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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62    
วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  10.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ๓/๓ 
……………………… 

ผู้มาประชุม 
1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล 
2 นายไพโรจน ์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3 นายปัณณ์ณธีร์   เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
5 นายคีรินทร์ ช านาญหมอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
6 นายกฤษณ์ อัศวรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
7 นางสาวเก่งกรานต์ คงวราคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
8 นายชูวงศ์ ชาญสง่าเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
9 นายทศพร โรจน์สุวณิชกร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

10 นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11 นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
12 นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   
13 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
14 นายธน ู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
15 นายจตุรวิทย์   นิโรจน์ธนรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   
16 นายเอนก หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4   
17 นายมงคล สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
18 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายสมยศ นะล าเลียง รองประธานสภาเทศบาล    (ลา) 
2 นายไพโรจน ์ ศุภศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  (ลา) 
3 นายธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  (ลา) 
4 นายชวลิต วิมลเฉลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  (ลา) 
5 นายกิตติศักดิ์ ล้ิมจ ารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  (ลา)     
6 นายไพโรจน ์ นิติธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี 
2 นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรี 
3 นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรี 
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4 นายวรวุฒ ิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  

5 นายวิโรจน ์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
6 ดร.อ านาจ หวังสุข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
7 นายเกรียงสิทธิ์ หนุ่มรักชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8 นางนาตยา สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
9 นางทัศนียา เด่ียวไพบูลย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

10 นางอินทิรา เกตุรัตน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11 นางศรีสกุล หลวงภักด ี ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
12 นายสมิต เสริมนิภารัตน์ ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
13 นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
14 นายประเดิม ศรีสมบูรณ์ รก.ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
15 นายวิเชียร จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการส านักการประปา 
16 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
17 นางสาวทิพย์วรรณ อยู่เกษม ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
18 นางมณี คล้ายคลึง ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
19 นางสมบัติ วรวิเวทย์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
20 นางชนิกา บุนนาค รก.ผู้อ านวยการส่วนพัสดุ 
21 นางภารดี ร่มจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
22 นายอัคคณัฐ ทศศะ รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
23 นายสุนทร ทวีการไถ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
24 นายจิรวัฒน ์ วัฒนาอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
25 นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
26 นายสุทธิวัชร์  ทับเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
27 นายฐิติพันธ์ ทัพกฤษณ์ รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
28 นายอนุวัฒน ์ พรเหลืองชมพู รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 8 
29 นายองอาจ เสือเหลือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
30 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 
31 นางเสริมศรี พงศ์พัฒนศิร ิ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
32 นายถนอมศักดิ์ ซิมทิม หัวหน้าฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 
33 นางรุ่งรว ี สถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองวิชาการและแผนงาน 
34 นางพิมพรรณ ธาตุสุวรรณ หัวหน้างานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
35 นายบริพงษ ์ รัตนศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
36 นายจิรวัฒน ์ ชูทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1 
37 นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3 
38 นายธนันธร พันธุ์รอด นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
39 นายฐิติพันธ์ แม้นพยัคฆ์ หัวหน้างานรักษาความสงบ 
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40 นายวิศรุต พุ่มเรือง นิติกรปฏิบัติการ 
41 นายเกียรติศักดิ์ เหล่าวชิรวงศ์ คนงานท่ัวไป 
42 นางสาวสุรีรัตน์ ขาวฉลาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
43 นายฉลอง เต็มเป่ียม ประธานชุมชนตลาดตายอม 
44 นางวาสนา นุ่มโต ประธานชุมชนวรนาถ 
45 นายสุนันท์ วิริยะสุขเจริญ ประธานชุมชนดาวดึงส์พัฒนา (ย่งอัน) 
46 นางฉว ี ต้ังแต่ง ประธานชุมชนตลาดใต้ 
47 นางสุรีรัตน ์ ขุนนางจ่า ประธานชุมชนเขานกกระเต็น 
48 นางสุนีย ์ อินชู ประธานชุมชนวัดพุทธ 
49 นายไพบูลย์ แก้วดก ประธานชุมชนสวัสดีพัฒนา 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน  และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม          

สภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 (ครั้งท่ี 2) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้ส่ือข่าว ประธานชุมชน หรือผู้แทนชุมชน  

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งท่ี 2) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

ก่อนท่ีเราจะด าเนินการประชุม ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น เพื่อระลึกถึงท่านอดีตนายก 
เทศมนตรี ด.ร. ถาวร  นิโรจน์ ขอเรียนเชิญครับ  

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ  (ถ้ามี) 

ขอเพิ่มเร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 3 เร่ือง ดังนี้ 

1.1  เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไข คร้ังที่ 7 ปี พ.ศ. 2562  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ตามท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
ประธานสภาเทศบาล ถึง พ.ศ. 2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 และแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 3 
ตุลาคม 2562 โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  นั้น 
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  เพื่อให้การบริหารการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ. 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงเห็นชอบให้แก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562    
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เมื่อวัน ท่ี 3 ตุลาคม 2562 ซึ่ งรายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไข ครั้งท่ี 7 ปี พ.ศ. 2562 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศ
ให้ทราบโดยท่ัวกัน เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเลขานุการสภาเทศบาล
ได้จัดวางไว้ให้ท่านสมาชิกแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบดู หากมีข้อคิดเห็นประการ
ใดขอให้เสนอต่อท่ีประชุม 

(ไม่มี) 

เป็นอันว่า สมาชิกทุกท่านรับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไข ครั้งท่ี 7 ปี พ.ศ. 2562 แล้ว ซึ่งท่าน
นายกเทศมนตรีจะได้พิจารณาน าไปจัดท างบประมาณต่อไป 

1.2  เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครสวรรค์ เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
ประธานสภาเทศบาล  ถึง พ.ศ. 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ. 2562 เพื่อน ามา 

เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน  โดยนายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 
2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ. 2562  

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 10 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ. 2562 และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ   
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม  หรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ประกาศ ณ วันท่ี  18 ธันวาคม 2562 
รายละเอียดเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดวางไว้ให้ท่านสมาชิกแล้ว ขอให้ท่านสมาชิก
ตรวจสอบดู  หากมีข้อคิดเห็นประการใดขอให้เสนอต่อท่ีประชุม 

(ไม่มี) 
เป็นอันว่า สมาชิกทุกท่านรับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 

ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้ว  
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีจะได้พิจารณาน าไปจัดท างบประมาณต่อไป 
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1.3  เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครสวรรค์ เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2562  

เพื่อน ามาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน  โดยนายก 
เทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2562  

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 10 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2562 และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม  หรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
รายละเอียดเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดวางไว้ให้ท่านสมาชิกแล้ว ขอให้ท่านสมาชิก
ตรวจสอบดู  หากมีข้อคิดเห็นประการใดขอให้เสนอต่อท่ีประชุม 

นางสุภาพร  แตงนารา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ดิฉันขอเรียนสอบถามเรื่องงบประมาณของโครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรม 

ต้นน้ าเจ้าพระยา ได้ต้ังงบประมาณ 150,000,000 บาท อยากทราบว่าจะมีงบประมาณ
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือของกระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนมาให้ 
หรือว่าเป็นงบประมาณของเทศบาลฯ ขอบคุณค่ะ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    จากท่ีเราได้ต้ังงบประมาณไว้ในแผน คงจะต้องปรับลดลงอีก เพราะเราต้อง 

