บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
รายชื่อผู้มาประชุม

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

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

๑. นายนพดล
๒. นายแสวง

เจริญหินทอง
สงใย

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)

๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายปิยะ
๔. นายณัฐพงศ์
๕. นางญาณี
๖. นายไพโรจน์
๗. นายปกรณ์
๘. นายสมโภชน์
๙. นายไชยรัตน์
๑๐. นางสายชล
๑๑. นายสุวรรณ์
๑๒. นายสุชาติ
๑๓. นางสมพิศ
๑๔. นางวราภรณ์

สี่พี่น้อง
รัตนเกียรติชัย
เหล่าสุวรรณ
นวลแสง
ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ภาคศิริ
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
ธรรมชัย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ
แทน ผู้อํานวยการกองคลัง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๕. นางสราวรรณ . . .

๑๕. นางสราวรรณ
๑๖. นายพัฒน์พงษ์
๑๗. นายไพรัตน์
๑๘. นางเกศสุรางค์
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นางนันทิยา

-๒ขําเอี่ยม
แสงสุพรรณ์
ปั้นชูศรี
พึ่งน้อย

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

ดีประดิษฐ์
พงษ์ทอง

รองนายกเทศมนตรี
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
เห็นชอบญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และญัตติอื่น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้ จั ด ส่ ง เอกสารพร้ อ มด้ ว ยระเบี ย บวาระการประชุ ม ไปให้ ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า แล้ ว นั้ น
วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
......................................................

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํา
ประธานสภาเทศบาล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้ ง ที่ ๒ (ระหว่ า งวั น ที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๐) และแผนการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการติดตาม
แผนพัฒนาและแผนการดําเนินงานประจําปี เสนอสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอส่งผล

- ๓ การติดตามฯ และแผนดําเนินงานดังกล่าว ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพื่อรับทราบ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐, สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้ ง ที่ ๒ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๖๐ และสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใด
จะขอเปลี่ ย นแปลงและแก้ ไ ขข้ อ ความตอนใดบ้ า งหรื อ ไม่ ขอเชิ ญ ครั บ ถ้ า ไม่ มี ส มาชิ ก
ขอเปลี่ย นแปลงแก้ ไข ขอมติ ที่ป ระชุ ม สมาชิ กท่า นใดเห็ น ชอบรับ รองรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๓ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๐,
สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๒ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๖๐ และ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔

- ไม่มี –
เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองคลัง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๒)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองคลัง)
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

- ๔ ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ๑,๒
(กองสาธารณสุขฯ)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๓ – ๒๐ )
ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากให้ดูรายละเอียดแผน
โครงการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ นะครับ ตรงระยะเวลาดําเนินการนะครับ
ทุกรายการเป็นเดือนพฤศจิกายน ๒๖๕๐ – ๒๕๖๑ ผมว่าอาจจะเป็นการผิดนะครับ ช่วยดู
หน่อยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านรองปิยะ เหล่าสุวรรณ ครับ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
ครับก็สลับตัวเลขนะครับ ต้องแก้เป็นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่
รองนายกเทศมนตรี
แก้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วย ประธานสภาเทศบาล ญัตติ ขออนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารสุขฯ ๑,๒ (กองสาธารณสุขฯ)
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล ครับ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม เชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่ วนภโรจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาล ท่านประธานที่เ คารพครั บ เรื่อ งที่ผ มจะพูดก็ เป็ น เรื่อ งที่
เรียกว่า
ประชาชนเขามาบอกกับผมว่า เขาพาลูกหลานไปเล่นที่สนามเด็กเล่นริมเขื่อนเรียงหินฯ ของเรา
พอกลับจากเล่นเสร็จแล้วกลับบ้าน ปรากฏว่าลูกไม่สบายทุกครั้งเลย เขาก็สงสัยว่ามันเป็น
เพราะอะไร ไปเล่นทุกครั้งกลับมาไม่สบายก็เลยไปดูครับ ปรากฏว่ามีมูลนกเต็มไปหมดเลยครับ
ผมก็เลยสั่งให้ ผอ.สุชาติ อรุณเมืองกับคุณไชยรัตน์ สระแจ่ม ช่วยเอาน้ําไปฉีดให้เขาไปล้างให้
เขาหน่อย ก็ปรากฏว่าทําเรียบร้อยดีครับ แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่านกมันถ่ายทุกวันครับ ล้างไป
วันนี้มันก็ถ่ายเลย สั่งให้คุณไชยรัตน์ฯ ช่วยฉีดน้ําตอนเวลาไปรดน้ําต้นไม้ให้ช่วยฉีดล้างให้ทุกวัน

