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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าป ี 2559 

ในวันพธุท่ี  8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่ 

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

ผู้มาประชมุ 

1.  นางพัชรา ศริิศักดิก์มล  ประธานสภาเทศบาล  

2  นางสาวจริวด ีเจริญศลิป์   รองประธานสภาเทศบาล  

3.  นายเปรมศักดิ ์  เพยียุระ         นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

4.  นายจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ ์ รองนายกเทศมนตรี  

5.  นายนวิัฒน ์ปลัง่ศริิ   รองนายกเทศมนตรี 

6.  นายนริศ   อินทรก าแหง  รองนายกเทศมนตรี 

7.  นายเลศิสนิ จงึจรัสทรัพย์  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  

8.  นายปรีชา มกุน าพร   ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  

9.  ร้อยตรีบวัทอง   โลขันธ ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

10.  นายชานล ธนระพโีชติ   สมาชกิสภาเทศบาล  

11.  นายจ าลอง ทศทศิ  สมาชกิสภาเทศบาล  

12.  นายสง่ศักดิ ์เกยีรตปิกรณ์  สมาชกิสภาเทศบาล  

13.  นายพริิน   ตุละรัต   สมาชกิสภาเทศบาล  

14.  นายปญัญา บวัแสง   สมาชกิสภาเทศบาล  

15.  นางสาวสุมาล ี  แถสูงเนนิ   สมาชกิสภาเทศบาล  

16. นายค าพันธ ์สดีอนซา้ย   สมาชกิสภาเทศบาล  

17. นายก าพล ขันธข์วา  สมาชกิสภาเทศบาล  

18. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชกิสภาเทศบาล  

19. นายจรินันท์  เกยีรตชิัยพัฒน   สมาชกิสภาเทศบาล  

20. นายผ่าน ไทยรัก  สมาชกิสภาเทศบาล  

21. นางจงจติ แซเ่หยี   สมาชกิสภาเทศบาล 

22. นายนพดล พลภเูขยีว   สมาชกิสภาเทศบาล  

23. นายบญุเหลอื   เร่ืองลอื   สมาชกิสภาเทศบาล  

24. นายภาณุมาศ   หลา้มณี   สมาชกิสภาเทศบาล  

25. นายสุวัฒน ์สุทธิ   เลขานุการสภาเทศบาล  
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ผู้ไม่มาประชมุ 

1. นายวัฒนาวุฒ ิหอวิจติร  สมาชกิสภาเทศบาล (ลาปว่ย)  

ผู้เขา้ร่วมประชมุ  

1.  นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจนัทรสง่า  ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  

2. นายจ านงค ์โฉมสันเทยีะ  ประธานชุมชนโนนสวรค์  

3. นางวารุณี ลาดมะโรง  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

4. นางหนูพนิ เชื้อบณัฑิต  ประธานชุมชนไผ่เกา่  

5. นายเสรี ค าภกัด ี ประธานชุมชนซอยแกว้ทรานี  

6. นางบญุสวย อินทรสงเคราะห ์ ประธานชุมชนบา้นไผ่พัฒนา  

7. น.ส.ยุพนิ แสงผดุง  ประธานชุมชนอุตรนคร  

8. นายสุรศักดิ ์โพธยิา  ประธานชุมชนโนนสะอาด  

9. นายสมชาย โมกไธสง  ประธานชุมชนสมประสงค์  

10. นางจติโศภนิ เคนจนัทกึ  ผู้อ านวยการสถานศกึษา ร.ร.เทศบาล 2  

11. นายณัฐกานต ์รัตนปญัญา  ประชาชนชุมชนบา้นไผ่เกา่  

12. ร.ต.ท.สุนันท ์เคา้แคน  รอง สวป.สภ.บา้นไผ่ (ตัวแทน ผกก.สภ.บา้นไผ่)  

13. นายธนดล กติตวิิจารณ์  ประธานชุมชนอยู่เย็นเปน็สุข  

14. นายสุวัฒน ์เทาใหม ่ ผู้จดัการสถานธนานุบาลบา้นไผ่  

15. นายประเสริฐ ไชยศรี  หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้  

16. นางวาสนา พทิกัษ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  

17. นางกรองกาญจน ์ ปญัญารัตนวงศ ์ หวัหนา้ฝ่ายปกครอง  

18. นายจรีะศักดิ ์แกน่ดู ่ หวัหนา้ฝ่ายสง่เสริมการศกึษาฯ  

19. นายทองใบ ทองมา  ประธานชุมชนประเสริฐแกว้  

20. นายสนธ ิชัดไธสง  ประธานชุมชนสมประสงค์  

21. นางศริิวรรณ ปกัษ ี ผู้อ านวยการกองการศกึษา  

22. ว่าทีร้่อยเอกวัทธ ิ ทรงยศวัฒนา  ปลัดเทศบาล  

23. นางอาภรณ์ รพเีลศิรังสมินัต ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  

24. นายบ ารุง พรหมรัตน ์ ประธานชุมชนศาลเจา้ 2 

25. นายเจริญ ระวิระ  ประธานชุมชนหว้ยทราย  

26. นายสุพล บตุรศรี  ประธานชุมชนเจนจบทศิ  

27. นายชัชวาล ช่ ามะณี  รองผู้อ านวยการสถานศกึษา ร.ร.เทศบาล  

28. นางสงวน พาบ ุ ประธานชุมชนหนองแคน 

29. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  
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30. นายสุทธ ิขันแพง  พนักงานจา้งตามภารกจิ  

31. นายกฤษฎ์  ชัยมาตย์  ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม  

32. นายเนรมติร มลูวงศ ์ หวัหนา้ฝ่ายชา่งสุขาภบิาล  

33. นายประหยัดทรัพย์  อาวจ าปา  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  

34. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล  หวัหนา้ฝ่ายแผนงานฯ  

35. น.ส.ยุวนติ เพิม่ยินด ี หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศกึษา  

36. นายทองแดง ธรรมภีกัด ี ประธานชุมชนหลัก 14 

37. นางจริาภา ปฏกิานัง  ประธานชุมชนคลองชลประทาน  

38. นางละมยั ตา่ยทรัพย์  ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์  

39. นายสุพจน ์เกตุกุมส ี ประธานชุมชนหนองลุมพุก 

40. นางมลวิรรณ สารบรรณ  ประธานชุมชนตลาด 1,2,3 

41. นายอุเทน พลขันธ ์ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  

42. จ.อ.กมล สงวนญาต ิ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  

43. นางสุภาภรณ์ ค าภเูงิน  หวัหนา้ส านักปลัดเทศบาล  

44. น.ส.ลัดดาวัลย์ ความหมัน่  หวัหนา้ฝ่ายแผนทีภ่าษฯี  

45. นายรพพีงศ ์ปลัง่ศริิ  ผู้ชว่ย.จพง.ประชาสัมพันธ์  

46. นายบญุเรือง เอ้วะเมมาตะ๊  ประธานชุมชนศรีบญุเรือง  

47. นายอุดมศักดิ ์ธรรมน าศลี  หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนฯ  

48. นางเล็กนภา พรมมาซุย  จพง.การเงินและบญัชชี านาญงาน  

49. นางจรีพันธ ์เนตรพฑิูร  จพง.ธรุการช านาญงาน  

50. นายศรายุทธ ดารินรัมย์  นักพัฒนาชุมชนปฏบิตักิาร  

51. น.ส.ธญัณิชา ขันต ี หวัหนา้ฝ่ายพัฒนาชุมชน  

52. นางทศัชญา พุทธศรี  ลูกจา้งประจ า  

53. นายแอนนา ศรีนวกุล  ลูกจา้งประจ า  

55. น.ส.ธชิา ภานุรักษ ์ พนักงานจา้งเหมา  

56. น.ส.พัชรียา เพยียุระ  จพง.ธรุการปฏบิตักิาร  

57. นางสนอง ฤทธิค์ า  พนักงานจา้งเหมา  

58. น.ส.อรสา เถาหมอ  ผู้ชว่ย จนท.ธรุการ  

59. น.ส.จริารัตน ์ศรีคลา้ย  ผู้ชว่ย จนท.การเงินและบญัช ี

60. น.ส.ปวีณา พงษอุ์ดทา  ผู้ชว่ย จนท.การเงินและบญัชี  

61. น.ส.ดุษด ีวันเพ็ญ  ผู้ชว่ย จนท.การเงินและบญัชี  

62. นายสมจติร ประทมุรุ่ง  ผู้ชว่ย จนท.สันทนาการ  
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63. นายกติตนิาถ แสนสนิ  พนักงานจา้งเหมา  

64. น.ส.บงัอร กันหาบาง  จพง.ธรุการปฏบิตักิาร  

65. นางภทัรภร สุวรรณสม  จพง.ธรุการช านาญงาน  

66. นายภาสกา แกว้ประกอบ  นักวิชาการพัสดุช านาญงาน  

67. นางสุกัญญา จนัทร์ภกัด ี หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ  

68. น.ส.วรรณภา วงษจ์นัลา  ผู้ชว่ย จนท.ธรุการ  

69. น.ส.อมรรัตน ์ขุม่ดว้ง  ชุมชนหนองลุมพุก  

70. นายปราโมทย์ มามกุดา  ชุมชนปอบดิ  

71. นายธนวัฒน ์เทศนะ  ชุมชนประปา  

72. น.ส.อารียา ขอนเตงิ  ชุมชนปอบดิ  

73. น.ส.วรินทร ลมิสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบญัชชี านาญการ  

74. น.ส.มลฤด ีไสยกจิ  ผู้ชว่ย จนท.ธรุการ  

75. น.ส.วิชุดา นารินทร์  พนักงานจา้งเหมา  

76. น.ส.สุภาภรณ์ วรรณศรี  พนักงานจา้งเหมา  

77. น.ส.อัญรินทร์ สกุลศรีไกรสนิ  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  

78. นายเอกชัย ข าชัยภมู ิ วิศวกรโยธาปฏบิตักิาร  

79. นายนวิัฒน ์ชัยพัฒนเวช  นายชา่งโยธาช านาญงาน  

80. นายสุชาต ิชื่นกมล  จพง.ปอ้งกันฯช านาญงาน  

81. นายถนัด หรรษาวงศ ์ พนักงานเทศกจิ  

82. นายปราโมทย์ เพยีรแกว้  พนักงานเทศกจิ  

83. นายพุฒพิงศ ์ทาตา  พนักงานเทศกจิ  

84. นายอภจิริสนิ วงษว์ิเชยีรหาญ  พนักงานเทศกจิ  

85. นายสรนัย หวานขม  จพง.เทศกจิปฏบิตังิาน  

86. นางเพยีงใจ ปอ้งชารี  จพง.ทะเบยีนช านาญงาน  

87. นางภาวิณี สุทธ ิ นักจดัการงานทะเบยีนช านาญการ  

88. นายอาทติย์ ประวันโน  นักทรัพยากรบคุคลปฏบิตักิาร 

89. นางดรุณี วิศษิฐช์าต ิ รองปลัดเทศบาล  

90. น.ส.พันธว์ิรา พลกลา้หาญ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

    เมือ่ไดเ้วลา 10.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนเชญิประธาน  

 สภาเทศบาล  จดุธปู  เทยีน  บชูาพระรัตนตรัย  เสร็จแลว้กลา่วเปดิประชุม   

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  สวัสดคีะ่ทา่นนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล   และทา่นผู้มเีกยีรตทิกุทา่น  วันนี้เปน็การเปดิประชุมสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   
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                             สมยัสามญั  สมยัที ่3 ประจ าป ี 2559  ขณะนี้มสีมาชกิมาครบองคป์ระชุมแลว้    

                กอ่นเขา้สูว่าระการประชุม ขอเชญิทา่นเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ  

 สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ ขอเชญิคะ่  

นายสวัุฒน์  สทุธิ      ประกาศเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

เลขานุการสภาเทศบาล      เร่ือง เปดิประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยัที ่3  ประจ าป ี 2559 

   ตามมตทิีป่ระชุมสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   เมือ่คราวประชุมสภาเทศบาล

เมอืงบา้นไผ่ สมยัสามญั  สมยัแรก ประจ าป ี2559  เมือ่วันที ่ 14  มกราคม 

2559   ไดม้มีตกิ าหนดใหเ้ปดิประชุมสภาเทศบาล   สมยัสามญั สมยัที ่3 

ประจ าป ี2559  ตัง้แตว่ันที ่  1 มถิุนายน  2559 เปน็ตน้ไป นัน้   

    เพือ่ปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามความนัยมาตรา 24  แหง่พระราชบญัญัตเิทศบาล   

  พ.ศ. 2496 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แหง่พระราชบญัญัตเิทศบาล        

  พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึพระราชบญัญัตเิทศบาล (ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552   

  จงึประกาศเปดิประชุมสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ สมยัสามญั  สมยัที ่3  

  ประจ าป ี   2559  ตัง้แตว่ันที ่1 มถิุนายน 2559  เปน็ตน้ไป  มกี าหนดไมเ่กนิ  

  30  วัน 

                         จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน  

     ประกาศ   ณ   วันที ่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  

(ลงชื่อ)   พัชรา  ศริิศักดิก์มล  

 (นางพัชรา  ศริิศักดิก์มล)  

        ประธานสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ทีจ่บไปแลว้นัน้เปน็ประกาศเทศบาลเมอืงบา้นไผ่   เร่ือง การเปดิประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  สมยัสามญั  สมยัที ่3  ประจ าป ี 2559 ตอ่ไปดฉิันจะ      

ด าเนนิการตามระเบยีบการประชุม  

ระเบยีบวาระท่ี  1     เรื่อง  ท่ีประธานจะแจง้ให้ท่ีประชมุทราบ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   วันนี้มเีร่ืองทีจ่ะแจง้ใหท้ราบ ดังนี้  

ประธานสภาเทศบาล         1 .  เทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ไดม้กีารประกาศใหใ้ชแ้ผนพัฒนาเทศบาล  

   สามป ี (พ.ศ. 2559 – 2561)  การแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่5  

    ประกาศ  ณ  วันที ่ 25  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ซึง่กองวิชาการและ  

   แผนงาน  ไดส้ง่เอกสารใหท้า่นเรียบร้อยแลว้  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กัน  
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  2 .  เทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ไดม้กีารประกาศใหใ้ชแ้ผนพัฒนาเทศบาล  

