ผู้เข้าประชุม

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
…………………………………………………
๑. นายเจษฎา
สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี
๒. นายสุรชัย
รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรี
๓. นายปิยะ
เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
๔. นายธรรมศักดิ์
ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี
๕. นายเกรียงศักดิ์
ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
๖. นายโสพล
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รองประธานสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
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ประสิทธิหัตถ์ สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางสาวศศิธร
ลิ่วนภโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายเอกชัย
ภู่เปี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายสุธี
ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายศักดิ์สิทธิ์
กาญจนาศักดิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายสุชาติ
สรสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายนพดล
เจริญหินทอง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
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ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายอานนท์

ลิ่วนภโรจน์

สมาชิกสภาเทศบาล

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

รอดรุ่งเรือง
พัวพานิช
ทองคําเจริญ
พันธ์ศิริ
สระแจ่ม
ฉลองวงษ์
โมรา
อรุณเมือง
พวงน้อยปภา
เชาวลิต

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ ฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
/ ๑๑. นางสราวัลย์ . . .

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๒ ๑๑. นางสราวัลย์
๑๒. นายไพรัตน์
๑๓. นางสุกัญญา
๑๔. นายสมชาย
๑๕. นายวีระศักดิ์
๑๖. นายณัฐพงศ์

ขําเอี่ยม
ปั้นชูศรี
คล้ายสมาน
พึ่งน้อย
บุตรอภิสิทธิ์
นวลแสง

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัย สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองชัยนาทพิจารณาให้
ความเห็นชอบในญัตติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมให้
ท่านทราบล่วงหน้าแล้วนั้น วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๑๗ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการ
ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุม
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
...........................................................................................

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อขอให้เปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองชัยนาทพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบในญั ต ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
และญัตติอื่น ๆ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกําหนด ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ
( นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ )
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗

- ๓ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปให้ทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลง
และแก้ ไ ขข้ อ ความตอนใดบ้ า งหรื อ ไม่ ขอเรี ย นเชิ ญ มี ไ หมครั บ (ไม่ มี ) ถ้ า ไม่ มี ส มาชิ ก
ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรการกุศล
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑ – ๔ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด รองประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ผู้บริหารได้เสนอ ญัตติ ขอรับความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรการกุศล นั้น ท่านได้อภิปรายว่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท แต่ใน
หนังสือนี้ ๕๕๐,๐๐๐ บาทนะครับต้องให้ตรงกันนะครับเพราะว่าต้องผ่านสภานะครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับลองดูนะครับ ชี้แจงใหม่นะครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
ครับกราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออภัย
รองนายกเทศมนตรี
นะครับเผอิญว่าอ่านตัวเลขผิดอาจจะแก่แล้วนะครับ ขอแก้เป็นจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
นะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่มูลนิธิชัยนาทการกุศลนั้น ได้ขอ
ความอนุเคราะห์จากเทศบาลฯ นั้น ผมก็เห็นว่าดีด้วยแต่นี้จะสมบูรณ์ครับ เพราะในนี้เขียนว่า
นายณัฐพงศ์ สิทธิบรวงษ์ ประธานมูลนิธิชัยนาทการกุศล แต่ที่นี้ว่ามันต้องมีตรายางปั๊มด้วย
มูลนิธินี้ต้องมีตรายางถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องมี ผมไม่ใช่อะไรครับผมกลัวว่าเดี๋ยว สตง.
ตรวจท่านประธานจะวินิจฉัยอย่างใดก็แล้วแต่ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

- ๔ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ขอยืนยันเอกสารที่ในการประชุมสภาเป็นเอกสารที่ถูกต้อง คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรการกุศล
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารห้างสรรพสินค้า)
มีกําหนดสามปี (กองคลัง)

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๕ )
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย

นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล คือในญัตตินี้ได้ระบุไว้ว่าเป็นการ
ปรับปรุงอาคารห้างสรรพสินค้า ผมอยากทราบว่าคําว่าห้างสรรพสินค้าจะมีองค์ประกอบใดบ้าง
ที่จัดว่าเป็นห้างสรรพสินค้า อีกส่วนหนึ่งคือด้านล่างของตัวอาคารนี้จะเป็นตลาดสดอยู่เดิมก่อน
ตลาดสดนั้นจะเข้าข่ายของห้างสรรพสินค้าไหมครับ และการเก็บค่าบริการภายในตลาดสดนี้
จะยังคงราคาเดิมหรือเปล่าครับ ส่วนในการที่จะอนุมัติให้มีการปรับปรุงนี้ถ้าปรับปรุงเป็นการ
บริการอย่างอื่นนี้ครับที่ไม่เข้าข่ายห้างสรรพสินค้าจะถูกต้องหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเรียนชี้แจง
นายกเทศมนตรี
เรื่องเกี่ยวกับอาคารห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับ อาคารแห่งนี้ก็เป็นอาคารที่เราเช่าอยู่เดิมนะ
ครับคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ๆ ก็เขาติดสัญญาในเรื่องของการชําระหนี้ของเรา ผมจํายอด
กลม ๆ ไม่ได้ ก็คงประมาณ ๘ ล้านบาทครับ ก็ชําระหนี้ต ามคําสั่งศาลเรีย บร้ อยโดยที่เ รา
สามารถต่อสัญญาให้เขาได้ สัญญานี้เป็นสัญญาเริ่มใหม่ไม่ต่อสัญญาเดิมสัญญาเดิมมี ๑๕ ปี แต่
อั น นี้ ทํ า สั ญ ญาเริ่ ม ใหม่ ถึ ง ๓๐ ปี เนื่ อ งจากว่ า ผู้ ป ระกอบการนั้ น จะได้ มี กิ จ การปรั บ ปรุ ง
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีกว่าเดิม เพราะสภาพเดิมที่อยู่ปัจจุบันคงจะใช้การไม่ได้และ
ก็ ก ารปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมนั้ น โดยปกติ แ ล้ ว นี้ ก ารเช่ า ของเรานี้ เ วลาหมดอายุ สั ญ ญาการเช่ า
เทศบาลฯ เราก็ต่อให้เขาทุกครั้งก็เลยครั้งนี้ที่ต่อระยะยาว เนื่องจากว่าเพื่อจะให้เขาปรับปรุงให้
อยู่ในสภาพที่สามารถประกอบการได้ เพราะว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับ ก็ขอเรียนว่า

- ๕ สําหรับที่ท่านสมาชิกถามมาในเรื่องของอาคารห้างสรรพสินค้าจะกระทบกับตัวตลาดหรือไม่
นะครับ ก็คงไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวตลาดนั้นก็อยู่ในสภาพปกตินะครับที่อยู่ด้านหลัง ส่วนที่เป็น
อาคารห้างสรรพสินค้า เนื่องจากว่าการขออนุญาตตอนเดิมเป็นเรื่องของอาคารห้างสรรพสินค้า
เนื่องจากว่าใบอนุญาตตอนสร้างทีแรกก็เลยเป็นอาคารที่เขียนว่าเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า
เนื่องจากว่าใบอนุญาตเดิมเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นการประกอบการห้างสรรพสินค้าก็คงจะเป็น
ประกอบการธุรกิจทั่วไปที่ห้างสรรพสินค้าสามารถประกอบการได้ เช่น เอารถยนต์มาขายได้
ไหมผมว่าก็คงจะได้ เพราะห้างสรรพสินค้าก็คงมีสินค้าทุกอย่างที่ขายได้ คงไม่ใช่สินค้าที่เป็น
สินค้าที่น่าเกลียด อันนี้ผมมองคร่าว ๆ อย่างนั้นนะครับ ก็ขอเรียนท่านสมาชิกคร่าว ๆ เพียง
เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล ก็เข้าใจตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้ง
มานะครับทีนี้คืออย่างนี้นะครับถ้าหากว่าผู้ต่อสัญญานี้ผิดสัญญากับเราคือถ้าเกิดสมมุติอาคารนี้
เป็นอาคาร ๓ ชั้นนะครับเกิดว่าถ้าบริหารไม่ได้ตรงนี้แล้วไปปรับปรุงชั้น ๓ นี่อาจจะเป็นห้องพัก
หรือเป็นอะไรพวกนี้เราจะยกเลิกสัญญากับเขาได้หรือเปล่าครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตครับ
นายกเทศมนตรี
ตรงนี้ผมอาจจะไม่แม่น พอเพราะว่าในสัญญาเดิมเป็นการเช่าอาคารจริง ๆ การเช่าในพื้นที่นี้
เป็นการเช่าพื้นที่เทศบาลฯ แล้วสร้างอาคารขึ้นมาแล้วอาคารหลังนี้ก็ผู้ประกอบการก็สามารถที่
จะทําประกอบกิจการและก็ค้าขายของเขาปกติ แต่ในกรณีที่แบ่งสรรเป็นห้องพัก อาคารเช่านี้
มั น ต้ อ งไปเข้ า ข่ า ยตรง พ.ร.บ. เรื่ อ งของอาคารเช่ า อาคารชุ ด ด้ ว ย แต่ ว่ า จะผิ ด สั ญ ญากั บ
เทศบาลฯ หรือไม่เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่กองคลังช่วยตรวจสอบดูว่ากรณีเช่นนี้ที่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการใช้อาคาร ลักษณะนี้จะเข้าข่ายผิดสัญญาหรือเปล่า อันนี้เป็นข้อสอบถาม
เฉย ๆ ของท่านสมาชิกเดี๋ยวผมจะเรียนชี้แจงให้ภายหลังได้ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับ
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารห้างสรรพสินค้า) มีกําหนดเกินสามปี
(กองคลัง) โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๕