- ๕ คุ ณ ไชยรั ต น์ ฯ ก็ ทํ า ให้ ส ะอาดขึ้ น นะครั บ ผมก็ เ ลยต้ อ งเป็ น ตั ว แทนของประชาชน มา
ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยทําให้สนามเด็กเล่นหรือเครื่องเล่นสะอาดขึ้น มันเป็นที่นอนของนก
ครับ
ท่านประธานสภา นกเวลามันจะขึ้นนอนจะไปเกาะก่อนมองหาจุดที่มันเคยนอน
ตรงไหน แล้วก็บินขึ้นไปนอนมันก็ต้องถ่ายทุกครั้งนะครับ ก็เลยต้องล้างนะครับ จะมาตัดต้นไม้
ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ เสียดายต้นไม้มันโตแล้ว มันเป็นที่นอนของนกก็เป็นธรรมชาติของเขา
เราช่วยล้างให้เขาแบบนี้ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะครับ ก็หวังว่า อ.สมใจ กับ อ.มัณฑนา อยู่
บรรพต
ท่านก็คงจะต้องฟังนะครับ เพราะว่าผมก็เป็นตัวแทนให้กับท่านแล้ว ขอขอบคุณ
ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเรื่องต่อเนื่องจากท่าน สท.อานนท์ฯ
นะครั บ พอดี เ มื่ อ สั ก ครู่ ผ มได้ ส่ ง รู ป ไปในไลน์ ข องกลุ่ ม เพื่ อ ให้ ท่ า นได้ ดู คื อ อย่ า งนี้ ค รั บ
เขื่อนเรียงหินฯ ของเราใช้งานมานาน เริ่มทรุดโทรมทั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบางอันก็ขาดบางอัน
ก็ แ ตกนะครั บ และก็ ม้ านั่ ง นะครับ ที่ นั่ง เว้า ๆ แหว่ง ๆ รวมถึ งไม้ ที่ ร องนั่ ง นะครับ ก็ ห ายไป
ผมอยากให้ตั้งงบประมาณเข้าไปดูแลและซ่อมแซมทําให้มันเป็นเรื่องจริงจังไปเลย เพราะว่าคน
ที่มาตอนเย็นหรือตอนเช้าที่มาออกกําลังกายนะครับ จะได้พักผ่อนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจะได้มี
ความสดชื่น รวมถึงเรื่องนกนะครับ เรื่องความสะอาดผมเห็นว่าตรงของเรานี้ครับมีการรดน้ํา
และก็มีต่อท่อน้ําไว้แล้วนี้ครับ ตอนที่รดน้ําก็อยากให้ล้างมูลนกบริเวณนั้นไปด้วยเลยครับ
เพราะว่าท่อน้ําบริเวณนั้นมีอยู่แล้ว และอีกเรื่องนะครับ ร้านจินดาเขาได้ฝากริสท์แบนด์เป็นของ
พระราชทาน ทําให้เพื่อแจกให้กับพนักงานและข้าราชการของเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับ
อยากให้แบ่งกันในห้องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ ขอเชิญครับ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวพรทิพย์ สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

- ๖ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
.........................................................เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้
ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย)

(ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์)

