รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป 2556
ในวันศุกรที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 09.00 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. นางวันดี
ชูกาว
11. นางสาวสุเมธา
ทองเสริมสุข
12. นายมานะ
รื่นญาณ
13. นางสาวภรรษณมณ นะลิตา

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

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. นายสุวัฒน
ศรีกุหลาบ
15. นางสาวสุรางครัตน หมายเจริญ
16. นางสาววิมลวรรณ วงษกําภู
17. นายโกศล
ไวยคณี
18. นางโสภาภัทรษ ชินศรี
19. นางสมฤทัย
กลอมเกลี้ยง
20. นางฟองนวล
แสงอุทัย
21. นายพยนต
จันทรโรจนี
22. นายอํานวย
ศรีไพศาล

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา , รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
นิติกร 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
นักพัฒนาชุมชน 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
กรรมการชุมชน หมู 6
ประธานชุมชน หมู 7

๒
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
และเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
ประจําป 2556

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 3 ประจําป 2556
เนื่องจากผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดเสนอญัตติเรงดวน
เพื่อขออนุมัติกันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่ง กอ สราง
ที่ยัง มิไ ดกอ หนี้ผ ูก พัน เนื่อ งจากไมส ามารถดํา เนิน การใหแ ลว เสร็จ
กอ นสิ ้นปง บประมาณ พ.ศ. 2556 จึง ตอ งเปด ประชุม สภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป 2556 ในวันนี้
ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกหนัง สือ พรอ มดวยระเบียบวาระการประชุม
ใหทานแลว สมาชิกมาประชุม 12 ทาน ครบองคประชุม ผมขอเปด
การประชุม เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล -

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6
----------------------ดวยนายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน รายงานวา มีความประสงคขอเปดประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2556 เนื่องจาก มีความจําเปนที่จะตองขอรับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาล ในญัตติตางๆ ในเดือนกันยายน 2556 แตเนื่องจากไมอยูในสมั ยประชุมสามัญ ประจําป จึง ขอเปด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2556 มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2556
ถึงวันที่ 18 กันยายน 2556
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒6 แหงพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6
ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 18 กันยายน ๒๕๕6 มีกําหนด 15 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6
วิทยา ผิวผอง
(นายวิทยา ผิวผอง)
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และตามหนัง สื อจั ง หวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ อย 0023.4/11835 ลงวันที่ 17 กั นยายน 2556 อนุญาตให
เทศบาลตําบลบางปะอิน ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2556 มีกําหนด 9 วัน
ตั้งแตวันที่ 19 - 27 กันยายน 2556 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒6 วรรคสอง แหง พระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

บัดนี้ ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลว และเทศบาล
ไดประกาศใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 ตามประกาศเทศบาลตําบลบางปะอิน ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
จึงแจงใหทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่เจาหนาที่ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลาว เจาหนาที่ไดแจกเอกสาร ใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานแลวนะครับ รายงานการประชุม มีทงั้ หมด 14 หนา
มีสมาชิกทานใด ขอเปลี่ยนแปลงแก ไขขอ ความตอนใดหรือไมครับ
ขอเชิญครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพคะ ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาลคะ ขอแกไขหนาที่ 13 นะคะ ตรงที่สมาชิกฯ ไดพูดนะคะ
ตรงชวงแรกเลยนะคะ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล ไม ใชส วัส ดีคะ
แลวก็ซอยบานน้ําทวมนะคะ ตรงนี้จําไดวา พูดในวันนั้นวา ซอยชุมชนบาน
นายเลื่อน บอตาโล นะคะ เดี๋ยวเขาใจผิดไปวา พอไปอานแลวกลายเปนวา
เขาใจผิดไป ขอบคุณคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...11...ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทาน) (งดออกเสียง...-...ทาน)
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

