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รายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าป ี 2559 

วันพุธท่ี  23  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559  เวลา  10.00   น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่ 

.....................................................  

ผู้มาประชมุ 

1.  นางพัชรา ศริิศักดิก์มล  ประธานสภาเทศบาล  

2  นางสาวจริวด ีเจริญศลิป์   รองประธานสภาเทศบาล  

3.  นายเปรมศักดิ ์  เพยียุระ         นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

4.  นายจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ ์ รองนายกเทศมนตรี  

5.  นายนวิัฒน ์ปลัง่ศริิ   รองนายกเทศมนตรี 

6.  นายปรีชา มกุนาํพร   ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  

7.  ร้อยตรีบวัทอง   โลขันธ ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

8.  นายชานล ธนระพโีชติ   สมาชกิสภาเทศบาล  

9.  นายจาํลอง ทศทศิ  สมาชกิสภาเทศบาล  

10.  นายสง่ศักดิ ์เกยีรตปิกรณ์  สมาชกิสภาเทศบาล  

11.  นายพริิน   ตุละรัต   สมาชกิสภาเทศบาล  

12.  นายปญัญา บวัแสง   สมาชกิสภาเทศบาล  

13.  นางสาวสุมาล ี แถสูงเนนิ   สมาชกิสภาเทศบาล  

14. นายกาํพล ขันธข์วา  สมาชกิสภาเทศบาล  

15. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชกิสภาเทศบาล  

16. นายจรินันท์  เกยีรตชิัยพัฒน   สมาชกิสภาเทศบาล  

17. นายผ่าน ไทยรัก  สมาชกิสภาเทศบาล  

18. นางจงจติ  แซเ่หยี   สมาชกิสภาเทศบาล 

19. นายบญุเหลอื   เร่ืองลอื   สมาชกิสภาเทศบาล  

20. นายภาณุมาศ   หลา้มณี   สมาชกิสภาเทศบาล  

21. นายสุวัฒน ์สุทธิ   เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้ไม่มาประชมุ 

1.  นายนริศ   อินทรกาํแหง  รองนายกเทศมนตรี   (ไปราชการ)  

2.  นายเลศิสนิ จงึจรัสทรัพย์  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี   (ไปราชการ) 

3.  นายวัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร  สมาชกิสภาเทศบาล   (ลาปวุย)  

4. นายคาํพันธ ์สดีอนซา้ย   สมาชกิสภาเทศบาล   (ไปราชการ) 

5. นายนพดล พลภเูขยีว   สมาชกิสภาเทศบาล   (ไปราชการ) 
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ผู้เขา้ร่วมประชมุ  

1. นายเสรี   คาํภกัดี  ประธานชุมชนแกว้ทรานี  

2. นางบญุสวย อินทรสงเคราะห ์ประธานชุมชนบา้นไผ่เกา่พัฒนา  

3. นายภวูนัย นมิติไตรสกุล ประธานชุมชนมติรภาพซอย 4  

4. นายวันชัย สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส.  

5. นางสาวยุพนิ แสงผดุง  ประธานชุมชนอุตรนคร  

6. นายสุรศักดิ ์โพธยิา  ประธานชุมชนโนนสะอาด  

7. นายทองใบ ทองทา  ประธานชุมชนประเสริฐแกว้  

8. นางบาํรุง พรหมรัตน ์ประธานชุมชนศาลเจา้ 2  

9. นางสงวน พาบ ุ ประธานชุมชนหนองแคน  

10. นายธนดล กติตวิิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเปน็สุข  

11. นายสุเวช รอบรู้  ประธานชุมชนบา้นขา่พัฒนา  

12. นายสมชาย โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจา้  

13. นายสุพจน ์เกตกุมส ี ประธานชุมชนหนองลุมพุก  

14. นายทองพูล พลดงนอก ประธานชุมชนย่ิงยง  

15. นางผ่องผกา ศรีจมุพล  ประธานชุมชนสุมนามยั  

16. นายทองแดง ธรรมภีกัด ีประธานชุมชนหลักสบิสี่  

17. นายสุพล บตุรศรี  ประธานชุมชนเจนจบทศิ  

18. นายบญุถิน่ ศรีดารา  ประธานชุมชนโนนสว่าง  

19. นายสนธ ิชัดไธสง  ประธานชุมชนสมประสงคพ์ัฒนา  

20. นายบญุเรือง เอ้วะเมมาตะ๊ ประธานชุมชนศรีบญุเรือง  

21. นายอุเทน พลขันธ ์ ผู้ทรงคณุวุฒเิทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

22. นางมลวิรรณ สารบรรณ ประธานชุมชนตลาดสด 1,2,3  

23. พ.ต.ต.วิชติ บณุยพสิุทธิ ์สว.อก.สภ.บา้นไผ่  

24. นางสุภาภรณ์ คาํภเูงิน   หวัหนา้สาํนักปลัด  

25. นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจนัทรสง่า  ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ  

26. นางอาภรณ์ รพเีลศิรังสมินัต ์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

27. นายประหยัดทรัพย์  อาวจาํปา  หวัหนา้ฝุายบริหารงานทัว่ไป  

28. นายสุวัฒน ์เทาใหม ่ ผู้จดัการสถานธนานุบาล  

29. นายกฤษฎ ์ชัยมาตย์  ผู้อํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

30. นางศริิวรรณ ปกัษ ี ผู้อํานวยการกองการศกึษา  

31. นายศักดิส์ทิธิ ์ปิ่นคาํ  ผู้อํานวยการกองชา่ง  

32. จ.อ.สายันต ์นรสาร  หวัหนา้งานเทศกจิ  

33. นางดรุณี วิศษิฐช์าต ิ รองปลัดเทศบาล  

34. จ.อ.กมล สงวนญาต ิ หวัหนา้ฝุายบริหารงานทัว่ไป  
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35. นางอุทยัวรรณ์ ชื่นกมล  พนักงานจา้งเหมา  

36. นางสาวนติยา จนัทร์ศรี  จนท.วิเคราะหน์โยบายฯ  

37. นายเนรมติ  มลูวงษ์  หน.ฝุายชา่งสุขาภบิาล  

38. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล  หวัหนา้ฝุายแผนงานและโครงการ  

39. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา  จนท.ระบบงานคอมพวิเตอร์  

40. นางสาวนชิาภา เศษภกัด ี พนักงานจา้งทัว่ไป  

41. นางสาวจารุมาศ เสนาสนทิ  จนท.บริหารงานทัว่ไป  

42. นางสาวพัชรินทร์   โพธริาช  จนท.วิเคราะห์  

43. นางฉวีวรรณ นริสศริิกุล  ผู้อํานวยการสถานศกึษา  

44. นางสาวลัดดาวัลย์  ความหมัน่   หวัหนา้ฝุาย แผนทีภ่าษฯี  

45. นางสาววรรณภา  วงษจ์นัลา  ผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีธ่รุการ  

46. นางจติโศภนิ เคนจนัทกึ  ผู้อํานวยการสถานศกึษา ท.๒  

47. นางวาสนา พทิกัษ ์ ผู้อํานวยการกองคลัง  

48. นางเล็กนภา พรมมาซุย  เจา้พนักงานการเงินและบญัชี  

49. นางสุกัญญา จนัทร์ภกัดี   หวัหนา้ฝุายอํานวยการ  

50. นางสาวมตัตกิา เกดิพทิกัษ ์ หวัหนา้ฝุายแผนงาน  

51. นางสาวยุวนติ  เพิม่ยินดี   หวัหนา้ฝุาย บริหารการศกึษา  

52. นายประเสริฐ ไชยศรี  หวัหนา้ฝุายพัฒนารายได้  

53. นายภาสกร แกว้ประกอบ  นักวิชาการพัสดุ  

54. นางกรองกาญจน ์ปญัญารัตนวงศ ์ หวัหนา้ฝุายปกครอง  

55. นายอิทธพิล พวกเมอืงพล  หวัหนา้ฝุายการโยธา  

56. นางภทัรภร สุวรรณสม  เจา้พนักงานธรุการ  

57. นางสาวมลฤด ีไสยกจิ  ผช.จนท.ธรุการ  

58. นายอาทติย์ ประวันโน  บคุลากร  

59. นางภาวิณี สุทธ ิ จนท.บริหารงานทะเบยีนและบตัร  

60. นางสาวธนัยธร คนัทะพรม  พนักงานจา้งเหมา  

61. นางสาวดุษด ีวันเพ็ญ  พนักงานจา้งตามภารกจิ  

62. นางนุชรา โนนเปอืย  ผช.จนท.ธรุการ  

63. นางสาวกันยารัตน ์ อุปจนัทรสง่า  พนักงานจา้งเหมา  

64. นางสาวอรสา เถาหมอ  ผช.จนท.ธรุการ  

65. นางสาวจริารัตน ์ ศรีคลา้ย  ผช.จนท.การเงินและบญัชี  

66. นางสาวสุพัชญ์สริิ  แกว้ตรีวงศ ์ เจา้พนักงานธรุการ  

67. นางสาวสุวิดา คาํสา  จนท.การเงินและบญัชี  

68. นายชลติ โจมทา  พนักงานจา้งทัว่ไป  

69. นางสาวปวีณา พงษอุ์ดทา  ผช.จนท.การเงินฯ  
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70. นางทวีพร อิสสระพงศ ์ ลูกจา้งประจาํ  

71. นางสว่างวรรณ พลรักษ ์ ลูกจา้งประจาํ  

72. นางสาวทศันวีรรณ  สกลลมิสุวรรณ  จพง.จดัเก็บรายได้  

73. นางสาวเพ็ญพชิญา  ลัดทา  พนักงานจา้งทัว่ไป  

74. นางศศธิาดา ชลพันธ ์ จพง.จดัเก็บรายได้  

75. นางยุพารัตน ์ศรีษะโคตร  จพง.ทะเบยีน  

76. นายจรีศักดิ ์แกน่ดู ่หวัหนา้ฝุายสง่เสริมการศกึษาฯ  

77. นางวารุณี ลาดมะโรง หวัหนา้ฝุายบริหารงานสาธารณสุข  

78. นายอุดมศักดิ ์ธรรมนาํศลี หวัหนา้ฝุายแบบแผนและกอ่สร้าง  

79. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ จพง.ธรุการ  

80. นายบรรเทงิ หวานเขยีง ผช.เจา้หนา้ทีก่ารคลัง  

81. นางสาววรรษมน  วิชาศรี พนักงานจา้งเหมา  

82. นางสาวอารีพร แสงชา ผช.เจา้หนา้ทีพ่ัสดุ  

83. นางจรีพันธ ์เนตรพทิรู เจา้พนักงานธรุการ  

84. นางสาวธญัณิชา  ขันต ีหวัหนา้ฝุายพัฒนาชุมชน  

85. นางสุมติตรา เขยีวอ่อน นักพัฒนาชุมชน  

86. นางทศัชญา พุทธศรี นักการ  

เริ่มประชมุเวลา   10.00  น. 

    เมือ่ไดเ้วลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล  ไดเ้รียนตอ่ทีป่ระชุมว่า  

   ทา่นพัชรา   ศริิศักดิก์มล  ประธานสภาเทศบาล  ไดม้อีาการเจบ็คอ   

   ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ ใหอ้าศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ย  

   ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.2547  (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

   (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2554)  ขอ้  17  วรรคสอง  ในกรณีไมม่ปีระธานสภาทอ้งถิน่  

   หรือมแีตไ่มอ่ยู่หรืออยู่แตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ หรือไมย่อมปฏบิตัหินา้ที่  

   ใหร้องประธานสภาทอ้งถิน่เปน็ผู้ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนประธานสภาทอ้งถิน่   

   โดยอาศัยนาํความใน   ขอ้  26  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  จงึขอ  

   เรียนเชญิรองประธานสภาเทศบาล  ทา่นจริวด ี เจริญศลิป ์ จดุธปู  เทยีน   

   บชูาพระรัตนตรัย  เสร็จแลว้กลา่วเปดิประชุม  

น.ส.จริวดี  เจรญิศิลป์   สวัสดคีะ่ทา่นนายกเทศมนตรี  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลและ  

รองประธานสภาเทศบาล  ทา่นผู้มเีกยีรตทิกุทา่น  วันนี้เปน็การเปดิประชุมสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   สมยัสามญั  สมยัที ่ 2  ประจาํป ี 2559  ขณะนี้มสีมาชกิมาครบองค์  

 ประชุมแลว้   ขอเชญิทา่นเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาล  

 เมอืงบา้นไผ่   ขอเชญิคะ่ 
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นายสวัุฒน์   สทุธิ      ประกาศเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

เลขานุการสภาเทศบาล        เร่ือง  เปดิประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยัที ่2  ประจาํป ี 2559 

    ตามมตทิีป่ระชุมสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   เมือ่คราวประชุมสภาเทศบาล  

 เมอืงบา้นไผ่   สมยัสามญั  สมยัแรก   ประจาํป ี2559  เมือ่วันที ่ 14  มกราคม 

2559   ไดม้มีตกิาํหนดใหเ้ปดิประชุมสภาเทศบาล   สมยัสามญั  สมยัที ่2 ประจาํป ี

2559  ตัง้แตว่ันที ่ 1 มนีาคม  2559 เปน็ตน้ไป  นัน้   

    เพือ่ปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามความนัยมาตรา 24  แหง่พระราชบญัญัติ  

   เทศบาล  พ.ศ. 2496  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  แหง่พระราช  

   บญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึพระราชบญัญัตเิทศบาล  (ฉบบัที ่13)   

   พ.ศ.2552  จงึประกาศเปดิประชุมสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ สมยัสามญั  สมยัที ่ 2  

   ประจาํป ี2559 ตัง้แตว่ันที ่ 1  มนีาคม  2559  เปน็ตน้ไป  มกีาํหนดไมเ่กนิ  30  วัน 

                        จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน  

     ประกาศ   ณ   วันที ่  29  เดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2559  

                         (ลงชื่อ)     พัชรา  ศริิศักดิก์มล 

                                    (นางพัชรา  ศริิศักดิก์มล) 

                                                                        ประธานสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

น.ส.จริวดี  เจรญิศิลป์    ทีจ่บไปแลว้นัน้เปน็ประกาศเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   เร่ือง การเปดิ  

รองประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  สมยัสามญั  สมยัที ่2  ประจาํป ี 2559   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ตอ่ไปดฉิันจะดาํเนนิตามระเบยีบการประชุม  

ระเบยีบวาระท่ี  1     เรื่อง  ท่ีประธานจะแจง้ต่อท่ีประชมุ  

น.ส.จริวดี  เจรญิศิลป์  วันนี้มเีร่ืองทีจ่ะแจง้ใหท้ราบดังนี้ 

รองประธานสภาเทศบาล  1.  เทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ไดม้กีารประกาศใชแ้ผนพัฒนาเทศบาล  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ  สามป ี (พุทธศักราช  2559 – 2561)  การแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ   

 ฉบบัที ่3  ประกาศ  ณ  วันที ่ 21  เดอืน  มนีาคม  พุทธศักราช   2559  

 ซึง่ทางกองวิชาการและแผนงาน  ไดว้างเอกสารใหท้า่นไว้บนโตะ๊แลว้นะคะ่    

 จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน 

    2.  เมือ่วันที ่ 17  มนีาคม  2559  ในชว่งเชา้  ทา่น   

   ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ ์ เพยียุระ  นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  ไดเ้ดนิทาง  

   พร้อมคณะนายกสมาคมองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  3  สมาคม  ซึง่ประกอบดว้ย   

   นายกสมาคมองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดแหง่ประเทศไทย   นายกสมาคมสันนบิาต  

   เทศบาลแหง่ประเทศไทย นายกสมาคมองคก์ารบริหารสว่นตาํบลแหง่ประเทศไทย   

   เขา้ร่วมประชุมกับ  ฯพณฯ  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจนิดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  

   มหาดไทย   (มท.1)  เพือ่แลกเปลีย่นแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  เกีย่วกับ  

   แนวทางการบริหารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ณ  หอ้งรับรอง  ชัน้ 2   
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   กระทรวงมหาดไทย  และในชว่งบา่ยไดเ้ดนิทางเขา้พบ  ฯพณฯ ดร.สมคดิ   

   จาตุศรีพทิกัษ ์ รองนายกรัฐมนตรี  ในเร่ือง  การอนุมตัเิงินสะสมขององคก์รปกครอง  

   สว่นทอ้งถิน่  มาใชใ้นการพัฒนา  ณ  ตกึบญัชาการทาํเนยีบรัฐบาล  

มติท่ีประชมุ   รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่  

                                - สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าป ี2559 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม  2559  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ดฉิันขอใหส้มาชกิสภาเทศบาลไดต้รวจดูรายงานการประชุมสภา  

รองประธานสภาเทศบาล   สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจาํป ี2559  ซึง่รายงานการประชุมไดส้ง่ให้  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ทา่นสมาชกิทกุทา่น  กอ่นลว่งหนา้นี้แลว้นะคะ่  มสีมาชกิทา่นใดจะขอ  

 แกไ้ขเพิม่เตมิ  ขอเชญิทา่น สง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์  คะ่  

นายสง่ศักดิ์  เกียรติปกรณ์  กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   ผมขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขหนา้ที ่ 49  ครับ  บรรทดัที ่ 8  ซึง่คณะผู้บริหารไดต้อบ  

   ขอ้ซักถาม  แตม่คีาํหนึง่ทีไ่มส่มควรจะกลา่วในสภาอันทรงเกยีรตกิ็คอืการพูดจาพลอ่ย ๆ  

    คาํว่าพลอ่ย ๆ นี้ผมตัดออก เปน็การพูดใหบ้คุคลอื่นเสยีหาย  ไมท่ราบว่าคาํนี้หลุด  

   มาไดยั้งไงในสภาอันทรงเกยีรตแิหง่นี้นะครับ  ขอบคณุครับ 

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์  ขอขอบคณุคะ่  เมือ่สักครู่ทา่น สง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์  สมาชกิสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล ไดข้อแกไ้ข  คาํว่า พูดจาพลอ่ย ๆ ใหต้ัดคาํนี้ออก  ดฉิันขอมตทิีป่ระชุมดว้ยคะ่    

