บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
รายชื่อผู้มาประชุม

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

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
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
วงศ์เหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล
ลัทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายเจษฎา
๒. นายสุรชัย
๓. นายปิยะ
๔. นายธรรมศักดิ์
๕. นายณัฐพงศ์
๖. นายไพโรจน์
๗. นายปกรณ์
๘. นายสมโภชน์
๙. นายไชยรัตน์
๑๐. นางสายชล
๑๑. นายสุวรรณ์
๑๒. นายสุชาติ
๑๓. นางสมพิศ
๑๔. นางสาวสุวพีร์
๑๕. นางสราวรรณ

สี่พี่น้อง
รัตนเกียรติชัย
เหล่าสุวรรณ
ดีประดิษฐ์
นวลแสง
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ภาคศิริ
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต
ขําเอี่ยม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
แทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
/ ๑๖.นายพัฒน์พงษ์ . . .

๑๖. นายพัฒน์พงษ์
๑๗. นายไพรัตน์
๑๘. นายสมชาย
๑๙. นางนันทิยา
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑. นางญาณี
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.

-๒แสงสุพรรณ์
ปั้นชูศรี
พึ่งน้อย
พงษ์ทอง

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

ปิยะมงคล

ปลัดเทศบาล (ลาพักผ่อน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบใน
ญัตติต่าง ๆ และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมไป
ให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิด
การประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
......................................................

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยนาท มีมติในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกําหนดสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) เกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
(นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง)
ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง
และแก้ ไ ขข้ อ ความตอนใดบ้ า งหรื อ ไม่ ขอเชิ ญ ครั บ ถ้ า ไม่ มี ส มาชิ ก ขอเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น

-๓มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔

- ไม่มี เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ ญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑ - ๑๐ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สําหรับการพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล วาระ ๑ เป็ น การรั บ หลั ก การ ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ รั บ หลั ก การใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระ ๑
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ สําหรับในการพิจารณาร่าง
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านความเห็นชอบใน
วาระ ๑ ไปแล้วนั้น
ในวาระ ๒ ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรค ๒
“ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
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 ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. และวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ต่อจากนั้นให้คณะกรรมการสามัญประจําสภา พิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา
ในวาระ ๒ ต่อไป

-๔โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อญัตติได้รับการแต่งตั้งเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังมีรายนามดังนี้
๑. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายทวีศักดิ์ 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
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล)
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๑ - ๑๕ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (สํานักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๓ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(กองการศึกษา)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๖ - ๑๗ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ในรายละเอียดแนบท้ายญัตติ ขอรับ
ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท และของดีศรี
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท นะครับ และก็จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท นะครับแต่อันนี้เราขอจ่ายจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบ
ว่ามันมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

-๕กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับงานส้มโอ
ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท เราอุดหนุนแค่ ๒๐,๐๐๐ บาท นะครับ แต่ว่างานประเพณีทั้งหมด
ที่เรารวบรวมไว้เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในญัตติจะเขียนไม่ได้แยกให้เห็นคืออย่างนี้ครั บ
งานส้ มโอเราอุดหนุ นเขาแค่ ๒๐,๐๐๐ บาท ในจังหวัดนะครับ แต่งานประเพณี ใ นจั งหวัด
ชั ย นาทมั น จะมี ง านแข่ ง เรื อ งานสวนนก งานส้ ม โอ ทั้ ง หมด ๑๕๐,๐๐๐ บาท เรี ย นให้
ท่านสมาชิกทราบครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล

สรุปว่าครั้งนี้เราอุดหนุนให้ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช่ไหมครับ

