บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
…………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเจษฎา สี่พี่น้อง
๒. นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
๓. นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
๔. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
๕. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
๖.นายโสพล วงศ์สอาด
๗. นายนิกร โตจีน
๘. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง
๙. นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
๑๐. นายศักดิส์ ิทธิ์ กาญจนาศักดิ์ชัย
๑๑. นายทรงศักดิ์ ประสิทธิหัตถ์
๑๒. นายสุชาติ สรสิทธิ์
๑๓. นายสุธี ศรีภักดี
๑๔. นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
๑๕ นายเอกชัย ภู่เปี่ยม
๑๖. นายสุขสันต์ ลัทธิเดช
๑๗. นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
๑๘. นายนพดล เจริญหินทอง
๑๙. นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
๒๐. นายแสวง สงใย
๒๑. นายทวีศกั ดิ์ ประโยชน์งาม
๒๒.นายทรงพล วรรณลพ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายนพดล รอดรุ่งเรือง
๒. นายไพโรจน์ พัวพานิช
๓. นางสายชล ภาคศิริ
๔. นายสุวรรณ์ โมรา

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
(แทน) ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๕. นายสุชาติ อรุณเมือง
๖. นายไชยรัตน์ สระแจ่ม
๗. นายปกรณ์ ทองคําเจริญ
๘. นายสมโภชน์ พันธ์ศิริ
๙. นางสราวัลย์ ขําเอี่ยม
๑๐. นายถาวร มุมานะวงศ์
๑๑. นางสุกัญญา คล้ายสมาน
๑๒. นายวีระ จารุเพ็ง
๑๓. นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
๑๔. นายณัฐพงศ์ นวลแสง
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายนิกร โตจีน
เลขานุการสภาเทศบาล

๒ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ
(แทน) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ.วัดหัวยาง
(แทน) ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ. เขาท่าพระ
(แทน) ผ.อ. สถานศึกษา ร.ร.ทบ.บ้านกล้วย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศจังหวัด
ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้ ว ยนายกเทศมนตรี เ มื อ งชั ย นาทได้ ยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ชั ย นาท
เพื่อขอให้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔ เพื่อให้สภา
พิจารณาญัตติการขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อาคารดับเพลิง)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) จําลอง โพธิ์สุข
(นายจําลอง โพธิ์สุข)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

-

๓

-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑
และครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปให้ท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความตอนใดบ้าง
หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และครั้ง ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ให้สมาชิกสภาเทศบาลปฏิญาณตน
เชิญคุณทรงพล วรรณลพ

นายทรงพล วรรณลพ
“ข้าพเจ้า นายทรงพล วรรณลพ ” สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท ขอปฏิญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของข้าพเจ้า ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของปวงชนในเขตเทศบาลนี้ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ
ระเบียบวาระที่ ๔
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะ เหล่าสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อาคารดับเพลิง)
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ
แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ หน้า ๑๔ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้ ว ยกั บ ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ย กเลิ ก โครงการก่ อ สร้ า งอาคารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
(อาคารดับเพลิง) โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

-

๔ -

ระเบียบวาระที่ ๕
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุมตั ิจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการอื่น ( ประปาจังหวัดชัยนาท )
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ

นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ หน้า ๑๕ - ๑๗ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ด้ ว ยกั บ ญั ต ติ ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการอื่ น (ประปาจั ง หวั ด ชั ย นาท)
โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอเชิญคณะผูบ้ ริหาร เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย
รองนายกเทศมนตรี

แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
( รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ หน้า ๑๘ - ๒๒ )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณโสพล วงศ์สอาด

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม
รองประธานสภาเทศบาล นายโสพล วงศ์สอาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาทเขตที่ ๓ ขออนุญาตพูดเรื่องน้ําท่วม
ที่กําลังวิกฤติมากตอนนี้ ผมได้ดูข่าวทางทีวี ขอปรึกษาเรื่องพายุไห่ถัง ได้ถล่มบ้านเรือนไป
๕ หลัง ฝนตกหนักสามคืนสามวัน ที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่า น้ําที่ไหลมาลงแม่น้ําเจ้าพระยา
ยังไม่แน่นอนนะครับ อย่าคิดว่าลงนะครับ ที่ทําท่าลงทุกวันนี้ ลงแค่วันละนิด ผมตื่นเช้า
ขึ้ น มาก็ ไ ปสํ า รวจริ ม แม่ น้ํ า ถนนชั ย ณรงค์ ทั้ ง สาย ตลาดใต้ หั ว รอ ทราบข่ า วว่ า ขณะนี้
ประชาชนในเขตเทศบาลเอง (บางท่าน) ได้ไปดึงกระสอบออกจากที่ตั้ง ไปแล้วบางจุด ผม
เองเห็นว่าวันนี้เป็นวันประชุมสภา ผมไม่อยากจะไปต่อว่าเขา เลยนําเรื่องนี้มาพูดในสภาจะ
ดีกว่า เสียงตามสายก็ยังใช้ไม่ได้ ผมอยากจะให้นํารถกระจายเสียง ออกประกาศตั้งแต่ถนน
ชัยณรงค์ทั้งสายไปถึงหัวรอ ถึงตลาดใต้เลยถึงป่าช้าแขก ให้รับทราบว่า กระสอบวางเอาไว้
นั้น ยังอยู่ในช่วงวิกฤติอย่าไปดึงออกเลยครับ และเรื่องที่สองมีหลายท่านถามผมเพราะรู้ว่า

