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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559
วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
.....................................................

ผูมาประชุม
1 นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ประธานสภาเทศบาล
2. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี
4. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ รองนายกเทศมนตรี
5. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
6. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
7. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
8. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
10.นายวัฒนาวุฒิ
หอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายพิริน ตุละรัต
สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายปญญา บัวแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
14. นางสาวสุมาลี
แถสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายกําพล ขันธขวา สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายเกษม ชวฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายจิรนันท
เกียรติชัยพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายผาน ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล
20. นางจงจิต
แซเหีย
สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายนพดล พลภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายภาณุมาศ หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายกฤษฎ
ชัยมาตย
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูเขารวมประชุม
1.นางสาวเรณู
พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ
2.นางดรุณี
วิศิษฐชาติ
รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ
3.นางวาสนา
พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
4.นางสุภาภรณ
คําภูเงิน หน
.สํานักปลัด
5.นาอิทธิพล
พวกเมืองพล รก
.ผูอํานวยการกองชาง
6.นางสาวดาวรรณ ภูเหิน รก
.ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
7.นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการ
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8.นายสุวัฒน
เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ
9.นางสุกัญญา
จันทรภักดี หน
.ฝายอํานวยการ
10.นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หน
.ฝายปกครอง
11.จาเอกกมล
สงวนญาติ หน
.ฝายบริหารงานทั่วไป
12.นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หน
.ฝายบริหารงานทั่วไป
13.นายอุดมศักดิ์
ธรรมนําศีล หน
.ฝายแบบแผนและกอสราง
14.นางวารุณี
ลาดมะโรง หน
.ฝายบริหารงานสาธารณสุข
15.นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ หน
.ฝายแผนงานฯ
16.นางสาวยุวนิต
เพิ่มยินดี หน
.ฝายบริหารการศึกษา
17.นางสาวภัทรวรรณ เกิดพิทักษ หน
.ฝายสังคมสงเคราะห
18.นางสาวธัญณิชา ขันตี หน
.ฝายพัฒนาชุมชน
19.นางสาวลัดดาวัลย ความหมั่น หน
.ฝายแผนที่ภาษี
20.นางภาวิณี
สุทธิ เจาหนาที่บริหารงานทะเบียน
21.นายอาทิตย
ประวันโน เจาหนาที่บุคคล
22.จาเอกสายันต
นรสาร หน
.ปองกันเทศกิจ
23.นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
24.นางสาวพัชรียา เพียยุระ เจาพนักงานธุรการ
25.นางสาวบังอร
กันหาบาง เจาพนักงานธุรการ
26.นางสาวนิตยา
จันทรศรี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายฯ
27.นางสาวพันธิรา พลกลาหาญ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
28.นางสาววรรณา วงษจันรา ผช
.เจาหนาที่ธุรการ
30.นางสาวสุนิสา
แสนโชติ พยาบาลวิชาปฏิบัติการ
31.นางสาวธันยธร คันทะพรม พนักงานทั่วไป
32.นายชลิต
โจมทา พนักงานทั่วไป
33.ร.ต.ท.สุนันท
เคาแคน รอง สวป.สภ.บานไผ
34.ด.ต.ชาญยุทธ
สุทธิ ผบ.หมู( ป)สภ.บานไผ
35.นายสิงหมาลัย ปาปะสิม ประธานชุมชนจัดสรร
36.นายบุญถิ่น
ศรีดารา ประธานชุมชนโนนสวาง
37.นายทองแดง
ธรรมมีภักดี ประธานชุมชนหลักสิบสี่
38.นายภูวนัย
นิมิตไตรสกุล ประธานชุมชนมิตรภาพซอย
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39.นายเสรี
คําภักดี ประธานชุมชนแกวทรานี
40.นางมะลิวรรณ สารบรรณ ประธานชุมชนตลาด
123
41.นายธนดล
กิตติวิจารณ ประธานชุมชนอยูเย็นเปนสุข
42.นายจรัญ
จันทา ประธานชุมชนพระธรรมสาร
43.นางสงวน
พาบุ ประธานชุมชนหนองแคน
44.นางผองผกา
ศรีจุมพล ประธานชุมชนสุมนามัย
45.นางหนูพิน
เชื้อบัณฑิต ประธานชุมชนบานไผเกา
46.นายธนสิษฐ
โสภา ประธานชุมชนกกแดง
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47.นายสุชาติ
48.นางบุญสวย
49.พ.ต.ท.สังวร
50.นายสุพจน
51.นางบํารุง
52.นายถาวร
53.นายจํานงค
54.นายทองใบ
55.นายสุพล
56.นายเจริญ
57.นางละมัย
58.นายวันชัย
59.นายอุเทน
60.นายสมชาย
61.นางลัดดา
62.นายสนธิ
63.นายบุญเรือง

กุญชรมณี ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา
อินทรสงเคราะห ประธานชุมชนบานไผพัฒนา
สิกขา ประธานชุมชนประปาบานไผ
เกตกุมศรี ประธานชุมชนหนองลุมพุก
พรหหมรัตน ประธานชุมชนศาลเจา
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ศรีสุข ประธานชุมชนโพธิ์สวรรค
โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโนนสวรรค
ทองทา ประธานชุมชนประเสริฐแกว
บุตรศรี ประธานชุมชนเจนจบทิศ
ระวิยะ ประธานชุมชนหวยทราย
ตายทรัพย
ประธานชุมชนสมหวังสังวาล
สอนอินทร
ประธานชุมชนบ.ข.ส.
