
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท 

………………………………………………… 
รายช่ือผู้มาประชุม ๑. นายเกรียงศักด์ิ ม่วงทอง  ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายโสพล  วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓. นายนิกร  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
 ๔. นายทรงศักด์ิ  ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
๕. นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗. นายเอกชัย  ภู่เป่ียม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๘. นายสุธี  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
๕. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๗. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ  รองปลัดเทศบาล 
๘. นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  รองปลัดเทศบาล 
 ๙. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๑๐. นางสายชล  ภาคศิริ  แทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๑. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๒. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๓. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ    
๑๔. นางสาวสุวพีร์  เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๕. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

/ ๑๖.นายพัฒน์พงษ์ . . . 
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๑๖. นายพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๗. นายไพรัตน์  ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๘. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 
๑๙. นางนันทิยา  พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
๑. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล  (ลาพักผ่อน) 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบใน 

ญัตติต่าง ๆ และเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไป
ให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วน้ัน วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม  ๑๘  ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิด   
การประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม  

นายนิกร  โตจีน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  

        ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ......................................................  

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
    (ลงช่ือ)    เกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง 
                              (นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง)  
       ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   - ไม่มี - 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ตามท่ีเจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง 

และแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข        
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  - ไม่มี - 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
     ๔.๑ ญัตติ  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   
               พ.ศ.  ๒๕๖๑ (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล     
นายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ - ๑๐ )   
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สําหรับการพิจารณา   
ประธานสภาเทศบาล วาระ ๑ เป็นการรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการใน       

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระ ๑  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ สําหรับในการพิจารณาร่าง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งผ่านความเห็นชอบใน 

วาระ ๑ ไปแล้วน้ัน  
 ในวาระ ๒ ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๒ 
 “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน” 
 ขอให้สมาชิกเสนอว่าจะให้กําหนดระยะเวลาแปรญัตติอย่างไร ขอเชิญคุณโสพล  
วงศ์สอาด ครับ 

นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล สําหรับในการพิจารณาวาระที่ ๒ ซึ่งเป็นเรื่องของการแปรญัตติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอเสนอให้มีแปรญัตติ ในวันพุธที่  
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น. และวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 
ต่อจากน้ันให้คณะกรรมการสามัญประจําสภา พิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณา
ในวาระ ๒ ต่อไป 
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โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อญัตติได้รับการแต่งต้ังเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  ดังมีรายนามดังน้ี 
๑. นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 

และขอกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

    ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักปลัดเทศบาล)  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ    แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๑ - ๑๕ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่  (สํานักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
    ๔.๓ ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา  

              จังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐              
              (กองการศึกษา)  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย    แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๖ - ๑๗ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ในรายละเอียดแนบท้ายญัตติ ขอรับ   

ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท และของดีศรี
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท นะครับ และก็จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท นะครับแต่อันน้ีเราขอจ่ายจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบ
ว่ามันมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับ   

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

 



- ๕ - 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับงานส้มโอ 
นายกเทศมนตรี ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท เราอุดหนุนแค่ ๒๐,๐๐๐ บาท นะครับ แต่ว่างานประเพณีทั้งหมด  

ที่เรารวบรวมไว้เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในญัตติจะเขียนไม่ได้แยกให้เห็นคืออย่างน้ีครับ     
งานส้มโอเราอุดหนุนเขาแค่ ๒๐,๐๐๐ บาท ในจังหวัดนะครับ แต่งานประเพณีในจังหวัด
ชัยนาทมันจะมีงานแข่งเรือ งานสวนนก งานส้มโอ ทั้งหมด ๑๕๐,๐๐๐ บาท เรียนให้            
ท่านสมาชิกทราบครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภัณฑารักษ์  สินทรัพย์ สรุปว่าครั้งน้ีเราอุดหนุนให้ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช่ไหมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับ ยอดรวมทั้งหมด ๑๕๐,๐๐๐ บาท ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล       (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วย ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 
                                การจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๔ ประจําปี      

