บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
ผู้เข้าประชุม

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

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

๑. นายปิยะ

เหล่าสุวรรณ์

รองนายกเทศมนตรี

๑. นายนพดล
๒. นายไพโรจน์
๓. นายปกรณ์
๔. นายสมโภชน์
๕. นายไชยรัตน์
๖. นางสายชล
๗. นายอําพล
๘. นายสุชาติ
๙. นางสมพิศ
๑๐. นางสาวสุวพีร์

รอดรุ่งเรือง
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ภาคศิริ
สุขเกษม
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
แทน ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๑. นางสราวรรณ . . .

-๒๑๑. นางสราวรรณ
๑๒. นายไพรัตน์
๑๓. นายราเชนทร์
๑๔. นายสมชาย
๑๕. นายวีระศักดิ์
๑๖. นายณัฐพงศ์

ขําเอี่ยม
ปั้นชูศรี
อัศเวศน์
พึ่งน้อย
บุตรอภิสิทธิ์
นวลแสง

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ. เขาท่าพระ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.ทบ. วัดหัวยาง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๗ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 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 ๑๘ ท่ า น
ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ
เรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เลขานุการสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
..................................................................
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กําหนดวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
มีกําหนดสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง

( นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง )
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๑. นายกเทศมนตรีได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ประธานสภาเทศบาล ไว้ต่อสภาเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

-๓๒. ด้วยเทศบาลเมืองชัยนาท โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระบบสารสนเทศ เพื่อการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E – Plan )
๓. รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ )
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลเมืองชัยนาท
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการติดตามแผนและแผนการดําเนินงาน
เสนอสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงเรียนขอส่งผลการดําเนินงานดังกล่าวให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านเพื่อรับทราบ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปให้สมาชิกได้รับ
ประธานสภาเทศบาล ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่
ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกําหนดวันเริ่มประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบข้อบังคับการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
นายนิกร โตจีน
ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เลขานุการสภาเทศบาล เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
“ การกําหนดสมัยประชุมในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด “ สมัยประชุมสามัญ
สมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน...”
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาว่าจะกําหนด สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานสภาเทศบาล และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างไร
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเสนอให้มีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
- สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน

-๔- สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
- สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคุณเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอทบทวนสมัยประชุมสมัยที่ ๒
เดือนพฤษภาคมหรือเดือนพฤศจิกายน ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ แก้ไขครับเป็นเดือนพฤษภาคมถูกต้องแล้วครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
ประธานสภาเทศบาล อย่างอื่นไหมครับ ขอเชิญครับ ตามที่คุณโสพล วงศ์สอาด เสนอมานั้นปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรกประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประธานสภาเทศบาล กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามที่เสนอครับ
ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการ ฯ)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๕ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศกั ดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิ กสภาเทศบาล ที่ ใ นนี้มั นมี ญั ตติ ขอความเห็ นชอบจากสภานั้ น ตอนนี้
ความเห็นในช่องนี้มันไม่มีลง มันจะผิดหรือเปล่าครับ ความเห็นของเจ้าหน้าที่แต่ละคนครับ ใน
นี้ มั น ไม่ ไ ด้ ล งว่ า ความเห็ น อย่ า งไร ขอความเห็ น ชอบและอี ก อย่ า งท่ า นนายกฯ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ล ง
ความเห็น ช่วยตอบหน่อยได้ไหม ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็คงได้ใส่ความเห็น
ลงไปแต่จริง ๆ แล้วก็คืออนุมัติครับ เพราะโดยหลักปฏิบัติแล้วนี้ถา้ หนังสือส่วนใหญ่แล้วการ
โอนงบประมาณนี้เป็นนโยบายของผู้บริหารเอง เพียงแต่ว่าครั้งนี้อาจจะลืมเขียนลงไป
ขอบคุณครับ

-๕นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) และขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( กองช่าง )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๖ – ๙ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) และขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ก่อสร้าง

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๙ – ๑๐ )
ขอเชิญคุณสุธี ศรีภักดี ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
กระผมนายสุธี ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล หน้าสุดท้าย ข้อ ๑.๑.๔ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านมั่นคง
โครงการ ๒ ความยาวประมาณ ๑๓ เซ็นต์ พิมพ์ผิดใครเขาเห็นมันจะไม่ดี มันมีจุด ๐.๑๓๐ กม.