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่   

 พ.ศ.  2547  ขอ้ 33  วรรค 2 การแกไ้ขถอ้ยคาํในรายงานการประชุม  

 ใหก้ระทาํโดยมตขิองทีป่ระชุมสภาทอ้งถิน่  ดังนัน้ดฉิันขอมตทิีป่ระชุมดว้ยคะ่  

 ใครเหน็ชอบการแกไ้ขถอ้ยคาํกรุณายกมอืดว้ยคะ่ (เหน็ชอบถูกตอ้ง)  มสีมาชกิ 

ทา่นใดจะแกไ้ขอีกหรือไมค่ะ่  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ ี  ดฉิันจะขอมตทิีป่ระชุม      

ทา่นใดเหน็ชอบรับรองการประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยัแรก     

ประจาํป ี2559  เมือ่วันที ่14  มกราคม  2559   กรุณายกมอืขึ้นคะ่   

มติท่ีประชมุ       เห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

ระเบยีบวาระท่ี  ๓ เรื่อง ญัตติท่ี 3 / 2559  เรื่อง ญัตติขอรับโอนภารกิจด้านสถานขีนสง่ผู้โดยสาร  

                           (สมาชกิสภาเทศบาล)  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์  ระเบยีบวาระที ่ 3  เร่ือง ญัตตขิอรับโอนภารกจิดา้นสถานขีนสง่ผู้โดยสาร 

รองประธานสภาเทศบาล (สมาชกิสภาเทศบาล)  ขอเรียนเชญิคณุจรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน คะ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   

นายจรินันท์  เกียรติชยัพัฒน  กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นรองนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล  และสมาชกิผู้ทรงเกยีรตทิกุทา่น  

     ขา้พเจา้ขอเสนอญัตตติอ่สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ ขอรับโอนภารกจิ  
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   ดา้นสถานขีนสง่ผู้โดยสารอําเภอบา้นไผ่  จากองคก์ ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  

   ใหม้าอยู่ในการบริหารจดัการและในความควบคมุดูแลของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

    ตามพระราชบญัญัตกิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ  ใหแ้ก่  

   องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนปฏบิตักิารกาํหนดขัน้ตอน  

   การกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ฉบบัที ่๑ และฉบบัที ่๒  

   คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดพ้จิารณาเหน็ชอบ

   การถา่ยโอนภารกจิ จาํนวน ๖ ดา้น คอื ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  ดา้นสง่เสริมคณุภาพ

   ชวีิต  ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ดา้นการ  

 วางแผนการสง่เสริมการลงทนุ พาณิชกรรมและการทอ่งเทีย่ว ดา้นการบริหาร 

   จดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และดา้นศลิปวัฒนธรรม

   จารีตประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับไป 

   ดาํเนนิการ  นัน้  

                        ปจัจบุนัเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ เปน็เทศบาลขนาดใหญ่  มคีวามพร้อมในทกุ 

   ดา้น สามารถรับถา่ยโอนสถานขีนสง่ผู้โดยสารอําเภอบา้นไผ่ มาบริหารจดัการ และ

   ใหบ้ริการประชาชนไดอ้ย่างสะดวก ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ  ถา้เทศบาลเมอืง

   บา้นไผ่  ไดรั้บโอนสถานขีนสง่ผู้โดยสารจากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  

   ใหม้าอยู่ในความดูแลของเทศบาล และแกไ้ขปญัหาความเดอืดร้อนของพีน่อ้ง 

   ประชาชนทีร้่องเรียนเกีย่วกับปญัหาความไมส่ะดวกดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ของสถานี

   ขนสง่ผู้โดยสารอําเภอบา้นไผ่ แตเ่ทศบาลไมส่ามารถดาํเนนิการแกไ้ขได้  

   ถา้พจิารณาถงึความเหมาะสม การแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้น ตลอดจนประสทิธภิาพ  

   ของการจดัการทีค่ลอ่งตัว รวดเร็ว ปลอดภยั สอดคลอ้งกับความตอ้งการของพีน่อ้ง

   ประชาชนในทอ้งถิน่ หากเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ไดรั้บโอนภารกจิดา้นสถานขีนสง่ 

   ผู้โดยสารอําเภอบา้นไผ่  มาบริหารจดัการและอยู่ในความดูแลของเทศบาลตอ่ไป 

                           จงึขอเสนอญัตตติอ่สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ เพือ่พจิารณาตอ่ไป  

                                                     ขอแสดงความนับถอื  

                                                   จรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน 

                                               ( นายจรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน )  

                                              สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

  (ลงชื่อ)    คาํพันธ ์ สดีอนซา้ย  ผู้รับรอง      (ลงชื่อ)   สุมาล ี แถสูงเนนิ      ผู้รับรอง 

          ( นายคาํพันธ ์ สดีอนซา้ย )                       ( นางสุมาล ี แถสูงเนนิ )  

       สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่                               สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ 

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป ์ คะ่ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็  ญัตตญัิตตขิอรับโอนภารกจิดา้นสถาน ี

รองประธานสภาเทศบาล  ขนสง่ผู้โดยสาร (สมาชกิสภาเทศบาล)  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเชญิทา่นภาณุมาศ  หลา้มณี  คะ่  
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นายภาณุมาศ  หลา้มณี   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

 กระผมมขีอ้สังเกตอยู่นดิหนึง่ว่าการขอรับโอนภารกจิดา้นสถานขีนสง่ผู้โดยสาร   

 จากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  มาอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   

 ดคีรับ  เพราะว่าสถานขีนสง่ผู้โดยสารปจัจบุนั  การปรับปรุงแกไ้ขเปลีย่นแปลงหลาย ๆ  

  อย่างไมว่่าจะเปน็บริเวณพื้นที ่ การจดัระเบยีบตา่ง ๆ ก็จะไมอ่ยู่ในสภาพทีด่เีทา่ทีค่วร  

   ถา้หากเทยีบกับสถานขีนสง่หลาย ๆ แหง่ ของเรายังดอ้ยอยู่  เหน็ดดีว้ยทีจ่ะรับโอน  

 ภารกจิดา้นสถานขีนสง่ผู้โดยสารอําเภอบา้นไผ่  เพือ่เราจะไดบ้ริหารจดัการใหเ้ปน็  

 ระเบยีบเรียบร้อยดูแลสวยงาม  แตต่ดิตรงทีเ่ราไดป้ระสานกับทางผู้ทีดู่แลอยู่ปจัจบุนั  

 ทกุคนก็คงจะทราบดวี่าขณะนี้นะครับ  ทา่นสมาชกิสภาจงัหวัดทา่นหนึง่ลูกนอ้งของ  

 ทา่นดูแลอยู่ตรงนัน้   ผมคดิว่ามนัก็จะมผีลประโยชนอ์ยู่บา้ง  เพราะฉะนัน้ถา้หากว่า  

 สภานี้เคยเหน็ชอบไปทหีนึง่แลว้ในขณะผู้บริหารชุดนี้แหละ่ครับ  แตก่็ไมม่คีวามคบืหนา้  

 ว่าจะไดห้รือไมไ่ด ้ จนมาวันนี้ก็เหน็มาอีกขอความเหน็ชอบจากสภา  เราไดป้ระสาน  

 เปน็การภายในไว้กอ่นหรือเปลา่ กอ่นทีจ่ะมาเสนอสภาไมใ่ชว่่าอยากจะทาํก็ทาํไปเลย  

 ทกุอย่างผมว่าเราควรทีจ่ะปทูางไว้กอ่น  ใหเ้หน็ชอ่งทางไว้กอ่นแลว้คอ่ยมาเสนอตอ่สภา  

   เพราะว่าหนึง่คร้ังแลว้ทีผ่่านไปยังไมม่อีะไรดขีึ้น  อันนี้มาขออีกแลว้นะครับ  ก็อยากจะ  

 ฟังจากทา่นทีเ่สนอญัตตเิขา้มาว่าเรามชีอ่งทางขนาดไหนทีจ่ะรับโอนสถานขีนสง่มาอยู่  

 ในความดูแลของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่เรา  ขอบคณุครับ   

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น ภาณุมาศ  หลา้มณี    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่ ขอเชญิทา่น สง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์  คะ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ    

นายสง่ศักดิ์  เกียรติปกรณ์  กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   ผมก็เหน็ดว้ยและมคีวามยินดใีนสว่นนี้เปน็อย่างย่ิง  เพราะถา้หากเราไดรั้บการถา่ย  

   โอนสถานขีนสง่มาใหเ้ราบริหารจดัการดูแล  เพราะตามทีผ่มผ่านไปทางนัน้ก็มองดู  

   สภาพแวดลอ้มสิง่อะไรตา่ง ๆ  ไมว่่าจะเปน็อะไร  6 ดา้น  ตามทีท่า่นจรินันทเ์จา้ของ  

   ญัตตไิดม้าก็เปน็ความจริง   การจดัระเบยีบสนิคา้  การจอดรถอะไรตา่ง ๆ  ถา้หาก  

   ทางเทศบาลไดเ้ขา้ไปดาํเนนิการในสว่นนัน้ก็จะเปน็การด ี แตผ่มมามองดูแลว้เร่ืองนี้  

   ไมใ่ชว่่าเกดิขึ้นเมือ่สมยันี้  คอืตัง้แตป่ ี พ.ศ. 2553   ตัง้แตค่ณะผู้บริหารชุดกอ่น  

   ไดท้าํเร่ืองไปถงึองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  ตามหลักฐานทีท่างเทศบาล  

   สง่ใหผ้มดูนี้นะครับ  เมือ่เราขอไปยังองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  แตก่็ไดรั้บ  

   คาํตอบว่าใหช้ะล อไปกอ่น  ตัง้แตเ่ปน็เทศบาลตาํบลจนถงึเทศบาลเมอืง  เราก็ยังไมไ่ด้  

   รับความกระจา่งเลยในเร่ืองนี้   แตผ่มเหน็ดดีว้ยญัตตนิี้เปน็ญัตตทิีเ่หมาะสมและก็อยู่  

   ในเขตพื้นทีข่องเทศบาล  ทางเทศบาลเราก็ควรจะไดไ้ปดูแลปรับปรุงแกไ้ขหรือดาํเนนิ  



~ ๙ ~ 
 

   การสว่นตา่ง ๆ ใหด้ขีึ้น  เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว  สวยงามของพีน่อ้งประชาชน   

   ผมก็มคีวามคดิเหน็เชน่เดยีวกันกับทา่นภาณุมาศ  ขออนุญาตเอ่ยนาม  เราก็ควร  

   ดาํเนนิการเร่ืองใดด ี  เรามแีตพู่ดกับ  ขออนุญาตเอ่ยนาม   ทา่น สจ. องอาจ   

   ฉัตรชัยพลรัตน ์  แตท่า่นจะมสีว่นไดส้ว่นเสยีอะไรตา่ง ๆ  ผมไมรู้่   เราพูดแตก่ับสจ.แมค็  

     ทาํเร่ืองไปออกมาก็ใหช้ะลอไว้กอ่นหลายคร้ัง   เราเคยไปพบปะทา่น ดร.พงษศั์กดิ ์  

   ตัง้วานชิกพงษ ์หรือเปลา่ครับ  เราไปตดิตอ่กับทา่นโดยตรงเลย  ทา่นบดันี้เทศบาลเมอืง  

   บา้นไผ่พอทีจ่ะรับถา่ยโอนสถานขีนสง่ของอําเภอบา้นไผ่แลว้   ขอใหท้า่นไดก้รุณา  

   ใหค้วามเหน็ชอบถา่ยโอนตา่ง ๆ  ซึง่ทางคณะรัฐมนตรีทา่นก็บอกมา  อันนี้มนัขึ้นอยู่  

   ที ่อปท.  อนุมตัมิาเมือ่ไหร่ก็ดาํเนนิการไดท้นัท ี  ผมเหน็ดดีว้ยกับทา่นจรินันท ์  

   เกยีรตชิัยพัฒน ครับ  ทา่นเปน็ผู้เสนอญัตตนิี้เปน็ญัตตทิีด่มีาก  เราไดข้าดการตดิตอ่  

   ประสานงานอะไรตา่ง ๆ  ผมขอแนะนาํใหว้่าเราไปพบทา่นดร.พงษศั์กดิ ์ ตัง้วานชิกพงษ์  

     นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  ชว่ยดาํเนนิการนัน้ ๆ  ทา่นก็คงจะเหน็ใจ  

     ขอขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น สง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่ ขอเชญิทา่น จรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน  คะ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ    

นายจรินันท์  เกียรติชยัพัฒน กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   ญัตตนิี้เมือ่สมยัทีแ่ลว้เราขอไปแลว้ทางองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  ทา่นยับยังไว้กอ่น  

     มาสมยันี้เราก็เสนอเร่ืองไปอีกคร้ังหนึง่  เพือ่ใหท้า่นพจิารณาใหม ่ สว่นการพูดคยุนี้  

   ผู้หลักผู้ใหญ่ทา่นก็คงจะไปพูดคยุกันได ้  ผมก็เสนอมาเพือ่ใหส้ภาของเราร่วมพจิารณา  

   ใหผ่้านญัตต ิ สว่นการดาํเนนิการหรือการทาํงานขัน้ตอ่ไปผู้หลักผู้ใหญ่ทา่นก็คงจะ  

   ทาํงานกันตอ่ไปได ้  ขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น จรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  (ไมม่)ี   ถา้ไมม่ดีฉิันขอเรียนเชญิ   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   คณะผู้บริหาร ไดต้อบคาํถามของสมาชกิสภาเทศบาลทีไ่ดเ้รียนถามดว้ยคะ่  

   ขอเรียนเชญิทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ  คะ่    

นายนวัิฒน ์ ปลัง่ศิริ     เรียนประธานสภาเทศบาล  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น    ขออนุญาตตอบขอ้ซักถามของ  

 ทา่นสมาชกิทีไ่ดเ้รียนถามมาเกีย่วกับเร่ืองญัตตขิอรับความเหน็ชอบภารกจิถา่ยโอน  

 สถานขีนสง่ผู้โดยสาร   ซึง่มผู้ีเสนอญัตตเิขา้มา   ขออนุญาตเอ่ยนาม  

 ทา่นจรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน   มทีา่นสมาชกิไดอ้ภปิรายในสว่นของการเสนอแนะ  

 มา  2  ทา่น   ผมก็ขออนุญาตตอบเปน็เบื้องตน้  ทกุทา่นก็คงจะทราบว่าสถานขีนสง่  

 ผู้โดยสาร   ทีอ่ยู่ตรงขา้มบริเวณวัดจนัทรประสทิธิ์    ซึง่อยู่ในเขตเทศบาล  ซึง่กอ่น  



~ ๑๐ ~ 
 

 หนา้นี้ในอดตีก็เปน็สว่นของการบริหารจดัการ  ซึง่ตอนนัน้ทางเทศบาลเราก็เปน็  

 เทศบาลตาํบล  กรณีเทศบาลตาํบล เราไมส่ามารถดาํเนนิการบริหารจดัการ  

 โครงสร้างเกีย่วกับเร่ืองสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขนาดใหญ่  ตอนนัน้ก็เลย  

 จาํเปน็ตอ้งใหท้างองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  เขา้มากาํกับดูแล   

 มาบริหารจดัการนะครับ  แตเ่ปน็ทีห่นา้สังเกตเทศบาลหลายแหง่ไมว่่าจะเปน็  บวัใหญ่  

   เมอืงพล  ขณะนี้สถานขีนสง่ผู้โดยสารก็อยู่ในความดูแลของเทศบาล  ซึง่ก็เกอืบจะ  

 ทกุแหง่นะครับ  และมเีพือ่นสมาชกิไดก้ลา่วถงึว่าในอดตีเคยมคีณะผู้บริหารชุดกอ่น ๆ  

  ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2553  มกีารดาํเนนิการทาํเร่ือง  เพือ่จะขอถา่ยโอนสถานขีนสง่ผู้โดยสาร  

 จากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่   มาใหท้างทอ้งถิน่ คอื เทศบาลดูแล   

 แตป่รากฏว่ามกีารย่ืนเอกสาร  ซึง่เอกสารก็อยู่ในมอืของเพือ่นสมาชกิทกุทา่นก็คงจะ  

 ดูว่าเปน็ขัน้เปน็ตอนมกีารดาํเนนิการ  มกีารเสนอเร่ืองราวในทกุ ๆ  ขัน้ตอน  แลว้ทา้ย   

 ทีสุ่ดก็มกีารตอบกับมาว่าใหช้ะลอเร่ืองนี้ไว้กอ่น  จากหนังสอืเลขที ่ขก 5100๗/2715  

  จากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  หลังจากนัน้มาก็ยังไมม่กีารขับเคลือ่นอย่าง  

 ตอ่เนือ่งจนนาํมาสูว่ันนี้  จริง ๆ ตอ้งขอเรียนนะครับ  ตน้เร่ืองทีจ่ะสามารถขับเคลือ่น  

 ตอ่ไดก้็คอืตอ้งขอรับความเหน็ชอบจากสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  พอหลังจากได้  

 ตน้เร่ืองนี้เสร็จเราก็จะรวบรวมขอ้คดิเหน็มตขิองสภา  เพือ่จะทาํหนังสอื  พอหลังจาก  

 ทาํหนังสอืเสร็จไมใ่ชเ่ราจะย่ืนเลย  เราก็อาจจะตอ้งรับฟังคาํประชาพจิารณ์จากพีน่อ้ง  

 ในเขตเทศบาล  แลว้ทีต่อ้งขอรับความเหน็ชอบจากสมาชกิวันนี้นะครับ  มนัเปน็การ  

 ถา่ยโอนทรัพย์สนิดว้ยไมใ่ชเ่ฉพาะภารกจิ  มนัก็จะมทีัง้ทรัพย์สนิ  ซึง่ทกุทา่นคงเหน็ว่า  

 ณ บดันี้สถานขีนสง่ผู้โดยสารอําเภอบา้นไผ่  ซึง่โดยเฉพาะสมาชกิสภาเทศบาล  เขต 2  

   ไดรั้บคาํร้องเรียนบอ่ยมาก  ไมว่่าจะเร่ืองไฟฟาูแสงสว่าง ระบบระบายน้ํา  หอ้งน้ํา   

 ยามค่าํคนืก็มคีนจรจดัไปพักอาศัย  แลว้รถบางสายมาจากขอนแกน่  ผู้โดยสารเต็มก็วิ่ง  

 ผ่านไมเ่ขา้ บขส.  จากสารคาม  ร้อยเอ็ดก็วิ่งผ่านไมเ่ขา้ บขส.  แตท่ีไ่หนไดป้รากฏว่า  

