บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 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. นายนพดล
๑๓. นายอานนท์
๑๔. นายสุริยัน
๑๕. นายเกียรติศักดิ์
๑๖. นายแสวง
๑๗. นายกิตติ์ชนม์
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
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายธรรมศักดิ์
๒. นายเอกชัย
๓. นายสุชาติ

ดีประดิษฐ์
ภู่เปี่ยม
สรสิทธิ์

รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายนพดล
๒. นายปกรณ์
๓. นายสมโภชน์
๔. นายไชยรัตน์
๕. นางปวีณา
๖. นางวราภรณ์
๗. นายจารุวัตร
๘. นางสมพิศ
๙. นางสาวสุวพีร์

รอดรุ่งเรือง
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
บัวภิบาล
ปรีชาจารย์
อนุกูล
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ ๑๐. นางสราวรรณ . . .

-๒๑๐. นางสราวรรณ
๑๑. นางสาวณัฐชยา
๑๒. นายไพบูลย์
๑๓. นายสมชาย
๑๔. นายวีระศักดิ์
๑๕. นายณัฐพงศ์

ขําเอี่ยม
แก้วคง
หาญอนุพงศ์
พึ่งน้อย
บุตรอภิสิทธิ์
นวลแสง

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

๑. นายไพโรจน์

พัวพานิช

รองปลัดเทศบาล ( ไปราชการ )

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และญัตติอื่น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม เนื่องจากเลขานุการ
สภาเทศบาลไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากผ่าตัดตา จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือก
สมาชิก หรือข้ าราชการปฏิ บัติหน้ าที่ใ นวั นนี้ ทั้งนี้เ ป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอครับ
ขอเชิญคุณแสวง สงใย
นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายแสวง
สงใย สมาชิ ก สภาเทศบาล ขอเสนอนายภั ณ ฑารั ก ษ์ สิ น ทรั พ ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
เป็นเลขานุการสภาเทศบาล เฉพาะในการประชุมครั้งนี้

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่น ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับที่เพื่อนสมาชิกเสนอมา คือ นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ครับ ขอเชิญเลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศเรียกประชุม
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
.....................................................
ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน

-๓ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอต้อนรับพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาใหม่คือ คุณปวีณา บัวภิบาล โอนย้ายมาจาก
ประธานสภาเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมือง
ชัยนาท ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขข้อความตอนใดบ้างหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

-๔ระเบียบวาระที่ ๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขฯ)
ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๒ – ๗ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๘ – ๑๒ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขฯ)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๑๓ – ๒๐ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ คุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขอโอนงบประมาณอันนี้

-๕เพื่อไปซื้อเครื่องออกกําลังกายนั้น ในนี้ไม่ได้ระบุว่าเครื่องออกกําลังกายเอามาตั้งที่ไหน ในนี้ก็
ลงมาด้วยว่าค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าขนส่ง มันเป็นไปได้หรือครับ ธรรมดาปกติแล้วการซื้ออะไรพวกนี้
ค่าขนส่งต้องบริการให้เสร็จ และอีกอย่างเครื่องออกกําลังกายนี้ ผมก็ไปดูมาแล้วแต่ละท้องที่
มันก็มีอยู่แล้ว อันนี้จุดประสงค์นี้ที่จะซื้อจะไปติดตั้งตรงไหนครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเครื่องออก
กําลังกายที่จัดซื้อไว้ ขอเรียนว่าอยู่ฝั่งหัวยางนะครับ ซึ่งประธานชุมชนคือ ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านเอื้อยได้ขอไว้นะครับ หลักการก็คือ เราได้จัดให้เขาไปแล้วเนื่องจากว่าเพื่อให้ทันเวลาต่อ
ความต้องการและอีกอย่างงบประมาณไม่ถึงแสนบาท ซึ่งเป็นการตกลงราคาอยู่แล้ว ก็เลยไม่ได้
ขัดต่ออะไร ก็ขอเรียนว่าการซื้อเขาไม่คิดค่าขนส่งจริง ๆ ครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขามารวมอยู่ใน
นั้น
หรือเปล่านะ แต่ว่าเขาแจ้งมาว่าไม่คิดค่าขนส่ง แต่เราจัดทําไปแล้วอยู่ฝั่งหัวยางครับ
ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วย
ประธานสภาเทศบาล
กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะถามท่านประธานสภามีอยู่ว่าสถานธนานุบาล
ในสังกัดเทศบาลฯ หรือชาวบ้านเรียกว่าโรงจํานํานั้น คือผมไปจ่ายเบี้ยยังชีพประชาชนร้อง
เรียนมาว่าในขณะนี้สถานธนานุบาลเทศบาลฯ นั้น ทําไมไม่มีการประมูลของที่ขาดจากการ
จํานํา จํานอง ผมก็ตอบไม่ถูกครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเคลียกับคณะท่านผู้บริหาร ประชุม
สภาเมื่ อ ไรเดี๋ ย วผมจะถามในที่ ป ระชุ ม ให้ ผมจะเชิ ญ ให้ ค ณะท่ า นผู้ บ ริ ห ารหรื อ ว่ า
ผู้รับผิดชอบได้ชี้แนะว่าทําไมสถานธนานุบาลในสังกัดเทศบาลเทศบาลฯ นั้นไม่มีของขาดเลย
หรือครับ ในเรื่องเบ็ดเตล็ดไม่มีของขาดเลยหรือ แล้วเขาก็บอกด้วยว่ายังมีคนของสถานธนา
นุบาล แต่เป็นใครไม่ทราบเขาไม่รู้จักชื่อนะครับ เขาบอกว่าเอาของไปขายข้างนอก เอาไป
จํ า หน่ า ยข้ า งนอกก็ มี เขาว่ า อย่ า งนั้ น นะครั บ ท่ า นประธานครั บ ผมจึ ง กราบเรี ย นท่ า น
ประธานสภาให้ผู้รับผิดชอบได้แถลงในที่ประชุมแห่งนี้ด้วย ขอบคุณครับท่านประธาน