 สามป ี (พ.ศ. 2560 – 2562)  ประกาศ  ณ  วันที ่ 25  เดอืน  พฤษภาคม  

 พ.ศ. 2559   ซึง่กองวิชาการและแผนงาน ไดส้ง่เอกสารใหท้า่นเรียบร้อยแลว้  

 จงึประกาศใหท้รา บโดยทัว่กัน  

3.  จากทีส่ภาเทศบาลไดเ้สนอญัตตขิอรับโอนภารกจิดา้นสถานขีนสง่

ผู้โดยสาร จากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอนแกน่มาใหเ้ทศบาลเมอืงบา้นไผ่  และ

ทางคณะผู้บริหารได ้ หารือไปทางคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  ซึง่ทาง

คณะกรรมการการกระจายอ านาจไดช้ี้แจงแนวทางการด าเนนิการตามแผนการ

กระจายอ านาจ  (ฉบบัที ่2)  ไดก้ าหนดหลักการของแผนฯ ดังนี้  ภารกจิทีถ่า่ยโอน

ใหแ้กเ่ทศบาลและ อบต.  หากเทศบาลและ อบต.ยังไมพ่ร้อมทีจ่ะรับโอนภารกจิ  

ใหส้ว่นราชการถา่ยโอนให ้ อบจ.รับไปด าเนนิการแทนกอ่น  และเมือ่เทศบาล และ 

อบต.มคีวามพร้อมและประสงครั์บโอนภารกจิเมือ่ใดให ้ อบจ.  ถา่ยโอนภารกจินัน้

ใหแ้กเ่ทศบาล  และ อบต.เจา้ของพื้นทีรั่บไปด าเนนิการทนัท ีสภาเทศบาลจงึ

ขอขอบคณุทา่น ดร.นพ.เปรมศักดิ ์  เพยียุระ   นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่   

ทีไ่ดต้ดิตามเร่ืองนี้   

4. เนือ่งในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เสด็จเถลงิ

ถวัลยราชสมบตัคิรบ 70 ป ี วันที ่9 ม.ิย. 2559  จงึขอเชญิชวนพนักงาน

เจา้หนา้ที ่ประชาชนทกุคนแตง่กายดว้ยเสื้อสเีหลอืง   เพือ่เปน็การเทดิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ  

5. วันนี้สมาชกิสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุม แตม่สีมาชกิสภาเทศบาล   

ขออนุญาตลาปว่ย 1 ทา่น คอื นายวัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร  สมาชกิสภาเทศบาล  

เขต 1  จงึขอแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบคะ่  

มติท่ีประชมุ   -- รับทราบ-- 

ระเบยีบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่  

                                - สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าป ี2559 เม่ือวันท่ี 23  มีนาคม  2559  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ดฉิันขอใหส้มาชกิสภาเทศบาลไดต้รวจดูรายงานการประชุมสภา  

ประธานสภาเทศบาล     สมยัสามญั  สมยัที ่2  ประจ าป ี2559  ซึง่รายงานการประชุมไดส้ง่ให้  

                               ทา่นสมาชกิทกุทา่น  กอ่นลว่งหนา้นี้แลว้นะคะ่  มสีมาชกิทา่นใดจะขอ  

                               แกไ้ขเพิม่เตมิ  ขอเชญิคะ่ ทา่นบญุเหลอื  เร่ืองลอื เชญิคะ่   

นายบญุเหลอื  เรื่องลอื  กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

สมาชกิสภาเทศบาล     และสมาชกิผู้ทรงเกยีรตทิกุทา่น ส าหรับรายงานการประชุมหนา้ 12  

 บรรทดัที ่ 23  ขอ้ความ “มนัขาดทนุพีห่มอจะเอาไปหรอ” แกไ้ขเปน็  



๗ 

 

  “มนัขาดทนุไปพีห่มอจะเอาไปหรือ”    

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  ขอขอบคณุคะ่  เมือ่สักครู่ทา่นบญุเหลอื  เร่ืองลอื  สมาชกิสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  ไดข้อแกไ้ขรายงานการประชุม หนา้ 12 บรรทดัที ่23 “มนัขาดทนุพีห่มอจะ  

 เอาไปหรอ” แกไ้ขเปน็ “มนัขาดทนุพีห่มอจะเอาไปหรือ” ขอผู้รับรองดว้ยคะ่  

 (รับรองถูกตอ้ง)   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม

 สภาทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 ขอ้ 33 วรรค 2 การแกไ้ขถอ้ยค าในรายงาน  

 การประชุมใหก้ระท าโดยมตขิองทีป่ระชุมสภาทอ้งถิน่ ดังนัน้ ดฉิันขอมติ  

 ทีป่ระชุมสภาเทศบาล   สมาชกิสภาเทศบาลทา่นใดเหน็ชอบการแกไ้ข  

 ถอ้ยค ากรุณายกมอืดว้ยคะ่  (เหน็ชอบถูกตอ้ง)  มสีมาชกิทา่นใดจะแกไ้ข  

 อีกหรือไมค่ะ่ (ไมม่)ี ถา้ไมม่ ี ดฉิันจะขอมตทิีป่ระชุม   ทา่นใดเหน็ชอบรับรอง  

 การประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยัที ่ 2  ประจ าป ี2559   

 เมือ่วันที ่ 23  มนีาคม  2559   กรุณายกมอืขึ้นคะ่   

มติท่ีประชมุ       --เห็นชอบเปน็เอกฉันท์--  

ระเบยีบวาระท่ี  3 เรื่อง ญัตติท่ี 4 / 2559  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จง  

งบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจง้สนทิ  ซอย 13 (ต่อเนือ่ง)       

(กองชา่ง)  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ระเบยีบวาระที ่ 3  เร่ือง ญัตตขิออนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชี้แจง  

ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณโครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจง้สนทิ  ซอย 13 (ตอ่เนือ่ง)   

  (กองชา่ง)  ขอเรียนเชญิคณะผู้บริหารคะ่  

ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์  เพยียุระ  กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นรองนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

นายกเทศมนตร ี และสมาชกิผู้ทรงเกยีรตทิกุทา่น  

  ขา้พเจา้ ขอเสนอญัตตติอ่สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  เพือ่ขอแกไ้ข

เปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี พ.ศ. 2559  เนือ่งจาก

งบประมาณ  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งบลงทนุ หมวด คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง  ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค 

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจง้สนทิ ซอย 13 (ตอ่เนือ่ง) ตัง้ไว้  308,000 

บาท  ดังนัน้ เพือ่ใหร้ายละเอียดค าชี้แจงในเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยของ

เทศบาล มคีวามถูกตอ้งตามสถานทีท่ีจ่ะด าเนนิการกอ่สร้าง  ตามโครงการทีไ่ดรั้บ

อนุมตังิบประมาณ จงึจ าเปน็ตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จ านวน  1  

โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

   ค าชีแ้จงงบประมาณ (เดิม) 

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจง้สนทิ ซอย 13 (ต่อเนือ่ง) ต้ังไว้        
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    308,000.- บาท 

- เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจง้สนทิ ซอย 13 

(ตอ่เนือ่ง) โดยท าการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ  

100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ค.ส.ล. ไมน่อ้ยกว่า 400.00 ตาราง

เมตร พื้นทางหนิคลุกบดอัดแนน่ไหลท่างหนิคลุกกว้างตามสภาพ รายละเอียดตาม

แบบทีเ่ทศบาลก าหนด (จากแผนพัฒนาสามป ี        (พ.ศ. 2559 – 2561) แกไ้ข/

เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่4  หนา้ที ่13  โครงการ ที ่16 

                ค าชีแ้จงงบประมาณ (ท่ีขอแก้ไข) 

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเจนจบทิศ ซอย13(ต่อเนือ่ง)  ต้ังไว้

308,000.- บาท 

- เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเจนจบทศิ ซอย 13 

(ตอ่เนือ่ง)     โดยท าการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ  

100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ค.ส.ล. ไมน่อ้ยกว่า 400.00 ตาราง

เมตร พื้นทางหนิคลุกบดอัดแนน่ไหลท่างหนิคลุกกว้างตามสภาพ รายละเอียดตาม

แบบทีเ่ทศบาลก าหนด (จากแผนพัฒนา  สามป ี(พ.ศ. 2559 – 2561) แกไ้ข/

เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 ยุทธศาสตร์ที ่4  หนา้ที ่5  โครงการที ่5 

      ทัง้นี้ แกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจา่ย ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

2541   หมวด 4 ขอ้ 29 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยใน

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง ทีท่ าใหล้ักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น 

หรือเปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สร้าง ใหเ้ปน็อ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่  

                           จงึเรียนมาเพือ่โปรดน าเสนอสภาเทศบาลพจิารณาอนุมตัติอ่ไป 

      ขอแสดงความนับถอื 

 เปรมศักดิ ์  เพยียุระ  

       (ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ ์  เพยียุระ)  

                                                         นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็ ญัตตขิออนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณโครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจง้สนทิ  ซอย 13 (ตอ่เนือ่ง)  

(กองชา่ง) มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  ขอเชญิคณุภาณุมาศ  หลา้มณี คะ่
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นายภาณุมาศ  หลา้มณี   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่    

สมาชกิสภาเทศบาล  และสมาชกิผู้ทรงเกยีรตทิกุทา่นครับ  ผมสังเกตเหน็หลายโครงการจะใชค้ าว่า          

“ประมาณการ” กอ่นทีจ่ะท าโครงการชา่งไดม้กีารออกไปส ารวจพื้นทีจ่ริงหรือไม ่ว่า

มพีื้นทีจ่ริงกว้าง x ยาวเทา่ไหร่ กอ่นทีจ่ดัจดัท าโครงการตา่ง ๆ ผมขอค าชี้แจงเร่ืองนี้

ดว้ยครับ ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่นภาณุมาศ  หลา้มณี  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  ขอเชญิทา่นจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ ์  คะ่ 

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่   

รองนายกเทศมนตร ี และสมาชกิผู้ทรงเกยีรตทิกุทา่น ขอตอบขอ้ซักถามทา่นภาณุมาศ  หลา้มณี  ส าหรับ

การประมาณการตามโครงการตา่ง ๆ ปจัจบุนัการจดัซื้อ-จดัจา้ง จะตอ้งอิงราคา

กลางจากราคาพาณิชย์จงัหวัด ซึง่เปน็ราคาทีไ่มค่งที ่มขีึ้น-ลง ตามสภาวะเศรษฐกจิ 

จงึตอ้งมกีารประมาณการไว้เบื้องตน้กอ่น จงึน าเรียนทา่นสมาชกิรับทราบครับ 

ขอบคณุครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ ของ  

ประธานสภาเทศบาล  ทา่นจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีฯ   มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย  

  หรือไมค่ะ่  ถา้ไมม่ี  ดฉิันจะขอมตทิีป่ระชุมสภาแหง่นี้  สมาชกิทา่นใดอนุมตั ิญัตติ  

  ขออนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณโครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  

  ซอยแจง้สนทิ  ซอย 13 (ตอ่เนือ่ง)  (กองชา่ง)   กรุณายกมอืขึ้นคะ่  

มติท่ีประชมุ       --อนุมัติเปน็เอกฉันท์--   

ระเบยีบวาระท่ี  4 เรื่อง ญัตติท่ี 5 / 2559  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใชจ้า่ยเงนิสะสมของเทศบาล  

(กองชา่ง)  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ระเบยีบวาระที ่ 4  เร่ือง ญัตตขิออนุมตัใิชจ้า่ยเงินสะสมของเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล   (กองชา่ง)  ขอเรียนเชญิคณะผู้บริหาร  คะ่ 

ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์  เพยียุระ  กราบเรียนทา่นประธานสภา  ทา่นรองนายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่  

นายกเทศมนตร ี และสมาชกิผู้ทรงเกยีรตทิกุทา่น  

  ขา้พเจา้ ขอเสนอญัตตติอ่สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ เพือ่ขออนุมตัใิชจ้า่ยเงิน

สะสม เนือ่งจากเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ จะด าเนนิการโครงการกอ่สร้างโครงสร้าง

พื้นฐานและแหลง่น้ าเพือ่การเกษตร ซึง่ถนนสายตา่ง ๆ ทีจ่ะด าเนนิการกอ่สร้างเปน็

ถนนสายหลักทีร่าษฎรในเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ และบคุคลทัว่ไปใชส้ัญจรเปน็

จ านวนมาก ซึง่เปน็หลุมเปน็บอ่และมนี้ าทว่มขังเมือ่เวลาฝนตกหนัก ท าใหป้ระชาชน

สัญจรไปมาล าบากไดรั้บความเดอืดร้อนมาก เกดิอุบตัเิหตุบอ่ยคร้ัง  เพือ่เปน็การ

บ าบดัความเดอืดร้อนของประชาชน  ท าใหค้ณุภาพชวีิตดขีึ้น การเดนิทางสัญจรของ



๑๐ 

 

ประชาชนเปน็ไปอย่างสะดวกปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สนิ และโครงการปรับปรุง

ภมูทิศันห์นองสมิ เพือ่ใหม้แีหลง่น้ าเพือ่การเกษตรและมพีื้นทีก่ารกักเก็บน้ าไว้ใชใ้น

ฤดูแลง้ในการอุปโภคบริโภค การปอ้งกันสาธารณะภยั และเพือ่การสนับสนุนการ

ด าเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลดังนัน้ จงึมคีวามจ าเปน็อย่างย่ิงทีจ่ะตอ้งกอ่สร้าง

ถนน ค.ส.ล. พร้อมกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า และปรับปรุงภมูทิศันห์นองสมิ  ภายในเขต

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่   จ านวน  10  โครงการ   เปน็เงินทัง้สิ้น   16,505,000   

บาท   (สบิหกลา้นหา้แสนหา้พันบาทถว้น) รายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

   งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  

   งบลงทุน  

   ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง 

   ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค    รวม  16,505,000  บาท 

1. โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทอ่ระบายน้ าซอยแยกซอยศาลเจา้ดา้นทศิ

ใต ้(ซอย   หนา้บา้นพอ่ส)ี จ านวน  1,474,000  บาท  

 เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทอ่

ระบายน้ าซอยแยกซอยศาลเจา้ดา้นทศิใต ้(ซอยหนา้บา้นพอ่ส)ี  โดยเร่ิมจาก

โครงการเดมิไปทางทศิใต ้ ผิวจราจร  ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 

ความยาวประมาณ 237.00 เมตร หรือพื้นที ่ค.ส.ล. ไมน่อ้ยกว่า 711.00 

ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแนน่หนา 0.20 เมตร พร้อมกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า 

