
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป พ.ศ.  ๒๕๖2 

วันอังคารท่ี  24 กันยายน  ๒๕๖2  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม          
   1. นายโสพล  วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล 
   2. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   3. นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   4. นางสาวศศิธร  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นายภัณฑารกัษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   6. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
   7. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล   
   8. นายสุชาติ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   9. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑1. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑2. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑3. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑4. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  
รายชื่อผูไมมาประชุม 
   ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล (ไมมา) 
   2. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

3. นายอานนท  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
2. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
3. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
5. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
6. นายปกรณ  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
7. นายสมโภชน  พันธศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   8. นางสาวน้ําฝน  วลานันทฤทธิ์ แทนหัวหนาสํานักปลัด 
9. นายสุวรรณ  โมรา  ผูอํานวยการกองชาง 
10. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑1. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอํานวยการกองวชิาการฯ 

รก. ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑2. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอํานวยการกองคลัง 
๑3. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑4. นายพัฒนพงษ แสงสุพรรณ แทนผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
          / ๑5. นางสุกัญญา . . . 
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15. นางสุกัญญา  คลายสมาน แทนผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
16. นายวิศิษฐ  อนุศิษย  แทนผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑7. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 
๑. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา  14.05 น. 

  เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว นายนิกร โตจีน เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เขารวมประชุม เชิญนายโสพล วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล เนื่องจาก
ประธานสภาเทศบาลไมไดมาประชุมเนื่องจากปวย 

นายโสพล  วงศสอาด  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผู มีเกียรติทุกทาน วันนี้ เปนวันประชุมสภา 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖2 เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณา 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ใหความเห็นชอบในญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม และญัตติอ่ืน ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบ
วาระการประชุมไปใหทานทราบลวงหนาแลวนั้น วันนี้ มีสมาชิกมาประชุม 14 ทาน             
ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชมุ 

นายนิกร  โตจีน     ประกาศอําเภอเมืองชัยนาท  
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  กําหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 

       ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 
               

  ดวยเทศบาลเมืองชัยนาทรายงานวา มีความประสงคขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบในญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จึงขอเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. 2562 เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีดังกลาว 

  ผู ว าราชการจังหวัดชัยนาท โดยนายอําเภอเมืองชัยนาทพิจารณาแลว เห็นสมควรกําหนด  
สมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2562 จึงอาศัยอํานาจตามความมาตรา 26 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 และคําสั่งจังหวัดชัยนาท 
ท่ี 2731/2560 เรื่อง การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดชัยนาท ใหรองผูวาราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัด
ชัยนาท หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดชัยนาท นายอําเภอ และหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลาง ท่ีปฏิบัติงาน   
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาทปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 และคําสั่งจังหวัดชัยนาทท่ี 2489/2562  
เรื่อง ปรับปรุงแกไขคําสั่ งมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดชัยนาท นายอําเภอ และหัวหนาสวนราชการ  
บริหารสวนกลางท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศ
กําหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2562 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2  

    (ลงชื่อ)   ยุทธพร  พิรุณสาร 
                               (นายยุทธพร  พิรุณสาร)  
                                       นายอําเภอเมืองชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน 
                                               ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายโสพล  วงศสอาด  วันนี้มีสมาชิกยื่นใบลาปวย จํานวน ๒ ทาน คือ นายสุธี ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  และ นายอานนท ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงผมพิจารณาแลวอนุญาต 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
     - สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
     - สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2562  

             ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 

นายโสพล  วงศสอาด  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
รองประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2562 ท้ัง 2 ครั้ง ไปใหทานสมาชิกไดรับทราบ 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ลวงหนาแลว มีสมาชิกทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความตอนใดบางหรือไม  
   (ไมมี) ถาไมมีสมาชิกทานใดขอเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2562  
           ท้ัง 2 ครั้ง โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายโสพล  วงศสอาด  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
นายโสพล  วงศสอาด  1. ดวยกองวิชาการและแผนงาน ไดดําเนินการจัดทําผลการประเมิน การจัดบริการ
รองประธานสภาเทศบาล สาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ป 2562 ซ่ึงปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0107/ ว 4696 ลงวันท่ี  
   27 พฤษภาคม 2562 ใหนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินตนเองตามแบบประเมินฯ  
   รายงานท่ีประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิก 
   สภาเทศบาลทุกทานทราบ 