น าเข้าแผนของจังหวัดฯ ด้วย เพื่อของบประมาณไป ขณะนี้ได้ให้ส านักการช่างด าเนินการ
เขียนแบบ ส าหรับช่างเราคงจะเขียนโครงสร้างต่างๆ ได้ แต่เรื่องวิศกรรมต่างๆ คงต้อง
จ้างคนมาเขียน จากท่ีค านวณคร่าวๆ นั้น เฉพาะตัวอาคารประมาณ 60,000,000 บาท 
องค์เจ้าแม่กวนอิม 38,000,000 บาท และอื่นๆ อีก รวมคร่าวๆ ไม่น่าจะเกิน 
150,000,000 บาท รอให้แบบแล้วเสรจ็กอ่น คงจะต้องปรับลดลงมา ในส่วนของท่ีดิน 
วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 ทางมูลนิธิการศึกษาจะยกท่ีดินให้กับเทศบาลฯ 3 แปลง 
ยังเหลืออีก 3 แปลง อาจจะต้องมีข้อแม้ว่าการยกท่ีดินให้นั้น ในอนาคตถ้าเทศบาล  
จะไปจัดประโยชน์ต่างๆ ต้องให้มูลนิธิเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประโยชน์ รายได้ต้อง
แบ่งกันอย่างไร ก าลังคุยรายละเอียดอยู่ เราจะต้องยื่นท้ังสองทาง ถ้าไม่ได้งบประมาณ
จากกระทรวงฯ ก็ต้องใช้งบประมาณของเรา ขอบคุณครับ  

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  โครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมเป็นโครงการท่ีน่าสนใจมาก อยากทราบว่า 

ท่านนายกฯ มีรายละเอียดของโครงการท่ีจะก่อสร้างหรือไม่ เป็นวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องใดบ้าง เพราะว่าจะเป็นจุดขายท่ีดีมาก ถ้าเราท าแล้วเป็นท่ีน่าสนใจของ
นักท่องเท่ียว ขอบคุณครับ 
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นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    อาคารบริเวณนี้เป็นอาคารรูปทรง 8 เหล่ียม พร้อมองค์เจ้าแม่กวนอิม สูง 26  

เมตร อาคารสูง 19 เมตร รวมความสูงท้ังส้ิน 45 เมตร ตัวฐานกว้าง 42 เมตร    
เป็นรูปทรง 8 เหล่ียม 4 ช้ัน ช้ันล่างรอบทิศจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมท้ังส่ีด้าน จะเป็น
องค์เก่าอายุ 165 ปี รวมอยู่ด้วย และมีองค์ใหม่ 3 ปาง แต่ละช้ันจะมีประวัติศาสตร์
ของวัฒนธรรมท้ังไทย-จีน, มอญ, ลาว, มุสลิม, เวียดนาม และไทยทรงด า มีศิลปะ 6 ด้าน  
6 เช้ือชาติ ท่ีเราจะน ามาไว้ในแต่ละช้ันๆ จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปท า ซึ่งในการท า
จะต้องใช้เทคโนโลยีท่ีมีราคาสูง เราได้วางแผนไว้ คิดว่าเราจะน าหัวสิงโต หรืออะไร   
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรุษจีนท้ังหมด มารวมอยู่ท่ีนี่ ให้คนท่ีมาเท่ียวสามารถท่ีจะ เข้ามาดูได้ 
ว่าตรุษจีนเราท าอะไรกันบ้าง สิงโต 5 ภาษา มังกรต่างๆ จะอยู่ในนี้ท้ังหมด อยู่ในแต่
ละช้ัน นี่คือแนวความคิดจากท่ีเราประชุมกฎบัตร สมาชิกของกฎบัตรได้คิดขึ้นมาตรงนี้ 
ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นประการใดอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (ไม่มี) 

เป็นอันว่า สมาชิกทุกท่านรับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
ถึง 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้ว 
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีจะได้พิจารณาน าไปจัดท างบประมาณต่อไป 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  สืบเนือ่งจากการประชุมสภาเทศบาลคร้ังที่แล้ว 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว คณะผู้บริหารหรือสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งท่ีประชุมทราบหรือไม ่ ขอเชิญครับ 

(ไม่มี) 

    ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  ด่วน (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ท่ีประชุมสภา    
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลทราบหรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ    ขอเพิ่มญัตติด่วน  3  เรื่อง  ดังนี้ 
นายกเทศมนตรี    1. เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการคลัง)        
เป็นระเบียบวาระท่ี 7 

     2. เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง)         
เป็นระเบียบวาระท่ี 8 

3. เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563  (ส านักการศึกษา)  เป็นระเบียบวาระท่ี 9 

กระทู้ถามและเรื่องอื่นๆ  ขอให้เป็นระเบียบวาระถัดไป 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ขอเสนอญัตติ ขออนมัุติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

              ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
จ านวน 23,308,000 บาท ของส านักการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาเห็นว่า    
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงประสงค์    
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  มาด าเนินการตามโครงการ
ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ของส านักการช่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้วจ านวน 4 โครงการ ดังต่อไปนี้  

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมาย
เหตุ 

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนจักรวาลส่วนต่อขยายต้ังแต่ทางขึ้นชุมชนเจ้าแม่
ศรีจันทร์ถึงแยกพหลโยธิน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 -
10.00 เมตร ความยาว 695 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 5 ล าดับท่ี  117   

10,600,000  

2. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสวรรค์วิถี 15 (จุฬามณี) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 8.50 -
10.50 เมตร ยาว 189 เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,877 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  แบบ ผ.02 หน้าท่ี  12 ล าดับท่ี 1   

1,278,000  

                                                                                                          
/ล าดับ.... 



๘ 
 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมาย
เหตุ 

3. วางท่อเมนประปาบริเวณถนนจักรวาล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร 
และความยาว 924 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  250 มิลลิเมตร 
ความยาว 912 เมตร สองฝ่ังถนน รวม 1,836 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล 
- เปน็ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
ปี พ.ศ. 2562  แบบ ผ.02 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี  2     

5,430,000  

4. ก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาดเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณพาสาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาดเพื่อป้องกันตล่ิง ริมฝ่ังแม่น้ าน่าน
บริเวณพาสาน ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด 
ของเทศบาล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลนครนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  แบบ ผ.02 หน้าท่ี 13 ล าดับท่ี 4   

6,000,000  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,308,000  
 

ซึ่งในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้น าส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
ของเทศบาลแล้ว พร้อมท้ังได้ตรวจยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถใช้จ่ายได้ จ านวน  
103,191,363.31 บาท 

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 23,308,000 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสน
แปดพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ต่อไป 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม 

ประการใดหรือไม่  
     (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้น 

     (ยกมือ  16  เสียง) 
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)                             

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง  ด้วยคะแนน 16 เสียง เป็นเอกฉันท ์

/ระเบียบ... 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ขอเสนอญัตติ ขออนมัุติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง     
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า และรวบรวมน้ าเสียพร้อมปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจักรวาลเริ่มต้ังแต่แยกทางเข้า NSC ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 117 จากแยกนวมินทร์ถึ งใ ต้สะพานพิษณุโลก  จ านวน 
50,000,000 บาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคล่ือนของความยาว
และปริมาณงาน การขออนุญาตกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ก่อสร้างระบบระบายน้ าและรวบรวมน้ าเสียพร้อมปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจักรวาลเร่ิมต้ังแต่แยกทางเข้า 
NSC ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
117 จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพานพิษณุโลก จ านวน 
50,000,000 บาท           
            ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 825 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาว 911 เมตร 
ระบบรวบรวมน้ าเสียและผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 9.00 - 11.00 เมตร ยาว 825 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล 

ก่อสร้างระบบระบายน้ าและรวบรวมน้ าเสียพร้อมปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนจักรวาลเร่ิมต้ังแต่แยกทางเข้า 
NSC ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
117 จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพานพิษณุโลก จ านวน 
50,000,000 บาท           
          ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 1,894 เมตร 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร 
ยาว 448 เมตร ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
เมตร ความยาว 119 เมตร รางระบายน้ า คสล. ความ
ยาว 314 เมตร และถนน ค.ส.ล. กว้าง 9 เมตร ยาว      
2,030 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล  
ท่ี 25/2562 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 
2562 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 96  

 
                       

 /ตาม... 