 พีน่อ้งทีไ่ปรับบริการมาตาํหนติติงิเทศบาล  พีน่อ้งเราหลายทา่นไมท่ราบว่าสถานขีนสง่  

 ผู้โดยสารอยู่ในความกาํกับดูแลอยู่ในความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  

 ขอนแกน่  ยังเขา้ใจว่าเทศบาลเปน็คนอํานวยการทัง้หมดในภาพรวม  เพราะฉะนัน้  

 เมือ่เรามองเหน็การบริหารจดัการบา้นเมอืงในทกุ ๆ ดา้น  แลว้ตอนนี้ทางเทศบาลเอง  

 เรามศัีกยภาพเพยีงพอทีจ่ะนาํสถานขีนสง่ผู้โดยสารอําเภอบา้นไผ่  มาบริหารจดัการเอง  

   อันนี้ผมพูดถงึในเร่ืองของการบริหารจดัการ   เพือ่ประโยชนส์ุขของพีน่อ้งประชาชน   

 แลว้ถา้จะพูดกันถงึเร่ืองเทศพาณิชย์นี้ก็คอืเทศพาณิชย์อีกแหง่หนึง่ทีเ่ราจะมเีมด็เงิน  

 เขา้มา  หลายทา่นคงเหน็ว่าขบวนการจดัการ บขส. รถทีเ่ขา้มาจอดในควิมนัจะตอ้ง  

 มคีา่ธรรมเนยีมในการจอด  ผมเคยเช็คตัวเลขลา่สุดเมือ่ประมาณป ีพ.ศ. 2553  

 ตอนนัน้รู้สกึทา่นสมสงวน  ขออนุญาตเอ่ยนาม  เปน็คนเสนอญัตตนิี้  ตอนนัน้เคย  

 ทาํตัวเลขกันประมาณการไว้ไมต่่ํากว่าปลีะ 2,000,000  บาท  หลังจากหกัคา่ใชจ้า่ย  

   ตัวนี้ก็ถอืว่าถา้ขบวนการตา่ง ๆ เสร็จสิ้น  ผมก็เชื่อแนว่่าตรงนี้จะเปน็รายไดอ้ีกสว่นหนึง่  



~ ๑๑ ~ 
 

   เพือ่มาดูแลพีน่อ้งประชาชนทัง้สาธารณูปโภค สาธารณูปการทัง้หมด  และตอ้งขอเรียน  

 ทา่นภาณุมาศ  ขออนุญาตเอ่ยนาม  จริง ๆ การบริหารจดัการเร่ืองถา่ยโอนสถานขีนสง่  

 ผู้โดยสารเปน็ของคณะผู้บริหารชุดกอ่น ๆ นะครับ  ทางทา่นนายกเทศมนตรี  คอื  

 ทา่น ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ ์ เพยียุระ  และคณะผู้บริหารชุดนี้ยังไมเ่คยย่ืนนี้เปน็  

 คร้ังแรก  นาํเร่ืองเกา่มาทบทวนใหมแ่ละจะขับเคลือ่นใหเ้ปน็รูปประธรรมทัง้นี้ทัง้นัน้ก็คอื  

 ไดรั้บความเหน็ชอบ และแรงใจจากทา่นสมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น  สว่นการขับเคลือ่น  

 ก็จะเปน็ขบวนการทีท่างคณะผู้บริหารจะดาํเนนิการขัน้ตอนตอ่ไป  และหวังเปน็อย่างย่ิง  

 โครงการนี้ก็นา่จะสาํเร็จเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค ์ เพือ่ทาํใหบ้า้นเมอืงของเรามกีาร  

 พัฒนาในดา้นโลจสิตกิส ์ในดา้นขนสง่อีกทางหนึง่นะครับ  ขอบคณุครับ 

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ  คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิสภาเทศบาล    

รองประธานสภาเทศบาล มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  ขอเรียนเชญิทา่นจริะบรูณ์ ปญัญารัตนวงศ ์คะ่       

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ    

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น   ผมตอ้งขอขอบคณุทา่นสมาชกิสภา  

   เทศบาลทีไ่ดย่ื้นญัตต ิ เร่ือง  การขอรับถา่ยโอนภารกจิดา้นสถานขีนสง่ผู้โดยสาร  

   อําเภอบา้นไผ่ของเรา  ทางคณะผู้บริหารไมไ่ดน้ิง่นอนใจ  ทา่นผ่านญัตตนิี้มาก็จะได้  

   ทาํหนังสอืถงึองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่  

   ก็จะไดน้าํเขา้ในทีป่ระชุมขอมตขิอถา่ยโอนอยู่ทีส่มาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  

   ขอนแกน่  ทกุทา่นจะผ่านมตเิหมอืนทีป่ระชุมสภาของเรานะครับ  ทางคณะผู้บริหาร  

   ไมไ่ดน้ิง่นอนใจก็จะทาํหนังสอืแสดงความคดิเหน็ และถา่ยโอนภารกจิกจิการแผน  

   การกระจายอํานาจใหก้ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ถงึทา่นประธานคณะกรรมาธกิาร  

   การปกครองทอ้งถิน่ สภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ โดยเฉพาะเร่ืองการถา่ยโอนสถานขีนสง่  

   ผู้โดยสาร ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ถา้มคีวามคบืหนา้อย่างไรก็จะแจง้  

   ใหส้มาชกิสภาเทศบาลไดรั้บทราบอีกคร้ังหนึง่  ขอบคณุมากครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ ์ คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิ    

รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล   มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ    ขอเรียนเชญิทา่นนายกเทศมนตรี คะ่        

ดร.นพ.เปรมศักดิ์  เพยียุระ    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

นายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น    พอดคีวามจริงผมจะตอ้งเดนิทาง  

   ในชว่งกลางวัน  แตว่่าดว้ยความทีผ่มเหน็ว่าญัตตนิี้เปน็เร่ืองทีน่า่สนใจ  ผมจงึเหน็ว่า  

   เลือ่นเทีย่วบนิไปตอนเย็นก็นา่จะสะดวกกว่าจงึไดม้าประชุมในคร้ังนี้  เพือ่จะใหไ้ด้  

   เกดิความเขา้ใจทีถ่อ่งแทร่้วมกัน  กอ่นอื่นผมตอ้งขอแสดงความขอบคณุทา่นสมาชกิ  

   สภาเทศบาล  3  ทา่น  คอื  ทา่นจรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน  ทา่นคาํพันธ ์ สดีอนซา้ย   

   ซึง่เปน็ผู้รับรอง  และทา่นสุมาล ี แถสูงเนนิ  ซึง่เปน็ผู้รับรอง  ทีต่อ้งขอบคณุ  เพราะว่า  



~ ๑๒ ~ 
 

   คณุจรินันท ์ จริง ๆ ไมใ่ชค่นบา้นไผ่เรา  เปน็คนอําเภอคง  จงัหวัดนครราชสมีา   

   ไมไ่ดเ้ปน็คนบา้นไผ่เหมอืนคณุภาณุมาศทีไ่ดพู้ดเร่ืองนี้หรือหลาย ๆ ทา่นทีพู่ดเร่ืองนี้   

   แลว้ผมก็รู้สกึยินดทีีว่่าเปน็ญัตตแิรกของสภาชุดนี้ทีเ่ปน็ญัตตทิีส่ร้างสรรค ์และย่ืน  

   อย่างเปน็ทางการ  เปน็เอกสารและมผีลตอ่การขับเคลือ่นทีเ่ปน็ในรูปแบบทีถู่กตอ้ง  

     เพราะสว่นใหญ่ผมฟังมาตลอด 2 ป ี จะเปน็การปรึกษาหารือในวาระอื่น ๆ ไมม่ี  

   รูปแบบสมกับเปน็สภาของระดับเทศบาลเมอืง  เพราะฉะนัน้วันนี้ไมอ่ยู่ก็คงจะไมถู่กตอ้ง  

     ผมจงึขอขอบคณุทีค่ณุจรินันทไ์ดส้ร้างสรรคบ์รรยากาศในการทาํงานของสภา  

   ใหเ้ปน็มาตรฐานย่ิงขึ้น และหวังว่าทา่นสมาชกิทา่นอื่นทีเ่ปน็คนบา้นไผ่จะไดป้ฏบิตัิ  

   ตามแนวของคณุจรินันทบ์า้งในโอกาสตอ่ไป  ทีผ่มพูดถงึเร่ืองนี้  เพราะว่าญัตตนิี้  

   เปน็เร่ืองของผลประโยชนข์องประชาชนทัง้อําเภอบา้นไผ่  ตอนผมเปน็เด็กนี้สถานขีนสง่  

   มรีถราของพีน่อ้งจากทัง้ภาคอีสานมาแวะ  เพือ่ทีจ่ะใหผู้้โดยสารไดเ้ดนิทางตอ่ไป  

   ทัง้อีสานเหนอื อีสานกลาง  อีสานใต ้และก็เปน็เครดติหรือเปน็ชื่อเสยีงของอําเภอบา้นไผ่  

    ทีเ่ปน็ชุมทางทัง้ทางรถไฟและทางรถยนต ์ ปญัหาของการบริหารสถานขีนสง่นี้มอียู่ว่า  

   ทางกระทรวงคมนาคม  ซึง่เปน็ผู้กาํกับดูแลสถานขีนสง่ทัง้หมดทัว่ประเทศ  เขารับโอน  

   ภารกจิเร่ืองนี้  และถา่ยโอนมายังองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ซึง่การถา่ยโอนนัน้  

   เขาจะใหเ้ฉพาะเทศบาลเมอืงกับเทศบาลนครเปน็สาํคญั  ตอนนัน้เทศบาลตาํบลบา้นไผ่  

   ยังเปน็ฐานะเทศบาลตาํบล  มายกฐานะในป ีพ.ศ.2548  องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  

   จงึไดรั้บโอนเร่ืองนี้ไปกาํกับดูแลจนถงึปจัจบุนั  ซึง่ในแง่ของการประสานงานสว่นตัว  

   ผมไดพู้ดคยุกับทา่นสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  และทา่นนายกองคก์าร  

   บริหารสว่นจงัหวัดทา่นปจัจบุนั  คอื ทา่น ดร.พงษศั์กดิ ์ ตัง้วานชิกพงษ ์ ซึง่สองทา่นนี้  

   ใหค้วามเหน็แตกตา่งกัน  ผมถามว่าทาํไมไมโ่อนสถานขีนสง่มาใหเ้ทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

   บริหารจดัการ  เพราะมนัอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ทา่นสมาชกิทา่นบอกว่า  

   มนัขาดทนุพีห่มอจะเอาไปหรอ  ผมก็บอกว่าขาดทนุนัน้แหละ่ย่ิงชอบ  เพราะผมจะมา  

   ทาํใหเ้ปน็กาํไรก็ไมโ่อน  ทา่น ดร.พงษศั์กดิ ์ก็ตอบว่าอ้อยเขา้ปากชา้งแลว้มนัยากอยู่  

   หรอกนอ้ง  ซึง่ความเหน็ขัดแย้งกันเองระหว่างสมาชกิสภาฯ อบจ.กับนายกฯ อบจ.  

     เพราะฉะนัน้ผมจงึเหน็ว่าไมม่กีารหารือในสภานี้อย่างเปน็ทางการจนกระทัง่คณุจรินันท์  

   ไดน้าํมาย่ืนเมือ่วันที ่ 15  มนีาคม  พ.ศ. 2559  แตว่่าก็ชา้ไปนดิหนึง่  เพราะความจริง  

   ผมไดย่ื้นเร่ืองนี้ไปถงึทา่นประธานสภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ  โดยผ่านประธาน  

   คณะกรรมาธกิารการปกครองทอ้งถิน่  ซึง่ไดเ้ชญิผมไปประชุมเมือ่วันที ่ 2  มนีาคม  

     พ.ศ. 2559  ทีอ่าคารรัฐสภา 2 หอ้ง 303 ชัน้ 3  ทีก่รุงเทพมหานคร  ซึง่ในคร้ังนัน้  

   ทา่นประธานคณะกรรมาธกิารไดม้อบใหท้า่น พล.เอก ไพชยนต ์  คา้ทนัเจริญ   

   เปน็ประธานอนุกรรมาธกิารดูแลเร่ืองนี้โดยตรง  แลว้มคีณุชัชวาล  วังศริิจนัทร์   

   เปน็เลขานุการประจาํอนุกรรมาธกิารคณะนี้   ผมก็เลยทาํหนังสอืฉบบันี้ทีส่าํเนา  

   ใหก้ับทกุทา่นทีเ่หน็วางอยู่บนโตะ๊  ว่าตามขัน้ตอนการกระจายอํานาจสูท่อ้งถิน่  

   ในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน  ดา้นคณุภาพชวีิต จดัระเบยีบชุมชนสังคม  และการรักษา  



~ ๑๓ ~ 
 

   ความสงบเรียบร้อย  วางแผนการสง่เสริมการลงทนุพาณิชยกรรมและการทอ่งเทีย่ว  

     บริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ศลิปะ  วัฒนธรรม   

   จารีตประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับไป  

   ดาํเนนิการ  แตเ่รามปีญัหา  2  เร่ืองนี้ก็คอื  1. การโอนถา่ยภารกจิสถานขีนสง่  

   ผู้โดยสารในพื้นทีข่องเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ผมไดช้ี้แจงรายละเอียด ตามทีไ่ดก้ราบเรียน  

   ในทีป่ระชุมเมือ่สักครู่  ใหท้างทา่นประธานอนุกรรมาธกิาร คอื พล.เอก ไพชยนต ์  

   คา้ทนัเจริญ  ไดท้ราบ ทีป่ระชุมก็มทีัง้บคุคลสาํคญัระดับชาตทิัง้นัน้  ทา่นก็บอกว่า  

   เร่ืองนี้เปน็เร่ืองทีเ่ร่งดว่นมนัมหีลายแหง่  ทีล่พบรีุก็เปน็อย่างนี้  อบจ.เอาไปดูแลแลว้ก็  

   ไมค่นืกลับมาใหก้ับเทศบาลเมอืง  เหมอืนกันกับเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  เทศบาลเมอืง  

   เมอืงพล  เทศบาลเมอืงชุมแพ  เปน็เทศบาลเมอืงเหมอืนเราแตเ่ขาไดดู้แลเอง   

   แมก้ระทัง่เทศบาลนครก็ตาม  เพราะฉะนัน้ทา่น พล.เอก ไพชยนต ์ คา้ทนัเจริญ   

   ทา่นบอกว่าจะเชญินายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดมาชี้แจง ในระดับสภานติบิญัญัติ  

     ว่าทาํไมไมโ่อนใหเ้ทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ดว้ยเหตุผลอะไร  เมือ่เชา้ทา่นสุพจน ์ วรรณศรี  

     นายกเทศมนตรีตาํบลในเมอืงก็อยู่ทีรั่ฐสภา  เพราะว่าผมย่ืนไป 2 เร่ือง คอื ถนนสีเ่ลน  

   ทีผ่่านเทศบาลเราจนไปถงึหนองแวงโอง  ผมว่าเกนิกาํลังของเทศบาลตาํบลในเมอืง  

    ทาํไมไมรั่บภารกจิอย่างนี้ไปสรรหางบประมาณมาใหเ้ทศบาลตาํบลในเมอืงจะได้  

   ถนนสีเ่ลนจนถงึสามแยกมติรภาพ  เพราะโรงพยาบาลก็จะมาตัง้ทีน่ี้  สาํนักงานทีด่นิ  

     สาํนักงานขนสง่ และสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอก็ตัง้อยู่แลว้  คนจะไปมาอีกมากมาย  

   เพราะโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมาตัง้ตรงนี้  มนัตอ้งเปน็สีเ่ลนไมอ่ย่างนัน้มนัก็เปน็ปญัหา  

     อาจจะเกดิอุบตัเิหตุหนา้โรงพยาบาลก็ได ้ วันนี้ทา่นประธานอนุกรรมาธกิารในเร่ืองของ  

   การโอนถา่ยภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึไดเ้ชญิทา่นสุพจน ์ วรรณศรี  

      นายกเทศมนตรีตาํบลในเมอืง  ไปชี้แจงว่าเราจะวางแนวทางอย่างไร  เปน็เร่ืองทีส่อง  

   ทีว่ันนัน้ผมชี้แจง เมือ่วันที ่ 2  มนีาคม  พ.ศ.2559  เปน็เร่ืองของเรา  เร่ืองของสถานี  

   ขนสง่ผู้โดยสารในเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  เพราะฉะนัน้วันนี้ผมก็ตดิตามทางดา้น  

   ทา่นประธานคณะกรรมาธกิารว่าเมือ่ทา่นเชญิทา่นนายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  

   ขอนแกน่มาแลว้ก็ขอใหม้มีาตรการทีช่ัดเจนลงไปว่าจะโอนกลับมาเมือ่ไหร่  อย่ามาอ้าง  

   ว่าขาดทนุ  เพราะเปน็ความรับผิดชอบของเรา  ถา้กลับมาวิธกีารบริหารจดัการของ  

   เทศบาลเมอืง  ผมคดิว่าไมม่ปีญัหาเลย  แตท่ีผ่่านมาม ีสจ.ทา่นเดยีวดูแลจะไปกาํกับ  

   อะไรไดม้ากมาย  เพราะว่าคน ๆ เดยีว  แลว้สมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  

   ขอนแกน่ก็ไมใ่ชค่นอยู่ในฝุายบริหารจะมอํีานาจทีจ่ะจดัการบริหารไดแ้คไ่หน  ในขณะ  

   ทีข่ยะก็ด ี ทางเทา้ก็ด ี ไฟแสงสว่างทกุอย่างทีเ่ปน็องคป์ระกอบของ บขส. ตอ้งอาศัย  

   อํานาจเทศบาลทัง้สิ้นจะไมโ่อนกลับมาดว้ยเร่ืองอะไร  ผมจงึนาํมาเรียนทีป่ระชุมว่า  

   ถงึคณุจรินันทจ์ะย่ืนชา้กว่าทีผ่มไปทาํงานทีก่รุงเทพมหานครใหแ้ลว้  แตก่็ยังดทีีเ่ปน็  