 พ.ศ. ๒๕๖๐  (กองการศึกษา)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๔ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและ 
              เวชภัณฑ์  (กองสาธารณสุขฯ) 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ    แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๑๘ – ๓๑ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญ คุณสุธี ศรีภักดี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธี  ศรีภักดี   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี 
สมาชิกสภาเทศบาล ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นชอบด้วยกับโครงการน้ี แต่ว่าแพทย์แผนไทยน้อยไปมีเพียง 

คนเดียวมีผู้ช่วย ๒ คน ผมอยากให้จ้างแพทย์แผนไทยเป็น ๒ คน เพราะมีเงินต้ังล้านกว่าบาท 
ผมรับรองว่าทุนหมุนเวียนพอในน้ีที่ผมอ่านดูมีแพทย์แผนไทย ๑ คน ผู้ช่วย ๒ คน แต่ทีน้ี       
ลูกประคบมันไม่พอทําหรอกครับ จะเปิดทั้งทีเอา ๒ คนเลย ๒ เตียง ห้องก็ก้ันช้ันล่างอากาศ    
มันจะได้เย็น ผมรับรองถ้าออกเสียงตามสายด้วยเงินไหลเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่ 
นายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกนําเสนอมานะครับ อยากจะให้มีแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้นก็จํากัดด้วย ๓๐ % ของ 

กองทุนหมุนเวียนด้วย เราก็ฉิวเฉียดอยู่แล้วอีกส่วนหน่ึงก็อย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดไว้ว่าจริง ๆ 
แล้วคนใช้บริการเยอะตรงน้ีนะครับแต่เราก็มีเก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะครับตัวน้ี ก็จะเข้าไปอยู่ใน   
ทุนหมุนเวียนเสร็จแล้วก็ออกมาทําโครงการแบบนี้ครับ แต่ในอนาคตน้ีมันจะมีประชาชนที่เขา
รักษา ๓๐ บาท ที่เราจะต้องดูแลสิทธิเขานะครับ โดยท่าน ผอ.ได้พูดไว้ว่าอยากจะทําที่รักษา
เหมือน ๓๐ บาท ก็จะถูกลงประชาชนจะได้เข้าถึงได้มากขึ้น เพียงแต่ว่าการทําโครงการน้ัน
เท่าไรก็คงจะไม่เพียงพอ เพราะว่าคนใช้บริการเยอะครับ ก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุด      
เรื่องบุคลากรท่ีใช้เก่ียวกับการนวดต่าง ๆ ครับก็รับไว้นะครับว่าคร้ังหน้าถ้ามีอะไรก็อาจ         
จะเพ่ิมขึ้นได้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและ 

เวชภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
    ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
                  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๓๒ – ๓๖ ) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่  (กองวิชาการและแผนงาน)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 

๔.๖ ญัตติ ต่อสัญญาเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เป็นทุนหมุนเวียนกิจการ  
      สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองชัยนาท จํานวน ๒ สัญญา  (สถานธนานุบาล) 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เสนอญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ หน้า ๓๗ – ๔๒ ) 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ต่อสัญญาเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  

เทศบาลเมืองชัยนาท จํานวน ๒ สัญญา (สถานธนานุบาล)   โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม เชิญคุณทวีศักด์ิ ประโยชน์งาม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแรกคือประชาชนหลายชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลและ 

พ่อค้าแม่ค้าเขาฝากมาให้ถามครับเก่ียวกับเร่ืองจักรยานนะครับ เพราะตอนที่ท่านนายกฯ   ได้
ให้ผู้ที่ได้จักรยานไปใช้และตอนน้ีกติกาว่าต้องคืน ที่น้ีผู้ที่ไม่ได้ใช้จักรยานนะครับมาบ่นให้ผมฟัง
เขาก็อยากจะใช้บ้างแล้วกติกาที่ทางเทศบาลต้ังไว้มันอย่างไรครับ เพราะผู้ที่ไม่ได้ใช้เขาก็
อยากจะใช้แต่ผู้ที่เอาไปใช้ก็เอาไปใช้เหมือนของตัวเองเลย เรื่องที่ ๒ พ่อค้าแม่ค้าเขาฝากมา
เรื่องนกพิราบนี้เพราะตอนน้ีนําเช้ือโรคมาเยอะ ที่น้ีถ้าเราจะไปกําจัดผู้อนุรักษ์เขาก็จะต้องว่า 
จะมีทางไหมครับที่จะไม่ให้แพร่พันธ์ุได้ ช่วยตอบทีครับเพราะผู้ที่เขาฝากมาเขาอยากจะฟังครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องแรก
นายกเทศมนตรี  นะครับ ที่ท่าน สท.ทวีศักด์ิฯ พูดถึงเรื่องจักรยาน ซึ่งเทศบาลฯ ได้เคยจัดทําโครงการเก่ียวกับ 