๑๐ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ข้อ 31 ความว่า การโอน การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
รายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล  ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักการช่าง  

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  

นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  อยากทราบว่าท่อขนาด 1.5 เมตร นั้น เป็นท่อเหล็กใช่หรือไม่ครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ส่วนหนึ่งเป็นท่อเหล็กครับ จะต้องมีท่อท่ีเราดันผ่านถนนเป็นท่อลอดบริเวณ  

แยกนวมินทร์ ข้ามไปยังถนน 1182 สายบ้านแก่ง แล้วเราต้องดันผ่านถนนบริเวณ
ศูนย์สาธารณสุขฯ 2 ผ่านข้ามไปยังโรงเรียนนวมินทร์ เพราะอีกท่อหนึ่งอยู่หน้า
โรงเรียนนวมินทร์ และจะวิ่งไปท่ีถนนบริเวณสะพานพิษณุโลก บางส่วนจะเป็นท่อเหล็ก 
และบางส่วนจะเป็นท่อปูนครับ  

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักการช่าง สมาชิกท่านใด 

จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
     (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้น 

     (ยกมือ  16  เสียง) 
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)                             

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักการช่าง ด้วยคะแนน 16 เสียง 
เป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  ขอเสนอญัตติ  ขออนมัุติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

 
/นาย... 



๑๑ 
 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง      
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดลอก และปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ าเกาะญวน  
กับถนนเจ้าส่ีพระยา (ส่วนงานปรับปรุงเชิงลาดภูมิทัศน์คลองฝ่ังเกาะญวน) จ านวน 
25,000,000 บาท เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินการส ารวจจัดท ารูปแบบรายการ
งานก่อสร้าง และจัดท าขอบเขตงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถ
ด าเนินการตามรูปแบบรายการเดิมบางรายการก่อสร้างได้ จึงได้มีการปรับเปล่ียน
รูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางตามวัตถุประสงค์โครงการ 
โดยไม่ให้มีกระทบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ า
เกาะญวนกับถนนเจ้าสี่พระยา (ส่วนงานปรับปรุง
เชิงลาดภูมิทัศน์คลองฝั่งเกาะญวน) จ านวน 
25,000,000 บาท            
         ส าหรับจ่ายเป็นค่าขยายถนนพร้อมทางเท้า 
ปลูกไม้ยืนต้น ตามแนวถนนขนานร่องน้ าเกาะญวน,
ก่อสร้างเชิงลาดแบบต่างๆ,ลานกิจกรรม,ห้องสุขา
และอื่นๆ ตามแนวตล่ิงต้ังแต่บริเวณใกล้ทางเช่ือม
เกาะญวน ด้านโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า ถึงด้าน
ถนนแสงสวรรค์ ตามแบบแปลนรายละเอียด 
ของเทศบาล 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ า
เกาะญวนกับถนนเจ้าสี่พระยา (ส่วนงานปรับปรุง
เชิงลาดภูมิทัศน์คลองฝั่งเกาะญวน) จ านวน 
25,000,000 บาท          
         ส าหรับจ่ายเป็นค่าขยายถนนพร้อมทางเท้า 
ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวถนนขนานร่องน้ าเกาะญวน,
ก่อสร้างเชิงลาดแบบต่างๆ,ลานกิจกรรม,ห้องสุขา 
จ านวน 2 หลัง และอื่นๆ ตามแนวตล่ิงต้ังแต่
บริเวณใกล้ทางเช่ือมเกาะญวน ด้านโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ าถึงด้านถนนแสงสวรรค์ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ 29 ความว่า การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง   
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 31 ความว่า การโอน การแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ต่อไป  

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

/นาย... 



๑๒ 
 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง สมาชิก 

ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
(ไม่มี) 
ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้น 
     (ยกมือ  16  เสียง) 

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)   

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง ด้วยคะแนน 16 เสียง  
เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่  7  เร่ือง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการคลัง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจายเป็นรายการใหม่ 
  เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส านักการคลัง เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเก็บฎีกา ช้ัน 2 อาคารส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนมาตุลี 
ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารการ   
เบิกจ่ายเงิน ให้มีสถานท่ีจัดเก็บท่ีมีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย สะดวกต่อการค้นหา  
ซึ่งเป็นโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม   
ครั้งท่ี 4 ปี พ.ศ. 2562 แบบ ผ.02 ส่วนท่ี 3 หน้า 22 ล าดับท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
1. งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

เป็นเงิน 220,000 บาท 
2. งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่ อปท. เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
3. งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าเช่า

ทรัพย์สิน) เป็นเงิน 500,000 บาท 
4. งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         

(เงินประกันการเช่าท่ีดิน) เป็นเงิน 130,000 บาท 
/5. งบ... 



๑๓ 
 

5. งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
150,000 บาท 

รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  2,000,000 บาท 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
1. งบลงทุน หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเกบ็ฎีกาช้ัน 2 อาคารส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท 

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ท่ีได้แนบมาพร้อมนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     
ท่ีท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  
เพื่อพิจารณาต่อไป      

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่       

ของส านักการคลัง สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
(ไม่มี) 
ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการคลัง 
โปรดยกมือขึ้น 

     (ยกมือ  16  เสียง) 
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)                              

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของส านักการคลัง  
ด้วยคะแนน 16 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  8  เร่ือง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่น าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี     เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
/เรียน... 



๑๔ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
        ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากการ
ตรวจสอบงบประมาณโครงการท่ีต้ังไว้ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะเหลือจ่าย
จากการเบิกจ่าย จึงน างบประมาณดังกล่าวมาโอนเพิ่มในโครงการท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งเป็นโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏรายละเอียดดังนี้   

      โอนลด   
    แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าวัสดุ  
    1. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง   ต้ังไว้         6,600,000  บาท 

โอนลด         500,000  บาท 
                                              รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

    โอนเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
    1. ก่อสร้างป้าย กม.0 บริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา "พาสาน"  
        โอนเพิ่ม 250,000 บาท 
    2. ก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาท่ีดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า 

    เจ้าพระยา "พาสาน" โอนเพิ่ม 250,000 บาท 
                                           รวมโอนเพิม่ 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

     รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามบัญชี 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ท่ีแนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้ 

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  
เพื่อพิจารณา ต่อไป 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง  

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
   (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง 
โปรดยกมือขึ้น  

(ยกมือ  16  เสียง) 
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)   

 
/เป็น...    
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     เป็นอันว่า   ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง      
ด้วยคะแนน 16 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  9  เร่ือง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   (ส านักการศึกษา) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี     เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   
ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 จ านวน 19,350,000 บาท ตามท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ท าเรื่องขอใช้
ประโยชน์อาคาร ปิง วัง ยม น่าน และอาคารส านักงาน คสล. 3 ช้ัน จากธนารักษ์พื้นท่ี
นครสวรรค์ ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ในการดูแลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
เทศบาลนครนครสวรรค์มีความประสงค์จะปรับปรุงเป็นอาคารท่ีพัก อาคารเรียน  
และอาคารโรงอาหาร เพื่อให้โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ไ ด้ใช้ประโยชน์                          
ตามวัตถุประสงค์นั้น เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักการศึกษา  
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท    
ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 7 โครงการ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เทศบาลนครนครสวรรค์  ดังนี้ 
1. ปรับปรุงอาคารที่พัก (ปิง) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์              
    งบประมาณ 3,500,000 บาท 

          - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารที่พัก ทาสีอาคาร กั้นห้อง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา สุขาภิบาล ห้องน้ า ห้องส้วม และอื่นๆ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 2 
2. ปรับปรุงอาคารที่พัก (วัง) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์           
    งบประมาณ 3,500,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารที่พัก ทาสีอาคาร กั้นห้อง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา สุขาภิบาล ห้องน้ า ห้องส้วม และอื่นๆ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 3 
/3. ปรับ... 
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3. ปรับปรุงอาคารเรียน (ยม) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์          
    งบประมาณ 3,500,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคาร กั้นห้อง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา สุขาภิบาล ห้องน้ า ห้องส้วม และอื่นๆ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5  

