รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป 2556
ในวันจันทรที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
----------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายไพรัตน
พงษฤทธิ์
2. นายสุธรรม
พงษรักษ
3. นายเล็ก
พรวัฒนมงคล
4. นายชาติชาย
นิลสลับ
5. นางผุสดี
ภาคทวี
6. นางสาวณัฐิกา
พรวัฒนมงคล
7. นายพีระยุธ
คําแหงฤทธิ์
8. นายวัฒนสิทธิ์
ศุกรเกยูร
9. นายสมชาย
พรหมเอื้อ
10. นางสาวสุเมธา
ทองเสริมสุข
11. นายมานะ
รื่นญาณ
12. นางสาวภรรษณมณ นะลิตา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นางวันดี

สมาชิกสภาเทศบาล

ชูกาว

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
ยมนา
2. นางสาวภัทราวดี กาญจนวรกุล
3. นายเฉลิมโรจน
ภาคบุญมีเจริญ
4. นายประสิทธิ์
พวงภักดี
5. นางสาวปญฎา
พงษนาค
6. นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ
7. วาที่รอยตรีสมชาย โอนออน
8. นายชาญเจริญ
นาคะนนท
9. นางสมจิตต
เมนะสินธุ
10. นางสาวเฉลิมศรี อรรคพันธุ
11. นายดิเรก
อาบนาค
12. นางสุภาวดี
ทองดอนพุม
13. นางสาววรลักษณ บัวทรัพย
14. นางสาวสุรางครัตน หมายเจริญ
15. นายดนัทน
ยมนา
16. นางสาววิมลวรรณ วงษกําภู
17. นายโกศล
ไวยคณี
18. นางโสภาภัทรษ ชินศรี
19. นางสมฤทัย
กลอมเกลี้ยง
20. นางฟองนวล
แสงอุทัย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา , รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
นิติกร 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจําป 2556

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจําป 2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกหนังสือพรอมดวยระเบียบ
วาระการประชุมใหทานแลว สมาชิกมาประชุม 11 ทาน ครบองคประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ไมมี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่เจาหนาที่ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลาว เจาหนาที่ไดแจกเอกสาร ใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานแลวนะครับ รายงานการประชุม มีทงั้ หมด 16 หนา
มีสมาชิกทานใด ขอเปลี่ยนแปลงแก ไขขอ ความตอนใดหรือไมครับ
ขอเชิญครับ

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...10...ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง.....-.....ทาน)
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ใหคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
นํารางเทศบัญญัติงบประมาณ ที่รบั หลักการแลว ไปพิจารณาแปรญัตตินั้น
ขอเชิญคณะกรรมการสามัญ ประจําสภาเทศบาล เสนอผลการแปรญัตติ
ตอสภาเทศบาลทราบตอไป

๓
นางผุสดี ภาคทวี
คณะกรรมการ

- อานคําแปรญัตติ -

กราบเรี ยน ท านประธานสภาเทศบาลที่เ คารพ
ตามที ่ส ภาเทศบาล ไดสง รา งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจาย เพิ ่ม เติม (ฉบับ ที ่ 1) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่สภาเทศบาลลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติแลว และมีมติกําหนดเวลาแปรญัตติ
ในวัน ที ่ 20 กัน ยายน 2556 ตั้ง แตเ วลา 13.00 น. ถึง วัน ที ่ 23 กัน ยายน 2556 เวลา 08.30 น. ให
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลพิจารณาตามมติของสภาเทศบาล นั้น
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ที่เทศบาลไดแตงตั้งใหทําหนาที่ตรวจพิจารณารางเทศบัญญัติ
ตางๆ ไดมาประชุม ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน โดยประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2556 ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น.
ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ คณะกรรมการได มี ม ติ ใ ห นางผุ ส ดี ภาคทวี เป น ประธานกรรมการ
นายเล็ก พรวัฒนมงคล เปนกรรมการ และนายสมชาย พรหมเอื้อ เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ จึงไดประชุมรอรับคําแปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาล ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดขอยื่นคําแปรญัตติ
คณะกรรมการ จึงไดประชุม ตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยละเอียด เปนรายขอแลว
ผลการพิจารณาปรากฏวา ไมมีการแปรญัตติ ไมมีการแกไขเพิ่มเติม ตอนใด ขอใด จึงมีมติใหคงไว
รางเดิมทุกประการ จึงขอสงรางเดิมมายังประธานสภาเทศบาล เพื่อดําเนินการตอไป ขอบคุณคะ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกทานใดเห็นชอบในวาระที่ 2 (คงรางเดิมไว) โปรดยกมือ (สมาชิก
เห็นชอบ 10 เสียง) มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ (สมาชิก
ไมเห็นชอบ....-....เสียง) (งดออกเสียง....-....เสียง)
- เปนอันวา ผานวาระที่ 2 สมาชิกเห็นชอบใหคงรางเดิมไว
10 เสียง (ไมเห็นชอบ....-....เสียง) (งดออกเสียง....-....เสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมไว
ตอไป ผมขอมติทปี่ ระชุมในวาระที่ 3 สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โปรดยกมือ (สมาชิกเห็นชอบ 10 เสียง) สมาชิกทานใด
ไมเห็นชอบ โปรดยกมือ (สมาชิก ไมเห็นชอบ.....-.....เสียง) (งดออกเสียง
......-.....เสียง)
- เปนอันวา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