-

๕ -

วันนี้มีประชุมสภา ทางสภากาแฟได้มีข้าราชการบํานาญ ระดับผู้ใหญ่ ฝากถามผมและท่าน
อาจารย์นิกร ว่าเทศบาลมีนโยบายสร้างถนน กั้นเขื่อน ให้เป็นรูปเป็นร่างแบบถาวรใน
ระยะยาวหรือไม่ ผมเองรับปากว่าจะนํามาพูดในสภาให้ ไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้ท่านนายก
และคณะผู้บริหารเองก็คิดเรื่องนี้กันอยู่ เมื่อคืนได้ประชุมสภานอกรอบท่านนายกเองปรารภ
อยู่เสมอและคิดอยู่เรื่อย ๆ จะทําอย่างไรดี แค่ตอนนี้เราเองยังไม่มีตัวเงินเท่านั้น ฝากไว้ด้วย
๒ เรื่องนะครับ เพื่อที่ผมและสมาชิกเทศบาลเมืองชัยนาททุกท่าน เวลามีใครถามจะได้ไป
ตอบเขาถูก ค่อย ๆ คุยกันครับ ทางผมไม่ได้กดดันท่านนายกนะครับ เรารู้ๆ กันอยู่นะครับ
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกชี้แจง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
เรื่องสถานการณ์น้ําตอนนี้ ผมได้ดูข่าวตอนเที่ยงฝนตกหนักที่จังหวัดเชียงใหม่ น้ําเลื่อนตัวจะ
ลงมาที่เขื่อนภูมิพล จะปล่อยน้ําปริมาณที่มากขึ้น แต่หลังจากน้ําในเขื่อนยุบลงแล้ว ยังคง
ต้องระวังน้ําที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเองวิกฤติน้ําตอนนี้ยังคงไม่พ้นวิกฤติ เรายังคงต้อง
เสริ ม แนวกระสอบทราย ยั ง ต้ อ งใช้ กํ า ลั ง คนอี ก มาก และเรื่ อ งที่ น้ํ า ลดแล้ ว มี ค นไปดึ ง
กระสอบทรายอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเสียงตามสายอาจจะไม่ทั่วถึง อยากฝากให้
พี่น้องช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย อาจจะยังไม่แน่นอนคือถ้าเชียงใหม่หนักอยู่แบบนี้ เราต้องรับ
น้ําเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะขึ้นมาอีก ถึงน้ําจะลดลงไปบ้างสําหรับเรื่องการป้องกันก็คง
ต้องใช้งบประมาณเป็นร้อยล้าน เราค่อยมาว่ากัน ตอนนี้เรามาคิดว่าเราจะทําอย่างไร ค่อย
เสนอ ซึ่ ง ตอนนั้ น งบประมาณของรั ฐ มี จํ า กั ด น้ํ า ก็ ท่ ว มหลายพื้ น ที่ อยู่ ที่ รั ฐ บาลจะเป็ น
ผู้ตัดสินใจนะครับ ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณท่านนายก เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันควรจะมีแบริเออร์หรือยกระดับถนน
ประธานสภาเทศบาล ขึ้นไปครับ พวกเราท่านสมาชิกช่วยกันร่วมความคิด และเรื่องของเสียงตามสายผมเคยถาม
เจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันว่า มีช่างมาปรับปรุงแล้วหรือไม่อย่างไร ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ช่วยดูแลด้วยครับ มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านสุธี ศรีภักดี
นายสุธี ศรีภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมี
ปัญหาอยู่ ๒ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเหมือนกัน ขณะที่เราทําการอุดน้ําอยู่นั้นเมื่อวันที่
๑๕ ,๑๖,๑๗ กรมทรัพยากรธรณีได้มาขุดที่ดินทําแก้มลิง ทําอ่างเก็บน้ํา แต่ในเวลาเดียวกัน
พวกเขาได้ต่อคันกั้นหมู่บ้านอัญมณีไปกั้นที่ดินของชาวบ้าน ผมอยากจะขอร้องฝ่ายบริหาร