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 4 
4. ปรับปรุงอาคารเรียน (น่าน) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์        
    งบประมาณ 3,500,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคาร กั้นห้อง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา สุขาภิบาล ห้องน้ า ห้องส้วม และอื่นๆ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 5 
5. ปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์           
    งบประมาณ 5,000,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงอาหาร (เจ้าพระยา) และอาคารประกอบ  
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.9) ทาสีอาคาร ติดต้ังฝ้าเพดาน และมุงหลังคา
เมทัลชีท ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา และสุขาภิบาล ห้องน้ า ห้องส้วม 
และอื่นๆ พร้อมท้ังปรับปรุงอาคารประกอบ ได้แก่ โรงซักรีด และระบบประปาถังสูง 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 6 
6. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์            
    งบประมาณ    200,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 7 
7. ปรับปรุงห้องน้ า อาคารเรียน 4  งบประมาณ 150,000 บาท                                          

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 4 ช้ัน 1 - 2 โรงเรียนเทศบาล
วัดจอมคีรีนาคพรต  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 

แบบ ผ.02 หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 8 
 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 19,350,000 บาท 

/ซึ่งใน... 
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     ซึ่งในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้น าส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ 
ของเทศบาลแล้ว พร้อมท้ังได้ตรวจยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถใช้จ่ายได้ จ านวน 
103,191,363.31 บาท  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอเรียนว่าเราก าลังท า MOU กับโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ เขาให้เราใช้อาคาร
ของโรงเรียนกีฬานครสวรรคท้ั์งหมด 5 อาคาร พร้อมโรงอาหาร เมื่อเดือนท่ีแล้วเราได้
ต้ังงบประมาณไว้ 13,800,000 บาท กับ 5,000,000 บาท เราจะยกเลิกไป 
เพราะเราไม่ต้องสร้างอาคาร และโรงอาหารใหม่แล้ว เรามาใช้ของโรงเรียนกีฬา
นครสวรรค์ โดยเข้ามาซ่อมแซมอาคารโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ ปิง วัง ยม น่าน ท้ังหมด 
กั้นห้องเพื่อเป็นห้องเรียน และห้องนอน ของเขาได้กั้นเป็นห้องอยู่แล้วแต่เราต้องไป
ปรับปรุงใหม่ วัสดุต่างๆ เราต้องซื้อใหม่ท้ังหมด และโรงอาหารหลังคารั่ว ต้องปรับปรุง
เปล่ียนเป็นหลังคาเมทัลชีทใหม่ท้ังหมด เราจะประหยัดงบประมาณไปได้มาก เพราะ
เราไม่ต้องไปสร้างอาคารใหม่ 5 อาคาร เราจะไปใช้อาคารของโรงเรียนกีฬานครสวรรค์
ท้ังหมด โดยท่ีเรามีข้อตกลงกับกรมพลศึกษา ส่วนท่ีต้ังงบประมาณไปแล้วเราจะยกเลิก
ภายหลัง และใช้เงินสะสมตรงนี้สร้างไปก่อน เพราะผมเร่งให้โรงเรียนกีฬาเทศบาล 9 
ไปอยู่ท่ีสนามกีฬากลาง ในปีการศึกษาเทอมหน้าให้ได้ ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักการศึกษา สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม 

ประการใดหรือไม่  

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เมื่อเข้าแผนไปแล้ว จะเริ่มใช้งบประมาณนี้ได้เมื่อใด เพราะว่าโรงเรียนเทศบาล 9  

ค่อนข้างเดือดร้อนมาก และเห็นว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้ว ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ส าหรับเรื่องงบประมาณ ถ้าได้รับอนุมัติจากสภาฯ ในวันนี้ ก็สามารถใช้ได้เลย  

แต่อยู่ท่ีการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด ขณะนี้ได้น าแบบเดิมมาแล้ว เราคง
จะต้องท าเรื่องอาคารเรียนให้สามารถใช้เรียนได้ช่ัวคราวก่อน 1 อาคาร ส่วนเรื่องท่ีพัก
ท่ีเราต้ังงบประมาณไว้ 18,000,000 บาท แบบเสร็จแล้ว ก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
แล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่ อยู่บริเวณเดียวกัน ด้านหน้า เราจะท าอาคารท่ีใช้เรียนก่อน 
และคาดว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายในส่ีเดือน เพราะเดือน พฤษภาคม 2563 จะเปิด
ภาคเรียน ให้เร่งท าแบบและประกวดราคา คงต้องเรียนไปท าไป ค่อยๆ ปรับเปล่ียน 
ไปก่อน จะให้แล้วเสร็จท้ังหมดทีเดียวคงเป็นเรื่องยาก ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  สืบเนื่องจากการใช้งบประมาณตรงนี้ ต้องฝากทางเจ้าหน้าท่ี และคณะกรรมการ 

ให้ช่วยเร่งด าเนินการ เพราะว่าอาคารเรียนท้ังหมดตอนนี้ได้พึ่งพาในส่วนของโรงเรียน 
/เทศบาล... 
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เทศบาล 6 ก็ล้นเช่นกัน จึงอยากให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และอีกเรื่องหนึ่ง
ท่ีอยากจะฝากท่านนายกฯ ในส่วนของรถท่ีจะใช้พานักเรียนไปแข่งขัน ขณะนี้นักกีฬา
ฟุตบอลได้สร้างช่ือเสียงให้กับเราค่อนข้างมาก แต่การเดินทางไปแข่งท่ีอื่น คนอื่นเขา
เดินทางไปด้วยรถบัส ของเราเดินทางด้วยรถหกล้อ แต่ก็ไปแข่งชนะเขา ด้วยความ
เพลียของนักกีฬาเรา จึงขอฝากท่านนายกฯ เร่งติดตามในส่วนของรถบัสให้กับโรงเรียน
กีฬาเทศบาล 9 ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ส าหรับเรื่องรถได้ใส่ไปในแผนแล้ว แต่ไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ อาจจะต้อง 

ใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งหน้าคงจะน าเรื่องเขาสภาฯ ได้ และคาดว่าจะได้ก่อนเปิดภาคเรียน 
ขอบคุณครับ 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  เมื่อพูดถึงโรงเรียนกีฬาเทศบาล 9 ผมกับทางคณะศาลฯ ได้ไปท่ีโรงเรียนวิชาวดี  

ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีของท่านรองวรวุฒิฯ ได้น าอาหารไปเล้ียงเด็ก และน าอุปกรณ์ไปมอบให้
นักเรียนโรงเรียนวิชาวดี และได้ไปพบอาจารย์ใหญ่ของเขา ผมจึงสอบถามได้ความว่า
เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเป็นเด็กท่ีด้อยโอกาส แต่เด็กหลายคนมีแววทางด้าน
กีฬา ผมจึงสอบถามต่อ แล้วท าไมคุณครูไม่แนะน าให้เด็กของโรงเรียนวิชาวดี ไปเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาล 9 ครูจึงบอกว่าไปสมัครสอบ แต่สอบไม่ติด ผมอยากจะกราบเรียน
ท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านนายกฯ ว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาล 9 ของเรา มีเงื่อนไข
การรับเด็กแบบพิเศษหรือไม่ ให้เด็กท่ีด้อยโอกาสทางด้านฐานะได้มีโอกาสได้เข้าเรียน
ท่ีโรงเรียนกีฬาเทศบาล 9 ของเรา ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี   เราไม่มีเงื่อนไขรับเด็กพิเศษเข้าโรงเรียนกีฬาเทศบาล 9 เราใช้วิธีคัดเลือก    

