บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้เข้าประชุม

๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายปิยะ
๔. นายเกรียงศักดิ์
๕. นายโสพล
๖. นายนิกร
๗. นายทรงศักดิ์
๘. นางสาวศศิธร
๙. นายภัณฑารักษ์
๑๐.นายสุธี
๑๑.นายศักดิ์สิทธิ์
๑๒. นายสุชาติ
๑๓. นายอานนท์
๑๔. นายสุริยัน
๑๕. นายเกียรติศักดิ์
๑๖. นายแสวง
๑๗. นายกิตติชนม์
๑๘. นายสุขสันต์
๑๙. นายทวีศักดิ์

สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล
โตจีน
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นายเอกชัย
๓. นายนพดล

ดีประดิษฐ์
ภู่เปี่ยม
เจริญหินทอง

รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายไพโรจน์
๒. นายปกรณ์
๓. นายสมโภชน์
๔. นายไชยรัตน์
๕. นางปวีณา
๖. นายสุวรรณ์
๗. นายสุชาติ
๘. นางสมพิศ
๙. นางสาวสุวพีร์
๑๐. นางสราวรรณ
๑๑. นางเพ็ญศรี

พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต
ขําเอี่ยม
รัตนเพทาย

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ. บ้านกล้วย

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๒. นายไพรัตน์ ...

-๒๑๒. นายไพรัตน์
๑๓. นายสมชาย
๑๔. นายณัฐพงศ์

ปั้นชูศรี
พึ่งน้อย
นวลแสง

ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ. เขาท่าพระ
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ. วัดหัวยาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

๑. นางญาณี
๒. นายวีระศักดิ์

ปิยะมงคล
บุตรอภิสิทธิ์

ปลัดเทศบาล (ไปราชการ)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สภาเทศบาลกําหนดสมัยประชุม และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระ
การประชุ ม ไปให้ ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า แล้ ว นั้ น วั น นี้ มี ส มาชิ ก มาประชุ ม ๑๖ ท่ า น
ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
...................................................

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)

เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๑. นายกเทศมนตรีได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ประธานสภาเทศบาล ต่อสภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทําผลการประเมินการจัดบริการ
สาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ชัยนาท รอบที่ ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งปฏิบัติตามหนังสือ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/ว ๗๖๔๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้นําข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินตนเองตามแบบประเมินฯ รายงานที่ประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ

-๓๓. ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ออกระเบียบสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ด้วยศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดชัยนาท ได้แจ้งว่ามีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม
ผ่ า น Facebook
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของนายเอกชั ย ภู่ เ ปี่ ย ม สมาชิ ก สภาเทศบาล
ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฯ ได้ดําเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการ
จริยธรรมเพื่อไต่สวน สอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว และคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น ฯ ได้มีมติและสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามคําสั่งสภา
เทศบาลเมื อ งชั ย นาท ขอให้ เ ลขานุ ก ารสภาเทศบาลช่ ว ยอ่ า นคํ า สั่ ง สภาเทศบาลด้ ว ยครั บ
เชิญครับ
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

คําสั่งสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ที่ ๑ / ๒๕๕๙
เรื่อง ว่ากล่าวตักเตือน
________________________

ด้วยนายเอกชัย ภู่เปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สังกัดสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ได้กระทําผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
๑. มีพฤติกรรมโวยวายแสดงกิริยาไม่สุภาพที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
๒. มีพฤติกรรมโวยวายแสดงกิริยาไม่สุภาพที่ร้านบ้านดอกไม้
๓. มีพฤติกรรมจอดรดกีดขวางการจราจรและส่งเสียงหรือก่อให้เกิดเสียงดัง
ซึ่งเป็นการกระทําผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นแห่งระเบียบสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘
ที่บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด” และข้อ ๑๐ ที่บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดย
ไม่แสดงกิริยา หรือวาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด” สมควรได้รับการตักเตือน เพื่อให้มี
การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามข้ อ ๓๗ แห่ ง ระเบี ย บสภาเทศบาลเมื อ งชั ย นาทว่ า ด้ ว ยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ว่ากล่าวตักเตือน
นายเอกชัย ภู่เปี่ยม ให้มีการแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมให้อยู่ภายในกรอบของจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
หากนายเอกชัย ภู่เปี่ยม เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ครับ นั้นก็เป็นคําสั่งว่ากล่าวตักเตือนนายเอกชัย ภู่เปี่ยม นะครับ