-

๖ -

ช่วยวางท่อจากที่ดินของชาวบ้าน ออกมาที่หนองคลี่ ท่อประมาณสัก ๔๐ ซม. ไม่เช่นนั้นน้ํา
ท่วมแน่ ตั้งแต่หมู่บ้านอัญมณี ล่องใต้ไปถึงคลอง เพราะว่าเขาลืมไปว่า เมื่อกั้นคันดินสูงแล้ว
มันจะเป็นที่เก็บน้ําภายในหมู่บ้าน ประชาชนจะเดือดร้อน ผมขอให้ฝ่ายบริหารให้ช่าง เอา
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. ไปใส่ให้หน่อยครับ และอีกเรื่อง
ครับ ท่อระบายน้ําระหว่างหนองคลี่กับหนองระแหง ผมกับทางรองปิยะไปสั่งปิดไว้ ท่อนี้วาง
มานานแล้วตั้งแต่ก่อสร้างคันกั้นน้ํา สมัยที่ชลประทานทําเอาไว้ไม่ให้น้ําท่วมตัวเมืองและให้
ท่วมตัวเมืองตั้งแต่หัวแหลมไปจนถึงปากเขื่อน ฝายน้ําล้นเป็นแก้มดินสําหรับเก็บน้ําอดีต
ผู้บริหารเก่า ๆ ได้สลับสับเปลี่ยนกันไปบ้าง คนหลังที่ขึ้นมาก็คิดแต่จะสร้างทาง เลยไปกั้น
ทางน้ําเข้า ท่อตัวนี้มีไว้สําหรับถ้าน้ําท่วมเมืองก็ดูดออกไป ผมขอเสนอให้เทคอนกรีตเสริม
เหล็กหรือธรรมดาก็ได้ อุดเลยน้ําข้างนอกจะได้ไม่ไหลเข้าเมือง ผมมีข้อเสนอแนะ ๒ ข้อครับ
ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกชี้แจง

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

( เกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกเสียง นาทีที่ 31.50 )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณภัณฑารักษ์ สินทรัพย์

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล

( เกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกเสียงนาทีที่ 38.45 )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุณท่านภัณฑารักษ์ ที่เป็นห่วงในสถานการณ์น้ํา และทุกคนด้วยที่เป็นห่วง
ประธานสภาเทศบาล เป็ น ใย เพราะพวกเราเองก็ ไ ม่ เ คยเจอสถานการณ์ น้ํ า แบบนี้ น้ํ า มากปี นี้ มี ม ากจริ ง ๆ
แต่ชัยนาทยังคงรอดพ้ นมาได้ ถือว่าเทศบาลเราเก่ง ต้องยกความดี ให้กับคณะผู้บริหาร
ให้กับทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกัน อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ให้ถือว่าพวกเราเถียงกัน
เพื่อหาผลประโยชน์คือการป้องกันน้ําท่วม นั่นเอง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ ขอเชิญคุณอานนท์
นายอานนท์ ลิ่วนภโรจน์
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
สมาชิกสภาเทศบาล
อานนท์ ลิ่วนภโรจน์ ถนนตรงบางตาทองผมสั่งให้ทางกองช่างไปซ่อมไว้ดีอยู่แล้ว พอมาเจอ

-

๗ -

น้ํางานนี้เข้าไปปรากฏว่าทรุดเป็นแถบ ทรุดน่ากลัวเอียงข้างด้วย เรียกว่าถ้ารถวิ่งเร็วรับรอง
คว่ําแน่นอน ผมอยากฝากให้ทางคณะผู้บริหารลองไปคิดดูว่าเราจะแก้ไขอย่างไร แต่ถ้ายังไม่
มีงบก็ไม่ว่ากัน เราหาวิธีโดยการเอาแผงไปกั้นไว้ก่อน และถ้าเรามีงบแล้วเราควรรีบซ่อมให้
เขาด้วย น้ําทําให้ถนนมีการทรุดตัว ตู้โทรศัพท์ยังเอียงไปด้วยเลยครับ ช่วยไปตั้งให้มันตรง ๆ
หน่อยเถอะครับ ผมไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร น้ําตรงนั้นก็ไม่ได้ท่วมหรอกนะครับ อยากให้
ทางกองช่างไปสํารวจและทําการแก้ไข เอายางไปราดถนนก็ได้ครับ เพื่อเป็นการประหยัด
ครับ ไม่ต้องเทคอนกรีตหรอกครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณแสวง สงใย