ค.ส.ล. อัดแรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร บอ่พัก ค.ส.ล. ทกุระยะ 

10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พักทัง้สองขา้งยาวประมาณ 

474.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด  จากแผนพัฒนาสาม

ป ี(พ.ศ. 2559-2561) แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่ 5 ยุทธศาสตร์ที ่4 

หนา้ 6-1  โครงการที ่3 

2. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 จ านวน 

1,728,000  บาท 

 เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 โดยเร่ิมจากแยกถนนหนองลุมพุก ไปทางทศิตะวันออก 

ถงึถนนย่ิงยง หนองลุมพุก กอ่สร้างทอ่ระบายน้ าค.ส.ล. อัดแรงชัน้ 3 ขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  บอ่พัก ค.ส.ล. ทกุระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พักยาวประมาณ 540.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด จากแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-



๑๑ 

 

2561) แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่5 ยุทธศาสตร์ที ่4 หนา้ 5  โครงการ  

ที ่ 1  

3. โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนโพธิช์ัย (เร่ิมจาก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้ถงึโรงเรียนเทศบาลบา้นไผ่)  จ านวน  6,280,000  

บาท 

 เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อมทอ่

ระบายน้ า  ค.ส.ล. ถนนโพธิช์ัย (เร่ิมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้ถงึโรงเรียน

เทศบาลบา้นไผ่)     ชว่งท่ี 1 ท าการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร  กว้าง

ประมาณ  5.00  เมตร  ยาวประมาณ  214.00  เมตร  หรือพื้นที ่ ค.ส.ล. ไม่

นอ้ยกว่า 1,070.00  ตารางเมตร  พื้นทางเดมิบดอัดแนน่ หนา 0.20  เมตร  และ

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. อัดแรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร 

บอ่พัก ค.ส.ล. ทกุระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี     ค.ส.ล. ความยาวทอ่

ระบายน้ ารวมบอ่พักและรางวีทัง้สองขา้ง ความยาวรวมประมาณ  428.00  เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด  ชว่งท่ี 2   ท าการกอ่สร้างทอ่ระบาย

น้ า    ค.ส.ล. อัดแรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร บอ่พัก ค.ส.ล. ทกุ

ระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ่ระบายน้ ารวมบอ่พัก

และรางวีทัง้สองขา้ง ความยาวรวมประมาณ  280.00  เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด  ชว่งท่ี 3   ท าการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. อัด

แรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  1.00  เมตร บอ่พัก ค.ส.ล.   ฝาตะแกรงเหล็ก 

ทกุระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาวทอ่รวมบอ่พัก ความยาวรวมประมาณ  

429.00  เมตร พร้อมเทคอนกรีตซอ่มผิวจราจร  ค.ส.ล.  หนา  0.15  เมตร  

พื้นที ่ค.ส.ล. ไมน่อ้ยกว่า  417.00  ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแนน่ หนา 

0.20  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด จากแผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2559-2561) แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่5  ยุทธศาสตร์ที ่4 หนา้ 

6-2  โครงการที ่ 4 

   4. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 จ านวน 1,595,000  

    บาท 

  เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนเจริญสุข 2 โดยเร่ิมจากถนนโนนสว่างไปทางทศิตะวันออก กอ่สร้างทอ่ระบาย

น้ า ค.ส.ล.   อัดแรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร บอ่พัก ค.ส.ล. ทกุ

ระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พักทัง้สอง

ขา้งยาวประมาณ 714.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด  
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จากแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่ 5  

ยุทธศาสตร์ที ่4 หนา้ 6-5  โครงการที ่ 5 

   5. โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจากแยกศูนย์บา้นเกิ้งไปถงึสะพาน (วัดปา่  

   ปทมุธรรมวราราม) จ านวน  726,000  บาท  

  เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจาก

แยกศูนย์บา้นเกิ้งไปถงึสะพาน(วัดปา่ปทมุธรรมวราราม)  โดยเร่ิมจากแยกศูนย์บา้น

เกิ้งไปทางทศิตะวันตกจนถงึสะพาน ท าการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00  

เมตร  ความยาวประมาณ 225.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ค.ส.ล. ไม่

นอ้ยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแนน่หนา 0.20 เมตร พร้อม

บดอัดแนน่ไหลท่างลูกรังกว้างตามสภาพ  พร้อมทอ่ลอด ความยาว  8.00  เมตร  

จ านวน  2  จดุ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด  จากแผนพัฒนาสาม

ป ี(พ.ศ. 2559-2561) แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่ 5  ยุทธศาสตร์ที ่4 

หนา้ 2  โครงการที ่ 2 

6. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเขา้วัดปา่ชัยวารินทร์ จ านวน 

2,508,000  บาท 

  เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนเขา้วัดปา่ชัยวารินทร์  โดยเร่ิมจากถนนแจง้สนทิ  ไปทางทศิเหนอื กอ่สร้างทอ่

ระบายน้ า ค.ส.ล.     อัดแรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร บอ่พัก    

ค.ส.ล. ทกุระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่

พักยาวประมาณ 681.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด  

จากแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)  แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่ 

5  ยุทธศาสตร์ที ่4 หนา้ 3  โครงการที ่ 4 

7. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยอามา่อพาร์ทเมนต ์(ขา้งร้านชาบู

อินดี้)    จ านวน  458,000  บาท 

 เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย

อามา่อพาร์ทเมนต ์(ขา้งร้านชาบอูินดี้) โดยเร่ิมจากถนนเจา้เงาะ ไปทางทศิเหนอื 

(ซอยตัน)  กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. อัดแรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  

0.40  เมตร บอ่พัก    ค.ส.ล. ทกุระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวทอ่รวมบอ่พักทัง้สองขา้งยาวประมาณ  218.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด จากแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) แกไ้ข/

เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ฉบบัที ่ 5   ยุทธศาสตร์ที ่4 หนา้ 4  โครงการที ่5 

8. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเขา้โรงเรียนประเสริฐแกว้อุทศิ 

(ชุมชนหลักสบิสี)่   จ านวน  430,000  บาท 
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 เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนเขา้โรงเรียนประเสริฐแกว้อุทศิ (ชุมชนหลักสบิสี)่  โดยเร่ิมจากถนนสุขส าราญ

ไปทางทศิตะวันตกถงึโรงเรียนประเสริฐแกว้อุทศิ กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. อัด

แรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร บอ่พัก ค.ส.ล. ทกุระยะประมาณ 

10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ่รวมบอ่พักทัง้สองขา้งยาวประมาณ  

178.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด  จากแผนพัฒนาสาม

ป ี(พ.ศ. 2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที ่4 หนา้ 3-37  โครงการที ่72 

9. โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 

ซอย 10  จ านวน  806,000  บาท  

 เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทอ่

ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 10  โดยเร่ิมจากแยกถนนทองประเสริฐ 

ซอย 8 ไปทางทศิตะวันตก  กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.   กว้าง 3.00 เมตร   ความยาว

ประมาณ 137.00 เมตร    หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที ่ค.ส.ล. ไมน่อ้ยกว่า 

411.00 ตารางเมตร พื้นทางเดมิปรับเรียบ  ไหลท่างลูกรังกว้างตามสภาพ  พร้อม

กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. อัดแรงชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร 

บอ่พัก ค.ส.ล. ทกุระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี  ค.ส.ล. ความยาวทอ่

รวมบอ่พักทัง้สองขา้งยาวประมาณ 274.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด จากแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/

เพิม่เตมิ ฉบบัที ่ 5 ยุทธศาสตร์ที ่4 หนา้ 3  โครงการที ่ 3 

   ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ    รวม   500,000  บาท 

   1. โครงการปรับปรุงภมูทิศันห์นองสมิ     จ านวน  500,000  บาท 

 เพือ่จา่ยเปน็คา่ด าเนนิการโครงการปรับปรุงภมูทิศันห์นองสมิ  โดยท าการ

ขุดลอกหนองสมิ  กว้างประมาณ  28.00 เมตร ยาวประมาณ 75.00 เมตร  ลกึ

ประมาณ  3.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภมูทิศัน ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด จากแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/

เพิม่เตมิ ฉบบัที ่5 ยุทธศาสตร์ที ่4 หนา้ 2  โครงการ ที ่ 1 

 ขณะนี้เทศบาลเมอืงบา้นไผ่   มเีงินสะสม  จ านวน  17,704,701.89 

บาท  ณ วันที ่ 2  มถิุนายน  2559  และน ามาใชใ้นคร้ังนี้ จ านวน  16,505,000 

บาท (สบิหกลา้นหา้แสนหา้พันบาทถว้น) การใชจ้า่ยเงินสะสมในคร้ังนี้ไดถ้อืปฏบิตัิ

ตาม 



๑๔ 

 

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547  และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 89 “ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

อาจใชจ้า่ยเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมตัจิากสภาทอ้งถิน่ภายใตเ้ง่ือนไข ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกจิการซึง่อยู่ในอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ซึง่เกีย่วกับดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกจิการทีเ่ปน็การ

เพิม่พูนรายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือกจิการทีจ่ดัท าเพือ่บ าบดัความ

เดอืดร้อนของประชาชน ทัง้นี้ตอ้งเปน็ไปตามแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ หรือกฎหมายก าหนด 

    ( 2) ไดส้ง่เงินสมทบกองทนุสง่เสริมกจิการขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่     แตล่ะประเภทตามระเบยีบแลว้ 

    (3) เมือ่ไดรั้บอนุมตัใิหจ้า่ยขาดเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ตอ้งด าเนนิการกอ่หนี้ผูกพันใหเ้สร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเ่กนิหนึง่ปถีัดไป 

หากไมด่ าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใหก้ารใชจ้า่ยเงินสะสมนัน้เปน็อันพับไป 

   ทัง้นี้ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มยีอดเงินคงเหลอืสะสมเพยีง

พอทีจ่ะจา่ยประจ าและกรณีฉุกเฉนิทีม่สีาธารณภยัเกดิขึ้นโดยการใชจ้า่ยเงินสะสมให้

ค านงึฐานะการคลังและเสถยีรภาพในระยะยาว 

2. หนังสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว. 1438   ลงวันที ่  10  มนีาคม  2559   

เร่ือง  หลักเกณฑ์การใชจ้า่ยเงินสะสมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

                       2.3 ลักษณะและประเภทโครงการทีส่ามารถน าเงินสะสมไปใชจ้า่ยได้  

          2.3.2  ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะโครงการหรือกจิการซึง่อยู่ในอ านาจหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในดา้นการบริการชุมชนและสังคม กจิการทีเ่ปน็การ

เพิม่พูนรายได ้หรือกจิการทีจ่ดัท าขึ้นเพือ่บ าบดัความเดอืดร้อนของประชาชน ตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547  ขอ้ 89  

โดยพจิารณาใหค้วามส าคญัในดา้นตา่งๆ ดังนี้  

              (1) สนับสนุนการด าเนนิงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

(2) โครงการเกีย่วกับการปรับปรุงหรือจดัใหม้แีหลง่น้ าดา้นการเกษตร เชน่    

ฝายแกม้ลงิ คลองไสไ้ก ่ทอ่สง่น้ า สระขนมครกในพื้นทีก่ารเกษตร การขุดสระ     

บอ่บาดาลเพือ่การเกษตร เปน็ตน้  



๑๕ 

 

(3) ปรับปรุงหรือจดัใหม้แีหลง่น้ าเพือ่การอุปโภคบริโภค เชน่ ประปา

หมูบ่า้น   ถังเก็บน้ ากลางหรือถังเก็บน้ าฝนในทีส่าธารณะ โอ่งน้ า บอ่บาดาลเพือ่การ

อุปโภคบริโภค เปน็ตน้  

(4) โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วตามนโยบายรัฐบาล (การทอ่งเทีย่ววิถี

ไทย) การสง่เสริมกจิกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ เชน่ การกอ่สร้างหรือ

ปรับปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่ว  สิง่อ านวยความสะดวกแกน่ักทอ่งเทีย่ว เชน่ หอ้งสุขา 

ศาลาทีพ่ัก ลานจอดรถ ฯลฯ การดูแลรักษาความปลอดภยันักทอ่งเทีย่วการจดัใหม้ี

ไฟฟา้และแสงสว่าง เปน็ตน้   ทัง้นี้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อาจขอความร่วมมอื

ในดา้นขอ้มลูหรือค าแนะน าจากทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวัดมาประกอบการพจิารณา

ก าหนดพื้นทีเ่ปา้หมาย หรือกจิกรรมทีด่ าเนนิการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ 

อันเปน็การสร้างรายไดใ้หก้ับประชาชนในทอ้งถิน่ตามนโยบายของรัฐบาล  

(5) โครงการสง่เสริมการใชย้างพาราภายในประเทศตามนโยบายของ

รัฐบาล    ซึง่ขณะนี้การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) อยู่ระหว่างด าเนนิการรับซื้อ

ยางจากเกษตรกรเพือ่น ามาใชใ้นโครงการเมือ่ทราบแนวทางปฏบิตัทิีช่ัดเจนเกีย่วกับ

รายชื่อผู้ประกอบการทีม่สีทิธเิขา้ร่วมโครงการ ประเภทโครงการ มาตรฐานวัสดุ

หรือผลติภณัฑ์ รวมทัง้ราคามาตรฐาน หรือราคากลางแลว้ กระทรวงมหาดไทยจะ

ไดแ้จง้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทราบและถอืปฏบิตัอิีกคร้ังหนึง่  

(6) โครงการหรือกจิการตามอ านาจหนา้ทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เหน็ว่าจ าเปน็ตอ้งด าเนนิการเพือ่ประโยชนข์องประชาชน  

                           จงึเรียนมาเพือ่โปรดน าเสนอสภาเทศบาลพจิารณาอนุมตัติอ่ไป 

                                                        ขอแสดงความนับถอื  

     เปรมศักดิ ์  เพยียุระ  

                                                          (ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ ์  เพยียุระ) 

                                                               นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล คะ่ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็  ญัตตขิออนุมตัใิชจ้า่ยเงินสะสมของเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  (กองชา่ง) มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   

ขอเชญิคณุจรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน   

นายจรินันท์  เกียรติชยัพัฒน กราบเรียนทา่นประธานสภา  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธานชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ  ขอแกไ้ขหนา้ 4 โครงการที่

