
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.  ๒๕๖2 
วันจันทรท่ี  30  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. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล   
   7. นายสุชาติ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   8. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   9. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   10. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   11. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑2. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายชื่อผูไมมาประชุม 
   ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล (ไมมา) 
   2. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล (ไมมา) 
   3. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ไมมา) 
   4. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล (ไมมา) 

5. นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล (ไมมา) 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
2. นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
4. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
5. นายปกรณ  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
6. นายสมโภชน  พันธศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   7. นายไชยรัตน  สระแจม  หัวหนาสํานักปลัด 
8. นายสุวรรณ  โมรา  ผูอํานวยการกองชาง 
9. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
10. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอํานวยการกองคลัง 
๑1. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
 
 
          / รายชื่อ... 
 
 



-  ๒ -  

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 
   1. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
   2. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 

3. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอํานวยการกองวิชาการฯ 
รก. ผูอํานวยการกองการศึกษา 

   4. นางกัสมาพร  บัวภิบาล ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
5. นายไพรัตน   ปนชูศรี  ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
6. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

  เ ม่ื อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ม า ค ร บ อ ง ค ป ร ะ ชุ ม แ ล ว  น า ย นิ ก ร  โ ต จี น  เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า เ ท ศ บ า ล     
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขารวมประชุม เชิญนายโสพล วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีแทน
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากประธานสภาเทศบาลไมมาประชุมเนื่องจากปวย 

เริ่มประชุมเวลา  14.05 น. 

นายโสพล  วงศสอาด  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผู มีเกียรติทุกทาน วันนี้ เปนวันประชุมสภา 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2 ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖2 เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณา 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ใหความเห็นชอบในญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. 2562 เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม และเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสาร 
   พรอมดวยระเบียบวาระการประชุมใหทานทราบแลวนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม 12 ทาน 
   ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายโสพล  วงศสอาด  ขอแจงเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจาํป  
รองประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 จัดเตรียมเอกสารไมทัน เนื่องจากเวลากระชั้นชิด 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายโสพล  วงศสอาด   - ไมมี - 
รองประธานสภาเทศบาล   
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

    3.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง)   

นายโสพล  วงศสอาด   ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาล   
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล      
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา 1 – 5) 
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นายโสพล  วงศสอาด  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด 
รองประธานสภาเทศบาล เห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (กองชาง)  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายโสพล  วงศสอาด  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

    3.2 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

นายโสพล  วงศสอาด   ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาล   
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล      
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา 6 – 14) 

นายโสพล  วงศสอาด  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับ 
รองประธานสภาเทศบาล ญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โปรดยกมือข้ึน 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายโสพล  วงศสอาด  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

นายโสพล  วงศสอาด  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุม ขอเรียนเชิญคุณทวีศักดิ์  
รองประธานสภาเทศบาล  ประโยชนงาม ครับ 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีปญหาอยากถามคณะผูบริหารผาน

ทานประธานสภา 2 เรื่อง คือเรื่องแรกเก่ียวกับชวงท่ีมีงานสมโอ พนักงานไดมาแจงใหผมทราบ
นะครับพนักงานกวาดขยะ เขาบอกวาคาตอบแทนท่ีใหเขาทําไมนอยจัง 10 วัน ให 600 บาท 
ท้ัง ๆ ท่ีรับเงินมาจากผูรับเหมามาแลวหรืออะไรไดหลายหม่ืน เปนเพราะอะไรครับขยะมันถึงได
เหม็นจัง ผมคิดวาจะเก่ียวกับเงินตัวนี้หรือเปลาครับ 10 วันนะครับได 600 บาท เขาก็มาบอก
ผมชวยบอกใหที ผมก็มานั่งนึกวาวาเอะ ถาอยางนี้มันก็ไมไดเรื่อง 10 วันได 600 บาท มันก็
นอยไปขยะมันถึงไดเหม็นจัง ก็อยางวามันก็งางไมกวาดไมไหวนะ 600 บาท ผมวาถาเพ่ิมให
มากสักหนอย ผมวาจะกระฉับกระเฉงครับ ขยะมันก็จะไวข้ึนผมคิดวามันเปนอยางนี้ แลวเขายัง
บอกฝากมาอีกวา เห็นเขาบอกวาถาตอไปมีงานหนานี้จะตองลดลงเหลือ 10 วัน ให 500 บาท 
ทานคิดดูนะครับมันจะเปนอยางไง ขยะมันก็เยอะ ผมคิดวานาจะใหเพ่ิมเขาหนอยนะครับ   
สวนเรื่องท่ี 2 ครับ คือเรื่องท่ีวาถนนเทศบาล 5 ท่ี ทานผอ.สุวรรณฯ ทานไปดําเนินการหรือยัง 
ทานจะปลดเกษียณวันนี้แลว ผมวาทานรีบหนอยนะครับ  
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    เสร็จหรือยังก็ไมรู ทําหรือยังก็ไมรูจะเปนผลงานชิ้นสุดทาย ถาทานไมทํานะครับ เด่ียวตอไป