พลขันษ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
โมกไธสง
ประธานชุมชนศาลเจา
สุทธิสําราญ
ประธานชุมชนหมู 1 พัฒนา
ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงคพัฒนา
อวะเมมาตะ
ประธานชุมชนศรีบุญเรือง

เริ่มประชุม เวลา10.00 น.
นายกฤษฎ ชัยมาตย
เมื่อไดเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ทานพัชรา ศิริศักดิ์กมล
จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแลวกลาวเปดประชุม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สวัสดีคะทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
ประธานสภาเทศบาลฯ ทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจําป 2559 ขณะนี้มีสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลวขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอานประกาศ
จังหวัดขอนแกน ขอเชิญคะ
นายกฤษฎ ชัยมาตย
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําป 2559ดวยประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดยื่นหนังสือ
ขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2559
เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนที่จะขอเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลเพื่อนํา
ญัตติเสนอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมืองบานไผอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2
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ประจําปพ.ศ. 2559 ตั้งแตวันที่ 21พฤศจิกายน 2559 เปนตนไปมีกําหนด
ไมเกิน 15 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) ชัยธวัช เนียมศิริ
(นายชัยธวัช เนียมศิริ)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
และประกอบกับประธานสภาเทศบาล ไดยื่นหนังสือขอขยายเวลาประชุม
สภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2559
ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแตวันที่ 6 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตอ
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนและผูวาชาการจังหวัดขอนแกนไดพิจารณาแลว
อนุญาตใหสภาเทศบาลเมืองบานไผ ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมือง
บานไผ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2559ออกไปอีก 15 วัน
ตั้งแตวันที่6 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 จึงแจงใหทราบโดยทั่วกัน
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ที่จบไปแลวนั้นเปนประกาศจังหวัดขอนแกนเรื่อง เรียกประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2559 ตอไปดิฉัน
จะดําเนินตามระเบียบการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหทราบดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ
1. เนื่องดวย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา15.52 นาฬิกา
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชการสวรรคตของพระองคสราง
ความโศกเศราและเสียใจมากตอประชาชนชาวไทยเปนจํานวนมากรัฐบาล
ประกาศไวทุกขถวายความอาลัยเปนเวลา 1 ป สํานักพระราชวังมี
หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
ระหวางวันที1่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่21 มกราคม พ.ศ.2560
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง มีกําหนดใหจัดพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
หลังจากการจัดสรางพระเมรุมาศแลวเสร็จประมาณเดือนกันยายนปเดียวกัน
เพื่อนเปนการไวอาลัยตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอ
เชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน
และผูเขารวมการประชุม โปรดยืมสงบนิ่งไวอาลัย 89 วินาทีขอเชิญคะ
2. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทยได
กราบบังคับทูลอัญเชิญองครัชทายาขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย
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ตามกฎมณเทียรบาลวาดวยการสืบราชสันติวงค พระพุทธศักราช 2467
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม
2559 นั้นระหวางที่ประชาชนยังมิไดถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยรัฐกาลที่ 10 วา“สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”
3. ทางเทศบาลเมืองบานไผไดมีการรับโอนยายเขามาเปน
รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผแทนตําแหนงที่วาง คือ ทานเรณู พรอมพรั่ง เปน
นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง โอนยายมาจากเทศบาลตําบลในเมือง มา
ดํารงตําแหนงรองปลัด ที่เทศบาลเมืองบานไผ คะ ทางเทศบาลเมืองบานไผ
ยินดีตอนรับคะ ขอเชิญแนะนําตัวคะ
นางสาวเรณู พรอมพรั่ง
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานพัชรา ศิริศักดิ์กมล
รองปลัดเทศบาลฯ ทานรองประธานสภา
ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติคณะผูบริหาร
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันเรณู พรอมพรั่ง ตําแหนง
รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง ยายมาดํารง
ตําแหนงที่เทศบาลเมืองบานไผในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ยายมาจากเทศบาล
ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ยายที่ทํางาน ไมไดยายบาน มา
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ที่เทศบาลตําบลในเมืองเปนบริหารงานทองถิ่นระดับตน
ยายมาที่นี่ตําแหนงเดิมแตในระดับที่สูงขึ้น ยินดีที่จะรับใชพี่นองชาวเทศบาล
เมืองบานไผ ขอเปนสวนหนึ่งในการที่จะรวมพัฒนากับคณะผูบริหาร คณะ
ทานสมาชิกสภาเทศบาล และทานคณะกรรมการชุมชน ถาหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
จะแนะนําการปฏิบัติงานยินดีนอมรับทุกกรณีนะคะ กราบขอบพระคุณคะ
ทานประธาน
นางพัชรา ศิรืศักดิ์กมล คะคุณเรณู พรอมพรั่ง ก็ไดแนะนําตัวเรียบรอยนะคะ ภวนาตัวรับใช
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลเราอยางดีนะคะ ดิฉัน คิดวาทานจะนําเอาความรูความสามารถ
มาพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผเรามาก มาชวยพัฒนาเมืองบานไผใหรุงเรือง
ยิ่งขึ้นคะ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล รายงานการประชุมครั้งที่แลวจะขอนําไปเขาการประชุมครั้งตอไป
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ญัตติที่ 19/2559 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ
เทศบาล (กองชาง)
ญัตติที่ 19/2559 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ
เทศบาล (กองชาง)ขอเชิญคณะผูบริหารคะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูท รงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
รักษาราชการแทนนายกฯ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อขออนุมัติใชจายเงิน
สะสม เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการโครงการกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน ถนนสายตาง ๆ ที่จะดําเนินการกอสรางเปนถนนสายหลักที่ราษฎรใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ และบุคคลทั่วไปใชสัญจรเปนจํานวนมากซึ่งเปนหลุม
เปนบอและมีน้ําทวมขังเมื่อเวลาฝนตกหนัก ทําใหประชาชนสัญจรไปมาลําบาก
ไดรับความเดือดรอนมากเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง เพื่อเปนการบําบัด
ความเดือดรอนของประชาชน ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนเปนไปอยางสะดวกปลอดภัยในชีวิต และเพื่อเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ จํานวน 14 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 11,047,000 บาท
(สิบเอ็ดลานสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) รายละเอียดดังตอไปนี้แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพื้นฐานงบลงทุนคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภครวม 11,047,000 บาท
1. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 4 จํานวน
1,386,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 4 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนยิ่งยง ซอย 4 โดยเริ่มจากถนนยิ่งยงไปทิศเหนือถึงถนนยิ่งยง ซอย 5
ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี
ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 660.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-31 โครงการที่ 48
2. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1
จํานวน 1,218,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1 ทําการกอสราง
ทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1 โดยเริ่มจากถนนหนองลุมพุก
ไปทางทิศเหนือทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพักค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร
พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาว
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ประมาณ580.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจาก
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-30
โครงการที่ 45
3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ประชาอุทิศ2 จํานวน 1,434,000 บาทเพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสราง
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ2
ทําการกอสรางถนน
ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ 2 โดยเริ่มจากถนนประชา
อุทิศ 1 ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึงที่ดินสนามกีฬา ทําการ
กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ
26.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 78.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิม
ปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรงชั้น3
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ10.00
เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 662.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-22 โครงการที่ 31
4. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 6
จํานวน 517,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 6 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 6 โดยเริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศ
ตะวันตกทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ
246.00เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนา
สามป(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4
หนา 3-29 โครงการที่ 44
5. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเขาโรงเรียน
เทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) จํานวน 254,000 บาทเพื่อจายเปน
คาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเขา
โรงเรียนเทศบาล 2(อนุบาลสาธิต) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากทอระบายน้ําเดิม
ฝงทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก ทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรง
ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ
10.00เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ
94.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-35 โครงการที่ 53
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6. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง – สังวาลวาย
(ฝงดานทิศตะวันออก สวนที่เหลือ) จํานวน 788,000 บาทเพื่อจายเปนคา
ดําเนินกากอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง –
สังวาลย (ฝงดานทิศตะวันออกสวนที่เหลือ) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล.ถนนสมหวังสังวาลย (ฝงดานทิศตะวันออกสวนที่เหลือ) โดยเริ่มจาก
ถนนแจงสนิทไปทางทิศใต ถึงลําหวยทราย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60เมตรบอพักค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ
10.00เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ
292.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนา
สามป(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 หนา3 - 16 โครงการที่ 19
7. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1 จํานวน
462,000 บาทเพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยชุมชนพัฒนา 1 โดยเริ่มจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออกทําการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ทอรวมบอพักยาวประมาณ 220.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4
หนา 3-19โครงการที่ 25
8.โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี
จํานวน 315,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี โดยเริ่มจากแยกถนนสมหวังสังวาลย ซอย 1 ไป
ทางทิศเหนือทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร
พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมยาวประมาณ 150.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตรที่ 4หนา 3-17 โครงการที่ 20
9. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 7
จํานวน462,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 7 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยสมประสงค ซอย 7 โดยเริ่มจากแยกถนนสมหวังสังวาลย ไปทางทิศ
ตะวันตกทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง0.40 เมตรบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอม
รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 220.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2560-2562)ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-17 โครงการที่ 21
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10. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชาสรรค
(ดานทิศเหนือ)จํานวน 1,794,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
กอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนแสงทองประชา-สรรค
(ดานทิศเหนือ) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชาสรรค
โดยเริ่มจากถนนเลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตก ถึงเขตถนนมิตรภาพ
ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตรบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 780.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตรที่4หนา 3-20 โครงการที่ 27
11. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยศรีบุญเรือง(ดานทิศตะวันออก) จํานวน 315,000 บาท เพื่อจายเป น
คาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง (ดานทิศตะวันออก) ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ําค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง ซอย 1 ไปทางทิศใตทําการ