-๔ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปให้สมาชิกได้รับ
ประธานสภาเทศบาล ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่
ขอเชิญครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ขอมติที่ประชุมสมาชิก
ท่ า นใดเห็ น ชอบรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจํ า ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกําหนดวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบข้อบังคับการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
นายนิกร โตจีน
ตามความในมาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แ ก้ ไ ข
เลขานุการสภาเทศบาล เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ “การกําหนดสมัยประชุมในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาล
กําหนด “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน...” ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาว่าจะกําหนด สมัยประชุมสามัญ ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างไร ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอให้มีการกําหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
- สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่ านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ขอเชิญ ครับ ตามที่ คุ ณภั ณฑารักษ์
ประธานสภาเทศบาล สินทรัพย์ เสนอมานั้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานสภาเทศบาล และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นไปตามที่เสนอครับ

-๕ระเบียบวาระที่ ๔

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

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๔ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( กองช่าง ) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมไหมครับ ขอเชิญ ครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ
นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวศศิธร
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิ กสภาเทศบาล คื อดิฉันเคยเสนอเกี่ ยวกับซอยพรหมประเสริฐ ๖ นะคะ
ซึ่งเป็นถนนที่จะตัดกับถนนพรหมประเสริฐขึ้นไปตรงบริเวณถนนชัยณรงค์นะคะ บริเวณนั้น
เราได้มีการยกถนนขึ้นมา แล้วปรากฏว่าฝาท่อมันต่ํากว่าถนน ทําให้ที่เวลาผู้คนสัญจรไปมาจะ
เกิดเป็นหลุมแล้วก็ฝาท่อนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางถนนพอดีนะคะ ดิฉันขอเสนอให้ทางกองช่าง
ช่วยไปยกฝาท่ออันนี้ขึ้นด้วยนะคะ ขอบพระคุณคะ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ผอ. กองช่าง ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งอยู่ในเขต ๒
แล้วก็อยู่ติดกับบ้านผมด้วยก็คือทางฟุตบาทหรือทางเดินเท้านะครับ ตรงหน้าเซเว่นติดกับบ้าน
ผมเลย ตอนนี้มันเป็นรอยร้าวแล้วครับ แล้วก็มันเป็นท้องกระทะมันพร้อมที่จะถล่มลงไปในท่อ
น้ําทิ้งแล้วถ้าเรียกว่าน้ําหนักคนประมาณ ๑๒๐ หรือ ๑๓๐ กิโลนี้ ผมว่ามันลง ผมส่งไลน์ไปแล้ว
นะครับท่านลองดูที่ไลน์แล้วท่านจะเห็น มันน่ากลัวมาก ที่ว่ามันน่ากลัวอย่างไรที่ผมสังเกตดูมี
คนต่างจังหวัดมาจอดรถยนต์หน้าบ้านผมลงเลยจะเข้าเซเว่นท่าเดี่ยว กึ่งเดินกึ่งวิ่งพอเจอจุดนี้
หยุดชะงักต้องค่อย ๆ ก้าวหลบ เป็นอย่างนี้ครับก็แสดงว่าถ้าคนเดินแล้วก็มองดูเท้าก็จะต้อง
หลบ แต่ถ้าคนไม่รู้ก็เดินเหยียบกันไปนะครับ อันนี้ผมคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีเหตุการณ์ซึ่ง
ทําให้เทศบาลฯ เสียชื่อนะครับโดยเฉพาะเขต ๒ ผมก็เป็นตัวแทนของประชาชน เหตุการณ์ก็
เกิดข้างบ้านผม แล้วผมจะเอาหน้าไว้ไหนนี้ประชาชนก็คงต้องด่า อานนท์ฉันเลือกแกแทบตาย