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณ
ท่านประธานที่ให้ผมได้พูด ที่จริงเรื่องฝั่งโน้นมีความเสี่ยงมากกว่าฝั่งนี้ครับ ท่านประธาน
ที่ผมว่าเสี่ยงนั้น คือ บุคลากรของเราไม่มีเราต้องใช้กําลังประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนแก่อยู่
บ้าน เมื่อน้ําเริ่มท่วมประชาชนทางโน้น เขาต่อว่าเราหาว่าเราทอดทิ้งเขาครับ ผมขอเรียน
ท่านประธานด้วยความเคารพ เพราะคนทางฝั่งโน้นไม่เห็นเราเลย ต่อมาผมได้รับความ
ร่วมมือกับท่านผอ. กองสาธารณสุขไปหาผม พอตกกลางคืนของวันที่ท่านนายกเรียกประชุม
ด่วนผมได้ไปขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก อบต. สมาชิกเทศบาลมีผมคนเดียว ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและพี่น้อง ประชาชนของชุมชนนั้น ทุกอย่างก็ดําเนินการผ่านไปแม้จะดี แต่
ก็กระท่อนกระแท่น จนกระทั่งท่านรองปิยะ ได้ข้ามฝั่งไปหาผมและร่วมประชุมกัน ต่อมา
ท่านนายกก็ตามไปอีก ทางประชาชนฝั่งโน้นก็มีกําลังใจกันมาก แต่แล้วทําไมทางใต้เห็นเสื้อสี
ส้ ม ไปกั น เยอะ และทํ า ไมทางนี้ ไ ม่ มี แต่ ที่ เ ห็ น เสื้ อ สี ส้ ม เยอะๆ นั่ น เป็ น ผมเอง สาเหตุ ก็
เพราะว่าผมเห็นประธานชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง การจะทําดําเนินการอะไร คงจะไม่
เหมื อ นผู้ ช าย ในเรื่ อ งความคล่ อ งตั ว ฉั บ ไว ผมได้ ติ ด ต่ อ มาทางสํ า นั ก ปลั ด คุ ณ ไชยรั ต น์
สระแจ่ม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ประสานไปทางกองสาธารณสุข ช่วยนําคนของ
เทศบาลไปช่วยชุมชนท่าชัยด้วย ทางผอ. สาธารณสุข ก็ได้ช่วยดําเนินการให้ และทําให้ทุก
อย่างดีขึ้น ด้วยเหตุผลที่จะกลัวเทศบาลจะถูกทอดทิ้ง ผมได้ดึงนายน้อย กองช่างและนาย
มณฑล สุขสําแดง ให้สองคนนี้อยู่ที่นี่ ให้ช่วยกัน กรอกทราย ขนทราย ขึ้นรถทําทุกอย่าง
เพื่อให้รู้ว่าเทศบาลไม่ได้ทอดทิ้งซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ต่อมาทุกคนเริ่มยิ้มออก เริ่มใจชื่น เพราะทาง
ท่านนายกและรองปิยะ สจ.สมชายได้นําทรายไป ทําให้พี่น้องประชาชนฝั่งโน้น ชื่นชมว่าทาง
เทศบาลไม่ทอดทิ้งเรานะ พวกเขามาช่วยเราผม ตัวแทนพี่น้องประชาชนฝั่งโน้นถือโอกาสนี้
มาขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลด้วย ขอบคุณครับ

