
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม          
1. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายโสพล  วงศสอาด รองประธานสภาเทศบาล 

   ๓.   นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
   ๔.   นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๕.   นางสาวศศิธร ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล 

๖.   นายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๗.   นายเอกชัย  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๘.   นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล   
   ๙.   นายสชุาติ  สรสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   1๑. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๒. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  
รายชื่อผูไมมาประชุม 
   ๑.  นายสุธ ี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
   2.  นายอานนท  ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปวย) 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
2. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
3. นายปยะ  เหลาสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ รองนายกเทศมนตรี 
๕. นายสุวรรณ  โมรา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล 
๗. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 

   8. นายไชยรัตน  สระแจม  หัวหนาสำนักปลัด 
9. นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร ผูอำนวยการกองชาง 
10. นายจารุวัฒน อนุกูล  แทนผูอำนวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑1. นางสาวสุกัญญา ออนพร  รก. ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๒.  นางสายชล  ภาคศิริ  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
๑๓. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๔. นางสราวรรณ ขำเอ่ียม  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕. นางสาวณัฐชยา แกวคง  แทนผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
 
          / ๑๖. นายไพรตัน . . . 
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1๖. นายไพรตัน  ปนชูศรี  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
1๗. นางสาวโสภา เกิดนอย  แทนผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหวัยาง
๑๘. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

เริ่มประชุมเวลา  14.05 น. 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบใน 
   ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และญัตติอ่ืน ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีได
   จัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระการประชุมไปใหทานทราบลวงหนาแลวนั้น วันนี้มีสมาชิก
   มาประชุม 15 ทาน ครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอาน
   ประกาศเรียกประชุม 

นายนิกร  โตจีน     ประกาศอำเภอเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
                   ประจำป พ.ศ. 2564 
     ........................................................... 
   ดวยเทศบาลเมืองชัยนาทรายงานวา มีความประสงคขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบในญัตติ ขออนุมัติใชเงินสะสม    
เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙- (COVID – 19) มีกำหนดไมเกิน 15 วัน ตั้งแต       
วันท่ี 18 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 

   ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท โดยนายอำเภอเมืองชัยนาทพิจารณาแลวเห็นสมควรกำหนด      
สมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ และคำสั่งจังหวัดชัยนาท         
ท่ี 2731/2560 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผูวาราชการจังหวัดชัยนาท ใหนายอำเภอปฏิบัติ      
ราชการแทน จึงประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 ตั้งแต
วันท่ี 18 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  

(ลงชื่อ)   ภาณุมาศ  มากบุญ 
          (นายภาณุมาศ  มากบุญ) 

        ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน 
     นายอำเภอเมืองชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน 

     ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   วันนี้มีสมาชิกยื่นใบลาปวย จำนวน 2 ราย 
ประธานสภาเทศบาล   1. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย) 
     ๒. นายอานนท  ลิว่นภโรจน  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย) 
    ซ่ึงผมพิจารณาแลวอนุญาต 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
            ประจำป พ.ศ. 256๓ เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 
นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ตามท่ีเจาหนาท่ีเทศบาลไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ. 2563 ไปใหทานสมาชิกไดรับทราบลวงหนาแลว มี
สมาชิก   ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความตอนใดบางหรือไม (ไมมี)   

    ถาไมมีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงและแกไข ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป           
   พ.ศ. 2563 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ      

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ดวยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ไดดำเนินการจัดทำรายงาน
ประธานสภาเทศบาล ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ 2563 (ตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
   ป ระ เมิ น ผ ล ข อ งอ งค ก รป ก ค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น  (E-plan) ซ่ึ งป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงกำหนดใหผูบริหารทองถ่ินรายงานผลการ
ดำเนินงาน ฯ เสนอสภา   เทศบาลเพ่ือรับทราบ ดังนั้น จึงขอสงรายงานผลการดำเนินงานดังกลาว ให
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกทานเพ่ือรับทราบตอไป                       