๔
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน
คาครุภัณฑ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวย คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
บางปะอิน เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตัง้ จายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ใน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดตั้งงบประมาณรายจาย ดังนี้
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
รายการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 46,500.- บาท ปจจุบันคงเหลือ 12,402.- บาท ขออนุมัติ
โอนลด จํานวน 12,000.- บาท
หมวดคาใชสอย
รายการคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 30,000.- บาท และโอนลดตามมติคณะผูบริหารทองถิ่น เมื่อวันที่
4 กันยายน 2556 จํานวน 10,000.- บาท ปจจุบันคงเหลือ 12,353.- บาท ขออนุมัติโอนลด จํานวน 3,700.- บาท
รวมขออนุมัติโอนลดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,700.- บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ
ดังรายการตอไปนี้
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนเงิน 15,700.- บาท ประกอบดวย

๕
1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
ราคา 14,000.- บาท
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.9 GHz หรือดีกวา จํานวน
1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB หรือมี
Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย
2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA ราคา 1,700.- บาท
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
รวมขออนุมัติโอนเพิ่มเปนเงินทั้งสิ้น 15,700.- บาท
ผูบ ริ หารท องถิ่น จึ งขอเสนอญั ตติเ พื่อ ขอรับ ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้ง จ ายเป น
รายการใหม จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ......-.....ทาน) (งดออกเสียง.....-.....ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในงบลงทุน คาครุภัณฑ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ - อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด ว ย คณะผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลบางปะอิ น มี ค วามจํ า เป น ต อ งเสนอญั ต ติ ต อ สภาเทศบาล
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ

๖
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา ครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจขออนุมัติของสภา
ทองถิ่น ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

ครุภัณฑ ดังนี้

เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดตั้งงบประมาณหมวดคา

ขอความเดิม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
งบลงทุน คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 38,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนตขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 110 ซีซี จํานวน 1 คัน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป พ.ศ. 2555 (ราคาที่กําหนดไมร วมอุป กรณ และคาจดทะเบียน) และตอ งมี
คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1650 – 2541 ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรที่ 7.3
หนา 82 ขอ 1
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 7,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กลองถายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล ขนาดความละเอียดไมต่ํากวา 12 ลานพิเซล
จํานวน 1 กลอง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนกลองคอมแพค
- ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสือ่ บันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมือ่ ขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน
- สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
- มีกระเปาบรรจุกลอง
ซึ่งมีความจําเปนตองจัดซื้อไวใชในกิจการของเทศบาล โดยจัดหาตามราคาในทองที่อยางประหยัด
(รายละเอียดปรากฏตามลักษณะเฉพาะของเทศบาล จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน และแผนพัฒนาประจําป 2556

ขอความใหม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
งบลงทุน คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ตั้งไว 37,500.- บาท