เวลาทานกินอะไรทานจะสะอึก เพราะเขาจะบนเอานะครับขอขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียติทุกทาน ก็ขอเรียนชี้แจง 
นายกเทศมนตรี  ใหทานสมาชิกรับทราบนะครับวา จริง ๆ แลวมันเปนเรื่องหนาท่ีอยูแลวท่ีเราตองทําอยูแลว      

นะครับ คนอ่ืนท่ีทํางานก็เปนหนาท่ีทุกคน อันนี้วาสวนท่ีดูแลพิเศษก็ถือวาเปนเรื่องท่ีเราควร 
จะไดก็ถือวาเราไดรับก็ดีแลวครับ ผมมีความเห็นแบบนั้นนะครับ แตวาครั้งตอไปก็ลองดู 
พยายามวาจะทํายังไงใหลูกนองเราไดมีโอกาสมีรายไดมากข้ึน จริง ๆ แลวผมวาปญหามันนา 
จะเกิดจากวาคือปริมาณขยะมันเยอะจริง ๆ เยอะมากและก็โดยเฉพาะชวงวันทาย ๆ นี้ 
เทาท่ีสังเกตดูจะมีพวกพอคาแมคามักงายนะครับ ปสสาวะ อุจจาระบาง ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น 
นะครับ ซ่ึงทุกครั้งท่ีเราทําความสะอาดมีท้ังเวลาทําความสะอาดเลิกงานแลว เต็นทยังไมเก็บมัน
ก็ยังมีอุปสรรคในการทํางาน คือเรื่องแบบนี้มันเปนมานานระยะเวลา 10 ป ซ่ึงเราก็พยายาม
แกไขอยู พยายามเขมงวดกวดขันจนเรียกวาลูกนองเราจะไมไหว เพราะวาปริมาณขยะมันเยอะ
จริง ๆ ใชเวลาเปนอาทิตยครับ กวาจะทําไดสําเร็จนะครับก็ 4 – 5 วัน อยางนอยนะครับ  
ก็เรียนวาเรื่องนี้สมาชิกไมตองหวงนะครับ เราอยูกันแบบพ่ีนองไมนิ่งนอนใจ ทานสมาชิกหวงมา
ผมจะเขาไปดูใหนะครับ เรื่องคาตอบแทนในการเก็บกวาดขยะ แตจริง ๆ แลว มันเรียกวาเปน
โบนัสดีกวา แตจริง ๆ มันเปนหนาท่ีของพวกเราอยูแลว เขาไมใหเราสักบาท เราก็ตองทํา     
ขอเรียนอยางนี้ สําหรับเรื่องถนนเทศบาล 5 นะครับ อยากเรียนทานประธานวาเสร็จเรียบรอย
แลวนะครับ แตไมรูวาทานสมาชิกไปดูหรือเปลา แตวาตอนนี้เสร็จแลว หรือมันไมตรงจุดไม
แนใจนะไมใชท่ีเดียวกันหรือเปลา ตรงเลี้ยวจากคลองถม เลี้ยวขวาไป ซายมือไมรูใชหรือเปลา  
เดี๋ยวทานลองผานไปดู ผมวานาจะใชอันเดียวกัน 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม ก็เห็นเขาบอกผมนะครับ ทุกสายเลย ต้ังแตขางหนาเขาไปเลย ผมก็ไมไดไปดู  
สมาชิกสภาเทศบาล เขาบอกแบบนี ้ผมก็มาบอกตอ เพราะเขาเคยบอก ทาน ผอ.สุวรรณฯ แลวครับ พอดี             