10 พมิพเ์ลข 0 ตกไป ขอแกไ้ขดว้ยครับ   

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่นจรินันท ์ เกยีรตชิัยพัฒน 

ประธานสภาเทศบาล  ทา่นขอแกไ้ขหนา้ 10 เปน็คา่สาธารณูปการนะคะ ไมใ่ชค่า่สาธารณูปโภค   ซึง่เปน็  



๑๖ 

 

   โครงการที ่ 1 ไมใ่ชโ่ครงการที ่ 10 นะคะ  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  

    ขอเชญิทา่นสง่ศักดิ ์  เกยีรตปิกรณ์  คะ่  

นายสง่ศักดิ์  เกียรติปกรณ์  เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธาน ชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ  ส าหรับโครงการขุดลอก

หนองสมิ ถา้ไมใ่ชค่นในพื้นทีจ่ะไมท่ราบ และผมเตบิโตอยู่ทีน่ัน่ คอื ชุมชนไผ่เกา่ 

เนือ่งจากหนองสมิเปน็หนองน้ าทีห่ลอ่เลี้ยงพีน่อ้งชาวบา้นไผ่เกา่ทัง้หมูบ่า้น 

ปจัจบุนัแบง่ออกเปน็ 2 ชุมชน ทีส่ว่นนัน้จะเปน็แหลง่น้ าอุปโภค-บริโภคของชุมชน

ไผ่เกา่ทัง้หมด ปจัจบุนัเกดิภาวะน้ าทว่มหลาย ๆ คร้ัง ท าใหด้นิตื้นเขนิ ผู้เปน็

เจา้ของทีไ่ร่-นาบริเวณนัน้ไมม่หีลักหมดุไปวางไว้ เปน็ร้ัวรอบขอบชดิไว้ โดยเฉพาะ

หนองสมินี้เปน็หนองสาธารณะ ในเมือ่ดนิตื้นเขนิขึ้นก็มกีารไปกัน้คนันาลุกล้ าไปใน

หนองน้ า แลว้จะไมเ่หลอือะไร ตามทีโ่ครงการระบคุวามกว้าง  28 เมตร  ยาว 

75 เมตร โดยประมาณ ปจัจบุนัหากฝนตกแลว้น้ าขังกระบอืลงไปนอนคงไมไ่ด้

เกนิ 10 ตัว หากเทศบาลจะไปวัดพื้นทีต่ามทีป่ระมาณการ เรามปีกัหลักเขตหลัก

หมดุหรือไม ่ผมไมไ่ดข้ัดขวางไมใ่หท้ า ทกุโครงการเหน็พอ้งเพราะเปน็ประโยชนแ์ก่

พีน่อ้งประชาชน ทา่นบอกว่าจะปรับปรุงเปน็ทีส่าธารณะดว้ย พีน่อ้งชาวไผ่เกา่ก็จะ

ไดใ้ชป้ระโยชน ์สว่นทางเขา้เปน็ทางคนันาตดิกับพื้นทีเ่อกชน แตท่างเขา้จะตอ้งเขา้

ทางโรงเรียน ถา้เปน็ทีส่าธารณะจะตอ้งใชไ้ดต้ลอด 24 ชั่วโมง แตห่ากทางเขา้

โรงเรียนปดิจะเขา้ทางไหนครับ ผมก็มคีวามหว่งใย ทีอ่ภปิรายไมไ่ดข้ัดขวาง       

ผมสนับสนุน แตเ่ราจะหาความ ถูกตอ้งเหมาะสมไดห้รือไม ่เพือ่ประโยชนแ์กพ่ีน่อ้ง

ประชาชน โดยเฉพาะโรงเรียนหากขาดน้ าก็สามารถใชน้้ าจากแหลง่น้ าหนองสมิ

แหง่นี้ได ้ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่นสง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ขอเชญิทา่นบญุเหลอื  เร่ืองลอื คะ่ 

นายบญุเหลอื  เรื่องลอื   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ  ผมตอ้งขอขอบคณุทาง

เทศบาลทีท่ าโครงการทัง้  9 โครงการ  ไดค้รบทกุเขต บางทา่นบอกว่าเขต 3      

ไดเ้ยอะ แตไ่มต่อ้งเสยีใจนะครับ ไดท้กุเขต แตถ่า้ชุมชนใดยังไมไ่ดก้็ใหร้อไปกอ่น  

บา้นไผ่เกา่ศูนย์วิทยาศาสตร์ก็อยู่นัน่ ความเดอืดร้อนของประชาชนก็เยอะ ฝนตก

น้ าก็ทว่มทางมาโรงเรียนเทศบาล เพราะ ทอ่ระบายน้ าไมไ่หล สมยัผมเปน็ประธาน

ชุมชน ผู้รับเหมาท างานชว่งกลางคนืคอ่นขา้งขาดประสทิธภิาพ ผมเหน็ดดีว้ยตาม

โครงการทีจ่ะพัฒนาจากศูนย์วิทยาศาสตร์มาถงึโรงเรียนเทศบาล 1 เปน็ธรรมดา

พื้นทีใ่ดทียั่งไมเ่จริญตอ้งท ากอ่น ผมเหน็ดดีว้ยครับ ส าหรับเร่ืองโครงการหนองสมิ 
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ซึง่ผมอยู่มานาน  ผมเขา้ใจว่าทีน่าตอ้งมกีารบกุรุกมาแนเ่พราะมนัตื้นเขนิ เมือ่กอ่น

มหีนองหญ้ามา้แลว้มาถมสร้างโรงเรียนเทศบาลซึง่มพีื้นทีต่ดิกันกับหนองสมิ    

แตท่างเขา้เขา้ทางโรงเรียน หากจะท าตอ้งไปท าหลังจากเกีย่วขา้วเสร็จ ท าหนา้ฝน

ไมไ่ดเ้พราะเปน็ดนิทราย ดนิจะไหลลงมา ตอ้งมกีารพูดคยุกันกับเจา้ของทีน่าว่ามี

การลุกล้ ามามากนอ้ยเพยีงใด กอ่นไปท าตอ้งไปลงพื้นทีจ่ริงเพือ่พูดคยุกันกอ่น ผม

เหน็ดดีว้ยทีเ่ราจะไปพัฒนาทีห่นองสมิ เพราะไดป้ระโยชนเ์ยอะ ดับเพลงิ   ก็ได ้

การเกษตรก็ไดส้ าหรับโรงเรียนเทศบาล ทางสมาชกิไมต่อ้งหว่งนะครับ หากไป

พัฒนาจริง ๆ มปีระโยชนม์าก เชน่ ปลอ่ยพันธุป์ลา การเกษตรไดห้ลายอย่าง ตอ้ง

ขอขอบคณุทางเทศบาลทีม่องเหน็ความส าคญัและมกีารพัฒนาขึ้น ชาวบา้นก็เหน็

ดดีว้ยทกุทา่น อย่าไปอิจฉาเขต 3 นะครับ หลายๆ พื้นทียั่งไมไ่ดท้ าก็มอีีกเยอะ 

การพัฒนา   ไมว่่าจะอยู่ในพื้นทีใ่ดผมเหน็ดดีว้ยครับ ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่นบญุเหลอื  เร่ืองลอื  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  ขอเชญิทา่นค าพันธ ์ สดีอนซา้ย คะ่ 

นายค าพันธ ์ สดีอนซ้าย   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ คณะผู้บริหาร สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล      ประธานชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ  จากการทีผ่มไดฟ้ังทา่น

นายกฯ กลา่วถงึญัตตทิีน่ าเสนอในวันนี้ทัง้หมด 10 โครงการ เปน็โครงการทีเ่ปน็

ปญัหาความเดอืนร้อนของพีน่อ้งทกุชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ของเราอย่าง

แทจ้ริง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเขต 2  ทางเขา้วัดปา่ชัยวารินทร์ถอืว่าเปน็ความ

เดอืดร้อนของพีน่อ้งอย่างแทจ้ริง มกีารน าเสนอและเขา้แผนมาโดยตลอด แตก่็ไป

ตดิขัดทีง่บประมาณมาตลอดเชน่เดยีวกัน เพราะฉะนัน้คร้ังนี้ถอืเปน็โอกาสทีด่ขีอง

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่ ทีท่าง ค.ส.ช. และกระทรวงมหาดไทยไดม้หีนังสอืสัง่การมา

ใหเ้รามโีอกาสทีจ่ะใชเ้งินสะสม ซึง่ 2 ปทีีผ่่านมาเรามเีงินสะสมเกอืบร้อยลา้นบาท 

เพราะฉะนัน้เราน ามาใชใ้นการแกป้ญัหาความเดอืดร้อนของพีน่อ้งในชุมชนทกุ

ชุมชนในเขตเทศบาลของเราไมอ่ิจฉาเลยนะครับทีเ่ขต 3 ไดถ้นนและโครงการ  

ตา่ง ๆ รวมแลว้เกอืบ 10 ลา้น เพราะเปน็ปญัหาความเดอืดร้อนของพีน่อ้งในเขต

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่ของเรา   ซึง่ถอืว่าเปน็ความเดอืดร้อนของสมาชกิทัง้ 18 คน 

ผมขอสนับสนุนอย่างแทจ้ริง ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่นค าพันธ ์ สดีอนซา้ย  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  ขอเชญิทา่นจ าลอง  ทศทศิ คะ่  

นายจ าลอง  ทศทิศ   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธานชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   วันนี้เราไดม้าประชุมหารือ

โครงการตา่ง ๆ 10  โครงการทีท่า่นนายกฯไดก้ลา่วมา ถอืว่ามปีระโยชนก์ับ
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ประชาชนมาก  แตผ่มมาตดิใจกับโครงการแหลง่น้ าหนองสมิ ผมว่าเรานา่จะ

พัฒนาเอาไว้ใชเ้พือ่ไมเ่ฉพาะดืม่  ตอ้งเอาไว้ใชส้ าหรับดับเพลงิดว้ย แหลง่น้ าตรงนี้

ควรจะตอ้งพัฒนาทางเขา้-ทางออกใหก้ว้าง เพราะตอนนี้เมอืงบา้นไผ่เรา

ประชาชนขยายมาก เพราะฉะนัน้แหลง่น้ าทีจ่ะใชก้ับดับเพลงิบา้นเรา จะตอ้งวิ่งไป

ไกล เพราะฉะนัน้เราไมส่มควรจะตอ้งท าหนองสมิอย่างเดยีว เราอาจจะไปท า

แหลง่น้ าทีม่อียู่แลว้ ทีพ่อจะเอามาใชส้ าหรับดับเพลงิ เพราะจากประสบการณ์ที่

ผมเหน็มา กรณีไฟไหมเ้มือ่    4-5 ปกีอ่น เราวิ่งไปหาแหลง่น้ าทีไ่กล ๆ 

เพราะฉะนัน้การไหมข้องไฟจะเร็วมาก นาทหีนึง่ก็ชา้ไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้เราควรหา 

แหลง่น้ าทีอ่ยู่ใกล ้ๆ ผมเหน็ดว้ยกับแหลง่น้ าหนองสมิแหง่นี้ เราจงึควรพัฒนา

ทางเขา้-ทางออก ใหช้ัดเจนเพือ่เอาไว้ใชเ้กีย่วกับดับเพลงิดว้ย และจดัการแหลง่

น้ าพอทีจ่ะใชส้ ารองไว้ใชเ้กีย่วกับเหตุเพลงิไหม ้แหลง่น้ าทีอ่ยู่ภายในจะไดท้นั

เหตุการณ์ เพราะไฟไหมช้า้ไปเพยีงหนึง่นาทกี็ไมไ่ด ้ผมขอฝากทา่นประธานดว้ยว่า 

ใหพ้ัฒนาแหลง่น้ าไมเ่ฉพาะหนองสมิในพื้นทีข่องเราถา้แหลง่ใดทีม่นัพอจะกักเก็บ

น้ าไดเ้พือ่ส ารองไว้ใชต้อ่ไป ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่นจ าลอง  ทศทศิ  

ประธานสภาเทศบาล     มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  ขอเชญิทา่นชานล  ธนระพโีชต ิคะ่  

นายชานล  ธนระพโีชติ   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ ดว้ยญัตตขิออนุมตัใิช้

จา่ยเงินสะสมของเทศบาล 10  โครงการ เปน็เงิน 16,505,000 บาท ผมตอ้ง

เรียนชี้แจงและน าเสนอสภาในวันนี้ ดว้ยเหตุทีว่่าโครงการทัง้หมด 10 โครงการ  

ทีข่ออนุมตัผ่ิานสภา ผมนัง่พจิารณาจากเอกสารทีน่ าสง่ใหห้ลายวันกอ่น  ในแตล่ะ

โครงการนัน้ ลว้นอยู่ในแผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2559-2561 ฉบบัที ่5 ซึง่วันนี้

โครงการทัง้หมดอยู่ในแผนและประกาศใชใ้นวันนี้  โครงการตามทีผ่่านแลว้มี

หลายประโยค มทีัง้ขอ้ความเดมิและขอ้ความใหมใ่นแผนนี้ จ านวนเงินบางฉบบั 

บางโครงการมกีารปรับเปลีย่น แตเ่อกสารทีส่มาชกิไดไ้ปขอ้มลู    ไมค่รบ ผมนัง่

อ่านและตคีวามอยู่ 2 วัน โทรถามเพือ่นสมาชกิว่าฉบบัทีใ่ชอ้ยู่คอืฉบบัใด สมาชกิ

ตอบผมว่ายังไมม่ ี  ซึง่เจา้หนา้ทีจ่ดัใหว้ันนี้ เวลาทีจ่ะอ่านขอ้ความแตล่ะโครงการ

นัน้ ผมอ่านไมท่นัครับ ทัง้อ่านทัง้ฟัง แยกห ูแยกประสาทไมไ่ด ้ถา้จะขอญัตตดิว้ย

โครงการตา่ง ๆ นัน้ ผมเหน็ว่าควรจดัเอกสารน าสง่ใหส้มาชกิลว่งหนา้ใหค้รบถว้น

กอ่น ขอ้มลูในแตล่ะโครงการมสีาระ มคีวามส าคญั ยอดงบประมาณโครงการ   

แตล่ะโครงการ ผมดูในโครงการนี้ หรือเพือ่นสมาชกิเปดิดูก็ได ้ยกตัวอย่างเชน่ 

โครงการกอ่สร้าง ค.ส.ล.พร้อมทอ่ระบายน้ าซอยแยกซอยศาลเจา้ดา้นทศิใต ้
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(ซอยหนา้บา้นพอ่ส)ี เปน็ขอ้ความเดมิ แตบ่างโครงการมขีอ้ความใหมด่ว้ย 

