
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม   ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายโสพล  วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล 
   ๓. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๔. นายทรงศักดิ์   ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๕. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๖. นายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗. นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๘. นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายสุชาต ิ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชกิสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายชื่อผูไมเขารวมประชุม 

๑. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
๒. นายอานนท  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
๓. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี   
๓. นายสุวรรณ  โมรา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายอรณุ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
๕. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๖. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสำนักปลัด 
๗. นายอำพล  สุขเกษม  รก. ผูอำนวยการกองชาง 
๘. นายสุชาต ิ  อรุณเมือง ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
๙. นางสมพิศ  พวงนอยปภา ผูอำนวยการกองวิชาการฯ 
     รก. ผูอำนวยการกองการศึกษา   
๑๐. นางสาวสุวพีร เชาวลิต  ผูอำนวยการกองคลัง    
๑๑. นางสราวรรณ ขำเอ่ียม  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑๒. นางสมฤดี  หยกประดิษฐ แทน ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
๑๓. นางสุกัญญา  คลายสมาน แทน ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
๑๔. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๕.นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล  

       / รายชื่อผูไมเขารวม . . . 



- ๒  - 

รายชื่อผูไมเขารวมการประชุม 

๑. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี (ติดภารกิจ) 
๒. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี (ติดภารกิจ) 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุม และ

พิจารณาใหความเห็นชอบในญัตติตาง ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระ
การประชุม ไป ให ท านทราบล วงหน าแล วนั้ น  วันนี้ มี สมาชิกมาประชุ ม   ๑๔  ท าน               
ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน    ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ............................................................................. 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เม่ือวันท่ี 
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ไดกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

     (ลงชื่อ)   เกรียงศักดิ์  มวงทอง 

                    (นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง) 
                ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอแจงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทราบ วันนี้มีสมาชิกยื่นใบลาปวย จำนวน ๓ ราย 
ประธานสภาเทศบาล ดังนี้ 
   ๑. นายนายสุธ ี ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  

      ๒. นายอานนท ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๓. นายแสวง สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล  

      ซ่ึงผมพิจารณาแลวอนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป 
           พ.ศ. ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปใหสมาชิกไดรับ 
ประธานสภาเทศบาล ทราบลวงหนาแลว มีสมาชิกทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความตอนใดบางหรือไม 
 
 
 



- ๓   
  ถาไมมีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแกไข ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒  
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ๑.นายกเทศมนตรี ไดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลง     
ประธานสภาเทศบาล ไวตอสภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ท้ังนี้เปนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ         

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.ดวยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ไดดำเนินการจัดทำการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงกำหนดให
ผูบริหารทองถ่ินรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เสนอสภาเทศบาลเพ่ือ
รับทราบ ดังนั้น จึงขอสงผลการติดตามฯ ดังกลาว ใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเพ่ือรับทราบ
ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ และการกำหนดวันเริ่ม
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจงระเบียบขอบังคับการประชุมใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล  

นายนิกร  โตจีน  ตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข 
เลขานุการสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ “การกำหนดสมัยประชุมในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม 

 สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภาเทศบาล   
 กำหนด “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน. . .” ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอใหทานสมาชิกทุกทานพิจารณาวาจะกำหนด สมัยประชุมสามัญ ประจำป 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป          
 พ.ศ. ๒๕๖๔ อยางไร 

นายโสพล  วงศสอาด  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหมีการกำหนดสมัยประชุม

สามัญ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 - สมัยแรก เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป  

  มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 
 - สมัยท่ีสอง เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป  
            มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 
 
 



-  ๔  - 
 - สมัยท่ีสาม เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป  

  มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 
 - สมัยท่ีสี่ เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปนตนไป  
            มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 
 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใหเริ่มตั้งแต
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอบคุณ คุณโสพล วงศสอาด ครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ ตามท่ีคุณโสพล วงศสอาด เสนอมานั้นปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดจะเสนอเปน

อยางอ่ืน ผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจำป  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหเปนไป 

ตามท่ีเสนอครับ 
๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการเดิมและโอนเปลี่ยนแปลงรายการไปตั้งจายเปน

รายการใหม (งบคางจายปงบประมาณ ๒๕๖๒)  (กองชาง) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายปยะ  เหลาสุวรรณ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนา ๑ – ๖) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกทานใด เห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการเดิมและโอนเปลี่ยนแปลง

รายการไปตั้งจายเปนรายการใหม (งบคางจายปงบประมาณ ๒๕๖๒)  (กองชาง) 
                               โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
  ๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานท่ีศูนยบริการสาธารณสุข  
 ศูนย ๑ , ศูนย ๒  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหาร เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปยะ  เหลาสุวรรณ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หนา ๗ – ๑๐) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ (ไมมี) ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับ ญัตติ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานท่ี  
 ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนย ๑ , ศูนย ๒ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  โปรดยกมือข้ึน 
 
 