-๖นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญผู้จัดการสถานธนานุบาล ช่วยอธิบายด้วยครับ

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวีระศักดิ์
ผจก.สถานธนานุบาล
บุตรอภิสิทธิ์ ผจก.สถานธนานุบาล ตอนนี้สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองชัยนาท และ
สถานธนานุบาลทั่วประเทศนะครับกําลังประสบปัญหาเรื่องราคาทอง มันลงนะครับ คือ
ราคาทองมันไม่แน่นอนนะครับ สภาพคล่องของราคาทองจะลดลงนะครับ เมื่อก่อนนั้นราคา
ทองมันจะ ๒๕,๐๐๐ – ๒๖,๐๐๐ บาท ตอนนี้เหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท วันนี้ยืนที่ ๑๙,๑๕๐
บาท ตอนนั้นสถานธนานุบาลเทศบาลฯ รับราคาทองไว้ ๑๙,๐๐๐ บาท นะครับ ราคาทอง
เหลือ ๑๘,๐๐๐ – ๑๙,๐๐๐ บาท นี้เราจะขายไม่ได้นะครับจะประสบปัญหาขาดทุนนะครับ
คื อ ตอนนี้ เ รายั ง ค้ า งอยู่ ป ระมาณ ๓ – ๔ เดื อ น นะครั บ เดี๋ ย วขออนุ ญ าตเรี ย นให้
ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทราบ ตอนนี้เรายังค้างอยู่เดือนสิงหาคม กันยายน
ตุลาคม ๓ เดือนที่เรายังไม่ได้จําหน่ายนะครับ เรารับราคาทอง ๘๐ % ของทองวันนั้น
ตอนนี้ราคายังขายไม่ได้ เพราะว่าคูณค่ากําเหน็จแล้วเราเหลือประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท เรา
จะขาดทุนอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท นะครับ แล้วมันมีเบ็ดเตล็ดก็จะมีอยู่บางอันประมาณ
๒ – ๓ ชิ้น ที่ติดอยู่นะครับ นอกนั้นจะเป็นทองหมดเลยครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ส่วนมากจะเป็นทองใช่ไหมครับ