เพราะฉะนัน้เวลาอ่านแลว้ผมไมท่ราบว่าจะเปรียบเทยีบกับเอกสารฉบบัใด       

ผมตอ้งเรียนสภาแหง่นี้  เพือ่การประชุมคร้ังตอ่ไป ใหจ้ดัเตรียมเอกสารใหอ้่าน    

ใหท้า่นสมาชกิทกุทา่นรวมทัง้ทา่นประธานสภาไดท้ าความเขา้ใจกับโครงการให้

ถูกตอ้งกอ่น ทีผ่มทว้งตงิเพราะผมมานัง่อ่านดว้ย ฟังดว้ย หลายทา่นก็ถามผม   

ผมก็ไมเ่ขา้ใจเหมอืนกัน วันนี้ผมทว้งตงิทา่นนะครับเร่ืองสง่เอกสาร ส าหรับขอ้ทว้ง

ตงิที ่2 โครงการทีจ่ะใชจ้า่ยเงินสะสม 16 ลา้นกว่าบาทนี้ วันนี้ผมก็เพิง่ไดเ้อกสาร

บางสว่นเพิม่เตมิ เปน็หนังสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที ่ 10 

มนีาคม  2559 โครงการทีน่ัง่อ่านอยู่หลายทา่นคงมขีอ้ซักถามไปแลว้ เพือ่ความ

สบายใจของเพือ่นสมาชกิและหลายทา่นก็ถามผมว่าดว้ยว่า มนัเขา้เกณฑ์การใช้

จา่ยงบประมาณในขอ้ใด พอผมอ่านขอ้สุดทา้ย คอื ขอ้ 6 โครงการหรือกจิการ

ตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เหน็ว่าจ าเปน็ตอ้งด าเนนิการ

เพือ่ประโยชนข์องประชาชน ซึง่กอ่นหนา้นี้ทา่นนายกฯไดอ้่านใหท้ีป่ระชุมฟังแลว้ 

10 โครงการทีข่อมานัน้เปน็ความเดอืดร้อนของประชาชนครับ แตล่ะทอ้งทีน่ัน่คอื

ความจ าเปน็ทีจ่ะตอ้งใชเ้งินงบประมาณใน 10 โครงการนี้ แตม่หีมายเหตุว่า แต่

ละทอ้งถิน่นัน้ตอ้งพจิารณาสภาพคลอ่งหรือความมัน่คงของทางการคลัง ซึง่ทา่น

นายกฯ ก็ไดก้ลา่วอ้างไปแลว้ในเอกสารทีเ่พือ่นสมาชกิไดรั้บไป รายละเอียดการ

ขออนุมตัใิชจ้า่ยเงินสะสมของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ ณ วันนี้ทีแ่จกเอกสารมาเปน็

ยอดเงินรวม 47,534,121.41 บาท ผมดูเอกสารวันนี้ผมเชื่อว่าการคลังเรามี

ความพร้อม มสีภาพคลอ่งกับทีท่า่นจะใชง้บประมาณตามโครงการ 16 ลา้นกว่า

บาท ซึง่จะเหลอือยู่ประมาณ 30 กว่าลา้นเศษ โครงการทีจ่ะผ่านสภาในวันนี้เปน็

โครงการเร่งดว่นทีท่า่นจะตอ้งเร่งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในป ีภายใน 1 ปนีี้

โครงการแตล่ะโครงการทีท่า่นน าเสนอนัน้ จะตอ้งไมซ่้ าซอ้นกับโครงการทีอ่ยู่ใน

งบประมาณ 2559 ดว้ยความหว่งใยการใชจ้า่ยงบประมาณ เมือ่มคี าสัง่ จาก   

ค.ส.ช. สามารถทีจ่ะใหท้อ้งถิน่ไดใ้ชจ้า่ยเงินสะสมเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน

ใหก้ับพีน่อ้งประชาชนใหเ้กดิประโยชน ์การใชส้อย การหมนุเวียน การสร้างรายได้

ใหก้ับทอ้งถิน่และเศรษฐกจิภายในพื้นที ่ผมเหน็ดว้ยกับทีท่า่นจะใชเ้งินงบประมาณ

ในสว่นนี้ แตผ่มตอ้งเรียนชี้แจงว่า การของบประมาณดว้ยเง่ือนไขการใชจ้า่ยนัน้ 

ทา่นยืนยันและใหค้วามชัดเจนแลว้ว่า 10 โครงการนัน้อยู่ในเง่ือนไข ระเบยีบการ

ใชจ้า่ยเงินสะสม ขอใหพ้จิารณาศกึษาอีกรอบ เพือ่การใชจ้า่ยนัน้จะไดถู้กตอ้ง ไมม่ี

ขอ้ต าหน ิเมือ่ผ่านสภานี้ไปแลว้ ผมเองก็มคีวามหว่งใยขอใหส้ภาแหง่นี้ไดผ่้านการ

พจิารณาดว้ยความถูกตอ้ง และการใชจ้า่ยเงินของผู้บริหารและเทศบาลในการใช้



๒๐ 

 

จา่ยงบประมาณ 16 ลา้นเศษนี้ ใหเ้ปน็ไปตามเง่ือนไขการใชง้บประมาณ เรียน

ทา่นประธานสภาครับ เปน็โครงการทีด่หีลาย ๆ โครงการ และมหีลายโครงการ 

เชน่ หนองลุมพุกตอ้งฝากทา่นผู้บริหารและเพือ่นสมาชกิ หนองลุมพุกยังมหีลาย

โครงการทียั่งไมด่ าเนนิการ ยังมอีีกฝ่ังทียั่งไมไ่ดด้ าเนนิการ ฝากดว้ยนะครับ หาก

ทา่นจะสร้างหรือจดังบประมาณไดท้ัง้สองฝ่ัง ใหค้วามเดอืดร้อนไดบ้รรเทาลงไป 

ผมเองก็มเีร่ืองชี้น าฝากทา่นไดพ้จิารณา ดว้ยความมเีหตุผลดังกลา่ว ขอบคณุมาก

ครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่นชานล  ธนระพโีชต ิ  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  ขอเชญิทา่นผ่าน ไทยรัก คะ่  

นายผ่าน  ไทยรัก   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธานชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ  ผมยินดกีับฝ่ายบริหาร     

ทีส่ามารถเอาเงินสะสมทัง้ 16 ลา้นกว่าบาท มาบริหารโครงการทัง้ 3 เขต ไมม่ี

การไดเ้ปรียบเสยีเปรียบกันเลยครับ เพราะมกีารพจิารณาความเดอืดร้อนของทกุ

เขต ผมว่าหากท าแบบนี้ไป  ทกุป ีผมว่าดมีากเลยนะครับ ผมสนับสนุน เขตใด

เดอืดร้อนกอ่นท าไปเลยครับ ผมขอสนับสนุนโครงการดังกลา่ว หากสมาชกิอนุมตัิ

ผ่านสภาใหแ้ลว้ใหรี้บท าและท าใหด้ ี    ผมขอชมเชยและสนับสนุน ขอบคณุมาก

ครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การอภปิรายของทา่นผ่าน ไทยรัก  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่  ถา้ไมม่ ีขอเชญิคณะผู้บริหารตอบ  

     ขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ ขอเชญิทา่นจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ ์คะ่  

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชน และ  

รองนายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ  ผมตอ้งขอขอบคณุทา่นสมาชกิทกุทา่นที่

เล็งเหน็ความเดอืดร้อนของประชาชน เร่ืองโครงการหนองสมิ ปจัจบุนัพื้นทีข่อง

โรงเรียนเทศบาล เราไดส้ร้างอาคารเพิม่มาอีก 1 อาคาร อาคารเอนกประสงค์  

อีกเกรงว่าพื้นทีข่องเราจะไมเ่พยีงพอ   ถา้เราไปขุดบอ่เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนไดเ้รียนรู้

เร่ืองเกษตรกรรม   การปลูกพชื ผักสวนครัว ซึง่ตอ้งใชพ้ื้นทีม่ากพอสมควร เราจะ

ท าประตูหรือการพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหก้ับนักเรียนและพีน่อ้งประชาชน 

ผู้ปกครองไดม้าพักผ่อนระหว่างรอรับบตุรหลานกลับบา้น แหลง่น้ าของแตล่ะเขต

ประกอบดว้ย เขต 1 คอื แหลง่น้ าสวนสาธารณะหลังเทศบาล  เขต 2 คอื แหลง่

น้ าโนนสว่างก าลังจะด าเนนิการกอ่สร้างสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ เขต 3 คอื ม ี 3 

แหลง่น้ า ประกอบดว้ย หนองสมิ,หนองง้ิว และบอ่บ าบดัน้ าเสยี เราจะครอบคลุม

ใหม้แีหลง่น้ าทกุพื้นทีเ่ลยนะครับ เร่ืองโครงสร้างพื้นฐานเราจะท าไปพร้อม ๆ กับ



๒๑ 

 

ถนนหนทางทางเขา้โรงเรียน เร่ืองเอกสารตามทีท่า่นชานล อภปิราย เราตอ้งมี  

การเปลีย่นโครงการตลอดเวลา คอื โครงการเร่งดว่นบางคร้ังอยู่ในแผนพัฒนา

เทศบาล ป ี2561 ปนีี้เราไดน้โยบายจากรัฐบาลมาแลว้ ในฐานะทีผ่มเคยเปน็

สมาชกิสภาเทศบาลและเคยด ารงต าแหนง่ประธานสภาเทศบาล ผมรู้และเขา้

ใจความเดอืดร้อนของพีน่อ้งประชาชน ตามทีท่า่นนายกฯ มอบหมายใหผ้มมาดูแล

งานกองชา่ง เร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ทีจ่ะบรรเทาความเดอืดร้อนใหพ้ีน่อ้งทกุ

คนได ้  เปน็นโยบายของทา่นนายกฯและนโยบายของรัฐบาลใหด้ าเนนิการโดย

เร่งดว่น หากจะรองบประมาณในแตล่ะปไีมเ่พยีงพอ ขณะนี้รัฐบาลไดม้นีโยบาย  

ใหเ้ราใชจ้า่ยเงินสะสมไดแ้ลว้ ผมจงึจดัใหไ้ดท้ัง้ 3 เขต เร่ืองใดเดอืดร้อนมากก็    

ใหเ้ปน็โครงการเร่งดว่น จงึมกีารปรับแผนพัฒนาเทศบาล บางโครงการอยู่ใน

ปงีบประมาณ 2561 จงึไดน้ าเสนอญัตตเิขา้สภาแหง่นี้พจิารณา หวังว่าสมาชกิ

ทกุทา่นคงใหค้วามร่วมมอื ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่นจริะบรูณ์   

ประธานสภาเทศบาล    ปญัญารัตนวงศ ์   มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ี ขอเชญิ 

   คณะผู้บริหารตอบขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ ขอเชญิทา่นนริศ  อินทรก าแหง คะ่  

นายนรศิ  อินทรก าแหง เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

รองนายกเทศมนตร ี  ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ  จากการทีท่า่นนายกฯ ไดอ้่านญัตตแิละ  

     ทา่นสมาชกิหลายทา่นไดอ้ภปิราย  ทา่นผู้บริหารไดต้อบใหค้วามส าคญัของงาน   

     โครงการทีเ่สนอในญัตตนิี้  ผมอยากจะพูดคยุกับทา่นประธานและพีน่อ้งทกุคน  

        ทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมแหง่นี้ว่าความส าคญัความเปน็มาของโครงการทัง้ 10 โครงการ  

     ทีส่นองและดูแลความจ าเปน็เร่งดว่นของประชาชนในเขตเทศบาล   มคีวามเปน็ไป  

     เปน็มาตัง้แตท่า่นนายกฯ เขา้ไปท าหนา้ทีร่่วมกับสันนบิาตเทศบาล และรัฐบาล  

     ไดใ้หค้วามส าคญัของขอ้คดิเหน็และความจ าเปน็ในการเร่งรัดใชเ้งินทีต่กคา้งอยู่  

     ทัว่ไปในเทศบาลทกุแหง่ คอื ทา่นนายกฯ ไปขับเคลือ่นร่วมกับคณะกรรมการ  

     สันนบิาตเทศบาล ไดน้ าขอ้เสนอใหท้างรัฐบาลนัน้ ปลดล็อคในการใชเ้งินใหน้ าเงิน  

     สะสมออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่ภาครัฐและประชาชนของเรา ทา่นไดม้นีโยบาย  

     ในการเร่งรัดดา้นเศรษฐกจิในสว่นของรัฐบาล เราจงึมโีอกาสในการใชเ้งินกอ้นนี้  

     อย่างถูกตอ้ง เทศบาลไดน้ าขอ้มลูเหลา่นี้ทีม่อียู่ตามทีท่า่นจริะบรูณ์ไดน้ าเสนอไป  

     แลว้นัน้ ตลอดจนผมไดล้งพื้นทีร่่วมกับทา่นนวิัฒน ์ไดเ้หน็ความตอ้งการ  

     ความจ าเปน็ในพื้นทีต่า่ง ๆ ของพีน่อ้งประชาชน ใหไ้ดรู้้ว่าตอ้งท าโครงการใด  

     กอ่น-หลัง เมือ่น ามาปรึกษาหารือกันแลว้ พจิารณาแลว้ว่าพื้นทีใ่ดตอ้งท า  

     เราจะไมท่ าแบบภาพย่อยทีม่องว่าเปน็เขต แตเ่ปน็ภาพรวมของเทศบาลทัง้หมด  



๒๒ 

 

      เมือ่สักครู่ผมไดยิ้นมติทิีด่จีากทา่นสมาชกิ  ทา่นผ่าน  ไทยรัก ก็ด ีและอีกหลาย ๆ  

      ทา่น ไดพู้ดในภาพรวมดว้ยกัน ไมไ่ดแ้บง่แยกเขตกัน แตม่บีา้งทีช่ี้ใหเ้หน็ว่าบางสว่น  

     ยังไมไ่ดท้ า แตใ่นเมือ่งบประมาณมเีพยีงเทา่นี้จะตอ้งท าเทา่นี้กอ่น   แตเ่มือ่มี 

     งบประมาณมาอีกเราอาจจะไปเตมิเต็มในสว่นทีเ่ปน็งบประมาณปกต ิ  ขอใหท้กุ  

     ทา่นทัง้ภาคเอกชน ประชาชน เสนอความตอ้งการเขา้มา ทา่นสมาชกิเหน็ว่าพื้นที่  

     ใดเร่งดว่นและส าคญั ทา่นจริะบรูณ์และคณะผู้บริหารทกุคนจะไมใ่หห้ยุดนิง่  

     แนน่อน แตจ่ะสนองตอบพร้อมกันไมไ่ด ้  ซึง่ทา่นสมาชกิก็ทราบดอียู่แลว้  

     เร่ืองขอ้จ ากัดของงบประมาณ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงทา่นชานล หว่งใยใน 2-3 