๔
นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติ
กันเงิน ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 วรรคแรก ระบุวา
“ในกรณี ที่ มี ร ายจา ยหมวดค าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ที่ ยั ง มิ ไ ด ก อ หนี้ ผู ก พั น และมี ค วามจํา เป น จะต อ ง
ใช จ  า ยเงิ น นั้น ตอ ไปอีก ใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น รายงานขออนุม ัติก ัน เงิน ตอ สภาทอ งถิ่น ไดอีก ไมเ กิน
ระยะเวลาหนึ่งป”
เหตุผล
เนื่องจาก เทศบาลมีโครงการที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
จึงขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ดังนี้

สํานักปลัดเทศบาล

โครงการจา งเหมาตกแตง บริเ วณสว นหนา ประชาสัม พันธ ชั้น 1 อาคารสํ า นัก งานเทศบาล
ตําบลบางปะอิน แหงใหม หมูที่ 9 ตําบลบานเลน
ตั้งไว 430,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาตกแตงบริเวณสวนหนาประชาสัม พันธ ชั้น 1 อาคารสํานัก งานเทศบาล
ตําบลบางปะอิน แหงใหม หมูที่ 9 ตําบลบานเลน รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2556 (สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 7
ดานการบริหารและการบริการ)
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

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...11...ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทาน) (งดออกเสียง...-...ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน

๕
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ

นายมานะ รื่นญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายมานะ รืน่ ญาณ สมาชิก
สภาเทศบาล ผมมีเรื่องอยู 2 เรื่องครับ คือ ปญหาเรือ่ งสะพานในหมู 10 ครับ
ตองทํานะครับ เพราะตอนนี้น้ํามันเริ่มเนาแลวครับ แลวก็ตั้งแตบานลุงหวัด
มานะครับ แลวก็ซอยบานผม ซอยบานปาปน แลวก็รูสึก จะซอยไอเ ดี่ยว
ขับ รถเก็บขยะครับ แลวก็ปญหาเรื่ องผัก ตบชวาครั บ ตอนนี้เ รือมันไดดึง
ออกไปแลวครับ ลากออกไปแลว เราจะทํายังไงกัน เพราะตอนนี้ผักตบชวา
ก็ ยั ง แน อ ยู ค รั บ ก็ อ ยากให ท า นผู บ ริ ห ารนะครั บ ตั้ ง งบประมาณขึ้ น มา
เพื่ อ ที่ จ ะกํ าจั ดสวะนี้ หรื อ ถาเราไม เ อามั นก็ จ ะงอกแนนขึ้นไปเรื่ อ ยครั บ
ขอบคุณครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคณะผูบริหารครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ เรื่อง สะพาน ผมไดปรึกษากับ
ผูใหญบานและประธานชุมชนแลวนะครับ เราก็เปนหวงอยู ก็ไดพูดคุยกัน
ทีนี้วา เราเห็นวาบานที่เดือดรอนจริงๆ สวนใหญเปนบานชายน้ํา แตจริงๆ
เราก็อยากเขาไปทํา ถาเกิดวาเดือดรอน แตเนื่องดวย ไดปรึกษากันเขาบอกวา
ถาทําซอยนึงก็ตองทําทั้งหมดนะครับ แลวก็สวนใหญแลวถาริมๆ ก็คอนขาง
จะใชเรือไดแลว เราก็เลยไมไดเขาไปทํา แตทาน สท. บอกวาน้ําเนาก็เปน
เหตุผลที่ดีนะครับ เพราะวาถาน้ําเนาก็ลําบากหนอย เพราะวาเดินลุยไมได
เดี๋ยวน้ํากัดเทานะครับ ตรงนี้เขาใจก็ขับรถเขาไปดูมาแลวนะครับ เมื่อวาน
ก็เขาไปนะครับ ก็เป นหวงอยูนะครับ จริง ๆ แลวเนี่ย ถาเดือดรอนก็เขียน
คํารองมานะครับ แลวเราจะเขาไปดูใหนะครับวา ถาตรงไหนเปนกลุมใหญๆ
จริงๆ เราคิดจะเขาไปทําอยูแลว แตสวนใหญเราเขาไปดูแลวใชเรือนะครับ
ก็เลยเห็นวาน้ําตอนนี้ จริ งๆ แลว ไมเรี ยกวาน้ําทวมนะครั บ ทางการเขา
เรียกวาน้ําลนตลิ่ง ก็คือวามันขึ้นมาจากปกติประมาณเมตรนึงถึงเมตรยี่สิบ
มันก็เปนปกติของวิถีชาวบานของตําบลบานเลนเรา เพราะวาของเราอยางที่
ผมเคยเรียนวามันเปนเกาะอยางเกาะวัดนิเวศน 1 เกาะแลว ตลาดถูกตัด
ดวยหมู 10 ท าแร ตรงสะพานยาว ยาวไปจนถึง บานจาหยด วัดกํ าแพง
เขาไปจนถึง วัดชุม พล นี่ก็เ รียกวาเปนอี กเกาะหนึ่ง นะครั บ ที่อ ยูริ มแมน้ํา
เจาพระยา ชาวบานก็จะปลูกบานอยูริมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเวลาน้ําขึ้นมา
ซักเมตรนึงเนี่ย บานที่อยูริมแมน้ําก็จะไดรับความเดือดรอน แตจริงๆ แลว
ผมก็เห็นวาเปนความเคยชิน แลวก็เปนทุกปนะครับ แตถาเดือนรอนเราก็
ยินดีที่จะทําให เบื้องตน เราเองไดเ รียกประชุมตั้งแตวันศุกรที่ แลว เสาร อาทิตย ก็รั บ คํารอ งนะครั บ วันจันทรเ ราเริ่ มทํ างาน ก็คืออยางจุดใหญ ๆ
อย างโป ะ ตลาดเราก็ ทํ าแล ว 3 โป ะ ซึ่ ง มั นจะต อ งใช เ ป นทางคมนาคม
โดยรวม ก็คือเปนทางสัญจรที่ประชาชนตอ งใชนะครับ แลวก็ทายตลาด
ที่แมคาจะตอ งไปขายของ แลวก็จ ะตอ งไปซื้อ กับ ขา วก็จ ะมีแ ถวๆ รา น