รถจักรยานท่ีให้พ่ีน้องประชาชนได้ยืมใช้นะครับ ผมขอเรียนหลักการวิธีการใช้รถจักรยานของ
เทศบาลฯ เล็กน้อยนะครับ คือตอนที่เทศบาลฯ เราซื้อมามี ๒๐๐ คัน เราก็จะแบ่งไปตามชุมชน
ต่าง ๆ ๔ – ๕ คัน ผมจะจํารายละเอียดเป๊ะ ๆ ไม่ได้นะครับ ทางประธานชุมชนจะเป็นผู้คัดว่า
ผู้ใดที่จะเป็นผู้ใช้จักรยาน เพราะว่าเขาอยู่ในชุมชนเขาก็จะรู้และจะมีการต่อสัญญากัน          
ทุก ๖ เดือน ฉะน้ัน ถ้าใครมีความประสงค์อยากจะใช้รถจักรยานก็ไปติดต่อที่ประธานชุมชนได้
นะครับ แล้วประธานชุมชนเขาก็จะดูคิวให้ แต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความสะดวกก็มาบอกที่เทศบาลฯ 
ได้ที่กองสาธารณสุขฯ ครับ ท่าน ผอ.สุชาติฯ ดูแลอยู่นะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ถูกกับใคร
หรือไม่กล้าไปยืมจักรยานกับใครนะครับ ก็มาบอกที่ทางกองสาธารณสุขฯ เรานะครับสําหรับ
เรื่องนกพิราบน้ันเป็นปัญหาระดับประเทศคงไม่ใช่เทศบาลฯ เราที่เดียว มันเป็นปัญหาที่      
สวนทางกันระหว่างนักอนุรักษ์กับผู้ที่ไม่อยากให้มีโรคภัยไข้เจ็บเก่ียวกับนกพิราบนะครับ ก็อันน้ี
ก็จะเป็นปัญหาอ่อนไหวนิดหน่อยครับในการที่จะจัดการนกพิราบนะครับ จะไปทําลายเลยก็จะ
มีปัญหากับอีกกลุ่มนะครับ ไม่ทําลายก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบที่ท่าน สท.ทวีศักด์ิฯ รับปัญหา
จากพ่ีน้องประชาชนมาแบบนี้ เอาเป็นว่าเรื่องนกพิราบน้ีผมก็ยังมองไม่ออกนะตอนน้ี เด๋ียวค่อย
คิดและมีอะไรจะนําเสนอท่าน สท.ทวีศักด์ิฯ มีอะไรแนะนําก็ยินดีครับ เพราะว่าที่ กทม. ก็ยังไม่
สําเร็จอยู่ตอนน้ีจ้างคนมาจับก็เห็นปล่อยไปก็กลับมาอีก ก็เรียนให้ท่านทราบว่าเรื่องนกพิราบ 
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เป็นปัญหาระดับประเทศพอสมควรครับ ถ้ามีที่ไหนสําเร็จและจะให้เราทําตามก็ยินดีนะครับ 
แต่ตอนน้ียังหาไม่เจอ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ตอบไปเมื่อสักครู่น้ี พอดีกับที่ผม       