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลเมืองชัยนาท
ขอเชิญคณะผู้บริหาร แถลงหลักการและเหตุผล

- ๖ นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๖ – ๑๑ )
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับการใช้เงินทุนหมุนเวียน
ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ นี้ครับ ศสม. ศูนย์บริการสาธารณสุขนี้เป็นการดําเนินการของ
เทศบาลฯ ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับ ร่วมกับ สปสช. คือสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ นี้ สํานักงาน สปสช. เขามีเงินบริหารอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเทศบาลฯ เราได้สมทบ
ทุนสมทบเงินเข้าไปบริหารด้วย เพราะฉะนั้น การใช้เงินตัวนี้ไม่ทราบว่าจะถูกวัตถุประสงค์ที่เรา
ใช้เงินหรือเปล่า เพราะว่า ศสม. เรามีเงินอยู่แล้วไม่ทราบว่าบัญชีที่ยกมานี้จะใช่บัญชีเดียวกับที่
สปสช. กํ า หนดไว้ หรื อ เปล่ า ครั บ เพราะว่ า สปสช. เราเวลาประชุ ม เราเบิ ก เงิ น ตรงนั้ น อยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเงินจากตรงนี้เอาไปใช้นี้จะเป็นการซ้ําซ้อนหรือเปล่า ครุภัณฑ์ที่ลงไปจะเป็น
ครุภัณฑ์ของใครครับ ขอทราบเหตุผลด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุชาติ อรุณเมือง
ผอ. กองสาธารณสุขฯ

ขอเชิญท่านายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สําหรับเงินกองทุน
สปสช. ที่ท่านสมาชิกพูดถึงนะครับจะไม่เกี่ยวกันเงินที่เราประชุมสภาอันนี้ครับ อันนี้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์นะครับ ซึ่งจะไม่อยู่ในเทศบัญญัติเงินตัวนี้เป็นเงิน
สะสมที่อยู่ในศูนย์ ๑ ของเรานะครับ ซึ่งรายละเอียดทางท่านผู้อํานวยการคงจะอธิบายได้ดีนะ
ครับ ผมขออธิบายคร่าวๆ สักเล็กน้อย เงิน สปสช. เป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเดี๋ยวนี้
เราทําโครงการอะไรก็แล้วแต่ เขาจะมีระบบเขาเรียกว่าระบบไตรภาคีนะครับว่ามีหลาย ๆ ส่วน
มาประชุมร่วมกัน เช่น การป้องกันโรคไข้เลือดออกต้องทําอย่างไรก็อาจจะมีการประชุมกันว่า
แจกทรายอะเบท ฉีดยากันยุงต่าง ๆ อันนี้ก็คือต้องผ่านคณะกรรมการกองทุน สปสช. นะครับ
แต่ที่เราทําอันนี้เรื่องของทันตกรรมนี้จะเป็นเรื่องของกองทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและ
เวชภัณฑ์ ซึ่งเรามีเงินประมาณล้านกว่าบาทซึ่งสะสมไว้ในของบัญชีเทศบาลฯ ซึ่งศูนย์ ๑ เขา
ดูแลอยู่อันนี้เราก็ใช้เงินตรงนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินหลักประกันสุขภาพ ที่เรามีทุกปีซึ่งผมขอเรียนว่า
ขออนุญาตท่านประธานจะให้ท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ได้อธิบายให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบสักเล็กน้อยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ เรามีรายได้จากส่วนไหน
เพื่อความชัดเจน ผมอาจจะอธิบายไม่เป๊ะผมขออนุญาตครับ
ครับเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เงินตัวนี้เป็นเงิน
สะสมของศูนย์บริการสาธารณสุขเรา เนื่องจากการบริการพี่น้องประชาชนจะมีเงินส่วนหนึ่งที่
จะมีผู้ที่เบิกได้ส่วนนี้เราได้รับเวชภัณฑ์มาจากโรงพยาบาลและเราก็บริการพี่น้องประชาชนใน
เรื่องของการบริการทางการแพทย์ และก็ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ต่าง ๆ เงินตัวนี้สะสมไว้ที่ศูนย์เรา
แล้วเราสามารถใช้ ได้แต่ต้องผ่านสภาและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นอนุมัติด้วยครับผม
แต่มีสิทธิใช้ได้ ขอบคุณครับ