   ความเคลือ่นไหวของสภาเทศบาล  ถา้ทา่นทัง้หลายศกึษาด ีๆ  รูปแบบการทาํงาน  

   เทศบาล  สภาตอ้งเดนิเร่ืองอย่างนี้ถงึจะเปน็ประโยชนต์อ่องคก์รเรา  เพราะถา้ไมม่ี  



~ ๑๔ ~ 
 

   มตขิองสภาออกไปว่าจะทาํอย่างไร  อบจ.ตอ้งตกีลับมาเหมอืนเดมิว่าสภาเทศบาล  

   เมอืงบา้นไผ่ว่าอย่างไร  เพราะฉะนัน้ทีผ่มไปทาํกอ่นหนา้นี้ก็เปน็การรับผิดชอบในฐานะ  

   ผู้นาํของฝุายบริหาร  ในฐานะทีท่า่นเปน็สมาชกิสภาฯ  วันนี้ทา่นก็ตอ้งมมีตอิอกมา  

   ว่าทา่นเหน็ชอบหรือไมอ่ย่างไร  ในการทีจ่ะรับโอนตรงนี้กลับมาจาก อบจ.ขอนแกน่   

   ถา้ทา่นมมีตเิหน็ชอบทีจ่ะรับโอนก็ตรงกับผมซึง่เปน็ฝุายบริหารทีเ่ดนิไปกอ่นแลว้  

     เพราะฉะนัน้อันนี้ก็ขอใหพ้ีน่อ้งสมาชกิเราไดช้ว่ยกันขับเคลือ่น  เพือ่ใหเ้กดิองคป์ระกอบ  

   ทีส่มบรูณ์ทัง้ 2  ดา้นก็คอื ฝุายบริหารและฝุายนติบิญัญัตขิองเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

      เพราะฉะนัน้จงึขอกราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ว่าเร่ืองนี้เปน็เร่ืองทีต่อ้งร่วมกัน  

   ขับเคลือ่น  ถา้ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่เราอยากจะสร้างประวัตศิาสตร์  

   ใหก้ับชวีิตในการเปน็สมาชกิสภาเทศบาลในยุคนี้ก็ขับเคลือ่นร่วมกันกับผม ไมอ่ย่างนัน้ก็  

   จะมแีตผ่มไปขับเคลือ่นอยู่คนเดยีว แลว้ทา่นเองจะตกประวัตศิาสตร์นะครับ   

   ขอบคณุครับ     

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นนายกเทศมนตรี คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิสภาเทศบาล   

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่จีะขอมตทิีป่ระชุมสภาแหง่นี้   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   สมาชกิทา่นใดอนุมตั ิ ญัตตขิอรับโอนภารกจิดา้นสถานขีนสง่ผู้โดยสาร  

   (สมาชกิสภาเทศบาล)  กรุณายกมอืขึ้นคะ่  

มติท่ีประชมุ       อนุมัติเปน็เอกฉันท์   

ระเบยีบวาระท่ี  4  เรื่อง  อื่น  ๆ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่    

รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชญิทา่นสง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์   คะ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   

นายสง่ศักดิ์  เกียรติปกรณ์  กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   สาํหรับเร่ืองอื่น ๆ คงจะมอียู่ 2 เร่ือง  ทีจ่ะเรียนชี้แจงใหท้างทีป่ระชุมไดรั้บทราบ  

   อันดับแรก  ผมก็ตอ้งขอขอบคณุทา่นรองประธานสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   

   ในการไปอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชกิและเพือ่นพนักงานทกุทา่น  ตลอดระยะเวลา  

   การเดนิทางทา่นไดดู้แลเอาใจใสส่มาชกิผู้ไปในชุดทีห่นึง่เปน็อย่างด ี ตอ้งขอขอบคณุครับ  

   สาํหรับเร่ืองทีส่องนะครับ  ผ่านไปผ่านมาพอดไีดม้โีอกาสไปพุทธญาณสมาคม   

   พอดผีมมองไปดา้นซา้ยตอนขาไปก็จะเหน็ทีเ่ราจดัภมูทิศันริ์มลาํหว้ย  ในขณะนี้  

   ปรากฏว่าชาํรุดทรุดโทรมลงมากเลย  หญ้าก็เกดิรกรุงรัง  เกา้อี้เกดิชาํรุดเสยีหาย   

   ไฟแสงสว่างก็เสยีหายบา้งตามกาลเวลา  ผมก็อยากจะฝากคณะผู้บริหารไดดู้แล   

   อันนี้เกีย่วกับความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก็คงจะหมดแลว้  ผมก็อยากจะใหจ้ดัตัง้  

   งบประมาณในสว่นนี้  ในลาํดับตอ่ไปไดซ้อ่มแซมปรับปรุงใหอ้ยู่ในสภาพด ี   

   เพราะการสัญจรผ่านไปมาจะไดเ้กดิความเจริญในดา้นโครงสร้างตา่ง ๆ  ผมก็ขอฝาก  



~ ๑๕ ~ 
 

   ทา่นประธานสภาผ่านไปยังทา่นคณะผู้บริหารอยากจะใหป้รับปรุงแกไ้ขใหม้นัดี  

   อยู่ในสภาพเดมิ  เพราะเราทาํงานไปในสว่นนัน้ถงึสีล่า้นผ่านไปดว้ยดสีวยงาม และ  

   ถงึเวลา  กาลเวลามนัก็ย่อมมชีาํรุดผุพังกันไปบา้ง  พอดผ่ีานไปเหน็ก็เลยนาํเร่ืองนี้  

   มาเรียนผ่านทา่นประธานสภาถงึทา่นคณะผู้บริหาร  ผมก็มแีคส่องเร่ืองแคน่ี้   

   ขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น สง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเชญิทา่นชานล  ธนระพโีชต ิ คะ่  

นายชานล  ธนระพโีชติ   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   ในวาระอื่น ๆ  นัน้ผมมวีาระทีจ่ะตอ้งเรียนนาํเสนอในสภาแหง่นี้ไดพ้จิารณา และ  

   อาจจะตอ้งทบทวนในเร่ืองของงบประมาณ  เพือ่เขา้แผนพัฒนาแกไ้ขเปลีย่นแปลง  

   สามป ี ผมเองไดต้ามเร่ืองของการขยายเขตการประปาใหก้ับชุมชนย่ิงยงมาตอ่เนือ่ง  

   โดยเฉพาะหลาย ๆ ชุมชนผมก็เชื่อว่าก็คงยังมปีระปาไมท่ัว่ถงึ  วันนี้ผมไดรั้บทราบ  

   ว่าทางการประปาแจง้งบการขยายเขตการประปาใหก้ับย่ิงยงซอย 6,7,8  ซึง่ตาม 

   งบประมาณทีเ่ราจดัเอาไว้เปน็ยอด   150,000  บาท  แตถ่า้ประมาณการของ  

   การประปาแจง้เขา้มาสามซอยนี้  ผมอยากชี้แจงในสภาแหง่นี้  เพือ่เปน็ขอ้มลู  

   ในการจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิดังนี้   การขยายเขตประปาย่ิงยงซอย  6  ประมาณ  

   คา่ใชจ้า่ยไว้ที่   120 ,488  บาท  ขยายเขตประปาย่ิงยงซอย 7  ประมาณการไว้ที่  

   53,361  บาท  ประมาณการขยายเขตประปาซอย 8  ประมาณการไว้ที่  194,023 

     บาท  รวมคา่ใชจ้า่ยสามซอยเปน็เงิน  367,872  บาท  ดว้ยงบประมาณทีเ่ทศบาล  

   จดัเอาไว้ในปนีี้คอื   150 ,000  บาท  ถา้จะไดป้ระปาสามซอยนี้ในป ี 2559 

     งบประมาณไมพ่อ  ผมเองหว่งใยในเร่ืองการมนี้ําทีไ่ดใ้ชส้อยในเขตเทศบาลเมอืง  

   โดยเฉพาะวิกฤตภยัแลง้  ซึง่ตอนนี้มนัระบาดทัว่ ในเขื่อนน้ําก็เหลอืนอ้ยลง  ผมนาํเรียน  

   ในวันนี้หวังว่าสภาแหง่นี้  ตลอดทัง้ทา่นคณะผู้บริหารจะไดจ้ดัสรรงบประมาณแกไ้ข  

   โครงการเพิม่เตมิ  ดว้ยงบประมาณใหไ้ดพ้อกับการจดัขยายเขตประปาทัง้สามซอยนี้  

   ใหไ้ดใ้นป ี 2559  นี้  ผมเองหว่งใยและตามเร่ืองนี้มาตัง้แตผ่มไดรั้บการร้องเรียน  

   จากชุมชนย่ิงยงเสนอผ่านผมมาใหข้อประปาให ้ ซึง่ตอนนี้ก็ไดแ้จง้และไดรั้บการแจง้  

   จากการประปามาแลว้  มงีบประมาณเปน็เงิน  300,000  กว่าบาท  จะไมพ่อก็หวัง  

   ว่าขอ้มลูทีไ่ดว้ันนี้  ขอใหท้า่นคณะผู้บริหารไดจ้ดัสรรงบประมาณจากงบประมาณ  

   ทีเ่ราทางเทศบาลไดรั้บรางวัลมา   4,000,000  บาท และ 10,000,000  บาท   

   ลองพจิารณาดู  ดว้ยงบประมาณเหลา่นี้สามารถบรรจใุหเ้ปน็งบเพิม่เตมิไดห้รือไม่  

   ตามระเบยีบของเทศบาล  ผมเองกราบเรียนสภาแหง่นี้ไว้ใหไ้ดพ้จิารณากับงบประมาณ  

   เหลา่นี้ดว้ย  ฝากทา่นคณะผู้บริหารไว้ในสภาแหง่นี้นะครับ  สว่นเร่ืองที ่2    



~ ๑๖ ~ 
 

   ผมเองตอ้งกราบเรียนดว้ยความเคารพ  ผมเองตอ้งขอเรียนชี้แจงและขอเพิม่เตมิ  

   ความคบืหนา้โครงการบอ่บาํบดัน้ําเสยี  107,000,000  บาท  ผมไมท่ราบว่า  

   โครงการนี้สามารถทีจ่ะหาผู้ประมลูรายใหมม่าดาํเนนิการตอ่ไดห้รือไม ่ ปจัจบุนันี้  

   ผมเหน็ทอ่ก็ยังวางอยู่บนทางเทา้เปน็จดุอยู่  เพราะฉะนัน้ผมเองไมท่ราบว่าโครงการนี้  

   มคีวามคบืหนา้อย่างไร  โครงการ  107,000,000  บาท  นี้จะอยู่กับบา้นไผ่อยู่หรือไม่  

   และ โครงการนี้จะไดรั้บการสานตอ่ใหม้นัสมบรูณ์แบบเมือ่ไหร่  เปน็โครงการทีใ่หญ่  

   ของบา้นไผ่  แตไ่มส่ามรถบรรลุความสาํเร็จได ้ ผมตอ้งฝากทา่นคณะผู้บริหารชุดนี้  

   ไดเ้รียนชี้แจงใหท้ราบดว้ย  และทอ่ทีว่างอยู่เราสามรถทีจ่ะเคลือ่นออกไปไดไ้หม   

   ผมฝาก  เรียนว่าโครงการนี้มคีนหลายคนถามว่าดาํเนนิการตอ่ไดห้รือไม ่  

   อันนี้ผมเรียนดว้ยความเคารพ  ผมเองก็ไมท่ราบขอ้มลูเบื้องลกึว่าจะมผู้ีสามารถจะ  

   ย่ืนแบบตอ่ไดห้รือไม ่ เพราะงบประมาณมแีลว้  ถา้ไมจ่ดัทาํงบประมาณตัวนี้จะถูก  

   ตัดกลับไปทีส่ว่นกลางทัง้หมดหรือไม ่ แมก้ระทัง่โครงการทมีทีป่รึกษาก็ไดจ้ดัตัง้  

   ไว้แลว้  1,800,000  บาท  เปน็โครงการทีผ่่านสภานี้แลว้จะไดรั้บการพัฒนา  

   ตอ่เนือ่งหรือไม ่ อันนี้ผมเรียนดว้ยความเคารพหวังว่าจะไดรั้บการชี้แจงใหท้ราบ  

   ผมเองหว่งใย  โดยเฉพาะในวาระสามทีผ่มขอกลา่วนี้  ภาวะฝนแลง้เปน็ภาวะแหง่ชาติ  

   ไปแลว้   การจดัเตรียมน้ําเพือ่จะบรรเทาความเดอืดร้อนใหก้ับชุมชนตา่ง ๆ  

   ผมไมท่ราบว่าเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  มกีารรองรับเร่ืองการจดัน้ําเพือ่ชว่ยเหลอืบรรเทา  

   ความเดอืดร้อนใหก้ับชุมชนรอบนอก  อาจจะขาดน้ํา  น้ําไมม่ฝีนก็ไมต่ก   

   ผมฝากนี้เปน็เร่ืองใหญ่   ผมฟังขา่วสารทกุวัน  ทกุจงัหวัดเขื่อนทกุลูกตอนนี้น้ําเหลอืนอ้ย  

   บางเขื่อนไมถ่งึ  4 % ทีจ่ะไดใ้ช ้  ถา้ไมม่ฝีนเลย  ผมเองคงตอ้งฝากสภาแหง่นี้  

   โดยเฉพาะทา่นคณะผู้บริหารไดดู้ถงึความเดอืดร้อน  โดยเฉพาะเร่ืองน้ําเปน็เร่ืองใหญ่  

      ผมก็คงตอ้งฝากทา่นคณะผู้บริหารไว้สามเร่ือง  ขอใหไ้ดช้ี้แจงและก็พจิารณาในเร่ือง  

   ของงบประมาณเพิม่เตมิขยายเขตประปา   ขอบพระคณุมากครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น ชานล  ธนระพโีชติ    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ดีฉิัน   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเรียนเชญิคณะผู้บริหาร ไดต้อบคาํถามของสมาชกิสภาเทศบาลทีไ่ด้  

   เรียนถามดว้ยคะ่    ขอเรียนเชญิทา่นจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ ์ คะ่    

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น    ผมขอขอบคณุทา่นสง่ศักดิ ์  

   เกยีรตปิกรณ์  ทีอ่อกไปไหนมาไหนสังเกตใหค้ณะผู้บริหาร  เพือ่จะแจง้มาร่วมกัน  

   พัฒนา  เร่ืองภมูทิศันริ์มหว้ยผมสัง่ใหท้างกองชา่งไปดาํเนนิการ  เพือ่เขา้แผนรองรับ  

     เพราะว่าคร้ังทีแ่ลว้คอืว่าผู้รับเหมานะครับ   ทางเราไดอ้อกแบบ คอื ว่ามนัเปน็การ  

   รองทราย  รองทรายเสร็จเวลาฝนตกลงมาทกุ ๆ ป ี ทรายบางคร้ังน้ํามนัมทีีไ่ปก็พา  

   ทรายไปดว้ย  ทางกองชา่งก็ไมไ่ดน้ิง่นอนใจ และคณะผู้บริหารก็ไมไ่ดน้ิง่นอนใจ   
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   ทางกองชา่งตอนนี้กาํลังออกแบบเร่ืองการปแูอสฟัลทต์ิก๊ และก็เอาตัวหนอน  

   มาทบัหรือจะเอาเปน็ปนูก็ไดเ้อามาทบั  แจง้ใหท้างทา่นประธานชุมชนไดรั้บทราบดว้ย  

     เดี๋ยวเราจะทาํใหส้วยงามภายในสองปนีี้  เขาจะนมิติใหม ่ เร่ืองของทา่นชานล    

   ธนระพโีชต ิ  เร่ืองน้ําประปาทางคณะผู้บริหารไมไ่ดน้ิง่นอนใจก็ทกุเขต ไมว่่าเขต  1   

   เขต  2  และเขต  3 เร่ืองน้ําประปามนัมปีญัหามาตัง้ย่ีสบิสามสบิป ี ในฐานะงบประมาณ  

   เราจะเอามาพัฒนาเร่ืองประปาอย่างเดยีวมนัก็ไมไ่ด ้ เร่ืองถนนหนทาง  เร่ืองไฟก็ตอ้ง  

   กระจายกันไป  บางคร้ังเขต 1  ไดส้ามโครงการแบบนี้  เขต 2 ก็คอืว่าใหม้นัถัวเฉลีย่กัน  

   เร่ืองงบประมาณ   แตว่่าผมก็ขอฝากทา่นสมาชกิไว้ดว้ย  เร่ืองน้ําประปางบประมาณ  

   ของป ี  2560  ชว่ยจดัสรรใหต้ัง้งบใหม้ากหนอ่ย  ชว่ยผ่านสภาใหห้นอ่ย  ไมว่่าเขต 1 

      เขต 2  และเขต 3 ก็เดอืดร้อน  คณะผู้บริหารก็จะปรึกษาหารือและจะดาํเนนิการให้  

     เร่ืองบอ่บาํบดัน้ําเสยี  ตอนนี้เราไดป้ระกาศหาผู้รับจา้งไว้แลว้  ประกาศเมือ่วันที่   21 

     มนีาคม  ถงึวันที่  30  มนีาคม  เราจะประกาศหาผู้รับจา้ง  เร่ืองทอ่  อันนี้เขาเรียกว่า  

   ทอ่ปากระฆัง  ผู้รับเหมาคร้ังแรกทางคณะผู้บริหารไมไ่ดน้ิง่นอนใจสัง่ใหท้างเทศกจิ  

   สัง่ใหท้างกองชา่ง  สัง่ใหห้ลายฝุายชว่ยใหผู้้รับจา้งมาขนออกไป  เพราะว่าวางไว้นาน  

   สภาพของพื้นทีข่องเรามนัจะทรุด  คา้ขายก็ไมไ่ด ้ ทางคณะผู้บริหารก็เปน็หว่งตลอด   

   แตท่างผู้รับจา้งก็ยังไมม่าขนเลย  ตอนนี้เราใหท้างนติกิรทาํหนังสอืแจง้ไปแลว้  

   อีกคร้ังหนึง่ก็เรียนใหท้างทา่นสมาชกิไดรั้บทราบ  การประกาศของบอ่บาํบดัน้ําเสยี  

   คร้ังที ่2  ประกาศมาแลว้  ของเรา  107  ลา้นบาท  แตว่่าผู้มารับจา้งประมาณการ  

   เกนิกว่าเรา  ไมส่ามารถทีจ่ะจา้งเขาไดง้บประมาณเราม ี 107 ลา้นบาท  แตผู้่รับจา้ง  

   ประมาณการมา  120  ลา้นบาท  เราจะหาเงินทีไ่หนมา  เราก็ตอ้งยกเลกิ  ตอนนี้  

   เราก็กาํลังประกาศทางอินเตอร์เน็ตอีกท ี ถา้ทา่นสมาชกิมพีีน่อ้งชว่ยแจง้ใหด้ว้ย   

   เพราะวันที ่ 21 ถงึ วันที ่30 มาซื้อแบบชว่ยกัน  ประกวดราคาหนอ่ยนะครับ  

   ขอบคณุมากครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ ์ คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิ    

รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเรียนเชญิทา่นนวิัฒน ์  ปลัง่ศริิ  คะ่       

นายนวัิฒน ์ ปลัง่ศิริ     เรียนประธานสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น    ขออนุญาตในวาระอื่นๆ  ขอตอบ  

   ขอ้ซักถามของสมาชกิทา่นชานล ธนระพโีชต ิ ในสว่นของภยัแลง้  ตอ้งขอเรียนว่าปนีี้  

   อย่างทีท่า่นสมาชกิไดอ้ธบิายถูกตอ้ง  ว่าปนีี้ก็คงจะเปน็เร่ืองของฝนทิ้งชว่ง   

   ตอนนี้หลายเมอืง  หลายจงัหวัดก็ประกาศเปน็จงัหวัดทีเ่ขา้สูส่ภาวะภยัแลง้   

   ตอนนี้ในสว่นของทางเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  เราก็ไดม้กีารเตรียมการกันเรียบร้อย  

   ไมว่่าจะเปน็เร่ืองการดูแลเร่ืองสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ในสว่นของน้ําอุปโภค  

   บริโภค   พอดผีมไดพ้บกับทา่นผู้จดัการการประปา  ขออนุญาตเอ่ยนาม   
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   ทา่นกมล  ศรีวงษ ์ เมือ่สองวันกอ่น  ทา่นก็จะจดังานในวันพรุ่งนี้ไดม้าขออนุเคราะห์  

   เตน้ทฟ์อลก็ดาํเนนิการไปแลว้  มกีารสอบถามเร่ืองแหลง่น้ําดบิทีจ่ะมาผลติน้ําประปา  

   เพือ่อุปโภค บริโภค  ทา่นก็บอกว่าใหว้างใจได ้ สาํหรับปนีี้น้ําดบิในแกง่ละว้ายังรองรับ  

   พีน่อ้งในเขตเทศบาลเรา   แตไ่มใ่ชว่่าใชก้ันแบบฟุมุเฟอืยคงตอ้งใชก้ันนอ้ยลง  

   เวลาลา้งหนา้แปลงฟันตอนเชา้ก็ใชแ้กว้เดยีวก็พอ  เปน็การประหยัดน้ํา คดิว่าไมน่า่  

   มปีญัหา  ผมเลยคยุเพิม่เตมิไปว่าในกรณีทีพ่ีน่อ้งมคีาํร้องขออนุเคราะหน์้ําประปา  

   ในสว่นของนาํไปดาํเนนิการในสว่นของภาพรวมในชุมชน  ทา่นก็บอกว่าจะบริการใหฟ้รี  

   เพยีงแคว่่าเราไปลงกลางชุมชนแลว้ก็ประชาสัมพันธใ์หพ้ีน่อ้งหาภาชนะมารองรับ   

   แตถ่า้เปน็บา้น  ครัวเรือนหลังหนึง่หลังใดตรงนัน้ก็คงจะมคีา่น้ํารถละประมาณ  300 

    บาท  ทีค่ยุกันไว้  สว่นน้ําการเกษตร  ตอนนี้เราก็ยังมแีหลง่น้ําทีพ่อจะดูแลพีน่อ้งได ้  

   ไมว่่าจะเปน็แหลง่น้ําทีห่นองง้ิวหรือทีส่ระหลายลูกทีเ่ราไปคยุกับเอกชนไว้แลว้   

   ซึง่เขาก็ยินดสีนับสนุนใหเ้รา  แตต่อนนี้เราตอ้งประหยัดถงึทีสุ่ด  เพราะว่าตอนนี้  

   เรามาเจอสภาวะภยัแลง้ก็จะมอัีคคภียั  มไีฟไหมห้ญ้าบา้ง  ไฟไหมทุ้ง่บา้ง เปน็ประจาํ  

   ทกุวัน  มมีาขอเรา  สว่นใหญ่ก็จะเปน็นอกเขตเทศบาลมาขอความอนุเคราะหเ์รา   

   เราก็ไปดาํเนนิการใหท้กุจดุทีข่อมา  เพราะฉะนัน้เร่ืองภยัแลง้ปนีี้ก็หนักหนาสาหสั  

   ฝากทา่นสมาชกิประชาสัมพันธใ์หพ้ีน่อ้งในชุมชนดว้ยว่าใหช้ว่ยกันประหยัดน้ํา  

   เปน็กรณีพเิศษนะครับ  ขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นนวิัฒน ์  ปลัง่ศริิ  คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิสภา    

รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ  หรือไม่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเชญิทา่นจรินันท ์  เกยีรตชิัยพัฒน  คะ่       

นายจรินันท์  เกียรติชยัพัฒน กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   วันนี้เร่ืองอื่น ๆ  มชีาวบา้นเขาฝากขอบคณุทา่นนายกเทศมนตรี  ทีบ่ริหารจดัการ  

   เร่ืองระเบยีบทางเทา้ไดด้มีาก  มหีลายทา่นฝากมาขอบคณุแลว้ก็ขอปรึกษาหารือ   

   เร่ืองสนามแบดมนิตัน  สนามบาสเกตบอล  ทีอ่ยู่ทีท่างรถไฟ  มเียาวชนเขาบอกว่า  

   สนามบาสเกตบอลเขาใชก้ันประจาํอยู่ และจดัการแขง่ขัน   แตท่างรถไฟใหเ้อกชน  

   เชา่พื้นทีไ่ปแลว้เขาก็เลยปรึกษาหารือ  เรียนทา่นนายกเทศมนตรี  ดว้ยว่าเขาอยาก  

   พบทา่นอยู่  เร่ืองสนามบาสเกตบอลว่าทาํยังไงเขาจะไดส้ทิธิต์ัวนี้คนืก็กราบขอบคณุดว้ย  

   ครับ  สวัสดคีรับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น จรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเชญิทา่น เกษม  ชวฤทธิ ์ คะ่ 
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นายเกษม  ชวฤทธิ์   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   ผมมเีร่ืองทีอ่ยากจะนาํเสนอทีป่ระชุมสภาแหง่นี้  ผ่านทา่นประธานสภาไปยัง  

   ทา่นคณะผู้บริหาร  เร่ืองที ่1  เร่ืองการจราจรภายในเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ของเรา

   นับวันจะแออัดขึ้นทกุวัน  การจอดรถ  การจราจรคบัคลัง่ขึ้น  ทกุวันนี้รู้สกึว่าจะตดิขัด  

   ขึ้นเร่ือย ๆ อย่างเชน่ยกตัวอย่าง  ถนนเจา้เงาะ  วันกอ่นทีผ่มมาประชุมรถตดิ  

   ตัง้แตอ่ามา่อพาร์ทเมน้ทจ์นถงึสีแ่ยกยามาฮ่า  อันนี้มนัไมใ่ชช่ว่งเปดิเทอม  

   ยังปดิเทอมอยู่  โดยเฉพาะชว่งเชา้ ชว่งเย็นการจอดรถสองขา้งทางถนนเสน้นี้    

   ทา่นไปดูไดเ้ลยก็ขอฝากถงึฝุายบริหารชว่ยดาํเนนิการแกไ้ขจดุตรงนี้   เพราะว่า  

   ถา้ปลอ่ยเนิน่นานไปถงึชว่งเปดิเทอมโรงเรียนมนัย่ิงจะมากกว่านี้อีก  เพราะเปน็  

   หว่งลูกหลานทีจ่ะเดนิทางไปโรงเรียนเชา้มาเย็นกลับ  เสน้นี้เปน็เสน้ทีใ่ชเ้ยอะ  

   การจราจร   เร่ืองที ่2   เร่ืองเสน้จราจร การตเีสน้จราจรในเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

   ไมว่่าจะเปน็ถนนตา่ง ๆ ซอยตา่ง ๆ มนัลบเลอืนไปหมดแลว้ ไมว่่าจะเปน็ทางมา้ลาย  

   ทางแยกตา่ง ๆ ขอบถนน  เสน้ประ เสน้ทบึ ขอบทางฟุตบาททีเ่ปน็สขีาวสแีดง   

   อันนี้ก็ขอฝากไปถงึฝุายบริหาร และผู้ทีเ่กีย่วขอ้งชว่ยดาํเนนิการใหด้ว้ย  เร่ืองที ่3  คอื  

   โครงสร้างพื้นฐานตา่ง ๆ ทีส่ภาแหง่นี้ไดผ่้านไปแลว้  เปน็งบประมาณแลว้ก็ขอเร่งรัด  

   ใหฝุ้ายบริหารชว่ยดาํเนนิการกอ่สร้างปรับปรุงซอ่มแซมไมว่่าจะเปน็ถนนหนทาง   

   ทอ่ระบายน้ําใหก้ับชุมชนทีม่แีผนอยู่แลว้  มงีบประมาณอยู่แลว้ อย่าปลอ่ยเนิน่นานไป  

   จนถงึฤดูฝน  มนัจะทาํใหก้ารกอ่สร้างอะไรตา่ง ๆ ลา่ชา้ไป  สาํหรับผมเองก็คงจะมเีร่ือง  

   ทีจ่ะฝากถงึคณะผู้บริหารเพยีง  3  เร่ืองแคน่ี้   ขอขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น เกษม   ชวฤทธิ์   

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเชญิทา่นปญัญา  บวัแสง  คะ่  

นายปญัญา  บวัแสง   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   ผมรู้สกึยินดทีีท่า่นคณะผู้บริหารทีไ่มว่่าจะเปน็งบเพิม่เตมิก็ด ี งบจากสภานติบิญัญัตกิ็ดี  

   ทีเ่ราบญัญัตไิว้  ไมว่่าจะเปน็ถนนคลองชลประทานนี้ก็สาํเร็จลุลว่งไปดว้ยดี  

   เสร็จเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นทีก่็บอกว่าขอขอบคณุมากทีค่ณะผู้บริหาร และ  

   สมาชกิเขต 2  ไดท้าํเสร็จเรียบร้อยดูแลสวยงาม และขอขอบคณุหนว่ยทนัใจ   

   นาํโดยทา่นร้อยตรีบวัทอง   โลขันธ ์ ทีน่าํทมีงานและกองชา่งรวมทัง้ผู้อํานวยการ  

   กองชา่ง และลูกนอ้งของกองชา่งทกุคนทีไ่ปทาํการขยายผิวจราจรขา้งธนาคารกรุงไทย  

   ทะลุไปทีชุ่มชนศาลเจา้  ซึง่ไดรั้บการประสานงานจากคณุสมชาย   โมกไธสง  ไมรู้่ว่า  

   วันนี้มาหรือเปลา่ก็ขอขอบคณุครับ  การดาํเนนิการกอ่สร้างถนนทกุเสน้กาํลังทยอย  

   ออกอยู่  ตอนนี้รู้สกึว่ามกีารกอ่สร้างของชุมชนโนนสว่างลานกฬีาใกลจ้ะเสร็จสมบรูณ์  



~ ๒๐ ~ 
 

   แลว้  ซึง่ยังไมเ่สร็จเลย  ตอนนี้เด็กประมาณ  50 คน  ไปรุมทึ้งรุมตึ้ง  ผู้รับเหมา  

   เขาก็บน่บอกว่าทาํไมผมจะทาํงานไดต้กเย็นมาสยัีงไมแ่หง้เลยเด็กไปเลน่  

   ไมรู้่จะเสร็จตอนไหน  เด็กก็บน่  ผู้รับเหมาก็บน่  ซึง่อยู่ในชุมชนเราก็มคีวามรู้สกึ  

   ว่าไดรั้บการดูแลเอาใจใสจ่ากทา่นคณะผู้บริหาร   อันนี้ก็ฝากขอบคณุ  

   ทา่นนายกเทศมนตรี   คณะผู้บริหาร และผู้อํานวยการกองฝุายทกุกองทีเ่หน็  

   ความสาํคญัของเยาวชน  ตอนเย็น ๆ ใหท้า่นปัน่จกัรยานไปดูความสาํเร็จของการ  

   บริหารของทา่น และการไดรั้บการสนับสนุนจากเพือ่นสมาชกิทีย่กมอืผ่านสภาให้  

   เยาวชนของเรา และชาวชุมชนทกุ ๆ ชุมชนทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลไดรั้บการดูแล  

   จากเทศบาลเมอืงบา้นไผ่เปน็อย่างด ี  ขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น ปญัญา   บวัแสง   

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ดีฉิัน   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเรียนเชญิคณะผู้บริหาร ไดต้อบคาํถามของสมาชกิสภาเทศบาลทีไ่ด้  

   เรียนถามดว้ยคะ่    ขอเรียนเชญิทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ  คะ่    

นายนวัิฒน ์ ปลัง่ศิริ     เรียนประธานสภาเทศบาล  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น    สาํหรับในระเบยีบวาระอื่น ๆ  

   มทีา่นสมาชกิไดส้อบถาม  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ทา่นจรินันท ์  เกยีรตชิัยพัฒน   

   ไดข้อบคณุทางคณะผู้บริหาร  โดยเฉพาะทา่นนายกเทศมนตรี  เกีย่วกับเร่ือง  

   การจดัระเบยีบทางเทา้  ผมตอ้งขอเรียนว่าตอนนี้เรามกีารประชุมคณะกรรมการ  

   การจดัระเบยีบจราจร  โดยมทีา่นนายอําเภอบา้นไผ่ เปน็ประธาน  มทีา่นนายกเทศมนตรี  

     และ ผู้กาํกับ เปน็รองประธานก็จะมคีณะกรรมการ จากขนสง่จงัหวัด  นายสถาน ีบ .ข.ส. 

    นายสถานรีถไฟ  และหวัหนา้สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด  เราก็จะมกีารทบทวน  

   ดาํเนนิการ  คอื ตอ้งขอเรียนว่าการจดัระเบยีบการจราจรนี้มนัเหมอืนทานยา   

   ยามนัจะอยู่ไดไ้มน่านมนัก็จะหมดฤทธิ ์ พอหมดฤทธิแ์ลว้ก็จะมกีารฝุาฝืน  

   มกีารดาํเนนิการเกีย่วกับเร่ืองทีเ่ราไดข้อร้องไป  แตส่ังเกตว่าวันนี้ก็ยังมรีถสบิลอ้  

   เขา้เมอืงเรา  ในเวลาทีเ่ราตดิเคอฟวิยังมรีถบสั รถทวัร์ทีไ่มป่ฏบิตัติามทีเ่ราตัง้เง่ือนไขไว้  

   คอื ใหเ้ขา้ออกทางดา้นเกยีรตสินิเทา่นัน้  เดี๋ยวนี้ก็มเีขา้ออกทางบา้นเกิ้งบา้ง  และยัง  

   มสีบิลอ้วิ่งผ่านถนนเจา้เงาะ  เพราะฉะนัน้ตอนนี้คณะกรรมการจดัระเบยีบจราจร  

   โดยเฉพาะทางเทศบาล ทา่นนายกไดม้อบหมายใหท้างผมเปน็คณะทาํงานก็จะมดีเีดย์  

     วันที ่ 1  เมษายน   กอ่นหนา้นัน้เราจะมกีารวางระเบยีบทัง้หมดก็จะไปตฟีุตบาท  

   เสน้เหลอืงกาํกับบาทวิถทีางเทา้  เพือ่ใชป้ระโยชนร่์วมกัน  ทบทวนอีกคร้ังหนึง่  ทา่นใด  

   ลุกล้ํามาก็คงจะเตอืนกอ่น  15  วัน  แตถ่า้ดเีดย์วันทีห่นึง่ยังฝุาฝืนก็จะมกีารขนย้าย  

   มาเปรียบเทยีบปรับทีเ่ทศบาล  และตอ่ไปรถสบิลอ้ เราจะไมใ่หเ้ขา้เมอืงตลอด   

   24  ชั่วโมง  มาจากขอนแกน่คณุก็จะไปโนน่เลยบายพาสจะไปบรบอื สารคาม  

   ถา้คณุจะมาจากบรบอื  สารคามไปขอนแกน่คณุก็เลีย่งเมอืงไปเลย  ถนนเจา้เงาะ  



~ ๒๑ ~ 
 

   เราไมใ่หผ่้านแลว้  ตอนนี้รถบสัรถทวัร์ก็จะออกเฉพาะทางแยกเกยีรตสินิเทา่นัน้   

   อันนี้ตอ้งขอเรียน  แลว้กรณีสนามแบดมนิตันหรือสนามบาสเกตบอลทีม่ทีางนอ้ง ๆ  

   นักกฬีาไดห้ารือเขา้มา  จริง ๆ นอ้งทีเ่ลน่บาสเกตบอลไดม้าพบทา่นนายกคร้ังหนึง่แลว้  

   ทีถ่นนคนเดนิ  ทา่นนายกไดแ้จง้ไปว่าตอนนี้ถา้อยากจะเลน่กันเปน็ชมรมเลย  

   รออีกนดิหนึง่จะใหไ้ปเลน่ทีศู่นย์กฬีาทีโ่นนสว่าง  ซึง่เปน็ศูนย์กฬีาครบวงจร  ตอนนี้  

   เรากาํลังทาํสวนสุขภาพแหง่ที ่  2  เพือ่เปน็การเฉลมิฉลองเนือ่งในวโรกาส  

   สมเด็จพระเทพครบรอบ 60 พรรษา  ตอนนี้นอ้งเขาก็บอกว่าชว่งนี้ก็ขออนุญาต  

   เลน่ตรงนี้กอ่น  ทา่นนายกเลยตอบไปว่าถา้อยากจะเลน่จริง ๆ จะประสานกับ  

   ทา่นผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นไผ่ให ้ ทา่นวทญัญู  ภชูาดา  อีกคร้ังหนึง่  ตอนนี้  