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
ครับผมส่วนมากจะเป็นทองครับ มีรายการอยู่ประมาณ ๒ ชิ้นต่อเดือนนะครับ ๒ หรือ
ผจก.สถานธนานุบาล
๓ ชิ้น ต่อเดือนที่เป็นเบ็ดเตล็ดนะครับท่านเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอะไรนี้ละครับ นอกนั้น
ร่วม ๆ ๑๐๐ ชิ้น ก็เป็นทองหมดเลยครับ แต่การขายจําหน่ายทรัพย์หลุดนะครับต้อง
จํา หน่ า ยพร้ อ มกั น หมดทุ ก ชิ้ น ครั บ ต้ อ งจํ า หน่ า ยพร้ อ มกั น ทั้ ง เบ็ ด เตล็ ด และทองคํ า ด้ ว ย
นะครับท่าน ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ผมได้รับคําสอบถามจากประชาชนที่ผมไปแจกเบี้ย
ยังชีพตามชุมชนต่าง ๆ คือว่าเขาถามเรื่องทอง นี่ไม่ได้อยู่ในเรื่องที่เขาถามผมเลย เรื่อง
เบ็ดเตล็ดเท่านั้นนะครับ เรื่องเบ็ดเตล็ดนี้มีอะไรบ้างและก็มีกี่ชิ้นต่อ ๑ เดือน แล้วหลาย ๆ
เดือนนี่เป็นปีแล้วนะครับ ไม่เคยประมูลของที่หน้าสถานธนานุบาลนะครับท่านประธาน เป็น
ปีแล้วนะครับ ก็อยากจะทราบว่าของเบ็ดเตล็ดนี้ไปอยู่ที่ไหน และไปจําหน่ายที่ไหนด้วย
ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เกี่ยวกับเรื่องทองนี้มันขึ้นลง เราไม่พูดเรื่องทอง เอาเป็นบางพวก เช่น ทีวี ของใช้
ประธานสภาเทศบาล
เบ็ดเตล็ดนี้ช่วยตอบหน่อยนะครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวีระศักดิ์
นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
ผจก.สถานธนานุบาล
ปกติเราจะไม่ค่อยรับนะครับ เพราะว่าเป็นของจีนแดงที่ใช้แล้วก็พังเลย ถ้าจะมีหลุดก็มี
ประมาณเดือนละ ๑ – ๒ ชิ้น เท่านั้นละครับ บางเดือนจะไม่มีเลยครับ บางเดือนจะไม่มีของ

-๗เบ็ดเตล็ดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับ เพราะว่าเข้าน้อยมากครับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี
ตอนนี้ทั้งสถานธนานุบาลนะครับประมาณ ๕ – ๖ เดือน จะมีทีวีอยู่ประมาณ ๒๐ เครื่อง
ทั้งหมด เลยนะครับของชัยนาทนี้ครับ จะไม่เหลือแล้วครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก็บเราว่าง
หมดแล้วครับท่าน ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล พอดีว่าเมื่อเช้านี้ครับประชาชนแถว
ริมน้ําเลยท่าเรือข้ามฝากหัวยางไปมันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งเป็นหลุม กว้างประมาณ
๗๐ – ๘๐ ซม. ได้ครับแล้วลึก และตอนนี้ตั้งนานแล้วครับฝ่ายกองช่างหรือหน่วยงานไหนไม่
ทราบครับเอาตะแกรงเหล็กไปกั้นไว้ แล้วยังไม่ดําเนินการซ่อมให้เสียที ชาวบ้านแถวนั้น
ก็ฝากถามผมมาครับว่ าทําไมไม่ทํ าสักที เดี๋ยวถ้าเกิดใครเอาแผงออกนี้ถ้ามีปัญ หาขึ้นมา
เทศบาลฯ จะเดือดร้อนนะ เขาบอกว่าให้ไปช่วยรีบทําให้ทีครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายแสวง
สงใย ผมขออนุญาตสภาเนื่องจากผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล แล้วก็ยังเป็นกรรมการของ
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง ปรากฏว่าปัจจุบันนี้โรงอาหารคือห้องที่ให้เด็กกินอาหารนี้มัน
ทรุ ด โทรมไปมากครั บท่ านประธาน ทรุ ด โทรมไปเยอะมีผู้ปกครองบ่นกั บผมอยู่ เรื่อยว่ า
ทําไมคุณเป็นสมาชิกด้วยทําไมคุณไม่ของบประมาณมาซ่อมแซมบ้างอะไรบ้าง ผมบอกว่า
อยากซ่ อ มแซม แต่ ต อนนี้ ส ถานะเงิ น ของเทศบาลฯ ไม่ ค งที่ แ ต่ ถ้ า ทํ า ได้ ต้ อ งทํ า นะครั บ
ท่ า นนายกฯ คนนี้ เ ขาใจดี อ ยู่ แ ล้ ว ผมว่ า อย่ า งนั้ น วั น นี้ ผ มเลยเสนอนะครั บ โดยผมจะให้
ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนนําเรียนท่านผู้อํานวยการกองศึกษาคนใหม่ ว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้อง
ซ่อ มแซม เพราะตอนนี้ เ ด็ ก นั ก เรีย นเพิ่ ม จํ า นวนมากขึ้น ครั บ ท่ า นประธานที่ เ คารพ เด็ ก
นั ก เรี ย นมี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น รู้ สึ ก ว่ า โรงเรี ย นจะเป็ น ที่ นิ ย มของคนฝั่ ง โน้ น พอสมควร
เพราะว่าตัวผมนั้นเป็นกรรมการการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ แล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
ก็ขอฝากฝ่ายคณะผู้บริหารผ่านไปยังท่านประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ
ฝากไว้ด้วยครับท่านนายกฯ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติ์ชนม์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดนี้อาจจะกระทบกับหน่วยงานอื่นผมไม่
แน่ใจเพียงแต่ว่าติเพื่อก่อนะครับ คือที่เราเข้ามานะครับเห็นไหมครับถนนวงษ์โต ท่านจะเห็น
ช่องทางจักรยานไหมครับ เป็นช่องทางที่ถูกต้องเพราะว่าขอบจะมีช่องสําหรับที่จอดรถและ
ก็จะมีช่องจักรยานอยู่ถัดมาและก็เป็นช่องรถวิ่ง แต่ท่านไปดูสิครับถนนพรหมประเสริฐการ
ตีเส้นช่องจักรยานประมาณ ๓ เมตร และจะเป็นช่องจักรยานอยู่ถัดมา ๒ เลน ทั้ง ๒ ฝั่ง
แม้กระทั้งบริเวณหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมทางบริเวณโรงแรมนําชัย ผมไม่ทราบว่าเป็น
หน่วยงานของเราหรือเปล่าครับที่ไปรับทําตีเส้นจราจร ซึ่งมันไม่ถูกต้อง แล้วมันไม่ถูกต้อง
แล้วไม่ทราบว่าทางเราได้ลงรับไปหรือยังครับ อยากให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงกับประชาชน
ได้รับทราบ ช่วยชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบเพราะว่างานตรงนี้มันในเขตเทศบาล ทํา
อะไรขึ้นมาชาวบ้านก็จะโยนมาว่าเทศบาลฯ เป็นคนทํา อยากให้ท่านคณะผู้บริหารช่วยชี้แจง

