รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1 ประจําป 2556
ในวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ ๒๕๕6 เวลา ๑4.๐๐ น.
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผูมาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นายเล็ก
4. นางสาวณัฐิกา
5. นางผุสดี
6. นายชาติชาย
7. นางสาวสุเมธา
8. นายวัฒนสิทธิ์
9. นายพีระยุธ
10. นายสมชาย

พงษฤทธิ์
พงษรักษ
พรวัฒนมงคล
พรวัฒนมงคล
ภาคทวี
นิลสลับ
ทองเสริมสุข
ศุกรเกยูร
คําแหงฤทธิ์
พรหมเอื้อ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นางวันดี
2. นายมานะ

ชูกาว
รื่นญาณ

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นายเฉลิมโรจน
4. นายประสิทธิ์
5. นางสาวปญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. นางสาวภรรษณมณ
8. นางประภา
9. วาที่รอยตรีสมชาย
10. นางสาวเฉลิมศรี
11. นายดิเรก
12. นางสุภาวดี
13. นางสาววรลักษณ
14. นางสาวสุทัตตา
15. นายประกร

ยมนา
กาญจนวรกุล
ภาคบุญมีเจริญ
พวงภักดี
พงษนาค
เกตตะพันธ
นะลิตา
นิกรวัฒน
โอนออน
อรรคพันธุ
อาบนาค
ทองดอนพุม
บัวทรัพย
วาราชนนท
ฤทธิญาติ

นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล , เลขานุการสภาเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชาง
ผูอํานวยการกองศึกษา , รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายอํานวยการ
นิติกร 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
บุคลากร 5
นักพัฒนาชุมชน 4
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4

๒
16. นายชาญเจริญ
17. นางสาววิมลวรรณ
18. นายโกศล
19. นางโสภาภัทรษ
20. นางฟองนวล
21. นายดนัทน
22. นายประพันธ

นาคะนนท
วงษกําภู
ไวยคณี
ชินศรี
แสงอุทยั
ยมนา
ตรีบุบผา

23. นางสมจิตต
24. นายอาคม
25. นางสาวเกศวดี

เมนะสินธุ
พันธุนิล
ไวยคณี

วิศวกรโยธา 6ว
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
รก.นายอําเภอบางปะอิน
หัวหนาฝายธุรการ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐ น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําป 2๕๕6

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครัง้ ที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6 ซึ่งเจาหนา ที่ไดแจกหนังสือพรอมดวย
ระเบียบวาระการประชุมใหทา นลวงหนาแลว สมาชิกมาประชุม
…10…ทาน ครบองคประชุม ผมขอเปดการประชุม เชิญเลขานุการสภา
เทศบาล อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล -

ประกาศสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6
----------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจําป ๒๕๕5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจํา ป ๒๕๕6 ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๒8 กุมภาพันธ ๒๕๕6

๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่
๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6 ตั้งแตวันที่ ๑
กุมภาพันธ ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๒8 กุมภาพันธ ๒๕๕6
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6
ไพรัตน พงษฤทธิ์
( นายไพรัตน พงษฤทธิ์ )
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ 1 มีญัตติดวนเพิ่ม 1 ญัตติ เรื่อง การจัดซื้อกลองวงจรปด
แบบอินฟาเรด จํานวน 2 ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณดานขางอาคาร
ปองกัน และดานหลังอาคารสํานักงาน เนื่องจากกลองตัวเดิม
เสื่อมสภาพ ภาพที่ออกมาไมชัดเจน เบลอ มองไมรวู า ใครเปนใคร
จึงขอใหเปนระเบียบวาระที่ 4 นะครับ สวนเรื่องอื่นๆ เปลีย่ นเปน
ระเบียบวาระที่ 5 ขอบคุณครับ
เรื่องที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บางปะอิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5
สําหรับเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 เจาหนาที่ไดจัดสงใหกบั ทานลวงหนา
แลวนะครับ
ตามที่เทศบาลตําบลบางปะอิน ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป
(พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) ไปแลวนั้น
เทศบาลตํา บลบางปะอิน โดยคณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปะอิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕5 เพื่ อเป นการติ ดตามผลการดํ า เนิ นการแก ไ ขป ญ หาความ
ตอ งการของประชาชน ใหเปน ไปอยา งครอบคลุม ทั ่ว ถึง และทัน ตอ
เหตุการณ โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินการออกเปน ๗ ยุทธศาสตร
ซึ่งประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ภู มิทั ศ น ให ส วยงามและ
สงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาโครงสรา งพื้นฐานและสาธารณูปโภคให
มีความสะดวก