๖
เถาแกเล็ง 2-3 ซอย นะครับ แลวก็มีบานนายเลื่อ น ที่ทาน สท.ไดก ลาว
นะครับ ตรงนั้นเราก็ไดไปทําแลวเพราะเราเห็นวาเปนจุดใหญ และเปน
จุดที่สําคัญ แลวก็มีอีกหลายจุดอยางบานปาหวังเนี่ยนะครับ หมู 4 ซึ่งเปน
กลุมใหญที่อยูกันประมาณ 20-30 หลังคาเรือน เราก็เขาไปทําแลวนะครับ
แลวก็มีอีกหลายๆ จุดนะครับ ที่เราไดเขาไปดําเนินการนะครับ ในการที่เรา
จะเขาไปทําให แตวาเจาหนาที่เรามีอยู 3-4 ชุด นะครับ แลวก็ตองไปลอก
ผักตบชวาดวยนะครับ เพราะวาชาวบานเมื่อน้ําขึ้นก็อยากจะใชเรือ ผักตบ
แนนคลองก็จ ะลอกคลอง สถานีร ถไฟก็มีชุดหนึ่ง ก็ไปทํากันอยู ตอนนี้ก็
เกือ บหมดแล วนะครั บ ส วนตรงบริ เ วณหมู 10 จริ ง ๆ แล ว เราเองได
ประสานกับกรมเจาทา ซึ่ง ผอ.กรมเจาทาก็มาบานทาน ส.ส.วิทยา บอยๆ ก็
ไดคุยกั นก็ ไดโ ทรไป แล วก็ ม าทํ าการลอกผั ก ตบชวาแล ว แตเ ห็ นบอกวา
งบประมาณมันจะหมดภายในวันสองวันนี้ ก็เ ดี๋ยวจะตอ งคิดกันอยางไร
เขาถึงจะทําตอไดไหม อยางไรนะครับ สวนทางหมู 10 หรือทุกๆ หมูนะครับ
ตอไปเราตองมานั่งคุยกันนะครับวา ลําไมไผและเชือกที่ซื้อ เราใหไปเยอะมาก
แตมันมีสวนหนึ่งที่ชาวบานชอบไปแกะออกเพื่อเอาเรือเขา เมื่อทําแลวไปรื้อ
ทําใหเปนปญหานะครับ ตอไปก็ตองมาคิดกันนะครับวาจะตองมีการเฝามี
การดูแลอยางไร จะทําไม ไผ กั้นอยางไรไม ให ผัก ตบชวามั นเขามานะครั บ
อยางสถานีก็แนนเลย ชาวบานเขากันไมได เขาก็เดินทางไปไหนไมได ตรง
นั้นทําแลว เดี๋ยววันนี้ก็จะทําไปทาน้ําใหเขาเอาเรือเขามาจอดนะครับ ซึ่ ง
จริงๆ ตรงนี้เราไมไดหยุด เราก็ทําตลอดนะครับ อยางสะพานก็ไดเรียนแลว
นะครับ หลายๆ หมูที่เราไดดําเนินการไปแลวนะครับ ก็ไมเปนไรครับ เรื่อง
งบประมาณก็ มีตั้งไว เราตั้งไวแสนนึง ปห นานี้นะครับ จางแรงงานคนใน
พื้นที่ทํางาน ตัวนี้ก็ใชได ถาตอไปมีปญหาเกี่ยวกับตรงนี้ เราก็สามารถที่จะ
จางคนแลวก็มารวมกันกับลูกจางเรา เพราะลูกจางไมใชวาวางนะครับ วันนึง
มีงานตลอด มีหลายที่ ปกติก็ตัดหญา ตัดตนไม ฉีดยุง อยางหนาน้ําก็ไปทํา
สะพาน ทํากันทุกวันนะครับ ตอนนี้ทําทุกวันแลวก็หลายซอยแลว แลวก็มีไป
ลอกผั ก ตบชวาดวยนะครั บ ตรงนี้ก็ ไม เ ป นไรครั บ เอาไวเ ดี๋ยวเราเวลามี
ประชุม กรรมการชุมชนนะครั บ เราก็ มาคุยกั นอี ก ครั้ งหนึ่งวา เราจะมี วิธี
อยางไร ชาวบานตองชวยนะครับ เพราะถาไมชวยไมได เพราะวาเมื่อเกิด
ปญ หาแล วเราไมมี คนจริ งๆ มันเหนื่อ ยมาก งานมั นก็ เยอะ ขอบคุณครั บ
ทานประธานครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณคณะผูบริหารครับ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม
ขอเชิญทาน สท.สุเมธาครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาลคะ ขอบคุณทานผูบริหารนะคะ ทานนายกเทศมนตรี
ไดให ความใส ใจในเรื่ อ งของน้ําท วมขัง นะคะ จากการไดนําเสนอในการ
ประชุมครั้งที่แลว ก็ไดลงพื้นที่เลยนะคะ แลวก็ทําสะพานที่เขาซอยใหอยาง
รวดเร็ว แลวก็ชวยบําบัดทุกขใหกับชุมชน เมื่อวานนี้ดิฉันไดลงพื้นที่กับ สท.
มานะนะคะ ลงซอย 8 หมู 10 ตั้งแตตนซอยไปถึง ทายซอยเลยนะคะ ก็
ถามไถทุกขสุขนะคะ ก็ไดคําตอบจากชาวบานที่อยูริมคลองลัด หมู 9 นะคะ

