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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559
ในวันพุธที่ 8 เดือน มิถุนายน 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. นายนริศ อินทรกาแหง รองนายกเทศมนตรี
7. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์ ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
8. นายปรีชา มุกนาพร ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
9. ร้อยตรีบวั ทอง โลขันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
10. นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายจาลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายพิรนิ ตุละรัต
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายปัญญา บัวแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
15. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายคาพันธ์ สีดอนซ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายกาพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายเกษม ชวฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายจิรนันท์
เกียรติชัยพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายผ่าน ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล
21. นางจงจิต
แซ่เหีย
สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายนพดล พลภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายบุญเหลือ เรือ่ งลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายภาณุมาศ หล้ามณี
สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายสุวัฒน์ สุทธิ
เลขานุการสภาเทศบาล
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
2. นายจานงค์ โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโนนสวรค์
3. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
4. นางหนูพิน เชื้อบัณฑิต ประธานชุมชนไผ่เก่า
5. นายเสรี คาภักดี ประธานชุมชนซอยแก้วทรานี
6. นางบุญสวย อินทรสงเคราะห์ ประธานชุมชนบ้านไผ่พัฒนา
7. น.ส.ยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนอุตรนคร
8. นายสุรศักดิ์ โพธิยา ประธานชุมชนโนนสะอาด
9. นายสมชาย โมกไธสง ประธานชุมชนสมประสงค์
10. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผู้อานวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
11. นายณัฐกานต์ รัตนปัญญา ประชาชนชุมชนบ้านไผ่เก่า
12. ร.ต.ท.สุนันท์ เค้าแคน รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ (ตัวแทน ผกก.สภ.บ้านไผ่)
13. นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
14. นายสุวัฒน์ เทาใหม่ ผู้จดั การสถานธนานุบาลบ้านไผ่
15. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
16. นางวาสนา พิทกั ษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
17. นางกรองกาญจน์ ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
18. นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
19. นายทองใบ ทองมา ประธานชุมชนประเสริฐแก้ว
20. นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค์
21. นางศิรวิ รรณ ปักษี ผู้อานวยการกองการศึกษา
22. ว่าทีร่ อ้ ยเอกวัทธิ ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
23. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมนั ต์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
24. นายบารุง พรหมรัตน์ ประธานชุมชนศาลเจ้า
2
25. นายเจริญ ระวิระ ประธานชุมชนห้วยทราย
26. นายสุพล บุตรศรี ประธานชุมชนเจนจบทิศ
27. นายชัชวาล ช่ามะณี รองผู้อานวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
28. นางสงวน พาบุ ประธานชุมชนหนองแคน
29. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
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30. นายสุทธิ ขันแพง พนักงานจ้างตามภารกิจ
31. นายกฤษฎ์
ชัยมาตย์ ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
32. นายเนรมิตร มูลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
33. นายประหยัดทรัพย์ อาวจาปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
34. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
35. น.ส.ยุวนิต เพิม่ ยินดี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
36. นายทองแดง ธรรมีภกั ดี ประธานชุมชนหลัก
37. นางจิราภา ปฏิกานัง ประธานชุมชนคลองชลประทาน
38. นางละมัย ต่ายทรัพย์ ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์
39. นายสุพจน์ เกตุกุมสี ประธานชุมชนหนองลุมพุก
40. นางมลิวรรณ สารบรรณ ประธานชุมชนตลาด 1,2,3
41. นายอุเทน พลขันธ์ ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
42. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
43. นางสุภาภรณ์ คาภูเงิน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
44. น.ส.ลัดดาวัลย์ ความหมัน่ หัวหน้าฝ่ายแผนทีภ่ าษีฯ
45. นายรพีพงศ์ ปลัง่ ศิริ ผู้ช่วย.จพง.ประชาสัมพันธ์
46. นายบุญเรือง เอ้วะเมมาต๊ะ ประธานชุมชนศรีบญ
ุ เรือง
47. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนาศีล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
48. นางเล็กนภา พรมมาซุย จพง.การเงินและบัญชีชานาญงาน
49. นางจีรพันธ์ เนตรพิฑูร จพง.ธุรการชานาญงาน
50. นายศรายุทธ ดารินรัมย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
51. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
52. นางทัศชญา พุทธศรี ลูกจ้างประจา
53. นายแอนนา ศรีนวกุล ลูกจ้างประจา
55. น.ส.ธิชา ภานุรกั ษ์ พนักงานจ้างเหมา
56. น.ส.พัชรียา เพียยุระ จพง.ธุรการปฏิบตั ิการ
57. นางสนอง ฤทธิค์ า พนักงานจ้างเหมา
58. น.ส.อรสา เถาหมอ ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
59. น.ส.จิรารัตน์ ศรีคล้าย ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
60. น.ส.ปวีณา พงษ์อุดทา ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
61. น.ส.ดุษดี วันเพ็ญ ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
62. นายสมจิตร ประทุมรุง่ ผู้ช่วย จนท.สันทนาการ

14

๔
63. นายกิตตินาถ แสนสิน พนักงานจ้างเหมา
64. น.ส.บังอร กันหาบาง จพง.ธุรการปฏิบตั ิการ
65. นางภัทรภร สุวรรณสม จพง.ธุรการชานาญงาน
66. นายภาสกา แก้วประกอบ นักวิชาการพัสดุชานาญงาน
67. นางสุกัญญา จันทร์ภกั ดี หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
68. น.ส.วรรณภา วงษ์จนั ลา ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
69. น.ส.อมรรัตน์ ขุ่มด้วง ชุมชนหนองลุมพุก
70. นายปราโมทย์ มามุกดา ชุมชนปอบิด
71. นายธนวัฒน์ เทศนะ ชุมชนประปา
72. น.ส.อารียา ขอนเติง ชุมชนปอบิด
73. น.ส.วรินทร ลิมสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
74. น.ส.มลฤดี ไสยกิจ ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
75. น.ส.วิชุดา นารินทร์ พนักงานจ้างเหมา
76. น.ส.สุภาภรณ์ วรรณศรี พนักงานจ้างเหมา
77. น.ส.อัญรินทร์ สกุลศรีไกรสิน นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
78. นายเอกชัย ขาชัยภูมิ วิศวกรโยธาปฏิบตั ิการ
79. นายนิวัฒน์ ชัยพัฒนเวช นายช่างโยธาชานาญงาน
80. นายสุชาติ ชื่นกมล จพง.ป้องกันฯชานาญงาน
81. นายถนัด หรรษาวงศ์ พนักงานเทศกิจ
82. นายปราโมทย์ เพียรแก้ว พนักงานเทศกิจ
83. นายพุฒิพงศ์ ทาตา พนักงานเทศกิจ
84. นายอภิจริ สิน วงษ์วิเชียรหาญ พนักงานเทศกิจ
85. นายสรนัย หวานขม จพง.เทศกิจปฏิบตั ิงาน
86. นางเพียงใจ ป้องชารี จพง.ทะเบียนชานาญงาน
87. นางภาวิณี สุทธิ นักจัดการงานทะเบียนชานาญการ
88. นายอาทิตย์ ประวันโน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
89. นางดรุณี วิศิษฐ์ชาติ รองปลัดเทศบาล
90. น.ส.พันธ์วิรา พลกล้าหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
เมือ่ ได้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญประธาน
สภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สวัสดีคะ่ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล และท่านผู้มเี กียรติทกุ ท่าน วันนีเ้ ป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ขณะนีม้ สี มาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว
ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญค่ะ
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เลขานุการสภาเทศบาล
เรือ่ ง เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559
ตามมติทปี่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมือ่ คราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2559 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม
2559 ได้มมี ติกาหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2559 ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป นัน้
เพือ่ ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามความนัยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2559 ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน
30 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) พัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล
(นางพัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ทีจ่ บไปแล้วนัน้ เป็นประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรือ่ ง การเปิดประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559 ต่อไปดิฉันจะ
ดาเนินการตามระเบียบการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ทีป่ ระธานจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
วันนีม้ เี รือ่ งทีจ่ ะแจ้งให้ทราบ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาล
1 . เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มกี ารประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) การแก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 5
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ กองวิชาการและ
แผนงาน ได้ส่งเอกสารให้ทา่ นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน

๖
2

. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มกี ารประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 ซึง่ กองวิชาการและแผนงาน ได้ส่งเอกสารให้ทา่ นเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศให้ทรา บโดยทัว่ กัน
3. จากทีส่ ภาเทศบาลได้เสนอญัตติขอรับโอนภารกิจด้านสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมาให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ
ทางคณะผู้บริหารได้ หารือไปทางคณะกรรมการการกระจายอานาจ ซึง่ ทาง
คณะกรรมการการกระจายอานาจได้ชี้แจงแนวทางการดาเนินการตามแผนการ
กระจายอานาจ (ฉบับที่ 2) ได้กาหนดหลักการของแผนฯ ดังนี้ ภารกิจทีถ่ ่ายโอน
ให้แก่เทศบาลและ อบต. หากเทศบาลและ อบต.ยังไม่พร้อมทีจ่ ะรับโอนภารกิจ
ให้ส่วนราชการถ่ายโอนให้ อบจ.รับไปดาเนินการแทนก่อน และเมือ่ เทศบาล และ
อบต.มีความพร้อมและประสงค์รบั โอนภารกิจเมือ่ ใดให้ อบจ. ถ่ายโอนภารกิจนัน้
ให้แก่เทศบาล และ อบต.เจ้าของพืน้ ทีร่ บั ไปดาเนินการทันที สภาเทศบาลจึง
ขอขอบคุณท่าน ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
ทีไ่ ด้ติดตามเรือ่ งนี้
4. เนือ่ งในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย. 2559 จึงขอเชิญชวนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนแต่งกายด้วยเสือ้ สีเหลือง เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
5. วันนีส้ มาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม แต่มสี มาชิกสภาเทศบาล
ขออนุญาตลาป่วย 1 ท่าน คือ นายวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 จึงขอแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบค่ะ
มติทปี่ ระชุม -รับทราบ-ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
-สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559 ซึง่ รายงานการประชุมได้ส่งให้
ท่านสมาชิกทุกท่าน ก่อนล่วงหน้านีแ้ ล้วนะค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ขอเชิญค่ะ ท่านบุญเหลือ เรือ่ งลือ เชิญค่ะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน สาหรับรายงานการประชุมหน้า 12
บรรทัดที่ 23 ข้อความ “มันขาดทุนพีห่ มอจะเอาไปหรอ” แก้ไขเป็น
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“มันขาดทุนไปพีห่ มอจะเอาไปหรือ”
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอขอบคุณค่ะ เมือ่ สักครูท่ า่ นบุญเหลือ เรือ่ งลือ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 12 บรรทัดที่ 23 “มันขาดทุนพีห่ มอจะ
เอาไปหรอ” แก้ไขเป็น “มันขาดทุนพีห่ มอจะเอาไปหรือ” ขอผู้รบั รองด้วยค่ะ
(รับรองถูกต้อง)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิน่ พ.ศ.2547 ข้อ 33 วรรค 2 การแก้ไขถ้อยคาในรายงาน
การประชุมให้กระทาโดยมติของทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ดังนัน้ ดิฉันขอมติ
ทีป่ ระชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการแก้ไข
ถ้อยคากรุณายกมือด้วยค่ะ (เห็นชอบถูกต้อง) มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข
อีกหรือไม่คะ่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติทปี่ ระชุม ท่านใดเห็นชอบรับรอง
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2559
เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2559 กรุณายกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุม
--เห็นชอบเป็นเอกฉันท์-ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติที่ 4 / 2559 เรื่อง
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจ้งสนิท ซอย 13 (ต่อเนือ่ ง)
(กองช่าง)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจ้งสนิท ซอย 13 (ต่อเนือ่ ง)
(กองช่าง) ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารค่ะ
ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือ่ ขอแก้ไข
เปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2559 เนือ่ งจาก
งบประมาณ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
งบลงทุน หมวด ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจ้งสนิท ซอย 13 (ต่อเนือ่ ง) ตัง้ ไว้ 308,000
บาท ดังนัน้ เพือ่ ให้รายละเอียดคาชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาล มีความถูกต้องตามสถานทีท่ จี่ ะดาเนินการก่อสร้าง ตามโครงการทีไ่ ด้รบั
อนุมตั ิงบประมาณ จึงจาเป็นต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณ จานวน 1
โครงการ รายละเอียดดังนี้
คาชีแ้ จงงบประมาณ (เดิม)
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจ้งสนิท ซอย 13 (ต่อเนือ่ ง) ตั้งไว้
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308,000.- บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจ้งสนิท ซอย 13
(ต่อเนือ่ ง) โดยทาการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตาราง
เมตร พืน้ ทางหินคลุกบดอัดแน่นไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ รายละเอียดตาม
แบบทีเ่ ทศบาลกาหนด (จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) แก้ไข/
เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 13 โครงการ ที่ 16
คาชีแ้ จงงบประมาณ (ทีข่ อแก้ไข)
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเจนจบทิศ ซอย13(ต่อเนือ่ ง)
ตัง้ ไว้
308,000.- บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเจนจบทิศ ซอย 13
(ต่อเนือ่ ง) โดยทาการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตาราง
เมตร พืน้ ทางหินคลุกบดอัดแน่นไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพ รายละเอียดตาม
แบบทีเ่ ทศบาลกาหนด (จากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) แก้ไข/
เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 5 โครงการที่ 5
ทัง้ นี้ แก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2541 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง ทีท่ าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือเปลีย่ นแปลงสถานทีก่ ่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิน่
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
(ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแจ้งสนิท ซอย 13 (ต่อเนือ่ ง)
(กองช่าง) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญคุณภาณุมาศ หล้ามณี ค่ะ
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นายภาณุมาศ หล้ามณี
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่านครับ ผมสังเกตเห็นหลายโครงการจะใช้คาว่า
“ประมาณการ” ก่อนทีจ่ ะทาโครงการช่างได้มกี ารออกไปสารวจพืน้ ทีจ่ ริงหรือไม่ ว่า
มีพนื้ ทีจ่ ริงกว้าง x ยาวเท่าไหร่ ก่อนทีจ่ ดั จัดทาโครงการต่าง ๆ ผมขอคาชี้แจงเรือ่ งนี้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่านภาณุมาศ หล้ามณี
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ขอตอบข้อซักถามท่านภาณุมาศ หล้ามณี สาหรับ
การประมาณการตามโครงการต่าง ๆ ปัจจุบนั การจัดซือ้ -จัดจ้าง จะต้องอิงราคา
กลางจากราคาพาณิชย์จงั หวัด ซึง่ เป็นราคาทีไ่ ม่คงที่ มีขึ้น -ลง ตามสภาวะเศรษฐกิจ
จึงต้องมีการประมาณการไว้เบือ้ งต้นก่อน จึงนาเรียนท่านสมาชิกรับทราบครับ
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามท่านสมาชิก ของ
ประธานสภาเทศบาล ท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติทปี่ ระชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกท่านใดอนุมตั ิ ญัตติ
ขออนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยแจ้งสนิท ซอย 13 (ต่อเนือ่ ง) (กองช่าง) กรุณายกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุม
--อนุมัติเป็นเอกฉันท์-ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติที่ 5 / 2559 เรื่อง
ญัตติขออนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาล
(กองช่าง)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ ง ญัตติขออนุมตั ิใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล (กองช่าง) ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ค่ะ
ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือ่ ขออนุมตั ิใช้จา่ ยเงิน
สะสม เนือ่ งจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดาเนินการโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานและแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร ซึง่ ถนนสายต่าง ๆ ทีจ่ ะดาเนินการก่อสร้างเป็น
ถนนสายหลักทีร่ าษฎรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และบุคคลทัว่ ไปใช้สัญจรเป็น
จานวนมาก ซึง่ เป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้าท่วมขังเมือ่ เวลาฝนตกหนัก ทาให้ประชาชน
สัญจรไปมาลาบากได้รบั ความเดือดร้อนมาก เกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ยครัง้ เพือ่ เป็นการ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทาให้คณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ้น การเดินทางสัญจรของ

๑๐
ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และโครงการปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์หนองสิม เพือ่ ให้มแี หล่งน้าเพือ่ การเกษตรและมีพนื้ ทีก่ ารกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งในการอุปโภคบริโภค การป้องกันสาธารณะภัย และเพือ่ การสนับสนุนการ
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังนัน้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้า และปรับปรุงภูมทิ ศั น์หนองสิม ภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จานวน 10 โครงการ เป็นเงินทัง้ สิน้ 16,505,000
บาท (สิบหกล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
งบลงทุน
ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
รวม 16,505,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้าซอยแยกซอยศาลเจ้าด้านทิศ
ใต้ (ซอย หน้าบ้านพ่อสี) จานวน 1,474,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้าซอยแยกซอยศาลเจ้าด้านทิศใต้ (ซอยหน้าบ้านพ่อสี) โดยเริม่ จาก
โครงการเดิมไปทางทิศใต้ ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร
ความยาวประมาณ 237.00 เมตร หรือพืน้ ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 711.00
ตารางเมตร พืน้ ทางลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้า
ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ
10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทัง้ สองข้างยาวประมาณ
474.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4
หน้า 6-1 โครงการที่ 3
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 จานวน
1,728,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 โดยเริม่ จากแยกถนนหนองลุมพุก ไปทางทิศตะวันออก
ถึงถนนยิง่ ยง หนองลุมพุก ก่อสร้างท่อระบายน้าค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร
พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 540.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-

๑๑
2561) แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 5 โครงการ
ที่ 1
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนโพธิช์ ัย (เริม่ จาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรูถ้ ึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) จานวน 6,280,000
บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ถนนโพธิช์ ัย (เริม่ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรูถ้ ึงโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่) ช่วงที่ 1 ทาการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 214.00 เมตร หรือพืน้ ที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร พืน้ ทางเดิมบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร และ
ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ
ระบายน้ารวมบ่อพักและรางวีทงั้ สองข้าง ความยาวรวมประมาณ 428.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด ช่วงที่ 2 ทาการก่อสร้างท่อระบาย
น้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุก
ระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ารวมบ่อพัก
และรางวีทงั้ สองข้าง ความยาวรวมประมาณ 280.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด ช่วงที่ 3 ทาการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. อัด
แรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก
ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ
429.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
พืน้ ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร พืน้ ทางลูกรังบดอัดแน่น หนา
0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า
6-2 โครงการที่ 4
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 จานวน 1,595,000
บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเจริญสุข 2 โดยเริม่ จากถนนโนนสว่างไปทางทิศตะวันออก ก่อสร้างท่อระบาย
น้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุก
ระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทัง้ สอง
ข้างยาวประมาณ 714.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด

๑๒
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 6-5 โครงการที่ 5
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจากแยกศูนย์บา้ นเกิง้ ไปถึงสะพาน (วัดป่า
ปทุมธรรมวราราม) จานวน 726,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจาก
แยกศูนย์บา้ นเกิง้ ไปถึงสะพาน(วัดป่าปทุมธรรมวราราม) โดยเริม่ จากแยกศูนย์บา้ น
เกิง้ ไปทางทิศตะวันตกจนถึงสะพาน ทาการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ความยาวประมาณ 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร พืน้ ทางลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร พร้อม
บดอัดแน่นไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ พร้อมท่อลอด ความยาว 8.00 เมตร
จานวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4
หน้า 2 โครงการที่ 2
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์
จานวน
2,508,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ โดยเริม่ จากถนนแจ้งสนิท ไปทางทิศเหนือ ก่อสร้างท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก
ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อ
พักยาวประมาณ 681.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่
5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 3 โครงการที่ 4
7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยอาม่าอพาร์ทเมนต์ (ข้างร้านชาบู
อินดี)้ จานวน 458,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
อาม่าอพาร์ทเมนต์ (ข้างร้านชาบูอินดี้) โดยเริม่ จากถนนเจ้าเงาะ ไปทางทิศเหนือ
(ซอยตัน) ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวท่อรวมบ่อพักทัง้ สองข้างยาวประมาณ 218.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข/
เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 4 โครงการที่ 5
8. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเข้าโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทศิ
(ชุมชนหลักสิบสี)่ จานวน 430,000 บาท

๑๓
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเข้าโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทศิ (ชุมชนหลักสิบสี)่ โดยเริม่ จากถนนสุขสาราญ
ไปทางทิศตะวันตกถึงโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทศิ ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. อัด
แรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ
10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทัง้ สองข้างยาวประมาณ
178.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาลกาหนด จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 3-37 โครงการที่ 72
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ
ซอย 10 จานวน 806,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 10 โดยเริม่ จากแยกถนนทองประเสริฐ
ซอย 8 ไปทางทิศตะวันตก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า
411.00 ตารางเมตร พืน้ ทางเดิมปรับเรียบ ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ
รวมบ่อพักทัง้ สองข้างยาวประมาณ 274.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/
เพิม่ เติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 3 โครงการที่ 3
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
รวม 500,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์หนองสิม จานวน 500,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์หนองสิม โดยทาการ
ขุดลอกหนองสิม กว้างประมาณ 28.00 เมตร ยาวประมาณ 75.00 เมตร ลึก
ประมาณ 3.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แก้ไข/เปลีย่ นแปลง/
เพิม่ เติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 2 โครงการ ที่ 1
ขณะนีเ้ ทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีเงินสะสม จานวน
17,704,701.89
บาท ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 และนามาใช้ในครัง้ นี้ จานวน 16,505,000
บาท (สิบหกล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) การใช้จา่ ยเงินสะสมในครัง้ นีไ้ ด้ถือปฏิบตั ิ
ตาม