๔
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓ สร า งความปลอดภั ย และรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม อยางยั่งยืน
ยุท ธศาสตรที่ ๖ รัก ษาและสืบ สานศิล ปวัฒ นธรรมประเพณี
และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารและการบริการ
โดยไดมีการบรรจุแ ผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒ นาเทศบาล
ตําบลบางปะอิน (พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕7) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5
รวมทั้งสิ้น 321 โครงการ
เทศบาลฯ สามารถพิจ ารณาจัดสรรงบประมาณ ดํา เนินการ
ตามกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดจริง จํานวน 38 โครงการ คิดเปนรอยละ
๑1.84 เปน เงิ นงบประมาณที่ ได ดํ าเนิ นการได ตามศั กยภาพ จํ า นวน
28,197,770.50 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แ จกให
ทุกทานแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจําป 2555 เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่เจาหนา ที่ไดจัด สงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา ๑๐.๐๐ น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลาว เจาหนาที่ไดแจกเอกสารใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานแลวนะครับ รายงานการประชุมมีทั้งหมด 7 หนา
มีส มาชิกทานใด ขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอความตอนใดหรือไมค รับ ขอ
เชิญครับ

...............-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทา นใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการ
ประชุมโปรดยกมือขึ้น (ยกมือ.....9.....ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง
.....-.....ทาน)

๕
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕5
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕5

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในงบลงทุน
คาครุภัณฑ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบ ริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวย ผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตํา บล
บางปะอิน เพื่อขอรับ ความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจา ยเปนรายการใหม ในงบลงทุน
คา ครุภัณฑ
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวด
คาครุภั ณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปนรายการใหม ใหเป น
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ไดตั้งงบประมาณรายจาย ดังนี้

กองชา ง
งบลงทุน
คา ที่ดินและสิ่ง กอสราง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา ถนน
1) โครงการปรับ ปรุง ภูมิทัศ นถ นนอุด มสรยุท ธ ตั้ง ไว 165,000.- บาท ขอโอนลด จํา นวน
165,000.- บาท
2) โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 3 หมูที่ 4 ตําบลบานเลน ตั้งไว 350,000.- บาท ขอ
โอนลด จํานวน 350,000.- บาท
ขอโอนลด เปนเงิน 515,000.- บาท
กองการศึกษา
งบอุดหนุน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

๖
1) โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล ตั้งไว 4,760,600.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 2,663,700.- บาท ขอโอนลด จํานวน 200,000.- บาท
กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดลอม
งบดําเนินการ
คา ใชส อย
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ประเภทรายจา ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
โครงการรักชุมชนรักษสิ่งแวดลอม ตั้งไว 300,000.- บาท ขอโอนลด จํา นวน 300,000.- บาท
สํา นักปลัดเทศบาล
งบดําเนินการ
คา ใชส อย
แผนงานสรา งความเขมแข็งของชุมชน งานสง เสริมละสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
ประเภทรายจา ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
โครงการอบรมและทัศ นศึกษาดูงานการพัฒ นาคุณภาพชีว ิตใหกับ ผูส ูงอายุ ตั้ง ไว 250,000.- บาท ปจ จุบัน
ยอดเงินคงเหลือ 70,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 66,700.- บาท
งบกลาง
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบท.) ตั้งไว 991,100.-บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 110,000 บาท
ขอโอนลด จํา นวน 95,000.-บาท

รวมขอโอนลดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,176,700.- บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ดังรายการตอ ไปนี้
สํา นักปลัดเทศบาล
งบลงทุน
แผนงานบริหารทั่ว ไป งานบริหารทั่วไป
คา ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํา นักงาน
1. เพื่อจัดซื้อและติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารสํานักงานเทศบาลฯ แหงใหม ดังนี้
1) ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU จํ านวน 4 ชุดๆ ละ 46,500.- บาท (คาวัสดุ 40,500.- บาท + คา
ติดตั้ง 6,000.- บาท) เปนเงิน 186,000.- บาท (หมายเหตุ คา ติดตั้ง 6,000.- บาท/ชุด เนื่องจากบริเวณที่
ติดตั้งใชสายไฟยาวเกิน 15 เมตร)
2) ชนิดแขวน ขนาด 23,000 BTU จํานวน 5 ชุดๆ ละ 30,000.- บาท (คาวัสดุ 27,000.- บาท + คา
ติดตั้ง 3,000.- บาท) เปนเงิน 150,000.- บาท
3) ชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU จํานวน 2 ชุดๆ ละ 37,300.- บาท (คาวัสดุ 34,300.- บาท + คา
ติดตั้ง 3,000.- บาท) เปนเงิน 74,600.- บาท