กอสรางถนนค.ส.ล.กวาง1.50 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัด
แนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00
เมตรพรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 110.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.
2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-24 โครงการที่ 34
12. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรอบรั้วโรงเรียน
บานเกิ้ง(บานเกิ้งซอย 6) จํานวน 959,000 บาทเพื่อจายเปน
คาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนรอบรั้วโรงเรียน
บานเกิ้ง(บานเกิ้งซอย 6) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรอบรั้ว
โรงเรียนบานเกิ้ง โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้งไปทางทิศตะวันออก จนถึงเขต
ถนนมิตรภาพ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตรบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 355.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4หนา 3-25 โครงการที่ 37
13. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 2
จํานวน 672,000 บาทเพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสราง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 2 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 2 โดยเริ่มจากถนนเอี่ยมไพบูลยไปทาง
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ทิศตะวันตก ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตรบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ
320.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2560-2562)ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-26 โครงการที่ 39
14. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 12/1 จํานวน
471,000 บาทเพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางถนนค.ส.ล.
ถนนบานเกิ้ง ซอย 12/1 ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย
12/1 โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง ซอย 12 ไปทางทิศเหนือทําการกอสรางถนน
ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตรยาวประมาณ 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทาง
ลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-27
โครงการที่ 40ขณะนี้เทศบาลเมืองบานไผ มีเงินสะสม จํานวน
14,108,144.22 บาท ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน 2559 และ
นํามาใชในครั้งนี้ จํานวน 11,047,000 บาท (สิบเอ็ดลานสี่หมื่นเจ็ดพันบาท
ถวน) การใชจายเงินสะสมในครั้งนี้ไดถือปฏิบัติตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89“ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกฎหมายกําหนด
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แตละประเภทตามระเบียบแลว
(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มียอดเงินคงเหลือสะสมเพียง
พอที่จะจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใชจายเงิน
สะสมใหคํานึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว
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2. หนังสือดวนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว. 6222 ลงวันที่ 31ตุลาคม
2559 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและ
สังคมภายในทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ขอ
4. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนําเงินสะสมไปใชจาย
4.1 เปนโครงการหรือกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายได
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน และอยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แกไขเพิ่มเติม ขอ 89 ทั้งนี้ การนําเงินสะสมไปจายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
4.1.1 โครงการลงทุนดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะมีสวนชวย
สนับสนุนการสรางรายได ของประชาชนและการกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่น
ใหดําเนินการ ดังนี้
4.1.1.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดมีเงินสะสม
เหลืออยูเพียงพอที่จะนําไปจัดทําโครงการดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณานําเงินสะสมที่มีอยูไปดําเนินการแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนในดานดังกลาว โดยเฉพาะปญหาที่เรื้อรัง
มาเปนเวลานาน เชน สิ่งสาธารณะประโยชนขาดแคลน ชํารุดเสียหาย เปนตน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
(นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตามที่จบลงไปแลวนั้น เปน
ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เทศบาล (กองชาง) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ
คุณ สงศักดิ์เกียรติปกรณ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานเมื่อสักครูทานรักษาการนายกเทศมนตรีก็ได
พูดเรื่องเงินอุดหนุนดวยความยินดีครับ เพราะเปนการจะนําความเจริญตางๆ
ลงสูทองถิ่น ที่จะพูดตอไปนี้เปนการแนะนําและขอความเห็นชอบ เพราะวา
โครงการตางๆดีแลว พี่นองประชาชนไดประโยชน วันนั้นหลังจากที่ทราบ
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ขาว ขออนุญาตเอยนามทาน ทานประธานชุมชน ทานสุพจน ไดมีโอกาสพูดคุย
กันอยู ผมมาสงสัยโครงการที่ ๒ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
ถนนหนอลุมพุกซอย ๑ เปนซอยกลางบานเพราะซอย ๒เราดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลวจากเงินสะสมเหมือนกัน แตทราบวาแยกจากหนาโรงเรียนไป
ซอย ๑ อยากใหเขียนชัดเจนกวานี้ เพราะถาวาซอย ๑ มันก็ตองเลยไปถึงหนา
วัดเลยนะครับ ตามที่ติดตามประเมินผลในพื้นที่ เขต ๑ นะครับ มาสงสัย
โครงการที่ ๔ หนองลุมพุกซอย ๖ ทราบวาที่ตรงนี้เปนที่ราบชันสูงทางดานทิศ
ตะวันตกขอสงสัยก็คือเราเอาโครงการมาทําที่ซอย ๖ ซอย๔ยังไมมีทอระบาย
น้ํา ถนนหนองลุมพุกยิ่งยงก็ยังไมมี ถาเรามาดําเนินการในซอย ๖ แลวน้ําจะ
ไหลไปตรงไหนครับไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา คือจากซอย๔ ดานทิศตะวันตกมาทิศ
ตะวันออกแนนอน เราไมมีทอรองรับน้ําจากซอย ๖ น้ําจะไปอยางไร ถาตรง
นั้นซอย ๖ อันนี้คือขอแนะนําควรจะไปทําที่ซอย ๔ หลังจากเสร็จประชุม
ผูบริหารใหเจาหนาที่ออกไปดูไดถนนเปนหลุมเปนบอน้ําเซาะขออนุญาต
ประธานสภานะครับที่ถายรูปมาไมไดอะไร นํามาชี้แจงใหรับทราบวาเปนแบบนี้
จะไดไมตองอธิบายถาทานอยากดูก็ไดนะครับเพราะเตรียมมาหลายชุด สําหรับ
ซอย ๖ ถนนยังใหมเอี่ยมอยูแตวาน้ําไหลผานหนาบานจริง แตถาเราทําเปนราง
ตัววีพอใหน้ําไดระบายสะดวกหนอยไมไหลผาน พอมาถึงถนนก็ไหลลงทองไร
ทองนา หนองลุมพุกยิ่งยงยังไมมีทอระบายน้ํา แต ไปมีตรง ๓ แยกที่ตัดกับซอย
๒ ผมคิดวาถาโยกยายจากซอย ๖ เปน ซอย ๔ จะเหมาะสมที่สุด เหมาะตรงที่
ซอย ๔ เมื่อทําลงไปแลวทอระบายน้ําจะเชื่อมกับทอระบายน้ําซอย ๒ ที่
ดําเนินเสร็จไปเรียบรอยเมื่อตนป หรือหากทานจะทําซอย๖ ทานตองวาง
ทอระบายน้ําจากซอย ๖ เพื่อไปเชื่อมกับ ๓ แยกระหวางถนนหนองลุมพุกยิ่ง
ยง กับซอย ๒ ที่ลงมาระยะทางเกือบ ๔๐๐ เมตร ผมไปเดินสํารวจ ไมได
ขัดขวางหรืออะไรนะครับ เอาหลักความจริงมาพูด แลวอันนี้คือความจริงถาหา
กวาตอทอระบายน้ําเชื่อมไปที่หนองลุมพุก ซอย ๒ ที่เขาเรียกวาบานตํารวจ
จากตรงนั้นมาก็ ๓๐๐ กวาเมตร อยูในวงเงิน ๕๑๗,๐๐๐ บาท ถาตอทอระบาย
น้ําลงไปตรงนั้นก็ไมขัดของครับ แตความยาวจากซอย๔ มาซอย ๖ เปนทางราด
ชัน ถาเปนตรงนั้นแลวราคาเทานี้ผมก็ไมขัดถามีการตอทอลงไปอยางที่ผมพูด
อนุญาตทานประธานชุมชนนะครับทานก็อยูตรงนี้ รับทราบขอเท็จจริงครับ วา
ซอย ๔ และหนองลุมพุกยิ่งยงจะไหลลงไปทางไหนไมไดเด็ดขาดเมือน้ําลง
มาแลวจะไปขังไวที่ไหนระบายออกตรงไหน ขอใหผูสํารวจไดสํารวจใหม แต
ถาเปนซอย ๔ ทานประธานก็คงทราบนะครับ ถนนเปนหลุมเปนบอแตกน้ํา
กระจายทั่วถนนไปดูได ผมก็อยากขอคําแนะนําคําชี้แจงตางๆ สวนผมก็ได
แนะนําไปแลว เราไปดูกันไดซอย๔ กับซอย๖ ถาเราทําจากซอย๔ ลงไปซอย ๖
เราก็จะมีซอย ๒ รองรับเราไมตองไปทําทอระบายน้ําหรือใหน้ําไหลจากซอย๖
ลงมารวมกับตรงนี้ เรื่องนี้ก็ขอฝากทานคณะผูบริหารไดออกสํารวจเพื่อความ
ถูกตอง สิ่งที่ผมพูดมาทุกอยางเปนความจริงมีหลักฐานทานดูได หรือจะออกไป
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ดูดวยตัวเอง ผมไมไดนิ่งนอนใจเลยผมทําหนาที่ของผม ตองการให
พี่นองไดรับผลประโยชนในการ สาธาณูปโภคตางๆ ผมก็มีขออภิปรายใหทาน
ไดพิจารณาหรือวาติติงก็ได ผมก็มีใหขอแนะนําเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ
นางพัชราศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรีฯ ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขอขอบคุณ
รักษาราชการแทนนายกฯ
ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ที่ไดแนะนําคณะผูบริหารความเปนไปเปนมาผม
ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ในงบประมาณ ๑๑ ลานผมไดเชิญสมาชิกมา
ปรึกษาหารือทานสมาชิกเขต ๑ ก็เห็นดวยนะครับ ถาทานไมเห็นดวยทานก็ตอง
คานเพราะโครงการนี้ตองใชงบประมาณของป ๒๕๖๐ ทานบอกวาซอย ๔
ซอย๖ บางครั้งไมไดอยูในงบประมาณป ๒๕๖๐ เงินสะสมที่งบประมาณใหมา
ตองอยูในแผนของป ๒๕๖๐ ก็ไมเปนไรขอขอบคุณทาน
สงศักดิ์ เกียรติปกรณที่ทานไดแนะนํามาผมก็จะโยกจากป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ มา
ก็ไดเผื่อมีเงินสะสมทางรัฐบาลมาผมก็จะเขาโครงการให แตวาโครงการแผนที่
งบประมาณโครงการที่ใชเงินสะสมครั้งนี้ผมไดนําเรียนทานสมาชิกแลว
ทา
นสงศักดิ์ เกียรติปกรณก็อยูในหองประชุมดวยนะครับเรียนใหทานประธาน
ชุมชนไดรับทราบวาแผนตองอยูในป ๒๕๖๐ ถาไมอยูในป ๒๕๖๐ จะ
ดําเนินการไมไดตองโยกจากป ๒๕๖๑ มาอยูในป ๒๕๖๐ เรียนใหทานประธาน
ชุมชนไดรับทราบนะครับ เรื่องเปนหลุมเปนบอผมก็ไดสั่งการใหหนวยทันใจนํา
หินคลุกไปดําเนินการเรียบรอยแลวนะครับ ประชุมสภาเสร็จก็จะใหผอ.