- ๕   - 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
  ๔.๔ ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล แทนตำแหนงวาง (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายปยะ  เหลาสุวรรณ  แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หนา ๑๑ – ๑๓) 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอใหทานสมาชิกทุกทาน พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล       พัฒนาเทศบาล แทนตำแหนงวางครับ 

นายกิตติ์ชนม  ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล        กระผมนายกิตติ์ชนม  ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่อนายสุริยัน ศรีภักดี 
                                สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล แทนตำแหนงวาง ขอผูรับรองครับ 
                                ผูรบัรอง  ๑. นายสุชาติ  สรสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

        ๒. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปน  
ประธานสภาเทศบาล       อยางอ่ืน เปนอันวาสภาเทศบาลไดคัดเลือก นายสุริยัน  ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล            
                                เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล แทนตำแหนงวาง 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทคัดเลือกให นายสุริยัน ศรีภักดี เปนคณะกรรมการพัฒนา 
 เทศบาลแทนตำแหนงวาง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุม เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล อยากเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร  

 เรื่องเสียงตามสายเรื่องเดิม ท้ังในขณะนั้นและขณะนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับ ไมดีข้ึนเลยครับ   
 ขณะในชวงหนาแลง ผมอยากเรียนถามทานนายกฯ โดยตรงวาถาทานนายกฯ เห็น ๓ ชุมชน  
 ฝงโนนมีความสำคัญท่ีจะสงขาวสารไป ผมวานาจะจัดสรรงบสวนหนึ่งถึงมันจะสูงหนอยแต     
 มันก็นาทำนะครับ เพราะชาวบานมาหาผม ผมเปนดานแรกนะครับท่ีชาวบานมาหาผม       
 เรื่อยนะครับข้ึนเรือจางมาหา ขอทานนายกฯ ชวยพิจารณาดวยนะครับ เรื่องท่ี ๒ มีพนักงาน  
 ท่ีทำงานอยูท่ีสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทมาแจงใหผมทราบวา ตอนนี้พนักงานบางคนรับ  
 เงินเดือนแตไมไดมาทำงาน ผมอยากจะเรียนใหทานปลัดอรุณ คุมหุน ชวยสวมบทบาท       
 ทานเปาบุนจิ้น ชวยหนอยนะครับเพราะทานนายกฯ ทานมีภารกิจเยอะ ผมอยากใหทานปลัด
ฯ   
 ชวยตรวจสอบทีนะครบั มันเอาเปรียบคนอ่ืนขอใหทานปลัดฯ ชวยดวยครับ ขอบคุณครับ  
 



   

- ๖  -  
นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง ขอบคุณคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่องท่ีทานสมาชิกไดพูดคุยในท่ีประชุมสภาแหงนี้ เรื่องเสียงตามสายซ่ึงเปนเรื่องเดิมท่ี    

 เทศบาลฯ เราไดแกมาหลายยุคหลายสมัยกระท่ังเปนเสียงตามสายจนมาเปนไรสายและ  
 กลับมาเปนตามสายอีกนะครับ ๓ อยาง ก็เปนไปตามยุคตามกาลเวลาตอนนี้ท่ีเราใชอยูเปน  
 เสียงตามสายไมใชเสียงไรสายนะครับ ท่ีนี้ปญหาคือวาฝงโนนพอเปนเสียงตามสายทำใหฝงโนน  
 มีปญหาในเรื่องการสงสัญญาณ เราไมมีการสงสัญญาณไปฝงโนนก็เลยเกิดมีปญหาอยางท่ี     
 ทานสมาชิกไดพูดในท่ีสภาแหงนี้ เกิดจากความเปนหวงพ่ีนองฝงโนน ก็ขอเรียนวาจาก  
 การศึกษาขอมูลเบื้องตนแลวก็คงตองจัดทำงบประมาณใหกับเขาเพียงแตวาในเม่ือครั้งท่ีแลว  
 เราชี้แจงวาเปนรายเดือนจะแพงตองหาวิถีอ่ืน เพราะฉะนั้นในปงบประมาณปถัดไป เราคงจะ  
 ตั้งงบประมาณใหเขาแตถาเกิดเราทำแผนใหเขาไปกอนถาเกิดมีงบประมาณท่ีสามารถทำได  
 เลยเราก็จะทำให แลวผมจะเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบอีกครั้ง เดี๋ยวจะให ผอ.วิชาการฯ   
 ไดศึกษาขอมูลวาอันไหนแบบไหนประหยัดท่ีสุดและไดประโยชนท่ีสุด เพราะวาถาเปนเสียง         
 ตามสายไมไดตองเปนไรสายอยางเดียวฝงโนนนะครับ สำหรับประชาชนฝงโนนเพราะมันขาม  
 แมน้ำของเราเปนเมืองอกแตก ซ่ึงปกติแลวไมคอยมีเทศบาลท่ีมีลักษณะเปน ๒ ฝงแมน้ำ  
 สวนใหญแลวจะแบงตามภูมิศาสตร แตของเราสืบเนื่องจากปจจุบันพ่ีนองฝงโนนก็นารัก         
 ซ่ึงเทศบาลฯ เราก็พยายามดูแลนะครับ ขอขอบคุณ สท.ทวีศักดิ์ฯ เปนหวง ไมตองเปนหวง  
 เดียวจัดการใหเรียบรอยก็คงจะเขางบประมาณไมปนี้ก็ปหนานะครับ สำหรับเรื่องพนักงาน     
 คนไหนไมทำงานไมตองเปนหวงเดี๋ยวใหทานปลัดฯ ดูแลใหวาคนไหนไมทำงานคนไหนทำงาน     
 เดี๋ยวเรียกประชุม ขอบคุณครับ ถามีขาวสารอะไรคณะผูบริหารยินดีรับฟงครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญคุณภัณฑารักษ 
ประธานสภาเทศบาล สินทรัพย ครับ 