๑๔
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อาจใช้จา่ ยเงินสะสมได้ โดยได้รบั อนุมตั ิจากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึง่ อยูใ่ นอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ซึง่ เกีย่ วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเ่ ป็นการ
เพิม่ พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือกิจการทีจ่ ดั ทาเพือ่ บาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นีต้ ้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หรือกฎหมายกาหนด
(
2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ต้องดาเนินการก่อหนีผ้ ูกพันให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ปีถัดไป
หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให้การใช้จา่ ยเงินสะสมนัน้ เป็นอันพับไป
ทัง้ นี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มียอดเงินคงเหลือสะสมเพียง
พอทีจ่ ะจ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จา่ ยเงินสะสมให้
คานึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
2. หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว. 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.3 ลักษณะและประเภทโครงการทีส่ ามารถนาเงินสะสมไปใช้จา่ ยได้
2.3.2 ให้กระทาได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึง่ อยูใ่ นอานาจหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการทีเ่ ป็นการ
เพิม่ พูนรายได้ หรือกิจการทีจ่ ดั ทาขึ้นเพือ่ บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 ข้อ 89
โดยพิจารณาให้ความสาคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) สนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) โครงการเกีย่ วกับการปรับปรุงหรือจัดให้มแี หล่งน้าด้านการเกษตร เช่น
ฝายแก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน้า สระขนมครกในพืน้ ทีก่ ารเกษตร การขุดสระ
บ่อบาดาลเพือ่ การเกษตร เป็นต้น

๑๕
(3) ปรับปรุงหรือจัดให้มแี หล่งน้าเพือ่ การอุปโภคบริโภค เช่น ประปา
หมูบ่ า้ น ถังเก็บน้ากลางหรือถังเก็บน้าฝนในทีส่ าธารณะ โอ่งน้า บ่อบาดาลเพือ่ การ
อุปโภคบริโภค เป็นต้น
(4) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วตามนโยบายรัฐบาล (การท่องเทีย่ ววิถี
ไทย) การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ เช่น การก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว สิง่ อานวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ ว เช่น ห้องสุขา
ศาลาทีพ่ ัก ลานจอดรถ ฯลฯ การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเทีย่ วการจัดให้มี
ไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น ทัง้ นี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจขอความร่วมมือ
ในด้านข้อมูลหรือคาแนะนาจากท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดมาประกอบการพิจารณา
กาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย หรือกิจกรรมทีด่ าเนินการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในท้องถิน่
อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่ ตามนโยบายของรัฐบาล
(5) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึง่ ขณะนีก้ ารยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อยูร่ ะหว่างดาเนินการรับซือ้
ยางจากเกษตรกรเพือ่ นามาใช้ในโครงการเมือ่ ทราบแนวทางปฏิบตั ิทชี่ ัดเจนเกีย่ วกับ
รายชื่อผู้ประกอบการทีม่ สี ิทธิเข้าร่วมโครงการ ประเภทโครงการ มาตรฐานวัสดุ
หรือผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ราคามาตรฐาน หรือราคากลางแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะ
ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบและถือปฏิบตั ิอีกครัง้ หนึง่
(6) โครงการหรือกิจการตามอานาจหน้าทีท่ อี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เห็นว่าจาเป็นต้องดาเนินการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
(ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ค่ะตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น ญัตติขออนุมตั ิใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล (กองช่าง) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่
ขอเชิญคุณจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน
นายจิรนันท์ เกียรติชยั พัฒน กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ขอแก้ไขหน้า 4 โครงการที่
10 พิมพ์เลข 0 ตกไป ขอแก้ไขด้วยครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน
ประธานสภาเทศบาล ท่านขอแก้ไขหน้า 10 เป็นค่าสาธารณูปการนะคะ ไม่ใช่คา่ สาธารณูปโภค ซึง่ เป็น

๑๖
โครงการที่

1 ไม่ใช่โครงการที่ 10 นะคะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่
ขอเชิญท่านส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ ค่ะ
นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ สาหรับโครงการขุดลอก
หนองสิม ถ้าไม่ใช่คนในพืน้ ทีจ่ ะไม่ทราบ และผมเติบโตอยูท่ นี่ นั่ คือ ชุมชนไผ่เก่า
เนือ่ งจากหนองสิมเป็นหนองน้าทีห่ ล่อเลีย้ งพีน่ ้องชาวบ้านไผ่เก่าทัง้ หมูบ่ า้ น
ปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 2 ชุมชน ทีส่ ่วนนัน้ จะเป็นแหล่งน้าอุปโภค-บริโภคของชุมชน
ไผ่เก่าทัง้ หมด ปัจจุบนั เกิดภาวะน้าท่วมหลาย ๆ ครัง้ ทาให้ดินตืน้ เขิน ผู้เป็น
เจ้าของทีไ่ ร่-นาบริเวณนัน้ ไม่มหี ลักหมุดไปวางไว้ เป็นรัว้ รอบขอบชิดไว้ โดยเฉพาะ
หนองสิมนีเ้ ป็นหนองสาธารณะ ในเมือ่ ดินตืน้ เขินขึ้นก็มกี ารไปกัน้ คันนาลุกล้าไปใน
หนองน้า แล้วจะไม่เหลืออะไร ตามทีโ่ ครงการระบุความกว้าง 28 เมตร ยาว
75 เมตร โดยประมาณ ปัจจุบนั หากฝนตกแล้วน้าขังกระบือลงไปนอนคงไม่ได้
เกิน 10 ตัว หากเทศบาลจะไปวัดพืน้ ทีต่ ามทีป่ ระมาณการ เรามีปกั หลักเขตหลัก
หมุดหรือไม่ ผมไม่ได้ขัดขวางไม่ให้ทา ทุกโครงการเห็นพ้องเพราะเป็นประโยชน์แก่
พีน่ ้องประชาชน ท่านบอกว่าจะปรับปรุงเป็นทีส่ าธารณะด้วย พีน่ ้องชาวไผ่เก่าก็จะ
ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนทางเข้าเป็นทางคันนาติดกับพืน้ ทีเ่ อกชน แต่ทางเข้าจะต้องเข้า
ทางโรงเรียน ถ้าเป็นทีส่ าธารณะจะต้องใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่หากทางเข้า
โรงเรียนปิดจะเข้าทางไหนครับ ผมก็มคี วามห่วงใย ทีอ่ ภิปรายไม่ได้ขัดขวาง
ผมสนับสนุน แต่เราจะหาความ ถูกต้องเหมาะสมได้หรือไม่ เพือ่ ประโยชน์แก่พนี่ ้อง
ประชาชน โดยเฉพาะโรงเรียนหากขาดน้าก็สามารถใช้น้าจากแหล่งน้าหนองสิม
แห่งนีไ้ ด้ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่านส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญท่านบุญเหลือ เรือ่ งลือ ค่ะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ผมต้องขอขอบคุณทาง
เทศบาลทีท่ าโครงการทัง้ 9 โครงการ ได้ครบทุกเขต บางท่านบอกว่าเขต 3
ได้เยอะ แต่ไม่ต้องเสียใจนะครับ ได้ทกุ เขต แต่ถ้าชุมชนใดยังไม่ได้ก็ให้รอไปก่อน
บ้านไผ่เก่าศูนย์วิทยาศาสตร์ก็อยูน่ นั่ ความเดือดร้อนของประชาชนก็เยอะ ฝนตก
น้าก็ทว่ มทางมาโรงเรียนเทศบาล เพราะ ท่อระบายน้าไม่ไหล สมัยผมเป็นประธาน
ชุมชน ผู้รบั เหมาทางานช่วงกลางคืนค่อนข้างขาดประสิทธิภาพ ผมเห็นดีด้วยตาม
โครงการทีจ่ ะพัฒนาจากศูนย์วิทยาศาสตร์มาถึงโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นธรรมดา
พืน้ ทีใ่ ดทีย่ งั ไม่เจริญต้องทาก่อน ผมเห็นดีด้วยครับ สาหรับเรือ่ งโครงการหนองสิม

๑๗
ซึง่ ผมอยูม่ านาน ผมเข้าใจว่าทีน่ าต้องมีการบุกรุกมาแน่เพราะมันตืน้ เขิน เมือ่ ก่อน
มีหนองหญ้าม้าแล้วมาถมสร้างโรงเรียนเทศบาลซึง่ มีพนื้ ทีต่ ิดกันกับหนองสิม
แต่ทางเข้าเข้าทางโรงเรียน หากจะทาต้องไปทาหลังจากเกีย่ วข้าวเสร็จ ทาหน้าฝน
ไม่ได้เพราะเป็นดินทราย ดินจะไหลลงมา ต้องมีการพูดคุยกันกับเจ้าของทีน่ าว่ามี
การลุกล้ามามากน้อยเพียงใด ก่อนไปทาต้องไปลงพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ พูดคุยกันก่อน ผม
เห็นดีด้วยทีเ่ ราจะไปพัฒนาทีห่ นองสิม เพราะได้ประโยชน์เยอะ ดับเพลิง ก็ได้
การเกษตรก็ได้สาหรับโรงเรียนเทศบาล ทางสมาชิกไม่ต้องห่วงนะครับ หากไป
พัฒนาจริง ๆ มีประโยชน์มาก เช่น ปล่อยพันธุป์ ลา การเกษตรได้หลายอย่าง ต้อง
ขอขอบคุณทางเทศบาลทีม่ องเห็นความสาคัญและมีการพัฒนาขึ้น ชาวบ้านก็เห็น
ดีด้วยทุกท่าน อย่าไปอิจฉาเขต 3 นะครับ หลายๆ พืน้ ทีย่ งั ไม่ได้ทาก็มอี ีกเยอะ
การพัฒนา ไม่ว่าจะอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดผมเห็นดีด้วยครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่านบุญเหลือ เรือ่ งลือ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญท่านคาพันธ์ สีดอนซ้าย ค่ะ
นายคาพันธ์ สีดอนซ้าย
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ จากการทีผ่ มได้ฟังท่าน
นายกฯ กล่าวถึงญัตติทนี่ าเสนอในวันนีท้ งั้ หมด 10 โครงการ เป็นโครงการทีเ่ ป็น
ปัญหาความเดือนร้อนของพีน่ ้องทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขต 2 ทางเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ถือว่าเป็นความ
เดือดร้อนของพีน่ ้องอย่างแท้จริง มีการนาเสนอและเข้าแผนมาโดยตลอด แต่ก็ไป
ติดขัดทีง่ บประมาณมาตลอดเช่นเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ครัง้ นีถ้ ือเป็นโอกาสทีด่ ีของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทีท่ าง ค.ส.ช. และกระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือสัง่ การมา
ให้เรามีโอกาสทีจ่ ะใช้เงินสะสม ซึง่ 2 ปีทผี่ ่านมาเรามีเงินสะสมเกือบร้อยล้านบาท
เพราะฉะนัน้ เรานามาใช้ในการแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนของพีน่ ้องในชุมชนทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลของเราไม่อิจฉาเลยนะครับทีเ่ ขต 3 ได้ถนนและโครงการ
ต่าง ๆ รวมแล้วเกือบ 10 ล้าน เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพีน่ ้องในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา ซึง่ ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของสมาชิกทัง้ 18 คน
ผมขอสนับสนุนอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่านคาพันธ์ สีดอนซ้าย
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญท่านจาลอง ทศทิศ ค่ะ
นายจาลอง ทศทิศ
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ วันนีเ้ ราได้มาประชุมหารือ
โครงการต่าง ๆ 10 โครงการทีท่ า่ นนายกฯได้กล่าวมา ถือว่ามีประโยชน์กับ

