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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559
วันพุธที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
.....................................................
ผู้มาประชุม
1. นางพัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล ประธานสภาเทศบาล
2 นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
4. นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
5. นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ รองนายกเทศมนตรี
6. นายปรีชา มุกนําพร ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
7. ร้อยตรีบวั ทอง โลขันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายพิรนิ ตุละรัต
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายปัญญา บัวแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายกําพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายเกษม ชวฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายจิรนันท์
เกียรติชัยพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายผ่าน ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล
18. นางจงจิต
แซ่เหีย
สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายบุญเหลือ เรือ่ งลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายภาณุมาศ หล้ามณี
สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายสุวัฒน์ สุทธิ
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
2. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์ ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
3. นายวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร สมาชิกสภาเทศบาล
(ลาปุวย)
4. นายคําพันธ์ สีดอนซ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล (ไปราชการ)
5. นายนพดล พลภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล (ไปราชการ)
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเสรี
คําภักดี
ประธานชุมชนแก้วทรานี
2. นางบุญสวย อินทรสงเคราะห์ ประธานชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา
3. นายภูวนัย นิมติ ไตรสกุล ประธานชุมชนมิตรภาพซอย 4
4. นายวันชัย สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส.
5. นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนอุตรนคร
6. นายสุรศักดิ์ โพธิยา ประธานชุมชนโนนสะอาด
7. นายทองใบ ทองทา ประธานชุมชนประเสริฐแก้ว
8. นางบํารุง พรหมรัตน์ ประธานชุมชนศาลเจ้า 2
9. นางสงวน พาบุ ประธานชุมชนหนองแคน
10. นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
11. นายสุเวช รอบรู้ ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา
12. นายสมชาย โมกไธสง ประธานชุมชนศาลเจ้า
13. นายสุพจน์ เกตกุมสี ประธานชุมชนหนองลุมพุก
14. นายทองพูล พลดงนอก ประธานชุมชนยิง่ ยง
15. นางผ่องผกา ศรีจมุ พล ประธานชุมชนสุมนามัย
16. นายทองแดง ธรรมีภกั ดี ประธานชุมชนหลักสิบสี่
17. นายสุพล บุตรศรี ประธานชุมชนเจนจบทิศ
18. นายบุญถิน่ ศรีดารา ประธานชุมชนโนนสว่าง
19. นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค์พัฒนา
20. นายบุญเรือง เอ้วะเมมาต๊ะ ประธานชุมชนศรีบญ
ุ เรือง
21. นายอุเทน พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลเมืองบ้านไผ่
22. นางมลิวรรณ สารบรรณ ประธานชุมชนตลาดสด 1,2,3
23. พ.ต.ต.วิชิต บุณยพิสุทธิ์ สว.อก.สภ.บ้านไผ่
24. นางสุภาภรณ์ คําภูเงิน
หัวหน้าสํานักปลัด
25. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ
26. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมนั ต์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
27. นายประหยัดทรัพย์ อาวจําปา หัวหน้าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
28. นายสุวัฒน์ เทาใหม่ ผู้จดั การสถานธนานุบาล
29. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
30. นางศิรวิ รรณ ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา
31. นายศักดิส์ ิทธิ์ ปิน่ คํา ผู้อํานวยการกองช่าง
32. จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานเทศกิจ
33. นางดรุณี วิศิษฐ์ชาติ รองปลัดเทศบาล
34. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
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35. นางอุทยั วรรณ์ ชื่นกมล พนักงานจ้างเหมา
36. นางสาวนิตยา จันทร์ศรี จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ
37. นายเนรมิต
มูลวงษ์
หน.ฝุายช่างสุขาภิบาล
38. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล
หัวหน้าฝุายแผนงานและโครงการ
39. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
40. นางสาวนิชาภา เศษภักดี พนักงานจ้างทัว่ ไป
41. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทัว่ ไป
42. นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช จนท.วิเคราะห์
43. นางฉวีวรรณ นริสศิรกิ ุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา
44. นางสาวลัดดาวัลย์ ความหมัน่ หัวหน้าฝุาย แผนทีภ่ าษีฯ
45. นางสาววรรณภา วงษ์จนั ลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
46. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผู้อํานวยการสถานศึกษา ท.๒
47. นางวาสนา พิทกั ษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง
48. นางเล็กนภา พรมมาซุย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
49. นางสุกัญญา จันทร์ภกั ดี หัวหน้าฝุายอํานวยการ
50. นางสาวมัตติกา เกิดพิทกั ษ์ หัวหน้าฝุายแผนงาน
51. นางสาวยุวนิต เพิม่ ยินดี หัวหน้าฝุาย
บริหารการศึกษา
52. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้
53. นายภาสกร แก้วประกอบ นักวิชาการพัสดุ
54. นางกรองกาญจน์ ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝุายปกครอง
55. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝุายการโยธา
56. นางภัทรภร สุวรรณสม เจ้าพนักงานธุรการ
57. นางสาวมลฤดี ไสยกิจ ผช.จนท.ธุรการ
58. นายอาทิตย์ ประวันโน บุคลากร
59. นางภาวิณี สุทธิ จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
60. นางสาวธันยธร คันทะพรม พนักงานจ้างเหมา
61. นางสาวดุษดี วันเพ็ญ พนักงานจ้างตามภารกิจ
62. นางนุชรา โนนเปือย ผช.จนท.ธุรการ
63. นางสาวกันยารัตน์ อุปจันทรสง่า พนักงานจ้างเหมา
64. นางสาวอรสา เถาหมอ ผช.จนท.ธุรการ
65. นางสาวจิรารัตน์ ศรีคล้าย ผช.จนท.การเงินและบัญชี
66. นางสาวสุพัชญ์สิริ แก้วตรีวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ
67. นางสาวสุวิดา คําสา จนท.การเงินและบัญชี
68. นายชลิต โจมทา พนักงานจ้างทัว่ ไป
69. นางสาวปวีณา พงษ์อุดทา ผช.จนท.การเงินฯ
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70. นางทวีพร อิสสระพงศ์ ลูกจ้างประจํา
71. นางสว่างวรรณ พลรักษ์ ลูกจ้างประจํา
72. นางสาวทัศนีวรรณ สกลลิมสุวรรณ จพง.จัดเก็บรายได้
73. นางสาวเพ็ญพิชญา ลัดทา พนักงานจ้างทัว่ ไป
74. นางศศิธาดา ชลพันธ์ จพง.จัดเก็บรายได้
75. นางยุพารัตน์ ศรีษะโคตร จพง.ทะเบียน
76. นายจีรศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาฯ
77. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข
78. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง
79. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ จพง.ธุรการ
80. นายบรรเทิง หวานเขียง ผช.เจ้าหน้าทีก่ ารคลัง
81. นางสาววรรษมน วิชาศรี พนักงานจ้างเหมา
82. นางสาวอารีพร แสงชา ผช.เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
83. นางจีรพันธ์ เนตรพิทรู เจ้าพนักงานธุรการ
84. นางสาวธัญณิชา ขันตี หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน
85. นางสุมติ ตรา เขียวอ่อน นักพัฒนาชุมชน
86. นางทัศชญา พุทธศรี นักการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมือ่ ได้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนต่อทีป่ ระชุมว่า
ท่านพัชรา
ศิรศิ ักดิก์ มล ประธานสภาเทศบาล ได้มอี าการเจ็บคอ
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.2547
(รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 17 วรรคสอง ในกรณีไม่มปี ระธานสภาท้องถิน่
หรือมีแต่ไม่อยูห่ รืออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ หรือไม่ยอมปฏิบตั ิหน้าที่
ให้รองประธานสภาท้องถิน่ เป็นผู้ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทนประธานสภาท้องถิน่
โดยอาศัยนําความใน
ข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม จึงขอ
เรียนเชิญรองประธานสภาเทศบาล ท่านจิรวดี เจริญศิลป์ จุดธูป เทียน
บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุม
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป์
สวัสดีคะ่ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
รองประธานสภาเทศบาล ท่านผู้มเี กียรติทกุ ท่าน วันนีเ้ ป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2559 ขณะนีม้ สี มาชิกมาครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่
ขอเชิญค่ะ
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นายสุวัฒน์ สุทธิ
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรือ่ ง เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2559
ตามมติทปี่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมือ่ คราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม
2559 ได้มมี ติกาํ หนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี
2559 ตัง้ แต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป นัน้
เพือ่ ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามความนัยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552 จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปี 2559 ตัง้ แต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป มีกาํ หนดไม่เกิน
30 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) พัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล
(นางพัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป์
ทีจ่ บไปแล้วนัน้ เป็นประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรือ่ ง การเปิด
รองประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2559
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ต่อไปดิฉันจะดําเนินตามระเบียบการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ทีป่ ระธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป์ วันนีม้ เี รือ่ งทีจ่ ะแจ้งให้ทราบดังนี้
รองประธานสภาเทศบาล
1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มกี ารประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ สามปี (พุทธศักราช 2559 – 2561) การแก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม
ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่
21 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2559
ซึง่ ทางกองวิชาการและแผนงาน ได้วางเอกสารให้ทา่ นไว้บนโต๊ะแล้วนะค่ะ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
2. เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ในช่วงเช้า ท่าน
ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้เดินทาง
พร้อมคณะนายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3 สมาคม ซึง่ ประกอบด้วย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมกับ
ฯพณฯ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย
(มท.1) เพือ่ แลกเปลีย่ นแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เกีย่ วกับ
แนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2
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กระทรวงมหาดไทย และในช่วงบ่ายได้เดินทางเข้าพบ ฯพณฯ ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในเรือ่ ง การอนุมตั ิเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มาใช้ในการพัฒนา ณ ตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาล
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
-สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภา
รองประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559 ซึง่ รายงานการประชุมได้ส่งให้
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ก่อนล่วงหน้านีแ้ ล้วนะค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ขอเชิญท่าน
ส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ ค่ะ
นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ผมขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขหน้าที่ 49 ครับ บรรทัดที่ 8 ซึง่ คณะผู้บริหารได้ตอบ
ข้อซักถาม แต่มคี าํ หนึง่ ทีไ่ ม่สมควรจะกล่าวในสภาอันทรงเกียรติก็คอื การพูดจาพล่อย ๆ
คําว่าพล่อย ๆ นีผ้ มตัดออก เป็นการพูดให้บคุ คลอื่นเสียหาย ไม่ทราบว่าคํานีห้ ลุด
มาได้ยงั ไงในสภาอันทรงเกียรติแห่งนีน้ ะครับ ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอขอบคุณค่ะ เมือ่ สักครูท่ า่ น ส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ได้ขอแก้ไข คําว่า พูดจาพล่อย ๆ ให้ตัดคํานีอ้ อก ดิฉันขอมติทปี่ ระชุมด้วยค่ะ
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ.