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

๘ -

เชิญท่านโสพล วงศ์สอาด

นายโสพล วงศ์สอาด
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม
รองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตพูดความในใจอีกนิดครับ ท่านประธานครับ ที่พี่แสวงพูดมาก็ถูกว่า ทางฝั่งโน้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๖ คน เขต ๓ ท่าชัย หัวยาง ท่าไม้ ผมอยากจะขออธิบายให้ที่
ประชุมได้รับทราบครับ ผมเองได้รับคําสั่งจากท่านสจ. สมชาย สิทธิบรวงศ์ ที่มาควบคุมดูแล
แทนนายก บอกให้ผมอยู่ตรงนี้ จุดนี้หน้าวัดเลยไปถึงบ้านสุขสันต์เลย ท่านศักดิ์สิทธิ์และ
ท่านเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง ที่มาช่วยกัน ไม่ได้เลือกเขตแล้วครับ สมาชิกเขตอื่นก็มาช่วยกัน
ที่ผมเอามาพูดในสภาอยากให้ทางคณะผู้บริหาร ทางข้าราชการประจําได้รับทราบ ผมไม่ได้
ทอดทิ้งคนฝั่งโน้นนะครับ ทหารไปผมเองจัดการดูแลซื้อน้ําอัดลม บุหรี่ เลี้ยงไม่ให้เขาตําหนิ
เราได้ อาหารการกินมีพร้อมด้วยจากน้ําใจไมตรีของคนเทศบาลเราที่พูดมาวันนี้ไม่ได้มาต่อ
ว่ า สท.แสวง นะครั บ แต่ ม าพู ด เพื่ อ ให้ ส บายใจว่ า เราไม่ ไ ด้ ท อดทิ้ ง คนฝั่ ง โน้ น นายก
รองนายก สั่งการอะไร อย่างไร ก็ปฏิบัติตามทุกครั้ง ให้ไปแจกของก็ไปแต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่
กําลังวิกฤตไม่ได้ไป ท่านสจ. สมชาย ให้ช่วยคุมคนฝั่งนี้ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ทางเทศบาลเรา ไม่มีการทอดทิ้งนะครับ หัวยาง ท่าชัย ในเมือง ขณะที่เกิดวิกฤตนั้น
ประธานสภาเทศบาล แม้กระทั่งตัวผมเอง อยู่เขตที่ ๒ ยังวิ่งวุ่น ไปหมดทุกเขตเลยตรงไหนช่วยได้ผมช่วยทุกเขต
ไม่มีการแบ่งเขต สมาชิกทุกคนต้องช่วยดูแล เพราะรับอาสามาแล้ว อย่าไปคิดเลยครับมาว่า
เป็นคําสั่งใดๆ ท่านเชื่อผมเถอะครับ คิดว่าเราหาทางช่วยแก้ปัญหากันดีกว่า มีสมาชิกท่าน
ใด จะอภิปรายขอเชิญคุณแสวง สงใย
นายแสวง สงใย
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ว่าฝั่งโน้น
ไม่มีคนเทศบาล คือทางฝั่งโน้นเกิดวิกฤตมากและก็ไม่มีใครเลยนอกจากผมที่วิ่งอยู่คนเดียวผม
เลยไปปรึกษากับหัวหน้าสํานักปลัด ให้ประสาน ผอ. กองสาธารณสุขนําคนไปช่วยชุมชน
ท่าชัยด้วย เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ผมเองไม่ได้บอกว่าเทศบาลทอดทิ้ง ผมเองไม่อยากจะมี
ปัญหาครับ ผมได้รับความร่วมมือจากเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่นั้น แต่ที่ผมพูดนั้นหมายความว่า
ทําไมเห็นส่งไปช่วยแต่ทางใต้ได้ ทางเขาทําไมไม่ส่งแต่ผมก็อธิบายว่าผมเป็นคนขอไปเอง อันนี้
เรื่องจริงให้หัวหน้าต๋อย ช่วยยืนยัน ผมเองไม่ได้ต่อว่าเพื่อนสมาชิกคนไหนว่าไม่ไปเหลียวแล
ก็เห็นไปกันทุกคน แต่ที่ผมพูดเขาคงคิดว่าผมทอดทิ้ง ผมถึงต้องให้น้อยกองช่าง และมณฑล
สุขสําแดง ให้ไปช่วยที่ฝั่งโน้น ไม่ให้ไปไหนเขาจะได้เห็นว่าเทศบาลไม่ทอดทิ้ง ผมไม่ได้ใส่ร้าย
เทศบาลที่ได้เห็นพวกเสื้อสีส้มนั้น เพราะว่าผมเป็นคนนําพาไปเองทางเทศบาลก็ร่วมมือกันดี

