บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑. นายเจษฎา
๒.นายปิยะ
๓. นายธรรมศักดิ์
๔. นายเกรียงศักดิ์
๕. นายโสพล
๖. นายนิกร
๗. นายทรงศักดิ์
๘. นางสาวศศิธร
๙. นายเอกชัย
๑๐. นายสุธี
๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์
๑๒. นายนพดล
๑๓. นายอานนท์
๑๔. นายสุริยัน
๑๕. นายเกียรติศักดิ์
๑๖. นายแสวง
๑๗. นายกิตติ์ชนม์
๑๘. นายสุขสันต์
๑๙. นายทวีศักดิ์

สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายสุรชัย
๒. นายภัณฑารักษ์
๓. นายสุชาติ

รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นางญาณี
๒. นายไพโรจน์
๓. นายปกรณ์
๔. นายสมโภชน์
๕. นายไชยรัตน์
๖. นางปวีณา
๗. นายอําพล
๘. นายสุชาติ
๙. นางสมพิศ

ปิยะมงคล
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
สุขเกษม
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
แทน ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
/ ๑๐. นางสาวสุวพีร์ . . .

-๒๑๐. นางสาวสุวพีร์
๑๑. นางสราวรรณ
๑๒. นางกัสมาพร
๑๓. นายไพรัตน์
๑๔. นายสมชาย
๑๕. นายณัฐพงศ์

เชาวลิต
ขําเอี่ยม
บัวภิบาล
ปั้นชูศรี
พึ่งน้อย
นวลแสง

ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ใน
ญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไปให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
...................................................
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ
สมั ย ที่ ๒ ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็ น ต้ น ไป
มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

ระเบียบวารที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙

-๓นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปให้ท่านสมาชิกได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอ
เปลี่ ย นแปลงและแก้ ไ ขข้ อ ความตอนใดบ้ า งหรื อ ไม่ ขอเรี ย นเชิ ญ (ไม่ มี ) ถ้ า ไม่ มี ส มาชิ ก
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กองคลัง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กองคลัง)
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๑๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่กองช่างได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ย ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ นั้ น ท่ า นประธานครั บ
ดูข้อ ๑.๑.๑ , ๑.๑.๒ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนเทศบาลสัมพันธ์นะครับ เผอิญว่าเมื่อวานนี้

-๔ประชุมแผนพัฒนาเทศบาลนะครับ ในแผนพัฒนาเทศบาลลงไม่ตรงกันนะครับ แต่ถนนมันเส้น
เดียวกันมันอย่างไรกันแน่ครับ และในแผนปรากฏของกองช่างเขาเขียนว่า ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน แต่ในนี้มันเป็นแผนงานการพัฒนาเทศบาล ๓ ปี มันอย่างไรแน่ครับมันถนน
เส้นเดียวกัน เมื่อวานก็ประชุมคณะกรรมการไปแล้วในแผนพัฒนาใช่ไหมครับ และวันนี้มาก็ไป
อีกอย่างหนึ่ง แต่ถนนเส้นเดียวกัน ผมอยากทราบครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ

เชิญรองสมโภชน์ พันธ์ศิริ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รองปลัดเทศบาล
กระผมนายสมโภชน์ พันธ์ศิริ รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจงเป็น ๒ ประเด็นนะครับ ประเด็นที่ ๑
ข้อ ๑.๑.๒ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนเทศบาลสัมพันธ์คือในแผนที่ประชุมเมื่อวานปี ๖๐ จะ
เป็นขนาด ๕๐ วัตต์ นะครับ และจํานวนโคมจะน้อยกว่านี้ครับ อันนี้แผนปี ๖๐ จะใช้สําหรับติด
โคมในซอยย่อยครับ ส่วนตรงนี้จะอยู่ในแผน ปี ๕๙ ครับ เป็นขนาด ๘๐ วัตต์ ถนนสายหลัก
ครับ ประเด็นที่ ๒ ในส่วนของปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน คือระบบแผนๆในระบบ
งบประมาณ เป็นแผนงานบริหารทั่วไป แผนเคหะชุมชนอย่างนี้ครับ ไม่ใช่ระบบแผน ๓ ปี ครับ
ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขฯ)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๒ – ๒๖ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)