นายเกรียงศักดิ์ 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

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๔ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและ
เวชภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ หน้า ๑๘ – ๓๑ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ คุณสุธี ศรีภักดี ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี
ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นชอบด้วยกับโครงการนี้ แต่ว่าแพทย์แผนไทยน้อยไปมีเพียง
คนเดียวมีผู้ช่วย ๒ คน ผมอยากให้จ้างแพทย์แผนไทยเป็น ๒ คน เพราะมีเงินตั้งล้านกว่าบาท
ผมรั บรองว่าทุ น หมุ นเวียนพอในนี้ที่ ผ มอ่ านดู มีแ พทย์แ ผนไทย ๑ คน ผู้ ช่วย ๒ คน แต่ที นี้
ลูกประคบมันไม่พอทําหรอกครับ จะเปิดทั้งทีเอา ๒ คนเลย ๒ เตียง ห้องก็กั้นชั้นล่างอากาศ
มันจะได้เย็น ผมรับรองถ้าออกเสียงตามสายด้วยเงินไหลเลยครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

-๖กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องที่
ท่านสมาชิกนําเสนอมานะครับ อยากจะให้มีแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นก็จํากัดด้วย ๓๐ % ของ
กองทุนหมุนเวียนด้วย เราก็ฉิวเฉียดอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดไว้ว่าจริง ๆ
แล้วคนใช้บริการเยอะตรงนี้นะครับแต่เราก็มีเก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะครับตัวนี้ ก็จะเข้าไปอยู่ใน
ทุนหมุนเวียนเสร็จแล้วก็ออกมาทําโครงการแบบนี้ครับ แต่ในอนาคตนี้มันจะมีประชาชนที่เขา
รักษา ๓๐ บาท ที่เราจะต้องดูแลสิทธิเขานะครับ โดยท่าน ผอ.ได้พูดไว้ว่าอยากจะทําที่รักษา
เหมือน ๓๐ บาท ก็จะถูกลงประชาชนจะได้เข้าถึงได้มากขึ้น เพียงแต่ว่าการทําโครงการนั้น
เท่ า ไรก็ ค งจะไม่เ พี ย งพอ เพราะว่ า คนใช้บ ริ ก ารเยอะครั บ ก็ จ ะพยายามทํ า ให้ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
เรื่ อ งบุ ค ลากรที่ ใ ช้ เ กี่ ย วกั บ การนวดต่ า ง ๆ ครั บ ก็ รั บ ไว้ น ะครั บ ว่ า ครั้ ง หน้ า ถ้ า มี อ ะไรก็ อ าจ
จะเพิ่มขึ้นได้ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและ
เวชภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ หน้า ๓๒ – ๓๖ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

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

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๖ หน้า ๓๗ – ๔๒ )