๗
อยูริมแมน้ํานะคะ ก็ทราบวาตองการสะพานเพราะวา จากที่ทาน สท.มานะ
พูดคือ น้ําทวมและตอนนี้เนาแลวนะคะ ที่ยื่นคํารองมาตอนเชาเนี่ยนะคะ
เป น ของกลุ ม บ า นซอยพี่ ใ หญ ลุ ง ร อ ยค ะ ตรงนี้ คื อ น้ํ า ท ว มขั ง อยู เ ป น
เวลานานแลว แลวก็รอน้ําลด และตอนนี้น้ําเนาแลวนะคะ ก็รบกวนใหทาง
ทานผูบริ หารชวยทําสะพานร วมใหดวยนะคะ แลวก็ จะมี จุดที่ไม ตองการ
สะพานเลยที่ ดูทุ กซอยคือ ดาบตึ๋ง อยากไดเรื อ มีใหยืมไหมคะ ดิฉันก็ขอ
นําเสนอตรงนี้ แลวก็บอกกับชาวบานวาเดี๋ยวจะเสนอใหทานผูบริหารชวยดู
ตรงนี้ใหนะคะ ก็เห็นใจจริงๆ เพราะวา เจาหนาที่ก็ทํางานเยอะนะคะ แลวก็
เหนื่อยเพราะทวมพรอมกันหมด แลวก็เห็นจริงๆ คะวา ทานนายกฯ ทํางาน
ทุกวัน แมกระทั่งวันเสารมาเจอ เห็นยังทํางานอยูดวย ตรงนี้ฝากปญหาไว
ดวย ขอบพระคุณคะ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคณะผูบริหารครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