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

๑๓๐ เมตร ครับ

นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

ถ้าอย่างนั้นผมเข้าใจผิด ขอบคุณครับ

-๖นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล คืออันนี้ผมก็เห็นดีเห็นชอบที่จะให้ดําเนินการทําห้องน้ํา
แต่มันมีอยู่ว่าปรับปรุงใหม่หรือสร้างใหม่ มันเขียนทั้งปรับปรุงและก่อสร้างใหม่และอีกอย่าง
นะครับอันนี้มันเป็นงบประมาณเป็นล้าน ผมก็อยากว่าจะให้แบบขอดูในสภาได้บ้างไหมครับ ว่า
มันจะเป็นรูปร่างอย่างไรอะไรอย่างไร มีห้องน้ําประมาณกี่ห้อง อะไรต่ออะไร เพราะมันใช้งบ
เยอะและส่วนที่ ๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนวงษ์โตนะครับ ใครคิดคํานวณ
คิดเครื่องคิดเลขผิดหรือเปล่า ผมคิดแล้วคิดอีกนะครับ กว้าง X ยาว จริง ๆ แล้วมันต้องพันกว่า
ตารางเมตร ในนี้คูณมาได้ ๘๐๐ กว่าเมตร ผมก็มาคิดเครื่องคิดเลขผมใช้ Citizen กองช่างใช้
ยี่ห้ออะไรครับ ผมว่า Citizen นี้ดีแล้วนะครับเครื่องคิดเลข และอีกอย่างนะครับแบบแปลนนี้
ผมอยากให้ผ่านสภาบ้างครับ เพราะสภานี้ไม่เห็นเลยว่าใช้งบตั้ง ๒ ล้านกว่า ว่าต้นไม้จะปลูก
อย่างไรอะไรอย่างไร เพราะบางทีชาวบ้านมาถามผม บางทีก็เอาต้นปาล์มแก่มาปลูกเขาบอก
อย่างนี้มันไม่โต ผมถึงอยากทราบว่าอยากจะให้แบบแปลนมาเข้าสภาบ้างได้ไหม หรือไม่ก็หลัง
ประชุมขอดูบ้างได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องห้องน้ํา
ก็จะมีทั้งปรับปรุงและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ๆ นี้สร้างที่เดิมนะครับ คือบางส่วนนี้อาจจะมีทาง
ผู้พิการ มันก็เลยเขียนทั้งปรับปรุงและก่อสร้างนะครับ สําหรับเรื่องแบบแปลนจริง ๆ แล้วสภา
แห่งนี้ท่านสมาชิกก็ทราบดีอยู่แล้วการดูแบบแปลนดูได้ตลอดเวลา แต่เนื่องจากว่าเรามีแบบอยู่
แล้วที่กองช่างทุกครั้งแต่ถ้าท่านสมาชิกจะให้แจก ๑๘ ท่าน มันก็จะเยอะ เพราะว่าแบบมันอยู่
แค่นี้ส่วนใหญ่ในสภาเวลาประชุมงบประมาณมันก็จะมีเล่มเป็นปึก ๆ เขาก็จะไม่มีแบบเป็นชื่อ
โครงการเฉย ๆ แบบแปลนมันจะอยู่ที่สํานักงบประมาณ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าเรื่อง
แบบแปลนดูได้ตลอดนะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่เพราะว่าการคิดคํานวณเรื่องราคาต้องมีเรื่องแบบ
แปลนก่อนจึงจะคิดคํานวณเรื่องราคาได้ ก็เรียนท่านสมาชิกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องต้นไม้
จะเป็นอย่างที่ผมเรียนเมื่อคราวที่แล้ว ๆ ว่ามีความเห็นที่หลากหลาย บางท่านจะให้ปลูกต้น
มะละกอก็ มี น ะครั บ กระผมขอเรี ย นว่ า เรื่ อ งต้ น ไม้ นี้ คิ ด เห็ น ไม่ ค่ อ ยเหมื อ นกั น แต่ เ ราก็ มี
คณะกรรมการแผนของเราด้วยนะครับที่การคิดนี้และก็ผ่านคณะผู้บริหาร ซึ่งก็ลงมติกันหลาย
ครั้งและก็เรียนเชิญผู้รอบรู้เรื่องต้นไม้ต่าง ๆ ก็มาคุยกันว่าต้นไม้ตรงไหนมันจะเหมาะสมกับ
เกาะกลาง บางท่านก็เคยเสนอให้ปลูกต้นมะตูมก็มี ซึ่งเป็นต้นไม้ตามสัญลักษณ์จังหวัดชัยนาท
ซึ่งก็อาจมีปัญหาถ้าปลูกตามสัญลักษณ์ ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลถนนหนทาง หรือ
การที่จะร่วงใส่ผู้สัญจรไปมา อันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงในที่เล่าให้ท่านฟัง ให้ท่านรู้ว่าทุกอย่างที่
ทํามามีที่มาที่ไปไม่ใช่เราคิดเองมีหลาย ๆ คนช่วยคิด สําหรับเรื่องที่ถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
๑.๘ X ๕๖๙ ทําไมเป็น ๘๓๓ เขาเขียนพื้นที่โดยประมาณ มีบางส่วนอาจจะกว้างไม่ถึง ๑.๘
บางส่วนอาจจะกว้าง ๑ เมตร เองก็เลยคูณออกมาแล้วโดยพื้นที่โดยประมาณ ๘๓๓ คือเวลา
ก่อสร้างพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่านี้ ถ้าน้อยกว่านี้ก็ผิด ก็ขอเรียนว่าการคูณแต่ละอันไม่เหมือนกัน
ครับ เช่น ยกตัวอย่างแบบเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างซอยหมู่บ้านมั่นคง ๒ ท่านเห็นไหมครับมันคูณ

