
  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม                 
                               ๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
   ๒.นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
   ๓. นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
   ๔. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
   ๕. นายโสพล               วงศ์สอาด         รองประธานสภาเทศบาล 
   ๖. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๗. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๘. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๑๐. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายศักด์ิสิทธ์ิ กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๖. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๗. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๘. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๙. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
   ๑. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
   ๒. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๓. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล 
   ๒. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 

๓. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
๔. นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   ๕. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๖. นางปวีณา  บัวภิบาล ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๗. นายอําพล  สุขเกษม  แทน ผู้อํานวยการกองช่าง 
๘. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๙. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ 
 
      / ๑๐. นางสาวสุวพีร์ . . . 
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๑๐. นางสาวสุวพีร์ เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๑. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒. นางกัสมาพร บัวภิบาล ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๓. นายไพรัตน์         ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๔. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหวัยาง 
๑๕. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ใน 

ญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้วน้ัน วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม     
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม  

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ................................................... 
     ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ 
สมั ยที่  ๒  ประ จํ า ปี  พ .ศ .  ๒๕๕๙  ต้ั ง แ ต่ วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เ ป็น ต้น ไป             
มีกําหนดสามสิบวัน น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕ แห่งพระราชบัญญั ติเทศบาล          
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙        
เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
    (ลงช่ือ)   เกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง 
            (นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง) 
        ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

ระเบียบวารท่ี  ๑   เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง   -  ไม่มี -  
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  
          ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามท่ีเจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอ 

เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเรียนเชิญ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิก           
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   
ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติ  ขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (กองคลัง) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล     
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ )   
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (กองคลัง)          

โปรดยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่  ๔   ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                     เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๑๑ )  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีกองช่างได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่น้ัน ท่านประธานครับ          
ดูข้อ ๑.๑.๑ , ๑.๑.๒ โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนเทศบาลสัมพันธ์นะครับ เผอิญว่าเมื่อวานน้ี 
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ประชุมแผนพัฒนาเทศบาลนะครับ ในแผนพัฒนาเทศบาลลงไม่ตรงกันนะครับ แต่ถนนมันเส้น
เดียวกันมันอย่างไรกันแน่ครับ และในแผนปรากฏของกองช่างเขาเขียนว่า ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน แต่ในน้ีมันเป็นแผนงานการพัฒนาเทศบาล ๓ ปี มันอย่างไรแน่ครับมันถนน
เส้นเดียวกัน เมื่อวานก็ประชุมคณะกรรมการไปแล้วในแผนพัฒนาใช่ไหมครับ และวันน้ีมาก็ไป
อีกอย่างหน่ึง แต่ถนนเส้นเดียวกัน ผมอยากทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญรองสมโภชน์  พันธ์ศิริ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รองปลัดเทศบาล       

กระผมนายสมโภชน์ พันธ์ศิริ รองปลัดเทศบาล ขอช้ีแจงเป็น ๒ ประเด็นนะครับ ประเด็นที่ ๑ 
ข้อ ๑.๑.๒ โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนเทศบาลสัมพันธ์คือในแผนที่ประชุมเมื่อวานปี ๖๐ จะ 
เป็นขนาด ๕๐ วัตต์ นะครับ และจํานวนโคมจะน้อยกว่าน้ีครับ อันน้ีแผนปี ๖๐ จะใช้สําหรับติด
โคมในซอยย่อยครับ ส่วนตรงน้ีจะอยู่ในแผน ปี ๕๙ ครับ เป็นขนาด ๘๐ วัตต์ ถนนสายหลัก
ครับ ประเด็นที่ ๒ ในส่วนของปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน คือระบบแผนๆในระบบ
งบประมาณ เป็นแผนงานบริหารทั่วไป แผนเคหะชุมชนอย่างน้ีครับ ไม่ใช่ระบบแผน ๓ ปี ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขฯ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๒ – ๒๖ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาเทศบาล   เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล     
รองนายกเทศมนตรี  ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๒๗ – ๓๔)  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วย 
ประธานสภาเทศบาล        กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (กองการศึกษา) 
  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๗  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล     
รองนายกเทศมนตรี  ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๓๕ – ๓๘)  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วย 
ประธานสภาเทศบาล        กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                     
 (กองวิชาการและแผนงาน)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๘  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล ประโยชน์งาม ครับ 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะเรียนท่านประธานสภา 