๗
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนตขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 110 ซีซี จํานวน 1 คัน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป พ.ศ. 2556 (ราคาที่กําหนดไมร วมอุป กรณ และคาจดทะเบียน) และตอ งมี
คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2350 – 2551 ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรที่ 7.3
หนา 82 ขอ 1
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 7,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล
จํานวน 1 กลอง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสือ่ บันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมือ่ ขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน
- สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
- มีกระเปาบรรจุกลอง
ซึ่งมีความจําเปนตองจัดซื้อไวใชในกิจการของเทศบาล โดยจัดหาตามราคาในทองที่อยางประหยัด
(รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเปนไปตามที่กําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน และแผนพัฒนาประจําป 2556
ผูบริหารทองถิ่น จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ใน
หมวดคาครุภัณฑ จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ.....-......ทาน) (งดออกเสียง......-.....ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวด
คาครุภัณฑ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

๘
นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติกัน
เงิน ในกรณีทมี่ ีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผกู พัน
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก ระบุวา
“ในกรณีที่ มี ร ายจ ายหมวดคาครุ ภัณฑ ที่ ดิน และสิ่ ง ก อ สร าง ที่ ยัง มิ ไดก อ หนี้ผู ก พั น และมี ความจํา เป นจะตอ งใช
จายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา
หนึ่งป”
เหตุผล
เนื่องจาก เทศบาลมีโครงการที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
จึงขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว 248,200.- บาท
1) เพื่อจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบปรับอากาศ หองกิจการสภา ชั้น 1 และหองเลขานุการปลัดเทศบาล ชั้น 2
และหองประชุมใหญ ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน (แหงใหม) หมู 9 ต.บานเลน ดังนี้
1.1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU จํานวน 1 ชุดๆ ละ 28,400.-บาท เปน
เงิน 28,400.-บาท (คาวัสดุ 25,400.-บาท + คาติดตั้ง 3,000.-บาท) ติดตั้งหองกิจการสภา ชั้น 1
1.2 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 9,000 BTU จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 15,800.-บาท เปน
เงิน 15,800.-บาท (คาวัสดุ 12,800.-บาท + คาติดตั้ง 3,000.-บาท) ติดตั้งหองเลขานุการปลัดเทศบาล ชั้น 2
1.3 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 45,500.-บาท เปน
เงิน 182,000.-บาท (คาวัสดุ 39,500.-บาท + คาติดตั้ง 6,000.-บาท/ชุด) เนื่องจากบริเวณที่ติดตั้งใชสายไฟและทอ
น้ํายาแอร ยาวเกิน 15 เมตร ติดตั้งหองประชุมใหญ ชั้น 3
รวม 6 ชุด เปนเงินทั้งสิ้น 226,200.-บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบระบายอากาศ หองกิจการสภา จํานวน 1 ชุด และหองประชุมใหญ
จํานวน 4 ชุด เปนเงิน 22,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 5 ชุด ๆละ 4,400.-บาท (คาวัสดุ 3,650.-บาท + คา
ติดตั้ง 750.- บาท) เป นเงิ น22,000.-บาท จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญ ชีร าคามาตรฐานครุ ภัณฑ
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- เพื่ อจ ายเป นคาจั ดซื้อ รถนั่ง สวนกลาง เครื่อ งยนตดีเ ซล ปริม าตรกระบอกสู บ ไมนอยกวา 2,500 ซี ซี
ขนาดไมเกิน 7 ที่นั่ง รวมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณมาตรฐานจากโรงงาน รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะที่
เทศบาลกํ าหนด จํ านวน 1 คัน ๆ ละ 1,500,000.-บาท จัดซื้อ ตามราคาทอ งถิ่น เนื่องจากไม อ ยูในบัญ ชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใชงานราชการ ในการเดินทางติดตอประสานงานราชการตางๆ ของ
หนวยงาน และเกิดประโยชนใชสอย มีความสะดวกรวดเร็ว ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และ
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. 2556-2558)