      ประเด็น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นการสง่หนังสอืลา่ชา้ ดว้ยเหตุผลใดก็ตอ้งไปดู  

     รายละเอียด   เราไดรั้บเอกสารในชว่งใด หรือทา่นมาเจอหนังสอืชา้เหมอืนผม  

      เพราะผมไปราชการแทนทา่นนายกฯ นอกพื้นทีอ่ยู่เปน็ประจ า  ผมพึง่กลับมา  

     จงึไดพ้บหนังสอื แตม่กีารโทรประสานการสง่หนังสอืลว่งหนา้หลายวันแลว้  

     แตอ่ย่างทา่นชานล จะไดช้า้หรือเร็ว ภมูรู้ิอย่างทา่นชานล จากประสบการณ์  

     ท างานธนาคาร มคีวามละเอียดในการดูขอ้มลู ตัวเล ขตา่ง ๆ ตามทีฟ่ังมา  

     ทา่นก็เขา้ใจชัดเจนกับรายละเอียดดนีะครับ ทา่นมดีรู้ีในตัวเองอยู่แลว้  

     การศกึษาเอกสารทัง้หลายคงจะไดต้ามสภาพ ประเด็นที่  2 ทีท่า่นหว่งใยในการ  

     ใชเ้งินและมปีระโยคหนึง่บอกว่า ทมีผู้บริหารใชเ้งิน ทมีผู้บริหารไมไ่ดใ้ชเ้งินครับ  

      ผู้ใชเ้งิน คอื ผู้รักษาเงิน  เราอนุมตัโิครงการก็จะท างานตามระบบ ระเบยีบ  

     ตามขัน้ตอนทีก่ าหนด  เมือ่ด าเนนิการเสร็จกองคลังผู้ดูแลรักษาเงิน-จา่ยเงิน  

     เรามหีนา้ทีอ่นุมตั ิ  บาทเดยีวก็ไมไ่ดไ้ปแตะครับ  จะเปน็ไปตามกระบวนการ  

     ของมนัเอง และทา่นบอกว่าอยากใหเ้ตมิเต็มในพื้นทีอ่ื่น ๆ แสดงว่าทา่นหว่งใย  

     ในสิง่เหลา่นี้ ทกุคนหว่งใยดว้ยกันหมด ผมตอ้งขอขอบคณุทีท่า่นสนับสนุนกจิกรรม  

     ตามโครงการทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประชาชน  ผมขอบคณุทกุทา่นทีม่ี  

     ความหว่งใย ไมต่อ้งหว่งครับ การบริหารจดัการเปน็ไปตามระบบตามโครงสร้าง  

  แนน่อน ขอบคณุครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่นนริศ  อินทรก าแหง  

ประธานสภาเทศบาล มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ีขอเชญิคณะผู้บริหารตอบขอ้ซักถาม

ทา่นสมาชกิ   ขอเชญิทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ คะ่  



๒๓ 

 

นายนวัิฒน์  ปลัง่ศิร ิ  เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

รองนายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ตามนโยบายของรัฐบาลทีใ่หน้ าเงินสะสม  

  มาใชจ้า่ยเพือ่เปน็การกระตุน้เศรษฐกจิ และท าโครงการทีเ่ปน็ประโยชนก์ับพีน่อ้ ง

ประชาชน  ตอ้งขอเรียนว่าโดยเฉพาะดา้นเอกสารตา่ง ๆ ทีน่ ามาเพิม่เตมิในวันนี้ก็

ด ีกอ่นหนา้นี้ก็ด ีเอกสารทีส่ง่ใหท้า่นสมาชกิทกุทา่นกอ่นลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า  

  3 วัน   ผมอยากจะขอความเปน็ธรรมใหก้ับเจา้หนา้ที ่เร่ืองเอกสารจริง ๆ แลว้

พร้อมตัง้หลายวันแลว้ แตเ่อกสารบางอย่างทีท่า่นอยากดู อยากจะใหท้า่นกรุณา

ประสานว่าจะใหส้ง่ตรงไปยังทา่นไดท้ีใ่ดบา้ง สว่นแผนพัฒนาเทศบาลทีเ่ขา้สภาใน

วันนี้ ขอเรียนว่า หลักการและเหตุผลชี้แจง แมก้ระทัง่เมด็เงินงบประมาณจะมี

ความแปรผันไปตามคา่  Factor ตามการประมาณราคาวัสดุ และราคาทีส่ว่นกลาง

ก าหนดว่าดว้ยราคาครุภณัฑ์ เปน็เร่ืองของกระบวนการ แตเ่จตนารมณ์จริง ๆ 

ตอ้งดูว่าเปน็โครงการใด ท าอะไร ทีไ่หน อย่างหนองสมิบางทา่นอาจจะไมรู้่ว่าอยู่  

  ตรงไหน บางคร้ังดูแคเ่อกสารอาจจะไมรู้่ตอ้งมกีารลงพื้นทีจ่ริง ว่าหากท าโครงการ  

  นี้แลว้จะไดอ้ะไรบา้ง คอื เจตนารมณ์ทีค่ณะผู้บริหารขอรับความเหน็ชอบ  

  จากทา่นสมาชกิสภาเทศบาล เพราะฉะนัน้ขอ้มลูการอภปิรายผมก็อยากจะฝาก  

  สว่นไหนทีดู่แลว้จะเปน็ประโยชน ์  ซึง่ทางผู้บริหารจะเตรียมการ ก็คงจะตอบ  

  ข้อซักถามในสว่นทีเ่ปน็ประโยชนก์ับพีน่อ้งประชาชน   ขอบคณุครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ดีฉิันจะขอมตทิีป่ระชุมสภาแหง่นี้   

      สมาชกิทา่นใดอนุมตั ิญัตตขิออนุมตัใิชจ้า่ยเงินสะสมของเทศบาล  (กองชา่ง)  

     กรุณายกมอืขึ้นคะ่ 

มติท่ีประชมุ       อนุมัติเปน็เอกฉันท์  

ระเบยีบวาระท่ี 5      เรื่องอื่น ๆ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม่    

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชญิทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ์   คะ่   

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนทา่นประธานและสมาชกิผู้ทรงเกยีรตฯิ ทา่นประธานชุมชนทัง้  

รองนายกเทศมนตร ี ๓๙ ชุมชนทกุทา่นครับ เร่ืองโครงการงบประมาณ ป ี๕๙  ขอชี้แจงใหท้า่นสมาชกิ

ไดท้ราบว่าโครงการทัง้  ป ี๕๘ – ๕๙  รวมทัง้หมดมี ๓๐ โครงการ  และได้

ด าเนนิการไปแลว้ ๒๒ โครงการ  เหลอือยู่ ๘ โครงการ  ม ี๒ โครงการทีต่อ้งยกเลกิ 

คอืโครงการกอ่สร้างสะพาน คสร.ทางรถไฟ ๓๐๐ ,๐๐๐บาท ยกเลกิเพราะตดิ

สถานรีถไฟรางคู ่โครงการที๒่ คอื ขอเปลีย่นแปลงค าชี้แจง ถนนแจง้สนทิ เปน็เจน



๒๔ 

 

จบทศิ ทางกองชา่งจะด าเนนิการใหเ้สร็จสนิในไตรมาสที ่๓ นี้ครับ รอทา่นสมาชกิ

อนุมตัแิลว้ท าโครงการอื่นตอ่ไป แจง้เพือ่ใหท้ราบครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็ การอภปิราย ของทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ์  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไมค่ะ่    

 ขอเชญิทา่นจ าลอง  ทศทศิ คะ่ 

นายจ าลอง  ทศทิศ   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธาน ชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   วันนี้จะน าเร่ืองเดอืดร้อน

ของประชาชนเปน็เร่ืองเร่งดว่นในชว่งหนา้ฝนน้ าทว่ม แลว้ก็ทว่มตอ่เนือ่งเปน็มา

หลายป ีเพราะทอ่มนัเล็กระบายน้ าไมท่นั  เพราะฉะนัน้การทีจ่ะท าตรงนี้ใหถ้าวรก็

ตอ้งขยายทอ่ใหญ่มนัตอ้งใชง้บประมาณมาก อยากใหท้างเทศบาลเมอืงบา้นไผ่จดั

เจา้หนา้ทีแ่ละเคร่ืองดูดน้ าไปเตรียมพร้อมในชว่งหนา้ฝน ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็ การอภปิราย ของทา่นจ าลอง  ทศทศิ  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไมค่ะ่    

 ขอเชญิทา่นภาณุมาศ  หลา้มณี คะ่  

นายภาณุมาศ  หลา้มณี   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธาน ชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   กอ่นอื่นตอ้งขอขอบคณุ  

 ทางเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ทีไ่ดเ้อาใจใสก่ับพีน่อ้งประชาชน ในชว่งงานประจ าป ีเชน่ 

งานหลวงปูกุ่กุ  บญุเบกิบา้น  หลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ ชุมชน อ านวยความสะดวก

ชว่ยเหลอืโดยเฉพาะหนว่ยทนัใจของทางเทศบาล  ๒ คอื การใชจ้า่ยงบประมาณ

ประจ าปใีนขณะนี้ไตรมาสที ่๓ ก็ก าลังจะหมด ทีท่างทา่นรองแจง้ว่าจะเร่งโครงการ

ใหเ้สร็จในไตรมาสที ่๓ คงจะไมเ่สร็จ อยากใหท้า่นเร่งในไตรมาสที ่๔ เลยครับ 

ฝากดูแลเร่ืองผู้เบกิจา่ยเงินงบประมาณดว้ยครับ กรุณาเร่งใหท้นัไตรมาส เกดิไม่

ทนัก็ตอ้งมาประชุมกันอีกเพือ่กันเงินงบประมาณไว้   ๓.  ทางพีน่อ้งประชาชน  

  ฝากถามมาว่ายังมรีถหกลอ้ สบิลอ้วิ่งกันอยู่ อยากทราบว่าการจดัระเบยีบจราจร

ยังจดัอยู่หรือเปลา่ เชน่ หนา้ร้านธนาคารออมสนิ  การจราจรจะมปีญัหามากก็จะ

เปน็ชว่งเด็กนักเรียนเลกิโรงเรียนชว่ง บา่ยสามโมงคร่ึงและ ชว่งเชา้หนา้ตลาด  และ

เร่ืองย้ายศูนย์เด็กเล็ก ๑ ว่าด าเนนิการถงึไหนแลว้ สุดทา้ยคอืความคบืหนา้ของบอ่

บ าบดัน้ าเสยีว่าตอนนี้ถงึไหนแลว้ ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็ การอภปิราย ของทา่นภาณุมาศ   หลา้มณี  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไมค่ะ่    

 ขอเชญิทา่นสง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์  คะ่  

 



๒๕ 

 

นายสง่ศักดิ์  เกียรติปกรณ์  เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธาน ชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ขอประทว้งทา่นประธาน  

 ทกุคร้ังทีป่ระชุมควรอภปิรายเปน็เขต  ๆ ไปนะครับ ขอตอ่จากทา่นจ าลอง ทศทิ ศ

เร่ืองการลอกทอ่ระบายน้ าว่ามกีารจา้งหลายกโิลเมตร แลว้ชว่งหนา้ฝนน้ าก็อาจจะ

มกีารทว่มขัง อยากฝากใหท้างผู้บริหารรีบเร่งด าเนนิการดว่นกอ่นทีห่นา้ฝนจะ

มาถงึ เพราะไดยิ้นขา่วว่าไดผู้้รับเหมาเรียบร้อยแลว้  ครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ขออนุญาตตอบทา่นสง่ศักดิน์ะคะ ว่าไมจ่ าเปน็ใครยกมอืก็ใหอ้ภปิราย  

ประธานสภาเทศบาล   ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็ การอภปิราย ของทา่นสง่ศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ์   

 มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไมค่ะ่    

 ขอเชญิทา่นปญัญา  บวัแสง  คะ่  

นายปญัญา บวัแสง   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธาน ชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ    ชาวชุมชนกลา่ว

ขอขอบพระคณุทา่นนายกเทศมนตรีและผู้บริหาร   ทีส่นับสนุนในงานบญุเบกิบา้น  

ขอขอบคณุแทนประธานชุมชนดว้ยครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็ การอภปิราย ของทา่นปญัญา  บวัแสง  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ีขอเชญิ  

 คณะผู้บริหารตอบขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ  ขอเชญิทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ์ 

คะ่  

นายจริะบรูณ์ ปญัญารัตนวงศ์   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

รองนายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ    เร่ืองทีท่า่นภาณุมาศ  หลา้มณี  เกีย่วกับ  

  เร่ืองงบประมาณ  ผมก็ไดแ้จง้ไปกอ่นหนา้นี้แลว้ว่าไดด้ าเนนิการไปทัง้หมด ๓๐  

โครงการ และไดด้ าเนนิการไปแลว้ ๒๒ โครงการเหลอือีกแค ่๘ โครงการ 

โครงการที ่๑ คอืรอรับมตเิหน็ชอบสภา และ ๒ โครงการ  สะพานขา้มทางรถไฟ 

สว่นเร่ืองบอ่บ าบดัน้ าเสยี ผมไดส้ง่หนังสอืไปทาง สถ. แลว้ย่ืนตอ่ไปทางกระทรวง

เรียบร้อยแลว้รอแคจ่ะอนุมตั ิขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่น จริะบรูณ์    

ประธานสภาเทศบาล  ปญัญารัตนวงศ์    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ี ขอเชญิ 

    คณะผู้บริหารตอบขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ   ขอเชญิทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ คะ่  

นายนวัิฒน์ ปลัง่ศิริ    เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

รองนายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   กรณีน้ าทว่มขังก็ไมไ่ดท้ว่มนาน   ตลอดสบื

เนือ่งมาจากใตด้นิทอ่ระบายน้ า ย้อนไป ๘ ป ีทีแ่ลว้ก็ไดม้กีารขุดลอกทอ่ระบายน้ า 

เชื่อไดว้่าระยะเวลานานก็อาจท าใหเ้กดิตะกอนดนิและเศษขยะตา่งๆ  อุดตันทอ่ท า



๒๖ 

 