-๗ออกมามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร คืออันนั้นคือพื้นที่โดยประมาณ เราไม่สามารถวัด
ได้บางส่วนอาจจะเป็น ๒ เมตร บางส่วนอาจจะเป็น ๑.๓๐ เมตร คือพื้นที่เกาะกลางถนนบางที
มันมีส่วนเว้าส่วนแคบ แต่เขาเขียนโดยคร่าว ๆ แบบนี้ว่าเป็นแบบนี้ ก็เลยให้ท่านสมาชิกทราบ
ว่าส่วนใหญ่แล้วการทํางบประมาณ ก็คือเป็นการประมาณการไม่ใช่เป๊ะ ๆ ในเรื่องของตรงนั้น
ท่ า นสั ง เกตว่ า จะมี เ ขี ย นพื้ น ที่ โ ดยประมาณการไม่ ใ ช่ พื้ น ที่ เ ป๊ ะ ๆ ก็ข อเรี ย นให้ ท่ า นสมาชิ ก
รับทราบนะครับ สําหรับเรื่องแบบแปลนนะครับก็หลังจากประชุมสภาแล้วหรือว่าระหว่างนี้
ก็เรียนให้ท่านผู้อํานวยการกองช่างหรือว่าผู้แทนที่มาประชุมนี้ เอาแบบแปลนมาให้ท่านสมาชิก
ดูว่าห้องน้ําเป็นลักษณะไหน เกาะกลางเป็นลักษณะไหน ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ ญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ คุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่ง ท่านประธานครับซึ่งประชาชนเขาถาม
ผมมาแต่ผมก็ยังตอบเขาไม่ได้ ผมก็เลยต้องมาถามในสภาแห่งนี้นะครับ ผมได้ข่าวมานะครับ
ท่ า นนายกฯ ว่ า เดื อ นหน้ า เราจะทํ า ถนนคนเดิน แถวถนนชั ย ณรงค์ จริงหรือ ไม่ และท่ า นมี
นโยบายอย่างไรที่จะทําให้ถนนชัยณรงค์นี้อยู่ถาวร ผมอยากให้ท่านช่วยตอบด้วยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
ว่า