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

    4.1 ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง   ขอเชิญคณะผูบริหาร เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปยะ เหลาสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนา 1 – ๓) 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ เชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวศศิธร 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วันนี้ในญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตของประชาชนอันเกิดจาก
   การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-๒๐๑๙ (Covid-19) จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท     
   เปนคาจัดซ้ือวัคซีน จำนวน ๖,๐๐๐ โดส เพ่ือฉีดใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง จำนวน ๓,๐๐๐ คน 
   นะคะ เรื่องนี้ดิฉันไดติดตามขาวสารจากสื่อตาง ๆ วาทางรัฐบาลไดจัดสรรวัคซีนเพ่ือท่ีจะฉีด 
   วัคซีนใหประชาชนฟรีอยูแลวนะคะก็ทำใหเกิดความสงสัยวาทำไมทางคณะผูบริหารจึงเสนอ 
   ญัตติเพ่ือตั้งงบประมาณอันนี้ดวย และเราตองตั้งไวเพ่ืออุดหนุนรัฐบาลดวยก็ในเม่ือรัฐบาลเขา 
   จะใหฟรีอยูแลว และอีกอยางหนึ่งคือวาวัคซีนท่ีทานจัดซ้ือมาจำนวน ๖,๐๐๐ โดส ทานจะ 
   สามารถฉีดได ๓,๐๐๐ คน อันนี้ก็หมายถึงวาหนึ่งคนจะไดรับสองโดสถูกตองไหมคะ 
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    และทานคิดวาประชาชนกลุมใดท่ีจะไดรับเปนกลุมแรกและท่ีทานนายกฯ เคยใหขาววาถาทาน
   ฉีดใหกับประชาชนแลวทานจะทำริสแบนดให อันนี้ริสแบนดจะเปนสัญลักษณวาคนท่ีไดรับ
   วัคซีนแลวจะตองใสริสแบนด อันนี้ก็หมายถึงวาจะใหทานนายกฯ ไดอธิบายวาริสแบนดท่ีทาน
   ทำเพ่ือประโยชนอะไรกับประชาชนดวย ขอบคุณคะ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องการฉีด 
นายกเทศมนตรี  วัคซีนไวรัส โคโรนา-๒๐๑๙ (Covid-19) ขอเรียนวาตามท่ีทาน สท.ศศิธรฯ ไดสอบถามมา   
   เรื่องรัฐบาลเขาตั้งงบประมาณอยูแลวทำไมเทศบาลฯ จะตองตั้งงบเพ่ือรองรับอีกเพ่ือชวยเหลือ
   รัฐบาลนะครับ ขอเรียนวาการจายขาดเงินสะสมครั้งนี้เปนเรื่องเก่ียวกับโรคติดตอนั้นเปนการ
   รองรับมาตรการท่ีสภาเทศบาลเราจะหมดวาระลงในเร็ววันนี้ ระหวางทางท่ีเราไมมีสภานั้น       
   ผูรักษาการคือทานปลัดเทศบาลจะไดมีโอกาสใชเงินตัวนี้ไปดูแลกับพ่ีนองประชาชนไดนะครับ     
   ก็ขอเรียนวาการตั้งงบประมาณครั้งนี้ไมใชวาตองใชเลยครับ เราตองมาประเมินผลอีกทีวาถา
   รัฐบาลใหโอกาสทองถ่ินซ้ือวัคซีนกอน แตถารอวัคซีนจากรัฐบาลตองรออีกหนึ่งป สมมุติวาตอง 
   รอรัฐบาลอีกหนึ่งปกับเราจายเงินใหรัฐบาลสามลานกวาบาทเราไดรับวัคซีนมากอนอันไหนจะ
   เปนผลดีผลเสียมากกวากัน อันนี้ทางคณะผูบริหารในขณะนั้นจะตองมาคิดอีกท่ีวาเราจะจาย
   เพ่ือฉีดเลยไหมหรือวายังชะลอไวกอน แตการตั้งงบประมาณนี้เปนการรองรับเปนทางเลือกของ
   เราอีกทางหนึ่งท่ีจะจายเงินเองหรือจะรอรัฐบาลก็หมายความวาถารัฐบาลเปดโอกาสใหเราฉีด
   วัคซีนกอนโดยท่ีเราไมเปนผูจัดซ้ือเองนะครับในความหมายของผม เราจะไมเปนผูจัดซ้ือวัคซีน
   เองคือรัฐบาลเปนคนซ้ืออยูแลว เพียงแตเราไปแบงจากรัฐบาลมาโดยใชเงินของเราเพ่ือฉีดให 
   พ่ีนองประชาชนเรากอน  ๓,๐๐๐ คน เหตุผลคือวาถาเกิดตองรอหนึ่งปเราตองประเมินแลววา