ใหเ้กดิปญัหาการไหลของน้ าท าใหเ้วลาฝนตกหนัก  ๆ ท าใหน้้ าไหลไ่มท่นัเกดิน้ าทว่ม

ขังได ้ตรงถนนมนตรี  – ถนนเจนจบทศิทีเ่ราเรียกกันแยกยามา่ฮ่า แยกปริามดิและ

อีกเสน้คอืถนนมนตรีแยกจากอยู่บ ารุงชว่งทีน่้ าทว่มก็จะประมาณ ๒ ชั่วโมง และ

ในชว่งฝนตกทา่นนายกไดส้ัง่การร่วมกับหนว่ยทนัใจเราก็จะใชเ้จา้หนา้ทีห่นว่ยงาน

ในเทศกจิไประงับเหตุ เร่ืองนี้ทางผู้บริหารก็ไมไ่ดน้ิง่เฉยตอนนี้ก็มผู้ีทีม่าประมลู

จดัซื้อจดัจา้งรัศมแีรกในการจดัท าก็ประมาณ ๕ กโิลเมตรในย่านธรุกจิแตก่ารขุด

ลอกแตล่ะคร้ังตัง้ใชง้บประมาณงบปทีีผ่่านมาทา่นนายกว่าปญัหาเร่งดว่นตอ้งรีบ

ด าเนนิการเลยใชเ้งินรางวัลทีท่า่นนายกไดส้ง่โครงการการบริหารจดัการบา้นเมอืง

ทีด่เีขา้ประกวดแลว้ไดเ้งินรางวัลมา แลว้กันเงินรางวัลสว่นหนึง่ไว้เพือ่น ามาพัฒนา

สว่นนี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการจะเขา้มาท างานของผู้รับเหมาตอ่ไป และอยากฝาก

ทา่นสมาชกิว่าตอนนี้ทา่นคณะผู้บริหารไดบ้ริหารจดัการเร่ืองขยะมลูฝอย ฝากทา่น

สมาชกิทัง้หลายชว่ยกันประชาสัมพันธใ์นตลาด และพีน่อ้งประชาชนเร่ืองภาชนะ

หบีหอ่ก็ใหท้ิ้งลงถังขยะทีท่างเทศบาลเตรียมไว้รองรับใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย 

เพราะบางทา่นก็ยังทิ้งลงทอ่ระบายน้ าอยู่ซึง่เปน็สาเหตุการอุดตันทอ่ระบายน้ าเร็ว

ขึ้น เราควรร่วมดว้ยชว่ยกันนะครับ ขออนุญาตตอบทา่นภาณุมาศ หลา้มณี เร่ือง

การจราจรเราท าในรูปของคณะกรรมการโดยมทีา่นนายอ าเภอเปน็ประธาน ทา่น

นายก ทา่นผู้ก ากับสภ.บา้นไผ่เปน็รองประธาน กรรมการก็จะมาจากทกุภาคสว่น 

เปน็ขนสง่จงัหวัด ทีด่นิจงัหวัด และเทศบาล ผมเองก็เปน็กรรมการ การการใช้

ก าลังพลของต ารวจ เทศกจิทางเทศบาลก็ตอ้งยอมรับว่ามนัก็ตอ้งมบีาง  ตอนนี้

ทา่นผู้ก ากับคนใหมก่็มาถงึแลว้เร่ืองตเีสน้การจราจร ขาว แดง ก็จดัการเรียบร้อย

แลว้สว่นรถสบิลอ้ก็ไดไ้ปขอความร่วมมอืกับทางบริษทัว่าใหว้ิ่งรอบเมอืงก็ไดก้าร

ตอบรับและใหค้วามร่วมมอืเปน็อย่างด ีสว่นหนา้โรงเรียนทีท่า่น สท.บอกว่า๐๙.๐๐ 

น. ไมถ่งึหรอกครับ ๐๘.๓๐ น. ก็เพราะชว่งเวลาเชา้และเวลาเลกิเรียนจอดสง่ลูก

หนา้โรงเรียนท าใหถ้นนทัง้ ๒  เลนถูกปดิไปโดยปริยาย ท าใหก้ารจราจรตดิขัดไป

ตามๆกันเด็กนักเรียนขา้มถนนอีก มโีรงเรียนบางโรงเรียนไมข่อออกนามนะครับ 

เขาจะตัดถนน ๑ เลนเลยเพือ่ใหเ้ปน็ทีส่ าหรับจอดรับ สง่ เด็กนักเรียน ก็มกีาร

ปรึกษากันอยู่ครับก็อาจจะด าเนนิการในเร็ว  ๆ นี้ยังถนนเจา้เงาะก็ไดน้ าเรียนทา่น

นายอ าเภอทา่นก็เหน็ดว้ยตัดถนนตรงฟุตบาทออกตรงสระน้ า   เพราะตรงนัน้ไมม่ี

ใครเดนิ  นอ้ยมาก ตอ่ไปรถทีจ่ะผ่านไปถนนเจา้เงาะก็จะไดผ่้านตลอด ครับ

ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่น นวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ   

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ี ขอเชญิคณะผู้บริหารตอบ  



๒๗ 

 

    ขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ   ขอเชญิทา่นน ริศ  อินทรก าแหง  คะ่ 

นายนรศิ  อินทรก าแหง   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

รองนายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ขอบคณุทา่น สท.กับความหว่งใย  เร่ืองน้ าทว่ม

ผมเหน็เปน็ประจ าชว่งน้ าทว่มเปน็ชว่งเวลาไมน่านและผมก็จะเหน็เจา้หนา้ที่

เทศบาลพร้อมรถสแีดงออกไปชว่ยเหลอืประชาชนไดอ้ย่างทนัทว่งทแีลว้ก็จะเหน็

ทา่นรองนวิัฒน ์ปลัง่ศริิ อยู่ดว้ยตลอด สว่นเร่ืองฟุตบาตทางเทา้ผมเหน็ดว้ยว่าควร

ขยายเสน้ทางจราจรเพิม่ขึ้น เพราะโรงเรียนอื่น  ๆ ในจงัหวัดขอนแกน่ เขาก็ท าการ

ขยายทางเทา้ใหเ้ว้าไว้ส าหรับใหร้ถจอดเพือ่รับ  สง่นักเรียนหนา้โรงเรียน ทา่นผู้

ก ากับก็พร้อมใหค้วามร่วมมอื มัน่ใจว่าทกุภาคสว่นจะใหค้วามร่วมมอืในเร่ืองการ

จดัระเบยีบจราจรดว้ย เร่ืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๑ ทางทา่นภาณุมาศ  หลา้มณี 

ทา่นเปน็กรรมการสถานศกึษาดว้ย จากการไดล้งพื้นทีด่ว้ยกันหลายคร้ังทา่นมี

ความเปน็หว่งนายกไดไ้ปประสานของบประมาณกับทางกระทรวงทรงเสริมการ

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหอ้นุมตัเิงินมาเพือ่จะไดย้้ายศูนย์เด็กเล็กแลว้จะไดน้ าเขา้สู่

แผนเขา้สูก่ารท างานของสภาว่าเราจะย้ายตรงจดุใบพลาสบา้นเกิ้ง เรียนทา่น

ทัง้หลายดว้ยความเคารพว่าถา้ไมม่เีงินก็ท าอะไรไมไ่ด ้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอว่าทาง

กรมทรงเสริมจะอนุมตัมิาเมือ่ไร ก็ขอตอบเทา่ทีผ่มสามารถตอบไดแ้ละตามทีรู้่ว่า 

และขออนุญาตประชาสัมพันธง์านสัปดาหห์นังสอืทีจ่ะเกดิขึ้นในวันที ่ ๒๐-๒๔ 

ม.ิย. ๕๙ นี้ขอเชญิชวนทา่นประธานชุมชน ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลทกุทา่น 

มาร่วมกันงาน การด าเนนิงานทางกองการศกึษาจะไดม้กีารจดัแถลงขา่วในวันที ่ ๙ 

ม.ิย. ๕๙ นี้ในเวลา ๑๐.๐๐ น.ทีศ่าลากลางจงัหวัดขอนแกน่ เชญิชวนนะครับถา้

ทา่นไมต่ดิธรุะอะไรว่าทางเทศบาลเมอืงบา้นไผ่น าโดยทา่นนายกดร.นพ.เปรมศักดิ ์

เพยียุระ และทางจงัหวัดก็จะเปน็ทา่นผู้ว่าราชการจงัหวัดขอนแกน่ ทา่นก็จะพูดถงึ

เร่ืองทรงเสริมทางดา้นการศกึษา ทา่นผอ.เขต ๒ สถานศกึษา  ว่าเราไดข้ับเคลือ่น

ดว้ยกันอย่างไร ขอเชญิชวนนะครับ และในวันที ่๑๔  ม.ิย ๕๙ ก็จะมกีารประชุม

กรรมการพัฒนาการศกึษา เพือ่วางแผนการพัฒนาตอ่ไปอย่างไร ซึง่จ าเปน็ที่

จะตอ้งไดรั้บความร่วมมอืจากทา่นทกุทา่น และมสีิง่ทีข่าดไมไ่ดค้อืมหาวิทยาลัย

นาฏศลิปจ์ะสง่นักแสดง คณุครูมาสอนเร่ืองนาฏศลิ ป์และวัฒนธรรมใหก้ับผู้ทีเ่ขา้

ร่วมกจิกรรม ขอขอบคณุทกุทา่นครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่น นริศ  อินทรก าแหง    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ี ขอเชญิคณะผู้บริหารตอบ  

    ขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ   ขอเชญิทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ์ คะ่  

 



๒๘ 

 

นายจริะบรูณ์ ปญัญารัตนวงศ์   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

รองนายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ขอเพิม่เตมิทีท่า่นจ าลอง    ทศทศิ     เร่ืองการ

ขุดลอกทอ่ระบายน้ า ทางทา่นนายกไดส้ัง่การ ใหท้างกองชา่งขุดลอกกอ่นทีจ่ะถงึ

หนา้ฝนขา้งทางรถไฟชุมชนศรีหมอน และส านักงานยาสูบ และถนนแจง้สนทิชุมชน

กกแดงไดเ้ตรียมการขุดลอกเปน็ทีเ่รียบร้อยแลว้  และเร่ืองขยายเขตไฟฟา้ทาง

ไฟฟา้บา้นไผ่ก็ได ้ประสานไปส านักงานเขตอุดรไดอ้นุมตัขิยายเขตไฟฟา้ชุมชนกก

แดง จ านวน๒๐๑ ,๑๐๒ บาท ก าลังด าเนนิการอยู่นะครับ ชุมชนโรงสูบขยายเขต

ไฟฟา้ดว้ย ๕๕๔ ,๔๘๙ บาท ก าลังด าเนนิการแจง้เพือ่ทราบครับ ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่น จริะบรูณ์    

ประธานสภาเทศบาล ปญัญารัตนวงศ ์  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ี ขอเชญิ         

คณะผู้บริหารตอบขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ   ขอเชญิทา่นร้อยตรีบวัทอง   โลขันธ์  คะ่ 

ร้อยตรบีวัทอง  โลขนัธ์   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

เลขานุการฯ ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ขอขอบคณุทกุทา่นทีเ่ปน็หว่งเปน็ใยพีน่อ้ง

ประชาชน และขอขอบคณุทกุทา่นทีใ่หก้ าลังใจขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่น  ร.ต.บวัทอง  โลขันธ ์  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ี ขอเชญิคณะผู้บริหารตอบ  

    ขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ   ขอเรียนเชญิทา่นนายกเทศมนตรี  คะ่  

ดร.นพ.เปรมศักดิ์  เพยียุระ  เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

นายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ขอบคณุทกุทา่นทีม่าร่วมประชุมสภาเทศบาล

ในคร้ังนี้  ขอใหท้า่นไดม้คีวามภมูใิจนะครับ ว่าการทีเ่ราไดม้โีอกาสขับเคลือ่น

เทศบาล  โดยการพจิารณาจากการไมเ่คยมมีากอ่นงบประมาณจ านวนมาก  โดย

งบปกตเิราไมส่ามารถมไีด้   อันนี้ถอืไดว้่าทา่นมสีว่นร่วมส าคญัอย่างย่ิงก็ขอฝาก

ทา่นสมาชกิ ทา่นประธานชุมชนทัง้  ๓๙ ชุมชนดว้ย ทางเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ไดส้ง่

หอ้งทะเบยีนเขา้ประกวดหอ้งทะเบยีนดเีดน่ ซึง่เราพยายามปรับปรุงคร้ังทีแ่ลว้เรา

ไดร้องชนะเลศิอันดับ ๒ ในปนีี้เราอยากไดร้างวัลชนะเลศิอันดับ๑ ในวันที่

คณะกรรมการเขา้มาตรวจประเมนิก็อยากเชญิชวนทา่นสมาชกิสภาเทศบาลและ

ทา่นประธานชุมชนทัง้ ๓๙ ชุมชนมาร่วมดว้ยก็จะเปน็ประโยชนต์อ่การพัฒนาตอ่ไป 

๒ การประกวดผลงานการแพทย์ฉุกเฉนิหรือ EMS ซึง่เราคดิว่าเปน็โครงการส าคญั

และเปน็การบริการทีส่ าคญัหลายทา่นก็ไดใ้ชบ้ริการแลว้ เชน่ ทา่นประธาน เปน็

การบริการทีส่ะดวกรวดเร็วทนัใจ และอีกโครงการหนึง่คอืกองทนุคนบา้นไผ่       

ไมท่อดทิ้งกันและถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ่คณะนี้คณะกรรมการก าลังตรวจ

ประเมนิเปน็คร้ังที ่๒ ถา้ผ่านในก็จะประกวดอีกคร้ังหนึง่ก็จะเปน็ประเภทโดดเดน่



๒๙ 

 

ตอ้งใชเ้วลามากกว่าชว่งอื่นหรือทัว่ไป ตอ้งขอขอบคณุทา่นสมาชกิทกุทา่นนะครับ

จากการทีไ่ดจ้ดัคอนเสร์ิตการกุศล จากการหกัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆเรียบร้อยแลว้