-๗นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ด้วยประธานสภาเทศบาล กับญัตติ ต่อสัญญาเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองชัยนาท จํานวน ๒ สัญญา (สถานธนานุบาล) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล ครับ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม เชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแรกคือประชาชนหลายชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลและ
พ่อค้าแม่ค้าเขาฝากมาให้ถามครับเกี่ยวกับเรื่องจักรยานนะครับ เพราะตอนที่ท่านนายกฯ ได้
ให้ผู้ที่ได้จักรยานไปใช้และตอนนี้กติกาว่าต้องคืน ที่นี้ผู้ที่ไม่ได้ใช้จักรยานนะครับมาบ่นให้ผมฟัง
เขาก็อยากจะใช้บ้างแล้วกติกาที่ทางเทศบาลตั้ งไว้มั นอย่างไรครับ เพราะผู้ที่ไม่ได้ ใ ช้เ ขาก็
อยากจะใช้แต่ผู้ที่เอาไปใช้ก็เอาไปใช้เหมือนของตัวเองเลย เรื่องที่ ๒ พ่อค้าแม่ค้าเขาฝากมา
เรื่องนกพิราบนี้เพราะตอนนี้นําเชื้อโรคมาเยอะ ที่นี้ถ้าเราจะไปกําจัดผู้อนุรักษ์เขาก็จะต้องว่า
จะมีทางไหมครับที่จะไม่ให้แพร่พันธุ์ได้ ช่วยตอบทีครับเพราะผู้ที่เขาฝากมาเขาอยากจะฟังครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่องแรก
นะครับ ที่ท่าน สท.ทวีศักดิ์ฯ พูดถึงเรื่องจักรยาน ซึ่งเทศบาลฯ ได้เคยจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
รถจักรยานที่ให้พี่น้องประชาชนได้ยืมใช้นะครับ ผมขอเรียนหลักการวิธีการใช้รถจักรยานของ
เทศบาลฯ เล็กน้อยนะครับ คือตอนที่เทศบาลฯ เราซื้อมามี ๒๐๐ คัน เราก็จะแบ่งไปตามชุมชน
ต่าง ๆ ๔ – ๕ คัน ผมจะจํารายละเอียดเป๊ะ ๆ ไม่ได้นะครับ ทางประธานชุมชนจะเป็นผู้คัดว่า
ผู้ ใ ดที่ จ ะเป็ น ผู้ ใ ช้ จั ก รยาน เพราะว่ า เขาอยู่ ใ นชุ ม ชนเขาก็ จ ะรู้ แ ละจะมี ก ารต่ อ สั ญ ญากั น
ทุก ๖ เดือน ฉะนั้น ถ้าใครมีความประสงค์อยากจะใช้รถจักรยานก็ไปติดต่อที่ประธานชุมชนได้
นะครับ แล้วประธานชุมชนเขาก็จะดูคิวให้ แต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความสะดวกก็มาบอกที่เทศบาลฯ
ได้ที่กองสาธารณสุขฯ ครับ ท่าน ผอ.สุชาติฯ ดูแลอยู่นะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ถูกกับใคร
หรือไม่กล้าไปยืมจักรยานกับใครนะครับ ก็มาบอกที่ทางกองสาธารณสุขฯ เรานะครับสําหรับ
เรื่ อ งนกพิ ร าบนั้ น เป็ น ปั ญ หาระดั บ ประเทศคงไม่ ใ ช่เ ทศบาลฯ เราที่ เ ดี ย ว มัน เป็ น ปั ญ หาที่
สวนทางกันระหว่างนักอนุรักษ์กับผู้ที่ไม่อยากให้มีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับนกพิราบนะครับ ก็อันนี้
ก็จะเป็นปัญหาอ่อนไหวนิดหน่อยครับในการที่จะจัดการนกพิราบนะครับ จะไปทําลายเลยก็จะ
มีปัญหากับอีกกลุ่มนะครับ ไม่ทําลายก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบที่ท่าน สท.ทวีศักดิ์ฯ รับปัญหา
จากพี่น้องประชาชนมาแบบนี้ เอาเป็นว่าเรื่องนกพิราบนี้ผมก็ยังมองไม่ออกนะตอนนี้ เดี๋ยวค่อย
คิดและมีอะไรจะนําเสนอท่าน สท.ทวีศักดิ์ฯ มีอะไรแนะนําก็ยินดีครับ เพราะว่าที่ กทม. ก็ยังไม่
สําเร็จอยู่ตอนนี้จ้างคนมาจับก็เห็นปล่อยไปก็กลับมาอีก ก็เรียนให้ท่านทราบว่าเรื่องนกพิราบ

-๘เป็นปัญหาระดับประเทศพอสมควรครับ ถ้ามีที่ไหนสําเร็จและจะให้เราทําตามก็ยินดีนะครับ
แต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ

นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทวีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกฯ ได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้ พอดีกับที่ผม
ได้ยินมา ประชาชนเขามาหาผมเขาก็บอกว่าเรื่องจักรยาน เวลานี้มันถึงกําหนดหัวหน้าชุมชน
หรืออะไร เขาไปทวงนะครับพูดง่ายไปทวงเพื่อจะไปเอาคื น แต่ผู้ที่ใช้เขาก็ไม่ยอม แต่ตาม
หลักจริง ๆ แล้วผมมานั่งคิดดูแล้วผู้ที่ออกกติกาก็คือทางเทศบาลฯ เทศบาลฯ น่าจะไปทวงกลับ
เองดีกว่าครับ จะไปใช้ให้หัวหน้าชุมชนเขาไม่ไปแน่ครับ ชุมชนหลายชุมชนที่ว่าทางเทศบาลฯ
ให้ทางหัวหน้าชุมชนไปถามว่าจะเอาคืน เขาก็ไม่ยอมเอาคืนนี้ครับเขามาเล่าให้ผมฟังแบบนี้ครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์ส อาด สมาชิก สภาเทศบาล เรื่ อ งที่ผ มจะถามท่ านประธานสภาและที่ ป ระชุม แห่ งนี้ว่ า
สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองชัยนาท ตอนนี้ได้เปลี่ยนผู้จัดการใหม่ส่วนผู้จัดการเก่าได้ย้าย
ไปแล้วครับอันนี้เราจะไม่พูดถึง พูดถึงว่าการจํานองจํานํา ในสถานธนานุบาลของเทศบาลฯ นั้น
มันมีของที่ขาดจากการจํานองจํานําไว้นี้ ในอดีตไม่เคยเอามาประมูลเลย แต่ในอดีตรุ่นเก่าๆ
ที่ผมเป็นเทศมนตรีขณะนั้นมีครับปีหนึ่ง ๒ – ๓ ครั้ง มาประมูลกันที่หน้าสถานธนานุบาลครับ
แต่ปัจจุบันไม่มีเลย วันนี้ท่านผู้จัดการคนใหม่มาเองด้วย ผมก็อยากจะให้ผู้บริหารตอบและ
อยากจะให้ผู้จัดการคนใหม่ตอบว่าถ้ามีของหลุดจํานองจํานําแล้วนี้มีนโยบายไหมครับที่จะเอา
มาประมูลที่หน้าสถานธนานุบาล เพราะว่าประชาชนถามผมหลายชุมชนว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่มี
ประมูลของหลุดจํานําแล้วหรือครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นางนันทิยา พงษ์ทอง
ผจก.สถานธนานุบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนันทิยา
พงษ์ทอง ผู้จัดการสถานธนานุบาล ตั้งแต่ดิฉันมาดํารงตําแหน่งที่นี้นะคะ ก็ออกประมูลทุกเดือน
นะคะ เราขายข้างในถามท่าน ผอ.สุวรรณ์ฯ ท่านยังไปอุดหนุนทุกเดือนเลยคะ แต่ที่ไม่ได้ขาย
อย่างเดือนไหนที่ไม่มีก็คือมีแต่ทองคํานี้ที่ไม่ได้ประมูลนะคะติดต่อซื้อข้างในได้เลย ขายทุกเดือน
นะคะ ขอบคุณคะ
ขอบคุณครับ เชิญคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
ลิ่วนภโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ผมจะพูดนะครับท่านประธาน วันนี้มีเรื่องเดียวเท่านั้น

-๙และเรื่ องนี้ มั นเกิดขึ้นที่ รั้วของบ้านผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวั ดชัยนาทของเรา บ้านของ
ผู้บังคับการตํารวจภูธรครับคือใหญ่สุดของตํารวจ รั้วของท่านทุกวันนี้ดูไม่ได้เลย ผู้ที่รับผิดชอบ
ลองไปดูเถอะครับ รั้วติดกับถนนชัยณรงค์ขวามือก็ไปรษณีย์ ดูแล้วมันรกนะครับไม่สะอาดหู
สะอาดตาเลย ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวรรณ์ โมรา
ผอ.กองช่าง