- ๗ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากทราบว่า
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมอยากทราบว่าการให้บริการนี้นะครับตรงนี้เป็นเงินที่เทศบาลฯ จัดสรรขึ้นมาเราให้บริการกับ
ประชาชนทั่วไปหรือเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่เรารับผิดชอบอยู่ครับ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการของเรา
ก็คงจะเป็นคนในเขตเทศบาลฯ เพราะเราคงจะดูแลพี่น้องทั่วจังหวัดคงจะยาก แต่ว่าวิธีการ
บริหารงานนั้นก็คงจะต้องมานั่งคุยอีกที่ว่าทันตแพทย์เขามีมาให้เราได้กี่วันนะครับ แล้วเราจะใช้
วิธีอย่างไรที่จะเข้าคิวในเรื่องของการดูแลรักษา เรื่องเกี่ยวกับโรคฟันอะไรต่าง ๆ ก็ขอเรียน
ว่าอันนี้เป็นหลักการบริหาร แต่ผมคิดไว้คร่าว ๆ ว่าถ้ามีหมอมาทุกวันผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่า
จะมี ห มอมาทุ ก วั น หรื อ เปล่ า ครั บ นะครั บ ถ้ า มี ห มอมาทุ ก วั น ก็ ค งจะมี ก ารผ่ า นมายั ง พี่ น้ อ ง
ประชาชนในเขตเทศบาลประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็มาเข้าคิวก็เหมือนหมอนัดหมอฟัน ใช้วิธีนั้นแต่
คงจะให้บริการขั้นต้นคงจะเป็นเรื่องในเขตเทศบาลก่อน ขอเรียนชี้แจงให้ท่านประธานทราบ
ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย มีไหมครับถ้าไม่มีผมขอมติ
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียน
ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลเมืองชัยนาท โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๖

เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารเสนอ
เรื่อง อื่น ๆ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ครับ
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อาศัยอยู่บริเวณหลังตลาดสด
เทศบาล นั้นกําลังได้รับความเดือดร้อนครับเกี่ยวกับรถเข็นที่ออกมาขายของ โดยปกติแล้วนี้โดย
ตกลงกันแล้วว่าจะมาตั้งประมาณ ๔ โมงเย็น ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองคือผู้ที่อยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าลําบากมากอยากให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงหน่อยครับ เพระทําไมเป็นอย่างนี้หรือกลับมา
เปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ เพราะตอนนี้ผู้เดือดร้อนเขากําลังฟังเสียงตามสายอยู่ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

แถวไหนครับ

ตลาดสดเทศบาลแถวนั้นครับ เพราะพ่อค้าแม่ค้าเข็นรถมาแต่วันเลยครับทุกทีนั้น
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตั้งระเบียบไว้ว่า ๔ โมงเย็นให้รถมาตั้งเดี๋ยวนี้คนเข้าออกแถวนั้นเขาเดือดร้อน
กระผมนายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม ผู้สอบถามครับ