คงเหลอื ๑๖๙ ,๐๐๐ บาท ก็น าเขา้กองทนุคนบา้นไผ่ไมท่อดทิ้งกัน ขอขอบคณุรอง

จริวด ีเจริญศลิป ์รองประธานสภาทีใ่หก้ารสนับสนุนอย่างเต็มที ่และอีกหลายๆ

ทา่นทีไ่มไ่ดก้ลา่วชื่อ   ท าใหเ้งินกองทนุคนบา้นไผ่ฯ คณะนี้ ๙๙๖ ,๐๐๐บาท แลว้ก็จะ

น าไปใชเ้พือ่ประโยชนข์องพีน่อ้งตอ่ไป ถา้เรามคีวามจ าเปน็ทีใ่ชง้บประมาณไมไ่ดร้า

ก็จะใชเ้งินในกองทนุนี้ได ้ในการแกป้ญัหาประชาชน ก็อยากเรียนใหท้า่นทัง้หลาย

ทราบ ประเด็นสุดทา้ยในสว่นกจิกรรมตา่งๆทีท่างเทศบาลจดัขึ้นจะเปน็เกยีรตอิย่าง

มากถา้ทางทา่นสมาชกิจะมาร่วมในงานตา่งกับทางเทศบาลดว้ย เพราะงาน

เทศบาลเรามทีัง้ทางบริหารราชการและทางนติบิญัญัต ิจะมกีจิกรรมทีต่อ้งลง

ชุมชนอยู่เลือ่ยๆ เชน่ โครงการของ สปสช.สุขภาพ และโครงการ I See You และ

โครงการเย่ียมบา้นยามเย็นของกองสวัสดกิารสังคม ไมร่่วมทีห่นว่ยทนัใจออกไป

ชว่ยประชาชน  ไมร่วมงานบญุคุม้ทีเ่ราไมส่ามารถท าแบบเกา่ได ้ดังนัน้ผมคดิว่า

นักการเมอืงคอืปลา ประชาชนคอืน้ า ปลาขาดน้ าไมไ่ด ้ น้ าก็ขาดปลาไมไ่ด ้มนัเปน็

งานทีต่อ้งสะสมไปเลือ่ยๆจงึขอฝากทา่นทัง้หลายร่วมมอืร่วมใจกันขับเคลือ่นดว้ยดี

อย่างทีผ่่านมา และอยากขอเชญิทา่นสมาชกิเขา้ร่วมโครงการศกึษาดูงานทีบ่า้นพี่

เมอืงนอ้ง ซึง่เราไดแ้บง่เปน็ ๓ เขต ไปทีเ่มอืงล าพูน  เมอืงศรีสะเกษ  และบา้นบงึ ที่

เราร่วมท า MOU ระดับเทศบาลเมอืงกับเรา ก็จะพาพีน่อ้งแตล่ะเขตเชน่ ประธาน

ชุมชน และประธานสตรีแมบ่า้นไปศกึษาดูสิง่ดดีขีองบา้นพีเ่มอืงนอ้งเราเพือ่น ามา

ปรับใชท้ีบ่า้นไผ่เรา เรียนทา่นประธานนะครับว่าทัง้ ๓ แหง่นี้มจีดุดจีดุเดน่มากมาย

ทีจ่ะน ามาใช ้และการบริหารงานของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ จะไมเ่หมอืนทีผ่่านมา

เพราะเราจะไปศกึษาดูงานกันจริง จะไมใ่หห้นว่ยงานอื่นมาตอ่ว่าเราได ้  

เพราะเราจะไปศกึษาแลว้น ามาปรับปรุงบา้นเราจริงๆ  และอีกโครงการหนึง่

โครงการเมอืงคูแ่ฝดไทย จนี ขอเรียนว่าตอนนี้ทางเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ไดท้ า

หนังสอืกงศุลใหญ่สาธารณะประชาชนจนีประจ าจงัหวัดขอนแกน่ซึง่อยู่ระหว่าง  

การคดัเลอืกเมอืงทีจ่ะเปน็เมอืงคูแ่ฝดกับทางเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ของเราคณะนี้

นา่จะเปน็เมอืง ซเีฉีย่นนา่จะมลีักษะทีใ่กลเ้คยีงกับจงัหวัดขอนแกน่เรา ก็คงจะเลอืก

เอาเมอืงเล็กๆ แตเ่ล็กของเขาก็คงไมใ่ชเ่ล็กมากหรอกเพราะประชาชนของเขานะ

เยอะมาก เพราะระดับจงัหวัดมปีระชาชนเปน็ร้อยลา้นคนเราก็จะเลอืกเอาทีม่คีวาม

ใกลเ้คยีงกับเราเพือ่พัฒนาความสัมพันธร์ะหว่างไทย-จนี สุดทา้ยเร่ืองใดทีแ่ถลง

เปน็นโยบายผมนี้พูดแลว้ก็ท า แตจ่ะส าเร็จเมือ่ไรภายใน ๔ ปนีี้ก็จะพยายามใหด้ี

ทีสุ่ด สว่นเร่ือง บขส. กราบเรียนว่าคร้ังแรกเราไดไ้ปเจรจาเขาสง่แคร่องปลัดอบจ.



๓๐ 

 

มาคยุกับผมซึง่เปน็นายกถอืว่าไมใ่หเ้กยีรตเิพราะเอามตขิองทา่นสมาชกิไปแจง้เรา

มทีัง้ทา่นสมาชกิสภา ทา่นรองนวิัฒน ์ปลัง่ศริิ ทีเ่ปน็รองนายก   ทา่นเลศิสนิ จงึ

จรัสทรัพย์  ซึง่เปน็อดตีนายอ าเภอ และประธานทีป่รึกษานายกเทศมนตรี     แต่

การเจรจาในวันนัน้มนัไมม่ขีอ้ยุต ิเพราะผู้มาเจรจาสถานะมนัตัดสนิใจไมไ่ด ้เพราะ

เขาสง่แคร่องปลัดมา มาแจง้แคว่่าขาดทนุ ผมก็ว่าขาดทนุก็จะเอามาพัฒนาเอง 

ตอนนี้ บขส.เหมอืนอุกาบาทบนโลก เพราะเราไมส่ามารถท าอะไรไดเ้ลย วันทีล่ง

ชุมชน บขส.ก็บอกพีน่อ้งว่าลองจดัการบขส.ดูสเิผ่ือเราจะไดเ้อาบขส.มาจดัการเอง  

ทา่นทัง้หลายครับเมอืงทัง้หลายถา้การบริหารจดัการขนสง่คมานาคมดปีระชาชนก็

จะหลัง่ไหลเขามา แลว้การพัฒนาเศรษฐกจิจะท าไดอ้ย่างพลกิฝ่ามอื แตถ่า้ บขส.

ยังอยู่ภายใตข้อง อบจ. เขาก็ไมม่คีนมาดูแลอย่างทีพ่ีน่อ้งเหน็รถก็ไปจอดอยู่ทสีีแ่ยก

เกยีรตสินิ ต๒ี เด็กผู้หญิงเราก็ตอ้งนัง่มอเตอร์ไซขา้มา ๒๐๐ บาท มาถงึตัวเมอืง

บา้นไผ่ รู้ว่าเมือ่ไรอะไรจะเกดิขึ้น ผมก็แจง้ายละเอียดตา่งๆ ทางอบจ.ก็แคเ่หน็ว่าให้

รอไปกอ่นเพือ่รอการชี้ขาด  ทางทมีงานผู้บริหารเราก็มกีารสง่เร่ืองไปทีส่ านักงา

นายกรัฐมนตรีคณะการกระจายอ านาจสูท่อ้งถิน่ว่าใหท้างจงัหวัดคลีค่ลายเร่ืองนี้

ในเมือ่เทศบาลเมอืงบา้นไผ่อยากจะรับมาดูแลก็นา่จะมอบใหเ้ราะเรามคีวามพร้อม 

เมอืงพลเขาไดเ้พราะกรมทางบกว่าเปน็เทศบาลเมอืงกอ่นเรา เราเปน็ชา้ไปนดิเดยีว

เราตอ้งถงึ ๑๐ กว่าปนีะครับ ตัง้แตป่ ี๒๕๔๘ จนถงึ ป ี๒๕๕๙ จงึขอฝากว่าเร่ืองนี้

จากสภาผมจงึอยากขับเคลือ่น แลว้จะไมห่ยุดทีจ่ะตดิตามในเร่ืองนี้นะครับ ทา้ยสุด

อยากขอบคณุทกุทา่นทีก่ าลังส าคญัทีช่ว่ยกันขับเคลือ่นพัฒนาบา้นไผ่เราใหเ้จริญ

ย่ิงขึ้นไปขอขอบคณุตัวแทนทา่นผู้ก ากับดว้ยนะครับทีม่าสังเกตการณ์ในการประชุม

คร้ังนี้ ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่น นายกเทศมนตรี   

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไมค่ะ่    

 ขอเชญิทา่นบญุเหลอื  เร่ืองลอื คะ่  

นายบญุเหลอื  เรื่องลอื   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธาน ชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ขอเรียนถามเร่ืองทางเลี้ยว

เขา้เทศบาลทางวัดโพธิช์ัย อยากใหข้ยายไหลท่าง  เพราะรถมนัเยอะมาก กลัวเกดิ

อันตราย ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็ การอภปิราย ของทา่นบญุเหลอื   เร่ืองลอื  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไมค่ะ่    

 ขอเชญิทา่นนพดล  พลภเูขยีว  คะ่  

 



๓๑ 

 

นายนพดล    พลภูเขยีว   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  ประธาน ชุมชนและผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ฝากเร่ืองร่องระบาย น้ า 

จากวัดเอี่ยมไปทางเดมิทีเ่ราไปขุดลอกกันทกุป ี  ปนีี้ยังไมไ่ดไ้ปขุดลอก ท าใหเ้กดิ

การอุดตัดทางไปหนองผือ เพราะฉะนัน้ หนา้ฝนคงจะเหมอืนเดมิฝากหนว่ยทนัใจ

ใหไ้ปขุดลอกใหห้นอ่ยนะครับ ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็ การอภปิราย ของทา่นนพดล  พลภเูขยีว  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย ในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ีขอเชญิ  

 คณะผู้บริหารตอบขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ  ขอเชญิทา่นจริะบรูณ์   ปญัญารัตนวงศ์ 

คะ่  

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

รองนายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ    ตามทีท่า่นบญุเหลอื  เร่ืองลอื  ผมจะสง่หนว่ย

ทนัใจ  ใหล้งไปปฏบิตัใิหเ้ลยนะครับ สว่นของทางบา้นผือ ผมไปขุดลอกทกุปเีลย

เพราะตอนนี้ชาวบา้นไปถมดนิสูงเปน็ทีข่องเขานะครับ ถา้เราไปท าก็จะเปน็การรุก

ล้ าทีเ่ขาเลยนะครับ พยายามท าแลว้นะครับรอยตอ่นัน้มนัเปน็ของ อบต.นะครับ

แจง้ใหท้ราบครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่น จริะบรูณ์    

ประธานสภาเทศบาล  ปญัญารัตนวงศ์    มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ี ขอเชญิ 

    คณะผู้บริหารตอบขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ   ขอเชญิทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ คะ่  

นายนวัิฒน์ ปลัง่ศิริ    เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

รองนายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   เร่ืองขุดลอกร่องระบายน้ าก็จะแจง้หนว่ยทนัใจ

ใหไ้ปขุดลอกนะครับ   แตค่งท าไปไมสุ่ดนะครับ   เพราะเปน็พื้นทีข่อง อบต.บา้นไผ่  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว้นัน้เปน็การตอบขอ้ซักถามของทา่นนวิัฒน ์ ปลัง่ศริิ  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิรายหรือไมค่ะ่   ถา้ไมม่ ี ขอเชญิคณะผู้บริหารตอบ  

    ขอ้ซักถามทา่นสมาชกิ   ขอเรียนเชญิทา่นนายกเทศมนตรี  คะ่  

ดร.นพ.เปรมศักดิ์  เพยียุระ  เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  สมาชกิผู้ทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและ  

นายกเทศมนตร ี ผู้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทกุทา่นครับ   ขออนุญาตแจง้ในวันที ่๙ ม.ิย.๕๙ ประกาศให้

สวมใสเ่สื้อเหลอืง  เนือ่งในวันขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั     

รัชการที๙่  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ขอขอบคณุทา่นคณะผู้บริหาร  คะ่  ทีไ่ดต้อบค าถามของสมาชกิสภาเทศบาล   

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทา่นใดมเีร่ืองทีจ่ะเสนอในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม ่(ไมม่)ี ถา้ไมม่ ี ดฉิัน

ก็ขออนุญาตในนามของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  พร้อมดว้ยคณะผู้บริหารก็ตอ้ง



๓๒ 

 

ขอขอบพระคณุทางทา่นประธานคณะกรรมการชุมชน  ทีใ่หเ้กยีรตสิละเวลาเขา้

ร่วมสังเกตการณ์  และพร้อมกันนี้ก็ตอ้งขอขอบพระคณุทา่นสมาชกิสภาเทศบาลผู้

ทรงเกยีรตทิกุทา่น  ทีไ่ดเ้ขา้มาประชุมโดยพร้อมเพยีงกัน  ในโอกาสนี้  ดฉิันขอปดิ

ประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยัที ่ 3  ประจ าป ี 2559 

เลกิประชมุ      ปดิเวลา   13.30 น  
 

(ลงชื่อ)                              ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 

                                    (นางสาวจารุมาศ   เสนาสนทิ) 

                                   นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

 

(ลงชื่อ) จ.อ.                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              ( กมล  สงวนญาต ิ) 

                                          หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                        ( นางสุภาภรณ์  ค าภเูงิน ) 

                                        หวัหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 

        (ลงชื่อ)ว่าทีร้่อยเอก                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                 ( วัทธกิร   ทรงยศวัฒนา ) 

                                   ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  ไดต้รวจรายงานการประชุมนี้แลว้  

เมือ่วันที ่         เดอืน     สงิหาคม           พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

(ลงชื่อ)                            กรรมการ   (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 

      (นายวัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร)                         (นายก าพล   ขันธข์วา)  

 

(ลงชื่อ)                            กรรมการ   (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 

      (นายค าพันธ ์  สดีอนซา้ย)                         (นายเกษม   ชวฤทธิ)์  

 

(ลงชื่อ)                            กรรมการ   (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 

          (นายพริิน   ตุละรัต)                         (นายนพดล  พลภเูขยีว)  
 



๓๓ 

 

 

                                    (ลงชื่อ)                           กรรมการ 

                                             (นางจงจติ   แซเ่หยี)  

                                     สภาแหง่นี้รับรองรายงานการประชุมนี้  

                                เมือ่วันที ่            เดอืน   สงิหาคม    พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

 

(นางพัชรา     ศริิศักดิก์มล)  

       ประธานสภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ่  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