๗
4) ชนิดแขวน ขนาด 15,000 BTU จํานวน 1 ชุดๆ ละ 26,000.- บาท (คาวัสดุ 23,000.- บาท + คา
ติดตั้ง 3,000.- บาท) เปนเงิน 26,000.- บาท
5) ชนิดแขวน ขนาด 40,000 BTU จํานวน 2 ชุดๆ ละ 52,300.- บาท (คาวัสดุ 47,800.- บาท + คา
ติดตั้ง 4,500.- บาท) เปนเงิน 104,600.- บาท
6) ชนิดแขวน ขนาด 12,300 BTU จํานวน 4 ชุดๆ ละ 16,000.- บาท (คาวัสดุ 13,000.- บาท + คา
ติดตั้ง 3,000.- บาท) เปนเงิน 64,000.- บาท
7) ชนิดแขวน ขนาด 48,000 BTU จํานวน 3 ชุดๆ ละ 55,900.- บาท (คาวัสดุ 51,400.- บาท + คา
ติดตั้ง 4,500.- บาท) เปนเงิน 167,700.- บาท
8) ชนิดแขวน ขนาด 23,000 BTU จํานวน 1 ชุดๆ ละ 33,000.- บาท (คาวัสดุ 27,000.- บาท + คา
ติดตั้ง 6,000.- บาท) เปนเงิน 33,000.- บาท (หมายเหตุ คา ติดตั้ง 6,000.- บาท/ชุด เนื่องจากบริเวณที่
ติดตั้งใชสายไฟยาวเกิน 15 เมตร)
9) ชนิดแขวน ขนาด 44,000 BTU จํานวน 1 ชุดๆ ละ 52,000.- บาท (คาวัสดุ 47,500.- บาท + คา
ติดตั้ง 4,500.- บาท) เปนเงิน 52,000.- บาท
รวม 23 ชุด เปนเงินทั้งสิ้น 857,900.- บาท (แปดแสนหาหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน)
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. เพื่อจา ยเปนคา จัดซื้อและติดตั้ง ตูส าขาโทรศัพท ขนาด 4 สายนอก 48 สายใน เปนเงิน 90,000.- บาท
สํา หรับ ติดตั้ง ในอาคารสํา นักงานเทศบาลตํา บลบางปะอิน (แหง ใหม) จํา นวน 1 ชุด (รายละเอีย ดปรากฏตาม
คุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด)
จัดซื้อตามราคาทอ งถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่ว ไป
ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. เพื่อจา ยเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารสํานักงานเทศบาล จํา นวน 26 ชุด เปน
เงิน 96,800.- บาท โดยมีร ายละเอียด ดังนี้
1) พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว (ฝงฝาเพดาน) จํานวน 18 ชุดๆ ละ 4,400.- บาท (คา วัส ดุ 3,650.บาท + คา ติดตั้ง 750.- บาท) เปนเงิน 79,200.- บาท)
2) พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว (ฝงผนังหรือติดกระจก) จํานวน 8 ชุดๆ ละ 2,200.- บาท (คา วัส ดุ
1,800.- บาท + คาติดตั้ง 400.- บาท) เปนเงิน 17,600.- บาท
รวม 26 ชุด เปนเงิน 96,800.- บาท
จัดซื้อตามราคาทอ งถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่ว ไป
ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด
4. เพื่อจา ยเปนคา จัดซื้อเครื่องโทรสาร (แบบใชกระดาษธรรมดา) จํา นวน 1 เครื่อง เปนเงิน 18,000.- บาท
สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่ว ไป
ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๘
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว 19,000.- บาท
1) เพื่อจา ยเป นค า จัดซื้ อ เครื่ องคอมพิว เตอร โนตบุ ค สํ า หรั บ งานสํ า นักงาน จํ า นวน 1 เครื่ อง เป นเงิ น
19,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา
2.2 GHz และมีความเร็ว ของหนว ยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีห นวยความจํา หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีห นวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํา นวน 1 หนว ย
- มีจ อภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํา นวน 1 หนว ย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขา ย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
กองชา ง
งบลงทุน คาครุภัณฑง านบา นงานครัว ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบสะพาย (ชนิดขอแข็ง) จํานวน 10 เครื่องๆละ 9,500 บาท เปนเงิน
95,000.- บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน ตั้ง จา ยจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

รวมโอนเพิ่มเปนเงินทั้งสิ้น 1,176,700.- บาท (หนึง่ ลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)
ผูบ ริหารทองถิ่น จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้งจา ยเปน
รายการใหม จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

...............-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติทปี่ ระชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ.....9.....ทา น) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง......-.....ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในงบลงทุน คาครุภัณฑ

๙
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอขอโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในงบลงทุน คาครุภัณฑ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบ ริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวย ผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย ใน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ไดตั้งงบประมาณรายจาย ดังนี้
สํา นักปลัดเทศบาล
งบกลาง
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบท.) ตั้งไว 991,100.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 15,000.- บาท
ขอโอนลด จํานวน 10,000.- บาท