เชิญท่านนายก ฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องถนน
คนเดินนั้น จริง ๆ แล้วก็นโยบายนี้เป็นนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ท่านมีแนวคิด
อยากจะทํ าให้ ตลาดเรามาคึกคักมากขึ้น แต่จริง ๆ แล้วผู้ว่าราชการหลายผู้ ว่าราชการก็มี
ความคิดแบบนี้ ซึ่งก็ร่วมกับเทศบาลฯ ร่วมกันทํานะครับ ครั้งที่แล้วก็ไปทําถนนคนเดินบนเขื่อน
เรียงหิน ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากว่าถนนคนเดินในเทศบาลฯ เรา จริง ๆ มัน
มีอยู่แล้ว ๆ เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยนาท เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียกถนนคนเดิน
ก็คือตลาดนัดชัยนาทนี้ละครับ คือตลาดนัดชัยนาทนี้ก็คือถนนคนเดินนั้นแหละครับแต่เราไม่ได้
เรียกถนนคนเดิน คนเขาบอกว่าทําไมจังหวัดชัยนาท ทําไมไม่ทําตลาดถนนคนเดิน ผมอยากให้
มาดูถนนคนเดินบ้านผมใหญ่กว่าทุกทีเลย กระผมถึงเรียนว่าการทําตลาดหรือถนนคนเดินให้
เกิดประสบผลสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่าย บางที่มันเกิดขึ้นเองมันก็สําเร็จอย่างกรณีตลาดนัดบ้านเรา
ก็ถือว่าเกิดขึ้นเองและก็ประสบความสําเร็จนะครับ เพราะฉะนั้น ท่านผู้ว่าราชการท่านก็มี
แนวคิดว่าก็ลองดูว่าเผื่อมันจะประสบความสําเร็จและถ้าตลาดเราคึกคักขึ้นมา อันนี้เป็น

-๘นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความร่วมมือของเทศบาลฯ นะครับ ก็ขอเรียนว่าการที่
จะทํ า ให้ ยั่ ง ยื น นั้ น ก็ ค งจะต้ อ งดู เ รื่ อ งของจํ า นวนประชากรที่ ม าจั บ จ่ า ยใช้ ส อย เราเองเรา
อยากจะให้คึกคักอยู่แล้ว เราอยากให้ตลาดเรามีชีวิตชีวาขึ้น แต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดนัดหรือ
ตลาดคนเดินของเรานี้มีวันจันทร์คือที่คลองถมและก็วันเสาร์ ผมเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้จะประสบ
ผลอย่างไรนะครับ ก็ลองดูว่าอันนี้เป็นการลองผิดลองถูกก็คงจะเรื่องยั่งยืนก็คงต้องรอดูต่อไป ก็
เรียนให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทราบว่า โครงการนี้เป็นโครงการของจังหวัด โดย
ความร่วมมือของเทศบาลฯ ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณเอกชัย ภู่เปี่ยม ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกชัย
ภู่เปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ได้ประสบปัญหาจากตัวเองเลยครับ คือความเตรียมพร้อม
ครับผม คือพระที่วัดโพธิ์ภาวนารามขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการตัดต้นไม้ครับ แต่ใบเลื่อย
ไม่ ส ามารถทํ า งานได้ เ ลย และโทรมาถามผมว่ า ไม่ มี ง บมาของบจากผมมั น ถู ก หรื อ ครั บ
ท่านประธานท่านหลวงพ่อชีพบอกต้นไม้จะโค่นที่วัดโพธิ์ภาวนารามแล้วเอาใบเลื่อยมาตัด ๒ ใบ
ใบเลื่อยใช้งานไม่ได้เลย นี่หรือความเตรียมพร้อมของเทศบาลเมืองชัยนาท และโทรมาถามผม
ว่าของบประมาณไปซื้อน้ํามัน เขาเรียกน้ํามันเฉื่อยหรือน้ํามันเชื่อม ผมไม่มีความรู้ในด้านนี้ครับ
ท่านประธาน มันเป็นค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหรือครับท่าน ท่านประธานสภา
ครั บ ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนคื อ อะไรครั บ ท่ า น และผมต้ อ งเป็ น คนออกสตางค์ ห รื อ
ครับท่าน เงินเดือน ๑๐,๕๐๐ บาท ใส่ซองก็ไม่พอแล้วครับท่าน ขอบคุณครับ
ใครจะตอบเรื่องนี้ได้ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมไม่รู้ใครโทรไปนะ
แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถามหลังไมค์ว่ามันจริงหรือเปล่า เดี๋ยวถ้ารู้ว่าใครโทรไปจะได้จัดการให้
ถูกต้องแต่ขอเรียนท่านประธานสภาว่า เรื่องความอนุเคราะห์นี้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะ
ครับ เป็นนายกเทศมนตรีหรือเป็นสมาชิก ผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่นอกเหนือจากหน้าที่ ๆ จะ
ดูแลนี้มันก็มีที่มาขอความเมตตาจากเรา ขอความอนุเคราะห์จากเราเยอะแยะหลายท่าน ก็
อาจจะอนุเคราะห์ไปและก็ไม่ได้พูดถึง ก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความตั้งใจของสมาชิก แต่
ละคนที่จะดูแลก็ไม่มีปัญหาว่า ท่านสมาชิกอาจคงจะเป็นเรื่องของความเตรียมพร้อม ส.ท. เอก
ชัย ก็คงจะยังไม่พร้อมก็เลยเอามาพูดในสภา ก็ขอเรียนให้ท่านประธานสภาทราบครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยู่ ๒ เรื่องนะครับ คือตรง
ถนนคงธรรมหน้ าธนาคารกรุงไทยครั บ ตอนกลางคืนเราจะมีไฟฟ้าอยู่ฝั่งเดียวก็คือฝั่ ง ของ
ธนาคารกรุงไทย ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามธนาคาร เพื่อให้ถนนแถวนั้น
สว่างมากขึ้นกับเรื่องที่ ๒ นะครับ ตรงสามแยกระหว่างถนนพรหมประเสริฐกับถนนสถิตย์ธรรม