-๖ให้มาดูแลชั้นแต่แกไม่ดูเลย ขนาดข้างบ้านแก ๆ ยังไม่มองเลยแล้วแกจะไปช่วยเหลือใคร ยืม
เงินจะให้หรือเปล่านี้ละครับ ผมเจอภาระเยอะนะครับถ้าเรื่องแค่นี้มันเกิดขึ้นผมว่าผมคงจะปลด
เกษี ย ณตั ว เองนะครั บ มั น อายอยู่ ไ ม่ ไ ด้ ล ะครั บ อายเจ้ ปุ๊ ย ขายไก่ ด้ ว ยนะครั บ อยู่ ต รงข้ า ม
โอ้โห้เจ้ปุ๊ยด่าแหลกนะครับ รับรองว่าด่าผมแหลกเลยนะครับ ก็ขอฝากด้วยนะครับท่านประธาน
และก็ผู้ที่รับผิดชอบ ผอ.สุวรรณ์ นะผมรู้ว่าท่านงานเยอะท่านกําลังทําท่ออยู่ที่ซอยลูกเสือ ๑
แบ่งคนมาทํางานตรงนี้ก่อนเถอะ เพราะว่ามันหน้าตลาดภาษีซุงด้วย แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ต้อง
ขอขอบพระคุณ ผอ.สุชาติ อรุณเมือง เฮียเงี๊ยบบอกว่าถูกใจมากฝากมาขอบคุณด้วยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับอันนี้ต้องฝาก ผอ.ช่าง ช่วยไปดูแลด้วย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพลวงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะขอพูดในที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองชัยนาทครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ผมเดินทางไปกรุงเทพฯ เมื่อวานนี้ครับไปรับยาแทนภรรยาที่
โรงพยาบาล ศิริราช พอได้ ไปถึงอําเภอบางปะหันนะ ท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงมากมีรถปิคอัพเสยกับรถสิบล้อหน้ารถตาย ๑ ศพ
บาดเจ็บสาหัส ๒ คน รถเปิดไม่ได้ครับท่านประธาน เพราะที่ตัดถ่างยังไม่มาเขาเรียกว่าคีมตัด
ถ่างยังไม่มาคอยอยู่ร่วมครึ่งชั่วโมงได้ครับ ระยะที่รถติดไม่ไกลเท่าไรผมก็เข้าไปดู ๆ ห่าง ๆ นะ
ครับ ก็ปรากฏว่ารถตัดถ่างมาของหน่วยป้องกันฝ่ายภัยเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอาคีม
ตัดถ่างมาถ่างแล้วเอาคนออกส่งโรงพยาบาล ส่วนคนตายก็ตายอยู่ในรถแล้ว ๓ คน สาหัส ๒
คน ที่นี้ปัญหาว่า ผมนึกถึงเทศบาลเมืองชัยนาทเรา ท่านประธานและท่านสมาชิกครับ หน่วย
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองชัยนาท เรามีที่ตัดถ่างหรือเปล่า ไอ้คีมตัดถ่างมีหรือ
เปล่า ถ้าไม่มีเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกับที่หน่วยสักหน่อย ถามคุณไพศาล โลณานุรักษ์ สนิทกันครับ
ก็ไปถาม
คุณไพศาลตอบว่าไม่มีครับท่านรองเครื่องตัดถ่างนี้หลายแสนบาทนะครับท่าน
รอง ๆ มีอะไรลองเล่าให้ผมฟังสิครับ ผมบอกไม่มีอะไรก็เล่าเรื่องบางปะหันให้ฟัง ก็บอกอย่างนี้
ลองเอานี้คือคีมตัดถ่างหน่วยเหนือเรามี ผมถามว่าหน่วยเหนือเราคือใครช่วยอธิบายให้หน่อย
ครับ คุณไพศาลบอกว่า ปภ. คือหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่อยู่เขาพลองนะครับ เขามีถ้าเรา
จะซื้อนี้งบประมาณก็หลายแสนมันแพงมาก เอาอย่างนี้ดีกว่าท่านรองประธาน ผมขอเป็นว่า
ช่วยเสนอในที่ประชุมสภาให้ผมหน่อยวันนี้ประชุมสภาใช่ไหม ผมบอกว่าใช่ครับคุณไพศาลมี
อะไรหรือครับ ช่วยพูดในที่ประชุมสภาให้ด้วยครับว่าขอเป็นคีมตัดกุญแจแล้วกัน เวลามีไฟไหม้
ครับท่านประธานเจ้าของบ้านไม่อยู่เข้าไม่ได้กุญแจก็ติดแน่นเลย อะไรก็เอาไม่ออกนอกจากพัง
ประตูเท่านั้นเอง ถ้าเรามีกุญแจตัดมีคีมตัดกุญแจหรือตัดประตูบ้านนะครับ ก็คงจะช่วยเหลือได้
เยอะนะครับแล้วก็ไม่แพงเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพูดในที่ประชุมสภาให้ แล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง
อยากจะให้ปรึกษา
ท่านประธานว่าช่วยเสนอแนะให้หน่อยในที่ประชุมสภา ในวันนี้บอก
ว่าผมนี้และคณะผู้ร่วมงานนี่อยากจะได้รถดับเพลิงสักคันหนึ่ง เพราะรถดับเพลิงของเทศบาล
เมืองชัยนาทนี้เก่าทุกคันเก่าหลายปีแล้วครับ แล้วที่เขาให้มาที่ชมรมตระกูลลิ้มที่กรุงเทพฯ ให้
มาก็เก่าอีกมือ ๒ มาก็อยากจะเสนอท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ
ขอให้ตั้งงบประมาณใหม่นี้ตั้งรถดับเพลิงสักคันหนึ่งครับ ขอใหม่ ๆ ประมาณสักหมื่นลิตรนะ
ครับ ท่านประธานแต่รถขยะเราก็มีไปแล้ว ผ่านสภาไปแล้วรถดูดสิ่งปฏิกูลก็ได้มาแล้ว ขอ
รถดับเพลิงสักคันใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่ของหน่วยดับเพลิงป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมือง
ชัยนาทของเราได้มีรถใหม่ ๆ สักคัน เพราะเวลานี้เทศบาลรอบ ๆตัวเมืองเรานี้มีแต่รถใหม่หลาย