ตอนนี้เรื่องสะพาน ยังไงไมเปนไร เขียนคํารองไวนะครับ เราจะมีการประชุม
กันทุกวัน แลวก็สรุปการทํางานทุกวันนะครับ เราจะดูซอยใหญๆ กอนนะครับ
มีบานเยอะๆ อยางบานพี่ใหญผมไปดูแลว บานพี่ใหญอยูไกลมาก แลวมีบาน
อยูหลังเดียว แตบริเวณบานลุงหวัด เขายังไมเดือดรอนเพราะเขาอยูริมถนน
ไอเราก็เห็นวาตรงอื่นมันสําคัญ เปนกลุมใหญๆ กอนนะครับ แลวเราก็ทํากัน
ทุกวันนะครับตอนนี้ ไมเปนไรนะครับ ก็ขอใหทําคํารองมา เดี๋ยวเราจะคอยๆ
ดูนะครับวา มีตรงไหนที่สําคัญและเปนกลุมใหญๆ จะเขาไปทํากอน แตถาเปน
ซอยที่ มี บ าน 2-3 หลั ง เราจะชะลอไวก อนนะครั บ เพราะอยางที่ เรี ยนวา
เจาหนาที่เรานอยนะครับ พนักงาน ลูกจางนอยมาก ก็จะทําไมทัน เรื่องเรือ
เราแจกไปเยอะมาก บริษัท Guft แลวก็หลายๆ ที่ที่มาบริจาคตั้งแตป 54
แตเนื่องดวยเทศบาลเราไมมีที่เก็บ เราก็เลยฝากไวที่ชาวบานทําสัญญายืม
ไวนะครับ เดี๋ยวถาสํานักงานใหมเสร็จ ผมมีความคิดวา นาจะเรียกกลับมาให
หมดนะครับ เพื่อจะไดนํากลับไปใหคนที่มีความเดือดรอนจรองๆ ไดใช เพราะ
บางคนบานอยูริมถนน น้ํายังไมทวม แตเขาก็เอาเรือไปนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเรา
จะตอ งเรี ยกกลั บ มาให หมด แล วทํ าโรงเก็ บ การที่ เรายั งไม เ รี ยกกลั บ มา
เพราะวา เราไมมีที่เก็บจะทําใหกรอบแตกหมด แลวก็จะหายดวยนะครับ สวน
ตอนนี้เราก็ยังไมไดตั้งงบซื้ อเพราะยังไม ไดประกาศเปนเขตอุทกภัยนะครั บ
เพราะวา จริ งๆ แล ว ตอนนี้เรายั งทํ าอะไรไม ไดเท าไหร เพราะวายั งไม ได
ประกาศ ก็ มี เสนา ผั กไห บางบาล เท านั้นนะครั บ ตรงนี้ตองเขาใจนิดนึ ง
เพราะถาเราซื้อ เรือ แจก เดี๋ยว สตง. เรียกเงินคืนแน และอีก อยางหนึ่ง
พูดตรงๆ วา 20-30% เอง สําหรับน้ําทวมปนี้ ยังถือวานอยมาก เพราะถา
พอจะชวยเหลือตัวเองไดก็ชวยเหลือตัวเอง สําหรับเรื่องสะพาน ผมอยากเสนอ
ความคิดวา จริงๆ แลว ไมวาจะเปน สท., ประธานชุมชน, ผูใหญบาน นะครับ
หรือคนในชุมชน เมื่อเดือดรอนเราควรจะตั้งกลุมรวมตัวกันในการที่จะมาทํา
สะพาน หรือแกไขปญหาความเดือดรอน เพราะตอนนี้ถาใครที่ขอไมอยางบาน