๙
2. กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ
รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว 15,700.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) ราคา
14,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA ราคา 1,700.- บาท
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 33,000.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป นค า จั ด ซื้ อ ชุ ด เครื่ อ งเสี ย งสํ า หรั บ แอโรบิ ก จํ า นวน 1 ชุ ด ๆ ละ 33,000.- บาท
ประกอบดวย เพาเวอรมกิ เซอร แบบสเตอริโอ ขนาด 8 ชองโมโน มีชองเสียบ USB เลน Mp 3 กําลังขับขางละไมนอยกวา
150 วัตต ที่ 8 โอมห ตูลําโพงพลาสติก ขนาด 15 นิ้ว 2 เมตร จํานวน 2 ตู พรอมเครื่องรับไมโครโฟน ไรสาย คลื่น UHF
พร อ มไมโครโฟนไร ส ายแบบครอบศี ร ษะ 2 ชุด สายลํ าโพงยาวไม นอ ยกวา 10 เมตร 2 เส น ขาตั้ง ลํ าโพง 1 คู
รายละเอียดตามคุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ และแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. 2556 2558)
4. กองชาง

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
ประเภทครุภณ
ั ฑสํานักงาน

ตั้งไว 95,000.- บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจรปด CCTV จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 95,000.-บาท เปนเงิน
95,000.-บาท รายละเอียดประกอบดวย
- เครื่องบันทึกภาพจํานวนไมนอยกวา 16 ชอง เมนูภาษาไทย ระบบ H.264]
- กลองอินฟาเรด ชนิดปรับเลนสได ขนาด 12 โวลท 500 แอมป จํานวน 8 ตัว
ซึ่ง มีค วามจํ า เปนตอ งจัดซื ้อ ไวใ ชใ นกิจ การของเทศบาล รายละเอีย ดปรากฏตามคุณ ลัก ษณะที่
เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาและถนน และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป ( พ.ศ. 2556-2558)

คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
1. โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ
ตั้งไว 99,200.- บาท
- เพื่อจายเปนคางานรื้อ ขนยายอาคารที่พักพนักงานดับเพลิงเดิม เพื่อปรับปรุงและกอสรางเปนอาคารเก็บวัสดุ
บริเวณอาคารสํานักงานแหงใหม รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาและถนน และแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2556 (สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการบริหาร
และการบริการ ยุทธศาสตรที่ 7.4 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน ขอ 8)

๑๐
2. โครงการกอสรางเสาธง และแทนวางศาลพระภูมิ บริเวณสํานักงานเทศบาล(แหงใหม) หมูที่ 9 ตําบลบานเลน
ตั้งไว 280,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางเสาธงและแทนวางศาลพระภูมิ บริเวณอาคารสํานักงาน(แหงใหม) หมูที่ 9 ตําบลบานเลน
รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที่ เ ทศบาลกํ า หนด ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟา และถนน และ
แผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2556 (สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการ ยุทธศาสตรที่
7.4 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน ขอ 1)
3. โครงการกอสรางปรับปรุงสะพานลงทาน้ํา เทศบาลซอย 2 หมูที่ 3 ต.บานเลน ตั้งไว 72,600.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงสะพานลงทาน้ํา เทศบาลซอย 2 หมูที่ 3 ตําบลบานเลน ขนาดกวาง 2.80 เมตร
ยาว 5.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 14.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน และแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2556 (สนับ สนุนยุท ธศาสตรที่ 1
ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาโครงสรา งพื ้น ฐานและสาธารณูป โภคใหม ีค วามสะดวก ยุท ธศาสตรที ่ 1.1 การก อ สร าง
ปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซม ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําในเขตเทศบาล ขอ 49)
4. โครงการกอสรางโรงจอดรถ (ชั่วคราว) ผูบริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนที่มาติดตอราชการบริเวณ
สํานักงานเทศบาล (แหงใหม) หมูที่ 9 ตําบลบานเลน
ตั้งไว 98,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถ (ชั่วคราว) ผูบริหาร พนักงานเทศบาลและประชาชนที่มาติดตอราชการ
บริเวณอาคารสํานักงานแหงใหม รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาและถนน และแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2556 (สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการบริหาร
และการบริการ ยุทธศาสตรที่ 7.4 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน ขอ 1)
ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่น จึ ง ขอเสนอญั ตติ เ พื่ อ ขออนุมั ติกั น เงิ น รายจ ายในหมวดคาครุ ภัณ ฑ ที่ ดิน และ
สิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาลคะ จากที่ทานคณะผูบริหาร ไดนําเสนอในเรื่องของ
การกันเงินงบประมาณไวในเรือ่ งของคากอสราง ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ
โครงการกอสรางเสาธง แลวก็เรื่องของลานจอดรถนะคะ ในรายละเอียด
ตามแบบแปลนไดมีเอกสารแนบดวยหรือเปลาคะ เพื่อประกอบการพิจารณา
เรียนถามดวยความเคารพคะ ขอบคุณคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานนายกฯ ครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

