
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 

รายชื่อผูมาประชุม   ๑. นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  ประธานสภาเทศบาล/สมาชิสภาเทศบาล เขต ๒ 
 ๒. นายกิตติ์ชนม  ศุกสิทธิกุลชัย รองประธานสภาเทศบาล/ 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
   ๓. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ๔. นางสาวศศิธร  ลิว่นภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ๕. นายวรกร  ไหลรุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ๖. นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ๗. นายภัณฑารักษ สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ๘. นายรัตนัย  กำเนิดเกียรติศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

๙. นายณัฐพงศ  นวลแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ๑๐. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ๑๒. นายสุชาต ิ  สรสิทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ๑๓. นายสิรโชค  ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ๑๔. นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
   ๑๕. นายสุขสันต  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
   ๑๖. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
   ๑๗. นายบรม  โอภาศิริโฆษิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
   ๑๘. นายวินัย  ขำกล่ำ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายอรุณ  คุมหุน  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

 ๓. นายไพโรจน  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๔. นายไชยรัตน   สระแจม  หัวหนาสำนักปลัด 
๕. นายสุชาต ิ  อรุณเมือง ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๖. นางสาวสุวพีร  เชาวลิต  ผูอำนวยการกองคลัง 
๗. นางสราวรรณ  ขำเอ่ียม  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๘. นางสายชล  ภาคศิริ  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
๙. นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร ผูอำนวยการกองชาง  
๑๐. นางสาวพวงเพชร จั่นศรี  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
๑๑. นางกัสมาพร บัวภิบาล ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บานกลวย 
๑๒. นายไพรัตน   ปนชูศรี  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาทาพระ 
๑๓. นายสมชาย  พ่ึงนอย  ผูอำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๔. นางนันทิยา  พงษทอง ผูจัดการสถานธนานุบาล  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

นายอรุณ  คุมหุน   บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลไดมาพรอมกัน ณ ท่ีประชุมแหงนี้แลว ขอเรียนเชิญ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลทานประธานสภาเทศบาลเปดการประชุม ขอเชิญครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  สวัสดีครับทานสมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใหนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทแถลงนโยบาย

ตอสภาเทศบาลกอนเขารับหนาท่ี ซ่ึงเจาหนาท่ีไดจัดสงเอกสารพรอมดวยระเบียบวาระการ
ประชุมไปใหทานทราบลวงหนาแลวนั้น  วันนี้มีสมาชิกมาประชุม  ๑๘ ทาน ครบองคประชุม 
จึงขอเปดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นายอรุณ  คมหุน    ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ............................................................................. 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  ไดกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตวันท่ี         
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต
วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป มีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

     (ลงชื่อ)   เกรียงศักดิ์  มวงทอง 
                    (นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง) 
                ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เรียนนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ทุกทาน  
ประธานสภาเทศบาล เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบไมมีครับ ตอไปจะดำเนินการประชุมในระเบียบ      
   วาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งแรก ประจำป 
           พ.ศ. ๒๕๖๔ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  (ไมมี)  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เนื่องจากรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งแรก ยังถอดเทปรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาทไมแลวเสร็จ จึงขอยกไวรับรองในการประชุมสภาเทศบาล

เมืองชัยนาทครั้งถัดไป ตอไปจะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๓   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
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นายอรุณ  คุมหุน เรียนทานประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา และหัวหนาสวนราชการ เทศบาลเมืองชัยนาท ทุกทาน  ตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล        
 พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๘ ทศ กอนนายกเทศมนตรี
 เขารับหนาท่ีใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลง
 นโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการ
 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
  กรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือ
 สภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีสำคัญและจำเปนเรงดวนซ่ึงปลอยใหเนิ่นชา
 ไปจะกระทบตอประโยชนสำคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไป    
 พลางกอนเทาท่ีจำเปนก็ได เม่ือไดมีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลวใหประธานสภา
 เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติ
 ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเลือกประธานสภาเทศบาล 
  การประชุม เพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให กระทำโดยเป ด เผย              
 โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทำนโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
 ท่ีมาประชุมดวย 
  หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการ
 จังหวัดแจงใหนายกเทศมนตรีจัดทำนโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
 ภายในเจ็ดวัน โดยใหนำวิธีการแจงคำสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธี
 ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ใหถือวานายกเทศมนตรีได
 แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลแลว 
  ใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ
 สภาเทศบาลเปนประจำทุกป 
  คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดย
 เปดเผยท่ีทำงานเทศบาลดวย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การแถลงนโยบาย 
  ขอ ๑๒๓ กำหนดวา เม่ือผูบริหารทองถ่ินขอแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินตาม 
 กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินบรรจุเขา
 ระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ินเปนเรื่องดวน 
  เม่ือผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินแลว ใหประธานสภาทองถ่ินดำเนินการ
 ใหสมาชิกสภาทองถ่ินซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินไดมีมติให
 ซักถามและอภิปรายเปนประเด็นๆ ไป 
  ขอ ๑๒๔ กำหนดวา สมาชิกสภาทองถ่ินมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายท้ังในทาง
 สนับสนุนและคัดคานในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถการบริหาร
 ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นใหสำเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภา
 ทองถ่ินอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 
 ดวยก็ได 
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  ขอ ๑๒๕ กำหนดวา ผูบริหารทองถ่ินเทานั้นท่ีมีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถามหรือ
 ขอคัดคานของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  เพ่ือความสะดวก ผูบริหารทองถ่ินจะตอบสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีซักถามหรือคัดคานที
 ละคนเปนลำดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได 
  ขอ ๑๒๖ กำหนดวา ในการอภิปรายนั้น นอกจากท่ีกำหนดไวในหมวดนี้แลว ใหนำ
 ความในหมวด ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เม่ือทานเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของกับการแถลงนโยบาย
ประธานสภาเทศบาล ของนายกเทศมนตรีใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบเปนท่ีเรียบรอยแลว ขอเชิญ
 ทานนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล เชิญครับ 

คำแถลงนโยบาย 
ในการบริหารราชการ ตอสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

ของ นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง 
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท 

แถลงตอ สภาเทศบาลเมืองชัยนาท 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
.................................. 

ทานประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ท่ีเคารพ 

                 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ประกาศใหกระผมนายเจษฎา สี่พ่ีนอง เปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทนั้น 

 เพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหนึ่ง และวรรค
สาม แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไววากอนนายกเทศมนตรีเขา
รับหนาท่ีใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมี
การลงมติการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทำโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทำนโยบายเปนลาย
ลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมดวย กระผมจึงไดกำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนา
เมืองชัยนาทสำหรับชวงระยะเวลา ๔ ป นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เพ่ือดำเนินงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล ภายใต
ระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยยึดถือหลักการตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดชัยนาทและยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเปนหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับปญหาในเขตพ้ืนท่ีรวมท้ังความตองการของประชาชนในทุกๆ ดานโดยมุงเนนการสานตอภารกิจท่ีได
ดำเนินการไวใหตอเนื่องและพรอมท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวนโยบายในการ
พัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาทประกอบดวย 

 ๑. นโยบายเรงดวน 
 นโยบายการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) โดยบูรณาการรวมกับจังหวัด อำเภอและ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ ในการสนับสนุนอุปกรณท่ีจำเปน บุคลากร และการบริหารจัดการภายใตงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จำกัด รวมท้ังการรณรงคใหประชาชนกักตัวเองอยูในเคหะสถาน หลีกเลี่ยงการไปอยูในท่ีชุมชนหรือสถานท่ีท่ีมีคนอยูอยาง
หนาแนน และใสหนากากอนามัยตลอดเวลา เรงดำเนินการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคและระบบคัดกรองในทุก
ชุมชนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมดวยในการดำเนินการ  
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 ๒. นโยบายเมืองแหงสุขภาพ    
 เปนนโยบายท่ีมุงเนนการพัฒนาคนและระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในเมืองชัยนาทใหมีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนมีสุขสภาพแข็งแรง มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และยุทธศาสตรประเทศ ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดานการพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัย         
ทางสังคม และแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดวย  
 ๒.๑ พัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลใหสามารถบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงและสงเสริม
สนับสนุนการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอโดยชุมชน อสม. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๒.๒ ดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูปวยติดเตียงเชิงรุกอยางตอเนื่อง 
 ๒.๓ สงเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรงหางไกลยาเสพติด 
 ๒.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาด การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 
 ๒.๕ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ สนามกีฬา เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 ๒.๖ ดูแลสงเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนและเด็กกอนวัยเรียนในสถานศึกษาของเทศบาล 

 ๓. นโยบายเมืองแหงความปลอดภัย 

 เปนนโยบายในการพัฒนาเมือง ใหเปนเมืองนาอยูประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานการสรางความสามารถ ในการแขงขันยุทธศาสตรประเทศ ดานการพัฒนาโครงสรางกับ
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ดานการพัฒนาการผลิต การแปรรูป 
การตลาดและระบบ Logisitic และแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
การเมืองการบริหาร ประกอบดวย 
 ๓.๑ ปรับปรุง/กอสราง ถนน ทางเทา ไฟฟาสาธารณะและระบบระบายน้ำเสีย เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
 ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายตรวจจักรยาน อปพร.และงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาเหตุเดือดรอนของประชาชนใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 ๓.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนทางระบบออนไลน (e-Service) ในงานบริการท่ีสามารถทำได
เพ่ือลดความเสี่ยงของประชาชนใหสามารถขอรับบริการจากเทศบาลไดโดยไมตองเดินทางออกจากเคหะสถาน 
 กระผมและคณะผูบริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลแหงนี้วา การกำหนดนโยบายดังกลาววางอยูบนพ้ืนฐาน
ของขอมูลและการปฏิบัติไดจริงตามภารกิจและอำนาจหนาท่ีของเทศบาล คณะผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาเมือง
ชัยนาทใหเจริญกาวหนาและจะบริหารงานใหบรรลุประสงคตามนโยบายท่ีแถลงในวันนี้ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
ตอไป  
    นายเจษฎา สี่พ่ีนอง 
            นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง มีสมาชิกทานใดจะมีขอซักถามจะอภิปราย เชิญครับ เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม กราบเรียนทานประธานสภาและทานเลขานุการสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ตามท่ีทานนายกฯไดแถลง
  นโยบายนั้น ผมวาเปนการดีวันนี้ถือวาเปนวันดีท่ีทานนายกฯไดแถลงนโยบายและทานนายก
  จะแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี ท้ัง ๓ ทาน แตงตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีและท่ีปรึกษา
  นายกเทศมนตรี  มีใครบางผมอยากทราบ ขอขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับรองนายก 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรีท่ีแตงตั้งมี ๓ ทาน ดังนี้ ๑.นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย ๒. นายปยะ เหลาสุวรรณ 
 ๓.นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีคือ นายสุวรรณ โมรา และท่ีปรึกษา
 นายกเทศมนตรีมี ๒ ทาน คือ ๑.นายสมชาย สิทธิบรวงษ ๒. นายแสวง  สงใย วันนี้ไมไดมา
 เนื่องจากติดภารกิจ และท่ีปรึกษาพิเศษคือนายวรรณเชิด  ดวงยิหวา  

นายเกรียงศักดิ์ มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะมีขอซักถามจะอภิปรายเชิญครับ มีไหมครับ ถาไมมีตอไปจะเปน
ประธานสภาเทศบาล การดำเนินการตามระเบียบวาระท่ี ๔   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เรียนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล ไมมีครบั ตอไปจะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕     