รวมขอโอนลดเปน จํา นวนเงิน ทั้งสิ้น 10,000.- บาท ไปตั้ง จา ยเปน รายการใหม ในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ดังรายการตอ ไปนี้
กองชา ง
งบลงทุน คาครุภัณฑ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
ประเภทครุภัณฑสํา นักงาน
เปนเงิน 10,000.- บาท
- จัดซื้อกลองวงจรปด แบบอินฟาเรด ชนิดปรับเลนสได ขนาด 12 โวลท 500 แอมป ระยะการมองเห็น
ขนาด 20 เมตร จํา นวน 1 ตัว ๆละ 4,000.-บาท และระยะการมองเห็น 50 เมตร จํา นวน 1 ตัว ๆ ละ
6,000.- บาท เพื่อเปลี่ยนตัว กลองที่ติด ตั้งบริเวณดา นขา งอาคารปอ งกัน จํา นวน 1 จุด และเปลี่ยนตัว กลองที่
ติดตั้งบริเวณดานหลังอาคารสํา นักงาน จํา นวน 1 จุด ซึ่งตัว กลอ งทั้ง 2 ตัว ไดใชงานมาเปนระยะเวลานาน จึง
เสื่อมสภาพ การรับสัญญาณไมชัดเจน ภาพที่ปรากฏเบลอไมมีสี จึงจัดซื้อตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ (รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๐

รวมโอนเพิ่มเปน เงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น จึ ง ขอเสนอญั ต ติ เพื่ อ ขอรั บ ความเห็ นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้ งจ า ย
เปนรายการใหม จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

...............-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติทปี่ ระชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ.....9.....ทา น) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง.....-.....ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในงบลงทุน คาครุภัณฑ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข สมาชิก
สภาเทศบาลคะ จากที่ไดดูแ ผนโครงการพัฒนาในป 3 ปนะคะ ในป 55
เนี่ยปรากฏว า คื อตอนนี้ ค ะดิฉั นได รับ ป ญ หาน้ํา ล นท อนะคะ ที่ จ ากการ
ระบายน้ําไมทัน ทางไหลเขา หมูบา นพัก ชุมชนนะคะ หมูบา นธารทิพย
หมูที ่ 9 นะคะ ซึ่ งอันนี้ เป น ป ญ หาที่ชุ มชนไดป ระเมิ นภาพมาให นะคะ
พรอมทั้งวาดแผนที่มาใหดวย เดี๋ยวสักครูดิฉันจะนํา สงทานประธานดว ย
นะคะหนึ่ ง ชุ ด เพื่ อ นํ า เรี ย นถึ งท า นนายกเทศมนตรี นะคะ และก็ ค ณะ
ผูบ ริ ห ารเพื่ อที่ จ ะไดไ ปพิจารณาอีกครั้ งนึง นะคะ ภาพที่ ป รากฏก็คื อว า
ปญหาน้ําลนทอเนี่ย อัน นี้คือภาวะปกติคือมีน้ํา อยู เดี๋ยวอันนี้ใหนําเรียน
ทานประธานสภาชุดนึงเลยก็ไดคะ จะไดดูไปพรอมกันนะคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เจาหนาที่แจกใหคณะผูบริหารดวยครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณคะ ภาพแรกเนี่ยนะคะมันเปนน้าํ ลนทอที่เก็บภาพมาไดคอื วา ใน
ภาวะปกติ ที่ ฝ นยั ง ไม ต กนะคะ ก็ จ ะห า งจากปากท อ ประมาณซั ก 5
เซนติเมตร อันนี้ที่หมูบานธารทิพยนะคะ และก็เปนแผนทีส่ องนะคะจะเปน