สํานักงานฯ เราเพิ่งสรางเสร็จใหมๆ นะครับ ตอนนี้ไดเงินจากทาน ส.ส. มา
เทลาน ก็เปนสวนหนึ่งเทานั้นครับที่ไดมา ก็ยังขอไปอีก 10 ลาน ที่จะทํารั้ว
ปายสํานักงาน แลวก็ทําทอระบายน้ํานะครับ เพราะปจจุบันน้ําขังหนา
สํานักงาน ซึ่งการกอสรางในรูปแบบตางๆ เราสรางสํานักงานฯ ขึ้นมาใหม
ที่เรามี 4 ไร ก็จะทําใหเหมาะสมกับสถานที่ เพราะวารอเงินที่จะไดเพิ่มมา
สิบกวาลาน โรงรถเราคิดวาจะทําแบบถอดได เพราะวาสงสารพนักงาน
ส วนใหญ เรามี ร ถ เพราะสํ านักงานฯ เก าก็ ไม มี โรงรถ สํ าหรั บผู มาติดต อ
ราชการดวย และสวนตางๆ ก็จะทําใหเหมาะสมนะครับ เพราะสิ่งตางๆ ตองมี
ราคากลาง มีมาตรฐานอยูแลวครับ และตองทําใหถูกระเบียบ เพราะถาไมถูก
ระเบียบก็ตองโดน สตง. สอบ และเรียกเงินคืน ขอบคุณครับ

๑๑
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ......-.....ทาน) (งดออกเสียง......-.....ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ

นายพีระยุธ คําแหงฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

สวัสดีครับผมนายพีระยุธ คําแหงฤทธิ์ ตอนนี้ผมมีปญหาประชาชนในหมู 8
เรื่อ งอุท กภัยน้ําทว ม เพราะบางหลัง คาเรือ นเขามีป ญ หาเรื ่อ งทางเดิน
ทราบวามีการประชุมเรื่องงบประมาณ และจะมีการสํารวจและลงพื้นที่กัน
เมื่อไหรครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานนายกฯ ครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