กองชางไปดูอีกทีวาไดดําเนินการเรียบรอยแลวหรือยัง ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน อนุญาตเพิ่มเติมจาก
ทานรักษาการนายกเทศมนตรี ในโครงการที่ไดบรรจุเขาในงบประมาณครั้งนี้
ขออนุญาตกราบเรียนที่ประชุมในสวนของหนองลุมพุกซึ่งพี่นองหนองลุมพุกก็
ไดรอการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะระบบระบายน้ําเปนเวลาหลาย
๑๐ ป จริงๆผมก็เคยเปนสมาชิกเทศบาลเขต ๑ เราก็พยายามผลักดันโครงการ
ตางๆ ตองขอเรียนนะครับวาดวยศักยภาพภูมิประเทศของหนองลุมพุกจะเปน
พื้นที่สูง และก็ราดชันอยางเชน ชุมชนยิ่งยง ชุมชนประปา และก็ไลมาทางถนน
เจาเงาะเวลาน้ําทวมก็จะไหลไปโดยไรทิศทาง โดยไมมีการรวบรวมน้ําจะให
ระบายไปลงในหวยจิก หวยทรายตอไป ก็เลยไดมีโครงการที่ทางสมาชิกเขต ๑
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ก็มีทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ รวมอยูดวยและทานประธานสภาเราก็พยายาม
ผลักดันโครงการตางๆ จนกระทั้งวาสายแรกที่เราไดก็คือ หนองลุมพุก ซอย ๑๐
เราก็ไดทอระบายน้ําพอเสร็จแลว สวนซอย ๙ ซอย ๗ความเดือดรอนไมตางกัน
ในสวนผูบริหารชุดปจจุบันที่เขามา เราก็เล็งเห็นแลววา การรวมน้ํา
ของหนองลุมพุกนี้มีความสําคัญ เราก็เลยเอาเสนเมนกอนนะครับ คือ
เสนหนองลุมพุกตรง ๓ แยก ไลมาทางตัดกับถนนยิ่งยงหนองลุมพุกหรือจะถา
นึกภาพก็ผานหมูบานพาใจ ตอนนี้โครงการเสร็จแลว ตอนนี้มาที่ซอย ๔ ซอย
๖ ซอย ๑ ก็จะเปนชวงเชื่อมตอเพื่อระบายไปโครงการตอไปคือยิ่งยงทาง
ผูบริหารจะดําเนินการตอ จากนั้นก็จะเปน ซอย๙ ซอย ๗ ไลเขามาก็จะทําไป
พรอมกันหมดนะครับ แตหนองลุมพุกนี้คือตนน้ํา ตามที่ทานจิระบูรณ ไดเรียน
แลวนะครับวา ณ วันนี้ก็ติดขัดในเรื่องของโครงการที่เราไมไดรวบรวมขอมูลมา
เขาเปนแผนของป ๒๕๖๐ ตอนนี้เราก็จัดสรรใหกับพี่นองทั้ง ๓ เขต เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของทานสมาชิก ของทานประธานชุมชน และพี่นองที่
เราอยูในจุดดําเนินการ ผมยืนยันนะครับวาหนองลุมพุกตองเพิ่มเติมเรื่องระบาย
น้ําใหเปนรูปธรรมชัดเจน คงจะคอยๆทําตามของงบประมาณที่เรามีอยู แลวก็
ตองเพิ่มเติมในแผนแลวก็ตองดําเนินการตอเนื่องใหครบวงจรในระยะเวลาที่
เหลืออยู ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ประธาน
ชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณ ผูมีเกียรติทุกทาน ผมเขาใจ
นะครับเรื่องการใชเงินสะสมผมฟงทานรักษาการนายกฯพูดก็ดีใจ จะนํามาใชใน
ป ๒๕๖๐ใหเสร็จแลวก็ทุกโครงการใหเสร็จ ผมก็ยินดีจะใหการสนับสนุน
เพราะวาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนก็มีมาก แตอยากใหคณะผูบริหาร
คนที่จะมารับจางรับเหมาใหมีคุณภาพ เดี๋ยวนี้มาในนามบริษัท ขออนุญาตเอย
นามนะครับ เชน บริษัท ป รุงเรือง ถือวาเปนบริษัทที่ใหญในจังหวัดขอนแกน
แตเอาบริษัทเล็กๆออกมาทํา ทําใหงานออกมาไมเสร็จ ผมก็รับรูมาเหมือนกัน
วาการทํางาน บริษัทใหญรับแลว แบงงานใหกับบริษัทเล็กๆทํา แลวเครื่องไม
เครื่องมือก็ไมทันสมัยมันก็เปนปญหา กับเทศบาลเมืองบานไผอยางใหญที่เจริญ
แลวนะครับมันทําไมได เกิดความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชน ถาเปนบริษัท
ป รุงเรื่อง จริงคงไมเดือดรอน ฝากใหคณะผูบริหารพิจารณาผูที่จะมารับเหมา
ใหตรวจเครื่องไมเครื่องมือ ตามจริงการรับเหมาเขาอานถึงทะเบียนของรถขุด
รถเคน รถบด ทุกอยางครบชุดถึงจะทําได ก็ขอฝากไวกับคณะผูบริหารดวยนะ
ครับ ที่มีปญหาแบบนี้ก็มีมากมายนะครับ เพราะบริษัทใหญมีเครื่องไมเครื่องมือ
ครบชุดก็ไมมีปญหา เหมือนกับที่เราจางชางมาทําบานถาจางดีฝมือมีครบชุด