 ฝากไปยังคณะผู้บริหาร ๒ เรื่อง ๆ แรกคือเสียงตามสายครับขณะน้ีแถวชุมชนท่าชัยดังบ้าง 
 ไม่ดังบ้าง ประชาชนเขาก็ข้ามเรือจ้างมาหาผมพอดีว่าท่านแสวง สงใย ก็น่ังอยู่ด้วยเขาก็เล่าให้   
 ฟังบอกไม่เป็นไรเด๋ียวมีประชุมสภาจะช่วยถามเขาให้ช่วยไปเช็คให้ทีนะครับ ผมฝากไว้ด้วย 
 ส่วนเรื่องที่ ๒ น้ัน ขณะนี้ครับหญ้าที่หลังอาคารแถวถนนชัยณรงค์นะครับ ประชาชนส่วนน้ัน 
 เขาให้ช่วยบอกคณะผู้บริหารด้วยครับรวมทั้งผมด้วย เพราะผมปลูกบ้านอยู่แถวริมนํ้า ขณะนี้มี 
 ต้นไม้ ต้นหญ้าอ้อ หญ้าพง ที่ลอยมากับนํ้าขณะน้ีมันลอยเข้าหาตลิ่งหมดและตอนนํ้าลงนี้มันไม่ 
 ยอมลงตาม มันก็ขึ้นอยู่หลังร้านเลยครับและมันก็มีหญ้าแห้งมั่งอะไรมั่ง ที่น้ีสัตว์มีพิษอะไรต่อ 
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อะไรก็อาศัยอันน้ีละครับเลื้อยเข้ามา ผมก็อยากให้ตัดแล้วก็เอายาฆ่าไปฆ่าหน่อยได้ไหมครับ 
 ขอเป็นวาระเร่งด่วนได้ไหมครับ เพราะเด๋ียวมันจะเกิดอัคคีภัยได้ เพราะลมน้ีพัดเข้าหาอาคาร 
 ช่วงน้ีกลัวจะเกิดอันตรายนะครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องเสียงตาม
นายกเทศมนตรี สายน้ันก็ฝากไปยังทางกองวิชาการฯ นะครับ ขอเรียนแบบนี้นะครับว่าเสียงตามสายฝั่งโน้นน้ี 

จะเป็นระบบไร้สายนะครับ อาจจะมีติดขัดบ้างนะครับ แต่ก็จะให้ทางกองวิชาการฯ ช่วยดู  
นะครับ แต่อีกอันคือหญ้าที่หลังอาคารถนนชัยณรงค์ ผมเข้าใจว่าคงเข้าใจถูกต้องตรงกัน      
คงหลังริมนํ้า อาคารหลังริมนํ้าถูกไหมครับ ซึ่งปกติน้ีเราจะมีเรือที่สําหรับตัดหญ้าต้นอ้ออะไร
พวกน้ีนะครับ ซึ่งเขาจะจ้างเหมาทุกปีแต่ปีน้ีนํ้ามันแล้งจัด ซึ่งเรือพวกน้ีมันต้องอยู่ด้วยบนนํ้า   
ทีน้ีใช้กําลังคนน้ีเด๋ียวต้องไปดูก่อนว่าจะหนักหนาขนาดไหนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นนํ้าขึ้นมานี้เรา
ใช้เรือตัดง่าย ปกติเราจะมีเรือมาตัดนะครับ แต่ตอนน้ีนํ้ามันแล้งจัด มันก็เลยทําให้เรายังไม่
สามารถตัดได้สักทีก็แบบน้ีเด๋ียวผมขออนุญาตว่าตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่เก่ียวกับอัคคีภัย นะ
ครับ เด๋ียวจะให้งานป้องกันฯ เข้าไปดูว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับ เพราะมันอยู่หลังบ้านมันก็
ทํายาก แต่ถ้ามีนํ้าขึ้นมาน้ีมันทําง่ายใช้เรือก็จบนะครับ ก็ขอเรียนท่านประธานครับว่าเด๋ียวจะ
ให้เจ้าหน้าที่ลองไปดูก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณโสพล  วงศ์สอาด  ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายโสพล  วงศ์สอาด    กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะขออภิปรายอยู่ ๒ – ๓ เรื่องด้วยกันครับ เรื่อง 