2547 ข้อ 33 วรรค 2 การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม
ให้กระทําโดยมติของทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ดังนัน้ ดิฉันขอมติทปี่ ระชุมด้วยค่ะ
ใครเห็นชอบการแก้ไขถ้อยคํากรุณายกมือด้วยค่ะ (เห็นชอบถูกต้อง)
มีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่คะ่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติทปี่ ระชุม
ท่านใดเห็นชอบรับรองการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี 2559 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2559 กรุณายกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติที่ 3 / 2559 เรื่อง ญัตติขอรับโอนภารกิจด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
(สมาชิกสภาเทศบาล)
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง ญัตติขอรับโอนภารกิจด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
รองประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล) ขอเรียนเชิญคุณจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ค่ะ
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ
นายจิรนันท์ เกียรติชยั พัฒน กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอรับโอนภารกิจ
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ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ จากองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ให้มาอยูใ่ นการบริหารจัดการและในความควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนปฏิบตั ิการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้พิจารณาเห็นชอบ
การถ่ายโอนภารกิจ จํานวน ๖ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเทีย่ ว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับไป
ดําเนินการ นัน้
ปัจจุบนั เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีความพร้อมในทุก
ด้าน สามารถรับถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ มาบริหารจัดการ และ
ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ถ้าเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ได้รบั โอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ให้มาอยูใ่ นความดูแลของเทศบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพีน่ ้อง
ประชาชนทีร่ อ้ งเรียนเกีย่ วกับปัญหาความไม่สะดวกด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ แต่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้
ถ้าพิจารณาถึงความเหมาะสม การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ตลอดจนประสิทธิภาพ
ของการจัดการทีค่ ล่องตัว รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของพีน่ ้อง
ประชาชนในท้องถิน่ หากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รบั โอนภารกิจด้านสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ มาบริหารจัดการและอยูใ่ นความดูแลของเทศบาลต่อไป
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือ่ พิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
จิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน
( นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน )
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
(ลงชื่อ) คําพันธ์ สีดอนซ้าย ผู้รบั รอง (ลงชื่อ) สุมาลี แถสูงเนิน ผู้รบั รอง
( นายคําพันธ์ สีดอนซ้าย )
( นางสุมาลี แถสูงเนิน )
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ค่ะ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น ญัตติญัตติขอรับโอนภารกิจด้านสถานี
รองประธานสภาเทศบาล ขนส่งผู้โดยสาร (สมาชิกสภาเทศบาล) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านภาณุมาศ หล้ามณี ค่ะ
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นายภาณุมาศ หล้ามณี
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
กระผมมีข้อสังเกตอยูน่ ิดหนึง่ ว่าการขอรับโอนภารกิจด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาอยูใ่ นความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ดีครับ เพราะว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารปัจจุบนั การปรับปรุงแก้ไขเปลีย่ นแปลงหลาย ๆ
อย่างไม่ว่าจะเป็นบริเวณพืน้ ที่ การจัดระเบียบต่าง ๆ ก็จะไม่อยูใ่ นสภาพทีด่ ีเท่าทีค่ วร
ถ้าหากเทียบกับสถานีขนส่งหลาย ๆ แห่ง ของเรายังด้อยอยู่ เห็นดีด้วยทีจ่ ะรับโอน
ภารกิจด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ เพือ่ เราจะได้บริหารจัดการให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยดูแลสวยงาม แต่ติดตรงทีเ่ ราได้ประสานกับทางผู้ทดี่ ูแลอยูป่ จั จุบนั
ทุกคนก็คงจะทราบดีว่าขณะนีน้ ะครับ ท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านหนึง่ ลูกน้องของ
ท่านดูแลอยูต่ รงนัน้ ผมคิดว่ามันก็จะมีผลประโยชน์อยูบ่ า้ ง เพราะฉะนัน้ ถ้าหากว่า
สภานีเ้ คยเห็นชอบไปทีหนึง่ แล้วในขณะผู้บริหารชุดนีแ้ หล่ะครับ แต่ก็ไม่มคี วามคืบหน้า
ว่าจะได้หรือไม่ได้ จนมาวันนีก้ ็เห็นมาอีกขอความเห็นชอบจากสภา เราได้ประสาน
เป็นการภายในไว้ก่อนหรือเปล่า ก่อนทีจ่ ะมาเสนอสภาไม่ใช่ว่าอยากจะทําก็ทาํ ไปเลย
ทุกอย่างผมว่าเราควรทีจ่ ะปูทางไว้ก่อน ให้เห็นช่องทางไว้ก่อนแล้วค่อยมาเสนอต่อสภา
เพราะว่าหนึง่ ครัง้ แล้วทีผ่ ่านไปยังไม่มอี ะไรดีขึ้น อันนีม้ าขออีกแล้วนะครับ ก็อยากจะ
ฟังจากท่านทีเ่ สนอญัตติเข้ามาว่าเรามีช่องทางขนาดไหนทีจ่ ะรับโอนสถานีขนส่งมาอยู่
ในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เรา ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน ภาณุมาศ หล้ามณี
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญท่าน ส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ ค่ะ
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ
นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ผมก็เห็นด้วยและมีความยินดีในส่วนนีเ้ ป็นอย่างยิง่ เพราะถ้าหากเราได้รบั การถ่าย
โอนสถานีขนส่งมาให้เราบริหารจัดการดูแล เพราะตามทีผ่ มผ่านไปทางนัน้ ก็มองดู
สภาพแวดล้อมสิง่ อะไรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไร 6 ด้าน ตามทีท่ า่ นจิรนันท์เจ้าของ
ญัตติได้มาก็เป็นความจริง
การจัดระเบียบสินค้า การจอดรถอะไรต่าง ๆ ถ้าหาก
ทางเทศบาลได้เข้าไปดําเนินการในส่วนนัน้ ก็จะเป็นการดี แต่ผมมามองดูแล้วเรือ่ งนี้
ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเมือ่ สมัยนี้ คือตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 ตัง้ แต่คณะผู้บริหารชุดก่อน
ได้ทาํ เรือ่ งไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหลักฐานทีท่ างเทศบาล
ส่งให้ผมดูนนี้ ะครับ เมือ่ เราขอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แต่ก็ได้รบั
คําตอบว่าให้ชะล
อไปก่อน ตัง้ แต่เป็นเทศบาลตําบลจนถึงเทศบาลเมือง เราก็ยงั ไม่ได้
รับความกระจ่างเลยในเรือ่ งนี้ แต่ผมเห็นดีด้วยญัตตินเี้ ป็นญัตติทเี่ หมาะสมและก็อยู่
ในเขตพืน้ ทีข่ องเทศบาล ทางเทศบาลเราก็ควรจะได้ไปดูแลปรับปรุงแก้ไขหรือดําเนิน

~๙~

การส่วนต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว สวยงามของพีน่ ้องประชาชน
ผมก็มคี วามคิดเห็นเช่นเดียวกันกับท่านภาณุมาศ ขออนุญาตเอ่ยนาม เราก็ควร
ดําเนินการเรือ่ งใดดี เรามีแต่พูดกับ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สจ. องอาจ
ฉัตรชัยพลรัตน์ แต่ทา่ นจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรต่าง ๆ ผมไม่รู้ เราพูดแต่กับสจ.แม็ค
ทําเรือ่ งไปออกมาก็ให้ชะลอไว้ก่อนหลายครัง้ เราเคยไปพบปะท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์
ตัง้ วานิชกพงษ์ หรือเปล่าครับ เราไปติดต่อกับท่านโดยตรงเลย ท่านบัดนีเ้ ทศบาลเมือง
บ้านไผ่พอทีจ่ ะรับถ่ายโอนสถานีขนส่งของอําเภอบ้านไผ่แล้ว ขอให้ทา่ นได้กรุณา
ให้ความเห็นชอบถ่ายโอนต่าง ๆ ซึง่ ทางคณะรัฐมนตรีทา่ นก็บอกมา อันนีม้ นั ขึ้นอยู่
ที่ อปท. อนุมตั ิมาเมือ่ ไหร่ก็ดาํ เนินการได้ทนั ที ผมเห็นดีด้วยกับท่านจิรนันท์
เกียรติชัยพัฒน ครับ ท่านเป็นผู้เสนอญัตตินเี้ ป็นญัตติทดี่ ีมาก เราได้ขาดการติดต่อ
ประสานงานอะไรต่าง ๆ ผมขอแนะนําให้ว่าเราไปพบท่านดร.พงษ์ศักดิ์ ตัง้ วานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ช่วยดําเนินการนัน้ ๆ ท่านก็คงจะเห็นใจ
ขอขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน ส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญท่าน จิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ค่ะ
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ
นายจิรนันท์ เกียรติชยั พัฒน กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ญัตตินเี้ มือ่ สมัยทีแ่ ล้วเราขอไปแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านยับยังไว้ก่อน
มาสมัยนีเ้ ราก็เสนอเรือ่ งไปอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้ทา่ นพิจารณาใหม่ ส่วนการพูดคุยนี้
ผู้หลักผู้ใหญ่ทา่ นก็คงจะไปพูดคุยกันได้ ผมก็เสนอมาเพือ่ ให้สภาของเราร่วมพิจารณา
ให้ผ่านญัตติ ส่วนการดําเนินการหรือการทํางานขั้นต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่ทา่ นก็คงจะ
ทํางานกันต่อไปได้ ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน จิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มดี ิฉันขอเรียนเชิญ
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ได้ตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด้เรียนถามด้วยค่ะ
ขอเรียนเชิญท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ
นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ขออนุญาตตอบข้อซักถามของ
ท่านสมาชิกทีไ่ ด้เรียนถามมาเกีย่ วกับเรือ่ งญัตติขอรับความเห็นชอบภารกิจถ่ายโอน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึง่ มีผู้เสนอญัตติเข้ามา ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน มีทา่ นสมาชิกได้อภิปรายในส่วนของการเสนอแนะ
มา 2 ท่าน ผมก็ขออนุญาตตอบเป็นเบือ้ งต้น ทุกท่านก็คงจะทราบว่าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ทีอ่ ยูต่ รงข้ามบริเวณวัดจันทรประสิทธิ์
ซึง่ อยูใ่ นเขตเทศบาล ซึง่ ก่อน

~ ๑๐ ~

หน้านีใ้ นอดีตก็เป็นส่วนของการบริหารจัดการ ซึง่ ตอนนัน้ ทางเทศบาลเราก็เป็น
เทศบาลตําบล กรณีเทศบาลตําบล เราไม่สามารถดําเนินการบริหารจัดการ
โครงสร้างเกีย่ วกับเรือ่ งสาธารณูปโภค สาธารณูปการขนาดใหญ่ ตอนนัน้ ก็เลย
จําเป็นต้องให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ามากํากับดูแล
มาบริหารจัดการนะครับ แต่เป็นทีห่ น้าสังเกตเทศบาลหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น บัวใหญ่
เมืองพล ขณะนีส้ ถานีขนส่งผู้โดยสารก็อยูใ่ นความดูแลของเทศบาล ซึง่ ก็เกือบจะ
ทุกแห่งนะครับ และมีเพือ่ นสมาชิกได้กล่าวถึงว่าในอดีตเคยมีคณะผู้บริหารชุดก่อน ๆ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 มีการดําเนินการทําเรือ่ ง เพือ่ จะขอถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาให้ทางท้องถิน่ คือ เทศบาลดูแล
แต่ปรากฏว่ามีการยืน่ เอกสาร ซึง่ เอกสารก็อยูใ่ นมือของเพือ่ นสมาชิกทุกท่านก็คงจะ
ดูว่าเป็นขั้นเป็นตอนมีการดําเนินการ มีการเสนอเรือ่ งราวในทุก ๆ ขั้นตอน แล้วท้าย
ทีส่ ุดก็มกี ารตอบกับมาว่าให้ชะลอเรือ่ งนีไ้ ว้ก่อน จากหนังสือเลขที่ ขก 5100๗/2715
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หลังจากนัน้ มาก็ยงั ไม่มกี ารขับเคลือ่ นอย่าง
ต่อเนือ่ งจนนํามาสูว่ ันนี้ จริง ๆ ต้องขอเรียนนะครับ ต้นเรือ่ งทีจ่ ะสามารถขับเคลือ่ น
ต่อได้ก็คอื ต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พอหลังจากได้
ต้นเรือ่ งนีเ้ สร็จเราก็จะรวบรวมข้อคิดเห็นมติของสภา เพือ่ จะทําหนังสือ พอหลังจาก
ทําหนังสือเสร็จไม่ใช่เราจะยืน่ เลย เราก็อาจจะต้องรับฟังคําประชาพิจารณ์จากพีน่ ้อง
ในเขตเทศบาล แล้วทีต่ ้องขอรับความเห็นชอบจากสมาชิกวันนีน้ ะครับ มันเป็นการ
ถ่ายโอนทรัพย์สินด้วยไม่ใช่เฉพาะภารกิจ มันก็จะมีทงั้ ทรัพย์สิน ซึง่ ทุกท่านคงเห็นว่า
ณ บัดนีส้ ถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ ซึง่ โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ได้รบั คําร้องเรียนบ่อยมาก ไม่ว่าจะเรือ่ งไฟฟูาแสงสว่าง ระบบระบายน้ํา ห้องน้ํา
ยามค่าํ คืนก็มคี นจรจัดไปพักอาศัย แล้วรถบางสายมาจากขอนแก่น ผู้โดยสารเต็มก็วิ่ง
ผ่านไม่เข้า บขส. จากสารคาม ร้อยเอ็ดก็วิ่งผ่านไม่เข้า บขส. แต่ทไี่ หนได้ปรากฏว่า
พีน่ ้องทีไ่ ปรับบริการมาตําหนิติติงเทศบาล พีน่ ้องเราหลายท่านไม่ทราบว่าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอยูใ่ นความกํากับดูแลอยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ยังเข้าใจว่าเทศบาลเป็นคนอํานวยการทัง้ หมดในภาพรวม เพราะฉะนัน้
เมือ่ เรามองเห็นการบริหารจัดการบ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน แล้วตอนนีท้ างเทศบาลเอง
เรามีศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะนําสถานีขนส่งผู้โดยสารอําเภอบ้านไผ่ มาบริหารจัดการเอง
อันนีผ้ มพูดถึงในเรือ่ งของการบริหารจัดการ เพือ่ ประโยชน์สุขของพีน่ ้องประชาชน
แล้วถ้าจะพูดกันถึงเรือ่ งเทศพาณิชย์นกี้ ็คอื เทศพาณิชย์อีกแห่งหนึง่ ทีเ่ ราจะมีเม็ดเงิน
เข้ามา หลายท่านคงเห็นว่าขบวนการจัดการ บขส. รถทีเ่ ข้ามาจอดในคิวมันจะต้อง
มีคา่ ธรรมเนียมในการจอด ผมเคยเช็คตัวเลขล่าสุดเมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2553
ตอนนัน้ รูส้ ึกท่านสมสงวน ขออนุญาตเอ่ยนาม เป็นคนเสนอญัตตินี้ ตอนนัน้ เคย
ทําตัวเลขกันประมาณการไว้ไม่ต่ํากว่าปีละ 2,000,000 บาท หลังจากหักค่าใช้จา่ ย
ตัวนีก้ ็ถือว่าถ้าขบวนการต่าง ๆ เสร็จสิน้ ผมก็เชื่อแน่ว่าตรงนีจ้ ะเป็นรายได้อีกส่วนหนึง่

~ ๑๑ ~

เพือ่ มาดูแลพีน่ ้องประชาชนทัง้ สาธารณูปโภค สาธารณูปการทัง้ หมด และต้องขอเรียน
ท่านภาณุมาศ ขออนุญาตเอ่ยนาม จริง ๆ การบริหารจัดการเรือ่ งถ่ายโอนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเป็นของคณะผู้บริหารชุดก่อน ๆ นะครับ ทางท่านนายกเทศมนตรี คือ
ท่าน ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ และคณะผู้บริหารชุดนีย้ งั ไม่เคยยืน่ นีเ้ ป็น
ครัง้ แรก นําเรือ่ งเก่ามาทบทวนใหม่และจะขับเคลือ่ นให้เป็นรูปประธรรมทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็คอื
ได้รบั ความเห็นชอบ และแรงใจจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส่วนการขับเคลือ่ น
ก็จะเป็นขบวนการทีท่ างคณะผู้บริหารจะดําเนินการขั้นตอนต่อไป และหวังเป็นอย่างยิง่
โครงการนีก้ ็น่าจะสําเร็จเสร็จสิน้ ตามวัตถุประสงค์ เพือ่ ทําให้บา้ นเมืองของเรามีการ
พัฒนาในด้านโลจิสติกส์ ในด้านขนส่งอีกทางหนึง่ นะครับ ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเรียนเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทีไ่ ด้ยนื่ ญัตติ เรือ่ ง การขอรับถ่ายโอนภารกิจด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอบ้านไผ่ของเรา ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นงิ่ นอนใจ ท่านผ่านญัตตินมี้ าก็จะได้
ทําหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ก็จะได้นาํ เข้าในทีป่ ระชุมขอมติขอถ่ายโอนอยูท่ สี่ มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ทุกท่านจะผ่านมติเหมือนทีป่ ระชุมสภาของเรานะครับ ทางคณะผู้บริหาร
ไม่ได้นงิ่ นอนใจก็จะทําหนังสือแสดงความคิดเห็น และถ่ายโอนภารกิจกิจการแผน
การกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถึงท่านประธานคณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิน่ สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะเรือ่ งการถ่ายโอนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ในพืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะแจ้ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รบั ทราบอีกครัง้ หนึง่ ขอบคุณมากครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
พอดีความจริงผมจะต้องเดินทาง
ในช่วงกลางวัน แต่ว่าด้วยความทีผ่ มเห็นว่าญัตตินเี้ ป็นเรือ่ งทีน่ ่าสนใจ ผมจึงเห็นว่า
เลือ่ นเทีย่ วบินไปตอนเย็นก็น่าจะสะดวกกว่าจึงได้มาประชุมในครัง้ นี้ เพือ่ จะให้ได้
เกิดความเข้าใจทีถ่ ่องแท้รว่ มกัน ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาล 3 ท่าน คือ ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ท่านคําพันธ์ สีดอนซ้าย
ซึง่ เป็นผู้รบั รอง และท่านสุมาลี แถสูงเนิน ซึง่ เป็นผู้รบั รอง ทีต่ ้องขอบคุณ เพราะว่า
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คุณจิรนันท์ จริง ๆ ไม่ใช่คนบ้านไผ่เรา เป็นคนอําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ไม่ได้เป็นคนบ้านไผ่เหมือนคุณภาณุมาศทีไ่ ด้พูดเรือ่ งนีห้ รือหลาย ๆ ท่านทีพ่ ูดเรือ่ งนี้
แล้วผมก็รสู้ ึกยินดีทวี่ ่าเป็นญัตติแรกของสภาชุดนีท้ เี่ ป็นญัตติทสี่ ร้างสรรค์ และยืน่
อย่างเป็นทางการ เป็นเอกสารและมีผลต่อการขับเคลือ่ นทีเ่ ป็นในรูปแบบทีถ่ ูกต้อง
เพราะส่วนใหญ่ผมฟังมาตลอด 2 ปี จะเป็นการปรึกษาหารือในวาระอื่น ๆ ไม่มี
รูปแบบสมกับเป็นสภาของระดับเทศบาลเมือง เพราะฉะนัน้ วันนีไ้ ม่อยูก่ ็คงจะไม่ถูกต้อง
ผมจึงขอขอบคุณทีค่ ณ
ุ จิรนันท์ได้สร้างสรรค์บรรยากาศในการทํางานของสภา
ให้เป็นมาตรฐานยิง่ ขึ้น และหวังว่าท่านสมาชิกท่านอื่นทีเ่ ป็นคนบ้านไผ่จะได้ปฏิบตั ิ
ตามแนวของคุณจิรนันท์บา้ งในโอกาสต่อไป ทีผ่ มพูดถึงเรือ่ งนี้ เพราะว่าญัตตินี้
เป็นเรือ่ งของผลประโยชน์ของประชาชนทัง้ อําเภอบ้านไผ่ ตอนผมเป็นเด็กนีส้ ถานีขนส่ง
มีรถราของพีน่ ้องจากทัง้ ภาคอีสานมาแวะ เพือ่ ทีจ่ ะให้ผู้โดยสารได้เดินทางต่อไป
ทัง้ อีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และก็เป็นเครดิตหรือเป็นชื่อเสียงของอําเภอบ้านไผ่
ทีเ่ ป็นชุมทางทัง้ ทางรถไฟและทางรถยนต์ ปัญหาของการบริหารสถานีขนส่งนีม้ อี ยูว่ ่า
ทางกระทรวงคมนาคม ซึง่ เป็นผู้กาํ กับดูแลสถานีขนส่งทัง้ หมดทัว่ ประเทศ เขารับโอน
ภารกิจเรือ่ งนี้ และถ่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ การถ่ายโอนนัน้
เขาจะให้เฉพาะเทศบาลเมืองกับเทศบาลนครเป็นสําคัญ ตอนนัน้ เทศบาลตําบลบ้านไผ่
ยังเป็นฐานะเทศบาลตําบล มายกฐานะในปี พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จึงได้รบั โอนเรือ่ งนีไ้ ปกํากับดูแลจนถึงปัจจุบนั ซึง่ ในแง่ของการประสานงานส่วนตัว
ผมได้พูดคุยกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่านปัจจุบนั คือ ท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตัง้ วานิชกพงษ์ ซึง่ สองท่านนี้
ให้ความเห็นแตกต่างกัน ผมถามว่าทําไมไม่โอนสถานีขนส่งมาให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่
บริหารจัดการ เพราะมันอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านสมาชิกท่านบอกว่า
มันขาดทุนพีห่ มอจะเอาไปหรอ ผมก็บอกว่าขาดทุนนัน้ แหล่ะยิง่ ชอบ เพราะผมจะมา
ทําให้เป็นกําไรก็ไม่โอน ท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ก็ตอบว่าอ้อยเข้าปากช้างแล้วมันยากอยู่
หรอกน้อง ซึง่ ความเห็นขัดแย้งกันเองระหว่างสมาชิกสภาฯ อบจ.กับนายกฯ อบจ.