๑๘
ประชาชนมาก แต่ผมมาติดใจกับโครงการแหล่งน้าหนองสิม ผมว่าเราน่าจะ
พัฒนาเอาไว้ใช้เพือ่ ไม่เฉพาะดืม่ ต้องเอาไว้ใช้สาหรับดับเพลิงด้วย แหล่งน้าตรงนี้
ควรจะต้องพัฒนาทางเข้า-ทางออกให้กว้าง เพราะตอนนีเ้ มืองบ้านไผ่เรา
ประชาชนขยายมาก เพราะฉะนัน้ แหล่งน้าทีจ่ ะใช้กับดับเพลิงบ้านเรา จะต้องวิ่งไป
ไกล เพราะฉะนัน้ เราไม่สมควรจะต้องทาหนองสิมอย่างเดียว เราอาจจะไปทา
แหล่งน้าทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ทีพ่ อจะเอามาใช้สาหรับดับเพลิง เพราะจากประสบการณ์ที่
ผมเห็นมา กรณีไฟไหม้เมือ่
4-5 ปีก่อน เราวิ่งไปหาแหล่งน้าทีไ่ กล ๆ
เพราะฉะนัน้ การไหม้ของไฟจะเร็วมาก นาทีหนึง่ ก็ช้าไม่ได้ เพราะฉะนัน้ เราควรหา
แหล่งน้าทีอ่ ยูใ่ กล้ ๆ ผมเห็นด้วยกับแหล่งน้าหนองสิมแห่งนี้ เราจึงควรพัฒนา
ทางเข้า-ทางออก ให้ชัดเจนเพือ่ เอาไว้ใช้เกีย่ วกับดับเพลิงด้วย และจัดการแหล่ง
น้าพอทีจ่ ะใช้สารองไว้ใช้เกีย่ วกับเหตุเพลิงไหม้ แหล่งน้าทีอ่ ยูภ่ ายในจะได้ทนั
เหตุการณ์ เพราะไฟไหม้ช้าไปเพียงหนึง่ นาทีก็ไม่ได้ ผมขอฝากท่านประธานด้วยว่า
ให้พัฒนาแหล่งน้าไม่เฉพาะหนองสิมในพืน้ ทีข่ องเราถ้าแหล่งใดทีม่ นั พอจะกักเก็บ
น้าได้เพือ่ สารองไว้ใช้ต่อไป ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่านจาลอง ทศทิศ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญท่านชานล ธนระพีโชติ ค่ะ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ด้วยญัตติขออนุมตั ิใช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาล 10 โครงการ เป็นเงิน 16,505,000 บาท ผมต้อง
เรียนชี้แจงและนาเสนอสภาในวันนี้ ด้วยเหตุทวี่ ่าโครงการทัง้ หมด 10 โครงการ
ทีข่ ออนุมตั ิผ่านสภา ผมนัง่ พิจารณาจากเอกสารทีน่ าส่งให้หลายวันก่อน ในแต่ละ
โครงการนัน้ ล้วนอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ฉบับที่ 5 ซึง่ วันนี้
โครงการทัง้ หมดอยูใ่ นแผนและประกาศใช้ในวันนี้ โครงการตามทีผ่ ่านแล้วมี
หลายประโยค มีทงั้ ข้อความเดิมและข้อความใหม่ในแผนนี้ จานวนเงินบางฉบับ
บางโครงการมีการปรับเปลีย่ น แต่เอกสารทีส่ มาชิกได้ไปข้อมูล ไม่ครบ ผมนัง่
อ่านและตีความอยู่ 2 วัน โทรถามเพือ่ นสมาชิกว่าฉบับทีใ่ ช้อยูค่ อื ฉบับใด สมาชิก
ตอบผมว่ายังไม่มี ซึง่ เจ้าหน้าทีจ่ ดั ให้วันนี้ เวลาทีจ่ ะอ่านข้อความแต่ละโครงการ
นัน้ ผมอ่านไม่ทนั ครับ ทัง้ อ่านทัง้ ฟัง แยกหู แยกประสาทไม่ได้ ถ้าจะขอญัตติด้วย
โครงการต่าง ๆ นัน้ ผมเห็นว่าควรจัดเอกสารนาส่งให้สมาชิกล่วงหน้าให้ครบถ้วน
ก่อน ข้อมูลในแต่ละโครงการมีสาระ มีความสาคัญ ยอดงบประมาณโครงการ
แต่ละโครงการ ผมดูในโครงการนี้ หรือเพือ่ นสมาชิกเปิดดูก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น
โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้าซอยแยกซอยศาลเจ้าด้านทิศใต้

๑๙
(ซอยหน้าบ้านพ่อสี) เป็นข้อความเดิม แต่บางโครงการมีข้อความใหม่ด้วย
เพราะฉะนัน้ เวลาอ่านแล้วผมไม่ทราบว่าจะเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับใด
ผมต้องเรียนสภาแห่งนี้ เพือ่ การประชุมครัง้ ต่อไป ให้จดั เตรียมเอกสารให้อ่าน
ให้ทา่ นสมาชิกทุกท่านรวมทัง้ ท่านประธานสภาได้ทาความเข้าใจกับโครงการให้
ถูกต้องก่อน ทีผ่ มท้วงติงเพราะผมมานัง่ อ่านด้วย ฟังด้วย หลายท่านก็ถามผม
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน วันนีผ้ มท้วงติงท่านนะครับเรือ่ งส่งเอกสาร สาหรับข้อท้วง
ติงที่ 2 โครงการทีจ่ ะใช้จา่ ยเงินสะสม 16 ล้านกว่าบาทนี้ วันนีผ้ มก็เพิง่ ได้เอกสาร
บางส่วนเพิม่ เติม เป็นหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10
มีนาคม 2559 โครงการทีน่ งั่ อ่านอยูห่ ลายท่านคงมีข้อซักถามไปแล้ว เพือ่ ความ
สบายใจของเพือ่ นสมาชิกและหลายท่านก็ถามผมว่าด้วยว่า มันเข้าเกณฑ์การใช้
จ่ายงบประมาณในข้อใด พอผมอ่านข้อสุดท้าย คือ ข้อ 6 โครงการหรือกิจการ
ตามอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เห็นว่าจาเป็นต้องดาเนินการ
เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน ซึง่ ก่อนหน้านีท้ า่ นนายกฯได้อ่านให้ทปี่ ระชุมฟังแล้ว
10 โครงการทีข่ อมานัน้ เป็นความเดือดร้อนของประชาชนครับ แต่ละท้องทีน่ นั่ คือ
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องใช้เงินงบประมาณใน 10 โครงการนี้ แต่มหี มายเหตุว่า แต่
ละท้องถิน่ นัน้ ต้องพิจารณาสภาพคล่องหรือความมัน่ คงของทางการคลัง ซึง่ ท่าน
นายกฯ ก็ได้กล่าวอ้างไปแล้วในเอกสารทีเ่ พือ่ นสมาชิกได้รบั ไป รายละเอียดการ
ขออนุมตั ิใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ วันนีท้ แี่ จกเอกสารมาเป็น
ยอดเงินรวม 47,534,121.41 บาท ผมดูเอกสารวันนีผ้ มเชื่อว่าการคลังเรามี
ความพร้อม มีสภาพคล่องกับทีท่ า่ นจะใช้งบประมาณตามโครงการ 16 ล้านกว่า
บาท ซึง่ จะเหลืออยูป่ ระมาณ 30 กว่าล้านเศษ โครงการทีจ่ ะผ่านสภาในวันนีเ้ ป็น
โครงการเร่งด่วนทีท่ า่ นจะต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ภายใน 1 ปีนี้
โครงการแต่ละโครงการทีท่ า่ นนาเสนอนัน้ จะต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการทีอ่ ยูใ่ น
งบประมาณ 2559 ด้วยความห่วงใยการใช้จา่ ยงบประมาณ เมือ่ มีคาสัง่ จาก
ค.ส.ช. สามารถทีจ่ ะให้ทอ้ งถิน่ ได้ใช้จา่ ยเงินสะสมเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับพีน่ ้องประชาชนให้เกิดประโยชน์ การใช้สอย การหมุนเวียน การสร้างรายได้
ให้กับท้องถิน่ และเศรษฐกิจภายในพืน้ ที่ ผมเห็นด้วยกับทีท่ า่ นจะใช้เงินงบประมาณ
ในส่วนนี้ แต่ผมต้องเรียนชี้แจงว่า การของบประมาณด้วยเงื่อนไขการใช้จา่ ยนัน้
ท่านยืนยันและให้ความชัดเจนแล้วว่า 10 โครงการนัน้ อยูใ่ นเงื่อนไข ระเบียบการ
ใช้จา่ ยเงินสะสม ขอให้พิจารณาศึกษาอีกรอบ เพือ่ การใช้จา่ ยนัน้ จะได้ถูกต้อง ไม่มี
ข้อตาหนิ เมือ่ ผ่านสภานีไ้ ปแล้ว ผมเองก็มคี วามห่วงใยขอให้สภาแห่งนีไ้ ด้ผ่านการ
พิจารณาด้วยความถูกต้อง และการใช้จา่ ยเงินของผู้บริหารและเทศบาลในการใช้