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุม เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ตามท่ีทานนายกฯ ไดแถลงนโยบายและแตงตั้ง  
 รองนายกฯ ท้ัง ๓ ทาน และเลขานุการฯ ผมวาวันนี้เปนวันดีนะครับท่ีไดรองนายกฯ ท้ัง ๓ 
 ทานและเลขานุการฯ มาแบงเบางานของทานนายกฯ วันนี้ผมถือโอกาสอยากจะใช          
 ทานรอง นายกฯและเลขานุการฯ ท่ีถนนบานพักปศุสัตว ทางข้ึนลง เขาลำบาก ตอนท่ีไป
 หาเสียงกับทานนายกฯ เขาฝากมาทานนายกฯ ก็ทราบดีอยากใหเอาแอสฟลทติกไปลาดถนน
 ใหหนอยเขาข้ึนลงลำบากและเรื่องท่ี ๒ ซอยน้ำเตาท่ีทานนายกฯ ไปหาเสียงกับผม เขาฝากมา
 เขามาหาผมท่ีราน ผมบอกวาเดี๋ยว ๆ ยังไมไดประชุม อันนี้ผมอยากเสนอใหทานรองนายกฯ
 และทานเลขานุการฯ ชวยเอาแอสฟลทติกไปลาดถนนในซอยเขาบานใหหนอย ผมถามเขาวา
 ตรงนี้เปนทางสาธารณะหรือเปลา เขาบอกใช ผมอยากใหรองนายกฯและทานเลขานุการฯ 
 โชวผลงานชิ้นแรก วันนี้เปนวันดี ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานรองธรรมศักดิ์ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตองขอขอบคุณ 
รองนายกเทศมนตรี ทานทวีศักดิ์ฯ ท่ีไดเอาเรื่องอันแรกใหผมดำเนินการ ผมจะดำเนินการใหเรียบรอยในเร็ววัน 
 ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณภัณฑารักษ สินทรัพย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายภัณฑารักษ  สินทรัพย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ  สินทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรียนทานประธานสภาผานไป
 ยังคณะผูบริหาร ท่ีบริเวณเข่ือนเรียงหินหนาศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถามองลงไปจะมีตนพง
 อยูเปนจำนวนมากมองดูแลวไมสวยงามและสะอาดตา อยากใหรีบเขาไปดำเนินการดวย    
 เรื่องท่ี ๒ ตอนนี้การประปาชัยนาทมีโครงการขยายทอสงน้ำนะครับและมีทอพีอีคือ           
 ทอพลาสติกสีดำมาวางท่ีขางถนน ผมอยากใหทางกองชางไดกำชับวาในการขุดถนนและ     
 วางทอหลังจากนั้นการคืนผิวจราจรนะครับ อยากใหคืนผิวถนนกลับสูสภาพเดิมดีท่ีสุด
 เรียบรอยท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไดสะดวกและปลอดภัยมากท่ีสุด ขอขอบคุณ
 ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องท่ี 
นายกเทศมนตรี ทาน สท.ภัณฑารักษฯ ฝากมาเรื่องบริเวณเข่ือนเรียงหินเรื่องตนพง ตอนนี้ทางสำนักปลัดและ
 กองสาธารณสุขฯ ไดไปชวยกันทำอยูนาจะเสร็จแลววันนี้หนาเข่ือนเรียงหินและมันจะมี      
 ตรงจวนผูวาราชการแตวาเด๋ียวไปดูอีกที สำหรับเรื่องประปาฝาก ผอ.ชาง ไวเลยถาเปนไปได
 ของวดงานเขามาดู เพราะวาครั้งท่ีแลวเกิดปญหาเวลาขุดประปากลบไมดีแลวปญหามันตกกับ
 เราไมตกกับเขา เพราะฉะนั้นของวดงานเขามาดู ผมวาเขานาจะบอกวิธีการขุด คือผมไมอยาก
 ใหทำยาวเปนกิโลแลวกลบ มันไมถูก จริงๆ มันตองขุดเปนชวง ๆ ชวง ๑๐๐ เมตร แลวกลบ
 ใหเรียบรอย ซ่ึงผูรับเหมาทำงานลำบากหนอย แตวาชาวบานเดือดรอนนอยครับ เรียนวาตรง
นี้ เราอาจจะตองมาพูดคุยกัน ผมไมรูวาตอนนั้นประปาเขามาคุยหรือเปลา ไมเปนไรเดี๋ยวเรามา
 ปรึกษากันทีหลัง ฝาก ผอ.ชาง ไวดวยนะครับ เผื่อวาผมลืมแลวเอามารายงานผมท่ีหลัง 
 ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ทานสมาชิกสภายังไมเคยเห็น ผอ.กองชาง เชิญลุกข้ึนยืนหนอยครับมาแทน 
ประธานสภาเทศบาล ผอ.สุวรรณฯ นะครับ เชิญคุณนิกร โตจีน ครับ 

นายนิกร  โตจีน  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนิกร 
สมาชิกสภาเทศบาล โตจีน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีขอเสนอและชี้แนะตามท่ีนายกฯ ไดแถลงนโยบาย ๓ ขอ 
 ในขอ ๑. นโยบายเรงดวนการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา  ๒. นโยบายเมืองแหง
 สขุภาพ ๓. นโยบายเมืองแหงความปลอดภัย แตกอนท่ีจะถึง ๓ ขอนี้ ผมขอเสนอแนะวาวันนี้
 เปนวันดีตามท่ี สท.ทวีศักดิ์ฯ พูด การประชุมวันนี้ผมอยากใหเปนตัวอยางในการประชุม      
 ตอ ๆ ไป เพราะวาวันนี้มาประชุมพรอมเพรียงดี ขอ ๒ ท่ีศาลาปูปมีครอบครัว ๒ ครอบครัว ๆ 
 แรกคือครอบครัวนางเบิ๋ว ประโยชนยิ่ง คนนี้อยูศาลาปูปมา ๒๐ ป ทานนายกฯ ไปปลูกบาน
 ใหแลวอยู ๆ มามีขยะเต็มหมดผมไดขอรองใหกองสาธารณสุขฯ ไปดูแล ผอ.กองสาธารณสุขฯ   
 ไปพรอมกับพนักงาน ลูกชายเจาของบานมาบอกวามาคนบานเขาทำไมเขาจะแจงความ อันนี้
 ปรากฏวาไมไดทำตอนนี้ความสกปรกก็ยังไมไดทำยังอยูอยางนั้น ตอนนี้เจาตัวปญหาไดตายไป
 แลวเคยทำงานท่ีเทศบาลฯ อยากขอรองวาตอนนี้ตัวนางเบิ๋วไมไดนอนท่ีบาน บางวันนอน
 เทศบาล บางวันนอนสะพานลอย แตตอนนี้ของยังอยูตรงสะพานลอยนะครับ อันนี้ผมวาจะ
 เปนปญหาเรื่องโควิดเพราะ ๑.แกไปไหนไมใสหนากากไมสวมแมสก ๒.แกไปนอนท่ัวตอนนี้
 บานไมมีใครนอน ผมเรียนชี้แจงทานนายกฯ วาใหควบคุมใหอยูท่ีบาน 
 