 แรกป้ายช่ือถนนแต่ละสาย ๆ ที่มาตรฐานก็คือถนนชัยณรงค์ ถนนวงษ์โต มันมีป้ายอยู่ไม่            
 ก่ีอันครับหลุดมาแล้วผมเคยแจ้งไปทางกองช่างให้ไปเก็บกลัวว่าจะหายป้ายมันหล่นมาอยู่ 
 ข้างล่าง อย่างป้ายที่ตรงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองครับท่านประธาน กองช่างก็ไปเก็บมา ๆ ก็
ไม่  
 เอาขึ้นไปข้างบนเขาก็เก็บมาอันน้ีไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ทราบ เพราะเจ้าหน้าที่ของกองช่าง 
 ไปเก็บ  ผมอยากจะขอเรียนท่านประธานผ่านไปทางคณะผู้บริหารว่าป้ายช่ือตามถนนต่าง ๆ น้ี 
 มันยังขาดตกบกพร่องน้ี อยากจะให้แก้ไขให้เรียบร้อยและซอยต่าง ๆ ที่ยังไม่มีป้ายก็เขียนเองก็ 
 ได้ครับเอาป้ายแบบไม่ต้องลงทุนมากนะครับท่านประธาน ให้ทราบว่าซอยไหนตามซอกซอย 
 ของเทศบาลเรา ช่างเขียนก็มีอยู่แล้วครับบุคลากรเราก็มีอยู่แล้ว ก็อยากให้ทําป้าย อันน้ีก็ต้อง 
 เรียนต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะครับเด๋ียวให้ท่านผู้บริหารตอบ เรื่องที่ ๒  
 เรื่องเขื่อนเรียงหิน ๆ ที่สร้างมาแล้วแต่ละล็อค ๆ  ซึ่งท่านนายกฯ เจษฎา สี่พ่ีน้อง ให้สร้างแบบ 
 ฟันหลอก่อน ประชาชนดีใจมากต้ังแต่สร้างใหม่ ๆ แล้วประชาชนดีใจมาก เพราะว่าประชาชน 
 จะได้ไม่บุกรุก ผู้ที่ไม่มีที่อยู่บางทีก็ไปบุกรุกนะครับ ปรากฏว่าที่สร้างไปแล้วแล้วมันแตกมันร้าว       
 มันเป็นโพรงนะครับ ประชาชนที่อยู่เหนือวัดศรีวิชัยนะครับถนนชัยณรงค์ก็มาแจ้งผมที่บ้าน     
 ว่าอยากให้ผมพูดในที่ประชุมให้ด้วย เขารู้นะครับว่าวันน้ีมีประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท    
 เขาบอกให้ช่วยพูดในที่ประชุมสภา เรื่องเขื่อนเรียงหินที่แต่ละที่มันหลายที่นะครับท่านประธาน  
 มันแตกร้าวและไม่สะอาดแล้วเอาเคร่ืองบริหารร่างกายเอาไปต้ังไว้บางคนเขาก็กลัวนะครับ ทีน้ี  
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 ไอ้พ้ืนฐานล่างน้ีเราก็ไม่ได้ลงไปดูนะครับว่ามันแข็งแรงขนาดไหน เขาเล่าให้ผมฟังนะครับท่าน 
 ประธานเขาบอกว่า เขากลัวหน้านํ้าน้ีปีแล้งมาก แต่เวลาหน้านํ้าน้ีเป็นดีเปรสชันมาน้ํามันเยอะ 
นํ้ามันขึ้นมาจะทําให้เขื่อนมันแตกร้าว  แล้วมันจะเป็นอันตรายได้ใช่ไหมครับ ก็อยากจะเรียน
ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ตอบนะครับ เรื่องที่ ๓ เรื่องริมถนนจากหน้า      
วัดศรีวิชัยไปถึงท่าแจงไม่ใช่ริมซ้ายนะครับ ริมขวาเขาบอกว่าบางบ้านน้ีทําเรียบร้อยเอาหินคลุก
ไปจัดการเรียบร้อยดูแล้วสวยงาม แต่ที่อ่ืนไม่ได้ทําเลยก็อยากให้ทําให้ด้วย ก็อยากจะบอกท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะครับ ก็ผมขออธิบายเรื่องเม่ือสักครู่น้ีเรื่องเข่ือนเรียงหิน
หน่อยปรากฏว่าผมมาดูในญัตติต่าง ๆ แล้วปรากฏว่ากองช่างในระเบียบวาระที่ ๔ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่กองช่างแล้ว   
ผมก็ไปดูรายละเอียดญัตติ ท่านผู้บริหารครับโครงการซ่อมแซมพ้ืนทรายล้างบริเวณเขื่อนเรียง
หินริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ต้ังไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท นะครับแล้วผมก็เลยสงสัยต้ังไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
น้ีจะทําตรงไหนถึงตรงไหน เพราะมันมีหลายที่เขื่อนเรียงหินนะครับ มีหลายที่ผมได้เคยพูดไว้แต่
ทีแรกแล้วว่าทําฟันหลอไว้นะครับ ปรากฏว่าผมมาหาช่างอําพลครับพอดีว่า ผอ.สุวรรณ์ฯ        
ติดราชการไม่อยู่ ผมไปหาช่างอําพล ๆ ก็แจ้งให้ผมทราบว่าโครงการซ่อมแซมพ้ืนที่ทรายล้างน้ี
ซ่อมแซม  ๙๒๐  ตารางเมตร  ต้ั งแ ต่หน้าไปรษณีย์ถึ งศาลหลักเมือง เท่ า น้ันละครับ       
๓๕๐,๐๐๐ บาท ครับแต่ผู้ร้องเม่ือวานน้ีอยู่เหนือวัดศรีวิชัย ๓ – ๔ ล็อค น้ันยังไม่ซ่อมแซม    
แต่ว่าไม่เป็นไรโอกาสหน้าผมจะขอให้ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ตอบด้วย     
นะครับ อันน้ีผมแจ้งรายละเอียดให้ฟังครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่พ่ีน้อง
นายกเทศมนตรี ประชาชนได้ห่วงใยเข้ามานะครับ ที่ผ่านทางท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด นะครับ เรื่องแรก 