๒๐
จ่ายงบประมาณ 16 ล้านเศษนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งบประมาณ เรียน
ท่านประธานสภาครับ เป็นโครงการทีด่ ีหลาย ๆ โครงการ และมีหลายโครงการ
เช่น หนองลุมพุกต้องฝากท่านผู้บริหารและเพือ่ นสมาชิก หนองลุมพุกยังมีหลาย
โครงการทีย่ งั ไม่ดาเนินการ ยังมีอีกฝั่งทีย่ งั ไม่ได้ดาเนินการ ฝากด้วยนะครับ หาก
ท่านจะสร้างหรือจัดงบประมาณได้ทงั้ สองฝั่ง ให้ความเดือดร้อนได้บรรเทาลงไป
ผมเองก็มเี รือ่ งชี้นาฝากท่านได้พิจารณา ด้วยความมีเหตุผลดังกล่าว ขอบคุณมาก
ครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่านชานล ธนระพีโชติ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ขอเชิญท่านผ่าน ไทยรัก ค่ะ
นายผ่าน ไทยรัก
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ผมยินดีกับฝ่ายบริหาร
ทีส่ ามารถเอาเงินสะสมทัง้ 16 ล้านกว่าบาท มาบริหารโครงการทัง้ 3 เขต ไม่มี
การได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยครับ เพราะมีการพิจารณาความเดือดร้อนของทุก
เขต ผมว่าหากทาแบบนีไ้ ป ทุกปี ผมว่าดีมากเลยนะครับ ผมสนับสนุน เขตใด
เดือดร้อนก่อนทาไปเลยครับ ผมขอสนับสนุนโครงการดังกล่าว หากสมาชิกอนุมตั ิ
ผ่านสภาให้แล้วให้รบี ทาและทาให้ดี ผมขอชมเชยและสนับสนุน ขอบคุณมาก
ครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการอภิปรายของท่านผ่าน ไทยรัก
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบ
ข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชน และ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่
เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน เรือ่ งโครงการหนองสิม ปัจจุบนั พืน้ ทีข่ อง
โรงเรียนเทศบาล เราได้สร้างอาคารเพิม่ มาอีก 1 อาคาร อาคารเอนกประสงค์
อีกเกรงว่าพืน้ ทีข่ องเราจะไม่เพียงพอ ถ้าเราไปขุดบ่อเพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
เรือ่ งเกษตรกรรม การปลูกพืช ผักสวนครัว ซึง่ ต้องใช้พนื้ ทีม่ ากพอสมควร เราจะ
ทาประตูหรือการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้กับนักเรียนและพีน่ ้องประชาชน
ผู้ปกครองได้มาพักผ่อนระหว่างรอรับบุตรหลานกลับบ้าน แหล่งน้าของแต่ละเขต
ประกอบด้วย เขต 1 คือ แหล่งน้าสวนสาธารณะหลังเทศบาล เขต 2 คือ แหล่ง
น้าโนนสว่างกาลังจะดาเนินการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 คือ มี 3
แหล่งน้า ประกอบด้วย หนองสิม,หนองงิ้ว และบ่อบาบัดน้าเสีย เราจะครอบคลุม
ให้มแี หล่งน้าทุกพืน้ ทีเ่ ลยนะครับ เรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานเราจะทาไปพร้อม ๆ กับ

๒๑
ถนนหนทางทางเข้าโรงเรียน เรือ่ งเอกสารตามทีท่ า่ นชานล อภิปราย เราต้องมี
การเปลีย่ นโครงการตลอดเวลา คือ โครงการเร่งด่วนบางครัง้ อยูใ่ นแผนพัฒนา
เทศบาล ปี 2561 ปีนเี้ ราได้นโยบายจากรัฐบาลมาแล้ว ในฐานะทีผ่ มเคยเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลและเคยดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล ผมรูแ้ ละเข้า
ใจความเดือดร้อนของพีน่ ้องประชาชน ตามทีท่ า่ นนายกฯ มอบหมายให้ผมมาดูแล
งานกองช่าง เรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ทีจ่ ะบรรเทาความเดือดร้อนให้พนี่ ้องทุก
คนได้ เป็นนโยบายของท่านนายกฯและนโยบายของรัฐบาลให้ดาเนินการโดย
เร่งด่วน หากจะรองบประมาณในแต่ละปีไม่เพียงพอ ขณะนีร้ ฐั บาลได้มนี โยบาย
ให้เราใช้จา่ ยเงินสะสมได้แล้ว ผมจึงจัดให้ได้ทงั้ 3 เขต เรือ่ งใดเดือดร้อนมากก็
ให้เป็นโครงการเร่งด่วน จึงมีการปรับแผนพัฒนาเทศบาล บางโครงการอยูใ่ น
ปีงบประมาณ 2561 จึงได้นาเสนอญัตติเข้าสภาแห่งนีพ้ ิจารณา หวังว่าสมาชิก
ทุกท่านคงให้ความร่วมมือ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่านจิระบูรณ์
ประธานสภาเทศบาล ปัญญารัตนวงศ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านนริศ อินทรกาแหง ค่ะ
นายนริศ อินทรกาแหง
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ จากการทีท่ า่ นนายกฯ ได้อ่านญัตติและ
ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปราย ท่านผู้บริหารได้ตอบให้ความสาคัญของงาน
โครงการทีเ่ สนอในญัตตินี้ ผมอยากจะพูดคุยกับท่านประธานและพีน่ ้องทุกคน
ทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุมแห่งนีว้ ่าความสาคัญความเป็นมาของโครงการทัง้ 10 โครงการ
ทีส่ นองและดูแลความจาเป็นเร่งด่วนของประชาชนในเขตเทศบาล มีความเป็นไป
เป็นมาตัง้ แต่ทา่ นนายกฯ เข้าไปทาหน้าทีร่ ว่ มกับสันนิบาตเทศบาล และรัฐบาล
ได้ให้ความสาคัญของข้อคิดเห็นและความจาเป็นในการเร่งรัดใช้เงินทีต่ กค้างอยู่
ทัว่ ไปในเทศบาลทุกแห่ง คือ ท่านนายกฯ ไปขับเคลือ่ นร่วมกับคณะกรรมการ
สันนิบาตเทศบาล ได้นาข้อเสนอให้ทางรัฐบาลนัน้ ปลดล็อคในการใช้เงินให้นาเงิน
สะสมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนของเรา ท่านได้มนี โยบาย
ในการเร่งรัดด้านเศรษฐกิจในส่วนของรัฐบาล เราจึงมีโอกาสในการใช้เงินก้อนนี้
อย่างถูกต้อง เทศบาลได้นาข้อมูลเหล่านีท้ มี่ อี ยูต่ ามทีท่ า่ นจิระบูรณ์ได้นาเสนอไป
แล้วนัน้ ตลอดจนผมได้ลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับท่านนิวัฒน์ ได้เห็นความต้องการ
ความจาเป็นในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ของพีน่ ้องประชาชน ให้ได้รวู้ ่าต้องทาโครงการใด
ก่อน-หลัง เมือ่ นามาปรึกษาหารือกันแล้ว พิจารณาแล้วว่าพืน้ ทีใ่ ดต้องทา
เราจะไม่ทาแบบภาพย่อยทีม่ องว่าเป็นเขต แต่เป็นภาพรวมของเทศบาลทัง้ หมด

๒๒
เมือ่ สักครูผ่ มได้ยนิ มิติทดี่ ีจากท่านสมาชิก ท่านผ่าน ไทยรัก ก็ดี และอีกหลาย ๆ
ท่าน ได้พูดในภาพรวมด้วยกัน ไม่ได้แบ่งแยกเขตกัน แต่มบี า้ งทีช่ ี้ให้เห็นว่าบางส่วน
ยังไม่ได้ทา แต่ในเมือ่ งบประมาณมีเพียงเท่านีจ้ ะต้องทาเท่านีก้ ่อน แต่เมือ่ มี
งบประมาณมาอีกเราอาจจะไปเติมเต็มในส่วนทีเ่ ป็นงบประมาณปกติ ขอให้ทกุ
ท่านทัง้ ภาคเอกชน ประชาชน เสนอความต้องการเข้ามา ท่านสมาชิกเห็นว่าพืน้ ที่
ใดเร่งด่วนและสาคัญ ท่านจิระบูรณ์และคณะผู้บริหารทุกคนจะไม่ให้หยุดนิง่
แน่นอน แต่จะสนองตอบพร้อมกันไม่ได้ ซึง่ ท่านสมาชิกก็ทราบดีอยูแ่ ล้ว
เรือ่ งข้อจากัดของงบประมาณ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านชานล ห่วงใยใน 2-3
ประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นการส่งหนังสือล่าช้า ด้วยเหตุผลใดก็ต้องไปดู
รายละเอียด เราได้รบั เอกสารในช่วงใด หรือท่านมาเจอหนังสือช้าเหมือนผม
เพราะผมไปราชการแทนท่านนายกฯ นอกพืน้ ทีอ่ ยูเ่ ป็นประจา ผมพึง่ กลับมา
จึงได้พบหนังสือ แต่มกี ารโทรประสานการส่งหนังสือล่วงหน้าหลายวันแล้ว
แต่อย่างท่านชานล จะได้ช้าหรือเร็ว ภูมริ อู้ ย่างท่านชานล จากประสบการณ์
ทางานธนาคาร มีความละเอียดในการดูข้อมูล ตัวเล ขต่าง ๆ ตามทีฟ่ ังมา
ท่านก็เข้าใจชัดเจนกับรายละเอียดดีนะครับ ท่านมีดีรใู้ นตัวเองอยูแ่ ล้ว
การศึกษาเอกสารทัง้ หลายคงจะได้ตามสภาพ ประเด็นที่ 2 ทีท่ า่ นห่วงใยในการ
ใช้เงินและมีประโยคหนึง่ บอกว่า ทีมผู้บริหารใช้เงิน ทีมผู้บริหารไม่ได้ใช้เงินครับ
ผู้ใช้เงิน คือ ผู้รกั ษาเงิน เราอนุมตั ิโครงการก็จะทางานตามระบบ ระเบียบ
ตามขั้นตอนทีก่ าหนด เมือ่ ดาเนินการเสร็จกองคลังผู้ดูแลรักษาเงิน-จ่ายเงิน
เรามีหน้าทีอ่ นุมตั ิ บาทเดียวก็ไม่ได้ไปแตะครับ จะเป็นไปตามกระบวนการ
ของมันเอง และท่านบอกว่าอยากให้เติมเต็มในพืน้ ทีอ่ ื่น ๆ แสดงว่าท่านห่วงใย
ในสิง่ เหล่านี้ ทุกคนห่วงใยด้วยกันหมด ผมต้องขอขอบคุณทีท่ า่ นสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ผมขอบคุณทุกท่านทีม่ ี
ความห่วงใย ไม่ต้องห่วงครับ การบริหารจัดการเป็นไปตามระบบตามโครงสร้าง
แน่นอน ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่านนริศ อินทรกาแหง
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม
ท่านสมาชิก ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ

๒๓
นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ตามนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้นาเงินสะสม
มาใช้จา่ ยเพือ่ เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจ และทาโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์กับพีน่ ้อ ง
ประชาชน ต้องขอเรียนว่าโดยเฉพาะด้านเอกสารต่าง ๆ ทีน่ ามาเพิม่ เติมในวันนีก้ ็
ดี ก่อนหน้านีก้ ็ดี เอกสารทีส่ ่งให้ทา่ นสมาชิกทุกท่านก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
3 วัน ผมอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ เรือ่ งเอกสารจริง ๆ แล้ว
พร้อมตัง้ หลายวันแล้ว แต่เอกสารบางอย่างทีท่ า่ นอยากดู อยากจะให้ทา่ นกรุณา
ประสานว่าจะให้ส่งตรงไปยังท่านได้ทใี่ ดบ้าง ส่วนแผนพัฒนาเทศบาลทีเ่ ข้าสภาใน
วันนี้ ขอเรียนว่า หลักการและเหตุผลชี้แจง แม้กระทัง่ เม็ดเงินงบประมาณจะมี
ความแปรผันไปตามค่า Factor ตามการประมาณราคาวัสดุ และราคาทีส่ ่วนกลาง
กาหนดว่าด้วยราคาครุภณ
ั ฑ์ เป็นเรือ่ งของกระบวนการ แต่เจตนารมณ์จริง ๆ
ต้องดูว่าเป็นโครงการใด ทาอะไร ทีไ่ หน อย่างหนองสิมบางท่านอาจจะไม่รวู้ ่าอยู่
ตรงไหน บางครัง้ ดูแค่เอกสารอาจจะไม่รตู้ ้องมีการลงพืน้ ทีจ่ ริง ว่าหากทาโครงการ
นีแ้ ล้วจะได้อะไรบ้าง คือ เจตนารมณ์ทคี่ ณะผู้บริหารขอรับความเห็นชอบ
จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล เพราะฉะนัน้ ข้อมูลการอภิปรายผมก็อยากจะฝาก
ส่วนไหนทีด่ ูแล้วจะเป็นประโยชน์ ซึง่ ทางผู้บริหารจะเตรียมการ ก็คงจะตอบ
ข้อซักถามในส่วนทีเ่ ป็นประโยชน์กับพีน่ ้องประชาชน ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มดี ิฉันจะขอมติทปี่ ระชุมสภาแห่งนี้
สมาชิกท่านใดอนุมตั ิ ญัตติขออนุมตั ิใช้จา่ ยเงินสะสมของเทศบาล (กองช่าง)
กรุณายกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ ท่านประธานชุมชนทัง้
รองนายกเทศมนตรี ๓๙ ชุมชนทุกท่านครับ เรือ่ งโครงการงบประมาณ ปี ๕๙ ขอชี้แจงให้ทา่ นสมาชิก
ได้ทราบว่าโครงการทัง้ ปี ๕๘ – ๕๙ รวมทัง้ หมดมี ๓๐ โครงการ และได้
ดาเนินการไปแล้ว ๒๒ โครงการ เหลืออยู่ ๘ โครงการ มี ๒ โครงการทีต่ ้องยกเลิก
คือโครงการก่อสร้างสะพาน คสร.ทางรถไฟ ๓๐๐ ,๐๐๐บาท ยกเลิกเพราะติด
สถานีรถไฟรางคู่ โครงการที๒่ คือ ขอเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง ถนนแจ้งสนิท เป็นเจน

๒๔
จบทิศ ทางกองช่างจะดาเนินการให้เสร็จสินในไตรมาสที่ ๓ นีค้ รับ รอท่านสมาชิก
อนุมตั ิแล้วทาโครงการอื่นต่อไป แจ้งเพือ่ ให้ทราบครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น การอภิปราย ของท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่คะ่
ขอเชิญท่านจาลอง ทศทิศ ค่ะ
นายจาลอง ทศทิศ
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ วันนีจ้ ะนาเรือ่ งเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นเรือ่ งเร่งด่วนในช่วงหน้าฝนน้าท่วม แล้วก็ทว่ มต่อเนือ่ งเป็นมา
หลายปี เพราะท่อมันเล็กระบายน้าไม่ทนั เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะทาตรงนีใ้ ห้ถาวรก็
ต้องขยายท่อใหญ่มนั ต้องใช้งบประมาณมาก อยากให้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่จดั
เจ้าหน้าทีแ่ ละเครือ่ งดูดน้าไปเตรียมพร้อมในช่วงหน้าฝน ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น การอภิปราย ของท่านจาลอง ทศทิศ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่คะ่
ขอเชิญท่านภาณุมาศ หล้ามณี ค่ะ
นายภาณุมาศ หล้ามณี
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทีไ่ ด้เอาใจใส่กับพีน่ ้องประชาชน ในช่วงงานประจาปี เช่น
งานหลวงปูก่ ุกุ บุญเบิกบ้าน หลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ ชุมชน อานวยความสะดวก
ช่วยเหลือโดยเฉพาะหน่วยทันใจของทางเทศบาล ๒ คือ การใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปีในขณะนีไ้ ตรมาสที่ ๓ ก็กาลังจะหมด ทีท่ างท่านรองแจ้งว่าจะเร่งโครงการ
ให้เสร็จในไตรมาสที่ ๓ คงจะไม่เสร็จ อยากให้ทา่ นเร่งในไตรมาสที่ ๔ เลยครับ
ฝากดูแลเรือ่ งผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยครับ กรุณาเร่งให้ทนั ไตรมาส เกิดไม่
ทันก็ต้องมาประชุมกันอีกเพือ่ กันเงินงบประมาณไว้ ๓. ทางพีน่ ้องประชาชน
ฝากถามมาว่ายังมีรถหกล้อ สิบล้อวิ่งกันอยู่ อยากทราบว่าการจัดระเบียบจราจร
ยังจัดอยูห่ รือเปล่า เช่น หน้าร้านธนาคารออมสิน การจราจรจะมีปญ
ั หามากก็จะ
เป็นช่วงเด็กนักเรียนเลิกโรงเรียนช่วง บ่ายสามโมงครึง่ และ ช่วงเช้าหน้าตลาด และ
เรือ่ งย้ายศูนย์เด็กเล็ก ๑ ว่าดาเนินการถึงไหนแล้ว สุดท้ายคือความคืบหน้าของบ่อ
บาบัดน้าเสียว่าตอนนีถ้ ึงไหนแล้ว ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น การอภิปราย ของท่านภาณุมาศ หล้ามณี
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่คะ่
ขอเชิญท่านส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ ค่ะ

๒๕
นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ขอประท้วงท่านประธาน
ทุกครัง้ ทีป่ ระชุมควรอภิปรายเป็นเขต ๆ ไปนะครับ ขอต่อจากท่านจาลอง ทศทิ ศ
เรือ่ งการลอกท่อระบายน้าว่ามีการจ้างหลายกิโลเมตร แล้วช่วงหน้าฝนน้าก็อาจจะ
มีการท่วมขัง อยากฝากให้ทางผู้บริหารรีบเร่งดาเนินการด่วนก่อนทีห่ น้าฝนจะ
มาถึง เพราะได้ยนิ ข่าวว่าได้ผู้รบั เหมาเรียบร้อยแล้ว ครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขออนุญาตตอบท่านส่งศักดิน์ ะคะ ว่าไม่จาเป็นใครยกมือก็ให้อภิปราย
ประธานสภาเทศบาล ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น การอภิปราย ของท่านส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่คะ่
ขอเชิญท่านปัญญา บัวแสง ค่ะ
นายปัญญา บัวแสง
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ชาวชุมชนกล่าว
ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีและผู้บริหาร ทีส่ นับสนุนในงานบุญเบิกบ้าน
ขอขอบคุณแทนประธานชุมชนด้วยครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น การอภิปราย ของท่านปัญญา บัวแสง
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์
ค่ะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ เรือ่ งทีท่ า่ นภาณุมาศ หล้ามณี เกีย่ วกับ
เรือ่ งงบประมาณ ผมก็ได้แจ้งไปก่อนหน้านีแ้ ล้วว่าได้ดาเนินการไปทัง้ หมด ๓๐
โครงการ และได้ดาเนินการไปแล้ว ๒๒ โครงการเหลืออีกแค่ ๘ โครงการ
โครงการที่ ๑ คือรอรับมติเห็นชอบสภา และ ๒ โครงการ สะพานข้ามทางรถไฟ
ส่วนเรือ่ งบ่อบาบัดน้าเสีย ผมได้ส่งหนังสือไปทาง สถ. แล้วยืน่ ต่อไปทางกระทรวง
เรียบร้อยแล้วรอแค่จะอนุมตั ิ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่าน จิระบูรณ์
ประธานสภาเทศบาล ปัญญารัตนวงศ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ
นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ กรณีน้าท่วมขังก็ไม่ได้ทว่ มนาน ตลอดสืบ
เนือ่ งมาจากใต้ดินท่อระบายน้า ย้อนไป ๘ ปี ทีแ่ ล้วก็ได้มกี ารขุดลอกท่อระบายน้า
เชื่อได้ว่าระยะเวลานานก็อาจทาให้เกิดตะกอนดินและเศษขยะต่างๆ อุดตันท่อทา
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ให้เกิดปัญหาการไหลของน้าทาให้เวลาฝนตกหนัก ๆ ทาให้น้าไหล่ไม่ทนั เกิดน้าท่วม
ขังได้ ตรงถนนมนตรี – ถนนเจนจบทิศทีเ่ ราเรียกกันแยกยาม่าฮ่า แยกปิรามิดและ
อีกเส้นคือถนนมนตรีแยกจากอยูบ่ ารุงช่วงทีน่ ้าท่วมก็จะประมาณ ๒ ชั่วโมง และ
ในช่วงฝนตกท่านนายกได้สงั่ การร่วมกับหน่วยทันใจเราก็จะใช้เจ้าหน้าทีห่ น่วยงาน
ในเทศกิจไประงับเหตุ เรือ่ งนีท้ างผู้บริหารก็ไม่ได้นงิ่ เฉยตอนนีก้ ็มผี ู้ทมี่ าประมูล
จัดซือ้ จัดจ้างรัศมีแรกในการจัดทาก็ประมาณ ๕ กิโลเมตรในย่านธุรกิจแต่การขุด
ลอกแต่ละครัง้ ตัง้ ใช้งบประมาณงบปีทผี่ ่านมาท่านนายกว่าปัญหาเร่งด่วนต้องรีบ
ดาเนินการเลยใช้เงินรางวัลทีท่ า่ นนายกได้ส่งโครงการการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีด่ ีเข้าประกวดแล้วได้เงินรางวัลมา แล้วกันเงินรางวัลส่วนหนึง่ ไว้เพือ่ นามาพัฒนา
ส่วนนีต้ อนนีก้ ็อยูร่ ะหว่างการจะเข้ามาทางานของผู้รบั เหมาต่อไป และอยากฝาก
ท่านสมาชิกว่าตอนนีท้ า่ นคณะผู้บริหารได้บริหารจัดการเรือ่ งขยะมูลฝอย ฝากท่าน
สมาชิกทัง้ หลายช่วยกันประชาสัมพันธ์ในตลาด และพีน่ ้องประชาชนเรือ่ งภาชนะ
หีบห่อก็ให้ทงิ้ ลงถังขยะทีท่ างเทศบาลเตรียมไว้รองรับให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพราะบางท่านก็ยงั ทิง้ ลงท่อระบายน้าอยูซ่ งึ่ เป็นสาเหตุการอุดตันท่อระบายน้าเร็ว
ขึ้น เราควรร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ขออนุญาตตอบท่านภาณุมาศ หล้ามณี เรือ่ ง
การจราจรเราทาในรูปของคณะกรรมการโดยมีทา่ นนายอาเภอเป็นประธาน ท่าน
นายก ท่านผู้กากับสภ.บ้านไผ่เป็นรองประธาน กรรมการก็จะมาจากทุกภาคส่วน
เป็นขนส่งจังหวัด ทีด่ ินจังหวัด และเทศบาล ผมเองก็เป็นกรรมการ การการใช้
กาลังพลของตารวจ เทศกิจทางเทศบาลก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีบาง ตอนนี้
ท่านผู้กากับคนใหม่ก็มาถึงแล้วเรือ่ งตีเส้นการจราจร ขาว แดง ก็จดั การเรียบร้อย
แล้วส่วนรถสิบล้อก็ได้ไปขอความร่วมมือกับทางบริษทั ว่าให้วิ่งรอบเมืองก็ได้การ
ตอบรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนหน้าโรงเรียนทีท่ า่ น สท.บอกว่า๐๙.๐๐
น. ไม่ถึงหรอกครับ ๐๘.๓๐ น. ก็เพราะช่วงเวลาเช้าและเวลาเลิกเรียนจอดส่งลูก
หน้าโรงเรียนทาให้ถนนทัง้ ๒ เลนถูกปิดไปโดยปริยาย ทาให้การจราจรติดขัดไป
ตามๆกันเด็กนักเรียนข้ามถนนอีก มีโรงเรียนบางโรงเรียนไม่ขอออกนามนะครับ
เขาจะตัดถนน ๑ เลนเลยเพือ่ ให้เป็นทีส่ าหรับจอดรับ ส่ง เด็กนักเรียน ก็มกี าร
ปรึกษากันอยูค่ รับก็อาจจะดาเนินการในเร็ว ๆ นีย้ งั ถนนเจ้าเงาะก็ได้นาเรียนท่าน
นายอาเภอท่านก็เห็นด้วยตัดถนนตรงฟุตบาทออกตรงสระน้า เพราะตรงนัน้ ไม่มี
ใครเดิน น้อยมาก ต่อไปรถทีจ่ ะผ่านไปถนนเจ้าเงาะก็จะได้ผ่านตลอด ครับ
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่าน นิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบ

๒๗
ข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านนริศ อินทรกาแหง ค่ะ
นายนริศ อินทรกาแหง
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ขอบคุณท่าน สท.กับความห่วงใย เรือ่ งน้าท่วม
ผมเห็นเป็นประจาช่วงน้าท่วมเป็นช่วงเวลาไม่นานและผมก็จะเห็นเจ้าหน้าที่
เทศบาลพร้อมรถสีแดงออกไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็จะเห็น
ท่านรองนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ อยูด่ ้วยตลอด ส่วนเรือ่ งฟุตบาตทางเท้าผมเห็นด้วยว่าควร
ขยายเส้นทางจราจรเพิม่ ขึ้น เพราะโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เขาก็ทาการ
ขยายทางเท้าให้เว้าไว้สาหรับให้รถจอดเพือ่ รับ ส่งนักเรียนหน้าโรงเรียน ท่านผู้
กากับก็พร้อมให้ความร่วมมือ มัน่ ใจว่าทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือในเรือ่ งการ
จัดระเบียบจราจรด้วย เรือ่ งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๑ ทางท่านภาณุมาศ หล้ามณี
ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาด้วย จากการได้ลงพืน้ ทีด่ ้วยกันหลายครัง้ ท่านมี
ความเป็นห่วงนายกได้ไปประสานของบประมาณกับทางกระทรวงทรงเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้อนุมตั ิเงินมาเพือ่ จะได้ยา้ ยศูนย์เด็กเล็กแล้วจะได้นาเข้าสู่
แผนเข้าสูก่ ารทางานของสภาว่าเราจะย้ายตรงจุดใบพลาสบ้านเกิง้ เรียนท่าน
ทัง้ หลายด้วยความเคารพว่าถ้าไม่มเี งินก็ทาอะไรไม่ได้ ตอนนีก้ ็อยูร่ ะหว่างรอว่าทาง
กรมทรงเสริมจะอนุมตั ิมาเมือ่ ไร ก็ขอตอบเท่าทีผ่ มสามารถตอบได้และตามทีร่ วู้ ่า
และขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือทีจ่ ะเกิดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๔
มิ.ย. ๕๙ นีข้ อเชิญชวนท่านประธานชุมชน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
มาร่วมกันงาน การดาเนินงานทางกองการศึกษาจะได้มกี ารจัดแถลงข่าวในวันที่ ๙
มิ.ย. ๕๙ นีใ้ นเวลา ๑๐.๐๐ น.ทีศ่ าลากลางจังหวัดขอนแก่น เชิญชวนนะครับถ้า
ท่านไม่ติดธุระอะไรว่าทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่นาโดยท่านนายกดร.นพ.เปรมศักดิ์
เพียยุระ และทางจังหวัดก็จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านก็จะพูดถึง
เรือ่ งทรงเสริมทางด้านการศึกษา ท่านผอ.เขต ๒ สถานศึกษา ว่าเราได้ขับเคลือ่ น
ด้วยกันอย่างไร ขอเชิญชวนนะครับ และในวันที่ ๑๔ มิ.ย ๕๙ ก็จะมีการประชุม
กรรมการพัฒนาการศึกษา เพือ่ วางแผนการพัฒนาต่อไปอย่างไร ซึง่ จาเป็นที่
จะต้องได้รบั ความร่วมมือจากท่านทุกท่าน และมีสงิ่ ทีข่ าดไม่ได้คอื มหาวิทยาลัย
นาฏศิล ป์จะส่งนักแสดง คุณครูมาสอนเรือ่ งนาฏศิล ป์และวัฒนธรรมให้กับผู้ทเี่ ข้า
ร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณทุกท่านครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่าน นริศ อินทรกาแหง
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบ
ข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ค่ะ

๒๘
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ขอเพิม่ เติมทีท่ า่ นจาลอง ทศทิศ เรือ่ งการ
ขุดลอกท่อระบายน้า ทางท่านนายกได้สงั่ การ ให้ทางกองช่างขุดลอกก่อนทีจ่ ะถึง
หน้าฝนข้างทางรถไฟชุมชนศรีหมอน และสานักงานยาสูบ และถนนแจ้งสนิทชุมชน
กกแดงได้เตรียมการขุดลอกเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และเรือ่ งขยายเขตไฟฟ้าทาง
ไฟฟ้าบ้านไผ่ก็ได้ ประสานไปสานักงานเขตอุดรได้อนุมตั ิขยายเขตไฟฟ้าชุมชนกก
แดง จานวน๒๐๑,๑๐๒ บาท กาลังดาเนินการอยูน่ ะครับ ชุมชนโรงสูบขยายเขต
ไฟฟ้าด้วย ๕๕๔ ,๔๘๙ บาท กาลังดาเนินการแจ้งเพือ่ ทราบครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่าน จิระบูรณ์
ประธานสภาเทศบาล ปัญญารัตนวงศ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านร้อยตรีบวั ทอง โลขันธ์ ค่ะ
ร้อยตรีบวั ทอง โลขันธ์
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
เลขานุการฯ
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ ป็นห่วงเป็นใยพีน่ ้อง
ประชาชน และขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้กาลังใจขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่าน ร.ต.บัวทอง โลขันธ์
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบ
ข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
นายกเทศมนตรี
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ขอบคุณทุกท่านทีม่ าร่วมประชุมสภาเทศบาล
ในครัง้ นี้ ขอให้ทา่ นได้มคี วามภูมใิ จนะครับ ว่าการทีเ่ ราได้มโี อกาสขับเคลือ่ น
เทศบาล โดยการพิจารณาจากการไม่เคยมีมาก่อนงบประมาณจานวนมาก โดย
งบปกติเราไม่สามารถมีได้ อันนีถ้ ือได้ว่าท่านมีส่วนร่วมสาคัญอย่างยิง่ ก็ขอฝาก
ท่านสมาชิก ท่านประธานชุมชนทัง้ ๓๙ ชุมชนด้วย ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ส่ง
ห้องทะเบียนเข้าประกวดห้องทะเบียนดีเด่น ซึง่ เราพยายามปรับปรุงครัง้ ทีแ่ ล้วเรา
ได้รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในปีนเี้ ราอยากได้รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ ในวันที่
คณะกรรมการเข้ามาตรวจประเมินก็อยากเชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
ท่านประธานชุมชนทัง้ ๓๙ ชุมชนมาร่วมด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป
๒ การประกวดผลงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS ซึง่ เราคิดว่าเป็นโครงการสาคัญ
และเป็นการบริการทีส่ าคัญหลายท่านก็ได้ใช้บริการแล้ว เช่น ท่านประธาน เป็น
การบริการทีส่ ะดวกรวดเร็วทันใจ และอีกโครงการหนึง่ คือกองทุนคนบ้านไผ่
ไม่ทอดทิง้ กันและถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่คณะนีค้ ณะกรรมการกาลังตรวจ
ประเมินเป็นครัง้ ที่ ๒ ถ้าผ่านในก็จะประกวดอีกครัง้ หนึง่ ก็จะเป็นประเภทโดดเด่น