   เด็กเขายืนยันว่าจะเลน่ตรงนี้ และชว่งนี้มกีารแขง่ขัน  ทางเทศบาลก็เอาสแตนไปให้  

   เอาสปอร์ตไลทไ์ปตดิตัง้ใหเ้รียบร้อย   ตอ้งขอเรียนว่าสนามแบดมนิตันกับ  

   สนามบาสเกตบอล  ณ  ตอนนี้ถามว่าไดม้ใีนเชงิของผลประโยชน ์ ในทางรถไฟ  

   ไดม้กีารเซ็นสัญญาเชา่กับทางเอกชนหรือยัง  ทีจ่ะไปทาํเปน็โกดัง  ทาํเปน็ไซโล  

   ทาํเปน็ทีเ่ก็บสิง่ของ   ซึง่ถา้เปน็ไปตามนัน้จริง ๆ สนามแบดมนิตันตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่  

   เชา่ทีท่างการรถไฟจะให ้ แตจ่ริง ๆ แลว้วันนี้ตอ้งขออนุญาตทางเทศบาล  โดยเฉพาะ  

   ผู้บริหารยังไมไ่ดไ้ปพบนายสถานเีปน็การเฉพาะ จริง ๆ แลว้มาดูมนักลายเปน็ว่า  

   นายสถานนีี้จริง ๆ ภารกจิของนายสถานนีี้ คอื มหีนา้ทีเ่ดนิรถ  ปลอ่ยรถ  หยุดรถ   

   สับหลกีราง  จริง ๆ เร่ืองใหเ้ชา่นี้มนัเปน็เร่ืองของฝุายผลประโยชนข์องการรถไฟ  

   แหง่ประเทศไทย  เพราะฉะนัน้ขอ้ความทีอ่อกมาจากนายสถานหีลายสิง่หลายอย่าง  

   แมก้ระทัง่หนังสอืทวงถามคา่เชา่ทีด่นิไปชุมชนศรีหมอน  ผมโทรถามทา่นก็บอกว่า  

   พอดเีขาใหผ้มเซ็น  จริง ๆ ผมไมเ่กีย่วขอ้ง  ผลสุดทา้ยชุมชนศรีหมอนก็ยังไมไ่ด้  

   ชาํระคา่ธรรมเนยีม  แลว้ในชว่งนี้หลายทา่นคงทราบว่ามนัมโีครงการรถไฟรางคู่  

   จริะ –โคราช –ขอนแกน่  ซึง่ประมลูไปเรียบร้อยในวงเงิน  26,000,000,000  บาท   

   ซึง่ตอนนี้กาํลังดาํเนนิการจะกอ่สร้าง  ตอนนี้ก็มาเกีย่วกับเร่ืองจดัอุปกรณ์วัสดุกอ่สร้าง  

   ทีบ่ริษทัแถวไทยวารี  ตอนนี้ก็ประมาณ 200 กว่าคนอยู่ตรงนัน้  ตอ้งมาเชา่ทีพ่ักอะไร  

   ตอ่อะไรไปหมด  ผมไมท่ราบว่าพื้นทีต่รงนี้ในโอกาสตอ่ไปมนัจะอยู่ในโซนนิง่ทีจ่ะตอ้ง  

   มกีารบริหารจดัการเร่ืองรถไฟรางคูห่รือไม ่  เพราะฉะนัน้ตอนนี้คงไมใ่ชเ่ฉพาะ  

   สนามบาสเกตบอล  มนัก็คงจะรวมไปถงึสนามแบดมนิตัน  ถา้มรีถไฟรางคูจ่ริง ๆ ตรงนี้  

   ผมว่ามนัไมน่า่จะคงสภาพสนามกฬีา  เพราะว่ารัศม ี 40  เมตร  จากเซ็นเตอร์ราง   

   มนักนิมาหมดดา้นซา้ยดา้นขวา  เพราะฉะนัน้ตอนนี้คงจะเปน็เร่ืองของการหาขอ้มลู  

   แลว้ก็จะมาตอบทา่นสมาชกินอกรอบ  เพราะเราเจอกันทกุวัน  ถา้เสร็จนี้แลว้ผมจะ  

   ขออนุญาตทา่นนายกไปพบนายสถานนีดิหนึง่จะไดห้าขอ้สรุปร่วมกัน  ว่ามนัเปน็ยังไงแน่  

     มกีารเชา่หรือไมเ่ชา่  พื้นทีต่รงนี้เทศบาลสามรถเขา้ไปบริหารจดัการอะไรไดบ้า้ง  

   ซึง่มนัไมใ่ชท่ีด่นิของเทศบาล  เร่ืองสิง่ปลูกสร้างไมต่อ้งพูดถงึเราไมส่ามารถไปดาํเนนิการ  

   ได ้ คงจะตอบทา่นจรินันทน์อกรอบ  สว่นทา่นเกษม  ชวฤทธิ ์ ตอ้งขอเรียนว่าตอนนี้  
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   ถนนเจา้เงาะ  ทางเทศบาลไดส้ง่ทมีงานเจา้หนา้ทีไ่ปรับฟังความคดิเหน็กับพีน่อ้ง  

   ทีอ่ยู่ในชุมชนและผู้ทีม่บีา้นเรือนอยู่แถวถนนเจา้เงาะ  เพราะว่าเราจะทาํเปน็วันคูว่ันคี่  

   ในการจอดรถพีน่อ้งสว่นใหญ่เหน็ดว้ย  ตอนนี้ก็คงจะอยู่ในระหว่างดาํเนนิการตเีสน้  

   วันคูว่ันคีแ่ลว้ผมไดห้ารือกับทา่นรองจริะบรูณ์  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ตอนนี้การจราจร  

   ชว่งเชา้ ชว่งเย็น  ชว่งปกตมินัจะตดิขัดมาก  เนือ่งจากถา้มกีารจอดรถซา้ยขวาแลว้  

   รถทีจ่ะมาสวนทางกันมนัสวนไมไ่ดแ้นน่อน  แลว้อีกอย่างหนึง่ถา้ตดิไฟแดงก็ตดินาน  

   เกนิเหตุ  เลยมคีวามเหน็ตรงกันว่าฟุตบาทริมหอประชุมอําเภอดา้นทศิเหนอื   

   ซึง่มนัเปน็ฟุตบาทขนาดเกอืบ   2  เมตร   เราจะขอร้ือฟุตบาทใหเ้หลอืเล็ก ๆ  

   สาํหรับเดนิไดค้นหนึง่  แลว้ตอ่ไปถา้รถตดิไฟแดงตรงสีแ่ยกยามาฮ่า  สีแ่ยกอําเภอ  

   มนัสามารถเลี้ยวซา้ยผ่านตลอดไดไ้มต่อ้งรอสัญญาณไฟแดง  เพราะตอนนี้รถจะเลี้ยว  

   ซา้ยเขา้เมอืง เขา้หนา้อําเภอมาธนาคารกรุงเทพมนัก็ตอ้งรอไฟแดง  เพราะฉะนัน้  

   อาจจะแกไ้ขปญัหาตรงนี้ไดแ้ลว้ก็ขอทางทา่นนายอําเภอ  ทา่นก็ไมข่ัดขอ้ง  เปน็เร่ืองที่  

   เราจะดาํเนนิการกัน  แลว้สว่นของการตเีสน้จราจรใหมท่ัง้เมอืง  ตอนนี้ก็อยู่ระหว่าง  

   ดาํเนนิการ  เพราะว่าทางสมาชกิก็ไดผ่้านเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจาํปี  

     2559  เราก็ไดต้ัง้งบประมาณไว้  400 ,000 บาท  ตอนนี้ก็กาํลังดาํเนนิการตเีสน้  

   จราจรและสัญลักษณ์ใหม ่ สัญลักษณ์ตา่ง ๆ หา้มเลี้ยว หา้มจอดทกุอย่างตอนนี้  

   กาํลังดาํเนนิการคดิว่านา่จะเสร็จทนัวันที่   1  เมษายน  ก็ตอ้งขอขอบคณุทา่นสมาชกิ  

   ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ  ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดาํเนนิการทัง้หมดทีท่า่นไดส้อบถาม  

   ในทีป่ระชุมมานะครับ  ขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นนวิัฒน ์  ปลัง่ศริิ  คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิ    

รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเรียนเชญิทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ ์ คะ่       

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนประธานสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น    ผมตอ้งขอขอบคณุทา่นสมาชกิ  

   ทีอ่ยู่ในหอ้งนี้ทัง้สามเขต คอื ว่าอะไรทีด่กี็ขอใหช้มหนอ่ย  อะไรทีไ่มด่กี็ขอใหต้ ิ  

   เราจะไดไ้ปชว่ยกันพัฒนา คอื ว่าความหว่งใยของพีน่อ้งประชาชน  ทา่นประธานชุมชน  

   ทัง้  39  ชุมชน  คณะผู้บริหารไมไ่ดน้ิง่นอนใจ  เรามหีนว่ยทนัใจแลว้ไมว่่าถนนหนทาง  

   อะไรไมต่อ้งเขา้แผนงบประมาณเราก็ทาํไดเ้ลย  คอื ว่าสิง่ตา่ง ๆ สาธารณูปโภค  

   เรามพีร้อม  อันไหนทีเ่ราเพิม่เตมิ  เราไมไ่ดไ้ปทาํทัง้ถนน  อันไหนทีม่นัเปน็หลุมเปน็บอ่  

   เราก็จะทาํให ้ สิง่อะไรทีด่ ีๆ เราพร้อมทีจ่ะทาํ  ผมตอ้งขอขอบคณุทา่นเกษม  ชวฤทธิ์  

      เร่ืองโครงการตา่ง ๆ  ทางคณะผู้บริหารทัง้หมดไมว่่างบอุดหนุน  งบประมาณเพิม่เตมิ  

   ของป ี 2558 รวมทัง้งบประมาณป ี 2559  ประมาณทัง้หมด  47  โครงการ  

   ทางคณะผู้บริหารไมไ่ดน้ิง่นอนใจ  เราไมว่่าทางกองคลัง  ไมว่่าทางกองชา่ง  ไมว่่า  

   คณะผู้บริหารไดร่้วมกันพัฒนาใหเ้ร็วทีสุ่ด  47  โครงการ  ตอนนี้เราไดด้าํเนนิการ  
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   ไป  24 โครงการแลว้  ผมจะอ่านคร่าว ๆ นะครับ  ทีเ่ราไดด้าํเนนิโครงการ  

   ไดผู้้รับจา้งและประกวดราคามโีครงการกอ่สร้าง คสล.ประปาซอย 3  โครงการ  

   ผิวจราจร คสล. ซอยเรียบกาํแพงวัดปาุชัยวารินทร์  โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ํา  

    คสล.ซอยแยกวัดปาุชัยวารินทร์  โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยสมบตัพิัฒนา  

     โครงการกอ่สร้าง คสล.ซอยแยกถนนศรีบญุเรืองซอย 3  ดา้นทางทศิใต ้  เราได้  

   จดัซื้อโตะ๊เกา้อี้งานบญุประเพณี  ทา่นคงจะเหน็แลว้วันปใีหม ่ ทางเทศบาลเราขาว  

   ไปหมดนะครับ  โตะ๊เกา้อี้ไดจ้ดัซื้อเรียบร้อยแลว้  โครงการกอ่สร้างร้ัวปรับภมูทิศัน์  

   สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ 88  พรรษา  ไดผู้้รับจา้งเรียบร้อยแลว้  โครงการปาูยถนน  

   ชุมชนตา่ง ๆ  ประมาณภายในเดอืนนี้   ซอยไหนทีไ่มม่ปีาูยคงไมเ่กนิสองเดอืน  

   ปาูยจะเต็มถนนเลย  ตอนนี้ก็ไดด้าํเนนิการเรียบร้อยแลว้  โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  

    เลยีบคลองชลประทาน   โครงการกอ่สร้าง คสล.ราษฎร์ธรุกจิและสมาสบาํรุง   

   ตอนนี้ไดป้ระกาศไปแลว้  แตไ่มม่ผู้ีรับจา้งจะประกาศคร้ังที ่2  ก็ฝากทา่นสมาชกิ  

   ถา้มพีีน่อ้งหรืออะไร  ประกาศคร้ังที ่ 2 ก็ชว่ยมาซื้อแบบหนอ่ยครับ  โครงการกอ่สร้าง  

   อาคาร  3  ชัน้ขา้งกองสาธารณสุขฯ  โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงคท์ีโ่รงเรียน  

   เทศบาล 1  โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ โรงเรียนเทศบาล 1  โครงการกอ่สร้าง  

   ลานกฬีาอเนกประสงคช์ุมชนโนนสว่าง   ถา้ทา่นสมาชกิทา่นใดผ่านไปผ่านมาไปเย่ียมได้  

     มลีูก ๆ หลาน ๆ เราเตะฟุตบอลอยู่  ตอนนี้เราก็เหลอืจากงบประมาณจากการประมลู  

   การกอ่สร้างของโรงเรียน  เราก็มาทาํงบเพิม่เตมิ  โครงการกอ่สร้างหลังคาเหล็ก  

   โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธติ  โครงการกอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงคโ์รงเรียน  

   เทศบาล ชว่งที ่1   โครงการกอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงคโ์รงเรียนเทศบาล ชว่งที ่2  

     โครงการจดัทาํอัฒจนัทร์   จาํนวน   6  ตัว  ลานอเนกประสงคช์ุมชนโนนสว่าง  

     โครงการทาสอีาคารเรียน  อาคาร 2  โรงเรียนเทศบาล 2  โครงการกอ่สร้างอาคาร  

   จอดรถบรรทกุขยะทีห่นองแวงไร่   โครงการซุม้เฉลมิพระเกยีรตบิริเวณสีแ่ยกบา้นเกิ้ง  

      โครงการตเีสน้จราจรทีท่า่นสมาชกิไดส้อบถามมา  เราก็ไดด้าํเนนิการแลว้  โครงการ  

   ปรับปรุงตลาด  2  ไดด้าํเนนิการไปทัง้หมด  26 โครงการ  แจง้ใหพ้ีน่อ้งประชาชน  

   ไดรั้บทราบ  ทางคณะผู้บริหาร   ทางกองชา่ง และทางกองคลังไมไ่ดน้ิง่นอนใจ   

   ทัง้หมด  47  โครงการ  ตัง้แตเ่ดอืนกันยายน - มนีาคมมาประมาณ  5  เดอืน   

   เราไดด้าํเนนิการไป  24  โครงการแลว้ก็ขอฝากทา่นสมาชกิและทา่นประธานชุมชน  

     เพราะทางคณะผู้บริหาร และทางกองชา่งไมไ่ดน้ิง่นอนใจ  ไดด้าํเนนิการไปเร่ือย ๆ  

   แลว้ตอนนี้ก็มหีนว่ยทนัใจไดไ้ปเสริมใหค้รอบคลุมไปหมด  ถนนหนทางบา้นเรา   

   น้ําไมไ่หล  ไฟไมส่ว่าง  ทางไมด่ ี ทางคณะผู้บริหารจะพัฒนาใหด้ทีีสุ่ด    

   ขอบคณุมากครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ ์ คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิ    

รองประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ  หรือไม่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเชญิทา่นบญุเหลอื   เร่ืองลอื  คะ่       
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นายบญุเหลอื  เรื่องลอื   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   ขอขอบคณุทีค่ณะผู้บริหารไดช้ี้แจงเร่ืองตา่ง ๆ ทีจ่ะพัฒนาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ของเรา  

     ทา่นสมาชกิก็ไดรั้บฟังไมม่ใีครทีจ่ะคดัคา้นในการบริหารจดัการ  ทีแ่ผนพัฒนาจะ  

   เขา้แผนหรือไมเ่ขา้แผน  ผมก็ขอใหท้า่นพจิารณาแผนไหนเคยเขา้กอ่นทียั่งไมเ่หน็  

   ซักท ีและก็มแีผนใหม ่ๆ ขึ้นมาทบั  ผมก็ขอใหท้า่นดาํเนนิการไปตามควิมนัจะดไีหม  

     ขอใหท้า่นผู้บริหารไดพ้จิารณาดว้ย  ผมยกตัวอย่างเชน่ แผนเกา่ ๆ ทีผ่มเคยขอ  

   ทอ่ระบายน้ําถนนหลังปัม๊กิง่ไผ่  ตัง้แตส่มยันานมาแลว้  แผนก็เขา้ไป  แผนใหมก่็มาทบั  

   อยู่เร่ือย ๆ เดี๋ยวนี้ผมยังไมเ่หน็แผนเลย  หลาย ๆ แผนทีใ่นเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   

   ผมอยู่เทศบาลเมอืงบา้นไผ่มา  6 ปแีลว้  อย่างเร่ือง บ .ข.ส. ผมก็ยินดดีว้ย  แตผ่มไม่ 

   อยากอภปิราย  เพราะว่าดรีอมา  6  ป ี ผมก็ขอขอบคณุคณะผู้บริหาร   แตผ่มอยาก  

   ฝากคณะผู้บริหารดว้ยว่าทีจ่ะพัฒนาร่วมกัน  ผมขอร้องนะครับ  ทางเขา้จากเกยีรตสินิ  

   มา  ผมเคยขอไฟไปทีจ่ะพัฒนาเปน็ทางเขา้บา้นเขา้เมอืงเราใหเ้จริญ  ใหม้แีสงสว่าง  

   ผมคาํนวณดูประมาณ  6 - 7 ตน้   ขอฝากไว้ดว้ย   แตผ่มไดยิ้นเมือ่เชา้นี้ชาวบา้น  

   เขาพูดคยุกันบอกว่าร่องน้ําจากถนนแจง้สนทิทัง้สองฝ่ัง  กรรมการชุมชนก็บอกว่า  

   เขา้แผนแลว้ ผมขอมา  อีกคนหนึง่ก็บอกว่าผมขอมาเอง ไมรู้่จะปไีหน  ผมก็นัง่ฟังอยู่   

   ทีจ่ริงอันนี้ก็เขา้แผนแลว้  ผมก็อธบิายว่าเขา้แผนแลว้  แตไ่มรู้่ว่าปไีหน ดูในแผนปี  