๑๑
การแก ป ญหาที่ค นในชุ มชนหมูบา นธารทิพย ไดแ ตล ะหลัง คาเรื อนเนี่ย
ชว ยเหลื อกั นเอง โดยที่เขาคงจะตองมีจุ ดที่กําแพง ภาพแรกนะคะ เป น
กําแพงที่ระบายไปตรงฉางขาวนะคะ มีการเจาะกําแพงเพื่อที่ใหเวลาน้ําลน
ทอขึ้นมาเนี่ย ไหลออกไปที่ฉางขาวเพื่อไมใหน้ําไหลเขาหมูบานนะคะ ภาพ
ที่สองนะคะ ขวาบนเนี่ยจะเปนทอระบายน้ํา ของแตละบาน แลวก็มีวาลว
ปดเปดเวลาน้ําลนเนี่ย ก็เวลาฝนตกเนี่ยเขาจะตองรีบไปปดวาลว ตัวนี้ไมให
น้ําไหลเขาทอนะคะ และก็ภาพที่สามเนี่ยคะเปนภาพลางซายเนี่ย ก็จะเปน
เขาเรียกอะไรคะ เปนเขื่อนเหมือนเขื่อนถาวรเลย คือวาในแตล ะบา นเนี่ย
เขาจะทําทางขึ้นมาเปนถาวรเลย เพื่อกันน้ําที่เวลาลนขึ้นมาจริงๆ แลวไหล
ไปทางกําแพงไมทันนะคะ แลวก็ภาพขวาลา งนี่ก็จะเปนบา นเลขที่ 42/5
หมู 9 นะคะวาทํา ธรณีป ระตูสูงขึ้นมาเพื่อที่จะกั้นน้ํา สมมติวาน้ํา ออกมา
จริงๆนะคะ แลวก็จะสังเกตคือทุกบานจะทําอยางนี้เกือบทุกหลังคาเรือน
แลวก็ตอนนี้คือทําถาวรตลอดเลย เพราะวาหลั งจากที่น้ําจากที่ชาวบา น
บอกนะคะ คือน้ําฝนตกประมาณสัก 10 นาที น้ําก็ลนทอแลว นะคะ อันนี้
อยากนําเรียนทานประธานสภานะคะถึงทานนายกเทศมนตรีนะคะ แลว ก็
ผู บ ริ ห ารไดล งไปช ว ยดู นิดนึ งนะคะ ภาพแผ นที่ ส ามนะคะเป นเส นทาง
ระบายน้ําในหมูบานธารทิพยนะคะ ก็ภาพแรกนะคะก็จะมี อันนี้ผูนําชุมชน
นะคะ นาจะเปนทานเทิดศักดิ์นะคะชี้ทางระบายน้ําที่จากหมูบานลงทางที่
จะลงคลอง คลองลัดนะคะ ก็เปนทางที่ทอระบายน้ําไปทางที่อาคารพานิชย
หรือเรียกวาทาวนเฮา ส นะคะ ขวาบนเปนทางระบายน้ํา ในส ว นที่ ติดกับ
กําแพง ที่เขาไปยังที่เจาะรูอะคะ เจาะรูกําแพงเขาไปที่ฉางขาวหมูที่ 9 นะ
คะ และล า งซ า ยนะคะเป นภาพที่ ทอระบายน้ําจากสว นในของหมูบ า น
ออกมายังถนนนะคะ เสนดานผานทางดานเทศบาลเรานะคะ และขวาลา ง
นะคะเปนทอที่ ทอระบายน้ําเกาจากทั้งสองทางเขาไปลงกันที่จุดนี้ จุดที่ที่
ทานเทิดศักดิ์ไดชี้ภาพไวนะคะ น้ําทั้งหมดจะมาลงกันที่จุดนี้นะคะ แลว ก็
ไหลซึ่งมันไมทันนะคะ และก็ทานไดกรุณาวาดแผนผังสังเขปมาดว ยนะคะ
วาทอน้ําทิ้งในหมูบานธารทิพยเปนอยางไรนะคะ ก็จะมีเสนที่ 1 นะคะเปน
เทศบาลวางทอใหม ก็คือตั้งแตบานเลขที่ 42 นะคะทับ 1 จนถึงทับ 10
นะคะ ตรงจุดที่เปนชวงตอคือ 42/10 ตรงนี้คือเปนจุดในภาพแผนที่สาม
นะคะ ที่มีชวงรอยตอระหวางทอเดิมกับทอใหมนะคะ ตรงนี้ก็ในสวนที่สอง
เปนเสนขีดปะเนี่ย มันเปนทอน้ํา ทิ้งเดิมนะคะ แลวก็จุดที่ 3 เป นเสนทิ ศ
ทางการไหลน้ํา ลงสูค ลองนะคะ อันนี้ก็ดิฉันในฐานะสมาชิ กเทศบาล นํ า
เรียนเรื่องนี้นะคะ เพื่อใหทานนายกเทศมนตรี และก็ค ณะผูบ ริหารนะคะ
เราจะมีทางเยียวยาแกไขอยางไร ขอบพระคุณคะ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เชิญคณะผูบริหารครับ

