
    บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  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. นายสุชาติ  สรสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๐. นายนพดล  เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๑. นายอานนท์  ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๒. นายสุริยัน  ศรีภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๓. นายเกียรติศักด์ิ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๔. นายแสวง  สงใย  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๕. นายกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๖. นายสุขสันต์  ลัทธิเดช  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๑๗. นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายณัฐพงศ์  นวลแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นางญาณี  ปิยะมงคล ปลัดเทศบาล 
๖. นายไพโรจน์  พัวพานิช รองปลัดเทศบาล 
๗. นายปกรณ์  ทองคําเจริญ รองปลัดเทศบาล 
๘. นายสมโภชน์  พันธ์ศิริ  รองปลัดเทศบาล 

   ๙. นายไชยรัตน์   สระแจ่ม  หัวหน้าสํานักปลัด 
๑๐. นางปวีณา  บัวภิบาล ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๑. นายสุวรรณ์  โมรา  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๒. นายสุชาติ  อรุณเมือง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
๑๓. นางสาวสุวพีร์ เชาวลิต  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๔. นางสราวรรณ ขําเอ่ียม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
 
       /๑๕ นายพัฒน์พงษ์ . . . 
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๑๕. นายพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย 
๑๖. นายไพรัตน์  ป้ันชูศรี  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.เขาท่าพระ 
๑๗. นายสมชาย  พ่ึงน้อย  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายธรรมศักด์ิ  ดีประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี 
๒. นางสมพิศ  พวงน้อยปภา ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ  

   ๓. นางนันทิยา  พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๕ น. 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ และ  
วาระที่ ๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ท่านทราบแล้วน้ัน 
วันน้ีมีสมาชิกมาประชุม ๑๗ ท่าน  ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   -  ไม่มี    - 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง    -  ไม่มี  - 
ประธานสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  ๓.๑ ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
        พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
ประธานสภาเทศบาล       อ่านรายงานการประชุม 
นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย  อ่านรายงานการประชุมฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๒) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง ตามท่ีคณะกรรมการได้อ่านรายงานการประชุมฯ ต่อสภาเทศบาลไปแล้วน้ัน  
ประธานสภาเทศบาล       ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ผมขอมติที่ประชุม 
                                สมาชิกท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ส่วนในวาระที่ ๓ ไม่มีการ 
ประธานสภาเทศบาล      อภิปราย ดังน้ันจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
                               รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                               งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพิจารณาต่อไป 
   ๓.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
         ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
         (สํานักปลัดเทศบาล) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี       (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒  หน้า ๓ – ๕  )   
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ            
 พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๓.๓ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
         (สํานักปลัดเทศบาล) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปิยะ  เหล่าสุวรรณ   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี       (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๖ – ๗ )   
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  (สํานักปลัดเทศบาล)   โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๓.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
         พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองคลัง) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี       (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๘ – ๑๑) 
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นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   (กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๓.๕. ญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองคลัง) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี       (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๑๒ – ๑๓)   
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (กองคลัง) 
  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๓.๖ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
         เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองช่าง) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี       (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ หน้า ๑๔ – ๒๐)  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
   ๓.๗ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
         (กองช่าง) 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย   แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี       (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๗ หน้า ๒๑ – ๒๔)  

 



- ๕ - 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                                กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ เชิญคุณทวีศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล ประโยชน์งาม ครับ 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อช่วงเช้าผมข่ีรถจักรยานยนต์ผ่านไปแถวถนนลูกเสือ ๒   
  ซึ่งถนนตรงน้ีติดกับถนนชัยณรงค์มันมีป้ายบอก และมีประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเรียกผมไปดู   
  และบอกว่า นกหายป้ายบอกเส้นทางก็ไม่มี เขาก็บอกว่าถ้าแบบน้ีให้ถอนเสาไปดีกว่า เพราะว่า   
  นกไม่อยู่ป้ายไม่มีบอกว่าเส้นทางไหนและช่วงถนนที่ติดกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ประถมศึกษาชัยนาท ตรงนั้นก็ไม่มีนกหายไปไหน ผมก็ยังงงอยู่เขายังแซวผมอยู่ว่า ไปจับนกให้   
  ทีนกตรงป้ายบอกเส้นทาง ถ้าไม่มีติดเราก็ไปถอนเสาออกดีกว่าครับ เพราะเป็นเส้นทางที่บอก  
  ว่าจะไปไหน ขอขอบคุณครับ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง   เรื่องป้ายฝาก ผอ.กองช่าง ด้วยครับ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสพล  วงศ์สอาด   กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล 
รองประธานสภาเทศบาล  วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะอภิปราย มี ๒ เรื่อง   
  ด้วยกัน  เรื่องแรกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทได้ฝากผมมาบอกว่าให้ช่วยบอก 
  นายกเจษฎา สี่พ่ีน้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ด้วยว่าเรื่องรถเก็บสิ่งปฏิกูลหรือรถเก็บ 
  ขยะได้ทํางานทั้งเช้าและเย็น ปัจจุบันน้ีเป็นที่พึงพอใจของประชาชนชาวเทศบาลเมืองชัยนาท   
  อย่างย่ิงสาเหตุที่พึงพอใจเขาบอกว่า ตอนน้ีไม่มีขยะที่ค้างอยู่ในถังแล้ว ช่วยขอบคุณ  
  ท่านนายกฯ ด้วยครับ ผมก็เลยบอกว่าท่าน ผอ.สุชาติฯ เป็นผู้อํานวยการตอนน้ีเขาเข้มงวดมาก   
 เพ่ือให้บ้านเมืองเราดีขึ้นและก็พอใจ ขอขอบคุณแทนท่านนายกฯ เรื่องที่ ๒ เมื่อสักครู่น้ีเรื่อง