เป็นเรื่องป้ายช่ือถนนนะครับอันน้ีคงไม่มีปัญหานะครับ ก็คงจะให้ทางกองช่างนะครับซึ่งดูแล
เรื่องน้ีอยู่แล้วนะครับก็ไปดูป้ายช่ือแต่ละช่ือที่มันขาดตกบกพร่องนะครับแล้วก็ติดต้ังให้
เรียบร้อยนะครับ ก็คงจะเสร็จก่อนประชุมคร้ังหน้านะครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องเข่ือนเรียงหินที่ทําไป
เป็นจุด ๆ นะครับ อาจจะมีบางช่วงที่มันสึกหลอแล้วพุพังทําให้ไม่สวยงามนะครับ อันน้ีเด๋ียวผม
ขออนุญาตท่านประธานว่าเป็นคร้ังหน้าผมคงเอาเข้าแผนของพัฒนาเทศบาลนะครับ แล้วก็
อาจจะเข้าเป็นเร่ืองของการซ่อมแซมของบริเวณเขื่อนเรียงหิน เน่ืองจากว่าก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิด
อย่างที่ท่าน    ว่าเป็นหน้านํ้ามามันจะเกิดปัญหาไหม ผมก็ไม่แน่ใจก็อาจจะให้กองช่างไปสํารวจ
ในเบ้ืองต้นก่อน ในเรื่องของโครงสร้างของมันนะครับ เรื่องที่ ๓ เป็นเรื่องริมถนนหน้าวัดศรีวิชัย 
ซึ่งบางจุดน้ันเราสามารถทําได้เน่ืองจากว่ามีกําแพงรั้วบ้านเป็นที่รองรับดินที่เราจะสามารถไป
ถมแล้วเอายางไป ปูได้ แต่ถ้าเลยจุดไปมันทําไม่ได้ เน่ืองจากว่าไม่มีกําแพงรับพอไม่มีกําแพงรับ
น้ีการทํามันจะทําลําบาก ก็ขอเรียนช้ีแจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ว่าบางจุดเราสามารถทําได้
บางจุดมันทําไม่ได้ เพราะว่าเน่ืองจากว่าบางจุดที่ทํามันมีกําแพงบ้านรับ เราก็สามารถที่จะไปถม
แล้วก็เทลาดยางได้ ก็ขอเรียนช้ีแจงให้ท่านสมาชิกทราบครับ ขอบคุณครับ   