เพราะฉะนัน้ ผมจึงเห็นว่าไม่มกี ารหารือในสภานีอ้ ย่างเป็นทางการจนกระทัง่ คุณจิรนันท์
ได้นาํ มายืน่ เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 แต่ว่าก็ช้าไปนิดหนึง่ เพราะความจริง
ผมได้ยนื่ เรือ่ งนีไ้ ปถึงท่านประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ โดยผ่านประธาน
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิน่ ซึง่ ได้เชิญผมไปประชุมเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2559 ทีอ่ าคารรัฐสภา 2 ห้อง 303 ชั้น 3 ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ ในครัง้ นัน้
ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้มอบให้ทา่ น พล.เอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
เป็นประธานอนุกรรมาธิการดูแลเรือ่ งนีโ้ ดยตรง แล้วมีคณ
ุ ชัชวาล วังศิรจิ นั ทร์
เป็นเลขานุการประจําอนุกรรมาธิการคณะนี้ ผมก็เลยทําหนังสือฉบับนีท้ สี่ าํ เนา
ให้กับทุกท่านทีเ่ ห็นวางอยูบ่ นโต๊ะ ว่าตามขั้นตอนการกระจายอํานาจสูท่ อ้ งถิน่
ในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคุณภาพชีวิต จัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา
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ความสงบเรียบร้อย วางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
บริหารจัดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับไป
ดําเนินการ แต่เรามีปญ
ั หา 2 เรือ่ งนีก้ ็คอื 1. การโอนถ่ายภารกิจสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารในพืน้ ทีข่ องเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผมได้ชี้แจงรายละเอียด ตามทีไ่ ด้กราบเรียน
ในทีป่ ระชุมเมือ่ สักครู่ ให้ทางท่านประธานอนุกรรมาธิการ คือ พล.เอก ไพชยนต์
ค้าทันเจริญ ได้ทราบ ทีป่ ระชุมก็มที งั้ บุคคลสําคัญระดับชาติทงั้ นัน้ ท่านก็บอกว่า
เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ ร่งด่วนมันมีหลายแห่ง ทีล่ พบุรกี ็เป็นอย่างนี้ อบจ.เอาไปดูแลแล้วก็
ไม่คนื กลับมาให้กับเทศบาลเมือง เหมือนกันกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมือง
เมืองพล เทศบาลเมืองชุมแพ เป็นเทศบาลเมืองเหมือนเราแต่เขาได้ดูแลเอง
แม้กระทัง่ เทศบาลนครก็ตาม เพราะฉะนัน้ ท่าน พล.เอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
ท่านบอกว่าจะเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาชี้แจง ในระดับสภานิติบญ
ั ญัติ
ว่าทําไมไม่โอนให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้วยเหตุผลอะไร เมือ่ เช้าท่านสุพจน์ วรรณศรี
นายกเทศมนตรีตาํ บลในเมืองก็อยูท่ รี่ ฐั สภา เพราะว่าผมยืน่ ไป 2 เรือ่ ง คือ ถนนสีเ่ ลน
ทีผ่ ่านเทศบาลเราจนไปถึงหนองแวงโอง ผมว่าเกินกําลังของเทศบาลตําบลในเมือง
ทําไมไม่รบั ภารกิจอย่างนีไ้ ปสรรหางบประมาณมาให้เทศบาลตําบลในเมืองจะได้
ถนนสีเ่ ลนจนถึงสามแยกมิตรภาพ เพราะโรงพยาบาลก็จะมาตัง้ ทีน่ ี้ สํานักงานทีด่ ิน
สํานักงานขนส่ง และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอก็ตงั้ อยูแ่ ล้ว คนจะไปมาอีกมากมาย
เพราะโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมาตัง้ ตรงนี้ มันต้องเป็นสีเ่ ลนไม่อย่างนัน้ มันก็เป็นปัญหา
อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุหน้าโรงพยาบาลก็ได้ วันนีท้ า่ นประธานอนุกรรมาธิการในเรือ่ งของ
การโอนถ่ายภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงได้เชิญท่านสุพจน์ วรรณศรี
นายกเทศมนตรีตาํ บลในเมือง ไปชี้แจงว่าเราจะวางแนวทางอย่างไร เป็นเรือ่ งทีส่ อง
ทีว่ ันนัน้ ผมชี้แจง เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นเรือ่ งของเรา เรือ่ งของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพราะฉะนัน้ วันนีผ้ มก็ติดตามทางด้าน
ท่านประธานคณะกรรมาธิการว่าเมือ่ ท่านเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นมาแล้วก็ขอให้มมี าตรการทีช่ ัดเจนลงไปว่าจะโอนกลับมาเมือ่ ไหร่ อย่ามาอ้าง
ว่าขาดทุน เพราะเป็นความรับผิดชอบของเรา ถ้ากลับมาวิธกี ารบริหารจัดการของ
เทศบาลเมือง ผมคิดว่าไม่มปี ญ
ั หาเลย แต่ทผี่ ่านมามี สจ.ท่านเดียวดูแลจะไปกํากับ
อะไรได้มากมาย เพราะว่าคน ๆ เดียว แล้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นก็ไม่ใช่คนอยูใ่ นฝุายบริหารจะมีอํานาจทีจ่ ะจัดการบริหารได้แค่ไหน ในขณะ
ทีข่ ยะก็ดี ทางเท้าก็ดี ไฟแสงสว่างทุกอย่างทีเ่ ป็นองค์ประกอบของ บขส. ต้องอาศัย
อํานาจเทศบาลทัง้ สิน้ จะไม่โอนกลับมาด้วยเรือ่ งอะไร ผมจึงนํามาเรียนทีป่ ระชุมว่า
ถึงคุณจิรนันท์จะยืน่ ช้ากว่าทีผ่ มไปทํางานทีก่ รุงเทพมหานครให้แล้ว แต่ก็ยงั ดีทเี่ ป็น
ความเคลือ่ นไหวของสภาเทศบาล ถ้าท่านทัง้ หลายศึกษาดี ๆ รูปแบบการทํางาน
เทศบาล สภาต้องเดินเรือ่ งอย่างนีถ้ ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเรา เพราะถ้าไม่มี
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มติของสภาออกไปว่าจะทําอย่างไร อบจ.ต้องตีกลับมาเหมือนเดิมว่าสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ว่าอย่างไร เพราะฉะนัน้ ทีผ่ มไปทําก่อนหน้านีก้ ็เป็นการรับผิดชอบในฐานะ
ผู้นาํ ของฝุายบริหาร ในฐานะทีท่ า่ นเป็นสมาชิกสภาฯ วันนีท้ า่ นก็ต้องมีมติออกมา
ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่อย่างไร ในการทีจ่ ะรับโอนตรงนีก้ ลับมาจาก อบจ.ขอนแก่น
ถ้าท่านมีมติเห็นชอบทีจ่ ะรับโอนก็ตรงกับผมซึง่ เป็นฝุายบริหารทีเ่ ดินไปก่อนแล้ว
เพราะฉะนัน้ อันนีก้ ็ขอให้พนี่ ้องสมาชิกเราได้ช่วยกันขับเคลือ่ น เพือ่ ให้เกิดองค์ประกอบ
ทีส่ มบูรณ์ทงั้ 2 ด้านก็คอื ฝุายบริหารและฝุายนิติบญ
ั ญัติของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เพราะฉะนัน้ จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีต่ ้องร่วมกัน
ขับเคลือ่ น ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่เราอยากจะสร้างประวัติศาสตร์
ให้กับชีวิตในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในยุคนีก้ ็ขับเคลือ่ นร่วมกันกับผม ไม่อย่างนัน้ ก็
จะมีแต่ผมไปขับเคลือ่ นอยูค่ นเดียว แล้วท่านเองจะตกประวัติศาสตร์นะครับ
ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มจี ะขอมติทปี่ ระชุมสภาแห่งนี้
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดอนุมตั ิ ญัตติขอรับโอนภารกิจด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
(สมาชิกสภาเทศบาล)
กรุณายกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ ค่ะ
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ
นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
สําหรับเรือ่ งอื่น ๆ คงจะมีอยู่ 2 เรือ่ ง ทีจ่ ะเรียนชี้แจงให้ทางทีป่ ระชุมได้รบั ทราบ
อันดับแรก ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ในการไปอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและเพือ่ นพนักงานทุกท่าน ตลอดระยะเวลา
การเดินทางท่านได้ดูแลเอาใจใส่สมาชิกผู้ไปในชุดทีห่ นึง่ เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณครับ
สําหรับเรือ่ งทีส่ องนะครับ ผ่านไปผ่านมาพอดีได้มโี อกาสไปพุทธญาณสมาคม
พอดีผมมองไปด้านซ้ายตอนขาไปก็จะเห็นทีเ่ ราจัดภูมทิ ศั น์รมิ ลําห้วย ในขณะนี้
ปรากฏว่าชํารุดทรุดโทรมลงมากเลย หญ้าก็เกิดรกรุงรัง เก้าอี้เกิดชํารุดเสียหาย
ไฟแสงสว่างก็เสียหายบ้างตามกาลเวลา ผมก็อยากจะฝากคณะผู้บริหารได้ดูแล
อันนีเ้ กีย่ วกับความรับผิดชอบของผู้รบั เหมาก็คงจะหมดแล้ว ผมก็อยากจะให้จดั ตัง้
งบประมาณในส่วนนี้ ในลําดับต่อไปได้ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยูใ่ นสภาพดี
เพราะการสัญจรผ่านไปมาจะได้เกิดความเจริญในด้านโครงสร้างต่าง ๆ ผมก็ขอฝาก
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ท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านคณะผู้บริหารอยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขให้มนั ดี
อยูใ่ นสภาพเดิม เพราะเราทํางานไปในส่วนนัน้ ถึงสีล่ ้านผ่านไปด้วยดีสวยงาม และ
ถึงเวลา กาลเวลามันก็ยอ่ มมีชาํ รุดผุพังกันไปบ้าง พอดีผ่านไปเห็นก็เลยนําเรือ่ งนี้
มาเรียนผ่านท่านประธานสภาถึงท่านคณะผู้บริหาร ผมก็มแี ค่สองเรือ่ งแค่นี้
ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน ส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเชิญท่านชานล ธนระพีโชติ ค่ะ
นายชานล ธนระพีโชติ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ในวาระอื่น ๆ นัน้ ผมมีวาระทีจ่ ะต้องเรียนนําเสนอในสภาแห่งนีไ้ ด้พิจารณา และ
อาจจะต้องทบทวนในเรือ่ งของงบประมาณ เพือ่ เข้าแผนพัฒนาแก้ไขเปลีย่ นแปลง
สามปี ผมเองได้ตามเรือ่ งของการขยายเขตการประปาให้กับชุมชนยิง่ ยงมาต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะหลาย ๆ ชุมชนผมก็เชื่อว่าก็คงยังมีประปาไม่ทวั่ ถึง วันนีผ้ มได้รบั ทราบ
ว่าทางการประปาแจ้งงบการขยายเขตการประปาให้กับยิง่ ยงซอย
6,7,8 ซึง่ ตาม
งบประมาณทีเ่ ราจัดเอาไว้เป็นยอด
150,000 บาท แต่ถ้าประมาณการของ
การประปาแจ้งเข้ามาสามซอยนี้ ผมอยากชี้แจงในสภาแห่งนี้ เพือ่ เป็นข้อมูล
ในการจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมดังนี้ การขยายเขตประปายิง่ ยงซอย
6 ประมาณ
ค่าใช้จา่ ยไว้ที่
120,488 บาท ขยายเขตประปายิง่ ยงซอย 7 ประมาณการไว้ที่
53,361 บาท ประมาณการขยายเขตประปาซอย 8 ประมาณการไว้ที่ 194,023
บาท รวมค่าใช้จา่ ยสามซอยเป็นเงิน
367,872 บาท ด้วยงบประมาณทีเ่ ทศบาล