- ๘ นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ช่วยตอบด้วยครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับสําหรับ
ข้อกําหนดเราเดิมนั้นก็คงเป็น ๔ โมงเย็นตามที่ท่านสมาชิกพูดถึงของเราประเด็นนี้มันมีมานาน
แล้ว คือเนื่องจากว่ารถเข็นนี้แม่ค้าไม่ได้เข็นมาเองแม่ค้าไปจ้างคนมาเข็นที่นี้คนเข็นน่าจะมี
๑ – ๒ คน เวลาเข็นออกมาแต่ละคั นคงใช้เวลากว่าจะถึ ง ๔ โมงเย็น สมมุตินะครับว่ามี
๕๐ คัน ก็เข็นมาทีละคัน ๆ กว่าจะครบถึงคันที่ ๕๐ ก็คงจะ ๔ โมงเย็นพอดี ก็เลยตั้งต้นเข็น
ตั้งแต่บ่ายโมง เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร่เดี๋ยวผมลองให้ผู้ดูแลคงจะเป็นกองสาธารณสุขฯ เข้าไป
เร่งรัดดําเนินการแต่คงจะไม่ ๔ โมงเป๊ะคงจะยากคงจะเป็นบ่าย ๒ โมง ปัญหานี้ไม่ใช้ปัญหาครั้ง
แรกเป็นปัญหามานานแล้วคนเข็นรถมีคนเดียวแต่รถเข็นประมาณคร่าว ๆ ๕๐ คัน ก็เริ่มเข็น
ที่ละคัน ๆ ก็หน้าจะเสร็จก็ ๔ โมงเย็นครับ อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะให้กองสาธารณสุขฯ
เข้าไปดูแล ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ ครับ
นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับเวลานี้ตอนเย็นที่
บริ เ วณเขื่ อ นเรี ย งหิ น ของเรานี้ ป ระมาณ ๕ – ๖ โมงเย็ น จะมี น กอยู่ ฝู ง หนึ่ ง ขึ้ น มาแถวข้ า ง
ศาลหลักเมืองนะครับและก็มาส่งเสียงร้องบ้างอะไรบ้าง ก็จะมีพนักงานของเรานี้จะไปไล่นกตรง
นั้นเอาไม้ไปเคาะบ้างอะไรบ้างเขาอาจจะว่าเป็นเสียงรําคาญ แต่ผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติดีคือถ้า
เราจะไม่ให้มีนกตรงนั้นก็คงต้องโค่นต้นไม้ทิ้งหรือไม่ก็คงไม่ต้องไล่มันปล่อยมันไว้อย่างนั้นก็ต้อง
พิจารณาว่าจะทําอย่างไรกับตรงนี้ดี เพราะว่าบางคนเขาก็มาบอกว่าไปไล่เขาทําไมมันมาอาศัย
ก็ดีอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับ รักษาธรรมชาติเรื่องนี้เอาไงครับ เรื่องนกตรงศาลหลักเมืองนะครับ

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ครับ ไม่เป็นไรครับก็คงไม่ไล่ครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ก็คงต้องปล่อยไว้

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ครับปล่อยไว้ เดี๋ยวผมจะได้ไปบอกเขาว่าไม่ต้องไล่

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เอาอย่างนั้นและไม่ต้องไล่ปล่อยเป็นธรรมชาติ ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด ครับ

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาล คือวันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นวันลอย
กระทงทุกปี วันลอยกระทงนี้ผู้คนมามากมายนะครับเพราะเป็นวันที่ศาลเจ้ามีงิ้วด้วยและก็มา
ลอยกระทง ที่นี้ไอ้ลอยกระทงพอว่านะครับเขาปล่อยโคมไฟ ท่านประธานโคมไฟปล่อยลอยขึ้น