ดูจากความสามารถของเด็กเท่านั้น เหมือนกับโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ก็คัดเลือกจาก
ความสามารถเช่นกัน ต้องทดสอบจากความสามารถเฉพาะตัว ท่ีเราเปิดตอนนี้ มีคน
สมัครกว่า 1,000 คน ผมก าลังคุยกันว่า น่าจะต้องมีกีฬาอื่นด้วยนอกจากกีฬาฟุตบอล 
กีฬาฟุตซอล ตอนนี้เรามีกีฬาเทควันโด และกีฬายกน้ าหนัก แต่เวลาไปแข่งตามท่ีต่างๆ 
ส่วนใหญ่เราจะได้เหรียญประเภททีมเท่านั้น ในอนาคตข้างหน้าอาจจะต้องน ากีฬากรีฑา
เข้ามาช่วย แต่ครั้งหน้าท่ีเราเป็นเจ้าภาพ ผมจะขอให้ จัดกีฬายกน้ าหนักเข้าไปด้วย 
อาจจะได้เพิ่มถึง 50 เหรียญทอง ปัจจุบันเขามี 11 ชนิดกีฬา แต่เราคงไปแข่ง
ระดับประเทศ เงื่อนไขการรับพิเศษส าหรับโรงเรียนกีฬามีไม่ได้ เรื่องกีฬาคุณต้องฝึก
ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษา ไม่อย่างนั้นจะสู้เขาไม่ได้ ขอบคุณครับ  

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักการศึกษา สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม 

ประการใดอีกหรือไม่  
   (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักการศึกษา โปรดยกมือขึ้น 

     (ยกมือ  16  เสียง) 
/สมาชิก... 
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สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)                              

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส านักการศึกษา ด้วยคะแนน 16 เสียง เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่  11  เร่ือง  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ท่านเลขานุการฯ  มีกระทู้ถามของสมาชิกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    

นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี  ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระที่  12  เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ท่านนายกเทศมนตรี   สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ขออนุญาตย้อนไประเบียบวาระท่ี 5 ท่ีผมค้านไปเมื่อสักครู่นี้ ขออนุญาตแก้ไข  

ข้อความเดิมจาก NSC ขอแก้ไขเป็นเริ่มต้ังแต่ทางเข้าชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ ขอแก้ไข 
ในท่ีประชุมตรงนี้ ส่วนเรื่องแผนเป็นอ านาจของนายกฯ ผมจะแก้ไขให้ถูกต้อง 

     ขอความเห็นจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ว่าสมควรหรือไม่ท่ีจะเปล่ียนแปลง 
ช่ือถนน ผมได้คุยกับชมรมต่างๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ เขาได้หยิบยก
ค าว่าต้นแม่น้ าเจ้าพระยามาพูดคุย และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับต านานของต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา นครสวรรค์เป็นเมืองของส่ีเจ้าพระยา ไม่ว่าจะเป็นเมืองจ าปา (ชัยนาท) 
เมืองไตรตรึงษ์ (ก าแพงเพชร) เมืองไพศาลี (อ าเภอไพศาลี) และเมืองการุ้ง (อุทัยธานี) 
รวมกันเป็นส่ีเจ้าพระยา เป็นการตีเมืองขึ้นท่ีเจ้าพระยา มีหนองสมบุญ และมาต้ังเป็น
ต้นต านานของแม่น้ าเจ้าพระยา แต่ในจดหมายเหตุนั้น ต้นแม่น้ า เจ้าพระยาเป็นการ
ประพันธ์ของ นายออม ศรีรอด โรงเรียนศรีศรัทธาวิทยา สะพานด า เป็นการประพันธ์
โดยอ้างเค้าโครงมาจากสมุดข่อย ของวัดเขื่อนแดง ซึ่งในปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว    
ไม่มีหลักฐาน ได้น าข้อเขียนมาแสดงเป็นละครเวที แต่อีกเรื่องหนึ่ง จากหลักฐานของ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ บิดาแห่งประวัติศาสตร์ ได้บันทึกไว้ว่าเกิดจากแม่น้ า  
เดิมท่ีปากแม่น้ าพระประแดง เป็นปากน้ าพระประแดง และตอนหลังได้เปล่ียนช่ือเป็น
ปากน้ าบางเจ้าพระยา หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช มีหนังสือย้อนรอยสยาม ได้กล่าวถึง
แม่น้ าสายนี้ในช่ือแม่น้ าเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2230 ได้เขียนว่าเป็นช่ือแม่น้ าบาง-
เจ้าพระยา และปากเจ้าพระยา คาดว่าจะเป็นสมัยของสมเด็จพระนายรายณ์มหาราช 
จดหมายเหตุจากพระอุบาลี ประเทศศรีลังกา ปี พ.ศ. 2295 ในรัชสมัยของสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พ.ศ. 2275 - 2301 เรียกแม่น้ าบริเวณนี้เป็นปากน้ าบาง-
เจ้าพระยา ประวัติศาสตร์มีมาเรื่อยๆ ในข้อสรุปได้มีการสันนิษฐานว่า ประเด็นท่ีหนึ่ง
ค าว่าต้นแม่น้ า ในต านานแม่น้ าเจ้าพระยามาจากเหตุการณ์ท่ีเจ้าพระยาท้ัง 4 ถูกกดน้ า
และตายท่ีต้นแม่น้ า ได้อธิบายและวิเคราะห์กันมาในเชิงประวัติศาสตร์ อาณาจักร 