จัดเอาไว้ในปีนคี้ อื
150,000 บาท ถ้าจะได้ประปาสามซอยนีใ้ นปี 2559
งบประมาณไม่พอ ผมเองห่วงใยในเรือ่ งการมีน้ําทีไ่ ด้ใช้สอยในเขตเทศบาลเมือง
โดยเฉพาะวิกฤตภัยแล้ง ซึง่ ตอนนีม้ นั ระบาดทัว่ ในเขื่อนน้ําก็เหลือน้อยลง ผมนําเรียน
ในวันนีห้ วังว่าสภาแห่งนี้ ตลอดทัง้ ท่านคณะผู้บริหารจะได้จดั สรรงบประมาณแก้ไข
โครงการเพิม่ เติม ด้วยงบประมาณให้ได้พอกับการจัดขยายเขตประปาทัง้ สามซอยนี้
ให้ได้ในปี
2559 นี้ ผมเองห่วงใยและตามเรือ่ งนีม้ าตัง้ แต่ผมได้รบั การร้องเรียน
จากชุมชนยิง่ ยงเสนอผ่านผมมาให้ขอประปาให้ ซึง่ ตอนนีก้ ็ได้แจ้งและได้รบั การแจ้ง
จากการประปามาแล้ว มีงบประมาณเป็นเงิน
300,000 กว่าบาท จะไม่พอก็หวัง
ว่าข้อมูลทีไ่ ด้วันนี้ ขอให้ทา่ นคณะผู้บริหารได้จดั สรรงบประมาณจากงบประมาณ
ทีเ่ ราทางเทศบาลได้รบั รางวัลมา
4,000,000 บาท และ 10,000,000 บาท
ลองพิจารณาดู ด้วยงบประมาณเหล่านีส้ ามารถบรรจุให้เป็นงบเพิม่ เติมได้หรือไม่
ตามระเบียบของเทศบาล ผมเองกราบเรียนสภาแห่งนีไ้ ว้ให้ได้พิจารณากับงบประมาณ
เหล่านีด้ ้วย ฝากท่านคณะผู้บริหารไว้ในสภาแห่งนีน้ ะครับ ส่วนเรือ่ งที่ 2
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ผมเองต้องกราบเรียนด้วยความเคารพ ผมเองต้องขอเรียนชี้แจงและขอเพิม่ เติม
ความคืบหน้าโครงการบ่อบําบัดน้ําเสีย
107,000,000 บาท ผมไม่ทราบว่า
โครงการนีส้ ามารถทีจ่ ะหาผู้ประมูลรายใหม่มาดําเนินการต่อได้หรือไม่ ปัจจุบนั นี้
ผมเห็นท่อก็ยงั วางอยูบ่ นทางเท้าเป็นจุดอยู่ เพราะฉะนัน้ ผมเองไม่ทราบว่าโครงการนี้
มีความคืบหน้าอย่างไร โครงการ
107,000,000 บาท นีจ้ ะอยูก่ ับบ้านไผ่อยูห่ รือไม่
และ โครงการนีจ้ ะได้รบั การสานต่อให้มนั สมบูรณ์แบบเมือ่ ไหร่ เป็นโครงการทีใ่ หญ่
ของบ้านไผ่ แต่ไม่สามรถบรรลุความสําเร็จได้ ผมต้องฝากท่านคณะผู้บริหารชุดนี้
ได้เรียนชี้แจงให้ทราบด้วย และท่อทีว่ างอยูเ่ ราสามรถทีจ่ ะเคลือ่ นออกไปได้ไหม
ผมฝาก เรียนว่าโครงการนีม้ คี นหลายคนถามว่าดําเนินการต่อได้หรือไม่
อันนีผ้ มเรียนด้วยความเคารพ ผมเองก็ไม่ทราบข้อมูลเบือ้ งลึกว่าจะมีผู้สามารถจะ
ยืน่ แบบต่อได้หรือไม่ เพราะงบประมาณมีแล้ว ถ้าไม่จดั ทํางบประมาณตัวนีจ้ ะถูก
ตัดกลับไปทีส่ ่วนกลางทัง้ หมดหรือไม่ แม้กระทัง่ โครงการทีมทีป่ รึกษาก็ได้จดั ตัง้
ไว้แล้ว
1,800,000 บาท เป็นโครงการทีผ่ ่านสภานีแ้ ล้วจะได้รบั การพัฒนา
ต่อเนือ่ งหรือไม่ อันนีผ้ มเรียนด้วยความเคารพหวังว่าจะได้รบั การชี้แจงให้ทราบ
ผมเองห่วงใย โดยเฉพาะในวาระสามทีผ่ มขอกล่าวนี้ ภาวะฝนแล้งเป็นภาวะแห่งชาติ
ไปแล้ว การจัดเตรียมน้ําเพือ่ จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนต่าง ๆ
ผมไม่ทราบว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการรองรับเรือ่ งการจัดน้ําเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับชุมชนรอบนอก อาจจะขาดน้ํา น้ําไม่มฝี นก็ไม่ตก
ผมฝากนีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่ ผมฟังข่าวสารทุกวัน ทุกจังหวัดเขื่อนทุกลูกตอนนีน้ ้ําเหลือน้อย
บางเขื่อนไม่ถึง
4 % ทีจ่ ะได้ใช้ ถ้าไม่มฝี นเลย ผมเองคงต้องฝากสภาแห่งนี้
โดยเฉพาะท่านคณะผู้บริหารได้ดูถึงความเดือดร้อน โดยเฉพาะเรือ่ งน้ําเป็นเรือ่ งใหญ่
ผมก็คงต้องฝากท่านคณะผู้บริหารไว้สามเรือ่ ง ขอให้ได้ชี้แจงและก็พิจารณาในเรือ่ ง
ของงบประมาณเพิม่ เติมขยายเขตประปา ขอบพระคุณมากครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน ชานล ธนระพีโชติ
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มดี ิฉัน
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ได้ตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด้
เรียนถามด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ผมขอขอบคุณท่านส่งศักดิ์
เกียรติปกรณ์ ทีอ่ อกไปไหนมาไหนสังเกตให้คณะผู้บริหาร เพือ่ จะแจ้งมาร่วมกัน
พัฒนา เรือ่ งภูมทิ ศั น์รมิ ห้วยผมสัง่ ให้ทางกองช่างไปดําเนินการ เพือ่ เข้าแผนรองรับ
เพราะว่าครัง้ ทีแ่ ล้วคือว่าผู้รบั เหมานะครับ ทางเราได้ออกแบบ คือ ว่ามันเป็นการ
รองทราย รองทรายเสร็จเวลาฝนตกลงมาทุก ๆ ปี ทรายบางครัง้ น้ํามันมีทไี่ ปก็พา
ทรายไปด้วย ทางกองช่างก็ไม่ได้นงิ่ นอนใจ และคณะผู้บริหารก็ไม่ได้นงิ่ นอนใจ
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ทางกองช่างตอนนีก้ าํ ลังออกแบบเรือ่ งการปูแอสฟัลท์ตกิ๊ และก็เอาตัวหนอน
มาทับหรือจะเอาเป็นปูนก็ได้เอามาทับ แจ้งให้ทางท่านประธานชุมชนได้รบั ทราบด้วย
เดีย๋ วเราจะทําให้สวยงามภายในสองปีนี้ เขาจะนิมติ ใหม่ เรือ่ งของท่านชานล
ธนระพีโชติ เรือ่ งน้ําประปาทางคณะผู้บริหารไม่ได้นงิ่ นอนใจก็ทกุ เขต ไม่ว่าเขต
1
เขต
2 และเขต 3 เรือ่ งน้ําประปามันมีปญ
ั หามาตัง้ ยีส่ ิบสามสิบปี ในฐานะงบประมาณ
เราจะเอามาพัฒนาเรือ่ งประปาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ เรือ่ งถนนหนทาง เรือ่ งไฟก็ต้อง
กระจายกันไป บางครัง้ เขต
1 ได้สามโครงการแบบนี้ เขต 2 ก็คอื ว่าให้มนั ถัวเฉลีย่ กัน
เรือ่ งงบประมาณ แต่ว่าผมก็ขอฝากท่านสมาชิกไว้ด้วย เรือ่ งน้ําประปางบประมาณ
ของปี
2560 ช่วยจัดสรรให้ตงั้ งบให้มากหน่อย ช่วยผ่านสภาให้หน่อย ไม่ว่าเขต 1
เขต
2 และเขต 3 ก็เดือดร้อน คณะผู้บริหารก็จะปรึกษาหารือและจะดําเนินการให้
เรือ่ งบ่อบําบัดน้ําเสีย ตอนนีเ้ ราได้ประกาศหาผู้รบั จ้างไว้แล้ว ประกาศเมือ่ วันที่
21
มีนาคม ถึงวันที่ 30 มีนาคม เราจะประกาศหาผู้รบั จ้าง เรือ่ งท่อ อันนีเ้ ขาเรียกว่า
ท่อปากระฆัง ผู้รบั เหมาครัง้ แรกทางคณะผู้บริหารไม่ได้นงิ่ นอนใจสัง่ ให้ทางเทศกิจ
สัง่ ให้ทางกองช่าง สัง่ ให้หลายฝุายช่วยให้ผู้รบั จ้างมาขนออกไป เพราะว่าวางไว้นาน
สภาพของพืน้ ทีข่ องเรามันจะทรุด ค้าขายก็ไม่ได้ ทางคณะผู้บริหารก็เป็นห่วงตลอด
แต่ทางผู้รบั จ้างก็ยงั ไม่มาขนเลย ตอนนีเ้ ราให้ทางนิติกรทําหนังสือแจ้งไปแล้ว
อีกครัง้ หนึง่ ก็เรียนให้ทางท่านสมาชิกได้รบั ทราบ การประกาศของบ่อบําบัดน้ําเสีย
ครัง้ ที่ 2 ประกาศมาแล้ว ของเรา 107 ล้านบาท แต่ว่าผู้มารับจ้างประมาณการ
เกินกว่าเรา ไม่สามารถทีจ่ ะจ้างเขาได้งบประมาณเรามี 107 ล้านบาท แต่ผู้รบั จ้าง
ประมาณการมา 120 ล้านบาท เราจะหาเงินทีไ่ หนมา เราก็ต้องยกเลิก ตอนนี้
เราก็กาํ ลังประกาศทางอินเตอร์เน็ตอีกที ถ้าท่านสมาชิกมีพนี่ ้องช่วยแจ้งให้ด้วย
เพราะวันที่
21 ถึง วันที่ 30 มาซือ้ แบบช่วยกัน ประกวดราคาหน่อยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ
นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ขออนุญาตในวาระอื่นๆ ขอตอบ
ข้อซักถามของสมาชิกท่านชานล ธนระพีโชติ ในส่วนของภัยแล้ง ต้องขอเรียนว่าปีนี้
อย่างทีท่ า่ นสมาชิกได้อธิบายถูกต้อง ว่าปีนกี้ ็คงจะเป็นเรือ่ งของฝนทิง้ ช่วง
ตอนนีห้ ลายเมือง หลายจังหวัดก็ประกาศเป็นจังหวัดทีเ่ ข้าสูส่ ภาวะภัยแล้ง
ตอนนีใ้ นส่วนของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เราก็ได้มกี ารเตรียมการกันเรียบร้อย
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งการดูแลเรือ่ งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในส่วนของน้ําอุปโภค
บริโภค พอดีผมได้พบกับท่านผู้จดั การการประปา ขออนุญาตเอ่ยนาม
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ท่านกมล ศรีวงษ์ เมือ่ สองวันก่อน ท่านก็จะจัดงานในวันพรุง่ นีไ้ ด้มาขออนุเคราะห์
เต้นท์ฟอลก็ดาํ เนินการไปแล้ว มีการสอบถามเรือ่ งแหล่งน้ําดิบทีจ่ ะมาผลิตน้ําประปา
เพือ่ อุปโภค บริโภค ท่านก็บอกว่าให้วางใจได้ สําหรับปีนนี้ ้ําดิบในแก่งละว้ายังรองรับ
พีน่ ้องในเขตเทศบาลเรา แต่ไม่ใช่ว่าใช้กันแบบฟุมุ เฟือยคงต้องใช้กันน้อยลง
เวลาล้างหน้าแปลงฟันตอนเช้าก็ใช้แก้วเดียวก็พอ เป็นการประหยัดน้ํา คิดว่าไม่น่า
มีปญ
ั หา ผมเลยคุยเพิม่ เติมไปว่าในกรณีทพี่ นี่ ้องมีคาํ ร้องขออนุเคราะห์น้ําประปา
ในส่วนของนําไปดําเนินการในส่วนของภาพรวมในชุมชน ท่านก็บอกว่าจะบริการให้ฟรี
เพียงแค่ว่าเราไปลงกลางชุมชนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พนี่ ้องหาภาชนะมารองรับ
แต่ถ้าเป็นบ้าน ครัวเรือนหลังหนึง่ หลังใดตรงนัน้ ก็คงจะมีคา่ น้ํารถละประมาณ
300
บาท ทีค่ ยุ กันไว้ ส่วนน้ําการเกษตร ตอนนีเ้ ราก็ยงั มีแหล่งน้ําทีพ่ อจะดูแลพีน่ ้องได้
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําทีห่ นองงิ้วหรือทีส่ ระหลายลูกทีเ่ ราไปคุยกับเอกชนไว้แล้ว
ซึง่ เขาก็ยนิ ดีสนับสนุนให้เรา แต่ตอนนีเ้ ราต้องประหยัดถึงทีส่ ุด เพราะว่าตอนนี้
เรามาเจอสภาวะภัยแล้งก็จะมีอัคคีภยั มีไฟไหม้หญ้าบ้าง ไฟไหม้ทงุ่ บ้าง เป็นประจํา
ทุกวัน มีมาขอเรา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอกเขตเทศบาลมาขอความอนุเคราะห์เรา
เราก็ไปดําเนินการให้ทกุ จุดทีข่ อมา เพราะฉะนัน้ เรือ่ งภัยแล้งปีนกี้ ็หนักหนาสาหัส
ฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ให้พนี่ ้องในชุมชนด้วยว่าให้ช่วยกันประหยัดน้ํา
เป็นกรณีพิเศษนะครับ ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภา
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเชิญท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ค่ะ
นายจิรนันท์ เกียรติชยั พัฒน กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
วันนีเ้ รือ่ งอื่น ๆ มีชาวบ้านเขาฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ทีบ่ ริหารจัดการ
เรือ่ งระเบียบทางเท้าได้ดีมาก มีหลายท่านฝากมาขอบคุณแล้วก็ขอปรึกษาหารือ
เรือ่ งสนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล ทีอ่ ยูท่ ที่ างรถไฟ มีเยาวชนเขาบอกว่า