ป้ายเล็ก ของผมป้ายใหญ่อันน้ีอยู่ตรงที่พักผู้โดยสารหน้าโรงแรมนําชัย มีป้ายใหญ่ ๒ ป้าย 
และไม่มีโฆษณาแต่ป้ายผ้ามันขาด ผมคิดว่าถ้าปล่อยไว้  มันเป็นอันตรายต่อตึกเทศบาลฯ เรา
นะครับ เพราะตึกน้ีมันจะเกือบ ๑๐๐ ปีแล้วนะครับ ผมมาอยู่ที่น่ี ๔๘ ปี แล้วมันมีมาแล้วครับ 
และก็ทางเข้าตลาดทวีกิจร้านเสริมสวยจูนเขาเอาออกไปแล้วครับ ผมต้องขอขอบคุณร้านเสริม
สวยจูนด้วยนะครับ ผมอยากจะพูดกับท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าให้ท่าน
ผู้บริหารหรือท่านนายกฯ ให้ช่วยอธิบายว่าเขาเก็บไว้ทําอะไรครับ ป้ายไม่เอาลงมานํ้าหนักมัน
เยอะและตอนน้ีตึกของเราตอนน้ีเหมือนจะหมดสภาพแล้วแต่ก็ยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่ครับท่าน
ประธานครับ ขอให้ท่านนายกฯ ช่วยช้ีแจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่
นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกเป็นห่วงก็คือ เรื่องป้ายบริเวณที่จอดรถท่ารถเก่านะครับหรือบริเวณหน้าโรงแรม 
 นําชัย ก็คงจะเป็นป้ายใหญ่เท่าที่มองเห็นนะครับ ก็เด๋ียวผมให้ทางกองช่างคือผู้มีหน้าที่  
 เก่ียวข้องไปตรวจสอบดูนะครับ และถ้าประสานงานกับทางเจ้าของบ้านถ้าเอาลงได้ก็จะเอาลง  
 ให้โดยเราเป็นฝ่ายอํานวยความสะดวกให้นะครับ เพ่ือความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะครับ           
 ก็เด๋ียวจัดการให้ครับ ขอบคุณมากครับ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญคุณกิตต์ิชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกิตต์ิชนม์  ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตต์ิชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล กรณทีี่ท่านโสพลฯ ได้เคยปรารภขอให้ท่านนายกฯ จัดทํา 
 เสื้อให้กับผู้กวาดถนนเขาใช้กันในเวลาเช้าน้ี วันน้ีผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่า มีองค์กร 
 เอกชนเขาทําให้เรานะครับ  และท่าน ผอ.สาธารณสุขฯ ได้กรุณาจัดทําหมายเลขให้พนักงาน 
 ใช้ครับ ผมฝากให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลฝากให้ท่านประธานสภาดูด้วยครับ น่ีเขาทํา 

ให้เรานะครับ เราได้เปล่าๆ แต่พนักงานไม่ใส่นะครับ ตอนน้ีผมอยากให้ท่านคณะผู้บริหารช่วย
กําชับด้วยว่า มีองค์กรเอกชนทําให้เราแล้วเราควรจะใส่นะครับ อย่างน้อยภาระที่ท่านนายกฯ
รับผิดชอบเร่ืองงบประมาณจะได้น้อยลงไปด้วยครับ อย่างไรขอรบกวนคณะผู้บริหารด้วยครับ
เขาทําให้ฟรีครับ จําได้ว่าเมื่อปี ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ น้ีนะครับทําไว้นาน แล้วและก็ไม่ยอมใส่กัน
ผมก็ไม่ทราบเหตุใดถึงไม่ยอมใส่ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา  สี่พ่ีน้อง  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาต
นายกเทศมนตรี ท่านประธานครับ คือแบบน้ีครับทาง ผอ.สุชาติฯ ได้ส่งข่าวมาบอกว่าวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 จะดีเดย์ใส่ ขอบคุณมากครับ  
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  เชิญคุณทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทวีศักด์ิ  ประโยชน์งาม  กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ช่วงน้ีเป็นหน้าฝน ลมก็แรงฝนก็แรงทีน้ีประชาชนเขาบ่น 

 กันมาเรื่องไฟฟ้าคอยจะดับคอยจะติดครับ ผมอยากให้ช่วยดูหน่อยช่วงฝนตก เพราะหน้าน้ีไฟ   
 มันจะดับ ๆ ติด ๆ เขาฝากมาครับ ไฟสาธารณะตามถนนทุกเส้นนะครับ ผมอยากจะให้  
 ตรวจสอบให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ 
นายเกรียงศักด์ิ  ม่วงทอง  ครับ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ ขอเชิญครับ (ไม่มี) หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น.  
 

(ลงช่ือ) 
       (นางสาวพรทิพย์  สินชัย) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ    
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๐ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่ 
..............................................  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลคร้ังน้ีถูกต้อง   
จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นหลักฐาน  
     
      (ลงช่ือ)                                    ประธานกรรมการ 
                (นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์เหลือง)  

      (ลงช่ือ)       กรรมการ 
       (นายศักด์ิสิทธ์ิ  กาญจนาศักด์ิชัย) 

      (ลงช่ือ)       กรรมการ 
       (นางสาวศศิธร  ลิ่วนภโรจน์) 