2.  ด วยกองวิชาการและแผนงาน ไดดํ า เนินการจัด ทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน             
(พ.ศ. ๒๕61 – 2565) ครั้งท่ี 1/2562 ของเทศบาลเมืองชัยนาท และผูบริหารทองถ่ินได
ประกาศ บังคับใช เมือวันท่ี 17 กันยายน 2562 โดยการประกาศเผยแพรใหประชาชนทราบ
ท่ัวกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายละเอียด 
ตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบแลว      

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

    4.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562     
 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

นายโสพล  วงศสอาด   ขอเชิญคณะผูบริหาร เสนอญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายปยะ เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๑ – ๑๘) 

นายโสพล  วงศสอาด  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด 
รองประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายโสพล  วงศสอาด  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามคณะผูบริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา   

4.2 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองชาง) 

นายโสพล  วงศสอาด   ขอเชิญคณะผูบริหาร เสนอญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายปยะ เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 หนา ๑๙ – ๒๐) 

นายโสพล  วงศสอาด  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมมี) ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด 
รองประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2562           
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองชาง) โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายโสพล  วงศสอาด  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามคณะผูบริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถามี) 

นายโสพล  วงศสอาด  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุม ขอเรียนเชิญคุณภัณฑารักษ  
รองประธานสภาเทศบาล สินทรัพย ครับ 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายภัณฑารักษ สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้มีเรื่องรองเรียนผมขออนุญาต 

นะครับ เรียนตอสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารนะครับ เม่ือสัปดาหท่ีผานมาเรามีการจัด
งานของจังหวัดเปนงานสมโอนะครับ หลังการจัดงานนี้ ปรากฏวาบนสันเข่ือนเรียงหินบริเวณ
ศาลากลางก็จะมีกลิ่นเนาเหม็นครับ คนท่ีจะไปออกกําลังกายก็ไปออกไมไดก็มาบนวาความ
สะอาดมันไมมีเลยนะครับ ซ่ึงเรื่องนี้อีกไมก่ีเดือนครับประมาณเดือน มกราคม กุมภาพันธ เราก็
มีงานนกอีกแลว และก็จะเกิดเหตุการณแบบนี้ซํ้าซาก ผมก็อยากใหมีการประชุมจัดงานของ
จังหวัดนี้มีเทศบาลฯ เราไดเขารวมประชุมดวยนะครับ  ก็นาจะแจงเขาวาใหผูจัดงาน ผูรับเหมา
ท่ีมารับจัดงานนี้ ไดบริหารจัดการเรื่องการจัดเก็บขยะนะครับ ไมอยางนั้นมันก็เนาเหม็นกันอยู
แบบนี้และก็เปนปญหาแบบนี้ซํ้าซากทุกป  ปหนึ่งมี 3 งานนะครับ ท้ังงานนก งานสมโอ และ
งานแขงเรือ เปนมาอยางนี้ทุกป เปนประจําแลวนะครับก็ฝากไปถึงคณะผูบริหารดวย เรื่องท่ี ๒ 
เรื่องของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เรานะครับ มีการเบิกจาย เรื่องการเบิกจายใชเงินซ่ึงเปน
เงินของสถานศึกษา ซ่ึงมันเปนอํานาจหนาท่ีของกรรมการสถานศึกษา ไมใชอํานาจหนาท่ีของ
ผูบริหารโรงเรียน แตทางผูบริหารก็เอาเงินออกมาใชกอน ซ่ึงเรื่องนี้อยากใหทางคณะผูบริหาร
ของทางเทศบาลฯ ซ่ึงมีหนาท่ีกําชับ และเขาไปดูแลในงานของโรงเรียนอีกครั้งนะครับ         
ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับ ขอบคุณครับ สท. ภัณฑารักษ สินทรัพย นะครับ เรื่องแรก เรื่องความสะอาด 
รองประธานสภาเทศบาล กลิ่นเหม็นอันนี้ผมเห็นดวย เม่ือเชานี้ผมก็โทรหาทานนายกฯ  ผูทําความสะอาดไมบริหาร 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  ไมดําเนินการไปตามข้ันตอน ตื่นเชาข้ึนมาขยะเต็มบานเต็มเมืองเลยนะครับ ไมมีใครเก็บ         