- ๘  - 
รายท่ี ๒ นางอรอุมา คนนี้ทานนายกฯ ก็ไปปลูกบานใหตอนนี้ญาติของหมอสำนวนไดมารื้อ
พ้ืนท่ีและรื้อบานไปแลว เพราะผมทราบวาไดมาขอรองใหเทศบาลฯใหไปชวยรื้อ แตวามันอยู
ในชวงเลือกตั้งก็ไมไดรื้อในตอนนั้น ตอนนี้รื้อไปหมดแลว สิ่งท่ีปรากฏคือกองขยะเต็มไปหมด
เลยครับ มีผูประสงคจะใหอยูดวยพอเขาเห็นกองขยะเขาก็ไมใหเลย อยากจะเรียนวาเราจะ
ทำงานตัวนี้อยางไรดีหาท่ีอยูใหเขาไหมเพราะวา ๑ น้ำไมอาบ ผมสรางบอโยกใหเขาแลว เขาพูด
วาหนักโยกไมได ผมแกปญหาเอาโองมาตั้งไวหนาบานเอาน้ำใสใหเขาอาบ เขามาอาบอยู ๒ – 
๓ ครั้ง ปรากฏวามาตอนเย็นทางตลาดเทศบาลเขาบอกวาชวยเตือนใหนางอรอุมาดวยวาให
อาบน้ำ   ผมก็ไดใหแมบานไปเตือนเขาบอกยังไงรูไหมครับ ถาแตงตัวดีไปขอเขา ๆ ก็ไมให
สตางค      เพราะตอนนี้น้ำทาไมไดอาบ มานอนท่ีเครื่องออกกำลังกายของชุมชนศาลาปูป อัน
นี้ไปไหนมาไหนก็ไมสวมแมสก ออกแตเชาปานนี้ออกไปแลว เพราะฉะนั้น อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ี
จะเผยแพรเรื่องโควิดผมอยากจะเรียนทานนายกฯ วาเราจะมีทางไหนท่ีจะจัดการกับบุคคล ๒ 
ครอบครัวนี้   เรื่องท่ี ๒ ตอนนี้เปนเรื่องของเขต ๒ ทานประธานสภาครับ คลองโพธิ์ตอนนี้มีคน
ยึดพ้ืนท่ี     เลี้ยงเปดแลวเอาศาลาพักผอนสำเร็จไปตั้งแถวริมคลอง ผมกลัวมีปญหาวาตอไปเขา
จะยึดพ้ืนท่ีอันนี้เปนท่ีอยูของเขาตลอดไป ฉะนั้นก็อยากใหทานสมาชิก เขต ๒ ชวยไปชี้แจงเขา
ดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   ครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง   ครับ สำหรับทาน สท.นิกรฯ ท่ีเปนหวงใยนางเบิ๋วและนางอรอุมา ซ่ึง ๒ คน เปน 
นายกเทศมนตรี ครอบครัวหรือเปนสวนหนึ่งของเทศบาลฯ หรือเปนท่ีรูจัก ท่ีจริงแลวอาจจะโดงดังกวา       

หลายทาน ขอเรียนวา ๒ คนนี้ก่ึงคนเรรอนนะครับจะวาเรรอนเลยก็ไมได มีบานอยูแตไมอยู      
จะมีกองสวัสดิการสังคมเดี๋ยวผมจะใหเจาหนาท่ีไปตรวจสอบดู สำหรับเรื่องขยะไมมีปญหาให     
ผอ.สุชาติฯ ไปดูให สำหรับนางเบิ๋วและนางอรอุมา คือปญหาท่ีทานสมาชิกเปนหวงกลัววาจะไป
รับ เชื้ อห รือแพร เชื้ อ โควิดและแมสก ไม ใส บ าน ไม อยู  เดี๋ ย วผมจะตรวจสอบดู และ                
ทางกองสวัสดิการสังคม มาประชุมกันอีกทีวาจะแกไขยังไง สำหรับเรื่องเลี้ยงเปด ทาน ผอ.ชาง      
คงตองดูและชี้แจงใหเขาเขาใจวาท่ีตรงนั้นเลี้ยงไมได เราตองไปตรวจสอบดู ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง   เชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กอนอ่ืนดิฉันขอแสดงความยินดีกับ

ทานนายกฯ และคณะผูบริหารทุกทาน ท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาทไดกลับมาบริหารงานเทศบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตามท่ีวันนี้ทานนายกฯ ไดแถลง
นโยบายเก่ียวกับเรื่องเมืองแหงสุขภาพยั่งยืน ซ่ึงพวกเราจะเนนเรื่องนี้ตั้งแตสมัยท่ีเราหาเสียง 
ดิฉันจำไดวาการประชุมสภาครั้งสุดทายกอนท่ีเราจะหมดวาระ เราไดประชุมของบประมาณ
เรื่องวัคซีนท่ีจะมาฉีดใหประชาชนในเขตเทศบาล ซ่ึงคราวนี้พวกเราไดกลับเขามาทำงานอีกครั้ง
หนึ่งแตตอนนั้นคือวายังไมมีระบาดเชื้อโควิดรอบท่ี ๓ แตคราวนี้มีแลวรัฐบาลไดจัดสรรวัคซีนมา
ใหฟรีแลว แตตอนนี้ขาดการประชาสัมพันธท่ีจะใหประชาชนลงทะเบียน ก็มีประชาชนหลาย
ทานลงทะเบียนในแอปหมอพรอมและลงไมได ปรากฏวาเปนความนายินดีนะคะท่ีทางเทศบาล
ฯ ของเราในกองสาธารณสุขฯ ไดมอบความไววางใจใหประชาชนวาพวกเรามีท้ังทานนายกฯ   
รองนายกฯ บางทาน และสมาชิกสภาเทศบาลบางทาน ไดรับวัคซีนเข็มแรกไปแลว พวกเราฉีด 



- ๙  - 
 กันแลวสบายดีทุกคนมาทำงานกันแลว ขอใหทานนายกฯ ไดพูดกับประชาชนไดม่ันใจในตัว

วัคซีนตัวนี้ดวย ขอบคุณคะ 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับ 
นายกเทศมนตรี สท.ศศิธรฯ เปนหวงใยประชาชน และเคยไปรับวัคซีนพรอมกับผม สำหรับวัคซีนท่ีผมตัดสินใจ