-๙นี้นะครับป้ายบอกทางมันหันไปทางเดียวกัน ป้ายถนนสถิตธรรมและก็จะมีป้ายอีกหนึ่งเขียนว่า
ถนนพรหมประเสริฐซ้อนกันอยู่นะครับ ผมอยากจะให้จัดป้ายให้ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ได้รับหนังสือรายชื่อที่แจกมานี้นะครับ รายชื่อของ
พนักงานที่ดูแลรักษาความสะอาดตามถนนต่าง ๆ เท่าที่ดูมานี้บางคนไม่มีหมายเลข ก็อยากให้
ช่วยจัดทําหมายเลขให้เรียบร้อยด้วย เข้าใจว่ารายชื่อที่ส่งให้นี้ผมเคยแนะนํากับท่าน ผอ.สุชาติ
อรุณเมือง นะครับให้ช่วยจัดทํารายชื่อนี้ขึ้นแจกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบว่าบริเวณจุดใด พนักงานของเราคนใดรับผิดชอบทําความสะอาดตรงนั้นดูแลเรื่อง
ความสะอาด ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่มีประชาชนท่านใดมาแจ้งว่าบริเวณใดที่ไม่สะอาด เพื่อให้
สมาชิกเรานี้จะได้ช่วยหน่วยราชการของเราอีกทีหนึ่ง ดูแลกวดขันเรื่องความสะอาด เข้าใจว่า
พนักงานของเรานี้มันมีจํานวนมาก แต่ว่าผู้ดูแลควบคุมพนักงานมันน้อย ก็อยากให้สมาชิกของ
เรานี้ช่วยกันดูแลช่วยกันสอดส่องเพื่อให้จังหวัดชัยนาท ให้เทศบาลฯ เรานี้สะอาดขึ้น และอีก
เรื่องคือผมได้ปรารภกับท่านนายกฯ นอกรอบมาว่าอยากให้ท่านช่วยทําโครงการลดขยะ ลด
การเกิดขยะนะครับ ก็ขอเรียนถามท่านนายกฯ ไปด้วยว่าไม่ทราบว่าเรื่องนี้ไปถึงไหน เราอยาก
ทําให้จังหวัดชัยนาทเรามีขยะน้อยลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูสะอาดตามากขึ้น ก็อยากฝากด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ขอเรียนชี้แจง
ก็ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมสําหรับเอกสารที่แจกไปสักเล็กน้อยนะครับ เอกสารนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะ
ของท่านกิตติ์ชนม์ ในอดีตที่ท่านเสนอว่าควรจะมีเบอร์เสื้อเลขเบอร์ต่าง ๆ เป็นความคิดที่ดี
เพราะเนื่องจากว่าเหตุผลก็คือจริง ๆ แล้วหลักการคือเวลาคนกวาดถนนนี้บางทีเราไม่รู้จักชื่อ
แต่เราเห็นเบอร์จะได้รู้ว่าคนนี้กวาดสะอาดหรือกวาดไม่สะอาด ท่านสมาชิกได้มากวดขันโดย
บอกกับทางคณะผู้บริหารได้อีกทางหนึ่ง เพราะบางทีเราไม่รู้จักชื่อเขา อันนี้เป็นเรื่องที่ดีทําให้
เกิดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งมากขึ้น สําหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านฝากไว้ ก็คือเรื่องการคัด
แยกขยะหรือทําให้ขยะลดน้อยลงนั้น ก็ได้คุยกับท่าน ผอ. สาธารณสุขฯ คงจะต้องเชิญทาง
วงษ์พาณิชย์ ม าให้คํ าแนะนํากับพี่ น้อง อย่างเบื้องต้นคงจะเป็นพี่น้อง อสม. เพราะว่าเรามี
ประชุมทุกเดือน อันนี้คงจะไม่ยากก็คงคัดแยกขยะได้พอสมควร เนื่องจากว่าปริมาณขยะนี้ถ้า
ลดลงการเก็บก็ลดลง การกําจัดก็ลดลงค่าใช้จ่ายก็ทําให้ลดลงด้วย ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ดีที่มีอันนี้
นะครับ ก็ขอเรียนว่าโครงการนี้คงจะต้องริเริ่มอยู่แล้ว เพราะว่าทางจังหวัดก็อยากให้ทําเรื่องนี้
อยู่แล้วนะครับ ก็ขอเรียนท่านประธานสภาว่า ขอเวลาสักนิดครับที่จะเอาวิทยากรมาพูดคุยกับ
พี่น้องประชาชนและก็แบ่งเบากันในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีอีกข้อ ๑ นะครับ เบอร์นี้มันทําไมไม่ครบ เบอร์เสื้อบางคนไม่มีเบอร์อย่างเบอร์ ๓๕
ประธานสภาเทศบาล ข้ามไป ๒๔ เลย ขอเชิญท่าน ผอ. สุชาติ อรุณเมือง ครับ