- ๙ ไปบนฟ้าก็อธิฐาน ๆ ได้สําเร็จก็ดีขึ้นไปสูง ๆ ไม่สําเร็จก็ลงหลังคา เมื่อปีที่แล้วนี้ที่บ้านผมลง
๒ ลูก ผมอยากให้ท่านผู้บริหารช่วยตักเตือนเขาหน่อยว่าให้ช่วยรัดกุม เพราะที่หัวยางเขาก็บ่น
มานะครับที่บ้านหัวยางฝั่งโน้นเขาบ่นมาก็ลงหลังคาบ้านเขาเหมือนกัน ปรากฏว่าเป็นสังกะสีก็
เบาหน่อยเขาก็นอนไม่หลับเหมือนกัน ต้องให้งานเลิกแล้วให้โคมไปหมดแล้วถึงได้นอนกันดึก
ครับ เขาปล่อยกันทั้งคืนครับ จึงอยากจะขอประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าเราจะทําอย่างไร
แบบไหนดีครับ ไม่ใช่วัวหายแล้วมาล้อมคอกมันก็ไม่ถูกนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ครับขอบคุณรองประธานสภาโสพล วงศ์สอาด ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
ครับกราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จริง ๆ วันนั้น
แถลงข่าวก็ได้คุยกับสื่อมวลชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับ เรื่องพลุเรื่องต่าง ๆ ที่มัน
เกี่ยวกับอันตรายที่มันเกิดขึ้นในส่วนของไฟ ก็ขอเรียนว่าจริง ๆ เป็นกฎหมายเขาห้ามนะครับแต่
ว่าห้ามขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แต่ว่าห้ามเล่นพลุ ก็อย่างไงเดี๋ยวผมให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์นะครับ คงจะออกเสียงตามสายครับว่า ที่นี้ไม่รู้ว่าตอนเราขายของนี้มีคนมา
ติดต่อไหม ไม่รู้กองไหนเป็นผู้ดูแลอยู่ขายของวันลอยกระทงคงต้องฝากดูแลด้วย เขาเรียกว่า
อะไรนะ โคมไฟครับ แต่ที่จริง ๆ มันคงไม่จุดที่เราที่เดียวนะมันมีหลายที่ ๆ จุดบางที่นอกเขตก็
จุดก็ไม่รู้โคมใครไปตก ไม่รู้โคมของเราหรือเปล่าไม่รู้ แต่ไม่เป็นไรของเราลองประสานดูไม่ให้
ขาย แต่ไม่รู้นะว่าเขาซื้อมาหรือยังนะถ้าซื้อแล้วก็จะเหนื่อยหน่อย แต่ถ้ายังไม่ซื้อก็ต้องรีบหน่อย
บอกเขา เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องมาทําสัญญากับเทศบาลฯ เรื่องเช่าที่
เขาจะรู้กันอยู่ว่าใครขายอะไรมั่ง ก็เรียนท่านประธานว่าจะดูให้ในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล ครับ

ครับขอบคุณท่านนายกฯ มีท่านใดจะขออภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณสุริยัน ศรีภักดี

นายสุริยัน ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านประธานครับมี
เรื่องหนึ่งที่บริเวณตรอกศาลเจ้าเมื่อก่อนได้มีน้ําไหล แล้วทําให้ชาวบ้านแถวนั้นเดือดร้อนนะ
ครับแล้วปัจจุบันได้ตรวจเช็คแล้วทราบว่าเป็นท่อประปาแตก แต่ก่อนหน้านั้นกองช่างได้ทุบพื้น
เพื่อเช็คว่าน้ํามาจากไหน ปัจจุบันได้รับทราบนั้นพื้นปูนที่ตอกศาลเจ้ายังไม่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข ชาวบ้านเขาร้องของบประมาณนิดหนึ่งครับ ช่วยซ่อมแซมพื้นปูนบริเวณตรอกศาลเจ้า
หน่อยครับขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับ ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
ครับกราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ
รองนายกเทศมนตรี
ท่านสุริยัน ศรีภักดี ที่ได้ตรวจตราเห็นความทุกข์ของประชาชนในเขตนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้
กองช่างไปสํารวจแล้วก็มาหารือกันแล้วตั้งงบประมาณซ่อมแซมต่อไปครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณศศิธร ลิ่วนภโรจน์ ครับ

นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องที่ดิฉันจะขอ
สมาชิกสภาเทศบาล
อภิปรายก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าตลาดนัดวันเสาร์นะค่ะ ขณะนี้มีการขายขยายเขต

- ๑๐ มาบริ เ วณหน้ า ศาลากลางบริ เ วณเขื่ อ นเรี ย งหิ น ก็ ข อให้ ท างคณะผู้ บ ริ ห ารจั ด การให้ อ ยู่ ใ น
ขอบเขตที่เรากําหนดไว้ว่า การตั้งขายสินค้าจะให้อยู่ในบริเวณเฉพาะถนนพรหมประเสริฐ
เท่านั้นและก็ให้ทางผู้บริหารไปตรวจตราดูนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ครับฝากไว้ด้วยนะครับ ช่วย ๆ ดูหน่อยเดี๋ยวมันรุกไป ๆ เดี๋ยวจะห้ามไม่ได้ ครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกท่านใดมีปัญหาขัดข้องใจเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย
ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
…………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
( นางสาวพรทิพย์ สินชัย )
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
( นายนิกร
โตจีน )
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่
............................................................ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายศักดิ์สิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์ )

