บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 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. นายอานนท์
๑๒. นายสุริยัน
๑๓. นายเกียรติศักดิ์
๑๔. นายแสวง
๑๕. นายทวีศักดิ์

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

๑. นายสุธี
๒. นายกิตติ์ชนม์
๓. นายสุขสันต์

ศรีภักดี
ศุภสิทธิกุลชัย
ลัทธิเดช

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

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

สี่พี่น้อง
รัตนเกียรติชัย
เหล่าสุวรรณ
นวลแสง
ปิยะมงคล
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ภาคศิริ
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต
ขําเอี่ยม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
แทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
/ ๑๕.นายพัฒน์พงษ์ . . .

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
( ลาป่วย )

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- ๒-

๑๕. นายพัฒน์พงษ์
๑๖. นางสุกัญญา
๑๗. นางนันทิยา
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นายไพโรจน์
๓. นายสมชาย

แสงสุพรรณ์
คล้ายสมาน
พงษ์ทอง

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

ดีประดิษฐ์
พัวพานิช
พึ่งน้อย

รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล ผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น วั น นี้ เ ป็ น วั น ประชุ ม สภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาร่าง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเรื่ อ งอื่ น ๆ ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วนั้น
วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
......................................................

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
วันนี้ผมจะขอแนะนําพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท
ประธานสภาเทศบาล มาดํารงตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
นางสาวณัฐพัชญ์ เจี่ยประดิษฐ์กุล ยินดีต้อนรับครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง

- ๓ และแก้ ไ ขข้ อ ความตอนใดบ้ า งหรื อ ไม่ ขอเชิ ญ ครั บ ถ้ า ไม่ มี ส มาชิ ก ขอเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๘ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล จากญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๒ ข้อ ๓ รายจ่ายค่าชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้ ง งบประมาณเป็ น รายจ่ า ยด้ า นการชํ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ใ ห้ แ ก่ ธนาคารออมสิ น
ธนาคารกรุ ง ไ ท ย จํ ากั ด (ม ห า ช น ) เ ป็ น เ งิ น ต้ น ๖ ,๘ ๙ ๐ , ๐๐๐ บาท ด อ ก เ บี้ ย
๒,๒,๒๓๐,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๑๒๐,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ผมอยากทราบว่า
สัญญากี่ปี ส่งเป็นปีที่เท่าไร ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพื่อชําระหนี้เงินกู้
ให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นเงินค่าก่อสร้าง อาคารสํานักงานเทศบาล ปีที่ ๑๐
(ปลอดต้น ๒ ปี) ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ วงเงินกู้ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาผ่อนชําระ ๑๔ ปี คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๑๒ เดือน + ๑.๕๐ % ต่อปี
(ไม่เกินร้อยละ ๑๕.๐๐ ต่อปี) เป็นดอกเบี้ย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเพื่อชําระหนี้เงินกู้ธนาคาร
ออมสิน (สาขาชัยนาท) เป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และค่าปรับปรุงตกแต่ง
ภายในอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ปีที่ ๙ (ปลอดต้น ๒ ปี) ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่
๕ มกราคม ๒๕๕๔ วงเงินกู้ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนชําระ ๒๕ ปี อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓ ต่อปี เป็นดอกเบี้ย ๗๓๐,๘๐๐ บาท ครับ ขอบคุณครับ

- ๔ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สําหรับการพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล วาระ ๑ เป็ น การรั บ หลั ก การ ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ รั บ หลั ก การใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระ ๑
โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ สําหรับในการพิจารณาร่าง
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านความเห็นชอบใน
วาระ ๑ ไปแล้วนั้น
ในวาระ ๒ ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๒
“ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ขอให้สมาชิกเสนอว่าจะให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติอย่างไร ขอเชิญคุณโสพล
วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับในการพิจารณาวาระที่ ๒ ซึ่งเป็นเรื่องของการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเสนอให้มีแปรญัตติ ในวันอังคารที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน ต่อจากนั้นให้คณะกรรมการสามัญประจําสภา พิจารณานําเสนอต่อ
สภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในวาระ ๒ ต่อไป ขอผู้รับรองครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่นายโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล ได้เสนอมานั้น ขอผู้รับรอง
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าให้มีการแปรญัตติในวัน
อังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน ต่อจากนั้นให้คณะกรรมการสามัญ ประจําสภาพิจารณา
นําเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในวาระ ๒ ต่อไป
โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อญัตติได้รับการแต่งตั้งเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังมีรายนามดังนี้
๑. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล
และขอกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล ครับ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

- ๕ นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับแจ้งจากอดีต ผอ.รร.ทบ.เขาท่าพระ
เกี่ยวกับรถเก็บขยะตรงซอยโรงเรียนวัฒนา ไม่ค่อยมาเก็บตามเวลาทําให้ขยะตกค้าง ทั้งมี
การจอดรถขวางทางเข้าออกซอย อีกรายหนึ่งตรงซอยสุขใจตรงร้านถ่ายเอกสาร
ก็เห็นกวาดขยะไม่เรียบร้อย อยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยดําเนินการให้ด้วย
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ เชิญคุณโสพลฯ ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องเสียงตามสายครับ มีประชาชนมาแจ้งว่ามีเสียงตามเสียงไม่
ดังหลายจุดครับ บางจุดเสียงดังมากเกินไปชาวบ้านบอกไม่ไหวเหมือนกันครับ
ครับ ฝากผู้รับผิดชอบดูแลให้ด้วยครับ เชิญคุณอานนท์ฯ ครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้คือขณะนี้โรคไข้เลือดออกกําลังระบาด
อยากจะให้ทางกองสาธารณสุขฯ ส่งเจ้าหน้าไปฉีดยาพ่นไล่ยุงลายตามตรอก ซอย ทุกชุมชน
ครับ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เดี๋ยวผมจะกําชับให้
กองสาธารณสุขฯ รีบดําเนินการครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้สภาเทศบาลทําการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระ ๒ วาระ ๓
ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวพรทิพย์ สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

- ๖ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่..............................
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย)

(ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์)