สนามบาสเกตบอลเขาใช้กันประจําอยู่ และจัดการแข่งขัน แต่ทางรถไฟให้เอกชน
เช่าพืน้ ทีไ่ ปแล้วเขาก็เลยปรึกษาหารือ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ด้วยว่าเขาอยาก
พบท่านอยู่ เรือ่ งสนามบาสเกตบอลว่าทํายังไงเขาจะได้สิทธิต์ ัวนีค้ นื ก็กราบขอบคุณด้วย
ครับ สวัสดีครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน จิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเกษม ชวฤทธิ์ ค่ะ
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นายเกษม ชวฤทธิ์
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ผมมีเรือ่ งทีอ่ ยากจะนําเสนอทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ ผ่านท่านประธานสภาไปยัง
ท่านคณะผู้บริหาร เรือ่ งที่ 1 เรือ่ งการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา
นับวันจะแออัดขึ้นทุกวัน การจอดรถ การจราจรคับคลัง่ ขึ้น ทุกวันนีร้ สู้ ึกว่าจะติดขัด
ขึ้นเรือ่ ย ๆ อย่างเช่นยกตัวอย่าง ถนนเจ้าเงาะ วันก่อนทีผ่ มมาประชุมรถติด
ตัง้ แต่อาม่าอพาร์ทเม้นท์จนถึงสีแ่ ยกยามาฮ่า อันนีม้ นั ไม่ใช่ช่วงเปิดเทอม
ยังปิดเทอมอยู่ โดยเฉพาะช่วงเช้า ช่วงเย็นการจอดรถสองข้างทางถนนเส้นนี้
ท่านไปดูได้เลยก็ขอฝากถึงฝุายบริหารช่วยดําเนินการแก้ไขจุดตรงนี้ เพราะว่า
ถ้าปล่อยเนิน่ นานไปถึงช่วงเปิดเทอมโรงเรียนมันยิง่ จะมากกว่านีอ้ ีก เพราะเป็น
ห่วงลูกหลานทีจ่ ะเดินทางไปโรงเรียนเช้ามาเย็นกลับ เส้นนีเ้ ป็นเส้นทีใ่ ช้เยอะ
การจราจร เรือ่ งที่ 2 เรือ่ งเส้นจราจร การตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ไม่ว่าจะเป็นถนนต่าง ๆ ซอยต่าง ๆ มันลบเลือนไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางม้าลาย
ทางแยกต่าง ๆ ขอบถนน เส้นประ เส้นทึบ ขอบทางฟุตบาททีเ่ ป็นสีขาวสีแดง
อันนีก้ ็ขอฝากไปถึงฝุายบริหาร และผู้ทเี่ กีย่ วข้องช่วยดําเนินการให้ด้วย เรือ่ งที่ 3 คือ
โครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ทีส่ ภาแห่งนีไ้ ด้ผ่านไปแล้ว เป็นงบประมาณแล้วก็ขอเร่งรัด
ให้ฝุายบริหารช่วยดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง
ท่อระบายน้ําให้กับชุมชนทีม่ แี ผนอยูแ่ ล้ว มีงบประมาณอยูแ่ ล้ว อย่าปล่อยเนิน่ นานไป
จนถึงฤดูฝน มันจะทําให้การก่อสร้างอะไรต่าง ๆ ล่าช้าไป สําหรับผมเองก็คงจะมีเรือ่ ง
ทีจ่ ะฝากถึงคณะผู้บริหารเพียง 3 เรือ่ งแค่นี้ ขอขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน เกษม ชวฤทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปัญญา บัวแสง ค่ะ
นายปัญญา บัวแสง
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ผมรูส้ ึกยินดีทที่ า่ นคณะผู้บริหารทีไ่ ม่ว่าจะเป็นงบเพิม่ เติมก็ดี งบจากสภานิติบญ
ั ญัติก็ดี
ทีเ่ ราบัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นถนนคลองชลประทานนีก้ ็สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี
เสร็จเรียบร้อย ประชาชนในพืน้ ทีก่ ็บอกว่าขอขอบคุณมากทีค่ ณะผู้บริหาร และ
สมาชิกเขต
2 ได้ทาํ เสร็จเรียบร้อยดูแลสวยงาม และขอขอบคุณหน่วยทันใจ
นําโดยท่านร้อยตรีบวั ทอง โลขันธ์ ทีน่ าํ ทีมงานและกองช่างรวมทัง้ ผู้อํานวยการ
กองช่าง และลูกน้องของกองช่างทุกคนทีไ่ ปทําการขยายผิวจราจรข้างธนาคารกรุงไทย
ทะลุไปทีช่ ุมชนศาลเจ้า ซึง่ ได้รบั การประสานงานจากคุณสมชาย โมกไธสง ไม่รวู้ ่า
วันนีม้ าหรือเปล่าก็ขอขอบคุณครับ การดําเนินการก่อสร้างถนนทุกเส้นกําลังทยอย
ออกอยู่ ตอนนีร้ สู้ ึกว่ามีการก่อสร้างของชุมชนโนนสว่างลานกีฬาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์
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แล้ว ซึง่ ยังไม่เสร็จเลย ตอนนีเ้ ด็กประมาณ
50 คน ไปรุมทึง้ รุมตึง้ ผู้รบั เหมา
เขาก็บน่ บอกว่าทําไมผมจะทํางานได้ตกเย็นมาสียงั ไม่แห้งเลยเด็กไปเล่น
ไม่รจู้ ะเสร็จตอนไหน เด็กก็บน่ ผู้รบั เหมาก็บน่ ซึง่ อยูใ่ นชุมชนเราก็มคี วามรูส้ ึก
ว่าได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากท่านคณะผู้บริหาร อันนีก้ ็ฝากขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้อํานวยการกองฝุายทุกกองทีเ่ ห็น
ความสําคัญของเยาวชน ตอนเย็น ๆ ให้ทา่ นปัน่ จักรยานไปดูความสําเร็จของการ
บริหารของท่าน และการได้รบั การสนับสนุนจากเพือ่ นสมาชิกทีย่ กมือผ่านสภาให้
เยาวชนของเรา และชาวชุมชนทุก ๆ ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลได้รบั การดูแล
จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นอย่างดี ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน ปัญญา บัวแสง
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มดี ิฉัน
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ได้ตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด้
เรียนถามด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ
นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
สําหรับในระเบียบวาระอื่น ๆ
มีทา่ นสมาชิกได้สอบถาม ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน
ได้ขอบคุณทางคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรี เกีย่ วกับเรือ่ ง
การจัดระเบียบทางเท้า ผมต้องขอเรียนว่าตอนนีเ้ รามีการประชุมคณะกรรมการ
การจัดระเบียบจราจร โดยมีทา่ นนายอําเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน มีทา่ นนายกเทศมนตรี
และ ผู้กาํ กับ เป็นรองประธานก็จะมีคณะกรรมการ จากขนส่งจังหวัด นายสถานี บ
.ข.ส.
นายสถานีรถไฟ และหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด เราก็จะมีการทบทวน
ดําเนินการ คือ ต้องขอเรียนว่าการจัดระเบียบการจราจรนีม้ นั เหมือนทานยา
ยามันจะอยูไ่ ด้ไม่นานมันก็จะหมดฤทธิ์ พอหมดฤทธิแ์ ล้วก็จะมีการฝุาฝืน
มีการดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ ราได้ขอร้องไป แต่สังเกตว่าวันนีก้ ็ยงั มีรถสิบล้อ
เข้าเมืองเรา ในเวลาทีเ่ ราติดเคอฟิวยังมีรถบัส รถทัวร์ทไี่ ม่ปฏิบตั ิตามทีเ่ ราตัง้ เงื่อนไขไว้
คือ ให้เข้าออกทางด้านเกียรติสินเท่านัน้ เดีย๋ วนีก้ ็มเี ข้าออกทางบ้านเกิง้ บ้าง และยัง
มีสิบล้อวิ่งผ่านถนนเจ้าเงาะ เพราะฉะนัน้ ตอนนีค้ ณะกรรมการจัดระเบียบจราจร
โดยเฉพาะทางเทศบาล ท่านนายกได้มอบหมายให้ทางผมเป็นคณะทํางานก็จะมีดีเดย์
วันที่
1 เมษายน ก่อนหน้านัน้ เราจะมีการวางระเบียบทัง้ หมดก็จะไปตีฟุตบาท
เส้นเหลืองกํากับบาทวิถีทางเท้า เพือ่ ใช้ประโยชน์รว่ มกัน ทบทวนอีกครัง้ หนึง่ ท่านใด
ลุกล้ํามาก็คงจะเตือนก่อน
15 วัน แต่ถ้าดีเดย์วันทีห่ นึง่ ยังฝุาฝืนก็จะมีการขนย้าย
มาเปรียบเทียบปรับทีเ่ ทศบาล และต่อไปรถสิบล้อ เราจะไม่ให้เข้าเมืองตลอด
24 ชั่วโมง มาจากขอนแก่นคุณก็จะไปโน่นเลยบายพาสจะไปบรบือ สารคาม
ถ้าคุณจะมาจากบรบือ สารคามไปขอนแก่นคุณก็เลีย่ งเมืองไปเลย ถนนเจ้าเงาะ
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เราไม่ให้ผ่านแล้ว ตอนนีร้ ถบัสรถทัวร์ก็จะออกเฉพาะทางแยกเกียรติสินเท่านัน้
อันนีต้ ้องขอเรียน แล้วกรณีสนามแบดมินตันหรือสนามบาสเกตบอลทีม่ ที างน้อง ๆ
นักกีฬาได้หารือเข้ามา จริง ๆ น้องทีเ่ ล่นบาสเกตบอลได้มาพบท่านนายกครัง้ หนึง่ แล้ว
ทีถ่ นนคนเดิน ท่านนายกได้แจ้งไปว่าตอนนีถ้ ้าอยากจะเล่นกันเป็นชมรมเลย
รออีกนิดหนึง่ จะให้ไปเล่นทีศ่ ูนย์กีฬาทีโ่ นนสว่าง ซึง่ เป็นศูนย์กีฬาครบวงจร ตอนนี้
เรากําลังทําสวนสุขภาพแห่งที่
2 เพือ่ เป็นการเฉลิมฉลองเนือ่ งในวโรกาส
สมเด็จพระเทพครบรอบ
60 พรรษา ตอนนีน้ ้องเขาก็บอกว่าช่วงนีก้ ็ขออนุญาต
เล่นตรงนีก้ ่อน ท่านนายกเลยตอบไปว่าถ้าอยากจะเล่นจริง ๆ จะประสานกับ
ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ให้ ท่านวทัญญู ภูชาดา อีกครัง้ หนึง่ ตอนนี้
เด็กเขายืนยันว่าจะเล่นตรงนี้ และช่วงนีม้ กี ารแข่งขัน ทางเทศบาลก็เอาสแตนไปให้
เอาสปอร์ตไลท์ไปติดตัง้ ให้เรียบร้อย ต้องขอเรียนว่าสนามแบดมินตันกับ
สนามบาสเกตบอล ณ ตอนนีถ้ ามว่าได้มใี นเชิงของผลประโยชน์ ในทางรถไฟ
ได้มกี ารเซ็นสัญญาเช่ากับทางเอกชนหรือยัง ทีจ่ ะไปทําเป็นโกดัง ทําเป็นไซโล
ทําเป็นทีเ่ ก็บสิง่ ของ ซึง่ ถ้าเป็นไปตามนัน้ จริง ๆ สนามแบดมินตันตรงนีก้ ็อยูใ่ นพืน้ ที่
เช่าทีท่ างการรถไฟจะให้ แต่จริง ๆ แล้ววันนีต้ ้องขออนุญาตทางเทศบาล โดยเฉพาะ
ผู้บริหารยังไม่ได้ไปพบนายสถานีเป็นการเฉพาะ จริง ๆ แล้วมาดูมนั กลายเป็นว่า
นายสถานีนจี้ ริง ๆ ภารกิจของนายสถานีนี้ คือ มีหน้าทีเ่ ดินรถ ปล่อยรถ หยุดรถ
สับหลีกราง จริง ๆ เรือ่ งให้เช่านีม้ นั เป็นเรือ่ งของฝุายผลประโยชน์ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เพราะฉะนัน้ ข้อความทีอ่ อกมาจากนายสถานีหลายสิง่ หลายอย่าง
แม้กระทัง่ หนังสือทวงถามค่าเช่าทีด่ ินไปชุมชนศรีหมอน ผมโทรถามท่านก็บอกว่า
พอดีเขาให้ผมเซ็น จริง ๆ ผมไม่เกีย่ วข้อง ผลสุดท้ายชุมชนศรีหมอนก็ยงั ไม่ได้
ชําระค่าธรรมเนียม แล้วในช่วงนีห้ ลายท่านคงทราบว่ามันมีโครงการรถไฟรางคู่
จิระ
–โคราช –ขอนแก่น ซึง่ ประมูลไปเรียบร้อยในวงเงิน 26,000,000,000 บาท
ซึง่ ตอนนีก้ าํ ลังดําเนินการจะก่อสร้าง ตอนนีก้ ็มาเกีย่ วกับเรือ่ งจัดอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
ทีบ่ ริษทั แถวไทยวารี ตอนนีก้ ็ประมาณ
200 กว่าคนอยูต่ รงนัน้ ต้องมาเช่าทีพ่ ักอะไร
ต่ออะไรไปหมด ผมไม่ทราบว่าพืน้ ทีต่ รงนีใ้ นโอกาสต่อไปมันจะอยูใ่ นโซนนิง่ ทีจ่ ะต้อง
มีการบริหารจัดการเรือ่ งรถไฟรางคูห่ รือไม่ เพราะฉะนัน้ ตอนนีค้ งไม่ใช่เฉพาะ
สนามบาสเกตบอล มันก็คงจะรวมไปถึงสนามแบดมินตัน ถ้ามีรถไฟรางคูจ่ ริง ๆ ตรงนี้