-
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คือผมจะอธิบายให้ทราบว่าเขามองเราแบบนี้ แต่ว่าผมไปแก้ให้เข้าใจตรงกันแล้วว่าทางเรา
ไม่ทอดทิ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านรองปิยะ ทราบดีเพราะจะเจอกันบ่อยเกือบทุกวันก็ว่า
ได้ไปตลอดครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ขอขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก แสวง สงใย พวกเราไม่ ไ ด้ เ ข้ า ใจแบบนั้ น ครั บ พวกเรา
ประธานสภาเทศบาล เข้าใจแล้วครับว่าสมาชิกทุกท่าน ทุกคนทําดีที่สุดแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือ
ไม่ครับ ขอเชิญคุณกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
นายกิตติ์ชนม์ ศุภสิทธิกุลชัย
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องที่ผมจะ
สมาชิกสภาเทศบาล
พูดวันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงิน คือภาวะเช่นนี้เชื่อว่า ประชาชนไม่สามารถดํารงชีพ
ได้ อ ยากจะถามว่ า สถานธนานุ บ าลของเราพร้ อ มจะรองรั บ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร ภาวะแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาทรัพย์สินอะไรมาจํานํา ถ้าไม่ใช่
ทอง ถ้าเราไม่รับ ผมว่าเขาจะหาอะไรมาจํานํากับเราได้ที่จะดํารงชีวิตต่อไป เพราะทํามาหา
กินกันไม่ได้ และอีกเรื่องที่ท่านนายกต่อสู้น้ําท่วมมา ไม่ทราบว่าเราได้เงินอุดหนุนมาจากที่
ไหน เพราะเรายังต้องกันงบ ๓.๕ ล้านนี้ มาเพื่อแก้ไขวิกฤติที่ยังไม่หมดไป ช่วงที่ผ่านมาเรา
ได้รับเงินอุดหนุนจากที่ไหนที่ต่อสู้กับเรื่องน้ําท่วม ผมขอถามแค่นี้ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกชี้แจง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนั้น จริงๆ เงินเราไม่มีนะครับมีก็มีน้อย แต่ที่เรายึดโครงการนี้
เผื่อไว้ว่าเราต้องใช้ แต่จริงๆ เราก็ใช้ส่วนนี้ไปแก้ปัญหา กว่าจะได้รับงบประมาณใหม่ ทาง
ส่วนกลางเขาจะส่งเงินให้เราไม่ทัน เงินที่จะใช้เบิกเป็นเงินเดือนข้าราชการก็ไม่มี ก็จะเป็น
การตกเบิก และตัวเงิน ๓.๕ ล้านบาท จึงอยากให้สํารองไว้ก่อน แต่ที่ท่านสมาชิกถามว่า
ระหว่างที่น้ําเข้าอยู่นี้ เราเอาเงินที่ไหนใช้ ผมยังไม่ได้ใช้หนี้ใครเลย เป็นการติดกันเอาไว้ก่อน
เขาคงมีความมั่นใจในตัวเราว่าจะมีเงินให้เขา เป้าหมายของเราอยู่ที่จังหวัดที่จะช่วยเราได้
ทางเราไม่อยากจะพูดถึงท่านว่าเราต้องไปออกกันเอง แต่เราได้เล็งไว้แล้วว่าจะไปใช้เงิน
ตรงไหน ขั้นแรกเราจะใช้จากจังหวัดมากที่สุด เรียนท่านผู้ว่าฯ ไว้แล้วการของบต้องผ่าน
อําเภอ ๕๐ ล้านแรกผ่านไปแล้ว เหลืออีก ๕๐ ล้านหลังนี้ถ้ายังได้น้อยหรือไม่ได้ยังไง ยุ่งมาก
แน่นอน แต่ผมคาดว่าน่าจะได้นะครับ ผมเองได้เรียนท่านผู้ว่าฯ ไว้แล้วก่อนที่จะมาเพราะมี
การประชุม คุยกับท่านด้วยปากเปล่าแล้ว ท่านว่าให้สู้เต็มที่เป็นการผูกมัดไว้ก่อนว่าท่านสั่ง
ผมนะแต่จริงๆ ถึงท่านไม่สั่งผมก็สู้เต็มที่อยู่แล้ว ขอเรียนพี่น้องสมาชิกให้ทราบว่ายังไงเราก็