   มันจะนานไปไหม สำหรับหนึ่งปของของพ่ีนองประชาชนท่ีตองไปมาหาสูมาพบปะทำธุรกิจ
   รวมกันหนึ่งปจะนานไปไหม เราตองมาคิดดูตรงนั้น ขอเรียนวาอันนี้เปนการประชุมสภาท่ี
   รองรับการฉีดวัคซีน หมายความวาถารัฐบาลเปดโอกาสใหเรา ๆ ก็จะใชเงินจำนวนนี้ ถามวา
   ทำไมเราตองทำคือผมมีความคิดอยางนี้วาจากผูติดเชื้อในจังหวัดชัยนาท ๘ รายในไทมไลน
   เสนทางการเดินทางของเขามาในเมืองทุกคนคือพูดงาย ๆ วาคนในจังหวัดชัยนาทเราในเขต
   เทศบาลแทบจะเปนกลุมเสี่ยงทุกคน เพียงแตวาทำไมตอง ๓,๐๐๐ คน มองเห็นวากลุมผูสูงอายุ 
   ดานหนาปองกันโรคคือ บุคลากรทางการแพทยตาง ๆ หรือผูมีโรคประจำตัวพวกนี้มีโอกาสติด
   เชื้อและเสียชีวิตไดงายกวา เราจะใหคนกลุมนี้กอน แตจังหวัดชัยนาทเรา ผมขอยืนยันวาใน   
   เขตเทศบาลฯ ประชาชนไมวาจะติดเชื้อมาจากตางอำเภอตาง ๆ ก็จะมาจับจายซ้ือของท่ีจังหวัด
   ชัยนาทตลอด เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสท่ีจะติดเชื้อมากกวาเขาในความคิดเห็นของเรา ตอนท่ี
เรา   เปนคณะกรรมการของโรคติดตอเราดูไทมไลนของผูติดเชื้อแลวเขามาในเมืองตลอดและทำให
   เรามีแนวคิดวาเราตั้งงบรองรับไวกอน เพ่ือในระหวางท่ีเราหมดวาระและรัฐบาลใหโอกาสเราได
   จายเงินตัวนี้ เพ่ือท่ีจะบรรเทาทุกขให กับพีนองประชาชนคนท่ีมีโรควิตกเก่ียวกับไวรัส            
   โคโรนา- ๒๐๑๙ (Covid-19) และการฉีดวัคซีนตองไดรับการยินยอมคนไหนไมฉีดก็ไมเปนไร  
   คนไหนอยากฉีดก็ฉีดได วัคซีนตัวนี้เราเอารัฐบาลเปนท่ีตั้งจากกระทรวงสาธารณสุขฯ เราไมซ้ือ
   เองกระทรวงสาธารณสุขฯ เปนผูจัดซ้ือใหเราแลวเราไปแบงเขามา เพราะวาวัคซีนตัวนี้ตอง
   นำเขาจากตางประเทศอยูแลว รัฐบาลเปนผูเลือกมันก็มีหลายประเทศตอนนี้ท่ีมีปญหาคือ
   ประเทศจีนซ่ึงเราคงไมเลือกใชอยูแลว แตพวกสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี เราอาจพิจารณา
   ดูวารัฐบาลจะแบงใหเราไหมมีหลายเทศบาลท่ีทำเหมือนเราสวนใหญจะเปนเทศบาลในตัวเมือง  
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   ในตัวเมืองมันสุมเสี่ยงอยูแลวท่ีคนติดเชื้อตองมาจับจายซ้ือของตาง ๆ อยูแลว ก็ขอเรียนวาการ
   ฉีดวัคซีนนี้มันจะชวยในเรื่องการไปมาหาสู การทำการคาดวย เพราะวาถาจังหวัดชัยนาทเรา
   ไดรับการฉีดวัคซีนแลวท่ีเปนพอคาแมคา บางทีเราประชาสัมพันธไดใหคนท่ีมาจับจายซ้ือของ
   ไดรับความสะดวกข้ึนมีความกลามากข้ึน เราก็ไดผลทางเศรษฐกิจดวย อันนี้เปนมุมมองผมกอน
   สภาจะสิ้นสุดไปและอีกเรื่องหนึ่งท่ีถามมากลุมใดเปนกลุมแรกถาถามกลุมแรกทางสาธารณสุข 
   สวนใหญเปนบุลากรทางการแพทยกอนของเราก็มีนอยไมมากมีเปนหลักสิบไมก่ีทานท่ีเปน      
   บุคลกรทางการแพทยในเขตเทศบาลฯ ถาไมอยูในเขตฉีดไมไดตามกฎหมายเราตองบริการให
   คนในเขตเทศบาลฯ กอน อันดับสองกลุมพ่ีนอง อสม. เพราะพวกนี้เขาเปนบุคคลท่ีตองไปอยู
   หนวยคัดกรองเปนกลุมเสี่ยง แต อสม. เราสวนใหญเกิน ๖๐ ป อยูแลวซ่ึงอยูในกลุมเปาหมายท่ี
   เราจะตองฉีดอยูแลวกลุมอายุ ๖๐ ป และอีกกลุมท่ีมีโรคประจำตัว พวกเบาหวานตาง ๆ ซ่ึง   
   ติดเชื้อแลวมีโอกาสเสียชีวิตไดงายนี้คือเรียงลำดับออกมา คนท่ีต่ำกวาอายุ ๖๐ ป คงตองรอตาม
   มาตรการรัฐบาล สมมุติวาเราฉีดลวงหนากอนรัฐบาลกอนท่ีจะมาถึงพวกเรา ๑ ป เราฉีดไปแลว 
   กวาจะถึงเวลานั้นคนท่ีมีอายุ ๕๐ – ๖๐ ป ก็ไดฉีดตามท่ีรัฐบาลเขาใหฉีดท้ังประเทศอยูแลวตาม