     2559  แตผ่มไมแ่นห่รอกว่าป ี 2559  ผมก็ฝากคณะผู้บริหาร   ขอใหพ้จิารณาดว้ย  

     เพราะว่าทกุสิง่ทกุอย่างสมาชกิทกุทา่นก็ไมม่อีะไรขัดแย้งก็ปลอ่ยใหบ้ริหารไป   

   บริหารดสีมาชกิก็ชมเชย   ผมรับรองว่าผมชมเชยตลอดเวลา   อีกอันหนึง่   

   ผมก็ขอขอบคณุเจา้หนา้ทีท่ีส่มาชกิเดนิทางไปอบรมโครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้  

    พัฒนาทกัษะและประสทิธภิาพฯ  ผมว่าโครงการนี้ด ี แตไ่มด่หีนอ่ยหนึง่  เพราะว่ารถคนั  

   ผมนัง่  ผมก็หลอกให ้ ขออภยัทีท่า่นนายกก็หลงทางไปกับผมดว้ยเหมอืนกัน  เพราะว่า  

   ทา่นปลัดนาํหนา้ก็หลงทางไปหลายกโิลเหมอืนกัน  ทาํใหเ้สยีเวลาหนอ่ยหนึง่ก็ไมเ่ปน็ไร  

     แตผ่มว่าคร้ังหนา้ก็ขอใหป้ระสานงานกันหนอ่ย  เพราะว่าทา่นนายกก็ไปไมท่นัเวลา  

   เปดิงานนี้ก็ขอใหเ้ราพจิารณาร่วมกัน  เปน็โครงการทีด่ ี เพราะว่าเราจะไดคุ้น้เคยกัน  

   ระหว่างเจา้หนา้ที ่ ขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น บญุเหลอื   เร่ืองลอื    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเชญิทา่นภาณุมาศ    หลา้มณี  คะ่  

นายภาณุมาศ  หลา้มณี   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   กอ่นอื่นตอ้งขอชมเชย และขอขอบคณุทางเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ คอื ในชว่งวันที ่ 5 - 6  

    มนีาคม  ทีผ่่านมาทางชุมชนศรีบญุเรือง และชุมชนบา้นขา่พัฒนาไดร่้วมกันจดังาน  



~ ๒๕ ~ 
 

   ประเพณีบญุมหาชาตพิระเวสสันดร  ตามศักยภาพของชาวบา้น และหลาย ๆ อย่าง  

   เราก็คดิว่าคงจะทาํยาก  แตไ่ดรั้บความร่วมมอืจากหนว่ยทนัใจ และคณะเจา้หนา้ที่  

   จากกองชา่งไดไ้ปชว่ยเสริม  ชว่ยตกแตง่  ชว่ยทาํอะไรหลาย ๆ อย่างจนงานผ่านพน้  

   ไปดว้ยด ีและในวันงานก็ไดรั้บเกยีรตจิากทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  ไดใ้หเ้กยีรติ  

   ไปเปน็ประธานในการเปดิงานดว้ย ทีสุ่ดอดทีจ่ะภมูใิจและก็ขอขอบคณุอย่างมาก ๆ  

   ไมไ่ดก้็คอืหนว่ยทนัใจร่วมกับทางกองชา่ง  ผมนัดกับชาวบา้นตกลงกันว่าวันที ่ 3  

   ทางกองชา่ง และก็หนว่ยทนัใจ  เขาจะมาชว่ยในการกอ่สร้างเตรียมสถานทีก่างเต็นท์  

   กางอะไรให ้ เตรียมชาวบา้นไว้เรียบร้อยแลว้  วันที ่ 3 เราจะมา  ปรากฏว่าเชา้วันที ่3  

     ผมรีบออกไปแตเ่ชา้เลย  ปรากฏว่าทกุอย่างเรียบร้อยแลว้  ถามว่าเขามาทาํเมือ่ไหร่  

     เขามาทาํเมือ่วาน คอื วันที ่ 2 ทนัใจจริง ๆ  ขอบคณุเปน็อย่างสูง ณ โอกาสนี้ดว้ย  

   และก็อีกอย่างหนึง่   วันนัน้ทางชาวบา้นทีไ่ปร่วมงานประมาณ  500  กว่าคน   

   เขาบอกว่าปหีนา้  ถา้หากว่าทางเทศบาลจะใหก้ารสนับสนุนอย่างนี้  เราจดัใหญ่กว่านี้  

   ไดไ้หม  ขอเพิม่งบประมาณจากทางเทศบาลไดไ้หม จาก  50,000  บาท  เปน็  

     100,000 บาท  หรือสัก  80,000  บาท  นะครับ  เขา้กับร้อยปบีา้นไผ่จดัใหย่ิ้งใหญ่  

   ไปเลย  ฝากความหวังไว้กับทางทา่นคณะผู้บริหารดว้ย  อีกเร่ืองหนึง่  เร่ืองซุม้ประตู  

   ทางเขา้ซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิ ทา่นรองจริะบรูณ์  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ทา่นตดิตาม  

   อยู่ตลอดเวลาดมีาก  ทาํแลว้สวยเปน็สง่าราศอีย่างย่ิง  แตช่าวบา้นขออย่างหนึง่ไดไ้หม  

   ครับ   เพราะทีป่าูยมนัมเีทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ปรากฏว่าคนทีเ่ดนิทางมาไมรู้่จกั   

   พอเหน็ปาูยของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่เลี้ยวเขา้ไปปับ๊  เขา้ไปในบา้นเกิ้งไปถามว่า  

   สาํนักงานเทศบาลอยู่ตรงไหน  ชาวบา้นก็ตอ้งอธบิายบอกว่าคณุตอ้งกลับไปทางโนน้  

   เพิม่ปาูยสักหนอ่ยไดไ้หม  ใหม้นัมคีาํว่าบา้นเกิ้งและก็ชุมชนย่อย  ชุมชนย่อยตดิเสาก็ได้  

     เสาทางดา้นทศิตะวันตกชุมชนศรีบญุเรือง   ชุมชนบา้นขา่พัฒนา   เสาทางดา้น  

   ทศิตะวันออกใหม้ชีื่อชุมชนหมูส่ีพ่ัฒนา ชุมชนปอบดิ  ชุมชนโพธิส์วรรคอ์ย่างนี้   

   คนจะไดรู้้จกัว่านี้ทางเขา้ชุมชน  แตเ่ดี๋ยวนี้พอเหน็ปาูยเลี้ยวเขา้ไปเลย  เพราะมแีต่  

   ชื่อสาํนักงานเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   ฝากทา่นคณะผู้บริหาร  อีกเร่ืองหนึง่ เตรียมไว้แลว้  

   ว่าจะถาม   แตป่รากฏว่าทา่นคณะผู้บริหาร  ทา่นรองจริะบรูณ์  ขออนุญาตเอ่ยนาม  

     ทา่นไดรี้บตอบไปแลว้ คอื เปอร์เซ็นตก์ารเบกิจา่ยเงินงบประมาณ  เพราะขนาดนี้ก็  

   คร่ึงทางแลว้ครับ  คร่ึงทางของงบประมาณ  สิ้นมนีาคมก็คอืสิ้นไตรมาสที ่2  คอื  

   ไมอ่ยากจะใหไ้ปกระจกุอยู่ในไตรมาสที ่3 ก็อยากจะใหเ้ร่งดาํเนนิการ  โดยเฉพาะ  

   งานทางดา้นโครงสร้าง  ดา้นโครงสร้างมคีวามจาํเปน็อย่างย่ิงทีจ่ะตอ้งเร่งดาํเนนิการ  

   ใหแ้ลว้เสร็จในปนีี้นะครับ   ถา้หากเกดิว่าปนีี้มนัหนาวมาก  ร้อนมาก   ถา้ฝนมาก  

   ตามมาอีก  เราจะทาํงานลาํบาก  เพราะฉะนัน้อยากใหเ้ร่งดาํเนนิการ   โครงการของ  

   ชุมชนบา้นขา่พัฒนา   ชุมชนศรีบญุเรือง   ทา่นไดด้าํเนนิการไปแลว้นะครับ   

   ฝากทา่นประธานสภาไปยังทา่นคณะผู้บริหารชว่ยเร่งดาํเนนิการดว้ย  ขอบคณุมากครับ  

 



~ ๒๖ ~ 
 

 

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น ภาณุมาศ   หลา้มณี    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม ่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเชญิทา่นผ่าน    ไทยรัก  คะ่  

นายผ่าน  ไทยรัก   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล ผู้ทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น  

   ตามทีผ่มไดร่้วมทาํงานมาเปน็เวลา  2  ป ี มานี้  ผมก็เปน็มาหลายสมยัรู้สกึว่า  

   การทาํงานของฝุายบริหารชุดนี้  ผมยกนิ้วใหเ้ลยนะครับ  ถนนบา้นเกิ้งไดต้ัง้  4 - 5 สาย  

     แคส่องป ี แตน่้ําไฟไมต่อ้งหว่งสะดวกสบาย  ยังเหลอือยู่แคส่ายเดยีวทีม่นัยังขรุขระ  

   เดอืดร้อนอยู่ คอื จากซอย 5  มนัร่วมกันทัง้  4  ชุมชน  ออกไปทางวันปาุ  

   ประมาณ  400 - 500  เมตร  รู้สกึว่าเดอืดร้อนมาก  อยากใหท้า่นออกไปดู  

   ถา้แกไ้ขตรงนี้อย่างอื่นผมก็ไมเ่รียกร้องเทา่ไหร่หรอกครับ  แตว่่าทางรองนายกฯ   

   ฝุายทา่นรองจริะบรูณ์ รู้สกึว่าการทาํงานรวดเร็วทนัใจ  ตอนหนา้ฝนถนนซอย  17  

     รู้สกึว่าเอาหนิคลุกไปลง   แมจ้กัรยานก็เขา้ไมไ่ด ้  คนเดนิเขา้ก็ไมไ่ด ้ ผมถาม  

   ทา่นรองนายกฯ  ทา่นบอกว่าผมจะจดัการใหใ้หฝ้นหยุดตกเสยีกอ่น  พอฝนหยุด  

   ทา่นก็รีบจดัการใหเ้ลย  รู้สกึว่าสะดวกสบายชุมชนโพธิส์วรรคก์็ได ้ ชุมชนปอบดิก็ได้  

     ชุมชนหมูส่ีพ่ัฒนา  และชุมชนบา้นขา่พัฒนารู้สกึว่า  5 - 7 สาย  รู้สกึว่าดมีากครับ  

     ขอขอบคณุ และขอชมเชยคณะผู้บริหารชุดนี้ครับ  ขอขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่น ผ่าน   ไทยรัก    

รองประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่  (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ดีฉิัน   

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเรียนเชญิคณะผู้บริหาร ไดต้อบคาํถามของสมาชกิสภาเทศบาลทีไ่ด้  

   เรียนถามดว้ยคะ่    ขอเรียนเชญิทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ  คะ่    

นายนวัิฒน ์ ปลัง่ศิริ     เรียนประธานสภาเทศบาล  ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น    ผมขออนุญาตตอบขอ้ซักถามของ  

   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาล  โดยเฉพาะเขต 3  ในสว่นของวาระอื่น ๆ  ขออนุญาตตอบ  

   ขอ้ซักถามของทา่นบญุเหลอื  ทา่นไดอ้ภปิรายบอกว่าเหน็มโีครงการใหม ่ๆ เขา้มา  

   ในแผน แลว้โครงการเกา่ยังอยู่หรือไม ่ จริง ๆ  แผนพัฒนาเทศบาลก็มกีารเขา้  

   ตามระเบยีบวาระ  ตามความจาํเปน็จากความเดอืดร้อนของพีน่อ้งประชาชน   

   ผ่านทา่นประธานชุมชน  ผ่านมาทางทา่นสมาชกิสภาเทศบาล และก็มาสูค่ณะกรรมการ  

   พัฒนาเทศบาล  ถา้พูดถงึเร่ืองแผนย่ิงมากย่ิงด ี แตท่า่นบญุเหลอืถามว่าโครงการทีจ่ะ  

   ทาํทอ่ระบายน้ํา  ในสว่นของศูนย์วิทยาศาสตร์ใชไ่หมครับ  ผ่านมาโรงเรียนดว้ย   

   ถา้ผมฟังไมผิ่ด   ผมคงไมร่ะบเุร่ืองเฉพาะทีท่า่นบญุเหลอือภปิราย  ตอ้งขอเรียน  

   ในภาพรวมว่าโครงการตา่ง ๆ ทีม่อียู่ในแผนพัฒนาเทศบาลไมว่่าจะเปน็แผนระยะ  

   ปานกลาง  3  ป ี ทีถ่ามว่าทาํไมโครงการนัน้โครงการนี้ไมรี่บบรรจเุขา้สภา    



~ ๒๗ ~ 
 

   เพือ่ขอรับความเหน็ชอบ  ตอ้งขอเรียนว่าโครงการมนัเยอะ  แลว้ถา้โครงการไหน  

   สมมตุวิ่าของเขต 1  มโีครงการลักษณะเปน็โครงการขนาดใหญ่  อาจจะตอ้งใช้  

   เมด็เงิน 3 - 4  ลา้นบาท  โครงการเดยีว  มนัก็จะมปีญัหาไปกระทบเขต  2   

   กระทบเขต  3  ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ  อย่างกรณีมกีารพูดกันในสว่นของสะพาน  

   ทีผ่่านมาถนนแจง้สนทิจากแยกเกยีรตสินิจะเปน็สะพานขา้มหว้ยจกิ  ตัวนัน้ตัวสะพาน  

   ตัวเดยีวหลังจากมกีารปรับปรุงถนนเปน็สีเ่ลน  โดยไมม่เีกาะกลางก็มบีางทา่นบอกว่า  

   ทาํไมไมท่าํสะพานคอนกรีต  จริง ๆ แลว้ตอนนี้ถนนพร้อมสะพานอยู่ในเขตรับผิดชอบ  

   ของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   เพราะมกีารโอนจากกรมทางหลวงตัง้แตป่สีามเกา้  

     เพราะฉะนัน้การประมาณการ ถา้จะทาํสะพานตัวนัน้ตัวเดยีว  ถา้จะใชง้บเทศบาล  

   ผมว่า ณ วันนี้มสีบิลา้นแนน่อน  โครงการขนาดนี้จะตอ้งคยุกับทา่นสมาชกิสภาเทศบาล  

   ทัง้  3 เขต  ว่างบลงทนุเรามแีค ่ 19  ลา้นบาท  ทีผ่่านมาก็ไมใ่ชเ่ฉพาะโครงสร้าง  

   พื้นฐานทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง  มนัก็จะร่วมไปถงึการบริหารจดัการในภาพรวมทัง้หมด  

   ทัง้โครงการการกุศ ลทัง้อะไรตอ่อะไร  ฉะนัน้เปน็ไปไดไ้หมถา้โครงการใหญ่ ๆ  จะตอ้ง  

   มกีารปรึกษาหารือตอ้งมานัง่คยุกันสัก  1 วัน  สมมตุวิ่าสมาชกิอยากไดส้ะพาน   

   เรามานัง่คยุกันว่างบ  10  ลา้นบาท   เรามาสละไหม  1 ป ี ตรอก ซอก ซอยทีเ่รา  

   รับปากพีน่อ้ง  มนัก็เดอืดร้อนอีก  ในสว่นของตรอกเล็ก  ซอยนอ้ย  ขยายเขตไฟฟาู  

     ขยายเขตน้ําประปา  เพราะฉะนัน้โครงการใหญ่ ๆ ถามว่าตอ้งทาํไหมก็ตอ้งทาํ    

   แตถ่า้ดูในงบลงทนุตามเทศบญัญัต ิ งบลงทนุตามรายไดข้องเทศบาล  ผมว่าตอนนี้  

   หลายโครงการทีท่า่นนายกเทศมนตรี  และทมีคณะผู้บริหารมขีอ้กังวลมาก   

   ถา้จะใชเ้งินอุดหนุนและเงินทีเ่ทศบาลจดัเก็บไดเ้อง  เพราะฉะนัน้ตอ้งขอเรียนตอนนี้ก็คง  

   จะคอ่ยๆ  ทาํ คอ่ยๆ ไป  ผมเชื่อแนว่่าถนนพร้อมทอ่ระบายน้ําอีก  100 ปกี็ยังตอ้งทาํอยู่  

     เพราะฉะนัน้ตอ้งเรียนชี้แจงพีน่อ้งใหรั้บทราบกันสักนดิหนึง่  ว่าเทศบาลไมห่ยุดย้ัง  

   ทางทา่นรองจริะบรูณ์ก็ไดแ้จง้ไว้แลว้  สองไตรมาสนี้เราก็ออกงานไปไดเ้กอืบคร่ึงแลว้  

   ถอืว่าเปน็สว่นของการผลักดันงบประมาณอย่างรวดเร็ว  ในสว่นของทางทา่นภาณุมาศ  

   เมือ่สักครู่ทา่นไดก้ลา่วชม และขอบคณุทา่นนายกเทศมนตรี  ในสว่นของการจดังาน  

   บญุพระเวสสันดร  แลว้ทา่นบอกว่าปหีนา้ถา้เปน็ไปไดก้็ใหป้รับงบขึ้น  อันนี้เปน็การ  

   อภปิรายในสภาไมใ่ชเ่ปน็การขอจากสภา  ถา้เกดิปหีนา้ไมไ่ด ้ ได ้ 50,000  บาท  

     เหมอืนเดมิจะกลายเปน็ว่าผมของบไปแลว้ทาํไมไดเ้ทา่เดมิ  มนัจะเปน็ปญัหาในโอกาส  

   ตอ่ไป  เพราะว่าตอนนี้เราไมไ่ดดู้แลเฉพาะโครงการของทางวัดศรีบญุเรืองมนัทกุ  

   โครงการไมว่่าจะเปน็หนองลุมพุกงานบญุตะไลยักษ ์  บา้นเกิ้งก็จะมงีานบญุบัง้ไฟ  

   กจิกรรมตา่ง ๆ  วัดศรีบญุเรืองก็จะมกีารบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้องอีก   