-๕นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๒๗ – ๓๔)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วย
ประธานสภาเทศบาล
กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กองการศึกษา)
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๓๕ – ๓๘)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วย
ประธานสภาเทศบาล
กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะเรียนท่านประธานสภา
ฝากไปยังคณะผู้บริหาร ๒ เรื่อง ๆ แรกคือเสียงตามสายครับขณะนี้แถวชุมชนท่าชัยดังบ้าง
ไม่ดังบ้าง ประชาชนเขาก็ข้ามเรือจ้างมาหาผมพอดีว่าท่านแสวง สงใย ก็นั่งอยู่ด้วยเขาก็เล่าให้
ฟังบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีประชุมสภาจะช่วยถามเขาให้ช่วยไปเช็คให้ทีนะครับ ผมฝากไว้ด้วย
ส่วนเรื่องที่ ๒ นั้น ขณะนี้ครับหญ้าที่หลังอาคารแถวถนนชัยณรงค์นะครับ ประชาชนส่วนนั้น
เขาให้ช่วยบอกคณะผู้บริหารด้วยครับรวมทั้งผมด้วย เพราะผมปลูกบ้านอยู่แถวริมน้ํา ขณะนี้มี
ต้นไม้ ต้นหญ้าอ้อ หญ้าพง ที่ลอยมากับน้ําขณะนี้มันลอยเข้าหาตลิ่งหมดและตอนน้ําลงนี้มันไม่
ยอมลงตาม มันก็ขึ้นอยู่หลังร้านเลยครับและมันก็มีหญ้าแห้งมั่งอะไรมั่ง ที่นี้สัตว์มีพิษอะไรต่อ