   โรดแมปของรัฐบาลฉีดท้ังประเทศสิ้นสุดป ๒๕๖๕ตามท่ีท่ีผมดูนะครับอันนี้เราประชุมสภาผาน
   ไปเรามีเงินตัวนี้รองรับใหกับผูบริหารท่ีรักษาการเขาจะไดตัดสินใจไดชวงเวลานั้น ผมวาเปน
   เรื่องดีมากกวาเรื่องเสีย แตวาไมไดใหใชเลยนะครับประชุมไปแลวตองไปพิจารณาอีกท่ีวาเวลา
   นั้นควรใชไมควรใชหรือวาวัคซีนนี้มันปลอดภัยจริงไหม ถาปลอดภัยจรงิม่ันใจประชุม         
   คณะผูบริหารแลววาโอเควาใชไดนะครับเปนทางเลือกทางหนึ่ง ทานสมาชิกหลายทานกอน
   ประชุมก็คุยนอกรอบก็เห็นดวย หลายทานท่ีจะใหลองประชุมสภาเพ่ือรองรับมติตัวนี้ไปนะครับ 
   อีกเรื่องหนึ่งเก่ียวกับริสแบนดท่ีเปนขาว อันนี้เปนแนวคิดเฉยๆ วาคนท่ีฉีดวัคซีนไปแลวนาจะมี
   เครื่องหมายใหเขารูวาเราฉีดวัคซีนแลวคือวาในสวนของภาครัฐยกตัวอยางเชน หามออก    
   กำลังกาย หามเขาสนามกีฬา คนพวกนี้ผมวาเขานาจะใชไดถาเขาไดรับการฉีดวัคซีนแลว     
   เขานาจะออกกำลังกายเขาสนามกีฬาไดใชชีวิตปกติไดในสิ่งท่ีรัฐบาลหาม เพราะฉะนั้น ผมวา
   การทำเครื่องหมายหรือริสแบนด ผมยกตัวอยางเฉยๆ แตจริงๆ แลวอาจทำในชิปของบัตร
   ประชาชนท่ีเราเสียบเขาไปแลวข้ึนวาฉีดวัคซีนแลว อันนี้ก็ทำไดยากผมวานะแตริสแบนดก็งาย 
   แตถาเรากลัววาคนอ่ืนจะเอามาใสเครื่องตาง ๆ ก็ใชวิธีอ่ืนก็ได อันนี้เปนเพียงแคแนวคิดวาถามี
   แลวจะดีหรือไมดี ผมวามันนาจะมีสวนดีมากกวาตรงท่ีวาเขาจะไดใชชีวิตไดปกติมากกวาคน
   ท่ัวไปนะครับ สวนใหญคนท่ีไดรับการฉีดวัคซีนผมเชื่อวาทุกบานตองมีผูสูงอายุอยูแลวก็ไดรับ
   การฉีดวัคซีนผูสูงอายุไดรับสิทธิเหนือกวาพวกเรา สำหรับผูท่ีไมสูงอายุนะครับแตท่ีจริงทานท่ีไม
   สูงอายุก็ไมอันตรายนะครับ สำหรับเชื้อไวรัส โรนา-๒๐๑๙ (Covid-19) ไมอันตรายถึงข้ันนั้นแต
   มันเปนโรคติดตอไดงาย รัฐบาลกลัววาจะแพรเชื้อคนอ่ืนใหติดเยอะข้ึนนะครับ ขอเรียนวา      
   ริสแบนดเปนแนวคิดท่ีอาจสะทอนไปยังหนวยตาง ๆ หรือรัฐบาลท่ีอยากจะมีแนวคิดเหมือนกับ
   เราก็ใชตัวนี้ใหเปนประโยชน ก็เปนแนวคิดใครใครจะทำก็ทำไมทำเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตวาในมุม
   ของเราถาเปนประโยชนก็ทำไมใชเรื่องยากแตตองพูดคุยหลายเหมือนกัน ในเรื่องท่ีจะใหคนฉีด
   วัคซีนมีสิทธิมากกวาคนอ่ืน ขอเรียนวาเรื่องการตั้งงบประมาณเก่ียวกับ ไวรัส โรนา-๒๐๑๙ 
   (Covid-19) นี้เพียงแตวาเพ่ือรองรับกับสถานการณใหทันทวงทีในระหวางท่ีเราไมมีสภา 
   เทศบาลนะครับ เพราะการเลือกตั้งจะมาถึงก็สิ้นเดือนนี้เราก็หมดวาระตามท่ีรัฐบาลประกาศไว 
   ก็ขอบคุณทานสมาชิกหลายทานใหการสนับสนุนท่ีมองเห็นวามีความจำเปนสำหรับการตั้ง
   งบประมาณรองรับใชไมใชเปนหนาท่ีของผูรักษาการในตอนนัน้ ขอเรียนใหทานประธานทราบ
   ครับ  
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นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ กระผมไดติดตามขาวในวันนี้ขณะท่ีโรคติดตอเชื้อ 
   ไวรัส โคโรนา – ๒๐๑๙ (Covid-19) ระบาดท่ัวโลกเกาสิบหกลานคนแลวนะครับ ผมอยากจะ
   เรียนถามทานนายกฯ จัดงบจัดซ้ือยาตานเชื้อไวรัส โคโรนา – ๒๐๑๙ (Covid-19) มันจะมี
   ผลขางเคียงหรือเปลาครับแลวมันยี่หออะไร เพราะบางคนฉีดไปมันไมถูกเสียชีวิต เปนอัมพฤกษ 
   อัมพาต อยากทราบวาเปนยายี่หออะไร ของอะไรจะมีผลขางเคียงหรือเปลา ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องยายี่หอ 