นายภัณฑารักษ  สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ผมเคยอภิปรายไวแลวเม่ือคราว
ประชุม 
 ครั้งท่ีแลวขาดอีก ๒ วัน ครบ ๓ เดือน เรื่องไฟฟาครับไฟฟาสาธารณะท่ีติดเร็วเกินไปและยัง 
 ไมไดรับการแกไข อยากใหทางคณะผูบริหารชวยแกไขเรื่องนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สอบถามจาก 
นายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกฯ ซ่ึงมีความชำนาญดานนี้อยู เกิดจากตัวรับแสงมันเสื่อมทำใหการ         

ปด – เปด ไฟมีปญหาตามความเขมของแสง ขอเรียนวาเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบจะแกไข      
อยางใดได ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณสุริยัน  ศรีภักดี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 



 
 

- ๗  - 

นายสุริยัน  ศรีภักดี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสุริยัน 
สมาชิกสภาเทศบาล ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีใหการสนับสนุนผมใหเปน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เรื่องท่ี ๒ ประชาชนเขต ๒ ของผมฝากขอบคุณทานนายกฯ
และทานเลขานุการนายกฯ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดรวดเร็วทันใจ 
และสามารถกำหนดวัน เวลา แลวเสร็จของการทำงานได ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณทวีศักดิ์  ประโยชนงาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล มีประชาชนฝากถามมานะครับเรื่อง 

รถกวาดถนน เม่ือกอนเราใชงบซ้ือไปหลายลาน ปจจุบันนี้หายไปไหนผมไมเห็นเลยเห็นแต    
รถคันสีเหลืองไมเห็นออกมาใชงานเลย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับรถกวาด 
นายกเทศมนตรี ถนนท่ีเราซ้ือในขณะนั้น สืบเนื่องจากพ่ีนองประชาชนไดมีการถมดินเปนจำนวนมาก ดินรวง

บริเวณบนถนนเปนจำนวนมาก ทางแผนพัฒนาเทศบาลและทานสมาชิกมีความเห็นวาควร    
จะซ้ือเปนรถกวาดถนนหรือเปนรถดูดโคลนตอนนั้น รถดูดโคลนปหนึ่งใช ๒ หน ประมาณนั้น
โดยเฉลี่ยเราเลยตั้งนโยบายวาเราจะทำเรื่องความสะอาด พอตอนหลังทำมาหลายปเลยเกิดมี
ปญหาคือตัวแปรงพอมันสึกแลวราคามันสูง และตอนนี้ความจำเปนในการใชมันลดนอยลง  
นะครับ แตไมเปนไรถาเราอยากมาวิ่งก็วิ่งไดตองเปลี่ยนตัวแปรงหนอยตัวแปรงท่ีปดฝุนบน
ถนนคือเม่ือกอนเรามีการขนดินบนถนนในบานเมืองเราเยอะ รถคันนี้มีอายุ ๑๐ กวาปมาแลว 
ก็เลยตัดสินใจซ้ือรถคันนี้และวันนี้ปญหาการขนดินมันนอยลง เราก็เลยไมไดนำออกมาใชเกิดมี
ความจำเปนตองใชจำเปนตองเปลี่ยนตัวปดแปรง ตัวปดแปรงราคา ๒๐,๐๐๐ กวาบาท      
ขอเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายภัณฑารักษ  สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เนื่องจาก

ปจจุบันน้ำในแมน้ำเจาพระยาลดลงมากประกอบกับเปนฤดูแลงถาเกิดเหตุไฟไหมตอนนี้ใน 
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลฯ หัวดับเพลิงมันมีอยูจำนวนมากมันหายไปคือมันอาจมีปญหาได ผมอยาก
ใหหัวดับเพลิงมันกลับมา ผมเคยพูดในสภาแหงนี้มาหลายครั้งแลว กลัววาถาระดับน้ำใน      
แมน้ำมันลดขนาดนี้มันเกิดเหตุไฟไหมข้ึนมาจะทำใหเราไมสามารถหาน้ำมาใชไดทัน อยากให
สภาแหงนี้พิจารณาเรื่องนี้ดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