/สุโขทัย... 
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สุโขทัย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 1792 - 1981 ด ารงมาเป็นระยะเวลา 189 ปี มีกษัตริย์
ปกครอง 9 พระองค์ ปกครองแบบพ่อปกครองลูก และด าเนินการปกครองมา ไม่มี
หลักฐานใดๆ ท่ีกล่าวถึงเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักด์ิ อาณาจักรอยุธยานั้น พ.ศ. 1893 
ถึง พ.ศ. 2310 ด ารงมาเป็นระยะเวลา 417 ปี มีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์     
ไม่นับวงศา ในปี พ.ศ. 2091 ระยะเวลา 42 วัน ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ช่วงนั้นต้ังแต่กษัตริย์องค์ท่ี 1 พระเจ้าอู่ทอง ถึงกษัตริย์องค์ท่ี 7 เจ้าสามพระยา ยังไม่มี
การก าหนดเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องของเจ้าพระยาขึ้นมา สมเด็จพระบรม-
ไตรโลกนาถ ปี พ.ศ. 1991 - 2031 กษัตริย์องค์ท่ี 8 ได้พระราชก าหนดศักดินา 
ขึ้นมาใช้อย่างเป็นทางการใน ปี พ.ศ. 1997 โดยก าหนดบรรดาศักด์ิต่างๆ ทนาย พัน 
หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา และเจ้าพระยา ในสมัยอาณาจักรธนบุรี และอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ จากต านานในข้อท่ี 1 เขาอ้างว่าเป็นเรื่องเล่าเขียนต่อกันมา และเป็น    
ส่ีเจ้าพระยาก็ไม่มีในประวัติศาสตร์ตรงนี้  ในประเด็นท่ีสอง ค าว่าแม่น้ าฝรั่งเศส       
เขาเขียนระบุไว้ว่าเป็นแม่น้ าเท่านั้น ประเด็นท่ีสาม แนวทางคือ ช่ือของแม่น้ าเจ้าพระยา 
มาจากบางเจ้าพระยา ต่อมาเหลือแต่ค าว่าแม่น้ าเจ้าพระยา ข้อนี้เป็นไปได้มากท่ีสุด 
เราเองได้ต้ังช่ือถนนส่ีเจ้าพระยาไว้ ผมจะขออนุญาตในท่ีประชุมเปล่ียนแปลงช่ือถนน 
ท่ีผ่านมา อยากจะเปล่ียนเป็นถนนต้นน้ าเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนท่ีเขามาเท่ียวได้
รับรู้ว่านี่เป็นถนนต้นน้ าเจ้าพระยา ผมขอเรียนว่าถนนริมน้ านั้น จากข้อมูลของงาน
ทะเบียนราษฎร คือถนนต้ังแต่แยกธนาคารกรุงไทย มาถึงถนนบริเวณบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์เจ้าพระยา สมัยก่อนเรียกว่าถนนริมเขื่อน ข้อมูลของงานทะเบียนราษฎร  
ก็เป็นถนนริมเข่ือน เลขทะเบียนต่างๆ ได้ลงว่าถนนริมเข่ือน ตรงนี้เราจะไม่ยุ่ง แต่ถนน
ต้ังแต่บริเวณป้อมหนึ่งมาถึงบริเวณธนาคารกรุงไทย เป็นถนนโกสีย์ ตามข้อมูลงาน
ทะเบียนราษฎรใช้ช่ือถนนโกสีย์ ในอนาคตระบบถนนคงจะต้องเปล่ียนแปลงท้ังจังหวัด 
ส่วนถนนต้ังแต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา ไปจนถึงสะพานเดชาติวงศ์ ยังไม่มี
ช่ือถนน และเราพึ่งมาใส่ค าว่าถนนส่ีเจ้าพระยาเข้าไป ต้ังแต่ถนนบริเวณสะพานเดชาติวงศ์
ไปจนถึงถนนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ยังไม่มีช่ือถนน แต่เราได้เรียกกันคร่าวๆ     
ว่าถนนริมน้ า จึงอยากจะท าให้เป็นแนวทางเดียวกันท้ังหมด อยากจะต้ังช่ือว่าถนน  
ต้นน้ าเจ้าพระยา ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้วิจารณ์ในส่วนนี้ครับ ว่ามีความคิดเห็นเป็น
อย่างไรถ้าเราจะเปล่ียนแปลงท้ังหมดตรงนี้ และส่วนเรื่องของทะเบียนราษฎรท้ังหมด 
ผมได้คุยกับหัวหน้างานทะเบียนราษฎรไว้แล้ว ต้องทันสมัยเพราะเป็นยุค 5G  แล้ว  
จะมาเขียน ช่ือถนน ง. 90 ต่างๆ ไม่ควรมีในระบบของยุค 5G อาจจะต้องเอาออกไป
จากระบบ หรือเปล่ียนไปเป็นถนนอื่น ต้องเป็นตัวเลขเกือบท้ังหมดแล้ว ถ้าคุณจะไปสู่
ยุคดิจิทัล  ในอนาคตเราคงจะเปล่ียนแปลงท้ังเมือง และเราต้องสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชน เพราะจะมีผลกระทบกับการส่งจดหมายต่างๆ แต่ถ้าท าต้องท าท้ังเมือง   
แต่นี่เราเปล่ียนแค่ช่ือถนนเท่านั้นเอง จากถนนส่ีเจ้าพระยา เป็นถนนต้นน้ าเจ้าพระยา 
ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  จากข้อมูลท่ีท่านนายกฯ ได้กล่าวเมื่อสักครู่ ผมมีความคิดเห็นว่าต้นแม่น้ า 

เจ้าพระยา อยู่แค่ช่วงระหว่างตรอกธนาคารกรุงไทย ร้านจึงใจ้หมง จนถึงบริเวณตลาด 
ความหมายคือน่าจะแค่บริเวณนี้ ผมคิดว่าถนนเราต้องลากถึงสะพานพิษณุโลก และ 

/ยาวมา... 



๒๑ 
 

ยาวมาจนถึงบ้านท่าน สท.สุภาพรฯ ช่วงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นถนนริมเขื่อนท้ังหมด  
ไม่มีค าว่าต้นเจ้าพระยา ถ้าค าว่าริมเขื่อนต้นแม่น้ าเจ้าพระยา ตามความรู้สึกค าว่าต้น
แม่น้ าเจ้าพระยาน่าจะแค่บริเวณนั้น ขอบคุณครับ  

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯ ท่ีจะเปล่ียนจากถนนส่ีเจ้าพระยา เป็นถนนต้นน้ า 

เจ้าพระยา เพราะว่าได้ความหมายชัดเจนดี และสามารถมองภาพตามได้ เมื่อเช้า    
ผมได้ฟังข่าวจากส านักข่าวเนช่ัน ท่ีมีการจัดถนนคนเดิน ได้อ้างว่าเป็นถนนต้นน้ า
เจ้าพระยา ผมเห็นพ้องกับท่านนายกฯ ขอบคุณครับ    

นางสุภาพร  แตงนารา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ดิฉันเห็นด้วยท่ีจะใช้ช่ือถนนต้นน้ าเจ้าพระยา จากท่ีมีการจัดงานของจังหวัด

ในตรอกศรีไกรลาศ เห็นป้ายถนนท่ีท าชัดเจนว่าต้นน้ าเจ้าพระยา จึงสงสัยว่าถนน
บริเวณนี้ มีช่ือใหม่แล้วหรือ และท่ีประชุมสภาครั้งนี้ ท่านนายกฯ ได้เสนอบริเวณนี้   
และเห็นว่าตอนนี้ใครนึกถึงจังหวัดนครสวรรค์ ต้องนึกถึงต้นน้ าเจ้าพระยา แลนมาร์ค
แห่งใหม่คือพาสาน เราไม่ได้นึงถึงหรอกว่า เราจะอยู่เหนือเจ้าพระยาไปเล็กน้อย    
เขตเขื่อนเรามีอยู่ไม่กี่กิโลเมตร เพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงนครสวรรค์ตอนนี้ให้คิดถึง      
ต้นเจ้าพระยา คือแหล่งก าเนิดแม่น้ าเจ้าพระยา คงไม่ผิดท่ีเราจะต้ัง ต้ังแต่ต้นทางมาถึง
ปลายทางของเข่ือนเราท้ังหมด เมื่อเช็คอินจะสามารถมาได้ถูกต้องแน่นอน วิ่งมาเส้นนี้
จะเจอสัญลักษณ์ต้นน้ าเจ้าพระยา ดิฉันเห็นด้วย ขอบคุณค่ะ    

นายเอนก  หวังสุข   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  ส าหรับถนนต้นน้ าเจ้าพระยา กระผมเห็นด้วย อยากจะให้ดูแผนท่ีว่าถนน   

ต้นน้ าเจ้าพระยายาวจากบริเวณใดถึงบริเวณ ในเมื่อท่านต้ังช่ือแล้วว่าถนนต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา จะให้ยาวจากบริเวณใด เช่น จากพาสานยาวมาถึงศาลจังหวัดนครสวรรค์
หรือบริเวณใด ใหถ้นนเส้นนั้นเป็นเส้นเดียวกันได้หรือไม่ ขอบคุณครับ  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ท่ีเราใส่ค าว่าถนนต้นน้ าเจ้าพระยานั้น  ผมอยากจะให้คนทางจังหวัดฯ ได้รู้ว่า 

เกิดต้นน้ าเจ้าพระยาขึ้นมา คือตามหลักความจริงแล้ว อย่างท่ีท่าน สท. เจษฏาฯ พูดถึง 
ถนนริมเขื่อนได้เกิดขึ้นมาก่อน แต่เราอยากจะเปล่ียนต้ังแต่สุดเขตเทศบาลฯ คือ
บริเวณวัดไทร เลยสะพานพิษณุโลก เปล่ียนเป็นถนนต้นน้ าเจ้าพระยาท้ังหมดไปจนถึง
บริเวณโรงหมี่สุดเขตเทศบาลท้ังหมด ขณะนี้เขื่อนก าลังท าขึ้นมา จากวัดเขื่อนแดง   
ท าเข้ามาในเขตเทศบาลฯ เรา แล้วผมได้ของบประมาณท าเขื่อนบริเวณนี้ อาจจะต้อง
เป็นถนนต้นน้ าเจ้าพระยาท้ังหมด ผ่านบ้านท่าน สท. สุภาพรฯ จะท าในอนาคต
ข้างหน้า แต่เราจะไม่แตะถนนต้ังแต่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์เป็นต้นไปเป็นถนนโกสีย์ 
ต้องคงถนนโกสีย์ไว้อย่างเดิม แต่ท่ีเราสร้างใหม่ จะเป็นถนนต้นน้ าเจ้าพระยาท้ังหมด 
เพื่อให้คนรู้ว่าต้นน้ ามีอยู่แค่บริเวณนี้ แต่เราช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเป็นถนนต้นน้ า
เจ้าพระยา ให้คนท่ีมาได้มาเจอต้นแม่น้ าเจ้าพระยา นี่คือแนวคิดของเราท่ีอยากจะ
เปล่ียนแปลงช่ือถนน แทนถนนส่ีเจ้าพระยา ขอบคุณครับ 
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๒๒ 
 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีใครคัดค้านขอเปล่ียนช่ือตามนี้นะครับ 
     ในงานตรุษจีนท่าน สท. ไพโรจน์ นิติธรรม ไม่ได้เข้ามาประชุมกับเรา ผมจะน าข่าว 