นายกเทศมนตรี  อะไรเราไมสามารถกำหนดได เพราะวาอยูท่ีรัฐบาลถารัฐบาลมีความม่ันใจใชยี่หอไหนใชของ 
   ประเทศอะไรมีผลพิสูจนออกมาแลววามีผลขางเคียงแบบไหน มีผลขางเคียงก่ีเปอรเซ็นต อันนี้ 
   เปนสวนหนึ่งใหพ่ีนองตัดสินใจไดวาจะฉีดหรือไมฉีด มีขอมูลประกอบ แตวาวัคซีนยี่หออะไร   
   ขอเรียนวาเทศบาลฯ เราไมไดจัดซ้ือเอง เพียงแตรัฐบาลเขามีระบบรัฐตอรัฐอยูแลวเขาซ้ือโดย
   ผานรัฐตอรัฐเราเพียงแตไปแบงจากเขา สมมุติวาโดสละ ๕๐๐ บาท เราก็จายเขาไปอยางนี้    
   เปนตน เราจะไมจัดซ้ือเอง เพราะวาเราจะไมมีความรูดานนี้ เทศบาลเมืองชัยนาทเราจะไมมี
   ความรูดานนี้ เขาวาอันไหนดีท่ีสุด อันไหนมีผลขางเคียงอยางไรเราจะไมรู เรารูเพียงแตวา
   ถารัฐบาลซ้ืออันไหน เราติดตามขาววาอันนี้ใชไดดีประชาชนม่ันใจ เราก็ควรจะใชอันนี้แตถามัน
   ยังมีเอฟเฟกตอยูแลววามันใชแลวมีโอกาสเกิดเหตุโนนนี่นั้น เราก็ประชุมคณะผูบริหาร เรายังไม
   ใชก็ไดหรือเราจะใชก็ใหประชาชนคิดตัดสินใจวาทานจะใชหรือไมใช อันนี้ไมหามกัน ขอเรียนย้ำ
   อีกทีวาเราจะไมเปนผูจัดซ้ือเองจะใหกระทรวงสาธารณสุขเปนคนจัดซ้ือนะครับเขาจัดซ้ือเองอยู
   แลวและเราไปขอแบงเขามา เรื่องนี้ม่ันใจไดวาทองถ่ินเราไมไดจัดซ้ือเอง เพราะวาไมมีความรู
   จริง ๆ คือรูแตอานขาวไมมีความรูท่ีแทจริง ขอเรียนให สท.ทวีศักดิ์ฯ ท่ีเปนหวงท่ีวาเดี่ยวไปซ้ือ
   ยี่หอไมดีข้ึนมากลัววาพวกเราจะเสียหายขอยืนยันวาเราจะไมซ้ือเองครับรัฐบาลใชอันไหนเราใช
   อันนั้นและเราคอยติดตามขาววาคนท่ีฉีดวัคซีนตัวนี้จะมีผลขางเคียงอยางไรหรือไมมีผล โอกาส
   มีประสิทธิภาพก่ีเปอรเซ็นต อันนี้ติดตามขาวและเราใชยี่หอท่ีดีท่ีจะใหฉีดพ่ีนองประชาชน     
   ของเรา ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ์ชนม 
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล จากการท่ีทานนายกฯ ไดชี้แจงมานั้นมันมีผลอยูวา ถาเรา 
   ไดรับเราจะใหใครเปนผูใหบริการแกประชาชนจะเปนเจาหนาท่ีศูนยสาธารณสุขของเราหรือ
   หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจะมาฉีดวัคซีนใหกับประชาชนนะครับ อีกขอหนึ่งคือถาเกิดการแพหรือมี
   ผลขางเคียงเราจะมีวิธีปฏิบัติตอผูไดรับวัคซีนอยางไร เพราะวาการแพยาแตละชนิด ตามขาวใช
   ไมเหมือนกันนะครับ สุดทายนี้ท่ีเราพูดกันเปนความคิดท่ีดีเปนการเตรียมไวลวงหนา แตจาก
   การท่ีไดรับขาวมาวาประมาณ ๒ เดือน รัฐบาลจะเริ่มฉีดวัคซีนใหไมทราบวาเทศบาลเมือง
   ชัยนาท เราจะไดรับหรือเปลา อันนี้เปนการวางแผนการท่ีดีมาก อยากทราบวาเราจะมีโอกาส
   ไดรับหรือเปลาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แตการวางแผนตรงนี้เหมาะสมท่ีสุดแลว ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องท่ี 
นายกเทศมนตรี ทาน สท.กิตติ์ชนมฯ เปนหวงสมมุติวาเราไดวัคซีนมาจริง ๆ ใครจะมาฉีดนะครับ ซ่ึงจริง ๆ   
 แลวการฉีดวัคซีนใจผมคิดวาไมยากเพียงแตวาเราอยากใหประชาชนเกิดความม่ันใจใน
 ความคิดของผม เราขอความรวมมือจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรใหพยาบาลท่ีมีความรอบ
 รูกวาเปนผูฉีดเพราะวาจำนวน 3,๐๐๐ คน ทยอยฉีดไมใชวาฉีดทีเดียว ๓,๐๐๐ คน ฉีดวนัละ 
 100 คน ขอเรียนวาทานม่ันใจไดวาเราตองเอาคนท่ีมีความรอบรูมาฉีดใหทาน สำหรับเรื่อง