-๖อะไรก็อาศัยอันนี้ละครับเลื้อยเข้ามา ผมก็อยากให้ตัดแล้วก็เอายาฆ่าไปฆ่าหน่อยได้ไหมครับ
ขอเป็นวาระเร่งด่วนได้ไหมครับ เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอัคคีภัยได้ เพราะลมนี้พัดเข้าหาอาคาร
ช่วงนี้กลัวจะเกิดอันตรายนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องเสียงตาม
สายนั้นก็ฝากไปยังทางกองวิชาการฯ นะครับ ขอเรียนแบบนี้นะครับว่าเสียงตามสายฝั่งโน้นนี้
จะเป็นระบบไร้สายนะครับ อาจจะมีติดขัดบ้างนะครับ แต่ก็จะให้ทางกองวิชาการฯ ช่วยดู
นะครับ แต่อีกอันคือหญ้าที่หลังอาคารถนนชัยณรงค์ ผมเข้าใจว่าคงเข้าใจถูกต้องตรงกัน
คงหลังริมน้ํา อาคารหลังริมน้ําถูกไหมครับ ซึ่งปกตินี้เราจะมีเรือที่สําหรับตัดหญ้าต้นอ้ออะไร
พวกนี้นะครับ ซึ่งเขาจะจ้างเหมาทุกปีแต่ปีนี้น้ํามันแล้งจัด ซึ่งเรือพวกนี้มันต้องอยู่ด้วยบนน้ํา
ทีนี้ใช้กําลังคนนี้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าจะหนักหนาขนาดไหนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นน้ําขึ้นมานี้เรา
ใช้เรือตัดง่าย ปกติเราจะมีเรือมาตัดนะครับ แต่ตอนนี้น้ํามันแล้งจัด มันก็เลยทําให้เรายังไม่
สามารถตัดได้สักทีก็แบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตว่าตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัคคีภัย นะ
ครับ เดี๋ยวจะให้งานป้องกันฯ เข้าไปดูว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับ เพราะมันอยู่หลังบ้านมันก็
ทํายาก แต่ถ้ามีน้ําขึ้นมานี้มันทําง่ายใช้เรือก็จบนะครับ ก็ขอเรียนท่านประธานครับว่าเดี๋ยวจะ
ให้เจ้าหน้าที่ลองไปดูก่อนครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะขออภิปรายอยู่ ๒ – ๓ เรื่องด้วยกันครับ เรื่อง
แรกป้ายชื่อถนนแต่ละสาย ๆ ที่มาตรฐานก็คือถนนชัยณรงค์ ถนนวงษ์โต มันมีป้ายอยู่ไม่
กี่อันครับหลุดมาแล้วผมเคยแจ้งไปทางกองช่างให้ไปเก็บกลัวว่าจะหายป้ายมันหล่นมาอยู่
ข้างล่าง อย่างป้ายที่ตรงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองครับท่านประธาน กองช่างก็ไปเก็บมา ๆ ก็
ไม่
เอาขึ้นไปข้างบนเขาก็เก็บมาอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ทราบ เพราะเจ้าหน้าที่ของกองช่าง
ไปเก็บ ผมอยากจะขอเรียนท่านประธานผ่านไปทางคณะผู้บริหารว่าป้ายชื่อตามถนนต่าง ๆ นี้
มันยังขาดตกบกพร่องนี้ อยากจะให้แก้ไขให้เรียบร้อยและซอยต่าง ๆ ที่ยังไม่มีป้ายก็เขียนเองก็
ได้ครับเอาป้ายแบบไม่ต้องลงทุนมากนะครับท่านประธาน ให้ทราบว่าซอยไหนตามซอกซอย
ของเทศบาลเรา ช่างเขียนก็มีอยู่แล้วครับบุคลากรเราก็มีอยู่แล้ว ก็อยากให้ทําป้าย อันนี้ก็ต้อง
เรียนต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้บริหารตอบ เรื่องที่ ๒
เรื่องเขื่อนเรียงหิน ๆ ที่สร้างมาแล้วแต่ละล็อค ๆ ซึ่งท่านนายกฯ เจษฎา สี่พี่น้อง ให้สร้างแบบ
ฟันหลอก่อน ประชาชนดีใจมากตั้งแต่สร้างใหม่ ๆ แล้วประชาชนดีใจมาก เพราะว่าประชาชน
จะได้ไม่บุกรุก ผู้ที่ไม่มีที่อยู่บางทีก็ไปบุกรุกนะครับ ปรากฏว่าที่สร้างไปแล้วแล้วมันแตกมันร้าว
มันเป็นโพรงนะครับ ประชาชนที่อยู่เหนือวัดศรีวิชัยนะครับถนนชัยณรงค์ก็มาแจ้งผมที่บ้าน
ว่าอยากให้ผมพูดในที่ประชุมให้ด้วย เขารู้นะครับว่าวันนี้มีประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เขาบอกให้ช่วยพูดในที่ประชุมสภา เรื่องเขื่อนเรียงหินที่แต่ละที่มันหลายที่นะครับท่านประธาน
มันแตกร้าวและไม่สะอาดแล้วเอาเครื่องบริหารร่างกายเอาไปตั้งไว้บางคนเขาก็กลัวนะครับ ทีนี้