๑๒
นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานสภาครับ ปญหาตรงนี้นะครับ จริงๆแลวเนี่ยเราไมได
ทอดทิ้ งหรื อว า เราไมได นิ่งนอนใจนะครั บ เราดํา เนินการมาตลอด แต
อยากจะเรียนอยางงี้นะครับวา เดิมเนี่ยตรงนี้เปนหมูบานของเอกชนนะครับ
ก็ทําการกอสรางแบบหลบเลี่ยงกฏหมาย ทํา ไมคอยถูกกับการขออนุญาต
นะครับ ในการที่จะทําเปนหมูบานนะครับ ทอระบายน้ําที่ไปออกเนี่ยก็ไป
ออกทางดานหลัง ซึ่งจริงๆแลวก็ไมถูกตอง แลวก็ไปออกทางดานที่มันมีซึ่ง
ไมใชที่สาธารณะ แลวการทําเนี่ยนะครับก็มีการฝงทอผานบานคนนะครับ
ผานบานคน คือน้ําทั้งหมดที่เนี่ยจะไปลงทางดานหลังของหมูบานนะครับ
หลังของหมูบา น แลวก็มีการพารทสองซอย คือซอยที่เมื่อกี้นี้ทานสมาชิกได
บอก คือบานเลขที่ 42/4 จนถึง 42/10 อะไรเนี่ยซอยนึงนะครับ บานซอย
นี้ซอยนึงนะครับ แลวอีกซอยนึงก็คือซอยที่เรียกวา ทาวนเฮาสเนี่ยละครับ
สองซอยนี้มกี ารทําทอเชือ่ มกันโดยผานบานคน ทีนี้เมื่อผานบานคนแลวเนี่ย
รุนทานนายอําเภอนัทธีเนี่ยนะครับ ซึ่งเปนปลัดจังหวัดแลวตอนนี้ก็ไดไปดู
กัน ชาวบานเนี่ยเขาไมยอมเพราะทอไปผานบานเขา ก็มีน้ําเสียน้ําหองน้ํานะ
ครับ มีอึมีอะไรตออะไรตางๆ ก็เขาไปแลวผานบานเขา แลวมันมีทอพักมันก็
ทําใหเหม็น เขาก็เลยเอากระสอบทรายไปอุด ซึ่งจริงๆแลวเนี่ยเราไปวา เขา
ไมได เพราะวาในบานเขาเขาซื้อแลวเขาสามารถจะทําอะไรก็ได ไปขอรอง
กันแลวอะไรก็แลว ก็ไมได ในเมื่ออุดตรงนี้เสร็จปบเนี่ยน้ํา มันไมมีทางที่จ ะ
ยอนจากที่ต่ํายอนมาที่สูง แล็วก็ออมอยางที่ทานสมาชิกบอกนะครับ ตรงนี้
มันก็เลยไมสามารถที่จะทําได แลวน้ําเนี่ยจริงๆไปออกดานหลังเนี่ยผมไปดู
กันแลวไปกับทานรองฯเฉลิมโรจนเนี่ย ไปออกตรงตนไทรเนี่ยจริงๆมันไมใช
ที่ส าธารณะที่วาคลองลัดคลองอะไรเนี่ย มันเปนที่ๆ มันมีตนไม มีตนไทร
และทุกวันนี้มันมีดินไปกลบไปอะไร แลวเราเคยจะเอาแม็คโครเขาไปขุด ไป
ระเบิดใหมันใหทอมันไหล แตวามันทําไมไดเพราะวา มันไมใชที่สาธารณะ
แลวมันก็เขาไปลําบากมาก ตรงนี้นะครับสาเหตุตรงนี้กอนนะครับ ที่มันเปน
มันไมใชวาเปนเพราะเทศบาลไปทําแลวเกิดมาจากเรา เราทําไมดีหรือวาเรา
ทําไว มันเปนจากเจาของโครงการทําไวผิดก็คือเอาน้ําไปออกดานหลัง แลว
แถมไปทําสองซอยมารวมกันโดยผานบานคน ซึ่งเมื่อเขาไปอุดแลวเนี่ย มัน
ไมมีทางเลยที่น้ํามันจะไปไหนได มันก็ตองไปเออจนเต็มทออยูตลอดกอน
แลว เมื่อมัน เต็ มจนเต็มที่แ ลว มันถึงจะยอนขึ้นมาไดเปนบางสวนนะครั บ
เบื้องตนเนี่ยเราหาวิธแี กไขนะครับคือ ไปลอกทอนะครับสวนหนึ่งเนี่ยเราไป
ลอกบอยมากนะครับ แล วอีกสาเหตุ นึงประชาชนเนี่ยเราตองยอมรับอยู
อยางวา เวลาเราซือ้ ทาวนเฮาสเนี่ยที่นะมันนอยนิด เราอยากจะใชประโยชน
ใหมันมากที่สุด ก็จะตอระเบียงหนา ตอนอกชาน ตอครัว ตออะไรก็จะเอา
หินเอาทรายไปกองไวหนาบาน เมื่อกองไวอยู กองที่จะทําการกอสรางเนี่ย
มันก็ไหลลงไปในฝาทอที่เปนทอระบายน้ํา เราเคยเวลาไปลอกเนี่ยนะครับ
ทรายเนี่ยเต็ม ทอเลย ทั้งทรายทั้งหินนะครับ ซึ่งชาวบ านเนี่ยไมให ความ
รว มมือ ไมช ว ยกัน แตเวลาเดือดรอนก็จะมาขอให เราชวย แต เวลาที่จ ะ