 ผลขางเคียงขอเรียนวาคอยติดตามขาวอยูวาผลขางเคียงมีอะไรบาง และมีวิธีปฏิบัติอยางไรคือ
 ถาถามผมตอนนี้ผมยังไมรูพูดงาย ๆ วาเราไมไดเปนฝายเทคนิคดานนะครับ เชื่อวาหลาย ๆ 
 ทานก็ติดตามขาวอยูแลวเพราะมันเก่ียวของกับตัวเรา หลาย ๆ ทานตัดสินใจไดอยูแลววาจะ
 ฉีดหรือไมฉีดนะครับ อันนี้เราเพียงแตวาเปนความรูแกเขาแตวาวิธีปฏิบัติกับผูท่ีแพยาตองทำ
 อยางไร อันนี้คง ตองเปนเรื่องทางวิชาการทางแพทย เดี่ยวคงตองมีขาวคราวออกมาวาตอง
 ปฏิบัติอยางไรเราตองติดตามเราตอบตรงนี้ตอบไมไดผมไมรูจริงๆ วาตองทำอยางไรหรือ
 อาจจะไมแมนเราตองติดตามขาวสารหรือหาขอมูลเพ่ิมเติมแกทางผูบริหารท่ีรักษาการตอไป 
 สำหรับวัคซีนสองเดือนท่ีทานถามวารัฐบาลจะฉีดใหเราอีกสองเดือนตอนนี้ยังไมมีขาวนะครับ
 วาเราจะไดรับรัฐบาลยังไมชัดเจนวาใครจะไดรับกอนหลังยังไมมีบอก ผมติดตามขาววัคซีนเห็น
 วามีปญหาเรื่องคนไมม่ันใจดวยวัคซีนจากจีนก็ติดตามขาวอยูเราก็ไมเอา เพียงแตตัวนี้เราตั้งไว
 เพ่ือรองรับไวเฉย ๆ ถาอยากจะใช ๆ ไดเลยแคนั้นเองแตถาถึงเวลาเวลานั้นดูแลววาใชแลว
 เสี่ยงก็ไมตองใชแตถาใชแลวเกิดประโยชนเราใชไดเลย แตถาเราไมตั้งรองรับไวมันใชไมได
 เพราะวาตอนนั้นสภาเรา ไมมี ขอเรียนใหสมาชิกไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ขอบคุณทานนายกฯ ครับ เชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายภัณฑารักษ สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีคณะผูบริหารไดทำญัตติ   
 ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,600,000 บาท โดยมี
 เปาหมายจำนวนประชาชน 3,000 คน เทากับซ้ือจำนวน 6,000 โดส คราว ๆ คือโดสราคา 
 600 บาท นะครับ ถาเกิดวาราคายาในตอนนั้นแพงกวาหรือถูกกวาเราจะใชวิธีไหนท่ีจะให 
 คนกลุมนี้ โอเค ยาถูกกวาผมก็วานาจะซ้ือไดเพ่ิมข้ึนดีแตถายาแพงกวาจะทำอยางไหนเพ่ือให 
 ครอบคลุมเปาหมายชุดแรกนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีทาน สท.ภัณฑารักษฯ เปนหวงมาเก่ียวกับวิธีปฏิบัติวาถาเกิดยามันเกิดตอนนี้ เราคิด
 คราว ๆ ผมคิดจากในขาวและจากเทศบาลอ่ืน ๆ ท่ีเขาทำเรื่องขอจากกระทวงสาธารณสุข  
 เขาคิดกันท่ีราคา 600 บาท คนหนึ่งฉีดสองโดส อันนี้ถาเกิด สท.ภัณฑารักษฯ เปนหวงมัน
 แพงข้ึนมันก็จะไมครบ 3,000 คน ใชไหมครับ อันนี้ผมคิดคราว ๆ เฉย ๆ ถาเปนอยางนั้นเงิน
 เรามีจำกัดคงตองไลอายุไปกอน สมมุติวาไลอายุคนอายุ 62 ป ยกตัวอยางมันอาจจะไดแคคน
 อายุ 62 ป คนอายุ 60 ป อาจตองรอนิดหนึ่งไลตามอายุอาวุโสเปนหลัก คนไหนอายุมากกวา 
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 คงไดฉีดอันนี้เปนความคิดคราว ๆ แตถาถึงเวลานั้นคงตองมีผูรักษาการท่ีบริหารอยู เขาจะมี
 ทีมคิดอยูดวย เขาคงไมคิดเองคงมีหนวยงานสาธารณสุขหรือปรึกษาสาธารณสุขจังหวัดตาง ๆ 
 มาชวยกันคิดนะครับ สำหรับท่ีเช็คขาวดูวัคซีนมีแตถูกลงนะครับสวนใหญ ท่ีเราตั้งไวเผลอ ๆ 
 กวาจะไดฉีดอาจโดสละ 300 – 400 บาท แตวาเราตั้งเผื่อไวเผื่อวาเวลานั้นอยางท่ี 
 ทาน สท.ภัณฑารักษฯ วาเผื่อมันแพงข้ึนมา แตตอนนี้มันคราว ๆ 600 บาท ท่ีดูขาวโอกาสท่ี
 จะราคาสูงคงนอยลงมีแตจะลดลงถึงเวลานั้นนะครับ คิดวาอยางนั้น ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เปนอันวาสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผูบริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ  