-๘กับประชาชนให้ทราบว่า การตีเส้นจราจรนั้ นเป็นงานของเทศบาลฯ หรื อเป็นงานของ
หน่วยงานอื่นและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเช้านี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของทุกโรงเรียน ประชาชนก็
บ่นกันว่าเดินทางจากตลาดใต้มาตลาดสดเทศบาลใช้เวลาครึ่งชั่วโมงรถติดครับ ผมฝากคณะ
ผู้บริหารด้วยครับ ช่วยแก้เรื่องนี้ด้วยเพราะจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดเล็ก ๆ นะครับ เราไม่
เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อน แต่ตอนนี้เราเริ่มมีแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ปีนี้ติดมากครับ
อย่างไรฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องเลน
จักรยานนะครับ งบประมาณใช้ของเทศบาลในการตีเส้นจราจร แต่การรับผิดชอบบนผิว
จราจรนี้เป็นของผู้อํานวยการทางหลวงสาธารณะ เป็นผู้บังคับการตามกฎหมายนะครับ ก็คือ
เป็นหน้าที่ของจราจร ก็ขอเรียนว่าเรื่องเส้นจราจรนั้น เส้นจราจรคือเส้นจักรยานนี้ละครับ
เนื่องจากเมืองเราเป็นยุทธศาสตร์ตอนนี้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปแล้ว คือเป็นเมืองแห่ง
จักรยาน ก็ขอเรียนว่าเขาก็อยากให้มีสัญลักษณ์ของเส้นทางจักรยานซึ่งอยู่ในเมือง แต่ว่า
สภาพถนนเรานี้เดิมมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อมีเลนจักรยาน เพราะฉะนั้นการตีเส้นจักรยานนี้
มั น จะเป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะเมื อ งชั ย นาทนะครั บ ก็ ค งจะทั่ ว ประเทศรวม
กรุงเทพฯ ด้วย ก็จะมีบางส่วนตีได้บางส่วนตีไม่ได้บางส่วนก็เลยต้องใช้เป็นรูปสัญลักษณ์ให้
ใช้ร่วมกันระหว่างรถยนต์กับรถจักรยาน ถามว่าถูกต้องเป๊ะไหม ก็คงจะไม่ถูกต้องโดยตรง แต่
ว่าเป็นการขอความร่วมมื อกันหรือตีเส้ นจราจรให้เขารู้ว่าคือ มาอยู่ในเมืองเราแล้วจะมี
สัญลักษณ์จักรยานนี้ อยากจะให้ลดความเร็วลงด้วยในระดับหนึ่งครับ แต่นี้ทางการประชุม
ระดับจังหวัดก็จะขอร้องทางจราจรให้ช่วยบังคับรถในการที่จะจอดรถให้ถูกที่ถูกทางและก็
การวิ่งรถให้ช้าลง ก็ขอเรียนว่าในเมืองของเรานั้น การออกแบบเส้นทางจักรยานนั้นคงจะไม่
เป็นเรื่องสมบูรณ์แบบหรือต่อเนื่องตลาดทั้งเมืองได้ เนื่องจากว่าสภาพถนนบางส่วนอย่าง
กรณีถนนพรหมประเสริฐจะมีบางส่วนที่แคบบางส่วนกว้าง ถนนวงษ์โตอาจจะใช้ได้หน่อย
เนื่องจากความกว้างของถนนก็พอใช้ได้ ตลอดแนวนั้นความกว้างไม่ห่างกันมาก แต่อย่าง
ถนนพรหมประเสริฐบางจุดอาจจะกว้าง ๘ เมตร บางจุดกว้าง ๑๐ เมตร อย่างนี้ มันก็ทําให้
การตีเส้นจราจรมีปัญหานะครับ ก็ขอเรียนว่าเลนจักรยานนั้นคงจะให้สมบูรณ์แบบคงจะ
ไม่ได้ และก็ตีไปอาจจะมีประชาชนบางส่วนสับสนบ้างในเรื่องการจอดรถนะครับ บางคนก็
จอดรถไม่มี วินัยไปจอดทับเส้นจักรยานนะครับ อันนี้ก็ขอความร่วมมื อทางตํารวจไปว่า
อยากจะให้บังคับใช้กฎหมายในบางส่วนให้จริงจังนะครับ ในเรื่องการทับเส้นของจักรยานนะ
ครับ ก็ขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกหรือพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในเรื่อง
ของการใช้รถใช้ถนนนะครับ ก็คืออยากจะให้ขับด้วยความเร็วช้าลงและก็เส้นทางจักรยานใช้
ร่วมกันกับรถยนต์นี้ละครับ ขอขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมนึกได้อยู่เรื่องหนึ่งครับ เรื่องการจราจรคือขณะนี้ท่าน