๑๓
ปองกันเนี่ยไมช ว ยกันป องกั น อั นนี้อีก สาเหตุนึงนะครั บ เราเนี่ยเข า ไป
ดําเนินการนะครับทุกครั้งที่เวลาที่ฝนตกเราก็จะเอาเครื่องไปสูบน้ํา แลวเรา
ก็ทําโครงการทําทอจากบานอาสามารถ ที่วาบานเลขที่ 42/4 ถึง 42/10
เนี่ยนะครับ แลวก็บา นลุงใจเราไดทําทอขึ้นมาเพื่อใหมันยอนกลับ ก็คือจาก
ที่ มั น ไหลไปอยู ท า ยซอย เราทํ า ให มั น ออกมาหน า ปากซอย เราก็ ไ ป
ดําเนินการแตเวลาทําเนี่ย ตองขอโทษจริงๆชาวบานไมเขาใจ จะเขาจะออก
รถ จะเขาจะออกลําบากก็บน วา ก็เกิดปญหามากมายนะครับ บานเมื่อเสร็จ
แลวเราไปทําเนี่ยนะครับ มีทั้งทอประปานะครับ ทั้งอะไรตางๆมากมายนะ
ครับแตเราก็ทําให ออกถึงบานลุงใจนะครับ แลวเราก็ทํา ตอมาจนถึงหนา
ถนนใหญนะครับ ทําเพื่อที่จะใหมันออกมาถนนใหญ แตเนื่องดวยตอนนั้น
เนี่ย ถนนดานหนาเนี่ยมันไมมีทอ ระบายน้ําที่จะเชื่อมมาตอกับเทศบาล แลว
ไปออกคลองนะครับ ตรงขางเทศบาล อบต.เกาของปราสาททองเนี่ยนะครับ
เสร็จแลวทอมันไมมี เมื่อเราทํายอนออกมาน้ํามันก็ไปลําบาก แตมันมีจะเปน
เหมือนเป น คู นะครั บ เป น ร องน้ํา เล็กๆ ซึ่ งตรงนี้น้ํา ก็เลยเวลาที่มันย อน
ออกมาเนี่ยมันก็ไมมีที่ไปครับ พูดกันงายๆไมมีที่ไป มันก็ลําบากหนอย แต
ปจจุบันเนี่ยนะครับเราคิดแลวก็หาวิธกี ารแกไขอยูนะครับ แตตองยอมรับวา
มันลําบากจริงๆ เพราะวาเขาทําแผนผังเขาทําไวเนี่ยมันไมดี แลวการทีเ่ ราไป
แกไขหลังจากที่ค นอยูแลวเนี่ย มันทํา ลําบาก แตเราก็คิดนะครับไมใชคิ ด
ตอนนี้เรามีหนทางนะครับเพราะวาถนนมันขยายแลว เราก็ขอรองใหเขาทํา
ทอ 1.20 เมตรเนี่ย จากหนาเทศบาลเนี่ย จากริมคลองเนี่ยนะครับยาวมา
จากบานเฮียแกวเนี่ย ยาวไปจนถึงสี่แยกไฟแดงเลยเพื่อรองรับ เพราะเรา
ตอรองเขาวาคุณตองทํานะ ถาคุณไมทาํ ผมไมใหพื้นที่คุณ ก็ตกลงเขาก็จะฝง
ทอ 1.20 เมตรไปจนถึงสี่แยกไฟแดง ทีนี้ละครับเราก็ใหชางไปดูวาทอตัวนี้
ตอ งให ต่ํา กว า ท อ ที่ เราทํ า มารั บ ไว นะครั บ ที่ ว า เราไปทํ า ไว จ ากบ า นอา
สามารถตอมาถึงบานลุงใจ จากบานลุงใจเนี่ยนะครับเราก็ทําบานครูบัญญัติ
เนี่ยนะครับ บานลุงใจบานครูบัญญัติเนี่ย เราก็ทําตอไปจนถึงปากทางที่ซอม
โทรทัศนนี่ ทีนี้ถามันมีทอแลวน้าํ มันจะมีทางไป เมื่อน้ํามาในทอแลวก็จะตอ
กันไปแลวก็มาลงทอใหญแลวก็จะลงคลอง ผมคิดวาตรงนี้นาจะแกไขได อัน
นี้ประการแรกนะครับที่เรากําลังดําเนินการอยูนะครับ เขากําลังเอาทอมา
วางแลว เดี๋ยวพอฝงทอเราจะไดดูกันวาจะไดไมไดอยางไรนะครับ ประการที่
สองเนี่ย งบ 350,000 ลาน แผนปองกันน้ําทวมเนี่ย ผมก็ไดทําเรื่องขอรื้อ
ทอทั้งหมู บานนะครับ ชางไดทํา รื้อทอทั้งหมูบา นเพื่อที่จะวางระบบใหม
ทั้งหมด อันนี้ก็เปนที่บุญวาสนาวาถางบประมาณไดนะครับ เกิดเงินไดมา
จริงๆ อันนี้ก็จะรื้อใหใหมเลย และก็จะทําทางออกดานหนาเพื่อใหมันไปได
นะครับ แตก็ลําบากคนที่อาศัยอยูหนอย เพราะมีรถนะครับตองเขาออกก็อา
จะมีการทะเลาะเบาะแวงกันบางระหวางทํา แตนี้ก็ตองบอกกอนนะครับวา
ถาเรามีงบเราจะเขาไปดําเนินการประการทีส่ องเนี่ยนะครับ แตถาเราไมมงี บ
เราก็จะของบจากหนวยงานอื่น ไมวาจะเปนแผนพัฒนาจังหวัด หรือจะเปน
ทางกรม ทางกระทรวงตางๆนะครับ เราก็จะทําเรื่องไปแตทุกอยางนี่เราทํา