ผมว่ามันไม่น่าจะคงสภาพสนามกีฬา เพราะว่ารัศมี
40 เมตร จากเซ็นเตอร์ราง
มันกินมาหมดด้านซ้ายด้านขวา เพราะฉะนัน้ ตอนนีค้ งจะเป็นเรือ่ งของการหาข้อมูล
แล้วก็จะมาตอบท่านสมาชิกนอกรอบ เพราะเราเจอกันทุกวัน ถ้าเสร็จนีแ้ ล้วผมจะ
ขออนุญาตท่านนายกไปพบนายสถานีนิดหนึง่ จะได้หาข้อสรุปร่วมกัน ว่ามันเป็นยังไงแน่
มีการเช่าหรือไม่เช่า พืน้ ทีต่ รงนีเ้ ทศบาลสามรถเข้าไปบริหารจัดการอะไรได้บา้ ง
ซึง่ มันไม่ใช่ทดี่ ินของเทศบาล เรือ่ งสิง่ ปลูกสร้างไม่ต้องพูดถึงเราไม่สามารถไปดําเนินการ
ได้ คงจะตอบท่านจิรนันท์นอกรอบ ส่วนท่านเกษม ชวฤทธิ์ ต้องขอเรียนว่าตอนนี้
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ถนนเจ้าเงาะ ทางเทศบาลได้ส่งทีมงานเจ้าหน้าทีไ่ ปรับฟังความคิดเห็นกับพีน่ ้อง
ทีอ่ ยูใ่ นชุมชนและผู้ทมี่ บี า้ นเรือนอยูแ่ ถวถนนเจ้าเงาะ เพราะว่าเราจะทําเป็นวันคูว่ ันคี่
ในการจอดรถพีน่ ้องส่วนใหญ่เห็นด้วย ตอนนีก้ ็คงจะอยูใ่ นระหว่างดําเนินการตีเส้น
วันคูว่ ันคีแ่ ล้วผมได้หารือกับท่านรองจิระบูรณ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ตอนนีก้ ารจราจร
ช่วงเช้า ช่วงเย็น ช่วงปกติมนั จะติดขัดมาก เนือ่ งจากถ้ามีการจอดรถซ้ายขวาแล้ว
รถทีจ่ ะมาสวนทางกันมันสวนไม่ได้แน่นอน แล้วอีกอย่างหนึง่ ถ้าติดไฟแดงก็ติดนาน
เกินเหตุ เลยมีความเห็นตรงกันว่าฟุตบาทริมหอประชุมอําเภอด้านทิศเหนือ
ซึง่ มันเป็นฟุตบาทขนาดเกือบ
2 เมตร เราจะขอรือ้ ฟุตบาทให้เหลือเล็ก ๆ
สําหรับเดินได้คนหนึง่ แล้วต่อไปถ้ารถติดไฟแดงตรงสีแ่ ยกยามาฮ่า สีแ่ ยกอําเภอ
มันสามารถเลีย้ วซ้ายผ่านตลอดได้ไม่ต้องรอสัญญาณไฟแดง เพราะตอนนีร้ ถจะเลีย้ ว
ซ้ายเข้าเมือง เข้าหน้าอําเภอมาธนาคารกรุงเทพมันก็ต้องรอไฟแดง เพราะฉะนัน้
อาจจะแก้ไขปัญหาตรงนีไ้ ด้แล้วก็ขอทางท่านนายอําเภอ ท่านก็ไม่ขัดข้อง เป็นเรือ่ งที่
เราจะดําเนินการกัน แล้วส่วนของการตีเส้นจราจรใหม่ทงั้ เมือง ตอนนีก้ ็อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ เพราะว่าทางสมาชิกก็ได้ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2559 เราก็ได้ตงั้ งบประมาณไว้ 400,000 บาท ตอนนีก้ ็กาํ ลังดําเนินการตีเส้น
จราจรและสัญลักษณ์ใหม่ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ห้ามเลีย้ ว ห้ามจอดทุกอย่างตอนนี้
กําลังดําเนินการคิดว่าน่าจะเสร็จทันวันที่
1 เมษายน ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ตอนนีก้ ็อยูใ่ นระหว่างดําเนินการทัง้ หมดทีท่ า่ นได้สอบถาม
ในทีป่ ระชุมมานะครับ ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
ทีอ่ ยูใ่ นห้องนีท้ งั้ สามเขต คือ ว่าอะไรทีด่ ีก็ขอให้ชมหน่อย อะไรทีไ่ ม่ดีก็ขอให้ติ
เราจะได้ไปช่วยกันพัฒนา คือ ว่าความห่วงใยของพีน่ ้องประชาชน ท่านประธานชุมชน
ทัง้ 39 ชุมชน คณะผู้บริหารไม่ได้นงิ่ นอนใจ เรามีหน่วยทันใจแล้วไม่ว่าถนนหนทาง
อะไรไม่ต้องเข้าแผนงบประมาณเราก็ทาํ ได้เลย คือ ว่าสิง่ ต่าง ๆ สาธารณูปโภค
เรามีพร้อม อันไหนทีเ่ ราเพิม่ เติม เราไม่ได้ไปทําทัง้ ถนน อันไหนทีม่ นั เป็นหลุมเป็นบ่อ
เราก็จะทําให้ สิง่ อะไรทีด่ ี ๆ เราพร้อมทีจ่ ะทํา ผมต้องขอขอบคุณท่านเกษม ชวฤทธิ์
เรือ่ งโครงการต่าง ๆ ทางคณะผู้บริหารทัง้ หมดไม่ว่างบอุดหนุน งบประมาณเพิม่ เติม
ของปี 2558 รวมทัง้ งบประมาณปี 2559 ประมาณทัง้ หมด 47 โครงการ
ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นงิ่ นอนใจ เราไม่ว่าทางกองคลัง ไม่ว่าทางกองช่าง ไม่ว่า
คณะผู้บริหารได้รว่ มกันพัฒนาให้เร็วทีส่ ุด 47 โครงการ ตอนนีเ้ ราได้ดาํ เนินการ
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ไป 24 โครงการแล้ว ผมจะอ่านคร่าว ๆ นะครับ ทีเ่ ราได้ดาํ เนินโครงการ
ได้ผู้รบั จ้างและประกวดราคามีโครงการก่อสร้าง คสล.ประปาซอย 3 โครงการ
ผิวจราจร คสล. ซอยเรียบกําแพงวัดปุาชัยวารินทร์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
คสล.ซอยแยกวัดปุาชัยวารินทร์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมบัติพัฒนา
โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยแยกถนนศรีบญ
ุ เรืองซอย 3 ด้านทางทิศใต้ เราได้
จัดซือ้ โต๊ะเก้าอี้งานบุญประเพณี ท่านคงจะเห็นแล้ววันปีใหม่ ทางเทศบาลเราขาว
ไปหมดนะครับ โต๊ะเก้าอี้ได้จดั ซือ้ เรียบร้อยแล้ว โครงการก่อสร้างรัว้ ปรับภูมทิ ศั น์
สวนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ได้ผู้รบั จ้างเรียบร้อยแล้ว โครงการปูายถนน
ชุมชนต่าง ๆ ประมาณภายในเดือนนี้ ซอยไหนทีไ่ ม่มปี าู ยคงไม่เกินสองเดือน
ปูายจะเต็มถนนเลย ตอนนีก้ ็ได้ดาํ เนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เลียบคลองชลประทาน โครงการก่อสร้าง คสล.ราษฎร์ธรุ กิจและสมาสบํารุง
ตอนนีไ้ ด้ประกาศไปแล้ว แต่ไม่มผี ู้รบั จ้างจะประกาศครัง้ ที่ 2 ก็ฝากท่านสมาชิก
ถ้ามีพนี่ ้องหรืออะไร ประกาศครัง้ ที่ 2 ก็ช่วยมาซือ้ แบบหน่อยครับ โครงการก่อสร้าง
อาคาร 3 ชั้นข้างกองสาธารณสุขฯ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทโี่ รงเรียน
เทศบาล 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนโนนสว่าง ถ้าท่านสมาชิกท่านใดผ่านไปผ่านมาไปเยีย่ มได้
มีลูก ๆ หลาน ๆ เราเตะฟุตบอลอยู่ ตอนนีเ้ ราก็เหลือจากงบประมาณจากการประมูล
การก่อสร้างของโรงเรียน เราก็มาทํางบเพิม่ เติม โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาล ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ช่วงที่ 2
โครงการจัดทําอัฒจันทร์ จํานวน 6 ตัว ลานอเนกประสงค์ชุมชนโนนสว่าง
โครงการทาสีอาคารเรียน อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 2 โครงการก่อสร้างอาคาร
จอดรถบรรทุกขยะทีห่ นองแวงไร่ โครงการซุม้ เฉลิมพระเกียรติบริเวณสีแ่ ยกบ้านเกิง้
โครงการตีเส้นจราจรทีท่ า่ นสมาชิกได้สอบถามมา เราก็ได้ดาํ เนินการแล้ว โครงการ
ปรับปรุงตลาด 2 ได้ดาํ เนินการไปทัง้ หมด 26 โครงการ แจ้งให้พนี่ ้องประชาชน
ได้รบั ทราบ ทางคณะผู้บริหาร ทางกองช่าง และทางกองคลังไม่ได้นงิ่ นอนใจ
ทัง้ หมด 47 โครงการ ตัง้ แต่เดือนกันยายน - มีนาคมมาประมาณ 5 เดือน
เราได้ดาํ เนินการไป 24 โครงการแล้วก็ขอฝากท่านสมาชิกและท่านประธานชุมชน
เพราะทางคณะผู้บริหาร และทางกองช่างไม่ได้นงิ่ นอนใจ ได้ดาํ เนินการไปเรือ่ ย ๆ
แล้วตอนนีก้ ็มหี น่วยทันใจได้ไปเสริมให้ครอบคลุมไปหมด ถนนหนทางบ้านเรา
น้ําไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี ทางคณะผู้บริหารจะพัฒนาให้ดีทสี่ ุด
ขอบคุณมากครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเชิญท่านบุญเหลือ เรือ่ งลือ ค่ะ

~ ๒๔ ~

นายบุญเหลือ เรื่องลือ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ขอขอบคุณทีค่ ณะผู้บริหารได้ชี้แจงเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ะพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา
ท่านสมาชิกก็ได้รบั ฟังไม่มใี ครทีจ่ ะคัดค้านในการบริหารจัดการ ทีแ่ ผนพัฒนาจะ
เข้าแผนหรือไม่เข้าแผน ผมก็ขอให้ทา่ นพิจารณาแผนไหนเคยเข้าก่อนทีย่ งั ไม่เห็น
ซักที และก็มแี ผนใหม่ ๆ ขึ้นมาทับ ผมก็ขอให้ทา่ นดําเนินการไปตามคิวมันจะดีไหม
ขอให้ทา่ นผู้บริหารได้พิจารณาด้วย ผมยกตัวอย่างเช่น แผนเก่า ๆ ทีผ่ มเคยขอ
ท่อระบายน้ําถนนหลังปัม๊ กิง่ ไผ่ ตัง้ แต่สมัยนานมาแล้ว แผนก็เข้าไป แผนใหม่ก็มาทับ
อยูเ่ รือ่ ย ๆ เดีย๋ วนีผ้ มยังไม่เห็นแผนเลย หลาย ๆ แผนทีใ่ นเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ผมอยูเ่ ทศบาลเมืองบ้านไผ่มา 6 ปีแล้ว อย่างเรือ่ ง บ
.ข.ส. ผมก็ยนิ ดีด้วย แต่ผมไม่
อยากอภิปราย เพราะว่าดีรอมา 6 ปี ผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร แต่ผมอยาก
ฝากคณะผู้บริหารด้วยว่าทีจ่ ะพัฒนาร่วมกัน ผมขอร้องนะครับ ทางเข้าจากเกียรติสิน
มา ผมเคยขอไฟไปทีจ่ ะพัฒนาเป็นทางเข้าบ้านเข้าเมืองเราให้เจริญ ให้มแี สงสว่าง
ผมคํานวณดูประมาณ 6 - 7 ต้น ขอฝากไว้ด้วย แต่ผมได้ยนิ เมือ่ เช้านีช้ าวบ้าน
เขาพูดคุยกันบอกว่าร่องน้ําจากถนนแจ้งสนิททัง้ สองฝั่ง กรรมการชุมชนก็บอกว่า
เข้าแผนแล้ว ผมขอมา อีกคนหนึง่ ก็บอกว่าผมขอมาเอง ไม่รจู้ ะปีไหน ผมก็นงั่ ฟังอยู่
ทีจ่ ริงอันนีก้ ็เข้าแผนแล้ว ผมก็อธิบายว่าเข้าแผนแล้ว แต่ไม่รวู้ ่าปีไหน ดูในแผนปี
2559 แต่ผมไม่แน่หรอกว่าปี 2559 ผมก็ฝากคณะผู้บริหาร ขอให้พิจารณาด้วย
เพราะว่าทุกสิง่ ทุกอย่างสมาชิกทุกท่านก็ไม่มอี ะไรขัดแย้งก็ปล่อยให้บริหารไป
บริหารดีสมาชิกก็ชมเชย ผมรับรองว่าผมชมเชยตลอดเวลา อีกอันหนึง่
ผมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีท่ สี่ มาชิกเดินทางไปอบรมโครงการฝึกอบรมเพิม่ พูนความรู้
พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพฯ ผมว่าโครงการนีด้ ี แต่ไม่ดีหน่อยหนึง่ เพราะว่ารถคัน
ผมนัง่ ผมก็หลอกให้ ขออภัยทีท่ า่ นนายกก็หลงทางไปกับผมด้วยเหมือนกัน เพราะว่า
ท่านปลัดนําหน้าก็หลงทางไปหลายกิโลเหมือนกัน ทําให้เสียเวลาหน่อยหนึง่ ก็ไม่เป็นไร
แต่ผมว่าครัง้ หน้าก็ขอให้ประสานงานกันหน่อย เพราะว่าท่านนายกก็ไปไม่ทนั เวลา
เปิดงานนีก้ ็ขอให้เราพิจารณาร่วมกัน เป็นโครงการทีด่ ี เพราะว่าเราจะได้คนุ้ เคยกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน บุญเหลือ เรือ่ งลือ
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเชิญท่านภาณุมาศ หล้ามณี ค่ะ
นายภาณุมาศ หล้ามณี
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ก่อนอื่นต้องขอชมเชย และขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คือ ในช่วงวันที่ 5 - 6
มีนาคม ทีผ่ ่านมาทางชุมชนศรีบญ