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล       กระผมนายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดในวันน้ีนะครับท่าน 

ประธานที่เคารพครับ เรื่องน้ันก็คือหนองอิฐ ท่านประธานคงได้ยินนะครับแล้วรู้จักช่ือคําว่า
หนองอิฐ เพราะต้ังแต่เล็กจนโตนี้ผมรู้ความน้ีผมก็รู้จักหนองอิฐแล้ว หนองอิฐน้ีเป็นสมบัติของ
เทศบาลแต่มันไม่มีใครสามารถจะไปใช้หนองอิฐให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะว่าหนองอิฐน้ีมันโดน
ที่ของเอกชนล้อมรอบอยู่ เขาไม่เปิดทางให้หรอกครับท่านประธานที่เคารพ ผมเป็นสมาชิก
เทศบาลมา ๘ สมัย มีนายกผู้บริหารเทศบาลท้ังหมด ๕ คน ๔ คน พยายามครับที่จะสร้างสิ่ง    
ที่ดี ๆ ในหนองอิฐให้กับประชาชน แต่เขาไม่สามารถทําได้เพราะเจ้าของที่เอกชนเขาไม่ให้ทาง 
จนมาถึงนายกคนปัจจุบันน้ีก็คือ นายเจษฎา สี่พ่ีน้อง ไม่ทราบว่าเขาอาจจะมีความจริงใจต่อ
บ้านเมืองในเขตเทศบาลเรา ผมก็ไม่ทราบครับเจ้าของที่เกิดใจอ่อนยกที่ให้ครับยกให้นายเจษฎา 
สี่พ่ีน้อง ตัดทางเข้าหนองอิฐท่านนายกฯ เจษฎา สี่พ่ีน้อง ก็ถือว่าโชคดีที่ว่าเป็นนายกฯ แล้ว
เจ้าของที่เขายกทางให้เพ่ือจะให้หนองอิฐทําประโยชน์ให้กับเทศบาลเมืองชัยนาทของเรา      
ท่านนายกฯ ท่านก็ไม่รอช้านะครับ ท่านคิดจะสร้างหมู่บ้านมั่นคงนะครับ บังเอิญซอยสุขใจโชค
ร้ายกําลังจะโดนไล่ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้ว ทุกคนก็นอนตาไม่หลับบางคนก็หาเงินหาทองเตรียมจะ
ไปเช่าบ้านอยู่ เพราะว่าเขาให้เวลาแค่ ๒ เดือน คุณจะต้องโดนไล่ที่แล้ว ท่านนายกฯ ก็ไม่ได้น่ิง
นอนใจนะครับก็จะสร้างหมู่บ้านน้ีให้กับซอยสุขใจไปอยู่ ๔๑ หลังคาเรือนครับที่รอความหวังอยู่ 
ผมอยากจะถามท่านนายกฯ ดําเนินงานเร่ืองหนองอิฐที่จะสร้างหมู่บ้านน้ีมันไปถึงไหนแล้ว 
เพราะผมห่วงซอยสุขใจก็คือหลังบ้านผมเห็นหน้ากันแทบจะทุกวัน ก็อยากจะรู้ข้อมูล 
ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญท่านนายกฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง กราบเรยีนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องหนองอิฐ 
นายกเทศมนตรี             ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับ บริเวณหนองอิฐน้ันมีที่เอกชนล้อมรอบอยู่นะครับ แต่ก็ 