-๗เทศบาลเห็นคุณไพศาลเขาพูดอย่างนั้นนะครับท่านประธาน จึงบอกท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารให้รับเรื่องนี้สักเรื่องไว้ก่อนจะได้ช้าได้เร็วไม่เป็นไร ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่นอ้ งประชาชนนะครับ ที่ท่าน สมาชิกศศิธรฯ, สมาชิก.อานนท์ฯ และ
ล่าสุดก็คือท่านโสพลฯ ที่ได้พูดมานะครับ ก็ถ้าเป็นงานด้านบริการนั้นทางพนักงานเทศบาลโดย
ท่านผู้อํานวยการที่รับผิดชอบต่าง ๆ ก็คงจะดูแลให้ได้ไม่มีปัญหานะครับ สําหรับเรื่องที่เป็น
นโยบายคือเรื่องรถดับเพลิง ก็ขอเรียนว่าที่ท่านโสพล พูดถึงก็จริง ๆ แล้วรถดับเพลิงเราก็มีอายุ
การใช้งานที่นานจริง ๆ นะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตทางท่านสมาชิกนะครับในการพิจารณา
งบประมาณ ถ้าเกิดทางฝ่ายผู้บริหารนะครับก็คงจะนําเสนอเข้าแผนแล้วก็ให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณาในเรื่องงบประมาณด้วยว่าจะซื้อรถดับเพลิงขนาดไหนและมีคุณลักษณะสมบัติอย่างไร
นะครับ เดี๋ยวอาจจะต้องเชิญเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ซึ่งเขาเป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นมาพูดคุยว่าควร
จะเป็นรถในลักษณะไหนนะครับ จะเป็นหมื่นลิตร ห้าพันลิตรหรือต้องมีหัวฉีดแบบไหน อันนี้
เขาจะมีความรอบรู้มากกว่าเรา ก็ขอเรียนท่านประธานว่าทางคณะผู้บริหารจะพยายามดูแล
เรื่องงบประมาณตรงนี้ ในเรื่องของการจัดทํางานป้องกันของเราให้มีความพร้อมมากขึ้นครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ ขอเชิญอาจารย์สุธี ศรีภักดี ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี
ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมต่อคุณโสพลฯ นิดหนึ่งครับ ถ้าจะซื้อรถดับเพลิงผมขอ
บันไดให้สูงได้ ๑๐ ชั้นครับ บันไดรถดับเพลิงเพราะต่อไปเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วจะมีการสร้าง
อาคารพาณิชย์สูงอย่างน้อย ๑๐ , ๑๕ ชั้น เพราะฉะนั้นขอเพิ่มบันไดไว้ด้วยครับ เดี๋ยวถ้าเกิด
เขาสร้างตึกสูงแล้วเกิดไฟไหม้ที่ชั้นบนสุดแบบกรุงเทพฯ ที่ประสบเหตุนี้มีหลายที่ดับไม่ได้ เสีย
อีกสัก ๑ – ๒ แสน เอาบันไดให้สุดเลยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วย เพราะเรา
ต้องรักษาชีวิตของดับเพลิงให้ดีที่สุด หายากนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเพิ่งสัก ๒ – ๓ แสน
ขอพวกเราช่วยอนุมัติด้วย ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณอาจารย์สุธี ฯ ที่ให้คําแนะนําครับ ขอฝากท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในเขตฝากถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร สัก ๔ เรื่องนะครับ เรื่องแรกประชาชนผู้เดือดร้อนอยู่ที่ถนนมานิตย์วารุณี แถวจวน
ผู้ว่านะครับคือช่วงเวลาฝนตกนี้ ฝนตกหน่อยหนึ่งน้ําก็ท่วมเข้าบ้านแล้วครับ มันเกี่ยวกับการวาง
ท่อหรือเปล่า เพราะมันก็เพิ่งทําไปปี ๒๕๔๘ ขณะนี้ผมคิดว่าท่อมันตันนะครับ อยากจะให้ไป