ผมทนไมไหวครับ ในฐานะท่ีเปนสมาชิกสภาเทศบาลโทรมาหาทานนายกฯ  ทานนายกฯ ก็สั่ง
การไปแปบเดียวไมถึง 15 นาที มาท้ังครอบครัวเลย คือบุคคลท่ีรับผิดชอบงาน  ผูบริหาร     
หรือเปลา เขาไมรับผิดชอบงาน เขานึกจะทําก็ทํา เขานึกจะไม ทําก็ไม ทํา มันไมใช  
ครับอยาลืมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลนี้ มี ทุกท่ัวทุกพ้ืนท่ีของเทศบาลฯ  บางทาน 
เขาก็สนใจมาก ๆ อยางเชนผมนี้ ผมทนไมไหวหรอกครับถาไมทํางาน ไมทํางานก็ออกไป 
ไปจางคนใหมจบแตเวลาไมมีงานทํามาขอรองนายกฯ ขออยางนั้น ขออยางนี้ ทําเปนรองไห
เวลาไดทํางานแลวไมทํา มันแปลกนะครับ ก็ขออนุญาต ฝากทาน ผอ.สุชาติ อรุณเมือง       
ดวยครับ  ซ่ึงเปนกันเองกับผมอยูแลว ชวยเคลียรใหผมที ครับ ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ 
ครับ 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับเรื่องท่ี
นายกเทศมนตรี  สท.ภัณฑารักษ สินทรัพย เปนหวงมาเรื่องแรกก็คือเรื่องความสะอาดนะครับ ก็เดี๋ยวครั้งหนา 
   มีการประชุมจังหวัดก็คงตองเรียนชี้แจงอุปสรรค ปญหาใหกับทางจังหวัดใหรับทราบนะครับ 
   คือการเก็บลาชาอาจจะมีผลจากเรื่องเต็นท ผูรับจางท่ีกางเต็นท หลังเสร็จงานแลวกวาจะรื้อ 
   ถอนออกก็ทําใหการทํากิจกรรมในเรื่องของเก็บกวาดขยะลาชาบาง ซ่ึงจริง ๆ ตรงนั้นเราใชกัน
   เกือบทุกวัน ก็อาจจะตองวางแผนกันใหมวาตองทํายังไงใหมันทันกับความตองการพ่ีนอง 
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ประชาชนนะครับและอีกอยางหนึ่งก็คือเม่ือตอนเชาท่ีทาน สท.โสพลฯ โทรมา จริง ๆ ทาง
เจาหนาท่ีเขาเตรียมจะไปอยูแลว ผมก็เลยไมไดตอบทาน แตจริง ๆ เขาเตรียมไปอยูแลวครับ 
ไมใชวาผมโทรไปสั่ง แตเขาเตรียมไวอยูแลว แตวาเปนแผนวาเก็บเสนนี้ เสนนั้น เพราะวาคน  
ของเราไมพอในเรื่องตอนเก็บขยะท้ังภาคท้ังสนามนะครับ ก็จะมีปญหาเรื่องทอนะครับ              
ฝากทาน ผอ.สุชาติฯ เรื่องทอน้ํา ซ่ึงสวนใหญจะเปนปญหา คือการท้ิงน้ําเสียของคนท่ีคาขาย 
กวาจะลางเสร็จ 2 – 3 วัน ยังไมหายเหม็นก็ตองหาทางเรื่องเอา EM อะไรไปใสนะครับ เราเคย
จัดงานแลวมีปญหาเรื่องนี้ ขอขอบคุณทาน สท.โสพลฯ ท่ีพูดในสภาเทศบาลทําใหพวกเราได
ตื่นตัวดวยนะครับ สําหรับเรื่องโรงเรียนนะครับ ก็ขออนุญาตไปตรวจสอบดูนะครับวา ถามัน
บกพรองยังไงก็อาจจะตองเรียนใหกับผูบริหารไดรับทราบวาจะทํายังไงใหมันถูกตอง  
ขอบคุณมากครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครบั ขอบคุณทานนายกฯ ครับ เรื่องกลิ่นเหม็นกับเรื่องท่ีทานนายกทาน สท เสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล ผมก็เห็นดวยนะครับ เพราะวามันแยจริง ๆ และคนมักงายมันเยอะในงานนี้ มักงายเยอะ 