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุม เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ  

นายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ มีชาวบานมารองผมเก่ียวกับถนนลูกเสือ ๑           
   ท่ีหัวมุมเลี้ยวติดกับศาลาหริ่มสรอย ตอนนี้มันเกิดอุบัติเหตุบอยมากตรงหัวมุมโคงเพราะรถไป
   เลี้ยวเขาไปจอดตรงหัวมุมเลย มันจะเกิดตรงนั้นบอย ๆ ประชาชนอยากใหเทศบาลเมืองชัยนาท
   ไปตีเสนขาวแดงใหหนอยครับ ติดกับเมรุวัดศรีวิชัยตรงศาลาหริ่มสรอยท่ีถนนหัวมุมเลี้ยวท่ี  
   เชื่อมกับถนนชัยณรงคเพราะท่ีนั้นมีรานกาแฟอรอยเขาคงไปทานกาแฟท่ีนั้นเลยจอดรถท่ีหัวมุม
   ไมนึกถึงเลยวามันอันตรายฝากไวดวยครับ อีกเรื่องหนึ่ง เก่ียวกับการเก็บภาษีขยะนะครับ     
   บางรายมาบอกกับผมวาบางบานเก็บ ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ท้ังท่ีขยะเก็บเทากันบาง
   คนยังมา บนใหผมฟงเขาเสียเงินเอาขยะมาท้ิงยังท้ิงไมทันคนไมเสียเงิน คนท่ีไมเสียเงินไวกวา 
   อยากใหทานนายกฯ หาทางแกไขปญหาจะทำอยางไรประชาชนฝากถามผมมา ผมก็ลืมทุกทีให       
   ทานนายกฯ ชวยแกปญหาอยางไรเก็บใหเปนมาตรฐานเดียวกันไปเลยบานนี้เก็บ ๒๐ บาท    
   บานนี้ ๕๐ บานนี้ ๑๐๐ บาท เขาก็บนเก็บไมเหมือนกัน ผมวาทางท่ีดีเพ่ิมเงินและเก็บให 
   เหมือนกัน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องท่ี 
นายกเทศมนตรี  ทาน สท.ทวีศักด์ิฯ พูดถึงเรื่องบริเวณถนนโคงชัยณรงคริมน้ำตรงวัดศรีวิชัย ตำแหนงถูกตอง  
   ไหมครับก็ขอเรียนวาเรื่องผิวจราจรเปนเรื่องของตำรวจจราจร เราจะไปประสานดูวาจะมี 
   วิธีการยังไงจริง ๆ แลวเรื่องท่ีเคยจัดการทีหนึ่งแลวใหจอดชิดรั้วแตก็มีผูมักงายท่ีไปจอดโดยท่ีไม
   ดูหรือเอาสะดวกเขาวาก็เกิดความเดือดรอน เดี๋ยวไปคุยกับทางจราจรวาจะมีวิธีการทำอยางไร
   ใหมันมาตรฐานเปนหลักการจริง ๆ ไมใชวาจับปรับอยางเดียวไมไดนะครับ สำหรับเรื่องท่ี ๒     
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       เรื่องการเก็บคาขยะ คาขยะมันมีหลายราคาอยูแลว เพราะวาจำนวนปริมาณขยะไมเหมือนกัน 
   แตผมจะจำรายละเอียดท้ังหมดไมได เชนเก็บโลตัส เราตองเก็บแพงกวาเก็บรานคา บางบาน
   อาจใหขอมูลไมครบบางคนมีบาน ๒,๓ หลังเราก็เหมาเก็บ ๕๐ บาทหรือ ๖๐ บาท ขอมูลบาง
   อันท่ีชาวบานใหเราไมครบ ขอเรียนวาการเก็บขยะมีคาธรรมเนียมการเก็บไมเทากันจริง ๆ 
   เพราะวาบางบานมีปริมาณขยะเยอะเยอะในท่ีนี้ไมใชวาเราไปตรวจสอบ อยางเชน          
   บานทาวนเฮาสเราเก็บเทากันหมดอยูแลว รานคาตาง ๆ ท่ีมีขยะมาก เราประเมินดวยสายตา
   เก็บประมาณนี้ ขอเรียนวาการเก็บขยะเราจะไปตรวจสอบดูอีกท่ีวาใหมาตรฐานใกลเคียงกับ
   ตามท่ีทานสมาชิกเสนอแตเพ่ิมราคาคงไมเพ่ิมนะครับเพียงแตวาจะใหทำอยางไรท่ีจะตอบพ่ีนอง
   ประชาชนไดวา ทำไมอันนี้เก็บแพงอันนี้เก็บถูก ผมจะเอาขอมูลท่ีทานสมาชิกบอกวาตอบ
    อยางไร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนผูถือขอมูลอยู ผมอาจจะไมทราบทุกเรื่อง 
   ขอเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบเพราะวาการเก็บคาธรรมเนียมคาขยะไมเทากันอยูแลว    
   บางบานถูกบางบานแพง ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ครับเชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายภัณฑารกัษ สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยากใหทางเทศบาลเมือง
   ชัยนาท ชวยไปดูตรงถนนชัยณรงคบริเวณขางรั้วของสัสดี ตรงนั้นมันจะมีอยูชวงหนึ่งท่ีผิว
จราจร   ไมชิดกับรั้วทำใหมีตนไมข้ึนรกรุงรังและเลอะเทอะสกปรกครับ อยากใหไปทำใหเรียบรอยหรือ
   ลาดยางแอสฟลทติกใหชิดไปเลย เพ่ือจะไดเปนระเบียบและเพ่ือขยายผิวจราจรออกไปอีกนิด 
   จะดีกวา ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ฝากไวดวยครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญคุณแสวง สงใย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายแสวง สงใย   กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายแสวง  
สมาชิกสภาเทศบาล  สงใย สมาชิกสภาเทศบาล เปนคนฝงโนนนะครับ คือยังนี้นะครับทานประธานพูดเรื่องขยะ 
   ผมนึกไดประมาณตนเดือนท่ีแลวมีชาวบานมาหาผม เขามาบอกวาคุณแสวง ชวยไปดูหนอยถัง
   ขยะวันนี้เอาขยะไปใสถังมี ๒ ใบพอไปอีกวันเหลือถังใบเดียวใสขยะไมได เขาขอใหชวยเรียน
   ถาม ผอ.กองสาธารณสุขฯ วาไดโปรดสงเจาหนาท่ีไปสำรวจวาจะเพ่ิมถังขยะหรือลดถังขยะ
   อยางไร พ่ีนองทาชัยหัวยางเขาฝากมา ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ฝากไวดวยครับทานนายกฯ เชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล พ่ีนอง อสม. เขาฝากถามวากรณีท่ีเขา
   ไปอยูหนวยคัดกรองมามีการรับปากมาวาเรื่องคาตอบแทนหรือคาจางอะไรก็แลวแตตั้งแตโควิด
   ครั้งแรกจนบัดนี้ครั้งท่ี ๒ ยังไมไดรับไดรับบางสวนครั้งแรกแคนั้นเอง ครั้งหลังประมาณ          
   ๘  เดือนแลวยังไมไดรับเลย เพราะฉะนั้นผมคิดวานาจะติดตามเรื่องนี้ใหกับพ่ีนอง อสม.        
   นะครับ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจกับการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานไปอยูเวรกันคนละ         
   ๕ – ๖ ชัว่โมง มันไมคุมกับการจายคาตอบแทน แตเปนความรับผิดชอบของพ่ีนอง อสม. ของ
    