-๙ประธานสภาที่เคารพ มีหลายที่ผมขอยกตัวอย่างแค่ ๒ นะครับ ๑. ตรงที่ขายโจ๊กตรงหัวมุม
ร้าน ส.ท.ศศิธร เวลาคนไปซื้อโจ๊กจอดรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ และตรงนั้นเป็นทางแยก
อันตรายการจราจรติดขัดก็ทําให้เรียกว่าไม่ดีแล้วกันไม่สวยงาม ที่ร้านลูกชิ้นนี้ก็ขายมาหลาย
สิบปีแล้ว อันนี้ผมทราบตั้งแต่สามีเขาทํางานที่เทศบาลนี้ แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วขายมา
ประมาณ ๓๐ ปี ปัจจุบันก็ยังขายอยู่และรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดซื้อลูกชิ้นหน้าร้าน
หมอทนงศักดิ์หมอกระดูกครับ ยกตัวอย่างที่ ๒ แล้วกัน ตลาดใต้ไม่อยากพูดถึงนะครับ
อยากจะถามคณะผู้บริหารว่าการจราจรนี้เราควบคุมหรือเปล่า แล้วถ้าควบคุมทําไม
ขอความร่วมมือกับทางตํารวจได้ไหม ถ้าเราไม่ได้ควบคุมตรงนี้จัดให้มีความปลอดภัยหน่อย
ไม่ให้เกาะกะการจราจรจะได้ไหม ขอบคุณครับท่านประธานสภา
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
รองประธานสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ
กราบเรี ย นท่านประธานสภาและท่า นสมาชิ ก ผู้ทรงเกี ยรติทุกท่ าน จริ ง ๆ แล้ว ที่
เทศบาล ฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ก็ขอเรียนว่าเมื่อประมาณ
ไม่เกิน ๒ เดือนที่แล้ว มีการทําความร่วมมือระหว่างทหาร ตํารวจ และก็เทศบาลฯ นะครับ
ร่วมไปจัดระเบียบเรื่องเกี่ยวกับการวางสินค้าบนทางเท้า ทางสาธารณะ และบนผิวจราจร
ก็พยายามจะให้ขยับกันบ้างอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไม่ให้เพิ่มขึ้น และส่วนที่มีอยู่แล้วก็
พยายามจะให้ขยับเขยื้อนให้ลงให้คนได้ใช้ผิวจราจรได้มากขึ้น ก็คงจะมีบางส่วนที่จัดการไป
แล้วก็กลับเข้ามาอีก ก็คงจะมีบ้างที่เราไม่ได้ไปตรวจตราให้มันเรียบร้อย ก็ขอเรียนว่าก็พอจะ
ให้ทางกองสาธารณสุขเข้าไปดูแลในตรงนี้ บางส่วนที่จัดการได้ก็พยายามจัดการเลยนะครับ
บางส่วนอาจจะให้ขยับเขยื้อนก็คงจะต้องขอความร่วมมือเขานะครับ เนื่องจากว่ากฎหมายมัน
มีไว้นะครับ เข้าใจครับบางเรื่องนั้นก็คงจะให้โอกาสเขาบ้าง ก็คงอาจจะเป็นเรื่องช้านิดหนึ่ง
โดยใช้เวลาและก็มีจุดไหนที่พอจะผ่อนปรนให้เขาไปอยู่ได้ก็จัดให้เขาไปอยู่ ให้เขาเลิกขายเลย
คงจะเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องหาทําเลที่พอจะให้เขาค้าขายได้และดํารงชีพได้ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ
เราด้วย ก็ขอเรียนท่านประธานว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเดือนสองเดือนที่แล้ว เราก็ขอความ
ร่วมมือกับทางทหารกับตํารวจจราจรเข้าไปพูดคุยกับเขาทุก ๆ ร้านครับ ก็ขอเรียนให้
ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ ครับขอบคุณครับ
ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ขอโต้ตอบให้เคลียร์
กั น นิ ด หนึ่ง คื อ ว่ า ผมขอเสนอแนะกองสาธารณสุ ข ฯ โดยเฉพาะท่ า นผู้ อํ า นวยการกอง
ท่าน ผ.อ.สุชาติ อรุณเมือง จับร้านขายลูกชิ้นมาอยู่ตรงห้างทวีกิจที่เขาขายโจ๊กได้ไหมเป็น
แนวทางเดียวกันตรงที่พระบิณฑบาตที่ให้พรอยู่ตอนเช้าทุกเช้า ผมไปทุกเช้าตรงนั้นได้ไหม
ครับ แล้วร้านขายโจ๊กตรงหัวมุมร้าน ส.ท.ศศิธร นั้นขอให้เขาย้ายไปให้เขาขายได้อยู่ในเมือง
เรานี้ละครับ ไม่ใช่ว่าให้เขามาขายที่หัวไร่ปลายนา อันนี้ขอพูดเปรียบเทียบนะครับขายอยู่ใน
เมืองเรานี้ละครับจะได้ไหม กองสาธารณสุข ฯ จะทําได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ครับลองไปพิจารณาดูนะครับ ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