๑๔
โครงการทําแผนไวหมดแลว เรารออยางเดียวคือเงิน ถามีเงินเราก็ทําแผนที่
สอง แตแผนแรกนี่ถา ทอทําเสร็จนะครับ กําลังวางและ พอทอวางเสร็จนี่เรา
มาดูกันวาจะบรรเทาความเดือดรอนไดไหม ถาทําไดก็ตรงนี้ก็เราก็จะไมรื้อ
เพราะวาถารื้อเนี่ยปญหามันจะเยิ่นเยอตรงที่ประชาชนจะเอารถเขาบา น
ไมได แลวก็ทอประปา แลวก็สิ่งตา งๆ ที่ทํา ไวเนี่ย มันจะคอนขางทํางาน
ยากครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณทานนายกนะครับ สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม
ครับ สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆอีกหรือไมค รับ ถาไมมีนะครั บ ผม
ขอบคุณคณะผูบริหาร ทานสมาชิกทุกทาน และก็ผูทรงเกียรติทุกทานนะ
ครับที่มารวมประชุมในครัง้ นี้นะครับ ถาไมมีอะไรแลวนะครับ ผมขอปดการ
ประชุมครับ ขออนุญาตนะครับ มีเรื่องประชาสัมพันธอีกนิดหนอยนะครับ
คือเรื่องอบรมโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุนะครับของป 2556 นะครับ
สมาชิกทานใดนะครับที่จะไปรวมกับโครงการนี้นะครับ เดี๋ยวติดตอทาน ผอ.
สมชายนะครับ ในวันที่ 27,28 นะครับ วันที่ 27 อบรมนะครับและก็วันที่
28 ออกเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ มีสมาชิก
ทานใดพอมีเวลานะครับรวมไปกับคณะของเรานะครับ ก็เรียนเชิญนะครับ
ติดตอที่ ผอ.สมชายไดครับ ขออนุญาตสมาชิกอีกสักนิดนะครับ พอดีเรามี
แขกผูมีเกียรติมารวมประชุมกับเราดวยนะครับ ทาน ป.อาวุโส มีอะไรจะ
กลาวกับสมาชิกไหมครับ

นายประพันธ ตรีบุบผา

วันนี้นะครับนั่งฟงหลายๆเรื่องก็ การประชุมก็เปนไปดวยความเรียบรอย
ปลัดอําเภอ(จพง.ปกครองชํานาญการพิเศษ) ดีนะครับ และก็มีการสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ และก็ตรงนี้
รก.นายอําเภอบางปะอิน
ทางฝายบริหารเนี่ยก็คงจะรับไปแกไขนะครับ ก็เรียนทุกทานวาสภาเทศบาล
และก็ผูบริหารเนี่ยคงจะตองเดินไปดวยกันนะครับ นั่นหมายความวา เมื่อมี
ปญหามีอะไรแลวเนี่ยในสวนของทางสภาเนี่ยแจงมา หรือแมแตการในเรื่อง
ของการอนุมัติในเรื่องของโครงการงบประมาณตางๆเนี่ยทางผูบ ริหารก็ไป
ดําเนินการนะครับ ก็ฝากนะครับวาหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในทองถิ่นเนี่ย คน
ทองถิ่นเนี่ยยอมรูเรือ่ งราวนะครับเปนอยางดีนะครับ ผมคาดวาปญหาตางๆ
เนี่ยเมื่อเราร ว มมื อร ว มแรงร ว มใจแล ว ก็ ค งจะแกไ ขไดดีนะครั บ วั น นี้ ก็
ขอขอบพระคุณทุกทานนะครับ ครับและก็ยินดีนะครับที่ไดมาฟงในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของเทศบาลตําบลบางปะอิน ขอบพระคุณครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เลิกประชุมเวลา 14.45 น.

ครับ ก็ขอบคุณทาน ป.อาวุโสนะครับ ในนามของเทศบาลและสมาชิกนะ
ครับ ก็ขอบคุณทาน ป.อาวุโสไวอยางสูงนะครับ ถาไมมีอะไรแลว ผมขอปด
การประชุมครับ
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(ลงชื่อ)

วิมลวรรณ วงษกําภู
(นางสาววิมลวรรณ วงษกาํ ภู)

ผูบันทึกเสียงการประชุม

(ลงชื่อ)

ดนัทน ยมนา
(นายดนัทน ยมนา)

ผูถอดรายงาน/พิมพรายงาน

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)
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