คืออยางนี้นะครับ พอน้ําเริ่มมาเนี่ยเราก็ไมไดนิ่งนอนใจ เมื่อวันศุกรที่ผานมา
ก็ไดใหทางประธานชุมชนกับผูใหญบานมารวมกันประชุมวางแผน เพื่อให
การชวยเหลือความเดือ ดรอ นของประชาชน และปกตินะครับ เราอยูริม
แมน้ําเจาพระยาสวนใหญ ที่นี้วาน้ํามาเนี่ยก็ประชุม และก็ใหทางประธาน
ชุม ชน ไปสํ ารวจวาตอนนี้ร้ํ าขึ้นซั ก 80 เซนเนี่ย บ านที่ เ ดือ ดร อ นหรื อ มี
ผลกระทบเทาไหรกี่หลัง ขณะนี้ก็ทยอยเขามาเรื่อยๆ ที่มาแจงไวนะครับและ
ก็ของเราเองเนี่ย เสาร อาทิตย ก็ไ มไดห ยุดงาน ก็ม าทํา งานกัน ตั้ง โตะ
เพื่อที่จะรับเรื่องเขียนคํารองของประชาชน ก็มีเขียนคํารองมาคอนขางมากแลว
ที่โ ทรมาก็เ ยอะเราก็รับ สายในเสา อาทิตยที่ผานมา เมื่อ เชาเราก็มีก าร
ประชุมกัน ตอน 09.00 น. กอนประชุมสภา ก็เรียกเจาหนาที่ทุกๆ คนนะครับ
หัวหนากอง ทานปลัด และก็ทั ้ง หมดนะครับ มาประชุม โดยเตรียมการ
วางแผนที่จะชวยเหลือประชาชนก็อยางไร ก็ขอใหใจเย็นกันนิดนึง เนื่องดวย
ประชาชนส วนใหญ แล วเนี่ยปลูกบ านริม น้ํา อันนี้คือ วาน้ําขึ้นมาเอ อ อยา
เรียกวาทวมเลยนะครับ เพราะวามันพึ่งขึ้นมาจากปกติ 1 เมตร และบางคน
ยังไมไดรับความเดือดรอนเทาไหร แตที่อยูริมแมน้ําเราเขาใจนะครับวาไดรับ
ความเดือดรอนแลว เราอยากใหเราดูสถานการณซักนิดนึงวาตอนนี้วางแผน
ตั้งทีมการทํางานแลว ไมวาจะเปนเรื่องคํารอง เรื่องการลงพื้นที่ถายรูปและ
เราก็มาวางแผนวาเราจะแจกกระสอบทราย แลวก็ทราย ตอนนี้ก็เริ่มวางแผน
กันแลว สั่งซื้อคอน เรื่อย ตะปูแลว และไมที่เรามีอยูเนี่ยเราดูวาจะทําอยางไร
เพราะวาวันนี้หลั งจากเราประชุมกันเสร็ จเนี่ยเจาหนาที่ จะออกไปทํางาน
นะครับ และเราจะรูไดเลยวาประชาชนที่เดือดรอนจริงๆ มีตรงไหนบาง
ตรงไหนตองทํากอนทําหลัง เพราะสวนใหญแลวเนี่ยจะตกใจป 2554 ซึ่ง
ซึ่งน้ํามันทวมมากตอนนั้นเราใหการชวยเหลือ ไมเ พียงพอ มันก็เ ลยทําให
บางบานไดบางบานไมได มันเลยทําใหเกิดความเดือดรอน คนก็เลยตื่นตัว

๑๒
กลัววาเดี๋ยวน้ํามาจะไมไดไม ก็มาเขียนคํารองขอกันไวกอน ขอเพื่อน้ําจะมา
แตบางบานเนี่ยยังไมไดเดือดรอนหรือยังไมไดรับความเดือดรอนก็เริ่มขอไม
กันแลว ซึ่งเราเองเนี่ยตั้งทีมงานในการออกไปดู เบื้องตนเนี่ยทางผูใหญบาน
ไดรับคําสั่งจากทางอําเภอ เพราะวาทานผูวาฯ ทานสั่งการมาที่ทางอําเภอให
ผูใหญบานออกทําการสํารวจ ตอนนี้ก็มีขอมูลของทางผูใหญบานสวนนึงแลว
อีกสวนนึงเราไดใหประธานชุมชนออกไปสํารวจเพื่อแจงอีกแรงนะครับ แต
เราเองเนี่ยไดเ อาขอ มู ล จากคนที่ เ ขียนคํารอ ง จากที่ ป ระธานชุม ชนและ
ผูใหญบ านมาประกอบกัน แล วก็ ให เจ าหนาที่อ อกไปสํ ารวจดวย และจะ
รวบรวมวาตรงไหนที่สําคัญและจําเปนที่เปนทางรวม ทางสาธารณะเราจะ
ชวยกอน แตอยางไรก็แลวแตเบื้องตนจากทางขอมูลเนี่ยน้ํามันตกทายเขื่อน
ในเขื่อนยังมีน้ําไมถึง 50 เปอรเซนตเปนบางเขื่อน แตน้ํายังรับไดอีกเยอะ
และก็มีชาวนายังไมไดเก็บขาวบางที่นะครับ ทานผูวาฯ ทานแจงวาหลังจาก
วันนี้และวันศุกรนี้จะมีการปลอยน้ําเขาทุง และเราก็จะไดรับผลกระทบนอย
ถาไมมีพายุหรือไตฝุนเขา ตรงนี้ก็ขอใหทาง เราช วยกั น ประชาสั ม พั นธ กั น
นิดนึงวาตรงนี้ถาอดทนได หรือพอจะชวยเหลือตัวเองไดก็ขอใหทําไปกอน
นะครั บ แตถาไมไหวจริ งๆลําบากจริง ๆ แจ งมาที่ท างเทศบาลเพราะเรา
พรอมที่จะทํางานแลวนะครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานมานะ ครับ