ุ เรือง และชุมชนบ้านข่าพัฒนาได้รว่ มกันจัดงาน
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ประเพณีบญ
ุ มหาชาติพระเวสสันดร ตามศักยภาพของชาวบ้าน และหลาย ๆ อย่าง
เราก็คดิ ว่าคงจะทํายาก แต่ได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยทันใจ และคณะเจ้าหน้าที่
จากกองช่างได้ไปช่วยเสริม ช่วยตกแต่ง ช่วยทําอะไรหลาย ๆ อย่างจนงานผ่านพ้น
ไปด้วยดี และในวันงานก็ได้รบั เกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติ
ไปเป็นประธานในการเปิดงานด้วย ทีส่ ุดอดทีจ่ ะภูมใิ จและก็ขอขอบคุณอย่างมาก ๆ
ไม่ได้ก็คอื หน่วยทันใจร่วมกับทางกองช่าง ผมนัดกับชาวบ้านตกลงกันว่าวันที่ 3
ทางกองช่าง และก็หน่วยทันใจ เขาจะมาช่วยในการก่อสร้างเตรียมสถานทีก่ างเต็นท์
กางอะไรให้ เตรียมชาวบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว วันที่ 3 เราจะมา ปรากฏว่าเช้าวันที่ 3
ผมรีบออกไปแต่เช้าเลย ปรากฏว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ถามว่าเขามาทําเมือ่ ไหร่
เขามาทําเมือ่ วาน คือ วันที่ 2 ทันใจจริง ๆ ขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนีด้ ้วย
และก็อีกอย่างหนึง่ วันนัน้ ทางชาวบ้านทีไ่ ปร่วมงานประมาณ 500 กว่าคน
เขาบอกว่าปีหน้า ถ้าหากว่าทางเทศบาลจะให้การสนับสนุนอย่างนี้ เราจัดใหญ่กว่านี้
ได้ไหม ขอเพิม่ งบประมาณจากทางเทศบาลได้ไหม จาก 50,000 บาท เป็น
100,000 บาท หรือสัก 80,000 บาท นะครับ เข้ากับร้อยปีบา้ นไผ่จดั ให้ยงิ่ ใหญ่
ไปเลย ฝากความหวังไว้กับทางท่านคณะผู้บริหารด้วย อีกเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งซุม้ ประตู
ทางเข้าซุม้ เฉลิมพระเกียรติ ท่านรองจิระบูรณ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านติดตาม
อยูต่ ลอดเวลาดีมาก ทําแล้วสวยเป็นสง่าราศีอย่างยิง่ แต่ชาวบ้านขออย่างหนึง่ ได้ไหม
ครับ เพราะทีป่ าู ยมันมีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปรากฏว่าคนทีเ่ ดินทางมาไม่รจู้ กั
พอเห็นปูายของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เลีย้ วเข้าไปปับ๊ เข้าไปในบ้านเกิง้ ไปถามว่า
สํานักงานเทศบาลอยูต่ รงไหน ชาวบ้านก็ต้องอธิบายบอกว่าคุณต้องกลับไปทางโน้น
เพิม่ ปูายสักหน่อยได้ไหม ให้มนั มีคาํ ว่าบ้านเกิง้ และก็ชุมชนย่อย ชุมชนย่อยติดเสาก็ได้
เสาทางด้านทิศตะวันตกชุมชนศรีบญ
ุ เรือง ชุมชนบ้านข่าพัฒนา เสาทางด้าน
ทิศตะวันออกให้มชี ื่อชุมชนหมูส่ พี่ ัฒนา ชุมชนปอบิด ชุมชนโพธิส์ วรรค์อย่างนี้
คนจะได้รจู้ กั ว่านีท้ างเข้าชุมชน แต่เดีย๋ วนีพ้ อเห็นปูายเลีย้ วเข้าไปเลย เพราะมีแต่
ชื่อสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฝากท่านคณะผู้บริหาร อีกเรือ่ งหนึง่ เตรียมไว้แล้ว
ว่าจะถาม แต่ปรากฏว่าท่านคณะผู้บริหาร ท่านรองจิระบูรณ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านได้รบี ตอบไปแล้ว คือ เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพราะขนาดนีก้ ็
ครึง่ ทางแล้วครับ ครึง่ ทางของงบประมาณ สิน้ มีนาคมก็คอื สิน้ ไตรมาสที่ 2 คือ
ไม่อยากจะให้ไปกระจุกอยูใ่ นไตรมาสที่ 3 ก็อยากจะให้เร่งดําเนินการ โดยเฉพาะ
งานทางด้านโครงสร้าง ด้านโครงสร้างมีความจําเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเร่งดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จในปีนนี้ ะครับ ถ้าหากเกิดว่าปีนมี้ นั หนาวมาก ร้อนมาก ถ้าฝนมาก
ตามมาอีก เราจะทํางานลําบาก เพราะฉะนัน้ อยากให้เร่งดําเนินการ โครงการของ
ชุมชนบ้านข่าพัฒนา ชุมชนศรีบญ
ุ เรือง ท่านได้ดาํ เนินการไปแล้วนะครับ
ฝากท่านประธานสภาไปยังท่านคณะผู้บริหารช่วยเร่งดําเนินการด้วย ขอบคุณมากครับ
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นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน ภาณุมาศ หล้ามณี
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเชิญท่านผ่าน ไทยรัก ค่ะ
นายผ่าน ไทยรัก
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ตามทีผ่ มได้รว่ มทํางานมาเป็นเวลา 2 ปี มานี้ ผมก็เป็นมาหลายสมัยรูส้ ึกว่า
การทํางานของฝุายบริหารชุดนี้ ผมยกนิว้ ให้เลยนะครับ ถนนบ้านเกิง้ ได้ตงั้ 4 - 5 สาย
แค่สองปี แต่น้ําไฟไม่ต้องห่วงสะดวกสบาย ยังเหลืออยูแ่ ค่สายเดียวทีม่ นั ยังขรุขระ
เดือดร้อนอยู่ คือ จากซอย 5 มันร่วมกันทัง้ 4 ชุมชน ออกไปทางวันปุา
ประมาณ 400 - 500 เมตร รูส้ ึกว่าเดือดร้อนมาก อยากให้ทา่ นออกไปดู
ถ้าแก้ไขตรงนีอ้ ย่างอื่นผมก็ไม่เรียกร้องเท่าไหร่หรอกครับ แต่ว่าทางรองนายกฯ
ฝุายท่านรองจิระบูรณ์ รูส้ ึกว่าการทํางานรวดเร็วทันใจ ตอนหน้าฝนถนนซอย 17
รูส้ ึกว่าเอาหินคลุกไปลง แม้จกั รยานก็เข้าไม่ได้ คนเดินเข้าก็ไม่ได้ ผมถาม
ท่านรองนายกฯ ท่านบอกว่าผมจะจัดการให้ให้ฝนหยุดตกเสียก่อน พอฝนหยุด
ท่านก็รบี จัดการให้เลย รูส้ ึกว่าสะดวกสบายชุมชนโพธิส์ วรรค์ก็ได้ ชุมชนปอบิดก็ได้
ชุมชนหมูส่ พี่ ัฒนา และชุมชนบ้านข่าพัฒนารูส้ ึกว่า 5 - 7 สาย รูส้ ึกว่าดีมากครับ
ขอขอบคุณ และขอชมเชยคณะผู้บริหารชุดนีค้ รับ ขอขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่าน ผ่าน ไทยรัก
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มดี ิฉัน
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ได้ตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด้
เรียนถามด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ
นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ผมขออนุญาตตอบข้อซักถามของ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล โดยเฉพาะเขต 3 ในส่วนของวาระอื่น ๆ ขออนุญาตตอบ
ข้อซักถามของท่านบุญเหลือ ท่านได้อภิปรายบอกว่าเห็นมีโครงการใหม่ ๆ เข้ามา
ในแผน แล้วโครงการเก่ายังอยูห่ รือไม่ จริง ๆ แผนพัฒนาเทศบาลก็มกี ารเข้า
ตามระเบียบวาระ ตามความจําเป็นจากความเดือดร้อนของพีน่ ้องประชาชน
ผ่านท่านประธานชุมชน ผ่านมาทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล และก็มาสูค่ ณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ถ้าพูดถึงเรือ่ งแผนยิง่ มากยิง่ ดี แต่ทา่ นบุญเหลือถามว่าโครงการทีจ่ ะ
ทําท่อระบายน้ํา ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ ผ่านมาโรงเรียนด้วย
ถ้าผมฟังไม่ผิด ผมคงไม่ระบุเรือ่ งเฉพาะทีท่ า่ นบุญเหลืออภิปราย ต้องขอเรียน
ในภาพรวมว่าโครงการต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นแผนพัฒนาเทศบาลไม่ว่าจะเป็นแผนระยะ
ปานกลาง 3 ปี ทีถ่ ามว่าทําไมโครงการนัน้ โครงการนีไ้ ม่รบี บรรจุเข้าสภา
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เพือ่ ขอรับความเห็นชอบ ต้องขอเรียนว่าโครงการมันเยอะ แล้วถ้าโครงการไหน
สมมุติว่าของเขต 1 มีโครงการลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาจจะต้องใช้
เม็ดเงิน 3 - 4 ล้านบาท โครงการเดียว มันก็จะมีปญ
ั หาไปกระทบเขต 2
กระทบเขต 3 ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ อย่างกรณีมกี ารพูดกันในส่วนของสะพาน
ทีผ่ ่านมาถนนแจ้งสนิทจากแยกเกียรติสินจะเป็นสะพานข้ามห้วยจิก ตัวนัน้ ตัวสะพาน
ตัวเดียวหลังจากมีการปรับปรุงถนนเป็นสีเ่ ลน โดยไม่มเี กาะกลางก็มบี างท่านบอกว่า
ทําไมไม่ทาํ สะพานคอนกรีต จริง ๆ แล้วตอนนีถ้ นนพร้อมสะพานอยูใ่ นเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพราะมีการโอนจากกรมทางหลวงตัง้ แต่ปสี ามเก้า
เพราะฉะนัน้ การประมาณการ ถ้าจะทําสะพานตัวนัน้ ตัวเดียว ถ้าจะใช้งบเทศบาล
ผมว่า ณ วันนีม้ สี ิบล้านแน่นอน โครงการขนาดนีจ้ ะต้องคุยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทัง้ 3 เขต ว่างบลงทุนเรามีแค่ 19 ล้านบาท ทีผ่ ่านมาก็ไม่ใช่เฉพาะโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง มันก็จะร่วมไปถึงการบริหารจัดการในภาพรวมทัง้ หมด
ทัง้ โครงการการกุศ
ลทัง้ อะไรต่ออะไร ฉะนัน้ เป็นไปได้ไหมถ้าโครงการใหญ่ ๆ จะต้อง
มีการปรึกษาหารือต้องมานัง่ คุยกันสัก 1 วัน สมมุติว่าสมาชิกอยากได้สะพาน
เรามานัง่ คุยกันว่างบ 10 ล้านบาท เรามาสละไหม 1 ปี ตรอก ซอก ซอยทีเ่ รา
รับปากพีน่ ้อง มันก็เดือดร้อนอีก ในส่วนของตรอกเล็ก ซอยน้อย ขยายเขตไฟฟูา
ขยายเขตน้ําประปา เพราะฉะนัน้ โครงการใหญ่ ๆ ถามว่าต้องทําไหมก็ต้องทํา
แต่ถ้าดูในงบลงทุนตามเทศบัญญัติ งบลงทุนตามรายได้ของเทศบาล ผมว่าตอนนี้
หลายโครงการทีท่ า่ นนายกเทศมนตรี และทีมคณะผู้บริหารมีข้อกังวลมาก
ถ้าจะใช้เงินอุดหนุนและเงินทีเ่ ทศบาลจัดเก็บได้เอง เพราะฉะนัน้ ต้องขอเรียนตอนนีก้ ็คง
จะค่อยๆ ทํา ค่อยๆ ไป ผมเชื่อแน่ว่าถนนพร้อมท่อระบายน้ําอีก 100 ปีก็ยงั ต้องทําอยู่
เพราะฉะนัน้ ต้องเรียนชี้แจงพีน่ ้องให้รบั ทราบกันสักนิดหนึง่ ว่าเทศบาลไม่หยุดยัง้
ทางท่านรองจิระบูรณ์ก็ได้แจ้งไว้แล้ว สองไตรมาสนีเ้ ราก็ออกงานไปได้เกือบครึง่ แล้ว
ถือว่าเป็นส่วนของการผลักดันงบประมาณอย่างรวดเร็ว ในส่วนของทางท่านภาณุมาศ
เมือ่ สักครูท่ า่ นได้กล่าวชม และขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ในส่วนของการจัดงาน
บุญพระเวสสันดร แล้วท่านบอกว่าปีหน้าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ปรับงบขึ้น อันนีเ้ ป็นการ
อภิปรายในสภาไม่ใช่เป็นการขอจากสภา ถ้าเกิดปีหน้าไม่ได้ ได้ 50,000 บาท
เหมือนเดิมจะกลายเป็นว่าผมของบไปแล้วทําไมได้เท่าเดิม มันจะเป็นปัญหาในโอกาส
ต่อไป เพราะว่าตอนนีเ้ ราไม่ได้ดูแลเฉพาะโครงการของทางวัดศรีบญ
ุ เรืองมันทุก
โครงการไม่ว่าจะเป็นหนองลุมพุกงานบุญตะไลยักษ์ บ้านเกิง้ ก็จะมีงานบุญบัง้ ไฟ
กิจกรรมต่าง ๆ วัดศรีบญ
ุ เรืองก็จะมีการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ งอีก