ตรุษจีนจากท่าน สท.ไพโรจน์ นิติธรรม มาลงให้กับพวกเราในกลุ่มของ สท. และทาง
เทศบาลให้ทราบกัน ในปีนี้รัฐบาลจีนได้ส่งคณะการแสดงของยูนนาน มาแสดงให้กับเรา 
จะเดินทางมาอยู่กับเรา 4 วัน โดยเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านนายกฯ      
ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ณ กรุงเทพมหานคร 
บันทึกข้อตกลงนี้รัฐบาลกลางของจีนบอกว่าความสัมพันธ์ไทย-จีน ท่ีนครสวรรค์นั้น
จะต้องเริ่มต้นตลอด และในปีนั้นเองรัฐบาลจีนได้ส่งเชฟจากสมาคมของปักกิ่ง มาท า 
อาหาร 2 เมนู ให้เราคือหมูตงปอ กับใบเต้าหู้ห่อปลา และในปีถัดมาได้น าการแสดง
จากกานซูมาให้เราได้ชม จะบอกว่าแต่ละครั้งท่ีมาจ านวนกว่า 40 ชีวิต เดินทางจาก
ประเทศจีนด้วยเครื่องบิน และเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยค่าใช้จ่ายของรัฐบาลจีน 
โดยรัฐบาลจีนใช้วิธีการส่ังให้บริษัทในเครือ คือบริษัท TCL ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องไฟฟ้า
ของจีนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยในปีท่ีแล้ว เรามอบให้
ทางคณะกรรมการจัดงานแจกรางวัล โทรทัศน์ท้ังหมด 30 เครื่อง ท่ีบริษัท TCL ให้มา
แจกเป็นของรางวัลให้กับผู้ชม ทางคณะกรรมการได้เข้าไปจัดระบบออนไลน์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สมัครเข้ามาเพื่อจะหาคนถูกรางวัล มีคนเข้ามาเล่นกว่า 300 คน  
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ได้รางวัลไป 30 เครื่อง แต่ปีนี้เขาตัดงบประมาณเรื่องค่าโรงแรม
ท่ีเขาออกให้ในปีท่ีแล้ว ปีนี้เถ่านั้งต้องออกเอง เขาพักท้ังหมด 4 คืน แล้วปีนี้บริษัท 
TCL จะให้ของรางวัลอีก ผมจึงตัดสิทธิ์เถ่านั้งไม่ให้ท าเรื่องของรางวัล  ผมจะให้ท่าน
นายกฯ เป็นคนท าเรื่องของรางวัล โดยผ่านชุมชนเรากับผู้แสดง เราจะจับฉลาก เพื่อจะ
มอบรางวัลในแต่ละวัน จะไม่ใหท้ าในแบบออนไลน์ ปีท่ีแล้วเขาแจ้งว่ามีผู้ท่ีเข้ามาเล่นเกมส์
ของเขากว่า 300 คน กับรางวัล 30 รางวัล ท้ังท่ีผู้ท่ีชมงานตรุษจีนในแต่ละคืนมี
จ านวนมาก เราจะใช้วิธีการจับหางบัตร โดยการใส่หางบัตรลงในกล่องบัตรขนาดใหญ่ 
แล้วให้เขาจับฉลากขึ้นมาจากผู้ชมท้ังหมดในแต่ละคืน ซึ่งปีนี้คงจะสร้างความพอใจ
ให้กับทางบริษัท TCL เช่ือว่าปีนี้ของรางวัลจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้ระบุว่า   
จะใหอ้ะไรกับเรา จะมาแสดงในวันเสาร์ท่ี 18 มกราคม 2563 และวันอาทิตย์ท่ี 19 
มกราคม 2563 จัดแสดง 2 วัน แสดงให้กับทางตรุษจีนนครสวรรค์ โดยผ่านบันทึก
ข้อตกลงท่ีท่านายกฯ ได้ไปท ากับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ส าหรับรายละเอียด
ต่างๆ จะประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราได้ทราบ เพราะเราต้องเป็นเจ้าภาพต้อนรับ 
คณะแสดงกว่า 40 คน พร้อมคณะทูต ท่ีมาใช้ห้องพักจ านวน 15 ห้อง ในส่วนของ 
ค่าห้องของนักแสดงท้ังหมดจ านวน 23 ห้อง ขอให้ทางเถ่านั้งเป็นผู้จ่าย แต่ห้องพัก
จ านวน 15 ห้องของคณะทูต คณะทูตจะจ่ายเอง ขอรายงานเบื้องต้นให้ทราบ เข้าพัก
ท่ีโรงแรมอารามิส ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  อยากจะสอบถามคณะผู้บริหาร ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องการท า 

น้ าประปาในฤดูกาลท่ีจะถึงนี้ ในช่วงนี้เห็นว่าแม่น้ าปิงเหือดแห้งจนเกิดสันดอนขึ้นกลาง
แม่น้ า และสามารถเดินข้ามผ่านไปได้ จะมีผลกระทบต่อระบบการท าน้ าประปาในเขต 

 
/เทศบาล... 



๒๓ 
 

เทศบาลนครนครสวรรค์ท้ังหมด และอีกเรื่องหนึ่งคืออยากจะขออนุญาตให้คุณสันติ 
คุณาวงศ์ ช้ีแจงเรื่องในส่วนของคาราวานนักท่องเท่ียวจีนท่ีได้มาเท่ียวชมท่ีจังหวัด
นครสวรรค ์ว่าผลอย่างไร มีความคืบหน้า และผลสรุปเป็นอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ระดับน้ าท่ี C2 วันนี้อยู่ท่ีระดับ 16.93 เมตร รทก. จากท่ีผ่านมาผมคิดว่า 

น่าจะต่ าสุด ขณะนี้โรงสูบน้ า 3 ของเราได้เปล่ียนเทอร์ไบน์ใหม่ ซึ่งยังสูบได้อยู่ และ
เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วเราได้ให้รถแบคโฮไปขุดลอกแม่น้ า เพราะรถแบคโฮสามารถลงไป
เดินได้ เราจึงได้ขุดลอกเป็นร่องและน าน้ าเข้ามาในท่ีสูบ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร 
เพราะถ้ามีปัญหายังมีโรงสูบน้ า 2 สามารถน าแพออกไปสูบน้ าเข้ามา เขื่อนภูมิพล     
มีน้ าอยู่ 42 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเขื่อนสิริกิต์ิมีน้ าอยู่ 52 เปอร์เซ็นต์ ยังมีน้ าท่ีสามารถใช้ได้อยู่ 
ผมได้คุยกับทางเจ้าท่าฯ ขอให้เขามาขุดลอก ขณะนี้เขามาไม่ได้ เพราะต้องขุดลอก
ต้ังแต่ต้นแม่น้ าเจ้าพระยามาท้ังสองฟากข้าง ซึ่งสามารถเดินได้หมดแล้ว ได้ไปดูบริเวณ
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา มีคนลงไปร่อนทรายเพื่อหาเหรียญจ านวนมาก และเขาไม่สามารถ
เอาเรือเข้ามาถึงบริเวณนี้ได้ เราจึงตัดปัญหาน ารถแบคโฮลงเข้าไปขุดลอกท้ังหมดเลย
ยังไม่มีปัญหาเพราะรถแบคโฮสามารถเดินลงไปขุดลอกได้ ขอบคุณครับ 