   ในวันที ่ 27  เมษายน  2559  เพราะฉะนัน้ตอนนี้การบริหารจดัการงบประมาณ  

   เทา่ทีม่อียู่ก็อยากจะใหท้า่นสมาชกิเหน็ถงึความจาํเปน็จริง ๆ ว่าโครงการไหนเร่งดว่น  

   มนัก็มาจากทา่นสมาชกิทีบ่รรจเุขา้ไปในงบประมาณผ่านสภา  ขอชี้แจงตามนี้ไปกอ่น  

      ขอบคณุครับ  



~ ๒๘ ~ 
 

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นนวิัฒน ์  ปลัง่ศริิ  คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิ    

รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเรียนเชญิทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ ์ คะ่       

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนประธานสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น    ผมตอ้งขอขอบคณุทา่นสมาชกิทกุทา่น  

   ทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมสภาแหง่นี้    เร่ืองปญัหาพีน่อ้งประชาชนเดอืดร้อนอะไรมา   

   คณะผู้บริหารนอ้มรับ  เพือ่นาํไปพัฒนาในสิง่ทีด่ ีๆ  ตามทีท่า่นบญุเหลอื   เร่ืองลอื  

   เร่ืองไฟฟาูแสงสว่างถนนแจง้สนทิ  ผมจะสัง่ใหก้องชา่งไปสาํรวจประมาณการ  

   เขา้ในแผนไว้เลย  ถา้มเีงินงบประมาณอะไรทีต่กมาผมจะรีบดาํเนนิการใหเ้ลยนะครับ  

     เร่ืองของทา่นภาณุมาศ  หลา้มณี   ซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิ ทา่นนายกไดป้รึกษาหารือแลว้  

     เร่ืองชุมชนในบา้นเกิ้งเสาทัง้สองขา้งก็จะรีบดาํเนนิการให ้ เพราะว่าตอนทีท่า่นมา  

   ปรึกษาหารือ คอื ว่ายังไมไ่ดต้รวจรับ  ตอนนี้ก็ไดด้าํเนนิการสัง่ร้านแลว้เสร็จสิ้นก็จะ  

   รีบดาํเนนิการให ้ กอ่นสงการณ์นี้พีน่อ้งประชาชนก็จะไดเ้หน็ทางเขา้ชุมชนตา่ง ๆ   

   ในบา้นเกิ้ง  เพราะว่าทา่นนายกไดส้ัง่ใหรี้บดาํเนนิการโดยเร่งดว่น  เพราะว่าใครผ่านไป  

   ผ่านมาจะไดรู้้   เทศบาลไมไ่ดอ้ยู่ตรงบา้นเกิ้ง  เทศบาลอยู่ทีน่ี้  เพราะทา่นเปน็หว่งเปน็ใย  

   ดว้ย  เพราะว่าทา่นไปงานบญุพระเวสสันดรก็ไดเ้หน็ว่าเสาทาํไมมนัโลน้ ๆ ก็รีบ  

   เรียกผมไปสัง่ใหรี้บทาํปาูยทางเขา้บา้นเกิ้งโดยเร่งดว่น  เพราะว่าตอนนัน้ทีท่า่นมา  

   ปรึกษาหารือก็คอืว่ายังไมไ่ดต้รวจรับ   ตอนนี้ผมไดส้ัง่ใหท้างร้านดาํเนนิการแลว้นะครับ  

     เร่ืองของทา่นผ่าน  ไทยรัก  เร่ืองถนนหนทางตา่ง ๆ  ผมจะใหท้างกองชา่งประสานกับ  

   ทา่นผ่าน  ไทยรัก  จะไดร่้วมกันพัฒนา  ผมขอขอบคณุหนว่ยทนัใจ ไมว่่ากองสาธารสุขฯ  

    ไมว่่ากองชา่ง  หนว่ยตา่ง ๆ ทีร่่วมกัน  หนว่ยทนัใจก็ถอืว่าเปน็หนว่ยของทา่นนายกฯ  

   ทีไ่ดต้ัง้ขึ้นมา  มปีญัหาอะไรก็ตดิตอ่ร้อยตรีบวัทอง  โลขันธ ์ เปน็ผู้ดาํเนนิการ   

   ถา้ตดิตอ่ทา่นนายกฯ ไมไ่ดก้็ตดิตอ่ทา่นรองนายกฯ  จะรีบสัง่การให ้ บางคร้ังมนัไป  

   ไมท่นัเวลาก็ตอ้งขออภยัดว้ย  ถา้วันนี้ไมท่นัพรุ่งนี้ก็จะไดด้าํเนนิการให ้ ผมขอขอบคณุ  

   ทา่นสมาชกิทีเ่ปน็หว่งเปน็ใยไมว่่าถนนหนทาง น้ําไมไ่หล  ไฟไมส่ว่าง  หนว่ยทนัใจ  

   พร้อมทีจ่ะดาํเนนิการให ้ ทา่นนายกฯ สัง่มาใหท้าํงานสัง่ใหม้าลุยเลยครับ  

   ขอขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ ์ คะ่  ทีไ่ดช้ี้แจงขอ้ซักถามของสมาชกิ    

รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ขอเรียนเชญิทา่นนายกเทศมนตรี  คะ่       

ดร.นพ.เปรมศักดิ์   เพยียุระ   เรียนประธานสภาเทศบาล   ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ      

นายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่น     วันนี้ตอ้งขอขอบพระคณุทาง  

   สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ทีไ่ดส้ร้างแนวทางทีพ่ัฒนาผลประโยชนข์องสว่นรวม  

   เร่ืองหนึง่ขึ้นมา คอื เร่ืองการโอนถา่ยภารกจิสถานขีนสง่ผู้โดยสารมาเปน็ของ  



~ ๒๙ ~ 
 

   เทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ซึง่เราก็คงตอ้งขับเคลือ่นร่วมกัน  วันนี้ถอืว่าเปน็วันทีเ่รา  

   ไดเ้ร่ิมตน้เปน็น้ําหนึง่ใจเดยีวกัน  โดยฝุายบริหาร  ผมไดเ้ดนิออกไปตัง้แตว่ันที ่ 2  

     มนีาคม  ทีส่ภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ ในสว่นของเราวันนี้ก็เดนิตอ่เนือ่งใหเ้ปน็ลูกคลืน่  

     เพือ่ทีจ่ะใหเ้ร่ืองสาํเร็จ  อยากจะฝากทา่นสมาชกิ  ถา้หากว่าทา่นใดมคีวามสัมพันธ์  

   อันดกีับทา่นสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  ทา่นใดก็ตามก็อยากใหฝ้าก  

   ทาํความเขา้ใจกับทา่นดว้ย  เพราะว่าเทา่ทีผ่มดู  ผมไปประชุมสมาคมสันนบิาต  

   เทศบาลแหง่ประเทศไทย  ในบางพื้นที ่ บางจงัหวัดองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดนี้  

   อุดหนุนงบประมาณอย่างมากเลยใหก้ับเทศบาล  ยกตัวอย่างเชน่  เพือ่นผมเปน็นายกฯ  

    อบจ.ชลบรีุ คอื คณุวิทยา  คณุปลื้ม  ซึง่เปน็บตุรชายของทา่นกาํนันเปาฺะ  เขาไดม้ี  

   แนวคดิทีจ่ะชว่ยเทศบาลทาํงานอย่างชัดเจนเลย  เทศบาลบา้นบงึซึง่เซ็น  MOU กับเรา  

   ไดง้บจาก อบจ.ปหีนึง่  20  ลา้นบาท  ทีจ่ะพัฒนาเร่ืองราวตา่ง ๆ ใหเ้ปน็ความสาํเร็จ  

   ร่วมกันระหว่างเทศบาลกับ อบจ.  สมมตุอิย่างของเราทา่นเหน็โครงการใหญ่ ๆ  

   ทีเ่วลาประชุมแผนหลายคนอยากจะได ้ อย่างถนนเสน้เกษตรสนิออกไปทางหลักสบิสี่  

   ทะลุไปทางถนนแจง้สนทิ  งบไมน่อ้ยกว่า  30 - 40  ลา้นบาท แนน่อน  ทัง้ถนน  

   ทัง้สะพาน  ถา้ อบจ. สนับสนุนเรานี้เกดิขึ้นได ้ แตถ่า้ใชง้บเทศบาลไปทาํก็ตอ้งวัดใจ  

   ทา่นสมาชกิว่าทา่นจะยอมสละงานตามตรอก  ซอก  ซอยทีท่า่นเปน็ สท.ไหม   

   ถา้ทา่นยินยอมสละก็ใชง้บเทศบาลทุม่ไปได ้ แตจ่ะไดเ้ร่ืองเดยีวใหญ่ ๆ ตอ่  1 ป ี   

   ผมคดิว่าทา่นสมาชกิเราหลายทา่นสนทิกับทา่นสมาชกิสภาอบจ.ก็อยากจะใหอ้ธบิาย  

   ใหท้า่นเหลา่นี้ฟังว่าถา้หากว่าทา่นจะทาํแผนใหส้ามารถดูแลเทศบาลเราได ้  

   ทา่นจะหวังความนยิมจากชาวบา้นมนัก็เปน็เร่ืองทีไ่ดรั้บแนน่อนอยู่แลว้  แตว่่าไมท่าํ  

   อะไรเลย บางทกี็มาสร้างเร่ืองสร้างปญัหา  ในบางทา่นนะครับ  จดุประเด็นอะไรทีม่นั  

   เปน็ความขัดแย้งอยู่เร่ือย  นอกจากไมไ่ดค้ะแนนนยิมแลว้ก็ยังไดค้วามเสือ่มศรัทธาดว้ย  

     ผมเหน็ถนนเสน้ทีเ่ราจะออกไปทางหนองแวงโอง  ทา่นนายกเทศมนตรีตาํบลในเมอืง  

   ทา่นก็ว่าถา้ทาง อบจ. มาชว่ยทาํสีเ่ลนไดเ้ลยถนนเสน้นี้  แลว้เปน็เอกลักษณ์ของบา้นไผ่  

   ดว้ยทีม่ถีนนสีเ่ลน  2  เสน้  คอื จากถนนเจนจบทศิเราทะลุหนองแวงโองกับมติรภาพ  

     ซึง่จะเปน็หนา้ตาทีส่ง่างามของเมอืงบา้นไผ่เราทัง้หมด  แตว่ันประชุมเทา่ทีผ่มทราบ  

   จากทา่นรองนวิัฒนก์็ไมม่ทีา่นสจ. ไปประชุมแมแ้ตท่า่นเดยีว  ยังนี้เราจะทาํยังไง   

   ตา่งจากจงัหวัดชลบรีุ  ทีเ่พือ่นผมเปน็นายกฯ อบจ. คณุวิทยา  เขาถามเลยว่าเทศบาล  

   คณุขาดอะไร  ขาดโรงเรียนใหโ้รงเรียน  ขาดถนนใหถ้นน  เพราะ อบจ. คอื เจา้ของ  

   เงินทัง้หมดนะครับ  ภาษลีอ้เลือ่นทีม่าจากพวกเราขับขี่ยานพาหนะ ซื้อรถ  อบจ. เอาตังค์  

   ไปใชแ้ลว้ครับ  แตก่อ่น  100 %  พอผมมาเปน็ประธานสันนบิาตเทศบาลจงัหวัด  

   ขอนแกน่  ไดห้ารือทา่นเกรียงไกรว่าแบง่เขามาหนอ่ยไดไ้หม  เพราะว่ารถก็วิ่ง  

   ในเขตเทศบาล  แตภ่าษ ีอบจ. เอาไปใชค้นเดยีวไดยั้งไง  เลยแบง่มาแค ่ 20 % ขณะนี้ 

     แลว้  20 %  ตอ้งมาแบง่กับ อบต. อีกไมใ่ชใ่หเ้ทศบาล  20 %  เราตอ้งแบง่ อบต.  

   คนละคร่ึงอีกครับ  ขอ้เทจ็จริงคอือย่างนี้  เพราะฉะนัน้หลายทา่นทานกาแฟกับ สจ.  



~ ๓๐ ~ 
 

   บอ่ย ๆ ฝากอธบิายเขาหนอ่ยว่ากนิกาแฟไมต่อ้งกนิก็ไดเ้อางบประมาณมาใหด้กีว่า   

   แลว้มนัจะเกดิประโยชน ์ ไมง้ั่นการพัฒนาเราก็ตอ้งทาํใจ ว่ามนัไมไ่ดโ้ครงการละ  

   30 - 40 ลา้นบาท  เยอะ ๆ อย่างนัน้ทีจ่ะแกป้ญัหาใหจ้บทเีดยีวเลย  ยกเว้นเรา  

   เสยีสละร่วมกัน  ซึง่ทา่นก็ตอ้งทาํใจว่าตามชุมชนมนัจะไมไ่ดโ้ครงการเล็ก ๆ มนัจะได้  

   ใหญ่ ๆ อันเดยีว  ซึง่ผมเองทาํทกุอย่างได ้ พีน่อ้งอยากไดแ้บบไหน  ผมจดัใหห้มด   

   พอบอกทา่นรองจริะบรูณ์ว่าประชุมสมาชกิอยากไดแ้บบไหน  ผมสัง่การไดห้มด   

   แตถ่า้ทา่นอยากไดเ้ร่ืองใหญ่มนัจะตรงใจผม เพราะว่าบา้นเมอืงจะไดเ้ดนิไปขา้งหนา้   

   แตถ่า้เราไมพ่ร้อมจะทาํเร่ืองใหญ่จะทาํเร่ืองเล็กกอ่นก็ไมว่่ากัน  อันนี้คอืหลักการพัฒนา  

     ในสว่นนี้ก็กราบเรียนว่าผมไดไ้ปประชุมกับทา่นอนุพงษ ์ เผ่าจนิดา  รัฐมนตรีว่าการ  

   กระทรวงมหาดไทย  เมือ่วันที ่ 17  มนีาคม  2559  พูดถงึเร่ืองการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  

     พูดถงึเร่ืองของการลงประชามต ิและหลาย ๆ เร่ืองทีเ่ปน็ประโยชนส์าํหรับทอ้งถิน่   

   แลว้ตอนบา่ยก็มาพบทา่นรองนายกรัฐมนตรี  ทา่นสมคดิ  จาตุศรีพทิกัษ ์ ซึง่ดูแล  

   ฝุายเศรษฐกจิ  ทา่นก็ไดใ้หแ้นวคดิและความเหน็ตลอดจนถงึการผลักดัน  ซึง่นา่จะจบ  

   แลว้ในวันนี้ก็คอืการอนุมตัใิหท้อ้งถิน่ใชเ้งินสะสมมาดาํเนนิโครงการทีเ่ปน็ประโยชน์  

   ในทอ้งถิน่ได ้ แตต่อ้งอยู่ภายใต ้ 5  แนวทาง คอื 1. เร่ืองน้ํากนิน้ําใช ้ 2. น้ําเพือ่  

   การเกษตร  3. เศรษฐกจิพอเพยีง  4. การทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่  5. การใชย้างพารา  

   ในการกอ่สร้าง  ตอนนี้ผมก็ใหท้า่นผู้อํานวยการกองคลัง  ไดส้าํรวจว่าถา้ตามทีอ่นุมตัิ  

   มาตามนี้  เราจะมเีงินสะสมมาทาํโครงการในกรอบ  5  ประเภทนี้ไดก้ีบ่าท  แลว้เราก็จะ  

   มาหารือกันในสภาเทศบาลในรอบเร็ว ๆ นี้อีกคร้ังหนึง่นะครับ  อันนี้ก็เปน็ขา่วดทีีจ่ะ  

   เตมิเต็มสว่นทีท่า่นสมาชกิไดน้าํเสนอ  ว่าอะไรทีเ่คยเสนอมาแลว้ยังไมไ่ดท้าํ  แตต่อ้ง  

   สอดคลอ้งใน 5  ประเภทนี้นะครับ  แลว้ทีส่าํคญัผมอยากจะเรียนคณะกรรมการของเรา  

    มคีณะกรรมการจดัทาํแผน  คณะกรรมการพัฒนาแผน  ผมอยากใหเ้ราเสนอโครงการ  

   มาเยอะ ๆ เลย เสนอเพือ่ทีจ่ะใหม้นัมอียู่ในแผน 3 ป ี พอมโีครงการมาจากกระทรวงใดก็  

   ตามเราตอ้งเอาในแผน 3 ปเีรา  เพือ่จะเอางบประมาณของกระทรวงทีเ่ราไปขอมา  

   จดัใหม้นัคูก่ันใหไ้ด ้ ขอขอบคณุอีกคร้ังหนึง่สาํหรับขอ้เสนอแนะด ีๆ กับพีน่อ้งเราทกุ  

   ภาคสว่นนะครับ   ขอบคณุครับ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์ ขอบคณุทา่นนายกเทศมนตรี  คะ่ ทีไ่ดต้อบคาํถาม ของสมาชกิสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล   มสีมาชกิทา่นใดมเีร่ืองทีจ่ะเสนอในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม ่ (ไมม่)ี  ถา้ไมม่ ี  

ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   ดฉิันก็ขออนุญาตในนามของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  พร้อมดว้ยคณะผู้บริหารก็ตอ้ง  

 ขอขอบพระคณุทางทา่นประธานคณะกรรมการชุมชน  ทีใ่หเ้กยีรตสิละเวลาเขา้ร่วม  

 สังเกตการณ์ และพร้อมกันนี้ก็ตอ้งขอขอบพระคณุทา่นสมาชกิสภาเทศบาล  

 ผู้ทรงเกยีรตทิกุทา่น  ทีไ่ดเ้ขา้มาประชุมโดยพร้อมเพยีงกัน  ในโอกาสนี้  ดฉิันขอปดิ  

 ประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยัที ่2  ประจาํป ี2559  

เลกิประชมุ      ปดิเวลา   12.30 น  

 



~ ๓๑ ~ 
 

(ลงชื่อ)                          ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 

                                       (นางสาวนชิาภา  เศษภกัดี) 

                                           พนักงานจา้งทัว่ไป 

 

(ลงชื่อ) จ.อ.                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              ( กมล  สงวนญาต ิ) 

                                          หวัหนา้ฝุายบริหารงานทัว่ไป 

 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                        ( นางสุภาภรณ์  คาํภเูงิน ) 

                                        หวัหนา้สาํนักปลัดเทศบาล 

 

(ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          ( นายสุวัฒน ์  สุทธ ิ) 

                                             รองปลัดเทศบาล 

 