ปฏิบั ติหน าที่ แทนประธานสภา เหลือเกิน เพราะฉะนั้นเรามีหนาท่ีเราก็ตองดูแลนะครับ งานเสร็จแลวเราก็ตองดูแล  
   ขยะไปเปนกอง ๆ ก็ยังไมเก็บกันก็ตองดูแล ครับเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์ ฯ ครับ 

นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย กราบเรียนประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายศักดิ์สิทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมฝากเรื่องหนึ่งนะครับ ซอยเทศบาล 9 บานผมเอง   

นะครับ ถนนมันชํารุดครับแลวก็ตองเอาตนไมไปปกไวครับ เพราะวากันการอุบัติเหตุ ขอใหชวย
เรงดวนเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ฝากไวดวยนะครับ ทานนายกฯ ครับ สมาชิกสภาเทศบาลเขารองเรียน มีสมาชิก 
รองประธานสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม ครับ 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เม่ือเชานี้ครับชุมชนเทศบาล 5 ฝาก 

มาหา ผอ.สุวรรณฯ  โดยตรงครับ ผอ.สุวรรณฯ ครับไหน ๆ ทานจะปลดเกษียณครับ เขาก็
อยากจะใหชวยหนอยครับ ฝนตกไมเทาไหรถนนเสนนั้นน้ําจะทวม เปนเพราะอะไรไมรู ชวยไป
ตรวจสอบหนอย ผมอยากให ผอ.สุวรรณฯ นะครับ ชวยโชวผลงานปลดเกษียณ หนอยนะครับ 
ชุมชนเทศบาล 5 ซอยเทศบาล 5 ก็อยากให ผอ.สุวรรณฯ ชวยหนอยครับ เพราะเขาบอกวามา
บอก ผอ.สุวรรณฯ แลว ผอ.สุวรรณฯ ก็ยังไมไดทํา ผมก็ไมรูจะพูดยังไง เขาก็มาหาผมนะครับ 
เขาก็บอกใหชวยบอกทีผมถึงอยากทราบวา ผอ.สุวรรณฯ จะไปดําเนินการใหกอนปลดเกษียณ
ไดหรือเปลาครบั ผมอยากใหโชวผลงานชิ้นนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ทาน ผอ.สุวรรณฯ ครับ โชวหนอยครับ ทานจะไปบานยังอยูนะครับ ขอบคุณมากครับ 
รองประธานสภาเทศบาล ทาน ผอ.สุวรรณฯ ครับ ทานรับปากแลวครับ รับปากจัดการใหครับ เชิญคุณเอกชัย ภูเปยม 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ครับ 

นายเอกชัย  ภูเปยม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายเอกชัย   
สมาชิกสภาเทศบาล ภู เ ป ย ม  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ค รั บ ฝ า ก ท า น ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร  ต อ น นี้ สุ ด เ ข ต 
   ซอยไชยภรณครับมีถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอกวางมากครับ ตอนนี้ประชาชนก็มาหาผม  
   4 – 5 ทานนะครับ เก่ียวกับการซอมบํารุงถนนท่ีทรุดเปนหลุมเปนบอกวางประมาณ  
   4 – 5 เมตรครับ ก็ไมถามเรื่องอะไรเลยครับ ถามอยูอยางเดียววาตอนนี้จะไดรับการปรับปรุง 
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   ซอมแซมอีกนานไหมครับ เพราะถนนเสนนั้นรูสึกวาตอนนี้ไดรับการสัญจรไปมาเก่ียวกับการ
   วิ่งดานหลัง แบบใชงาน ไดรับผลการตอบรับดีมาก แตถนนทรุดตัวลงเปนหลุมกวางมากครับ 
   แตทางเทศบาลฯ ไดทํารั้วขอบชิดเก่ียวกับระบบไฟฟา เก่ียวกับการระมัดระวัง ก็ดีงามครับ  
   แตตอนนี้วาประชาชนตองการทราบวาจะทําการปรับปรุงแกไขอีกชานานเทาไรครับ  
   เพราะมีคนมาถามผม ขอบคุณมากครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเรื่องถนน
นายกเทศมนตรี  ชํารุดซอยคลองโพธิ์นะครับ จริง ๆ เราไดรับแจงต้ังแตวันแรก เราก็ใหทางปองกันฯ ไปลอมรั้ว
   ไวและก็ติดไฟครับ สืบเนื่องจากท่ียังไมไดทําเนื่องจากวา ถนนเสนนี้ตอนนี้อยูในสัญญากอสราง
   นะครับ ท่ีทําถนนใหมท้ังระบบท้ังสองฝงนะครับ ลาดแอสฟลติกคอนกรีต และก็ออกไปทางซอย 
   เทศบาล 5 เลี้ยวซายถนนสิ้นสุดตรงปาชาแขก ก็เรียนใหทานทราบตอนนี้ผมอาจจะใหทาง
   ปองกันฯ ไปติดปายเล็กนอยวา จะไดรูวาถนนอยูในระหวางสัญญาท่ีจะทํา เพราะวาบางทาน 
   ไมรู เพราะตอนนี้เราไปซอมไมได ซอมตองใชงบเรามันไปซํ้าซอน งบของท่ีเขาเซ็นสัญญา 
   อยูนะครับ จะตองเอาแผงไปลอมไวกอนนะครับ ก็สําหรับของผมมีเรื่องท่ีจะเรียนใหกับ 