ได้ยินมา ประชาชนเขามาหาผมเขาก็บอกว่าเรื่องจักรยาน เวลาน้ีมันถึงกําหนดหัวหน้าชุมชน
หรืออะไร เขาไปทวงนะครับพูดง่ายไปทวงเพ่ือจะไปเอาคืน แต่ผู้ที่ใช้เขาก็ไม่ยอม แต่ตาม      
หลักจริง ๆ แล้วผมมาน่ังคิดดูแล้วผู้ที่ออกกติกาก็คือทางเทศบาลฯ เทศบาลฯ น่าจะไปทวงกลับ
เองดีกว่าครับ จะไปใช้ให้หัวหน้าชุมชนเขาไม่ไปแน่ครับ ชุมชนหลายชุมชนที่ว่าทางเทศบาลฯ 
ให้ทางหัวหน้าชุมชนไปถามว่าจะเอาคืน เขาก็ไม่ยอมเอาคืนน้ีครับเขามาเล่าให้ผมฟังแบบน้ีครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะถามท่านประธานสภาและที่ประชุมแห่งน้ีว่า  

สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองชัยนาท ตอนน้ีได้เปลี่ยนผู้จัดการใหม่ส่วนผู้จัดการเก่าได้ย้าย
ไปแล้วครับอันน้ีเราจะไม่พูดถึง พูดถึงว่าการจํานองจํานํา ในสถานธนานุบาลของเทศบาลฯ น้ัน
มันมีของที่ขาดจากการจํานองจํานําไว้น้ี ในอดีตไม่เคยเอามาประมูลเลย แต่ในอดีตรุ่นเก่าๆ     
ที่ผมเป็นเทศมนตรีขณะน้ันมีครับปีหน่ึง ๒ – ๓ ครั้ง มาประมูลกันที่หน้าสถานธนานุบาลครับ 
แต่ปัจจุบันไม่มีเลย วันน้ีท่านผู้จัดการคนใหม่มาเองด้วย ผมก็อยากจะให้ผู้บริหารตอบและ
อยากจะให้ผู้จัดการคนใหม่ตอบว่าถ้ามีของหลุดจํานองจํานําแล้วน้ีมีนโยบายไหมครับที่จะเอา
มาประมูลที่หน้าสถานธนานุบาล เพราะว่าประชาชนถามผมหลายชุมชนว่าทําไมเด๋ียวน้ีไม่มี
ประมูลของหลุดจํานําแล้วหรือครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางนันทิยา  พงษ์ทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนันทิยา 
ผจก.สถานธนานุบาล พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล ต้ังแต่ดิฉันมาดํารงตําแหน่งที่น้ีนะคะ ก็ออกประมูลทุกเดือน 

นะคะ เราขายข้างในถามท่าน ผอ.สุวรรณ์ฯ ท่านยังไปอุดหนุนทุกเดือนเลยคะ แต่ที่ไม่ได้ขาย
อย่างเดือนไหนที่ไม่มีก็คือมีแต่ทองคําน้ีที่ไม่ได้ประมูลนะคะติดต่อซื้อข้างในได้เลย ขายทุกเดือน
นะคะ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอบคุณครับ เชิญคุณอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดนะครับท่านประธาน วันน้ีมีเรื่องเดียวเท่าน้ัน 
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และเรื่องน้ีมันเกิดขึ้นที่รั้วของบ้านผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาทของเรา บ้านของ       
ผู้บังคับการตํารวจภูธรครับคือใหญ่สุดของตํารวจ รั้วของท่านทุกวันน้ีดูไม่ได้เลย ผู้ที่รับผิดชอบ
ลองไปดูเถอะครับ รั้วติดกับถนนชัยณรงค์ขวามือก็ไปรษณีย์ ดูแล้วมันรกนะครับไม่สะอาดหู
สะอาดตาเลย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ครับ เชิญคุณสุธี  ศรีภักดี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธี  ศรีภักดี   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี 
สมาชิกสภาเทศบาล ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล คือผมจะพูดเก่ียวกับทางเป็นหลุมเป็นบ่อคือทางเทศบาล ซอย ๕ 

เช่ือมกับคันก้ันนํ้าของชลประทานตรงมุมมัสยิดมันเป็นหลุมลึกมากครับ มอเตอร์ไซค์จะเป็น
อันตรายมากครับ ขอให้ผู้รับผิดชอบช่วยเอาหินคลุกไปกลบให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอบคุณครับ เชิญ ผอ.ช่าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวุรรณ์  โมรา  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ์ 
ผอ.กองช่าง  โมรา ผู้อํานวยการกองช่าง สําหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกสอบถามในเรื่องของถนนรอยต่อระหว่าง 