ฉีดก็เนื่องจากผมเคยผาตัดเปลี่ยนไตกินยากดภูมิอยู การจะทานยาอะไรตองปรึกษาหมอตลอด 
แลววัคซีนเปนอันหนึ่งตองปรึกษาหมอ ผมไดเรียนปรึกษาหมอทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร
และโรงพยาบาลศิริราช เพราะวาผมไปหาหมอ ๒ โรงพยาบาล เพราะเปนหมอประจำตัว ขอ
เรียนวาหมอบอกวาวัคซีนตัวนี้วัคซีนในท่ัวโลกไมมีวัคซีนตัวไหนปองกันโควิดได ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต   แตท่ี ๑๐๐ เปอรเซ็นต คือปองกันการตายได ๑๐๐ เปอรเซ็นตจากโรคโควิด 
ปองกัน          ๙๐ เปอรเซ็นต จากการติดเชื้อในปอด ขอเรียนวาวัคซีนทุกตัวในโลกนี้
จำเปนตองฉีด เพราะวาสวนใหญคนจะกลัวเรื่องผลขางเคียง แตจริง ๆ แลวผลขางเคียงตอนนี้ท่ี
บอกวามีการเสียชีวิต   ๑ – ๒ ราย ซ่ึงทางการแพทยก็ยังไมแนใจวาเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน
หรือเปลา แตการติด     โควิดเสียชีวิตวันละ ๓๐ กวาคน ซ่ึงเทียบกับอัตราสวนแลวเทียบกัน
ไมไดครับ เพราะวาวัคซีนในประเทศไทยฉีดหนึ่งลานโดส ถาเทียบกับเคส ๒ เคส ท่ีเสียชีวิตคือ
วา ๒ คน ในหนึ่งลานโดส  ขอเรียนวาการฉีดวัคซีนมีความจำเปน อยางผมฉีดมาแลวไมใชวาผม
ไมติดโควิด ติดได เพราะวาวัคซีนซิโนแวคปองกันได ๔๙ เปอรเซ็นต ผมมีโอกาสติด ๕๑ 
เปอรเซ็นต แตท่ีสำคัญผมปองกันการลงปอดไดเกือบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น เวลาผม
ติดโควิดจะเปนแคไขหวัดใน     ภาษาหมอ ใครก็แลวแตท่ีฉีดวัคซีนแลวท่ีติดโควิดจะเปนแค
ไขหวัด ประเด็นหลักคือกลัวลงปอดนะครับ ประเด็นท่ี ๒ คือคนท่ีไมฉีดสวนใหญกลัวเรื่อง
ผลขางเคียง หมอศิริราชบอกวาผลขางเคียงเพียง ๐.๐๑ เปอรเซ็นต  ๐.๐๑ เปอรเซ็นต คืออัม
พฤกษอัมพาตท่ีทานกลัว และท่ีเปนอยูไมรูวาเกิดจากวัคซีนหรือเปลาไมแนใจตั้งแตเกิดมายังไม
ถึง ๒๐ ราย ขณะท่ีฉีดซิโนแวคมาเปนลานโดส เมืองจีนฉีด ๒๐๐ – ๓๐๐ ลานโดส เอาเปนวา
ประเทศไทยตอนนี้คนท่ีฉีดวัคซีนแลวตายดวยโควิดท่ีฉีดวัคซีนแลวตายดวยโควิดไมมี เขาปอดก็
ไมมี  เอาเฉพาะคนท่ีฉีดวัคซีน  
ขอเรียนอันนี้เปนขอมูลทางวิชาการจริง ๆ แตทีนี่การสื่อสารของคนในโลกโซเซียลตาง ๆ มันมี
หลายอันพ่ีนองประชาชนสับสน อันไหนจริงอันไหนผิด ขอยืนยันวาขอมูลท่ีผมพูดนี้เปนขอมูล
ทางวิชาการจริงๆ วาเปนขององคกรอนามัยโลกดวยท่ีเขาใหความเห็นวาวัคซีนทุกตัวในโลกนี้
ปองกันการเขาปอดได ๙๐ เปอรเซ็นต ทุกวันนี้ยืนยันวาไมมีการตายจากโควิดการฉีดวัคซีน ขอ
เรียนวาถาพวกเราไดมีความรู เราควรชี้แจงใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบวาควรท่ีจะฉีดวัคซีน 
แตตอนนี้แผนการฉีดวัคซีนของเรามีการลงทะเบียน เม่ือเชาไดพูดคุยกับทานปลัด, ผอ.สุชาติฯ 
อันนี้เราจะตั้งในเชิงรุกและเชิงรับ คือทุกทานท่ีลงแอปหมอพรอมไมสะดวกจะใหเราบริการสง
ไลนมา ถายบัตรประชาชนสงมาได เลยไมตองมาดวยตัวเองเราลงให  ท านสมาชิกฯ             
เจอประชาชนทานใดอยากลงทะเบียนฉีดวัคซีนใหเขาถายบัตรประชาชนมาอยางเดียว สงไลน
มาท่ีผมหรือ ผอ.สุชาติฯ เดี๋ยวผมตั้งตัวนี้เปนศูนยอำนวยความสะดวกลงใหเขาเสร็จ ขอเรียนวา
ตอนนี้รัฐบาลเองทองถ่ินเองพยายามรณรงคเรื่องนี้กันท้ังประเทศ แตเราพยายามหากลยุทธท่ี
ทำใหพ่ีนองประชาชนเขาใจในการฉีดวัคซีน แตในอูฮ่ันโมเดลเขาใครมาตรวจใหรับเงินคือใคร
มาตรวจให ๕๐๐ บาท ถาตรวจเจอให ๕๐,๐๐๐ บาท ตรวจไมเจอฉีดวัคซีนแลวกลับบานได
เลย เมืองจีนเขาทำอยางนี้ เขามีเงินเขาก็ฉีดไดท้ังประเทศ ของเราตองใชวิธีรณรงคอยางเดียว 
รัฐบาลเองก็ไมมีเงินและไมมีโมเดลแบบนี้ ฉะนั้น ทานสมาชิกฯ ทุกทานตองชวยดวย ผมได
วางแผนไวแลวพรุงนี้ผมกับผอ.สุชาติฯ จะไปเจอกับพ่ีนอง อสม. และใหความรูเขาเรื่องนี้ ซ่ึงผม 
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เองไมไดเปนแพทยจะไดอางแพทยท่ีบอกผมมา ถาทานไปสังเกตดูคนท่ีฉีดวัคซีนยังไมมีใครตาย
ดวยโรคโควิด คนท่ีฉีดวัคซีนยังไมมีใครติดปอด แคนี้พ่ีนองประชาชนก็ฉีดแลว แตวาสวนใหญไป 
พูดวาติดโควิดก่ีเปอรเซ็นต ติดโควิดทานไมตองกลัวถาเกิดไมลงปอด แตปญหาคือถาเราฉีด   
คนเดียวในครอบครัว เราไปติดโควิดมาอาจจะไปติดคนในครอบครัวได ทานตองระวัง คนท่ีฉีด
วัคซีนแลวไมควรไปใกลผูสูงอายุมากนัก เพราะบางทีทานไปรับเชื้อโควิดมาแบบไมรูตัว แตวา
เราไมเปนไรแนนอน เพราะฉะนั้น เขาจึงรณรงคใหฉีดใหท่ัว สมมุติวาครอบครัวหนึ่งฉีดหมด   
ทุกคน ทานไมตองกลัววาลงปอดหมดมันจำเปนตองฉีดใหท่ัวฉีดปริมาณคนใหมากท่ีสุด คนฉีด
รอดตายแตคนใกลเราถาเกิดเราไปติดมามันยังติดไดอยูนะวัคซีนฉีดแลวยังติดโควิดไดอยู      
แตไมลงปอด มีขาวนักวอลเลยบอลติดโควิดท้ังหมดทานสังเกตไหม ไมมีใครลงปอดติดทุกคน   
แตติดโควิดขนาดเขาฉีดแลวแตติดโควิด เพราะวาวัคซีนท่ีเราปองกันได ๔๙ เปอรเซ็นต ในการ
ติดโควิดทานเขาใจใหม แตในการลงปอด ๙๐ เปอรเซ็นต แตในการเสียชีวิต ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
นี้คือขอเง่ือนไขท่ีประชาชนไมคอยไดเขาถึง ทำใหประชาชนกลัวการฉีดวัคซีน ขอเรียนวาวัคซีน      
ซิโนแวคองคการอนามัยโลกเพ่ิงรับรอง ๓ วัน เพ่ิงรับรองเพราะวาของอะไรท่ีมาจากจีนเราตั้งแง
ไวกอนอยูแลว เผอิญเปนของจีนเรากลัวดวยแตจริง ๆ แลวอันนี้มันไมเก่ียวนะครับ วัคซีนทุกตัว
ในโลกนี้ ป องกันไดแนนอน ปองกันโรคติดปอดนะไม ไดป องกันโควิด  โควิดปองกัน              
ตามเปอรเซ็นตของวัคซีน อันนี้เขาทำถูกตองแลว แอสตราเซเนกา ๘๐ เปอรเซ็นต ซิโนฟารม      
๗๐ เปอรเซ็นต ตามหลักพิสูจนเขา อันนั้นปองกันการติดโควิด แตเขาไมไดพูดถึงการปองกัน 
ติดปอด ๙๐ กวาเกือบรอย เสียชีวิตท่ี ๑๐๐ เลยสำหรับโรคโควิด ก็เรียนชี้แจงเผื่อทานลองไป
ศึกษากอนอีกทีเพ่ือใหแนชัด เพราะความรูผมอาจผิดก็ไดนะครับ เพ่ือใหแนชัดไปศึกษากอน
แลวคอยบอกตอ ๆ กัน จากท่ีผมศึกษามาและตามท่ีหมอพูดและตามหลักวิชาการองคการ
อนามัยโลกเขาวากันอยางนี้  แตเราพิสูจนดวยตัวเองแลวเห็นแลววาในโลกโซเซียลไมมีการฉีด
วัคซีนแลวเสียชีวิตนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชนงาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม   กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เม่ือสักครูนี้ผมลืม
สมาชิกสภาเทศบาล ไปเรื่องหนึ่ง เพราะเม่ือเชาตอนผมไปตลาดสดมีประชาชนเขาฟองมา เขาบอกวาเสียงตามสาย
 ชวงตลาดสดภาษีซุงรูสึกวาใกลๆ บานประธานสภา ไมมีเสียงดัง ตั้งแตมีรถใหญมาทำสายไฟ
 พังหมดตั้งแตชวงหาเสียง แตตอนนี้ฟงไมไดเลย อยากใหชวยดำเนินการแกไขไวๆ ดวยเขา  
 บอกมา  ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ฝากไวดวยครับ วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลใหมมาเขาประชุมครบ ผมขอแนะนำกอน 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ ทานท่ี ๑.นายรัตนัย กำเนิดเกียรติศักดิ์ ๒.นายณัฐพงศ นวลแสง ๓.นายวรกร 
 ไหลรุ งเรือง ๔ .นายสิรโชค ภู เป ยม ๕.นายบรม โอภาศิริโฆษิต  ๖.นายวินัย ขำกล่ำ            
 เชิญทุกทานลุกข้ึนยืนเพ่ือใหทานสมาชิกไดรูจัก (เสียงปรบมือ) ตอไปรองนายกฯ ท้ัง ๓ ทาน  
 ขอเชิญ ครับ ทานท่ี ๑.นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย ๒.นายปยะ เหลาสุวรรณ ๓.นายธรรมศักดิ์    
 ดีประดิษฐ 

นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม  เรียนทานประธานครับ ผมขอเวลาสักครู ขอใหบอกวาแตละทานคุมกองอะไร  
สมาชิกสภาเทศบาล แตละคน ครับ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณสุรชัย รัตนเกียรติชัย ครับ 



ประธานสภาเทศบาล 
- ๑๑  -  

นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรี วันนี้เปนวันท่ีทานนายกฯ ไดรับมอบหมายเปนทางการและไดแตงตั้งรองนายกฯ ท้ัง ๓ ทาน  
 สวนตัวกระผมนายสุรชัย รัตนเกียรติชัย ควบคุมและดูแลกองการศึกษา กองคลัง             
 หนวยงานตรวจสอบภายใน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณปยะ เหลาสุวรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปยะ  เหลาสุวรรณ  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายปยะ เหลาสุวรรณ ควบคุมและดูแลสำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดลอม กองสวัสดิการสังคม  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง เชิญคุณธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ ควบคุมและดูแลกองชาง กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 สถานธนานุบาล ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณสวุรรณ โมรา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวรรณ  โมรา  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผมนายสุวรรณ โมรา เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมทำตามนโยบายท่ีทานนายกฯ 
 มอบหมายครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณสมชาย สิทธิบรวงษ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  สิทธิบรวงษ  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย สิทธิบรวงษ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เปนสมาชิกสภาเกาของเทศบาล
 ไดรับเกียรติจากทานนายกฯ ใหมาทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา ขอขอบคุณทานนายกฯ และ 
 ขอบคุณทานสมาชิกและขาราชการทุกทาน ผมขอบคุณมากท่ีไดรับเกียรตินี้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณวรรณเชิด  ดวงยิหวา  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณเชิด  ดวงยิหวา  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  กระผมนายวรรณเชิด ดวงยิหวา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ ขอแนะนำผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ เชิญแนะนำตัวครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวพวงเพชร  จั่นศรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขาประชุมทุกทาน  
ผอ.กองยุทธศาสตรฯ  ดิฉันนางสาวพวงเพชร จั่นศรี ยายมาจากเทศบาลตำบลคลองแมลาย จ.กำแพงเพชร บานเดิม
 พอแมเปนคนชัยนาท มาขอรับใชประชาชนเทศบาลเมืองชัยนาทมีอะไรบอกกลาวกันได     
 มีความยินดีท่ีไดมารวมงานดวย ขอบคุณคะ 
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นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ขอบคุณครับ เชิญคุณรัตนัย กำเนิดเกียรติศักดิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายรัตนัย  กำเนิดเกียรติศักดิ์ กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายรัตนัย 
สมาชิกสภาเทศบาล กำเนิดเกียรติศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ยินดีรับใชทุกทานครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณวรกร ไหลรุงเรือง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรกร  ไหลรุงเรอืง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวรกร ไหลรุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ยินดีรับใชทุกทานครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณณัฐพงศ นวลแสง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณัฐพงศ  นวลแสง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายณัฐพงศ นวลแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ยินดีรับใชทุกทานครับ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณสิรโชค ภูเปยม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสิรโชค  ภูเปยม  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสิรโชค ภูเปยม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ยินดีรับใชพ่ีนองชาวเทศบาลทุกทาน 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณบรม โอภาศิริโฆษิต ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบรม  โอภาศิริโฆษิต  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบรม โอภาศิริโฆษิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ยินดีรับใชทุกทานครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญคุณวินัย  ขำกล่ำ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวินัย  ขำกล่ำ  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวินัย ขำกล่ำ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓  ยินดีและเปนเกียรติอยางมากท่ีไดมา
รับ ใชพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาล และผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภาครับ คือ    
 ฝงโนนมีความเดือดรอนเรื่องแสงสวางซ่ึงไมติดมาเปนเดือนแลวตั้งแตบานปรีชาฟารมท่ี     
 เลี้ยงปลา จำนวน ๑ ดวง และในซอยเทศบาล ๕ จำนวน ๑ ดวง และขอ ๒ อยากใหไป       
 ตัดตนไมบริเวณบานหัวยางคอสะพานปูนพอดี เพราะวาตอนนั้นมันหักไปทีหนึ่งแลว มันเปน
 ตนมะมวงตนใหญ เขามายื่นเรื่องไวเกือบเดือนแลวยังไมไดไปตัด เกรงวาถาลมมันพัดแรงแลว
 มันจะหักโคนทับบานพัง จึงอยากใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของไปดำเนินการโดยเรงดวน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ เชิญคุณกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายกิตติ์ชนม ศุภสิทธิกุลชัย รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
 คือมีอยูเรื่องหนึ่งท่ีทานนายกฯ บอกวาจะลงทะเบียนใหกับประชาชนเก่ียวกับเรื่องหมอพรอม 
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 ผมจองวัคซีนกับหมอพรอมมาแลว ในการจองเขาจะถามวาทานตองการฉีดท่ีใด ฉีดวันไหน  