-๘ช่ว ยลอกที ค รั บ เพราะฝนตกหน่ อ ยก็ ท่ ว มเข้ า บ้ า นเขาแล้ ว ครั บ เขาฝากมาครั บ เรื่ อ งที่ ๒
ที่บริเวณเขื่อนเรียงหินในขณะนี้ช่วงเย็น ๆ นี้มันมีวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปข้างบนและเด็ก ๆ
ก็ไปวิ่งเล่นแถวนั้นคือว่าจะเกิดอันตรายแก่เด็กได้คือ เขาฝากมาด้วยครับช่ วยให้สายตรวจ
จักรยานเรานี้ช่วยดูแลหน่อย เพราะเด็ก ๆ ช่วงเย็นนี้เขาก็จะไปวิ่งเล่นแถว ๆ นั้น เรื่องที่ ๓
ผมอยากทราบว่าเกี่ยวกับการจะจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดที่ ๑๖ ตัว ที่ผ่านสภาไปแล้วนี้และ
ขณะนี้ได้เกิดการประมูลใหม่หรือยังครับ และเรื่องที่ ๔ ตามที่คําสั่งของ คสช. ที่ประกาศว่าผู้ที่
หมดวาระนี้นะครับว่าต้องให้รักษาการไปนี้ ตอนนี้ว่าผู้ที่สนใจการเมืองเขาอยากทราบครับ
เขาก็ถามสมาชิกว่าเป็นอย่างไร เรื่องมันจะหมดเมื่อไร จะอย่างไร ผมอยากให้ช่วยประกาศหรือ
โฆษณาเสียงตามสายด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องถนน
มานิตย์วารุณี น้ําท่วมเข้าบ้านฝาก ผอ.สุวรรณ์ และ ผอ.สุชาติ คงจะต้องเข้าไปดู ตอนนี้ฝนมัน
ไม่ได้ตกช่วงนี้ไม่รู้ว่า คงท่วมไหลนานแล้วมั่งครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องช่วงเย็นฝากดูแลใน
เรื่องรถที่ขี่บนเขื่อนเรียงหินนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการพักผ่อน แต่
ว่าอาจจะมีคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ข้างบนนะครับคงต้องให้ทางสํานักปลัดฝากสายตรวจจักรยาน
ดูในช่วงเย็นด้วยนะครับ สําหรับเรื่องกล้องวงจรปิดก็อยู่ในขั้นตอนของการเปิดประมูลครับ
สําหรับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเลือกตั้งครับ การเลือกตั้งตอนนี้ยังไม่ได้มีคําสั่งของทาง คสช. ให้มี
การเลือกตั้งครับ ก็อยู่ในเรื่องติดขัด พรบ. ชุมนุมด้วยก็เลยทําให้การเลือกตั้งอาจจะต้องเลื่อนไป
ทั้ง ประเทศครั บ มีเ ทศบาลหลาย ๆ ที่ รั ก ษาการเกื อ บจะ ๒ ปี ก็ มี ก็ เ รีย นให้ ท่ า นประธาน
รับทราบและก็ท่านสมาชิกนะครับ ก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง ปปช. ที่ท่านต้องชี้แจงหรือเปล่า
รู้สึกว่าเขาให้เราไม่ต้องชี้แจง ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องสอบถามให้ว่ากรณีถ้าหมดวาระ
แล้วเราต้องทํารายงานเขาหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมต้องเช็คอีกที และแจ้งท่านสมาชิกนะครั บ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์ งาม สมาชิ กสภาเทศบาล ตามที่เขาแจกบันทึกไป เขามีหนั งสือแจ้งนะครับว่าที่
จังหวัด
ระยองเขาส่งหนังสือไปหารือ และตอนนี้ทาง ปปช. กับกระทรวงมหาดไทยเขาตกลงกันแล้วนะ
ครับว่าผู้ที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ไปนี้ครับให้รักษาการไปก่อนครับในนั้นจะมีหนังสือบอก
นะครับ ท่านสมาชิกอ่านกันบ้างหรือเปล่าครับ ทีนี้ว่าผู้ที่สนใจการเมืองเขาไม่ทราบครับ ผมก็
อยากจะให้ช่วยโฆษณาเสียงตามสายหน่อยได้ไหมครับ อย่างนี้ต้องโฆษณาหน่อยเพราะบางทีมา
ถามสมาชิกอย่างผม ๆ ก็โดนถามหมดวาระแล้วจะเลือกตั้งกันเมื่อไร ผมก็จะบอกว่ารักษาการ
ๆ ไป ก็แล้วแต่ท่านนะครับ เพราะผมเสนออย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย ครับ