 
 



      - ๑๐   - 
   เราท่ีไดรับคำชมเชยจากประชาชนท่ัวไปท่ีปฏิบัติงานไดแข็งขัน โดยเฉพาะผมเองอยูตรงขาง
   หนวยคัดกรองผมจะรูเลยวาพวกเขาทำงานเขาจะจริงจังกับงาน คาตอบแทนเล็ก ๆ นอย ๆ 
   ขอใหคณะผูบริหารชวยติดตามใหกับพ่ีนอง อสม. ดวยนะครับ เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ 
   เพราะวาสถานการณก็ยังตองดำเนินการตอไปยังไมหมดงาย ๆ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องท่ี 
นายกเทศมนตรี  ทาน สท.กิตติ์ชนมฯ เปนหวงพ่ีนอง อสม. ท่ีทำงานแลวยังไมไดรับคาตอบแทน ซ่ึงจริง ๆ      
   แลวพ่ีนอง อสม. ก็ไมไดหวังเพียงแตวาตอนนั้นมีขาววาทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ
   จังหวัดชัยนาท มีการประชุมหารือกันและจะจายเงินคาตอบแทนให ซ่ึงตอนนั้นตอนโควิดรอบ
   แรกจังหวัดชัยนาทไดรับเงินมาหาสิบลานบาทใหบริหารเก่ียวกับโควิด ทานผูวารณภพ     
   เหลืองไพโรจน เปนผูวาจังหวัดชัยนาทขณะนั้น ทานก็หวังดีตอพ่ีนอง อสม. คืออยากจะให      
   พ่ีนอง อสม. ไดรับคาตอบแทนจากเงินจำนวนนี้นะครับในวงเงินจำนวนหาสิบลานบาท        
   ทานก็มีนโยบายดานนี้ทางคณะกรรมการฯ ก็อนุมัติวาใหคาตอบแทนตามท่ีพ่ีนอง อสม.  
   ก็รับทราบขาวแลววาเราจะไดรับคาตอบแทนตามท่ีจังหวัด คือทางคณะกรรมการควบคุม
   โรคติดตอทานเปนคนอนุมัติให ทีนี้พอเปนอยางนี้ไปพอถึงเวลาปฏิบัติจริง ๆ มันมีขบวนการ
   เรื่องระเบียบเขามาจับมันเลยทำใหเกิดความลาชา พ่ีนอง อสม. บางทานก็คิดวาจะไมได 
    เพราะวามันนานเกินและวิธีการมันยุงยากเกินท่ีจะไดรับเงิน ตองทำใบตาง ๆ ท่ี
รับทราบมาแต   จริง ๆ เปนความหวังดีของผูวารณภพฯ แตมันติดขัดเรื่องระเบียบท่ีทำใหเกิดความ
ลาชานะครับ    ตอนนี้ไดขาวมาวามันก็ใกลจะคลอดแลววามีโอกาสท่ีจะไดรับ ผมก็ไดขาวมา ๒ รอบ
แลวนะแตก็   ไมรูไมเห็นมาสักที แตครั้งกอนท่ีมาประชุมวามันติดขัดอยางไรตองเรง หนวยท่ี
ดำเนินการคือ   เปนหนวย ปภ.หรือศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ท่ีทำเรื่อง
เบิกจายให      พ่ีนอง อสม. คือหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ท่ีอยูตรงเขา
พลองเปน   หนวยเบิกจายเขามีระเบียบตาง ๆ วิธีการเบิกจายคาตอบแทนหารือไปกระทรวงจน
กลับมาถึง   ข้ันตอนจะเบิกท่ีผมคุยลาสุดเม่ือสัก ๒ อาทิตย อยูในข้ันตอนท่ีเบิกใหแลวแตไมรูวามัน
ติดขัด   อะไรอีกหรือเปลา เอาเปนวาผมจะไปถามไถใหรูจริง ๆ แลวจะมาเรียนให ทาน สท.กิตติ์ชนมฯ 
   ทราบเพ่ือไปขยายขาวใหพ่ีนอง อสม. ดวยอีกทางหนึ่งนะครับ ไมรูมันถึงข้ันตอนไหนจริง ๆ 
   เพราะวาผมเชื่อวาพ่ีนอง อสม. คงไมคิดอะไรมากเพียงแตบอกใหเขาวาจะได เขาก็หวังแตเผอิญ
   ยังไมไดสักทีแตจริงเปนความหวังดีของทานผูวารณภพฯ ท่ีทานอยากใหเราไดรับเห็นวาพ่ีนอง 
   อสม. ไดรับความเหน็ดเหนื่อยกัน ขอเรียนวาจริงแลวทุกทานก็รูวาพ่ีนอง อสม. ทำงานจริง
   อยากใหไดรับคาตอบแทนก็เลยเปนหวงวาไมไดรับคาตอบแทนสักที ผมขอรับอาสาวาจะไป
   ติดตามดูวามันถึงไหน จะเรียนใหทานสมาชิกรับทราบและพ่ีนอง อสม. ดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ครับ สมาชิกทานใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ หากไมมีขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกทุกทาน ขอปดประชุม 

 
ปดประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 
 
 



      -  ๑๑ - 
 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นางสาวพรทิพย  สินชัย) ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
           เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นายนิกร  โตจีน)   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
              เลขานุการสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ และไดทำการตรวจรายงานฯ เม่ือวันท่ี.............................. 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนท่ีเรียบรอยแลวและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 
 
 
      (ลงชื่อ)           ประธานกรรมการ 
       (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน)     

      (ลงชื่อ)               กรรมการ 
       (นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย) 

      (ลงชื่อ           กรรมการ 
       (นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ) 

 