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณคุณอานนท์ ลิ่วนภโรจน์ครับ เชิญคุณสุธี ศรีภักดี ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี
ศรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล คือผมจะพูดเกี่ยวกับทางเป็นหลุมเป็นบ่อคือทางเทศบาล ซอย ๕
เชื่อมกับคันกั้นน้ําของชลประทานตรงมุมมัสยิดมันเป็นหลุมลึกมากครับ มอเตอร์ไซค์จะเป็น
อันตรายมากครับ ขอให้ผู้รับผิดชอบช่วยเอาหินคลุกไปกลบให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ เชิญ ผอ.ช่าง ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ์
โมรา ผู้อํานวยการกองช่าง สําหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกสอบถามในเรื่องของถนนรอยต่อระหว่าง
ถนนเทศบาลกับถนนคันคลองกั้นน้ําชลประทาน ซึ่งขณะนี้ถนนดังกล่าวนี้ทางกรมทางหลวง
ชนบทกําลังก่อสร้างนะครับ ก็มีบางแยกที่กําลังทําทางเชื่อมต่อให้กับเรา บางสายบางเส้นทางก็
ยังไม่เสร็จต้องรอทางบริษัทของกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ดําเนินการครับ
เชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโสพล
รองประธานสภาเทศบาล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ครับพูดถึงถนนเทศบาล ซอย ๕ ซอยบ้านแขกผมเกือบลืม
มีประชาชนที่สุเหร่าหลายคนครับคุยกับผมว่า ขอบคุณมากโสพลวันนั้นท่านนายกฯ รับปาก
แล้วว่ากล้องวงจรปิดนี้ต้องมาทําแน่แต่ช้าหน่อย ก็ดีใจครับเพราะตรงที่เลี้ยวซ้ายที่จะไปโลตัส
มันเป็นทางลัดและเป็นทางเปลี่ยว เพราะทุกคนในเทศบาลฯจะไปโลตัสจะไม่ออกถนนใหญ่
หรอกครับ ทางมันเปลี่ยวก็กลัวจะถูกจี้ปล้น ขอกล้องวงจรปิดสักตัวมาอยู่ตรงนั้นครับ และได้
ข่าวว่าท่านนายกฯ ได้บอกกับประชาชนไปแล้วและเขาก็เจอผมเขาบอกว่านายกฯ รับปาก
แล้วแต่ช้าหน่อยกําลังจัดการอยู่ ผมก็ต้องขอบคุณมากครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับสําหรับเรื่อง
ถนนเทศบาล ซอย ๕ ท่าน ผอ.กองช่าง ตอบไปแล้วนะครับ ก็คงจะไปดูให้นะครับส่วนหนึ่ง
เรื่องกล้องวงจรปิดนั้นก็คงจะใช้เงินเหลือจ่ายเราได้ครับ ซึ่งจะประชุมสภาในเร็ววันนี้ครับ ก็ไม่
แน่ใจว่าจะเป็นอีก ๓ วันข้างหน้าก็มีแล้วก็อาจจะถัดไปกลางเดือนกันยายน เพราะเราจะมี
ประชุมสภาถี่ขึ้นครับในช่วงปลายเดือนนี้ครับ ก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคุณแสวง สงใย กับ
ประธานสภาเทศบาล

นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

- ๑๐ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายแสวง
สงใย สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผมจะได้เรียนให้สภาและท่านประธานได้ทราบ เป็นเสียงของพี่น้อง
ชาวท่าชัย หัวยาง คือท่านฝากมาไม่ใช่เรื่องร้ายแต่เป็นเรื่องดี บอกว่าทางเทศบาลฯ ของเรา
โดยการนําของท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง ได้กรุณาให้เจ้าหน้าที่นําดวงไฟไปเปลี่ยนตามเสา
ไฟฟ้าและถนนสายท่าชัยหัวยาง ทําให้สว่างขึ้นเพราะปัจจุบันนี้เป็นถนนต้องใช้บ่อยและมีการ
เสียชีวิตกันบ่อย ปัญหาใหญ่ก็คือถ้าไฟถนนไม่สว่างก็จะมีพวกสุนัข แมว ให้ขวักไขว่เยอะไปหมด
ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะหาเจ้าของไม่ว่าจะสุนัข แมว แต่ถ้าหากมีคนไปทําร้ายพวกมันก็จะมีเจ้าของ
ขึ้ น มาทั น ที การมี ไ ฟสว่ า งจะทํ า ให้ เ หตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ เราเห็ น ได้ ง่ า ยและอี ก ประการหนึ่ ง
ประชาชนฝากขอบคุณเป็นอย่างสูง แต่ขออีกนิดหนึ่ง พี่น้องประชาชนท่าชัยหัวยางอยากจะได้
ตามซอยบ้าง คือตามซอยหากทางเทศบาลฯ งบน้อยก็เอาสักดวงเว้นดวงก่อนคือหลอดไฟรุ่น
ใหม่มั นจะมี แสงสว่า งเป็นพิ เศษ ผมในนามของพี่ น้องชาวท่ าชั ยหั วยางถื อโอกาสนี้ ข อบ
คุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้ความสะดวกกับพี่น้องทางฝั่งท่าชัยหัวยางครับ
เพราะอย่างน้อยก็ไม่ลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงที่ว่าชุมยังไม่เท่าโจรขโมยลักเล็กขโมยน้อย เมื่อ ๒
– ๓ วันที่ผ่านมา จับได้คาหนังคาเขาเลย มีขโมยเข้ามาขโมยตู้บริจาคของวัดหัวยางพอดีทาง
วัดมาเห็นพอดี จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไปจับกุมได้ ก็ถือโอกาสนี้กราบขอบคุณท่าน
คณะผู้ บ ริ ห ารที่ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าและก็ ข อความกรุ ณ าดํ า เนิ น การต่ อ ๆ ไปให้ ดี ขึ้ น เท่ า ที่ ค วร
ขอบพระคุณเป็นอย่าง สูงครับ
ขอบคุณ คุณแสวง สงใย ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเรื่อง LED
นะครับ ขอเรียนประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับ คือตอนนี้เทศบาลฯ ได้ทําเรื่องขอกรม
พลังงานไปงบประมาณทั้งหมด ๕๐ ล้านบาทนะครับ ตอนนี้กรมพลังงานได้ส่งหนังสือตอบรับ
มาแล้วเราได้ทั้งหมด ๒๓ ล้านบาท ในการเปลี่ยนทั้งหมด ในการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ซึ่งผม
ขอไปทุกซอยในเขตเทศบาลฯ เปลี่ยนเป็นแบบ LED หมดนะครับ โดยมีสนามกีฬาด้วยนะครับ
ก็ ข อเรี ย นว่ า ไม่ น่ า เกิ น สิ้ น เดื อ นธั น วาคม ที่ จ ะติ ด ตั้ ง ว่ า เราได้ ง บประมาณแน่ น อนครั บ
ส่วนขั้นตอนก็เป็นตามระบบขั้นตอนพัสดุครับ เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED มันจะประหยัดไฟกว่า
แล้วก็ ส ว่า งกว่าและทนกว่า เนื่ อ งจากว่า ไม่ ต้อ งไปเปลี่ย นบ่อย ๆ เมื่ อก่อ นเราใช้ระบบที่ มี
บัลลาสต์สตาร์ทเตอร์มันก็จะมีปัญหาบ้างเวลาลมพัดแรงอะไรต่าง ๆ นะครับ ตัวนี้ก็ช่วยได้
ก็ขอเรียนว่าตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับ เรื่องระบบไฟเพราะว่าตามชุมชนต่าง ๆ เราก็จัดลงไปด้วยนะ
อย่างชุมชนปู่ปี ชุมชนท่าชัย ชุมชนหัวยาง ชุมชนหัวรอ ตามตรอกซอกซอยเราลงไปหมด ตอนนี้
ท่านจะเห็นว่าสว่างแต่เส้นหลักถูกไหมครับ แต่ว่าเส้นรอง ๆ ลงไปนี้งบประมาณตัวนี้จะเข้าไป
ช่ ว ยในนั้ น ก็ ข อเรี ย นประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ท่ า นสมาชิ ก และพี่ น้ อ งประชาชนได้ รั บ ทราบ
ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ก็รอหน่อยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาล ไหมครับ (ไม่มี) ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ อ ให้ ส ภาเทศบาลทํ า การแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ใ นวาระ ๒ วาระ ๓
ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอปิดประชุม
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