ฉีดเวลาเทาใด แลวเวลาท่ีเราลงนั้นวันนั้นอาจจะเต็มเราลงไมไดตองเปลี่ยนวันเวลานั้นเต็ม
เปลี่ยนเวลา โรงพยาบาลท่ีเราเลือกมีใหเราเลือกตามประวัติ ท่ีเรารักษา ตามภูมิลำเนา 
เพราะฉะนั้น การท่ีจะใหทางเทศบาลลงใหผมเกรงวาจะเปนอุปสรรค เก่ียวกับเรื่องนี้เพราะผม
ลงมาแลวและผมฉีดวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แลวลงเวลา โอเค แตวันนั้นผมกลับไมพรอม
อีกผมขอเปลี่ยนขางหลัง ผมก็สามารถเปลี่ยนไดเปนวันท่ี ๙ มิถุนายน ซ่ึงผมไดฉีดวันท่ี ๙ 
มิถุนายน เวลา ๐๘.๐๐ น. เพราะฉะนั้น เราตองแจงประชาชนหรือเปลาวาคุณพรอมเม่ือไร
และถาเกิดวันท่ีประชาชนพรอมแตหมอไมพรอม เราจะแกปญหาอยางไร ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับท่ีทาน 
นายกเทศมนตรี สท.กิตติ์ชนมฯ เปนหวงวาลง ๒ ท่ี จะเปนอยางไร ขอเรียนวาถาลงทะเบียนท่ีเทศบาลฯ ฉีด

ท่ีนี่แตท่ีหมอพรอมมีปญหานิดหนึ่ง ถาทานรักษาท่ีโรงพยาบาลศิริราชหรือโรงพยาบาลจุฬาฯ 
มันจะเปนไฟวบังคับ ทานตองไปฉีดท่ีโนน เพ่ือความชัดเจนทานไมเขาใจเด๋ียวให ผอ.สุชาติฯ 
ชี้แจงอีกที  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญ ผอ.สุชาติฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุชาติ  อรุณเมือง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสุชาติ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  อรุณเมือง ผอ.กองสาธารณสุขฯ สืบเนื่องจากท่ีทาน สท.กิตต์ิชนมฯ ไดเปนหวงพ่ีนอง

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ถูกตองแลวครับ เราไดนโยบายจากทานนายกฯ ไดใหปฏิบัติคือใน
สวนของเทศบาลฯ เราดำเนินการมานานแลว สวนหนึ่งท่ีสามารถจะลงดวยตัวทานเองตาม 
หมอพรอมก็ทำไปนะครับ ในสวนจังหวัดชัยนาทสะดวกท่ีสุดไปลงท่ีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบานหรือ อสม.ๆ จะรวบรวมรายชื่อสงมาท่ีเทศบาลฯ เทศบาลฯ จะสงไปคียรายชื่อ
พรอมเบอรโทรศัพทและโรคท่ีเปนอยูสงใหทางโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรอีกจุดหนึ่ง และ   
อีกจุดหนึ่งท่ีพ่ีนองวอลคอินเขามา เราตั้งรับตั้งแตแรกแลวท่ีเทศบาลฯ และในวันพรุงนี้         
ทานนายกฯ ไดนัด อสม. เพ่ือไปรวมกันรับทราบปญหาและอุปสรรคตางๆ ลงไปในเชิงรุกให
มากข้ึนในชุมชนตางๆ เพ่ือใหพ่ีนองสะดวกในการรับวัคซีนในจุดนี้เราจะลงชื่อเหมือนกัน
ทายสุดจะไปรวมกันท่ีโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พอวัคซีนมาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
จะแจงมาท่ีเทศบาลฯ เราจะนัดในกลุมของเรากำหนดวันฉีดไดอันนี้สะดวกท่ีสุด ในสวนของ
หมอพรอมตามท่ีทาน สท.กิตต์ิชนมฯ บอกชัดเจนวาสมมุติวาเราไดรับการรักษาตามท่ี      
ทานนายกฯ บอกของเราเปนคนไขประจำท่ีโรงพยาบาลศิริราช เรามาลงท่ีโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทร เขาจะไมลงให เพราะวาเรารักษาอยูท่ีโนนแลวตรงนี้ประชาชนบอกวาลงยากลงไมได
จึงแกปญหา ฉะนั้น เพ่ือไมใหเกิดปญหาเกิดข้ึนและสะดวกสบายกับพ่ีนองประชาชน คือ    
ทานใดอยูใกลบาน อสม.ของทานไปท่ีบาน อสม. ไดพรอมถายบัตรประชาชนพรอมเบอร
โทรศัพทและโรคท่ีเปนอยูแลวถาไมลงตามมาท่ีเทศบาลฯ หรือไมสะดวกอีกทานนายกฯ     
บอกใหไปตั้งจุดบัญชาการท่ีศูนยผูสูงอายุตั้งแตวันพรุงนี้เปนตนไปคอยรับพ่ีนอง และอีกสวน
หนึ่งพ่ีนอง อสม.จะลงไปอีกครั้งไปจองวัคซีนกอนใหไดสวนท่ีพ่ีนองจะฉีดหรือไมฉีดคอยวากัน
อีกที วัคซีนเราไดมาแลววันฉีดจริงพ่ีนองเจ็บปวยมีไขไมสะดวก ทานขอเลื่อนไปกอนได       
ขอเรียนชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 