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นายเบิดเนี่ย เด็กกองชาง เด็กปองกันฯ เราอยูฝงโนน กลุมแมเขาชื่ออวน
ตรงขามกับทางเขาวัดกําแพง เขาบอกวาเขารวมตัวกันทํา ผมเอาไมใหเลย
กลุมบานนายสมบูรณมีบานอยู 7 หลัง เลยเทศบาลไปหนวย ตรงนั้นเขา
ทําเอง เราไปใหเลย ตรงนี้ถาทําเองเราจะเอาของไปใหเลย แลวมันก็จะเร็ ว
แตถารอคนของเราท านไปลงไดเลยนะครั บ ลงทํ างานกั นทุ กวัน อยูในน้ํา
วันนึงทํางานไดประมาณ 2-3 ซอย เราแยกเปน 3-4 ชุด ไปลอกสวะชุดนึง
3 ชุดตีสะพาน แตทําตอลดนะไมไดหยุดเลย กลางวันก็ตองไปเลี้ยงกวยเตี๋ยว
2-3 พันบาท ทุกวัน เบิกหลวงไมไดนะครับ ตรงนี้เราก็ตั้งใจครับ แตตรงไหน
เป นกลุ ม ใหญ ๆ มาบอกเรานะครั บ พอเข าไปดู แล วเห็ นว า จํ าเป นและ
เดือดรอนมากจริงๆ เราจะไปทําใหกอน แตตอนนี้เราก็ดูเปนกลุมใหญจริงๆ
ถานอยๆ หลังสองหลังไมใชไมทํานะครับ ทําแตขอเปนลําดับหลังๆ นะครับ
แลวแนะนําอีกนิดนึงวา เงิน SML เมื่อคืนผมก็คุยกับทานกํานันไปงานเกษียณ
โรงเรียนวัดเซ เขาบอกวาทุกหมูเขาทํากันแลวนะครับ สวนใหญนาจะเอาเงิน
มาซื้อเรือแจกกับชาวบานนะครับ แลวก็ผมก็คุยกับนายกเกือบๆ ทุกที่นะครับ
ไมวาจะเปนบานโพ คลองจิก เขาก็เอาเงิน SML ไปซื้อเรือ ปนี้บานโพไมขอไม
เลยเพราะเขาซือ้ เรือแจกเกือบทุกหมู 10 กวาหมู ก็แนะนําวานาจะซื้อเรือแจก
มันไดประโยชน ของเราไมตองกลัวมันทวมทุกป สวนงบประมาณเรานอย
เราก็ดูวาอะไรที่มันจําเปนจริงๆ เราก็ซื้อใช เพราะเรือลํานึง 5,000.- บาท
ถาป 54 ลําละ 10,000.- บาท เราก็ทราบดีนะครับ ตรงนี้จะไดไมกี่หลังครับ
งบลานนึงไดไมกี่ บานเองนะครับ ตรงนี้ถามีงบผมยังคิดอยูวาจะซื้อเรือแจก
เพราะถาเอาเรือแลวไมไมตองทํา เราก็ไมเหนื่อย เราก็ไปทําอยางอื่น ก็อยาก
แนะนําตรงนี้วา SML แตละหมูนาจะตองซื้อเรือ เพราะจะไดบรรเทาไป แลว
ตอไปผมบอกไดเลยนะครับวาไมผมจะไมซื้อ หรือซื้อก็จะนอยที่สุด เพราะ
อะไรครับ ทุกครั้งที่ทําสะพานน้ําทวม ไมหาย 50% ทุกครั้ง ถายรูปทานมา
ดูไดเลย มีรูปทุกซอย ทุกบานมีเซ็นตสัญญาหมด แตเ วลาไปเก็บ แลวเอา
เขาบาน แลวก็ทะเลาะกัน บอกไมของฉัน ทั้งที่บางทีเราพนสีก็ไปไสออก