สภาแหงนี้รับทราบ ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือขออนุญาตทานประธานสภาในท่ีนี้วาเราจะขอ
  ประชุมสภาในวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๒ ซ่ึงเปนวันสุดทายของปงบประมาณ ซ่ึงมันอาจจะมี 

บางเรื่อง ท่ีตกหลนไปในเรื่องจัดทํางบประมาณหรือเรื่องการกันเงินตาง ๆ  อีกเรื่องหนึ่งในวันท่ี 
30 กันยายน ๒๕๖๒ เชนกันนะครับจะมีการเลี้ยงเกษียณอายุราชการนะครับของหลาย ๆ ทาน
นะครับ ประมาณ 6 ทาน ท่ีจะจัดเลี้ยงนะครับ เพราะวาเราจัดเลี้ยงสถานท่ีคือท่ีลาบเปด      
นะครับ ทางพนักงานเราไดจัดเตรียมไวท่ีนั่น และก็ขอเรียนเชิญทานสมาชิกครับ ทานใดท่ีมี
ความชอบพอกันนะครับก็วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๒ ตอนเย็นท่ีลาบเปดนะครับ ไมรูจะเปนชั้น
แรกหรือชั้นสองเพราะวาเตรียมไวชั้นแรกกันฝนตก ก็คือชั้นสองนะครับ ก็คงหกโมงเย็น
โดยประมาณนะครบั ขอบคุณมากครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับก็ขอเชิญเรียนทานสมาชิกดวยครับ วันสุดทายของทานท้ังหลายท่ีจะปลดเกษียณ 
รองประธานสภาเทศบาล ไปเราก็ตองไปเฮฮาปารตี้กันหนอยก็ดีครับ ผมเห็นดวยครับ เชิญคุณศศิธร ลิว่นภโรจน ครับ 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวศศิธร ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอสอบถามเก่ียวกับเรื่องการฉีดยุง 

นะคะ ชวงนี้เปนหนาฝนนะคะไมทราบวา ทางกองสาธารณสุขฯ ของเราไดมีแผนการฉีดยุง
อยางไรบาง และก็ฉีดชวงนี้ฉีดถ่ีแคไหน เพราะวาตอนนี้ยุงระบาดมากนะคะ และ เรื่องท่ี ๒     
นะคะ ซอยเทศบาล 11 นะคะจะมีสายไฟหอยมาอยูประมาณกลางซอยหอยมา ดิฉันอยากให
คณะผูบริหารสั่งใหไปเก็บข้ึนดวยนะคะ เพราะวาเวลารถสัญจรผานคะ ชวงนั้นจะมีพวก
รถบรรทุกขาวท่ีจะเขาซอยโรงสีนะคะผานตรงนั้นก็จะอันตรายนะคะ และดิฉันขอเสนอใหทํา
ความสะอาดทอคะ ควรท่ีจะลางถนนทุกสาย เพ่ือท่ีวากลิ่นเหม็นมันจะไดหมดไปนะคะ   
ขอบคุณคะ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับ ก็ขอฝากไปทางคณะผูบริหารดวยครับ ขอเชิญทานนายกฯ ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 