- ๑๐ นายสุชาติ อรุณเมือง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอนนี้กําลังส่งไป
คือเบอร์เสื้อนี้จริง ๆ แล้ว ทําเสื้อมาเขาใส่เบอร์ไม่ได้ เพราะว่าตอนนั้นเราสั่งไว้มันจะเป็นมัน ๆ
ตอนนี้ส่งกลับไปให้เขา ๆ กําลังทําให้อยู่นะครับ เดี๋ยวพอเสริมครบแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งครับ อีกส่วนหนึ่งครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งในเรื่องของการลดปริมาณขยะนะครับ ได้รับ
นโยบายจากท่านนายกฯ เราใช้เงินงบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ ตอนนี้ทําโครงการแลก
ขยะอันตรายให้กับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข และก็ผู้นําชุมชนได้นํามาแลก ตอนนี้ก็ทําแล้ว
ครับทุกครั้งที่มีการประชุม ก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่าน ผอ.สุชาติ อรุณเมือง ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายผมขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
............................................................
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย ) ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
(ลงชื่อ)
( นายนิกร โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้ทําการตรวจรายงานฯ
เมื่อวันที่ ................................................................... เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภา
เทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)
( นายศักดิ์สิทธิ์

กรรมการ
กาญจนาศักดิ์ชัย )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร

ลิ่วนภโรจน์ )