-๗ไอ้พื้นฐานล่างนี้เราก็ไม่ได้ลงไปดูนะครับว่ามันแข็งแรงขนาดไหน เขาเล่าให้ผมฟังนะครับท่าน
ประธานเขาบอกว่า เขากลัวหน้าน้ํานี้ปีแล้งมาก แต่เวลาหน้าน้ํานี้เป็นดีเปรสชันมาน้ํามันเยอะ
น้ํามันขึ้นมาจะทําให้เขื่อนมันแตกร้าว แล้วมันจะเป็นอันตรายได้ใช่ไหมครับ ก็อยากจะเรียน
ท่า นประธานสภาผ่ า นไปยั ง คณะผู้ บริ ห ารให้ ต อบนะครั บ เรื่ อ งที่ ๓ เรื่ อ งริม ถนนจากหน้ า
วัดศรีวิชัยไปถึงท่าแจงไม่ใช่ริมซ้ายนะครับ ริมขวาเขาบอกว่าบางบ้านนี้ทําเรียบร้อยเอาหินคลุก
ไปจัดการเรียบร้อยดูแล้วสวยงาม แต่ที่อื่นไม่ได้ทําเลยก็อยากให้ทําให้ด้วย ก็อยากจะบอกท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะครับ ก็ผมขออธิบายเรื่องเมื่อสักครู่นี้เรื่องเขื่อนเรียงหิน
หน่อยปรากฏว่าผมมาดูในญัตติต่าง ๆ แล้วปรากฏว่ากองช่างในระเบียบวาระที่ ๔ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองช่างแล้ว
ผมก็ไปดูรายละเอียดญัตติ ท่านผู้บริหารครับโครงการซ่อมแซมพื้นทรายล้างบริเวณเขื่อนเรียง
หินริมแม่น้ําเจ้าพระยา ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท นะครับแล้วผมก็เลยสงสัยตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
นี้จะทําตรงไหนถึงตรงไหน เพราะมันมีหลายที่เขื่อนเรียงหินนะครับ มีหลายที่ผมได้เคยพูดไว้แต่
ทีแรกแล้วว่าทําฟั นหลอไว้นะครับ ปรากฏว่าผมมาหาช่างอํ าพลครั บพอดีว่า ผอ.สุวรรณ์ฯ
ติดราชการไม่อยู่ ผมไปหาช่างอําพล ๆ ก็แจ้งให้ผมทราบว่าโครงการซ่อมแซมพื้นที่ทรายล้างนี้
ซ่ อ มแซม ๙๒๐ ตารางเมตร ตั้ ง แต่ ห น้ า ไปรษณี ย์ ถึ ง ศาลหลั ก เมื อ งเท่ า นั้ น ละครั บ
๓๕๐,๐๐๐ บาท ครับแต่ผู้ร้องเมื่อวานนี้อยู่เหนือวัดศรีวิชัย ๓ – ๔ ล็อค นั้นยังไม่ซ่อมแซม
แต่ว่าไม่เป็นไรโอกาสหน้าผมจะขอให้ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ตอบด้วย