นายมานะ รื่นญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนประธานที่เคารพ ผมเดือดรอนจริงๆเลยเรื่องผักตบชวาในคลอง
ตอนนี้แนไปหมดเลย ผมอยากใหทางทานนายกลองประสานงานกับทาน
นายกแหลม เพราะตอนนี้มีเรือเก็บสวะจอดอยู 2 ลําที่บางกระสั้น คือไมได
ทํางานครับ ตอนนี้เรือสัญจรไมไดเลยครับ แนนไปหมด ก็มีอยูแคนี้ครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานนายกฯ ครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

ครับเรื่องผักตบกอ นน้ํามาเนี่ย เราก็ไดดําเนินการอยูแตชวงนี้ฝนตกหญ า
ขึ้นเร็ว เราก็ไปตัดหญากัน เจาหนาที่ออกไปตัดหญาแตบางสวนก็ออกไปลอก
ผักตบชวากัน เราไดทําแลวหลายคลองนะครับ พอดีน้ํามาเยอะเราก็ตองทํา
สะพานนะครับ แตต รงนี้เ ราไมไดทิ ้ง นะครับ เดี๋ย วจะดูใหจ ะชวยเหลือ
อยางไรได สวนทางชลประทานเนี่ยเขาเขาตอนที่สมเด็จพระบรมฯทรงเสด็จ
จักรยานนะครับ เราก็เอามาลอกครั้งนึงแลวในบริเวณหนาอําเภอ และ
หลังจากเราเขาก็เอาไปที่คลองเปรม ตอนนี้ก็ตักเก็บอยู แตเดี๋ยวจะลอง
ประสานดูนะครับ เปนอะไรที่วุนวายมากเพราะมาเนี่ยมีคาใชจาย คานูน
คานี่ แตไมใชวาเราจะตัดปญหานะครับ เราก็คิดอยูวาเดี๋ยวลองประสานไป
ถาเขาวางหรือเรือไมเสีย คนงานเขาพรอม เราจะประสานใหเขามาเก็บให
แตถาเขาไมวางชวย เดี๋ยวจะให เจ าหนาที่เ ราไปดูวาจะทํ าอยางไรไดบ าง
ขอบคุณครับ

๑๓
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานสุเมธา ครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

สวัสดีคะทานประธานสภา ดิฉันนางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข สมาชิก
สภาเทศบาล เรื่องน้ําทวมคะ อยากเรียนทานประธานฝากถึงทานผูบริหาร
นะคะ ซอยบานน้ําทวมสูงถึงประมาณ 80 เซนติเมตรแลว และก็ตองการ
สะพานรวมนะคะ เพราะวาเดินไปมาไมสะดวกนะคะ และก็จุดของหมู 8
คลองลัดนะคะ เรื่องผักตบชวาอยากใหชวยดูแลตรงนี้ดวยนะคะ ขอบคุณคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานนายกฯ ครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