นายสันติ  คุณาวงศื   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  หลังจากนักท่องเท่ียวจีนมาเท่ียว  และก่อนท่ีเขาจะกลับมีข้อสรุปว่า  น่าจะมี 

เรื่องต่อเนื่องกัน 3 เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ทางด้านการ
ท่องเท่ียว เรื่องท่ีสองคือ เรื่องการแลกเปล่ียนเรื่องการศึกษา ให้นักศึกษาจากประเทศ
ไทยไปเรียนท่ีประเทศจีน และนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนท่ีประเทศไทย ซึ่งจาก
ข้อ 2 ก้อจะมาสู่ข้อท่ี 3 ท่ีว่าการท าธุรกิจร่วมกันหรือการแลกเปล่ียนทางธุรกิจ อันดับ
สุดท้ายถ้าท า 3 เรื่องนี้ส าเร็จ อาจจะลึกซึ้งไปถึงขั้นการเซ็นสัญญาเป็นเมืองพี่เมืองน้อง 
กับเมืองซิงยี่ หลังจากท่ีเขากลับไป ท่านนายกฯ ได้ส่ังให้ด าเนินการต่อท้ัง 3 เรื่องท่ี 1. 
เรื่องการแลกเปล่ียนการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เรามีการเสนอไปว่าเราท ารายการ
ท่องเท่ียวเสนอไปให้เขา เพื่อให้เขาเข้ามาท่องเท่ียวบ้านเรา โดยท่ีเราจะเพิ่มจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี ท าให้สามารถท่ีจะมาอยู่ท่ีนครสวรรค์ได้ประมาณ  
4 คืน โดยท่ีวันนี้ไปเท่ียวท่ีจังหวัดอุทัยธานี อีกวันไปเท่ียวท่ีจังหวัดก าแพงเพชร และ
วันท่ีเหลือมาเท่ียวท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ไหนๆ มาเท่ียวแบบนี้แล้ว เราจึงพยายามท่ีจะ
ให้มีการเจรจาพูดคุยทางธุรกิจกันด้วย ในวันนั้นมีคนถามเรื่องการลงทุน ทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ท่านนายกฯ บอกว่า ความจริงถ้าเราเสนอให้เขามาช่วยกันดูท่ีท่าข้าว
ก านันทรง อาจจะเป็นไปได้ส่วนหนี่ง เรื่องท่ี 2. เรื่องการศึกษา ขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่ 
จะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเราจะให้นักเรียนเทศบาลนครนครสวรรค์ ไปเรียนต่อท่ีนั่น   
โดยท่ีมีการร่วมมือกัน มีการสนับสนุนจากทางเมืองของเขาหรืออะไรก็ตาม ก าลังศึกษา
เรื่องนี้อยู่ ส่วนการท่ีของเขาจะมาเรียนท่ีประเทศไทยนั้น นครสวรรค์มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์อยู่แล้ว ซึ่งมีนักเรียนจีนเข้ามาเรียนอยู่พอสมควร และอย่าง 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นนักศึกษาจากเวียดนาม ถ้าเราได้พูดคุยลึกลงไป นักศึกษา
จีนเข้ามาเรียนมากขึ้น จะแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ เพราะตอนนี้ค่อนข้างขาดแคลนนักศึกษา ส่วนเรื่องการ
แลกเปล่ียนทางการค้านั้น เราได้มีการพูดคุยว่า เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราไปจัดงานโอทอป 

/ท่ีเมือง... 



๒๔ 
 

ท่ีเมืองซิงยี่เลย ถ้าเป็นไปได้เราจะใช้งบประมาณเกี่ยวกับทางพัฒนาการจังหวัดหรือ
อะไรได้ ท่านายกฯ ให้ดูแล 3 เรื่อง แต่เรื่องสุดท้าย ในการท่ีจะเซ็นสัญญาเป็นเมืองพี่
เมืองน้อง เราคิดว่าถ้าหากทุกอย่างท าได้ด้วยดี การเป็นเมืองพี่เมืองน้อง จึงไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่ ท่านนายกฯ บอกว่า การจะเป็นเมืองพี่เมืองน้องต้องได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทยด้วย ท้ังหมดนี้คงจะเริ่มด าเนินการ ทางท่าน สท.สุภาพรฯ ได้เข้ามา 
ร่วมกับ ททท. ในการท่ีจะท าตารางการท่องเท่ียว ถ้ามีความคืบหน้ายังไงผมจะรายงาน
ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ในปีหน้า เห็นเขาบอกว่าจะน านักท่องเท่ียวเข้ามาประมาณ 7 ครั้ง เราจะดู 

เขาก่อนว่ามีนักท่องเท่ียวเข้ามาอย่างไร และเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับ ส าหรับ
เรื่องของพาสาน ขณะนี้ก าลังด าเนินการเรื่องของแสงสีเสียง พยายามให้แล้วเสร็จก่อน
งานตรุษจีนให้ได้ ผมได้เข้าไปดูมาเมื่อวาน เขาก าลังวางหลักอะไรต่างๆ คิดว่าจะ
พยายามเร่งเรื่องแสงสีเสียง วันนี้จะตรวจรับงวดท่ี 1 ส่วนด้านในห้อง เขาใช้อยู่ท้ังหมด 
จึงไม่สามารถเข้าไปยังห้องใต้ดินได้ อาจจะต้ังเกี่ยวกับเรื่องประวัติแม่น้ าเจ้าพระยา 
ประวัติของเมืองนครสวรรค์ และสถานท่ีท่องเท่ียว 40 แห่ง เราได้น าข้อมูลให้เขาท า 
เรื่องแสงสีเสียงกับม่านน้ า ผมไม่ทราบว่าม่านน้ าจะเสร็จทันงานตรุษจีนหรือไม่ แต่จะ
พยายามให้เขาท าใหทั้นให้ได้ นี่คือความคืบหน้าของแสงสีเสียง แต่แสงสีเสียงตรุษจีน
ทันแน่อยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดอีกหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล   (ไม่มี)         

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม 
บัดนี้ สภาเทศบาลฯได้ด าเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

ผมต้องขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เลขานุการ
สภาเทศบาล คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้ส่ือข่าว ประธานชุมชนหรือ
ผู้แทนชุมชน ท่ีได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 

 
ลงช่ือ                    บันทึกเทปรายงานการประชุม 

                 (นายเกียรติศักด์ิ  เหล่าวชิรวงศ์) 
                                        คนงานท่ัวไป 
 
 
     ลงช่ือ             ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม 
                      (นางสาวสุรีรัตน์  ขาวฉลาด) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

/ลงช่ือ… 



๒๕ 
 

 
 
ลงช่ือ           ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางกันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์) 
                    หัวหน้างานธุรการ 
 
 
     ลงช่ือ         ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 
                     หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
     ลงช่ือ         ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางทัศนียา  เด่ียวไพบูลย์) 
                      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 

ลงช่ือ                เลขานุการสภาเทศบาล 
                       (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 
                       ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้  ถูกต้องแล้ว เมื่อวันท่ี...17...เดือน.....มกราคม.........พ.ศ. 2563 
 

 
 
    ลงช่ือ    ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายไพโรจน์  ศุภศิลป์) 
            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
    ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายปัณณ์ณธีร์  เศรษฐภูริปภา) 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
    ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
              (นายธนกร  คะกาทอง) 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
          (นายกิตติศักดิ์  ล้ิมจ ารูญรัตน์) 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
 
 

ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
              (นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง) 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 
  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
 สมัย....สามัญ.......สมัย....แรก......ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันท่ี...14..เดือน....กุมภาพันธ์.......พ.ศ. 2563 
 
 
     ลงช่ือ 
      (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 
         ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 