 ได้ความอนุเคราะห์นะครับ จากคุณป้านวลจันทร์และคุณลุงสุขสันต์ มะลิทอง  ที่อนุเคราะห์   
 โดยการพูดคุยว่า  ถ้าเทศบาลจะจัดทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนนะครับ     
 ท่านก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและก็ให้ความอนุเคราะห์กับทางเทศบาลนะครับ แต่จริง ๆ 
แล้ว 
 เทศบาลฯ ยังได้ไปทําถนนรุกล้ําในที่ของท่านด้วย ซึ่งไปรังวัดออกมาแล้วน้ีเราไปรุกล้ําที่เขา    
 จริง ๆ วันก่อนท่านปลัดญาณี ฯ ก็ได้ไปเรียนกับทางเจ้าของที่ ๆ ก็ไม่ติดใจกับทางเทศบาลฯ  
 เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับทางส่วนรวมนะครับ อันน้ีทางเทศบาลฯ ก็ต้องขอขอบคุณกับ 
 ทางครอบครัวของคุณลุงสุขสันต์และคุณป้านวลจันทร์ มะลิทอง นะครับ สําหรับเรื่องโครงการ 
 บริเวณหนองอิฐน้ัน ซึ่งจริง ๆ แล้วเราต้ังใจทํามาเป็น ๑๐ ปี สําหรับยุคของผมก็ติดขัดครับ 
 ตอนน้ันยังไม่พร้อมหลาย ๆ ด้าน แต่ในวันน้ีก็มีความพร้อมในระดับหน่ึงนะครับ ถามว่า    
 ๑๐๐ % ไหมก็ยังถือว่าไม่ ๑๐๐ % แต่ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําที่สาธารณะให้ถูกต้องตาม 
 กฎหมายนะครับ ก็ต้องปรึกษาทางที่ดินในเรื่องของวิธีการที่จะขออนุญาตใช้โดยท่านผู้ว่า 
 ราชการจังหวัดที่ต้องเป็นผู้อนุมัติให้เรานะครับ  ต้องถูกต้องตามข้ันตอนตามกฎหมายถึงจะทํา 
 ได้เพราะฉะน้ันถ้าอยู่ไปแล้วไม่ถูกตามกฎหมายนี้ ประชาชนก็อาจจะเดือดร้อนเราก็เดือดร้อน 
 ด้วยเน่ืองจากว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับ 
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 ก็ขอเรียนว่าโครงการน้ีเราพยายามผลักดันนะครับ เน่ืองจากว่าทางพ่ีน้องประชาชนใน       
 ซอยสุขใจนั้นได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นชุมชนแออัดแล้วเป็นชุมชนที่ 
 เป็นผู้ยากไร้ด้วยระดับหน่ึงนะครับ ก็ถือว่าเราก็ต้องจัดการในเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะพ่ีน้อง 
 ประชาชนกลุ่มน้ีเขาเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงาน ซึ่งถ้าไปอยู่นอกเมืองน้ี เพราะแรงงานมันต้องใช้ใน 
 เมืองถ้าออกไปนอกเมืองไปทําไร่ทํานาคงทําไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาเคยใช้แต่แรงงาน  
 ก็เรียนช้ีแจงให้ท่านประธานสภาทราบว่า โครงการน้ีเป็นโครงการที่ทางเทศบาลฯ ร่วมมือกับ 
 ทาง พอช. เพ่ือจัดทําโครงการที่อยู่อาศัยกับพ่ีน้องประชาชนความสําเร็จน้ันอยู่ในขั้น ๗๐ –  
 ๘๐ % นะครับ คงยังไม่ ๑๐๐ % ครับ  ขอบคุณครับท่านประธานครับ   

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวศศิธร 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล วันน้ีดิฉันขอแจ้งเรื่องดินถล่ม อาจจะทําให้ถนนทรุดตัวที่ 