ถนนเทศบาลกับถนนคันคลองก้ันนํ้าชลประทาน ซึ่งขณะน้ีถนนดังกล่าวน้ีทางกรมทางหลวง
ชนบทกําลังก่อสร้างนะครับ ก็มีบางแยกที่กําลังทําทางเช่ือมต่อให้กับเรา บางสายบางเส้นทางก็
ยังไม่เสร็จต้องรอทางบริษัทของกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ดําเนินการครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสพล  วงศ์สอาด  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ครับพูดถึงถนนเทศบาล ซอย ๕ ซอยบ้านแขกผมเกือบลืม       

มีประชาชนท่ีสุเหร่าหลายคนครับคุยกับผมว่า ขอบคุณมากโสพลวันน้ันท่านนายกฯ รับปาก
แล้วว่ากล้องวงจรปิดน้ีต้องมาทําแน่แต่ช้าหน่อย ก็ดีใจครับเพราะตรงที่เลี้ยวซ้ายที่จะไปโลตัส
มันเป็นทางลัดและเป็นทางเปลี่ยว เพราะทุกคนในเทศบาลฯจะไปโลตัสจะไม่ออกถนนใหญ่
หรอกครับ ทางมันเปลี่ยวก็กลัวจะถูกจี้ปล้น ขอกล้องวงจรปิดสักตัวมาอยู่ตรงนั้นครับ และได้
ข่าวว่าท่านนายกฯ ได้บอกกับประชาชนไปแล้วและเขาก็เจอผมเขาบอกว่านายกฯ รับปาก
แล้วแต่ช้าหน่อยกําลังจัดการอยู่ ผมก็ต้องขอบคุณมากครับ  

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับสําหรับเรื่อง
นายกเทศมนตรี  ถนนเทศบาล ซอย ๕ ท่าน ผอ.กองช่าง ตอบไปแล้วนะครับ ก็คงจะไปดูให้นะครับส่วนหน่ึง   

เรื่องกล้องวงจรปิดน้ันก็คงจะใช้เงินเหลือจ่ายเราได้ครับ ซึ่งจะประชุมสภาในเร็ววันน้ีครับ ก็ไม่
แน่ใจว่าจะเป็นอีก ๓ วันข้างหน้าก็มีแล้วก็อาจจะถัดไปกลางเดือนกันยายน เพราะเราจะมี
ประชุมสภาถี่ขึ้นครับในช่วงปลายเดือนน้ีครับ ก็คงจะไม่มีปัญหาเร่ืองกล้องวงจรปิดนะครับ        
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญคุณแสวง  สงใย กับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายแสวง  สงใย   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายแสวง 
สมาชิกสภาเทศบาล สงใย สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผมจะได้เรียนให้สภาและท่านประธานได้ทราบ เป็นเสียงของพ่ีน้อง 