ทาน ผอ.สุวรรณฯ ก็เปนจาเฉยมันนานจนเขานึกไดเขาก็มาบอกผมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  แสดงวาอาจจะคนละจุดกันแลว เพราะวาทาน ผอ.สุวรรณฯ ทําเรียบรอยแลว ขอเรียน
นายกเทศมนตรี  ประชาสัมพันธสักเล็กนอยนะครับ สําหรับซอยเทศบาล 5 ท่ีทานสมาชิกหวงนะครับ  
   ตอนนี้ เราไดรับงบประมาณมา 7 ลานบาท ทํามาจากปากซอยตรงบริ เวณทางออก 
   ตรงคลองโพธิ์ แลวไปสิ้นสุดตรงบริเวณทางไปหนองระแหงตรงนั้นจะมีพ้ืนผิวจราจรขรุขระ  
   อันนี้อาจจะเปนจุดบริเวณนี้นะครับ ท่ีทานสงสัยนะครับ แตตอนนี้เซ็นสัญญาเรียบรอยแลว 
   แต ท่ีท าน ผอ.สุ วรรณฯ ไปทํานี้ อีกจุดหนึ่ ง  ไมอยากเอยนาม แตว า เรียบรอยแล ว  
   งานผมเรียบรอยทุกอยางครับ ก็เรียนวาทานสมาชิกลองดูท่ีเขาบอกใชจุดเดียวกันเปลานะครับ 
   ขอขอบคุณมากครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับ ขอบคุณครับทานนายกฯ คืออยางนี้ครับท่ีสมาชิกกลาวเม่ือสักครูนี้ ผอ.สุวรรณฯ  
รองประธานสภาเทศบาล วันนี้วันสุดทายแลว ทานจะใชใหคุมเลยวันสุดทาย แหม แจวจริง ๆ ครับ สมาชิกทานใดจะนํา 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ มีไหมครับ เชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
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นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ์ชนม 
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เก่ียวกับเรื่องขยะในการจัดงาน 1 ป เรามีการจัดงานท่ี 

สนามกีฬาศาลากลางนี้ 3 ครั้ง ผมอยากเสนอทานประธานสภาผานทานคณะผูบริหารครับ     
วาในครั้งตอไป เพ่ือใหขยะมันนอยลงหรือการเก็บงายข้ึน อยากจะใหทางเราแจกถุงดําใหกับ
ทางรานคาทุกราน แลววันรุงข้ึนใหเขารวมขยะมากองไว ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งแลวใหรถของเราไปเก็บ 
เพราะการท่ีเขาจะใหคาตอบแทนอะไรเราก็ตาม เราไมคุมหรอกครับ เราตองเอาขยะไปท้ิงไกล 
ผมเคยพูดเรื่องขยะนี้มาหลายครั้งแลววาการขนยายเราตองขนไปท้ิงถึงหนองมะโมง คาใชจาย
เราสูงครับ ถึงจะใชเรายังไงเราก็ไมคุมหรอกครับ แตอยางทานนายกฯ พูดครับมันเปนงาน
บริการ อยางไรก็ตองทํา อันนี้ผมฝากไว อาจจะเปนทางแกทางหนึ่งจะมากจะนอยก็ยังดีกวาเรา
มารอเก็บ 10 วันทีเดียวครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  ครับ ขออนุญาตครับ ผมก็ไมรูวาระหวางงานเราใชวิธีจัดเก็บอยางไง แบบไหน 
นายกเทศมนตรี  เดี๋ยวให ทาน ผอ.สาธารณสุขฯ แจงวาระหวางงานเราใชวิธีท้ิงขยะ เก็บขยะแบบไหน 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับ เชิญ ผอ.สุชาติ อรุณเมือง ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

นายสุชาติ  อรุณเมือง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสุชาติ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ อรุณเมือง ผอ.กองสาธารณสุขฯ การเก็บขยะนะครับ เดี๋ยวผมขอเทาความนิดหนึ่งครับ อยางท่ี