๒๙
ต้องใช้เวลามากกว่าช่วงอื่นหรือทัว่ ไป ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ
จากการทีไ่ ด้จดั คอนเสิรต์ การกุศล จากการหักค่าใช้จา่ ยต่างๆเรียบร้อยแล้ว
คงเหลือ ๑๖๙,๐๐๐ บาท ก็นาเข้ากองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิง้ กัน ขอขอบคุณรอง
จิรวดี เจริญศิล ป์ รองประธานสภาทีใ่ ห้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และอีกหลายๆ
ท่านทีไ่ ม่ได้กล่าวชื่อ ทาให้เงินกองทุนคนบ้านไผ่ฯ คณะนี้ ๙๙๖ ,๐๐๐บาท แล้วก็จะ
นาไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของพีน่ ้องต่อไป ถ้าเรามีความจาเป็นทีใ่ ช้งบประมาณไม่ได้รา
ก็จะใช้เงินในกองทุนนีไ้ ด้ ในการแก้ปญ
ั หาประชาชน ก็อยากเรียนให้ทา่ นทัง้ หลาย
ทราบ ประเด็นสุดท้ายในส่วนกิจกรรมต่างๆทีท่ างเทศบาลจัดขึ้นจะเป็นเกียรติอย่าง
มากถ้าทางท่านสมาชิกจะมาร่วมในงานต่างกับทางเทศบาลด้วย เพราะงาน
เทศบาลเรามีทงั้ ทางบริหารราชการและทางนิติบญ
ั ญัติ จะมีกิจกรรมทีต่ ้องลง
ชุมชนอยูเ่ ลือ่ ยๆ เช่น โครงการของ สปสช.สุขภาพ และโครงการ I See You และ
โครงการเยีย่ มบ้านยามเย็นของกองสวัสดิการสังคม ไม่รว่ มทีห่ น่วยทันใจออกไป
ช่วยประชาชน ไม่รวมงานบุญคุม้ ทีเ่ ราไม่สามารถทาแบบเก่าได้ ดังนัน้ ผมคิดว่า
นักการเมืองคือปลา ประชาชนคือน้า ปลาขาดน้าไม่ได้ น้าก็ขาดปลาไม่ได้ มันเป็น
งานทีต่ ้องสะสมไปเลือ่ ยๆจึงขอฝากท่านทัง้ หลายร่วมมือร่วมใจกันขับเคลือ่ นด้วยดี
อย่างทีผ่ ่านมา และอยากขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทีบ่ า้ นพี่
เมืองน้อง ซึง่ เราได้แบ่งเป็น ๓ เขต ไปทีเ่ มืองลาพูน เมืองศรีสะเกษ และบ้านบึง ที่
เราร่วมทา MOU ระดับเทศบาลเมืองกับเรา ก็จะพาพีน่ ้องแต่ละเขตเช่น ประธาน
ชุมชน และประธานสตรีแม่บา้ นไปศึกษาดูสงิ่ ดีดีของบ้านพีเ่ มืองน้องเราเพือ่ นามา
ปรับใช้ทบี่ า้ นไผ่เรา เรียนท่านประธานนะครับว่าทัง้ ๓ แห่งนีม้ จี ดุ ดีจดุ เด่นมากมาย
ทีจ่ ะนามาใช้ และการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะไม่เหมือนทีผ่ ่านมา
เพราะเราจะไปศึกษาดูงานกันจริง จะไม่ให้หน่วยงานอื่นมาต่อว่าเราได้
เพราะเราจะไปศึกษาแล้วนามาปรับปรุงบ้านเราจริงๆ และอีกโครงการหนึง่
โครงการเมืองคูแ่ ฝดไทย จีน ขอเรียนว่าตอนนีท้ างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ทา
หนังสือกงศุลใหญ่สาธารณะประชาชนจีนประจาจังหวัดขอนแก่นซึง่ อยูร่ ะหว่าง
การคัดเลือกเมืองทีจ่ ะเป็นเมืองคูแ่ ฝดกับทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราคณะนี้
น่าจะเป็นเมือง ซีเฉีย่ นน่าจะมีลักษะทีใ่ กล้เคียงกับจังหวัดขอนแก่นเรา ก็คงจะเลือก
เอาเมืองเล็กๆ แต่เล็กของเขาก็คงไม่ใช่เล็กมากหรอกเพราะประชาชนของเขานะ
เยอะมาก เพราะระดับจังหวัดมีประชาชนเป็นร้อยล้านคนเราก็จะเลือกเอาทีม่ คี วาม
ใกล้เคียงกับเราเพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน สุดท้ายเรือ่ งใดทีแ่ ถลง
เป็นนโยบายผมนีพ้ ูดแล้วก็ทา แต่จะสาเร็จเมือ่ ไรภายใน ๔ ปีนกี้ ็จะพยายามให้ดี
ทีส่ ุด ส่วนเรือ่ ง บขส. กราบเรียนว่าครัง้ แรกเราได้ไปเจรจาเขาส่งแค่รองปลัดอบจ.
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มาคุยกับผมซึง่ เป็นนายกถือว่าไม่ให้เกียรติเพราะเอามติของท่านสมาชิกไปแจ้งเรา
มีทงั้ ท่านสมาชิกสภา ท่านรองนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ทีเ่ ป็นรองนายก ท่านเลิศสิน จึง
จรัสทรัพย์ ซึง่ เป็นอดีตนายอาเภอ และประธานทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
แต่
การเจรจาในวันนัน้ มันไม่มขี ้อยุติ เพราะผู้มาเจรจาสถานะมันตัดสินใจไม่ได้ เพราะ
เขาส่งแค่รองปลัดมา มาแจ้งแค่ว่าขาดทุน ผมก็ว่าขาดทุนก็จะเอามาพัฒนาเอง
ตอนนี้ บขส.เหมือนอุกาบาทบนโลก เพราะเราไม่สามารถทาอะไรได้เลย วันทีล่ ง
ชุมชน บขส.ก็บอกพีน่ ้องว่าลองจัดการบขส.ดูสิเผื่อเราจะได้เอาบขส.มาจัดการเอง
ท่านทัง้ หลายครับเมืองทัง้ หลายถ้าการบริหารจัดการขนส่งคมานาคมดีประชาชนก็
จะหลัง่ ไหลเขามา แล้วการพัฒนาเศรษฐกิจจะทาได้อย่างพลิกฝ่ามือ แต่ถ้า บขส.
ยังอยูภ่ ายใต้ของ อบจ. เขาก็ไม่มคี นมาดูแลอย่างทีพ่ นี่ ้องเห็นรถก็ไปจอดอยูท่ สี แี่ ยก
เกียรติสิน ตี๒ เด็กผู้หญิงเราก็ต้องนัง่ มอเตอร์ไซข้ามา ๒๐๐ บาท มาถึงตัวเมือง
บ้านไผ่ รูว้ ่าเมือ่ ไรอะไรจะเกิดขึ้น ผมก็แจ้งายละเอียดต่างๆ ทางอบจ.ก็แค่เห็นว่าให้
รอไปก่อนเพือ่ รอการชี้ขาด ทางทีมงานผู้บริหารเราก็มกี ารส่งเรือ่ งไปทีส่ านักงา
นายกรัฐมนตรีคณะการกระจายอานาจสูท่ อ้ งถิน่ ว่าให้ทางจังหวัดคลีค่ ลายเรือ่ งนี้
ในเมือ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่อยากจะรับมาดูแลก็น่าจะมอบให้เราะเรามีความพร้อม
เมืองพลเขาได้เพราะกรมทางบกว่าเป็นเทศบาลเมืองก่อนเรา เราเป็นช้าไปนิดเดียว
เราต้องถึง ๑๐ กว่าปีนะครับ ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๘ จนถึง ปี ๒๕๕๙ จึงขอฝากว่าเรือ่ งนี้
จากสภาผมจึงอยากขับเคลือ่ น แล้วจะไม่หยุดทีจ่ ะติดตามในเรือ่ งนีน้ ะครับ ท้ายสุด
อยากขอบคุณทุกท่านทีก่ าลังสาคัญทีช่ ่วยกันขับเคลือ่ นพัฒนาบ้านไผ่เราให้เจริญ
ยิง่ ขึ้นไปขอขอบคุณตัวแทนท่านผู้กากับด้วยนะครับทีม่ าสังเกตการณ์ในการประชุม
ครัง้ นี้ ขอบคุณ ครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่าน นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่คะ่
ขอเชิญท่านบุญเหลือ เรือ่ งลือ ค่ะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ขอเรียนถามเรือ่ งทางเลีย้ ว
เข้าเทศบาลทางวัดโพธิช์ ัย อยากให้ขยายไหล่ทาง เพราะรถมันเยอะมาก กลัวเกิด
อันตราย ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น การอภิปราย ของท่านบุญเหลือ เรือ่ งลือ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่คะ่
ขอเชิญท่านนพดล พลภูเขียว ค่ะ
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นายนพดล พลภูเขียว
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ฝากเรือ่ งร่องระบาย น้า
จากวัดเอี่ยมไปทางเดิมทีเ่ ราไปขุดลอกกันทุกปี ปีนยี้ งั ไม่ได้ไปขุดลอก ทาให้เกิด
การอุดตัดทางไปหนองผือ เพราะฉะนัน้ หน้าฝนคงจะเหมือนเดิมฝากหน่วยทันใจ
ให้ไปขุดลอกให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็น การอภิปราย ของท่านนพดล พลภูเขียว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์
ค่ะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ตามทีท่ า่ นบุญเหลือ เรือ่ งลือ ผมจะส่งหน่วย
ทันใจ ให้ลงไปปฏิบตั ิให้เลยนะครับ ส่วนของทางบ้านผือ ผมไปขุดลอกทุกปีเลย
เพราะตอนนีช้ าวบ้านไปถมดินสูงเป็นทีข่ องเขานะครับ ถ้าเราไปทาก็จะเป็นการรุก
ล้าทีเ่ ขาเลยนะครับ พยายามทาแล้วนะครับรอยต่อนัน้ มันเป็นของ อบต.นะครับ
แจ้งให้ทราบครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่าน จิระบูรณ์
ประธานสภาเทศบาล ปัญญารัตนวงศ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ ค่ะ
นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ เรือ่ งขุดลอกร่องระบายน้าก็จะแจ้งหน่วยทันใจ
ให้ไปขุดลอกนะครับ แต่คงทาไปไม่สุดนะครับ เพราะเป็นพืน้ ทีข่ อง อบต.บ้านไผ่
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล้วนัน้ เป็นการตอบข้อซักถามของท่านนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบ
ข้อซักถามท่านสมาชิก ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและ
นายกเทศมนตรี
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุ ท่านครับ ขออนุญาตแจ้งในวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ประกาศให้
สวมใส่เสือ้ เหลือง เนือ่ งในวันขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชการที๙่
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ค่ะ ทีไ่ ด้ตอบคาถามของสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มี ดิฉัน
ก็ขออนุญาตในนามของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ต้อง
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เลิกประชุม

ขอขอบพระคุณทางท่านประธานคณะกรรมการชุมชน ทีใ่ ห้เกียรติสละเวลาเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ และพร้อมกันนีก้ ็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติทกุ ท่าน ทีไ่ ด้เข้ามาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอปิด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2559
ปิดเวลา 13.30 น
(ลงชื่อ)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
(ลงชื่อ) จ.อ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( กมล สงวนญาติ )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางสุภาภรณ์ คาภูเงิน )
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)ว่าทีร่ อ้ ยเอก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( วัทธิกร ทรงยศวัฒนา )
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตรวจรายงานการประชุมนีแ้ ล้ว
เมือ่ วันที่
เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายคาพันธ์ สีดอนซ้าย)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายพิรนิ ตุละรัต)

กรรมการ
(นายกาพล ขันธ์ขวา)
กรรมการ
(นายเกษม ชวฤทธิ)์
กรรมการ
(นายนพดล พลภูเขียว)

๓๓

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางจงจิต แซ่เหีย)
สภาแห่งนีร้ บั รองรายงานการประชุมนี้
เมือ่ วันที่
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นางพัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