ชาวท่าชัย หัวยาง คือท่านฝากมาไม่ใช่เรื่องร้ายแต่เป็นเรื่องดี บอกว่าทางเทศบาลฯ ของเรา  
โดยการนําของท่านนายกเจษฎา สี่พ่ีน้อง ได้กรุณาให้เจ้าหน้าที่นําดวงไฟไปเปลี่ยนตามเสา
ไฟฟ้าและถนนสายท่าชัยหัวยาง ทําให้สว่างขึ้นเพราะปัจจุบันน้ีเป็นถนนต้องใช้บ่อยและมีการ
เสียชีวิตกันบ่อย ปัญหาใหญ่ก็คือถ้าไฟถนนไม่สว่างก็จะมีพวกสุนัข แมว ให้ขวักไขว่เยอะไปหมด 
ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะหาเจ้าของไม่ว่าจะสุนัข แมว แต่ถ้าหากมีคนไปทําร้ายพวกมันก็จะมีเจ้าของ
ขึ้นมาทันที การมีไฟสว่างจะทําให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เราเห็นได้ง่ายและอีกประการหน่ึง
ประชาชนฝากขอบคุณเป็นอย่างสูง แต่ขออีกนิดหน่ึง พ่ีน้องประชาชนท่าชัยหัวยางอยากจะได้
ตามซอยบ้าง คือตามซอยหากทางเทศบาลฯ งบน้อยก็เอาสักดวงเว้นดวงก่อนคือหลอดไฟรุ่น
ใหม่มันจะมี   แสงสว่างเป็นพิเศษ ผมในนามของพ่ีน้องชาวท่าชัยหัวยางถือโอกาสนี้ขอบ
คุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้ความสะดวกกับพ่ีน้องทางฝั่งท่าชัยหัวยางครับ 
เพราะอย่างน้อยก็ไม่ลืมโดยเฉพาะอย่างย่ิงยุงที่ว่าชุมยังไม่เท่าโจรขโมยลักเล็กขโมยน้อย เมื่อ ๒ 
– ๓ วันที่ผ่านมา   จับได้คาหนังคาเขาเลย มีขโมยเข้ามาขโมยตู้บริจาคของวัดหัวยางพอดีทาง
วัดมาเห็นพอดี      จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไปจับกุมได้ ก็ถือโอกาสน้ีกราบขอบคุณท่าน
คณะผู้บริหารที่ให้ความกรุณาและก็ขอความกรุณาดําเนินการต่อ ๆ ไปให้ดีขึ้นเท่าที่ควร 
ขอบพระคุณเป็นอย่าง  สูงครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณ คุณแสวง สงใย ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่อง LED  
นายกเทศมนตรี  นะครับ ขอเรียนประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับ คือตอนน้ีเทศบาลฯ ได้ทําเรื่องขอกรม 

พลังงานไปงบประมาณทั้งหมด ๕๐ ล้านบาทนะครับ ตอนน้ีกรมพลังงานได้ส่งหนังสือตอบรับ
มาแล้วเราได้ทั้งหมด ๒๓ ล้านบาท ในการเปลี่ยนทั้งหมด ในการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ซึ่งผม  
ขอไปทุกซอยในเขตเทศบาลฯ เปลี่ยนเป็นแบบ LED หมดนะครับ โดยมีสนามกีฬาด้วยนะครับ 
ก็ขอเรียนว่าไม่น่าเกินสิ้นเดือนธันวาคม ที่จะติดต้ังว่าเราได้งบประมาณแน่นอนครับ            
ส่วนขั้นตอนก็เป็นตามระบบขั้นตอนพัสดุครับ เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED มันจะประหยัดไฟกว่า
แล้วก็สว่างกว่าและทนกว่า เน่ืองจากว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อย ๆ เมื่อก่อนเราใช้ระบบที่มี      
บัลลาสต์สตาร์ทเตอร์มันก็จะมีปัญหาบ้างเวลาลมพัดแรงอะไรต่าง ๆ นะครับ ตัวน้ีก็ช่วยได้      
ก็ขอเรียนว่าตรงน้ีไม่ต้องห่วงครับ เรื่องระบบไฟเพราะว่าตามชุมชนต่าง ๆ เราก็จัดลงไปด้วยนะ
อย่างชุมชนปู่ปี ชุมชนท่าชัย ชุมชนหัวยาง ชุมชนหัวรอ ตามตรอกซอกซอยเราลงไปหมด ตอนน้ี
ท่านจะเห็นว่าสว่างแต่เส้นหลักถูกไหมครับ แต่ว่าเส้นรอง ๆ ลงไปน้ีงบประมาณตัวน้ีจะเข้าไป
ช่วยในน้ัน ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับท่านสมาชิกและพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ    
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ก็รอหน่อยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล ไหมครับ (ไม่มี) ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี         

พ .ศ .๒๕๖๐ เ พ่ือให้สภาเทศบาลทําการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระ ๒ วาระ ๓             
ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอปิดประชุม 
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ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๒๐ น.  

 (ลงช่ือ) 
       (นางสาวพรทิพย์  สินชัย)    ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ     
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