- ๑๔  - 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ชัดเจนนะครับ เชิญคุณบรม โอภาศิริโฆษิต ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบรม  โอภาศิริโฆษิต  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายบรม 
สมาชิกสภาเทศบาล โอภาศิริโฆษิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ มีปญหาชาวบานรองเรียนมาวาถังขยะบริเวณ   

ชวงกลางซอยแพงดานยายไปยายมา ชุมชนแถวนั้นมาท้ิงขยะและสรางความเดือดรอนครับ 
คือ ๑.มีกลิ่นเหม็น ๒.แถวนั้นมีท่ีท้ิงขยะแหงเดียว จากนั้นชาวบานเรียกรองมาวาจะทำ   
อยางไรดี 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ใครเปนคนยายครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบรม  โอภาศิริโฆษิต  ชาวบานแถวนั้นครับ แลวเก่ียงกันจะยกออกดีไหมครับ ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ฝากไวดวยนะครับเรื่องถังขยะ เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องปญหา 
นายกเทศมนตรี ตาง ๆ ท่ีทานสมาชิกฯ พูดในสภาทางเรามีฝายบันทึกอยูแลว ทานไมตองหวงวาพูดแลวจะลืม

อยางท่ีทาน สท.บรมฯ พูดมีสาธารณสุขฯ จดไวแลวจะไปติดตามท่ีวาจุดไหนมีปญหาในซอย
แพงดานท้ังซอย แตจุดจริง ๆ มันอยูตรงไหนใหสาธารณสุขฯ ไปจัดการ เรียนทานสมาชิกฯ
ใหมไดรับทราบ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานจะอภิปราย เชิญคุณสุริยัน ศรีภักดี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุริยัน  ศรีภักดี  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุริยัน ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ครับมีอยูเรื่องหนึ่งเรื่องถนนตรงกอน

ออกเสน ๓๔๐ ออกหนองระแหงกอนโคงโลตัส ตอนเชาผมจะผานไป ออกกำลังกายเห็นขยะ
ขางถนนเต็มไปหมดเลยทุกเชา ชวยหาวิธีแกไขหนอยคือลองขับรถดูหลายๆ จุด ขยะในตอน
เชาเกลื่อนถนนไปหมด ผูท่ีเก่ียวของถาทานมีเวลาอยากใหดูตอนเชามีหลายจุด ผมฝากไวดวย
มีผู ใชถนนการสัญจรผานไปผานมากันเยอะดูไมดี มันอยู ในความดูแลของเทศบาลฯ           
ฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญครับ เชิญคุณวรกร ไหลรุงเรือง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรกร  ไหลรุงเรือง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวรกร ไหลรุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมมีเรื่อง ๒ เรื่องครับ เรื่องท่ี ๑  
 มีผูเดือดรอนแจงมาเรื่องน้ำตรงปากซอยหนารานโตอาหารปา เรื่องทอระบายน้ำอุดตันมี   

กลิ่นเหม็น ไมทราบวาเครื่องดูดเลนท่ีเราติดตอไปจะมาทำการใหเม่ือไรครับ เรื่องท่ี ๒ 
อยากจะฝากเรื่องกีฬาเยาวชนท่ีตอนนี้เปนท่ีนิยมกันมากคือ เปนกีฬาสเก็ตบอรด ตอนนี้ได
รวมตัวกันเลนท่ี บขส. แหงใหม มันจะมีพ้ืนท่ีชำรุดอยู นอง ๆ ไดระดุมทุนซอมพ้ืนกันเอง 
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 อยากใหทางเทศบาลฯ เขาไปดูแล เรื่องพ้ืนท่ีเยาวชนใชเงินกันเพราะทุกวันมีเยาวชนเลนเพ่ิม
 มากข้ึนทุกวัน ตอนนี้อยากใหเห็นความสำคัญของกีฬาประเภทนี้ดวย นอง ๆ เขาฝากมา 
 ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจษฎา  สี่พ่ีนอง  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สำหรับเรื่องท่ี 
นายกเทศมนตรี สท.วรกรฯ ไดแนะนำมา ๒ เรื่อง ครับ ๑ .เรื่องรถดูดเลนเม่ือวานไดเจอ ทานนายกฯ         
 ปากเกร็ด เดี๋ยวเขาจะดูเวลาใหแลวเขาก็เพ่ิงรับตำแหนงเหมือนเรา เด๋ียวผมจะขอความ
 อนุเคราะห เขา ๒ – ๓ ท่ี เพ่ือเอารถมาดูดเลน เราไปหาเสียงเราไดทราบปญหาจาก
 ประชาชนวาอันไหนเปนปญหาหนักปญหานอย ขอเรียนวาเราทราบปญหารองเรียนจาก
 ประชาชน เราจดไวหมดแลว แตเราไลทำ มันไมไดทำไดชุดเดียว งานบริการจะไมสำเร็จ 
 ๑๐๐ เปอรเซ็นตท้ังหมด บางทีมันอาจบกพรองบางนะครับ เรื่องท่ี ๒ พ้ืนผิวสำหรับเลน         
 สเก็ตบอรดฝาก ผอ.ชาง ไปช วยดู ให หน อย มันน าจะใช แอสฟ ลท ติ กของเรา ฟ งจาก           
 ทาน สท.วรกรฯ  ใหนอง ๆ ทำเอง มันดูไมเหมาะ เราชวยในภาครัฐ เราชวยสงเสริมเขาได 
 ทาน สท.วรกรฯ มีอะไรก็บอกไดไมตองรอประชุมสภาปหนึ่งเรามีประชุม ๔ ครั้ง บางทีมันไม
 ทันการ ทานโทรหาผม,รองนายกฯ,ประธานสภาหรือ ผอ.ชางไดโดยตรงทานอนุเคราะหได 
 ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักดิ์  มวงทอง  ครับ มีสมาชิกทานใดจะนำเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม เชิญครับ มีไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ถาไมมีเรื่องใดแลว ผมขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
 ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีไดรวมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ผมขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 
 (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพรทิพย  สินชัย) ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
            เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

      (ลงชื่อ) 
         (นายอรุณ  คุมหุน) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
        ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

  

 

 

 

 

 

 



- ๑๖  - 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ     
สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  โดยไดทำการตรวจรายงานการประชุมฯ  
เม่ือวันท่ี..............................................เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนท่ีเรียบรอยแลวและรายงานการประชุมสภาเทศบาล        
ครั้งนี้ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
       

      (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ 
                   (นายณัฐพงศ  นวลแสง) 

      (ลงชื่อ)      กรรมการ 

               (นายรัตนัย  กำเนิดเกียรติศักดิ์) 

      (ลงชื่อ)      กรรมการ/เลขานุการ 
                 (นายวรกร  ไหลรุงเรอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