-
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พร้อม อุปกรณ์พร้อม ทุกอย่างพร้อมก็ไปตายเอาดาบหน้า เงินถ้าน้ําไม่ท่วมเดี๋ยวเราก็หาจน
ได้ อีกเรื่องผมอยากให้ท่านสมาชิกได้คิดอีกว่า การแก้ปัญหาน้ําท่วมนั้น ความคิดคงไม่
เหมือนกัน ผมเองก็ขัดแย้งกับคนหลายคน ขนาดว่าตั้งสติก่อนออกจากบ้านว่าจะไม่เถียงกับ
ใคร คือเป็นเรื่องของการวินิจฉัยไม่เหมือนกันคือ คําว่าวิกฤตมันแตกต่างกันมากเลยนะครับ
บางคนบอกว่าน้ําไหลริน ๆก็มันวิกฤต บางคนบอกว่ากําแพงจะพังก็วิกฤต มองไม่เหมือนกัน
ส่วนตัวผมจะมองในภาพรวม พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลแถวตลาดใต้จะไม่ค่อยเห็นผม
หรอก เพราะผมเองดูแล้วว่าตรงนั้น ไม่วิกฤต การแก้ไขปัญหาจะทํางานให้สําเร็จต้องไปแก้
ที่จุดวิกฤต บางที่จุดวิกฤตก็ไม่เหมือนกันอีก แต่ทางเราต้องฟังเขาไว้ด้วย แต่คนส่วนใหญ่จะ
เห็นแต่หน้าบ้านของตัวเอง ไม่ได้มองในภาพรวมทั้งหมด สําหรับท่านสมาชิกทุกท่าน อาจจะ
ต้ อ งถกเถี ย งกั น เพื่ อ เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หา ทางฝั่ ง โน้ น ทาง อ.ถาวร ท่ า นอยู่ ป ระจํ า การ
ตลอดเวลาไปเมื่อไรก็เห็นทุกครั้ง ผมขอชมเชยและฝากขอบคุณไว้ด้วยนะครับ ที่ทําหน้าที่
แทนเทศบาล ดูแลคนฝั่งโน้น และผมจะโทรคุยกันตลอดในเรื่องการวางแนวกระสอบทราย
กั้น เทศบาลเราได้กันกระสอบทรายเป็นแนวไปถึงวัดคงสวัสดิ์เลยนะครับ ถ้าตรงนั้นพังน้ําก็
ท่วมถึงทาง หัวยางเหมือนกัน ตรงนั้นเขาช่วยเหลือกันดีครับ แต่ทรัพยากรคนของเขาไม่มี
คือการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ต้องมี คน เงิน ภูมิศาสตร์ ที่ดีด้วยครับ เทศบาลเรามีความพร้อม
ในระดับหนึ่ง พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือดี เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาที่เรามองเห็น
ไม่ตรงกัน แต่สุดท้ายมันคือจุดประสงค์เดียวกัน เพียงแต่ไปไม่เหมือนกัน คิดคนละอย่างผม
ขอเรียนว่าเราเองได้ประสบการณ์จากน้ําท่วมครั้งนี้หลายอย่าง ประเทศญี่ปุ่นที่เขาเก่ง
เพราะอะไร เพราะประเทศเขาเจอภัยพิบัติบ่อย ๆ เขาแก้ปัญหากันบ่อย ๆ เกิดความคิด
ต่าง ๆ มากมายในการแก้ไขปัญหาในประเทศของเขา อย่างของเราเองเหมือนปีก่อน เราได้
แก้ไขปัญหาตรงบางตาทองน้ําอุดไม่ได้ เดียวนี้เราก็ไม่ ตื่นเต้น เพราะเราได้ผ่านตรงนั้น
มาแล้ว มันก็จะเป็นวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ น้ําเองมันก็มีวิวัฒนาการเหมือนกัน น้ําเพิ่มขึ้น
ทุกปี ผมไม่รู้ว่าภายภาคหน้าเราต้องเจอกับอะไรอีก การแก้ไขปัญหาครั้งนี้อยากให้เป็น
แบบยั่งยืน นโยบายของเราก็อยากให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยอยู่แล้ว หาทางแก้ไข
อุทกภัยแบบยั่งยืนให้ได้ เพราะฉะนั้นแล้วทั้งสองฝั่งรวมแนวกระสอบทรายทั้งหมด ๗ ก.ม.
ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ต้องใช้ทราย กระสอบทรายเท่าไร บางคนบอกว่าทําไมไม่เรียง
กระสอบเป็นพีระมิดยาว ๗ แถว ๘ แถว ท่านลองคิดดูสิว่าต้องใช้คน ใช้ทราย ใช้เงินเท่าไร
คือเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรให้ดีที่สุด แต่มันอาจจะทําไม่ได้ด้วยทรัพยากรด้วยคน แล้วสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เราคิดทั้งหมดอาจมีขัดแย้งกันบ้าง ไม่ตรงกันบ้างอย่าไปพูดถึงมันเลยครับ เอาเป็น
ว่าต่อไปนี้ถ้าน้ําเริ่มทรงตัวแล้วเอาเวลาไปดูแลพี่น้องประชาชน เราต้องเข้าไปดูแลนะครับ พี่
น้องประชาชนโทรมา ตรงไหนขาด ตรงไหนบกพร่อง รับปากไว้ก่อนครับแล้วค่อยไปหาทาง
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แก้ไขเอา อันนี้พอจะบรรเทาได้ และต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ช่วย
เทศบาลของเรา ส่วนพี่น้องข้าราชการก็เป็นหน้าที่อยู่แล้ว ส่วนตัวผมเองก็เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บางท่านที่ไม่มีความพร้อมเรื่องแรงก็
ช่วยในเรื่องอุปกรณ์ เช่น ท่าน ส.ท.ภัณฑารักษ์ สินทรัพย์ อาจจะออกมาบ้าง ไม่ออกมาบ้าง
แต่ก็ช่วยนํารถออกมาช่วยกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแทบทั้งสิ้นแต่เป็นคน
ละรูปแบบ อันนี้เราอย่ามาต่อว่ากันเองเลยครับ จริง ๆ น้ําจะเข้าบ้านใครก็ท่วมเหมือนกัน
ทุกคนครับ ผมเชื่อแบบนี้ว่าคนเราจุดประสงค์เดียวกันแต่แค่ความคิดต่างกัน ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกที่ช่วยชี้แจง ขอเชิญคุณวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอชี้แจง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของสถานธนานุบาล คือ เราได้เงินกู้มา ๓๐ ล้าน ที่เข้าสภาครั้ง
ที่แล้ว สถานธนานุบาลให้เป็นกองทุนสนับสนุนเทศบาล ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่งจ่ายให้ไป
เมื่อ ๒-๓ วันก่อน และวันนี้เราก็ใช้หนี้อีก ๕ ล้าน เหลืออีกประมาณ ๒๐ ล้าน คงไม่พอแต่
อาจพอบรรเทาได้สักพักเพราะ ตอนนี้เกิดวิกฤติน้ําท่วมประชาชนเดือดร้อนมาก ทุกที่ทุก
แห่งหน อยากจะขอรบกวนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาถ้าขอทําเรื่องกู้เงินอีกครั้งช่วย
สนับสนุนสถานธนานุบาลด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ตอนนี้ช่วยกันบรรเทาเรื่องน้ําท่วมก่อนแล้วกัน อย่าเพิ่งกู้บ่อยเลยครับ

นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล

( เกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกเสียง นาที 71.00 )

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกชี้แจง

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรามีคัน
กั้นน้ําด้านหลังเทคนิค น่าจะห่างจากระดับน้ําประมาณเมตรกว่า ๆ ได้รับรายงานจากท่าน
สมาชิกเสรี บอกว่าน้ํามาด้านหลังเทคนิคแล้ว แต่ว่าคงไม่ข้ามคันสูงประมาณใกล้ ๒ เมตร
ตรงนั้นเราได้ไปเปิดหน้าดินดูแล้ว คันน่าจะยังใช้ได้อยู่ ถ้ามีปัญหาเราคงอาจต้องรีบเสริม
กระสอบทราย หรืออาจต้องใช้คันดินต้องถามทางฝ่ายเทคนิคดูอีกที ว่าจะต้องทําอย่างไรขอ

-

๑๒ -

เรียนชี้แจงว่าทางเราได้ทําการตรวจสอบอยู่ตลอด และยังไม่น่าวิตกเท่าไรนัก ในความคิด
ผมนะ เราต้องเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดดูระดับน้ําจากทางเขาท่าพระ ขึ้นมามากน้อยแค่ไหน
ปั ญ หาของน้ํ า เขาท่ าพระคือ เขาไหลลงไป แต่ ไม่ มี ส ะพานยาวเหมื อนทางฝั่ งบ้า นหนอง
ตรงนั้นสะพานยาวน้ําไหลได้ตลอด ทําให้น้ําไม่ขึ้น แต่ทางเขาท่าพระต้องไหลไปเจอถนน
เจออู่ตะเภาทําให้น้ํามันเอ่อขึ้นมาได้ครับ เพราะฉะนั้นถนนเส้นที่จะไปตาคลีจะเกิดวิกฤต
เป็ น ปั ญ หาของเราทุ ก คน แต่ ว่ า ทางจั ง หวั ด เขาได้ ล งมาแก้ ไ ขแทน เพราะมั น เกิ น
ความสามารถเรา และอยู่นอกเขตที่เราจะทําได้ และตอนนี้ทางแขวงและทางจังหวัดก็ยัง
ดูแลอยู่ในจุดนี้ อย่างที่บอกการดูแลน้ํามันไม่จบ น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานั้ นยุบ แต่น้ําที่
ออกมาตามคันมันน่ากลัวกว่าครับ ต้องทําการเฝ้าระวัง ประมาทไม่ได้ ขอเรียนว่าตอนนี้เรา
มีแผนรับมือไว้อยู่แล้ว ถ้าน้ําขึ้นมาอีกเราต้องกันทางพหลโยธินด้วย เมื่อนั้นเราแก้ไขได้
ทันท่วงที ของคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ผมอยากจะฝากไว้อีกเรื่องนะครับ ทางกองวิชาการและแผนงานในขณะนี้ ตอน
ประธานสภาเทศบาล ที่เราประสบปัญหาอยู่ เราควรทําเป็นวีดีโอไว้เก็บภาพวิกฤตของน้ํารอบคัน ๒ ฝั่งควรเป็น
การบันทึกไว้ทั้งหมด และเรามาดูว่าจุดไหนเป็นจุดล่อแหลมของแต่ละปี ต้องแก้ไขเก็บไว้
ไม่ใช่ปล่อยให้ผ่านเลยไป ปีต่อไปเราก็มานั่งดูกันว่าตรงไหนเป็นจุดแข็ง ตรงไหนเป็นจุดอ่อน
ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับกองที่รับผิดชอบนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
นายทวีศักดิ์ ประโยชน์งาม
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ช่วงนี้
สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นเทศกาลกินเจ ผู้ที่เคร่งครัดก็จะถือศีล กินผัก ผมอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
อาหารดูบ้างว่าสุขลักษณะหรือไม่ โดยการขอสุ่มตรวจ เผื่อจะมีเนื้อแพะเจปลอมปนมา
หรือไม่นะครับ ขอขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอฝากกองสาธารณสุขด้วยนะครับ ขอเชิญคุณเสรี ภูววิเชียรฉาย

นายเสรี ภูววิเชียรฉาย
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่านครับ เนื่องว่า
สมาชิกสภาเทศบาล
น้ําไหลมาจากท่าข้าวโพด ทางหมู่บ้านของผมเอง พอจะมีพื้นที่กั้นน้ํา ทางทิศตะวันออกเข้า
สู่ตัวเมืองได้ ทางหมู่บ้านผม ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าก็ทําคันดินเสริมให้
( เกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกเสียง นาที 76.50 )

-

นายเกรียงศักดิ์ ม่วงทอง
ประธานสภาเทศบาล

๑๓ -

ขอขอบคุณคุณเสรี ภูววิเชียรฉายด้วย มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น อีกหรือไม่
หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.
(ลงชื่อ)

ผูถ้ อดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวพัชรา สงัด)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร โตจีน)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ และได้ทําการตรวจรายงานฯ เมื่อวันที่…………..............
เวลา ๐๙. ๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์เหลือง)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายภัณฑารักษ์ สินทรัพย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ / เลขานุการ
(นายแสวง สงใย)