ทานนายกเจษฎา สี่พ่ีนอง ไดเรียนใหพ่ีนองไดรับทราบเปนภารกิจท่ีเราดําเนินการนะครับ 
เพราะวาเปนงานประจําปของจังหวัดชัยนาทนะครับ รายไดท่ีเราไดมาจะไดตอบทานสมาชิก
สภาผูทรงเกียรติท่ีอยากจะทราบนะครับ เราไดมา 30,000 บาท ครับ เราเก็บเขาเทศบาล
เมืองชัยนาทเรา โดยมีใบเสร็จ 3,000 บาท และท่ีเหลือเราก็จะไปแบงสันปนสวนใหกับ
พนักงานท่ีดูแลหองน้ํานะครับ และก็พนักงานดูแลรถสุขาเพราะวาตองมีรถสุขาเขาไปเวลาถาย
จากรถสุขาของ อบจ. และท่ีเหลือทุกบาททุกสตางคเราหารใหกับพนักงานเจาหนาท่ีเรานะครับ 
ทุกบาททุกสตางคนะครับ ก็ขอเรียนใหทานสมาชิกสภาไดรับทราบนะครับ ในสวนการเก็บขยะ
นะครับ ก็สวนหนึ่งนะครับท่ีทานสมาชิกไดแนะนํานะครับ ก็ปฏิบัติอยูก็คือทางรานเขาจะมีถุง
ของเขาแตไมใชถุงดํา บางรานนะครับวางอยู แตสวนใหญไมมีนะครับ แตถาปรับอยางท่ีทาน
กิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย บอกนะครับ เราก็จะสะดวกนะครับ และการเก็บก็จะรวดเร็ว และจะดู
ใหบริเวณงานจะไมดูเกะกะไปดวยเศษขยะนะครับ เปนอีกแนวทางหนึ่งนะครับ ขอเรียนให  
ทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ รับทราบครับ ขอบคุณมากนะครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ครับ ตามท่ีผมสังเกตนะครับ วันสุดทายกองท่ีหนาบาน ตรงราน ล.แสงทอง ตรงมุม 
รองประธานสภาเทศบาล ตรงนั้นเต็มเลย ก็โอเคนะครับ เขาก็มากองไวตรงนั้น กองไมไดกองเฉย ๆ นะครับ มีถุงดําดวย 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภา มีถุงดําใสไว ผมก็ไปท้ิงขยะตรงนั้น ผมเห็นเปนประจาํครับ เขาก็ทํา ครับขอเชิญครับ 

นายสุชาติ  อรุณเมือง  ครับ ขอตออีกนิดนะครับ เม่ือสักครูนี้ทานนายกฯ ถามวา แลววิธีการเก็บ เก็บยังไง คือ 
ผอ. สาธารณสุขฯ ตี 5 เราก็จะเริ่มเขาไปเก็บ เปนสายในนั้นแลวก็จะมีจุด จุดท้ิงรวมนะครับ จุดท้ิงรวมอยู ตอไป
   ก็อาจจะปรับนะครับ อาจจะเอาคอนเทนเนอร ไปใส ไวตรง ท่ี  สท.โสพล วงศสอาด  
   ทานรองประธานสภา ไดแนะนํามา มันจะไดไมอุจาดตานะครับ พ่ีนองนักทองเท่ียวจะได  
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เห็นเปนสิ่งท่ีสะอาด ก็ถือเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีกองสาธารณสุขรับไวปฏิบัติครับผม  
ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ดีครับ เห็นดวยครับ  เชิญคุณสุริยัน ศรีภักดี ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

นายสุริยัน  ศรีภักดี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุริยัน ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ครับฝากนิดหนึ่งนะครับ เรื่องความสะอาด 

ตรงหนาเซเวนตลาดใตครับ สลิปท่ีเขาถอนจากเงินมาเปนสีขาว เกลื่อนเต็มไปหมดเลยครับ      
ดูแลวเยอะจริง ๆ ครับ ขนาดนาน ๆ ผมไปทีไปซ้ือนมใหหลาน เยอะจริง ๆ ครับ เซเวนหนา
ตลาดใตครับ สลิปสีขาวนะครับ ตอนท่ีรับเงินนะครับ ฝากหนอยนะครับ ฝากผูบริหารนะครับ 
มันเยอะมากเกลื่อนมากเลยครับ ผมถายรูปมาแตไม ได  Print มา ดูแลวไมสะอาดตา           
ฝากหนอยครับ ขอบคุณครับ 

นายโสพล  วงศสอาด  ทานนายกฯ รับปากแลวจะบริหารให มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ  
รองประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ หากไมมี ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน  ขอปดประชุมครับ 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา  

ปดประชุมเวลา  14.50 น.  

 (ลงชื่อ) 
       (นางสาวพรทิพย  สินชัย)    ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
              เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

      (ลงชื่อ) 
           (นายนกิร  โตจีน)          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖2 และไดทําการตรวจรายงานฯ  
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