 บริเวณถนนชัยณรงค์เส้นทางไปหัวรอนะคะ บริเวณอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟเทอเรด         
 ตรงบริเวณน้ันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอนที่นํ้าท่วมใหญ่นะคะ เราได้สูบนํ้าจากบริเวณฝั่งทางด้าน 
 ตะวันตกมาตรงจุดที่ดินถล่มนะคะเพ่ือที่จะระบายนํ้าออกแล้วตอนน้ีก็เป็นหน้าแล้งอาจทําให้ 
 ดินทรุดตัวแล้วก็เป็นโพรง ดิฉันกลัวว่าถนนจะทรุดตัวค่ะ ขอแจ้งให้กับทางคณะผู้บริหารได้เข้า  
 ไปดูแลด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณโสพล ฯ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมตกไปเรื่องหน่ึงครับ เรื่องชมเชยคือเสียงตามสายของทาง 

 เทศบาลเมืองชัยนาท ขณะนี้ยกเว้นที่ท่าชัยหัวยางนะครับ เพราะว่ามีสมาชิกพูดไปแล้วเสียง    
 ไม่ค่อยดี แต่ที่ในเมืองในตลาดน้ีนะครับดีมากมีคนชมเชยโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้พูดเสียงดังฟังชัด   
 แล้วก็ประชาชนเวลานี้เขาก็มาชมเชยที่หน้าบ้านผมเลยนะครับว่า งานศพไม่ต้องพิมพ์การ์ด 
 แล้วยุค นายกเจษฎา สี่พ่ีน้อง ไม่ต้องเสียค่าการ์ดงานศพ งานแต่ง งานบวช ก็ใช้เสียงตามสาย 
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานศพสําคัญที่สุดเมื่อ ๒ อาทิตย์ที่แล้วทุกคืนครับผมออกงานกับ           
 ท่านนายกฯ รวมไปถึงวัดเกาะด้วย ขณะนี้วัดพระยาตากก็ออกเสียงตามสายของเราก็มีคนไป    
 ขอฝากขอบคุณคณะผู้บริหารครับ เมื่อสักครู่ตกไปเร่ืองหน่ึงและขอชมเชยครับเสียงดังฟังชัด 
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงนายปฏิวัติ ผมจําช่ือได้เลยทุก ๆ วันบอกช่ือเขาด้วยครับ และขอโทษด้วยมี 
 สุภาพสตรีด้วยผมจําช่ือไม่ได้พูดเสียงดังฟังชัด ก็ดีครับและก่อนที่จะเปิดข่าวน้ีมีเพลงให้ฟังด้วย 
 ผ่อนคลายนะครับ ผมได้รับการ ชมเชยมาผมก็ต้องบอกให้ที่ประชุมทราบ                       
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
  
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๕๕  น. 
  
 



- ๑๐ - 

 
  
                        (ลงช่ือ)  

   ( นางสาวพรทิพย์    สินชัย )       ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  และได้ทําการตรวจรายงาน ฯ เมื่อวันที่ 
.................................................................  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง
น้ีถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน 

     (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
      ( นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง ) 

     (ลงช่ือ)     กรรมการ 

      ( นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย ) 

     (ลงช่ือ)     กรรมการ 

      ( นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

 
    
 
 
 
  

 

 

 

      เพิ่มเติม 
 
 
นายสุธี  ศรีภักดี    อภิปรายในฐานะที่เป็นคณะกรรมการแผน เรื่องการสร้างห้องนํ้าขอให้สร้างไว้หลาย ๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่โดยให้ดูที่หนองระแหงเป็นตัวอย่าง ห้องนํ้ามีน้อยแต่คนใช้บริการมากผู้ชายจะฉ่ีข้าง ๆ 
ห้องนํ้า 

เรื่องที่ ๒ ที่บางตาทองคลองสูบนํ้าบางตาทองมีต้นไทรต้นโพธ์ิขึ้นสูง ปกคลุมคันคลองอยากให้
กองช่างช่วยเอาสว่างไปไชต้นไทรต้นโพธ์ิออก เรื่องที่ ๓  เรื่องปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางถนน     
ควรเลือกต้นไม้ต้องไม่มีผลร่วง อย่ามีผล มีดอกได้ร่วงได้ แนะนําให้เอาต้นสัญลักษณ์ประจํา
จังหวัดชัยนาทมาปลูก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