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพราะฉะนัน้ ตอนนีก้ ารบริหารจัดการงบประมาณ
เท่าทีม่ อี ยูก่ ็อยากจะให้ทา่ นสมาชิกเห็นถึงความจําเป็นจริง ๆ ว่าโครงการไหนเร่งด่วน
มันก็มาจากท่านสมาชิกทีบ่ รรจุเข้าไปในงบประมาณผ่านสภา ขอชี้แจงตามนีไ้ ปก่อน
ขอบคุณครับ

~ ๒๘ ~

นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
ทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ เรือ่ งปัญหาพีน่ ้องประชาชนเดือดร้อนอะไรมา
คณะผู้บริหารน้อมรับ เพือ่ นําไปพัฒนาในสิง่ ทีด่ ี ๆ ตามทีท่ า่ นบุญเหลือ เรือ่ งลือ
เรือ่ งไฟฟูาแสงสว่างถนนแจ้งสนิท ผมจะสัง่ ให้กองช่างไปสํารวจประมาณการ
เข้าในแผนไว้เลย ถ้ามีเงินงบประมาณอะไรทีต่ กมาผมจะรีบดําเนินการให้เลยนะครับ
เรือ่ งของท่านภาณุมาศ หล้ามณี ซุม้ เฉลิมพระเกียรติ ท่านนายกได้ปรึกษาหารือแล้ว
เรือ่ งชุมชนในบ้านเกิง้ เสาทัง้ สองข้างก็จะรีบดําเนินการให้ เพราะว่าตอนทีท่ า่ นมา
ปรึกษาหารือ คือ ว่ายังไม่ได้ตรวจรับ ตอนนีก้ ็ได้ดาํ เนินการสัง่ ร้านแล้วเสร็จสิน้ ก็จะ
รีบดําเนินการให้ ก่อนสงการณ์นพี้ นี่ ้องประชาชนก็จะได้เห็นทางเข้าชุมชนต่าง ๆ
ในบ้านเกิง้ เพราะว่าท่านนายกได้สงั่ ให้รบี ดําเนินการโดยเร่งด่วน เพราะว่าใครผ่านไป
ผ่านมาจะได้รู้ เทศบาลไม่ได้อยูต่ รงบ้านเกิง้ เทศบาลอยูท่ นี่ ี้ เพราะท่านเป็นห่วงเป็นใย
ด้วย เพราะว่าท่านไปงานบุญพระเวสสันดรก็ได้เห็นว่าเสาทําไมมันโล้น ๆ ก็รบี
เรียกผมไปสัง่ ให้รบี ทําปูายทางเข้าบ้านเกิง้ โดยเร่งด่วน เพราะว่าตอนนัน้ ทีท่ า่ นมา
ปรึกษาหารือก็คอื ว่ายังไม่ได้ตรวจรับ ตอนนีผ้ มได้สงั่ ให้ทางร้านดําเนินการแล้วนะครับ
เรือ่ งของท่านผ่าน ไทยรัก เรือ่ งถนนหนทางต่าง ๆ ผมจะให้ทางกองช่างประสานกับ
ท่านผ่าน ไทยรัก จะได้รว่ มกันพัฒนา ผมขอขอบคุณหน่วยทันใจ ไม่ว่ากองสาธารสุขฯ
ไม่ว่ากองช่าง หน่วยต่าง ๆ ทีร่ ว่ มกัน หน่วยทันใจก็ถือว่าเป็นหน่วยของท่านนายกฯ
ทีไ่ ด้ตงั้ ขึ้นมา มีปญ
ั หาอะไรก็ติดต่อร้อยตรีบวั ทอง โลขันธ์ เป็นผู้ดาํ เนินการ
ถ้าติดต่อท่านนายกฯ ไม่ได้ก็ติดต่อท่านรองนายกฯ จะรีบสัง่ การให้ บางครัง้ มันไป
ไม่ทนั เวลาก็ต้องขออภัยด้วย ถ้าวันนีไ้ ม่ทนั พรุง่ นีก้ ็จะได้ดาํ เนินการให้ ผมขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกทีเ่ ป็นห่วงเป็นใยไม่ว่าถนนหนทาง น้ําไม่ไหล ไฟไม่สว่าง หน่วยทันใจ
พร้อมทีจ่ ะดําเนินการให้ ท่านนายกฯ สัง่ มาให้ทาํ งานสัง่ ให้มาลุยเลยครับ
ขอขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ ทีไ่ ด้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้รว่ มสังเกตการณ์ทกุ ท่าน
วันนีต้ ้องขอขอบพระคุณทาง
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทีไ่ ด้สร้างแนวทางทีพ่ ัฒนาผลประโยชน์ของส่วนรวม
เรือ่ งหนึง่ ขึ้นมา คือ เรือ่ งการโอนถ่ายภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารมาเป็นของ

~ ๒๙ ~

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึง่ เราก็คงต้องขับเคลือ่ นร่วมกัน วันนีถ้ ือว่าเป็นวันทีเ่ รา
ได้เริม่ ต้นเป็นน้ําหนึง่ ใจเดียวกัน โดยฝุายบริหาร ผมได้เดินออกไปตัง้ แต่วันที่ 2
มีนาคม ทีส่ ภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ในส่วนของเราวันนีก้ ็เดินต่อเนือ่ งให้เป็นลูกคลืน่
เพือ่ ทีจ่ ะให้เรือ่ งสําเร็จ อยากจะฝากท่านสมาชิก ถ้าหากว่าท่านใดมีความสัมพันธ์
อันดีกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใดก็ตามก็อยากให้ฝาก
ทําความเข้าใจกับท่านด้วย เพราะว่าเท่าทีผ่ มดู ผมไปประชุมสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ในบางพืน้ ที่ บางจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้
อุดหนุนงบประมาณอย่างมากเลยให้กับเทศบาล ยกตัวอย่างเช่น เพือ่ นผมเป็นนายกฯ
อบจ.ชลบุรี คือ คุณวิทยา คุณปลืม้ ซึง่ เป็นบุตรชายของท่านกํานันเปฺาะ เขาได้มี
แนวคิดทีจ่ ะช่วยเทศบาลทํางานอย่างชัดเจนเลย เทศบาลบ้านบึงซึง่ เซ็น
MOU กับเรา
ได้งบจาก อบจ.ปีหนึง่ 20 ล้านบาท ทีจ่ ะพัฒนาเรือ่ งราวต่าง ๆ ให้เป็นความสําเร็จ
ร่วมกันระหว่างเทศบาลกับ อบจ. สมมุติอย่างของเราท่านเห็นโครงการใหญ่ ๆ
ทีเ่ วลาประชุมแผนหลายคนอยากจะได้ อย่างถนนเส้นเกษตรสินออกไปทางหลักสิบสี่
ทะลุไปทางถนนแจ้งสนิท งบไม่น้อยกว่า 30 - 40 ล้านบาท แน่นอน ทัง้ ถนน
ทัง้ สะพาน ถ้า อบจ. สนับสนุนเรานีเ้ กิดขึ้นได้ แต่ถ้าใช้งบเทศบาลไปทําก็ต้องวัดใจ
ท่านสมาชิกว่าท่านจะยอมสละงานตามตรอก ซอก ซอยทีท่ า่ นเป็น สท.ไหม
ถ้าท่านยินยอมสละก็ใช้งบเทศบาลทุม่ ไปได้ แต่จะได้เรือ่ งเดียวใหญ่ ๆ ต่อ 1 ปี
ผมคิดว่าท่านสมาชิกเราหลายท่านสนิทกับท่านสมาชิกสภาอบจ.ก็อยากจะให้อธิบาย
ให้ทา่ นเหล่านีฟ้ ังว่าถ้าหากว่าท่านจะทําแผนให้สามารถดูแลเทศบาลเราได้
ท่านจะหวังความนิยมจากชาวบ้านมันก็เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั แน่นอนอยูแ่ ล้ว แต่ว่าไม่ทาํ
อะไรเลย บางทีก็มาสร้างเรือ่ งสร้างปัญหา ในบางท่านนะครับ จุดประเด็นอะไรทีม่ นั
เป็นความขัดแย้งอยูเ่ รือ่ ย นอกจากไม่ได้คะแนนนิยมแล้วก็ยงั ได้ความเสือ่ มศรัทธาด้วย
ผมเห็นถนนเส้นทีเ่ ราจะออกไปทางหนองแวงโอง ท่านนายกเทศมนตรีตาํ บลในเมือง
ท่านก็ว่าถ้าทาง อบจ. มาช่วยทําสีเ่ ลนได้เลยถนนเส้นนี้ แล้วเป็นเอกลักษณ์ของบ้านไผ่
ด้วยทีม่ ถี นนสีเ่ ลน 2 เส้น คือ จากถนนเจนจบทิศเราทะลุหนองแวงโองกับมิตรภาพ
ซึง่ จะเป็นหน้าตาทีส่ ง่างามของเมืองบ้านไผ่เราทัง้ หมด แต่วันประชุมเท่าทีผ่ มทราบ
จากท่านรองนิวัฒน์ก็ไม่มที า่ นสจ. ไปประชุมแม้แต่ทา่ นเดียว ยังนีเ้ ราจะทํายังไง
ต่างจากจังหวัดชลบุรี ทีเ่ พือ่ นผมเป็นนายกฯ อบจ. คุณวิทยา เขาถามเลยว่าเทศบาล
คุณขาดอะไร ขาดโรงเรียนให้โรงเรียน ขาดถนนให้ถนน เพราะ อบจ. คือ เจ้าของ
เงินทัง้ หมดนะครับ ภาษีล้อเลือ่ นทีม่ าจากพวกเราขับขี่ยานพาหนะ ซือ้ รถ อบจ. เอาตังค์
ไปใช้แล้วครับ แต่ก่อน 100
% พอผมมาเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น ได้หารือท่านเกรียงไกรว่าแบ่งเขามาหน่อยได้ไหม เพราะว่ารถก็วิ่ง
ในเขตเทศบาล แต่ภาษี อบจ. เอาไปใช้คนเดียวได้ยงั ไง เลยแบ่งมาแค่ 20
% ขณะนี้
แล้ว 20 % ต้องมาแบ่งกับ อบต. อีกไม่ใช่ให้เทศบาล 20 % เราต้องแบ่ง อบต.
คนละครึง่ อีกครับ ข้อเท็จจริงคืออย่างนี้ เพราะฉะนัน้ หลายท่านทานกาแฟกับ สจ.

~ ๓๐ ~

บ่อย ๆ ฝากอธิบายเขาหน่อยว่ากินกาแฟไม่ต้องกินก็ได้เอางบประมาณมาให้ดีกว่า
แล้วมันจะเกิดประโยชน์ ไม่งั้นการพัฒนาเราก็ต้องทําใจ ว่ามันไม่ได้โครงการละ
30 - 40 ล้านบาท เยอะ ๆ อย่างนัน้ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาให้จบทีเดียวเลย ยกเว้นเรา
เสียสละร่วมกัน ซึง่ ท่านก็ต้องทําใจว่าตามชุมชนมันจะไม่ได้โครงการเล็ก ๆ มันจะได้
ใหญ่ ๆ อันเดียว ซึง่ ผมเองทําทุกอย่างได้ พีน่ ้องอยากได้แบบไหน ผมจัดให้หมด
พอบอกท่านรองจิระบูรณ์ว่าประชุมสมาชิกอยากได้แบบไหน ผมสัง่ การได้หมด
แต่ถ้าท่านอยากได้เรือ่ งใหญ่มนั จะตรงใจผม เพราะว่าบ้านเมืองจะได้เดินไปข้างหน้า
แต่ถ้าเราไม่พร้อมจะทําเรือ่ งใหญ่จะทําเรือ่ งเล็กก่อนก็ไม่ว่ากัน อันนีค้ อื หลักการพัฒนา
ในส่วนนีก้ ็กราบเรียนว่าผมได้ไปประชุมกับท่านอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2559 พูดถึงเรือ่ งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
พูดถึงเรือ่ งของการลงประชามติ และหลาย ๆ เรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์สาํ หรับท้องถิน่
แล้วตอนบ่ายก็มาพบท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านสมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์ ซึง่ ดูแล
ฝุายเศรษฐกิจ ท่านก็ได้ให้แนวคิดและความเห็นตลอดจนถึงการผลักดัน ซึง่ น่าจะจบ
แล้วในวันนีก้ ็คอื การอนุมตั ิให้ทอ้ งถิน่ ใช้เงินสะสมมาดําเนินโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์
ในท้องถิน่ ได้ แต่ต้องอยูภ่ ายใต้ 5 แนวทาง คือ 1. เรือ่ งน้ํากินน้ําใช้ 2. น้ําเพือ่
การเกษตร 3. เศรษฐกิจพอเพียง 4. การท่องเทีย่ วในท้องถิน่ 5. การใช้ยางพารา
ในการก่อสร้าง ตอนนีผ้ มก็ให้ทา่ นผู้อํานวยการกองคลัง ได้สาํ รวจว่าถ้าตามทีอ่ นุมตั ิ
มาตามนี้ เราจะมีเงินสะสมมาทําโครงการในกรอบ 5 ประเภทนีไ้ ด้กบี่ าท แล้วเราก็จะ
มาหารือกันในสภาเทศบาลในรอบเร็ว ๆ นีอ้ ีกครัง้ หนึง่ นะครับ อันนีก้ ็เป็นข่าวดีทจี่ ะ
เติมเต็มส่วนทีท่ า่ นสมาชิกได้นาํ เสนอ ว่าอะไรทีเ่ คยเสนอมาแล้วยังไม่ได้ทาํ แต่ต้อง
สอดคล้องใน 5 ประเภทนีน้ ะครับ แล้วทีส่ าํ คัญผมอยากจะเรียนคณะกรรมการของเรา
มีคณะกรรมการจัดทําแผน คณะกรรมการพัฒนาแผน ผมอยากให้เราเสนอโครงการ
มาเยอะ ๆ เลย เสนอเพือ่ ทีจ่ ะให้มนั มีอยูใ่ นแผน 3 ปี พอมีโครงการมาจากกระทรวงใดก็
ตามเราต้องเอาในแผน 3 ปีเรา เพือ่ จะเอางบประมาณของกระทรวงทีเ่ ราไปขอมา
จัดให้มนั คูก่ ันให้ได้ ขอขอบคุณอีกครัง้ หนึง่ สําหรับข้อเสนอแนะดี ๆ กับพีน่ ้องเราทุก
ภาคส่วนนะครับ ขอบคุณครับ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ ทีไ่ ด้ตอบคําถาม ของสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มี
ทาหน้าทีแ่ ทนประธานสภาฯ ดิฉันก็ขออนุญาตในนามของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ต้อง
ขอขอบพระคุณทางท่านประธานคณะกรรมการชุมชน ทีใ่ ห้เกียรติสละเวลาเข้าร่วม
สังเกตการณ์ และพร้อมกันนีก้ ็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ทีไ่ ด้เข้ามาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอปิด
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