒. นางสมพิศ

สี่พี่น้อง
รัตนเกียรติชัย
เหล่าสุวรรณ
ดีประดิษฐ์
คุ้มหุ่น
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
โมรา
อนุกูล
พวงน้อยปภา

๑๓. นางสาวสุวพีร์

เชาวลิต

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองช่าง
แทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ
รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

/นางสราวรรณ . . .

๑๔. นางสราวรรณ
๑๕. นายพัฒน์พงษ์
๑๖. นางสุกัญญา
๑๗. นางนันทิยา

- ๒ ขําเอี่ยม
แสงสุพรรณ์
คล้ายสมาน
พงษ์ทอง

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

พึ่งน้อย

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑. นายสมชาย
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สภาเทศบาลกํ าหนดสมัยประชุม และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระ
การประชุ ม ไปให้ ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า แล้ ว นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๖ ท่ า น
ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
.............................................................................

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๑.นายกเทศมนตรี ได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ประธานสภาเทศบาล
ไว้ต่อสภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๘ ทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.กองวิ ช าการและแผนงานได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า การติ ด ตามประเมิ น ผลแผน
พั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้ ง ที่ ๒
(ระหว่ า งวั น ที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๑) และแผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดให้ฝ่ายบริหาร
รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาและแผนการดําเนินงานประจําปี เสนอสภาเทศบาลเพื่อ
- ๓ -

รับทราบ ดังนั้น จึงขอส่งผลการติดตามฯ และแผนดําเนินงานดังกล่าว ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านเพื่อรับทราบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๑๑)
และขอแนะนําข้าราชการโอน (ย้าย) มาจากเทศบาลตําบลหาดท่าเสา ๑ ท่าน
มาดํ า รงตํ า แหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร กองวิ ช าการและแผนงาน
เทศบาลเมืองชัยนาท นางสาวทิพย์วิภา วิรัตน์เกษม ยินดีต้อนรับครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปให้สมาชิกได้รับ
ประธานสภาเทศบาล ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่
ถ้าไม่ มี สมาชิกขอเปลี่ ยนแปลงและแก้ไข ขอมติที่ ประชุ ม สมาชิกท่ านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และการกําหนด
วันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบข้อบังคับการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ “การกําหนดสมัยประชุมในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาล
กําหนด “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน. . .” ครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าจะกําหนด สมัยประชุมสามัญ ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างไร
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีการกําหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
- สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน
- สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน
- ๔ -

- สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน
- สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ ตามที่คุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ เสนอมานั้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไป
ตามที่เสนอครับ
๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด/กองวิชาการ/กองสวัสดิการ)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๒ – ๑๘)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก ท่ า นใด เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด/กองวิชาการ/กองสวัสดิการ)
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๙ – ๒๐)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

- ๕ -

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ในเอกสารที่ได้รับมอบได้ยื่นมาอีก
๑ ใบครับ ข้อ ๒.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิว แต่ใบเก่าที่ผมได้รับขนาด ๗.๒ คิว
แล้วรายการที่นําเสนอมาตู้เย็นราคา ๗,๗๙๐ บาท คิดรวมแล้วเงินมันจะขาดไป ๒๑๐ บาท
นะครับ ช่วยกรุณาดูหน่อยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรณ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตแก้ไข
ตามที่ท่านสมาชิกบอกไว้นะครับ ก็คือข้อ ๒ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบประมาณ
เป็น ๑๗,๗๙๐ บาท นะครับ และแก้ไขตู้เย็นครับเป็น ๗ คิว ครับ ตามมาตรฐานของครุภัณฑ์
เป็นจํานวนเงิน ๗,๗๙๐ บาท แก้ไขตามนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่
ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๒๑ – ๒๒)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (กองสวัสดิการสังคม)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ

