บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายปิยะ
๔. นายเกรียงศักดิ์
๕. นายโสพล
๖. นายนิกร
๗. นายทรงศักดิ์
๘. นางสาวศศิธร
๙. นายเอกชัย
๑๐. นายสุธี
๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์
๑๒. นายอานนท์
๑๓. นายสุริยัน
๑๔. นายเกียรติศักดิ์
๑๕. นายกิตติ์ชนม์
๑๖. นายสุขสันต์

สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นายภัณฑารักษ์
๓. นายสุชาติ
๔. นายนพดล
๕. นายแสวง
๖. นายทวีศักดิ์

ดีประดิษฐ์
สินทรัพย์
สรสิทธิ์
เจริญหินทอง
สงใย
ประโยชน์งาม

รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นางญาณี
๒. นายไพโรจน์
๓. นายปกรณ์
๔. นายสมโภชน์
๕. นายไชยรัตน์
๖. นางสายชล
๗. นายสุวรรณ์
๘. นายสุชาติ
๙. นางสมพิศ

ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ภาคศิริ
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
แทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
/ ๑๐. นางสาวสุวพีร์ . . .

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๒ ๑๐. นางสาวสุวพีร์
๑๑. นางสราวรรณ
๑๒. นางเพ็ญศรี
๑๓. นายไพรัตน์
๑๔. นายสมชาย
๑๕. นางนันทิยา
๑๖. นายณัฐพงศ์

เชาวลิต
ขําเอี่ยม
รัตนเพทาย
ปั้นชูศรี
พึ่งน้อย
พงษ์ทอง
นวลแสง

ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
ญั ต ติ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เสนอชื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการในคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและญั ต ติ อื่ น ๆ
ซึ่งเจ้ าหน้าที่ ได้ จัดส่งเอกสารพร้อมด้ วยระเบี ยบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบล่วงหน้ า
แล้ ว นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๓ ท่ า น ครบองค์ ป ระชุ ม จึ ง ขอเปิ ด การประชุ ม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
.....................................................

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๐ กํ า หนดวั น เริ่ ม ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งชั ย นาท สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทําการ
ประธานสภาเทศบาล ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ซึ่งปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

- ๓ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาฯ เสนอสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอส่งผลการ
ติดตามฯ ดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพื่อรับทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประธานสภาเทศบาล ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปให้ ท่ า นสมาชิ ก ได้ รั บ ทราบล่ ว งหน้ า แล้ ว มี ส มาชิ ก ท่ า นใด
จะขอเปลี่ ย นแปลงและแก้ ไ ขข้ อ ความตอนใดบ้ า งหรื อ ไม่ ขอเรี ย นเชิ ญ ถ้ า ไม่ มี ส มาชิ ก
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ด้วยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท
ประธานสภาเทศบาล ได้ร่วมกันจัดทําโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา ซึ่งในการ
ดําเนินการดังกล่าวต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินของรัฐกับเอกชน ซึ่งตามมาตรา ๕๕ และ ๕๖
แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้การนําที่ดินของรัฐมาใช้
ในโครงการนั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชาคมการขอ
เปลี่ยนแปลงที่ดินระหว่างของรัฐกับเอกชนในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในวันพฤหัสบดีที่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธรรมจักร ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท
ผู้เข้าร่วมประชาคม จํานวน ๓๕ คน
จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลประชาคมเพื่อขอ
เปลี่ยนที่ดินของรัฐกับที่ดินของเอกชนในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชุมชนหนองหลวงพัฒนา อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบให้ทางเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่ดิน ระหว่างที่ดินของรัฐกับเอกชนในบริเวณโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ และขอให้กองช่างพิจารณาดําเนินการต่อไป
เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ ญัตติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กองการศึกษา)

- ๔ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เนื่ อ งจากคณะกรรมการชุ ด เดิ ม ได้ พ้ น จาก
ตําแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ (๔) กําหนดให้มีผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาล พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และสมควรส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน ๑ ท่าน ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ต่อไป
นายนิกร โตจีน
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การคัดเลือกบุคคลฯ ดังกล่าว ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านประธานสภาได้แจ้งให้ทราบว่า การคัดเลือกบุคคล
เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองการศึกษา ผมขอเสนอ นายสุรชัย
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

- ๕ นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะเรียนให้ท่านประธานสภาทราบว่า
มีถนนสายหนึ่งคือถนนบายพาสที่เมื่อสักครู่ท่านประธานบอกว่า ทางเราได้ยกมือให้แล้วว่าที่
จะไปหนองหลวงพัฒนา เป็นบายพาสทําเสร็จนานมาสมควรแล้ว ผมอยากจะถาม
ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าถนนสายนี้มีประชาชนถามผมมาหลายคนแล้ว
ผมคิดว่าวันนี้มีประชุมสภาก็จะถามในที่ประชุมนะครับว่า เมื่อไรจะเปิดให้ทางผู้สัญจรไปมาได้
ระบายรถถนนบายพาสเส้นนี้นะครับและอยากจะทราบว่า ถ้ายังไม่เปิดสาเหตุเพราะอะไรถึง
ยังไม่เปิดครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องถนน
บายพาสตรงสามแยกเขื่อน ขอเรียกเป็นที่เข้าใจนะครับ ก็ยังติดขัดอยู่นิดหนึ่งตรง ๑๐
กว่าเมตรนะครับ ที่เป็นเขตของทางแขวงการทางนะครับ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตของ
กรมโยธาธิการฯ กับทางแขวงการทางคือถนนเส้นนั้นเป็นถนนของโยธาธิการฯ ที่เป็นผู้ทําขึ้น
โดยการจัดรูปที่ดิน โดยร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองชัยนาท ที่จัดรูปที่ดินในที่ดินแปลงบริเวณ
ดังกล่าวนะครับ ถนนเส้นนั้นก็เลยสร้างโดยเป็นถนนของจัดรูปที่ดินแต่ยังไม่ได้เปิด จริง ๆ
เปิดใช้สัญจรแล้ว เพียงแต่ว่าไม่ได้ทะลุตรงสามแยกเขื่อนของเรา เนื่องจากว่าติดขัดในเรื่อง
ของการขออนุญาตกับแขวงการทางและการตั้งงบประมาณของทางกรมโยธาธิการ ซึ่งมันไม่ได้
ไปสุดเขตของแขวงการทาง มันจะมีเว้นอยู่ประมาณ ๑๐ กว่าเมตร ถึง ๒๐ เมตรที่เป็นช่องว่าง
อยู่ ทําให้ถนนบริเวณนั้นยังไม่เกิดการสัญจรนะครับ ก็ขออนุญาตว่าตรงนี้ทางโยธาธิการฯ
ได้ประสานกับทางแขวงการทางแล้ว ถ้ามีผลคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะเรียนให้
ท่านประธานทราบในสภาแห่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

- ๖ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
........................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )
(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