นะครับ อันนี้ผมแจ้งรายละเอียดให้ฟังครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่พี่น้อง
ประชาชนได้ห่วงใยเข้ามานะครับ ที่ผ่านทางท่านสมาชิกโสพล วงศ์สอาด นะครับ เรื่องแรก
เป็นเรื่องป้ายชื่อถนนนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหานะครับ ก็คงจะให้ทางกองช่างนะครับซึ่งดูแล
เรื่ อ งนี้ อ ยู่ แ ล้ ว นะครั บ ก็ ไ ปดู ป้ า ยชื่ อ แต่ ล ะชื่ อ ที่ มั น ขาดตกบกพร่ อ งนะครั บ แล้ ว ก็ ติ ด ตั้ ง ให้
เรียบร้อยนะครับ ก็คงจะเสร็จก่อนประชุมครั้งหน้านะครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องเขื่อนเรียงหินที่ทําไป
เป็นจุด ๆ นะครับ อาจจะมีบางช่วงที่มันสึกหลอแล้วพุพังทําให้ไม่สวยงามนะครับ อันนี้เดี๋ยวผม
ขออนุญาตท่านประธานว่าเป็นครั้งหน้าผมคงเอาเข้าแผนของพัฒนาเทศบาลนะครับ แล้วก็
อาจจะเข้าเป็นเรื่องของการซ่อมแซมของบริเวณเขื่อนเรียงหิน เนื่องจากว่าก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิด
อย่างที่ท่าน ว่าเป็นหน้าน้ํามามันจะเกิดปัญหาไหม ผมก็ไม่แน่ใจก็อาจจะให้กองช่างไปสํารวจ
ในเบื้องต้นก่อน ในเรื่องของโครงสร้างของมันนะครับ เรื่องที่ ๓ เป็นเรื่องริมถนนหน้าวัดศรีวิชัย
ซึ่งบางจุดนั้นเราสามารถทําได้เนื่องจากว่ามีกําแพงรั้วบ้านเป็นที่รองรับดินที่เราจะสามารถไป
ถมแล้วเอายางไป ปูได้ แต่ถ้าเลยจุดไปมันทําไม่ได้ เนื่องจากว่าไม่มีกําแพงรับพอไม่มีกําแพงรับ
นี้การทํามันจะทําลําบาก ก็ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ว่าบางจุดเราสามารถทําได้
บางจุดมันทําไม่ได้ เพราะว่าเนื่องจากว่าบางจุดที่ทํามันมีกําแพงบ้านรับ เราก็สามารถที่จะไปถม
แล้วก็เทลาดยางได้ ก็ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ

-๘นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับท่าน
ประธานที่เคารพครับ เรื่องนั้นก็คือหนองอิฐ ท่านประธานคงได้ยินนะครับแล้วรู้จักชื่อคําว่า
หนองอิฐ เพราะตั้งแต่เล็กจนโตนี้ผมรู้ความนี้ผมก็รู้จักหนองอิฐแล้ว หนองอิฐนี้เป็นสมบัติของ
เทศบาลแต่มันไม่มีใครสามารถจะไปใช้หนองอิฐให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะว่าหนองอิฐนี้มันโดน
ที่ของเอกชนล้อมรอบอยู่ เขาไม่เปิดทางให้หรอกครับท่านประธานที่เคารพ ผมเป็นสมาชิก
เทศบาลมา ๘ สมัย มีนายกผู้บริหารเทศบาลทั้งหมด ๕ คน ๔ คน พยายามครับที่จะสร้างสิ่ง
ที่ดี ๆ ในหนองอิฐให้กับประชาชน แต่เขาไม่สามารถทําได้เพราะเจ้าของที่เอกชนเขาไม่ให้ทาง
จนมาถึงนายกคนปัจจุบันนี้ก็คือ นายเจษฎา สี่พี่น้อง ไม่ทราบว่าเขาอาจจะมีความจริงใจต่อ
บ้านเมืองในเขตเทศบาลเรา ผมก็ไม่ทราบครับเจ้าของที่เกิดใจอ่อนยกที่ให้ครับยกให้นายเจษฎา
สี่พี่น้อง ตัดทางเข้าหนองอิฐท่านนายกฯ เจษฎา สี่พี่น้อง ก็ถือว่าโชคดีที่ว่าเป็นนายกฯ แล้ว
เจ้าของที่ เขายกทางให้เพื่ อจะให้ หนองอิ ฐทําประโยชน์ใ ห้กับเทศบาลเมืองชั ยนาทของเรา
ท่านนายกฯ ท่านก็ไม่รอช้านะครับ ท่านคิดจะสร้างหมู่บ้านมั่นคงนะครับ บังเอิญซอยสุขใจโชค
ร้ายกําลังจะโดนไล่ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้ว ทุกคนก็นอนตาไม่หลับบางคนก็หาเงินหาทองเตรียมจะ
ไปเช่าบ้านอยู่ เพราะว่าเขาให้เวลาแค่ ๒ เดือน คุณจะต้องโดนไล่ที่แล้ว ท่านนายกฯ ก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจนะครับก็จะสร้างหมู่บ้านนี้ให้กับซอยสุขใจไปอยู่ ๔๑ หลังคาเรือนครับที่รอความหวังอยู่
ผมอยากจะถามท่านนายกฯ ดําเนินงานเรื่องหนองอิฐที่จะสร้างหมู่บ้านนี้มันไปถึงไหนแล้ว
เพราะผมห่ ว งซอยสุ ข ใจก็ คื อ หลั ง บ้ า นผมเห็ น หน้ า กั น แทบจะทุ ก วั น ก็ อ ยากจะรู้ ข้ อ มู ล
ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องหนองอิฐ
ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับ บริเวณหนองอิฐนั้นมีที่เอกชนล้อมรอบอยู่นะครับ แต่ก็
ได้ความอนุเคราะห์นะครับ จากคุณป้านวลจันทร์และคุณลุงสุขสันต์ มะลิทอง ที่อนุเคราะห์
โดยการพูดคุยว่า ถ้าเทศบาลจะจัดทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับ
ท่านก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและก็ให้ความอนุเคราะห์กับทางเทศบาลนะครับ แต่จริง ๆ
แล้ว
เทศบาลฯ ยังได้ไปทําถนนรุกล้ําในที่ของท่านด้วย ซึ่งไปรังวัดออกมาแล้วนี้เราไปรุกล้ําที่เขา
จริง ๆ วันก่อนท่านปลัดญาณี ฯ ก็ได้ไปเรียนกับทางเจ้าของที่ ๆ ก็ไม่ติดใจกับทางเทศบาลฯ
เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับทางส่วนรวมนะครับ อันนี้ทางเทศบาลฯ ก็ต้องขอขอบคุณกับ
ทางครอบครัวของคุณลุงสุขสันต์และคุณป้านวลจันทร์ มะลิทอง นะครับ สําหรับเรื่องโครงการ
บริเวณหนองอิฐนั้น ซึ่งจริง ๆ แล้วเราตั้งใจทํามาเป็น ๑๐ ปี สําหรับยุคของผมก็ติดขัดครับ
ตอนนั้นยังไม่พร้อมหลาย ๆ ด้าน แต่ในวันนี้ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับ ถามว่า
๑๐๐ % ไหมก็ยังถือว่าไม่ ๑๐๐ % แต่ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําที่สาธารณะให้ถูกต้องตาม
กฎหมายนะครับ ก็ต้องปรึกษาทางที่ดินในเรื่องของวิธีการที่จะขออนุญาตใช้โดยท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ต้องเป็นผู้อนุมัติให้เรานะครับ ต้องถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมายถึงจะทํา
ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ไปแล้วไม่ถูกตามกฎหมายนี้ ประชาชนก็อาจจะเดือดร้อนเราก็เดือดร้อน
ด้วยเนื่องจากว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับ

-๙ก็ขอเรียนว่าโครงการนี้เราพยายามผลักดันนะครับ เนื่องจากว่าทางพี่น้องประชาชนใน
ซอยสุขใจนั้นได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นชุมชนแออัดแล้วเป็นชุมชนที่
เป็นผู้ยากไร้ด้วยระดับหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเราก็ต้องจัดการในเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะพี่น้อง
ประชาชนกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงาน ซึ่งถ้าไปอยู่นอกเมืองนี้ เพราะแรงงานมันต้องใช้ใน
เมืองถ้าออกไปนอกเมืองไปทําไร่ทํานาคงทําไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาเคยใช้แต่แรงงาน
ก็เรียนชี้แจงให้ท่านประธานสภาทราบว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางเทศบาลฯ ร่วมมือกับ
ทาง พอช. เพื่อจัดทําโครงการที่อยู่อาศัยกับพี่น้องประชาชนความสําเร็จนั้นอยู่ในขั้น ๗๐ –
๘๐ % นะครับ คงยังไม่ ๑๐๐ % ครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวศศิธร
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ดิฉันขอแจ้งเรื่องดินถล่ม อาจจะทําให้ถนนทรุดตัวที่
บริเวณถนนชัยณรงค์เส้นทางไปหัวรอนะคะ บริเวณอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟเทอเรด
ตรงบริเวณนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอนที่น้ําท่วมใหญ่นะคะ เราได้สูบน้ําจากบริเวณฝั่งทางด้าน
ตะวันตกมาตรงจุดที่ดินถล่มนะคะเพื่อที่จะระบายน้ําออกแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าแล้งอาจทําให้
ดินทรุดตัวแล้วก็เป็นโพรง ดิฉันกลัวว่าถนนจะทรุดตัวค่ะ ขอแจ้งให้กับทางคณะผู้บริหารได้เข้า
ไปดูแลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณโสพล ฯ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมตกไปเรื่องหนึ่งครับ เรื่องชมเชยคือเสียงตามสายของทาง
เทศบาลเมืองชัยนาท ขณะนี้ยกเว้นที่ท่าชัยหัวยางนะครับ เพราะว่ามีสมาชิกพูดไปแล้วเสียง
ไม่ค่อยดี แต่ที่ในเมืองในตลาดนี้นะครับดีมากมีคนชมเชยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พูดเสียงดังฟังชัด
แล้วก็ประชาชนเวลานี้เขาก็มาชมเชยที่หน้าบ้านผมเลยนะครับว่า งานศพไม่ต้องพิมพ์การ์ด
แล้วยุค นายกเจษฎา สี่พี่น้อง ไม่ต้องเสียค่าการ์ดงานศพ งานแต่ง งานบวช ก็ใช้เสียงตามสาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศพสําคัญที่สุดเมื่อ ๒ อาทิตย์ที่แล้วทุกคืนครับผมออกงานกับ
ท่านนายกฯ รวมไปถึงวัดเกาะด้วย ขณะนี้วัดพระยาตากก็ออกเสียงตามสายของเราก็มีคนไป
ขอฝากขอบคุณคณะผู้บริหารครับ เมื่อสักครู่ตกไปเรื่องหนึ่งและขอชมเชยครับเสียงดังฟังชัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายปฏิวัติ ผมจําชื่อได้เลยทุก ๆ วันบอกชื่อเขาด้วยครับ และขอโทษด้วยมี
สุภาพสตรีด้วยผมจําชื่อไม่ได้พูดเสียงดังฟังชัด ก็ดีครับและก่อนที่จะเปิดข่าวนี้มีเพลงให้ฟังด้วย
ผ่อนคลายนะครับ ผมได้รับการ ชมเชยมาผมก็ต้องบอกให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณครับท่านประธาน
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๕ น.

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม

- ๑๐ -

(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้ทําการตรวจรายงาน ฯ เมื่อวันที่
................................................................. เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง
นี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

เพิ่มเติม
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ห้องน้ํา

อภิปรายในฐานะที่เป็นคณะกรรมการแผน เรื่องการสร้างห้องน้ําขอให้สร้างไว้หลาย ๆ
ที่ โ ดยให้ ดู ที่ ห นองระแหงเป็ น ตั ว อย่ า ง ห้ อ งน้ํ า มีน้ อ ยแต่ค นใช้ บริ ก ารมากผู้ ช ายจะฉี่ ข้ า ง ๆ
เรื่องที่ ๒ ที่บางตาทองคลองสูบน้ําบางตาทองมีต้นไทรต้นโพธิ์ขึ้นสูง ปกคลุมคันคลองอยากให้
กองช่างช่วยเอาสว่างไปไชต้นไทรต้นโพธิ์ออก เรื่องที่ ๓ เรื่องปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางถนน
ควรเลือกต้นไม้ต้องไม่มีผลร่วง อย่ามีผล มีดอกได้ร่วงได้ แนะนําให้เอาต้นสัญลักษณ์ประจํา
จังหวัดชัยนาทมาปลูก