- ๖ -

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๒๓ – ๓๒)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (กองสวัสดิการสังคม) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๖ ญัตติ ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่กันไว้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองสวัสดิการสังคม)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ หน้า ๓๓ –๓๘)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่กันไว้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองสวัสดิการสังคม) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ครับ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล มีประชาชนกับผู้ประกอบการเขาฝากครับ เกี่ยวกับ
ฟุตบาทนะครับ มีห้างหนึ่งครับได้ทุบฟุตบาท ซึ่งเวลาทางเทศบาลจะทําต้องของบจาก
เทศบาลฯ ต้องผ่านสภาเทศบาล แต่เวลาท่านจะทุบทิ้งไม่ผ่านสภาเทศบาล ซึ่งเป็นงบของ
เทศบาลฯ ครับ และในจุด ๆ นี้ เขาก็มีทางเข้าออกอยู่แล้ว เพราะอะไรครับทําไมไม่ผ่านสภา
เทศบาล เขาให้ช่วยถามที่ครับและถ้าเกิดผู้อื่นจะเลียนแบบบ้างแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
ส่วนเรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับถนนที่ทางเทศบาลฯ ไปทําในซอยเทศบาล ๕ ขณะนี้น้ําที่บ้านพักอาศัย
แต่ละหลังเขาไม่ได้ลงบ่อพักนะครับลงไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ช่วยตรวจสอบที เพราะเขาเคย
บอกกับทางเทศบาลฯ ไปครั้งหนึ่งแล้ว เขามาบอกให้ผมทราบ แต่จุดนี้สําคัญครับเกี่ยวกับ
ฟุตบาทนี้ครับ เพราะอะไร ทําไมไม่ผ่านสภาเทศบาลแต่เวลาท่านจะทําท่านของบจากสภา
เทศบาลแต่เวลาท่านทุบท่านไม่ผ่านสภา ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนครับช่วยตอบทีครับ
ขอขอบคุณ
- ๗ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม เชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่ านสมาชิกผู้ทรงเกี ยรติทุกท่ าน
สํ าหรับ
เรื่องที่ท่านสมาชิกถามมานะครับ เรื่องฟุตบาททางเท้านะครับ เมื่อครู่นี้สอบถามจากกองช่าง
แล้วนะครับมีการยื่นขออนุญาต ซึ่งจริง ๆ เรามีการตราเป็นเทศบัญญัติแล้วแต่เดิมการตรา
เทศบัญญัติของเรามีอยู่ไว้ว่า การทุบฟุตบาทหรือขออนุญาตทุบฟุตบาททางเท้า ที่จะขอเป็น
ทางเข้าออกนี้สามารถทําได้นะครับแต่ต้องมีเหตุจําเป็นและเสียค่าธรรมเนียมคิดเป็น
ตารางเมตรที่จะทําเป็นทางเข้าออกนะครับ ก็ขออนุญาตให้ท่านสมาชิกได้รับทราบครับ
สําหรับอีกหนึ่งเรื่องซอยเทศบาล ๕ นะครับ ซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นถนนลาดยางทําเส้นใหม่นะครับ
ที่เราไปขยายเขตถนนให้กว้างขึ้นเนื่องจากว่าเดิมถนนแคบแค่ ๔ เมตร เราขยายไหล่ทางไปอีก
๑.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง นะครับ ตอนนี้ทางกว้างขึ้นเพราะว่าบริเวณนั้นคนสัญจรไปมาเยอะ
มากตอนนี้นะครับ ก็อาจจะมีบางอันที่อาจจะติดขัดเรื่องของเวลาปูไปแล้วอาจจะไปทับทางน้ํา
หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าปัญหาที่เขาร้องเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะให้ทางกองช่างไปขอข้อมูลจาก
ทางท่านสมาชิกและตรวจสอบไปหาผู้ร้องเขาจะได้แก้ไขได้ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล มีเสาบอกชื่อถนนต้นหนึ่งโดนรถชนเอนอยู่ที่ถนนลูกเสือ ๑
หน้าบ้านคุณชวนพิศ สุขสวัสดิ์ ประธานชุมชนหลักเมืองให้ผมมาช่วยบอกในที่ประชุมสภา
เทศบาล เพราะเขาบอกไว้แล้วทางคณะผู้บริหารยังไม่ได้ไปทํานะครับ เมื่อวานผมผ่านมาก็ยัง
เห็นอยู่เป็นเวลาเกือบเดือนแล้วยังไม่ได้ไปทํานะครับ ท่านประธานครับผมอยากจะให้ทาง
คณะผู้บริหารสั่งการให้จัดการให้เรียบร้อยด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญรองธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์ ครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมจะรับเรื่องและ
รองนายกเทศมนตรี
มอบกองช่างให้ไปดําเนินการโดยเร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะแจ้งให้ทราบก็คือในขณะนี้
ช่วงนี้มีงานมหกรรมหุ่นฟางนกของจังหวัดนะครับ รถเก็บขยะของทางเทศบาลฯ เรา เขาไป
วิ่ง ๆ ในลักษณะที่ย้อนศรนะครับ ปกติเราจะวิ่งรถเก็บขยะด้านซ้ายนะครับ แต่ทีนี้รถเราไปวิ่ง
ชิดขวาเขาก็บอกว่าวิ่งเฉพาะช่วงงานนะครับ แต่ผมว่าจะช่วงไหนก็ตามแต่เราไม่สมควรที่จะวิ่ง
ให้ผิดกฎหมายนะครับ เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและก็รถที่สวนมาจะเกิดอุบัติเหตุได้
นะครับ อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะเรียนว่าเครื่องเล่นของเด็กที่หน้าศาลากลางบนเขื่อนเรียงหิน
เริ่มเสื่อมสภาพแล้ว ผมอยากให้เข้าไปตั้งงบเข้าไปดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะที่พื้นนะครับถ้าทํา
ได้อยากให้หายางมาปูก่อนหรือเปลี่ยนก่อนและก็ตัวเครื่องเล่นถ้ามีงบเราก็ไปเปลี่ยนให้ใหม่อีก
ทีนะครับ ขอบคุณครับ
- ๘ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

ขอเชิญรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่
ท่าน สท.ภัณฑารักษ์ฯ ได้นําเรื่องมาอภิปราย ๒ เรื่อง ๆ แรกคือเรื่องรถขยะวิ่งย้อนศรเดี๋ยว
ต้องให้เขาทําใหม่ไม่ว่าด้วยความจําเป็นด้วยเหตุใดก็ไม่สมควรทําแบบนี้ครับ เดี๋ยวต้องเรียก
มาคุยและจัดการให้ขับรถไปตามกฎจราจรนะครับ และเรื่องที่ ๒ ฝากกองช่างไปดูว่าเราจะหา
งบประมาณตรงไหนมาซ่อมแซมเครื่องเล่นที่หน้าศาลากลางและก็แผ่นพื้นเพื่อความปลอดภัย
ของเด็ก ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ หากไม่มี ขอขอบคุณท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
ทุกท่าน ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวพรทิพย์ สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่........................................
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย)
(ลงชื่อ)
(นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์)

กรรมการ