- ๑๐ นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภา
เทศบาลคืออย่างนี้ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ พอดีมีรถหกล้อเข้ามาจอดอยู่หน้า
ร้านเส่งฮวดนะครับตกลงไปที่ฝาท่อกว่าจะเอารถขึ้นมาได้ ๓ – ๔ ชั่วโมง การจราจรแถวนั้น
ติดขัดนิดหน่อยก็ต้องไปเอารถเครนมายกขึ้นนะครับ ทีนี้ก็อยากจะให้ตรวจสอบฝาท่อให้มี
ความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งครับท่านสมาชิกสุชาติ สรสิทธิ์ ท่านฝากมา
พอดีวันนี้ท่านไม่ได้มาท่านโทรมาเมื่อสักครู่นี้ ก็โทรมาบอกว่ามีชาวบ้านซอยเทศบาล ๑๐
ได้ร้องเรียนมานะครับ ว่าซอยนั้นเป็นซอยที่คับแคบ มีรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ที่วิ่งเร็ว
วิ่งเข้าออกวิ่งมาด้วยความเร็วสูงที่เข้าออกไปนะครับ ก็อยากให้ทางเทศบาลฯ เรานี้เข้าไป
ดูแลเรื่องการจราจรตรงนี้ด้วย อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านสุชาติ รับเรื่องร้องทุกข์มานะครับ ก็ฝาก
มาด้วยนะครับ มี ๒ เรื่องครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ฝากไว้ด้วยครับท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดจะขออภิปรายผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๕๐ น.
.............................................................
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

( นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
...................................................................... เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยและรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ถูกต้อง
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