-๙นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารนะ
ครับที่นําป้ายรถยนต์ห้ามเข้าซอยเทศบาล ๙ หรือว่าซอยที่มี ร้านส้มตํ าเจ๊เยาว์อยู่ ข้างหน้า
เพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อตอนสาย ๆ ครับ ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่สัญจรผ่านไปให้สังเกต
ด้วยนะครับ เพราะว่าเพิ่งติดกลัวจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอเชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โอ้โห้ท่านประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ครับ ที่ผมจะมาพูดต่อนี้มันจะช้าไปหรือเปล่าครับเรื่องมันเลยไปไหนต่อไหนแล้ว คือเรื่อง
ดับเพลิงที่ท่านโสพลฯ พูดดีมากครับที่ว่าจะต้องมีคีมตัดเหล็กนะครับ เพราะเมืองชัยนาทเรานี้
บางบ้านไม่ได้ค้าขายหรอกครับปิดกันเป็นแถวหมดซอยภาษีซุง ๒ ท่านไปดูเถอะครับและก็ใส่
กุญแจกันไว้ไม่อยู่หรอกครับไปอยู่กรุงเทพฯ เหมือนบ้านร้างนะครับ ถ้าเกิดไฟไหม้ทําไงเราต้อง
มีคีมตัดเหล็ก ตัดกุญแจ ที่อาจารย์สุธีก็พูดดีนะครับต้องมีบันได แต่ที่นี้บันได ๑๕ ชั้น นี้ผมไม่
เห็นด้วยมันสูงจัด เราไม่ใช่กรุงเทพฯ ใช่ไหมครับ เพราะบ้านเราอย่างมากก็ ๕ ชั้น เพราะฉะนั้น
แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ถ้ า มี ไ ฟไหม้ ใ นเขตเทศบาลในตลาดนี้ ร ถกระเช้ า นี้ อ ย่ า อยู่ เ ฉยให้ ต าม
รถดับเพลิงไปด้วย เผื่อมีเหตุการณ์คนอยู่ชั้น ๓ ลงไม่ได้ทําไง เรายังมีรถกระเช้าใช่ไหมครับ
ซู๊ตขึ้นไปสามารถช่วยเหลือให้เขารอดชีวิตได้ ผมขอรถกระเช้าต่อไปนี้ต้องจ้องดูด้วยไฟไหม้ปั๊บ
รถกระเช้าก็ต้องออกนะครับ ผมฝากแค่นี้ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณคุณอานนท์ฯ ครับ ฝากท่านนายกฯ ไว้ด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล ไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.
.......................................................................................
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

- ๑๐

-

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
...................................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )
(ลงชื่อ)
กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