นะครับ ไม มีปญ หามาก เพื่ อนผมอยูนครสวรรคตก ป ที่ผานมา สตง.เขา
โดนเรียกเงินคืน 6 ลานบาท เพราะวารื้อมาแลวเอาไปขางสํานักงาน มีงาน
บวชมายืม มีงานมายืมไปทําโนนทํานี่ ทําปายบาง ชาวบานทําแบบบานบาง
สุดทายไมหมดเลย ไมกี่ปเองครับ ปกวาๆ สตง.มาไมมีไมใหดู ใหเรียกเงินคืน
6 ลานกวาบาทนะครับ ผมกลัวมากเพราะวาไม จริงๆ เรามีหลักฐานหมด
เราถายรูปหมด รอยกวาซอย หมื่นสองพันกวาเมตรนะครับ 12 กิโลกวาๆ
มีรูป มีทําจริง ซื้อ จริง แตไมเ หลือ ไมจ ริง เพราะมีชาวบานบางคนขโมย
หมดนะครับ ขนาดประกาศ ทานผูใดไดเอาไมของเทศบาลไป ยักยอกหรือ
ขโมยของหลวงก็ยัง ไมก ลัว เพราะวา เปนความเคยชิน แลว วา ยืม แลว
เหมือ นไดเ ลยฟรีๆ ตรงนี้ผ มเปลี่ ยนความคิดวาตอ ไปไมจ ะไม ซื้อ แล วก็
ประกอบกับงบประมาณก็ไมคอยมีดวย ก็คิดวาตอ ไปเรื่อ งไมเ ปนปญ หาที่
สําคัญนะครับ บางบานดีนะครับ เขาเก็บไว พอเราเขาไปทํา เขารื้อออกมา
ใหเรานะครับ เอาไมของเขาที่รื้อไวปที่แลวออกมาใหเรา บานปาหวังเนี่ย
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ไมไม ไดใช เขาเก็บไวนะครั บ ตรงนี้ก็ ขอขอบคุณบ านที่ เอาไปเก็ บแล วเอา
ออกมา แต บางบานก็ไมใหนะครั บ รายการขั้นตอไป เห็ นน้ําขึ้นๆ ลงๆ ก็
ทราบดีว าน้ํ าเนา ก็ กํ า ลั ง ดู EM ของเก า อยู ครั บ ซึ่ ง มี อ ยูบ างส ว น ก็ ดู
งบประมาณ ถาเหลือก็จะซื้อเพิ่ม เพื่อที่จะใหเจาหนาที่เราออกไปราดทุกซอย
ทุกหมูที่น้ําขัง แลวถามีหมูไหนที่ตองการก็บอกมานะครับ เพราะเราเตรียม
แลวนะครับ ตรงนี้นะครับ สําหรับ EM แลวก็มี เตรียมยาไวแลวบางสวน
100-200 ชุด มีโทรมาแลวสําหรับน้ําเนา กัดเทา ก็เปนโรคบาง ทองรวง
บางนะครับ ตรงนี้เราเตรียมไวเบื้องตนแลวนะครับ เราไดหวงใยและดูแล
เพราะจากประสบการณที่เราไดเจอมาหลายๆ ปนะครับ ขอบคุณมากครับ
ทานประธานครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมี
ผมขอขอบคุณทานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผูทรงเกียรติทุกทาน
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