- ๘  - 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เดี๋ยวขอเรียนเรื่อง
นายกเทศมนตรี  ฉีดยุงสักเล็กนอยนะครับ เพราะวายุงเยอะจริง ๆ ครับ คือสืบเนื่องอยางนี้ครับ ท่ีเราทานจะ 

สังเกตวาเราออกฉีดยุงกันทุกวัน อาจจะมีวันหยุดคือวันอาทิตยนะครับ ซ่ึงมีแผนการฉีดทุกวัน
ตั้งแตชวงเวลา 08.00 – 12.00 น. ของทุกวันครับ ก็เคยปรึกษาทาน ผอ.สุชาติฯ  วาฉีด     
ท้ังวันเลยไดไหม พนักงานไมไหวนะครับ ก็เลยฉีดครึ่งวันแตทุกวันอาจจะยกเวนวันอาทิตย    
นะครับ แผนการฉีดจะมีอยูท่ีทาง ผอ.สาธารณสุขฯ จะมีแผนอยูผมไมไดเตรียมมา ขอเรียนเรื่อง
ฉีดยุงสักนิดวาการฉีดยุงนี้ยุงท่ีตายจะเปนยุงลาย แตยุงท่ีกัดทานในเวลากลางคืนจะเปนยุง
รําคาญ ซ่ึงจริง ๆ มันตองใชน้ํายาอีกตัว ซ่ึงเปน DDT แตกระทรวงสาธารณสุขเขาหาม ทานเคย
สังเกตไหมเวลาเขาฉีดในบานมันตาย ยาฉีดยุงแบบนั้นมันตาย แตของเราใชในท่ีสาธารณะมัน
จะมีปญหาเรื่องของกฎหมายนะครับ ฉะนั้นยุงท่ีตายไปคือยุงลายท่ีเกิดปญหาเรื่องไขเลือดออก 
ในพ้ืนท่ีของเราไมมีไขเลือดออกนะแตมียุงเยอะเปนยุงรําคาญ เปนพ้ืนท่ีราบลุม แลวผมสังเกต
ตะเวนดูนะ อุทัยธานี ชัยนาท ตาคลี สรรคบุรี หันคา เยอะหมด ผมก็ไมรูวามันเกิดจากเราเปน
พ้ืนท่ีราบลุมหรือเปลาไมแนใจ แตวาอันนี้ไมไดแกตัวเพ่ืออะไรนะครับ แตอยากจะเรียนใหทุก
ทานทราบวา ฉีดมันตายเฉพาะยุงลาย แตยุงรําคาญมันไมตาย แตท่ีกัดเราเปนยุงรําคาญ       
นะครับ ก็เรียนใหทานสมาชิกรับทราบ สําหรับซอยเทศบาล 11 เดี๋ยวก็ใหทางปองกันฯ         
ไปดูครับวาตรงนี้มันเปนเสนอะไรครับ ไฟฟาของกองชางดวยครับ ขอบคุณมากครับ สวนเรื่องลาง
ทอก็ฝากทางกองสาธารณสุขฯ ประสานรถดูดเลนนะครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับ ติดตามเรื่องรถดูดเลนยังครับ ขอบคุณครบัทานนายกฯ มีสมาชิกทานใดจะนําเสนอ
รองประธานสภาเทศบาล เรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ หากไมมี ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน ขอปดประชุม  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  
 

ปดประชุมเวลา  15.15 น.  

 (ลงชื่อ) 
       (นางสาวพรทิพย  สินชัย)    ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

      (ลงชื่อ) 
           (นายนกิร  โตจีน)          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๙  - 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี ๑ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี ๒4 กันยายน ๒๕๖2 และไดทําการตรวจรายงานฯ เม่ือวันท่ี.............................. 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนท่ีเรียบรอยแลวและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 
 
 
      (ลงชื่อ)           ประธานกรรมการ 
       (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน)     

      (ลงชื่อ)               กรรมการ 
       (นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย) 

      (ลงชื่อ           กรรมการ 
       (นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ) 

 