ทานประธานสภาครับ เรื่องน้ําทวมเนี่ยเรามีขอมูลอยูเยอะพอสมควรแลว
เพราะวาจากขอ มูลป 54 ที่เราไดทําการชวยเหลือเนี่ยนะครับ มีทั้งหมด
110 ซอย ที่เราชวยเหลือไป หรือเปนระยะทางกวา 12000 เมตร ที่เรา
ทํามานะครับ ตรงนี่เรามีขอมูลในเบื้องตน บางที่เมตรกวา บางที่เมตรครึ่งก็
ยังมี เราไมไดนิ่งนอนใจนะครับเสา อาทิตย เราก็วิ่งดูนะครับเพราะวาผมก็
ไปหาทานนายอําเภอดวย ตรงนี้ก็วันนี้เราจะตั้งคณะทํางานแลวเพราะวาเรา
ดูวาตอนนี้กลุมใดที่จะเดือดรอนหนัก หรือวาตรงไหนทํากอนทําหลังนะครับ
แตเ ราก็ เริ่ม แลว ที่จ ะตั้ง ชุดลงไปตรงไหนกี่คนยัง ไงนะครั บ แตตอ งเขาใจ
นิดนึงวาน้ําไมไดทวมที่ใดที่หนึ่งที่เดียวนะครับ ทวมเนี่ยตอนนี้เยอะมากเลย
หลายสิบซอย แตวาเรามีเจาหนาที่หนักงานอยูไมเกิน 30 คนเอง การทํางาน
ก็อาจะชาหนอย ลําบากนิดนึง หรือหมูใดของที่จะทําเองหรือจะชวยเหลือ
รวมกับเทศบาลดวย เราก็ยินดีชวยเหลือไมยูคา ตะปู และก็ใหไมกระดาน
นะครับ เพื่อที่จะใหรวดเร็วเพราะวาบางบานเนี่ยไปถึงครึ่งทางจะถึงบาน
ตัวเอง แตไมไดรูหรอกวาในเขตเทศบาลทวมจริงๆ เนี่ยเทาไหรนะครับ จริงๆ
แลวเปนจํานวนหลายรอยหลังแลว แตเรากําลังคิดอยูวาน้ําจะมาเยอะหรือไม
ขึ ้น อีก เยอะไหม จะไดว างแผนจะทํ า สูง เทา ไหร และก็ห าวิธ ีก าร
ชวยเหลืออยางไร ตรงนี้เราก็ทํา และเราก็มีขอมูลเกาอยู ตรงนี้ไมเปนไรดี
แลวครับ ตรงไหนมีอะไรใหชวยแจงมา แตอยาลืมวามันมีหลายที่นะครับ ก็มี
เมื่อวันเสารก็แจงไปทางสํานักนายกรัฐมนตรี แลวแจงมายังปองกันจังหวัด
ปองกันจังหวัดก็โทรมาถามผม ก็ดีแลวนะครับไปแจงมีบานสามหลังพี่นองกัน
เขาบานไมไดไปแจงวาไดรับความเดือดรอนเทศบาลไมดูแลทําสะพาน ถาจะ
สรางจริงๆตอนนี้นะครับหลายสิบซอย ไมต่ํากวา 50 ซอยแลว แตเรากําลัง
มองอยูวาตอนนี้จะพอไหวไหม เพราะถาเกิดทําไปแลวน้ํามันลง หรื อมั น
ไมไดขึ้นจริงเนี่ย เราตองเสียเวลาที่มาทําเพราะวางานมันมีอีกเยอะ ไมวาจะ
เป นผัก ตบชวา ตัดหญ า หลายสิ่ งที่ เ ราตอ งทํ า ส วนคลองลั ดเนี่ยมันหนา
เสียดายเมื่อกอนหมดวาระที่แลวเนี่ย ทาน ส.ส.วิทยาเนี่ยใหงบประมาณมา
แตชาวบานไมยอมรื้อบาน เราก็ทําไมได จริงๆเนี่ยเราตองทําเขื่อน 1 เมตร
และเปนทางเทา 1 เมตร และทําเปนตลาดน้ําหรือพายเรือไดแตชาวบาน
ไมยอม เมื่อไมยอมเนี่ยเราก็เขาไปทํางานลําบาก เขาไปเอาไปลอกคลองจะ
ลํ าบากมาก พอเอาไปตั ก บ านเขาก็ จ ะพั ง ถาพั ง มาใครจะรั บ ผิ ดชอบ ก็

๑๔
ทํางานลําบากนะครับ ถาใครไปเห็นเนี่ยจะรูเลยวากระทั่งโซฟาทิ้งโยนลง
คลองไปเลย ทุกวันนี้เราปกปายประชาสัมพันธ รณรงคเสียงตามสาย แต
ชาวบานเนี่ยซื้อของเสร็จเหวี่ยงถุงกันลงไปเลย มันก็ทํางานยากเราก็เขาไป
ทําหลายครั้งแลวนะครับ ตรงนี้ก็อยากจะใหชวยกันประชาสัมพันธ ขอบคุณครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมี
ผมขอขอบคุณทานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผูทรงเกียรติทุกทาน
ที่เขารวมประชุม ผมขอปดการประชุมครับ
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