เราก็สบายใจ ผมสนับสนุนนะครับแตขอใหเสร็จภายในป ๒๕๖๐ นะครับ
ทุกโครงการ ขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญ ทานคําพันธ สีดอนซาย คะ

นายคําพันธ สีดอนซาย
เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ประธาน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณ ผูมีเกียรติทุกทานตอนนี้หลายฝาย
หวงกันเหลือเกินไมวาจะเปนฝายผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝากคณะ
ผูบริหาร จากญัตติที่ ๑๙ ทั้ง ๑๔ โครงการผมก็เห็นดวย แตที่สงสัยคือ อีก
โครงการ ๑ ที่ทาง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ เสนอไป คือถนนเลียบคลอง
ชลประทานที่พี่นองไดรับความเดือนรอนมาโดยตลอด เปนชวงที่๒ จาก
ซอยปฎิพงษ ถึง กม.๑๕ ทางสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ไดเสนอไปแลว แต
ทําไมในญัตตินี้ไมมี อยากทราบคําชี้แจงและอธิบายดวยครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานชานล ธนระพีโชติ คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ประธาน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณทุกทาน ทานประธานครับเรื่อง
ญัตติขออนุมัติเงินสะสมของเทศบาลเมืองบานไผนั้น กอนที่จะนําไปสูการ
อภิปรายผมตองกราบคําขอบคุณถึงวิสัยทัศนและความคิดที่จะแกไขปญหา
ความเดือดรอนในโครงการตางๆ จะวาไปแลวมันก็สะสมมานานหลายปในแต
ละเขตทั้ง ๓ เขตในเทศบาลเมืองบานไผนี้นั้น กอนที่ผมจะนําไปสูการอภิปราย
เพื่อรับคําชี้แจงจากคณะผูบริหาร ผมขอทวงติงในเรื่องเอกสาร ลําดับแรก
ทานประธานครับ ทานออกหนังสือเวียนขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองบาน
ไผ สมัยสามัญ สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ทานเซ็นตเอกสารทานดู
หรือไมครับทานเปนนายหรือเปนนาง ทานดูกอนนะครับสิ่งที่ผมกําลังถาม
แลวทานไปแกไขนะครับ การนําหนังสือเอกสารเปนเอกสารราชการถาทานเปน
นางตองเปนนางพัชรา แตนี้เปนนายพัชรา ผมทวงติงทานนะครับ
ทานประธานขอนําเขาสูเรื่องอภิปรายเพื่อไมเปนการเสียเวลา ทานครับ
การจายเงินขาดสะสมเทศบาลทั้ง ๑๔ โครงการ เปนเงิน ๑๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท
ทานครับผมตองเรียนชี้แจงเบื้องตนไวกอนวา วันที่ทานผูบริหารไดเรียนเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ เขาไปปรึกษานั้นผมไมไดรับการเชิญ ผมเรียน
ในสภาแหงนี้ไวกอน แลวขอเรียนชี้แจงวาโดยพื้นที่ของเขต ๑ ไดรับ ๓
โครงการ
๑. โครงการกอสราง ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย ๔ จํานวน
๑,๓๘๖,๐๐๐ บาท
๒. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก
ซอย ๑ จํานวน ๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท
๓. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุกซอย ๖
จํานวน๕๑๗,๐๐๐ บาท

๑๖

ทานประธานครับ ทั้ง ๓ โครงการนั้น ผมขอชี้แจงวาขอเอยนามทาน
สงศักดิ์ เกียรติปกรณ ทานไดพูดถึงโครงการที่ ๔ คือโครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย ๖ จํานวน ๕๑๗,๐๐๐บาท ทาน
ประธานครับผมเองไปออกไปสูพื้นที่ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เขาไปดูเขต
พื้นที่ ที่จะกอสรางในถนนซอย ๖ นี้ผมเรียนอยางนี้ครับพื้นที่เปนที่สูงราดชันทั้ง
๒ ฝง รายละเอียดโครงการผมไมไดอาน แตผมเห็นในโครงการในรอยตอทั้ง ๒
ฝง ไมมีทอระบายน้ําเชื่อมตอทั้ง ๒ ฝง เรียนชี้แจงนะครับ ตองเรียนอยางนี้วา
การกอสรางเราไมไดขัดกันเรื่องของเรื่องโครงการ ผมเห็นดีดวยกับทานที่ทาน
จะแกไขปญหาแตคงตองฝากในสภาแหงนี้ไววา ทานสรางโครงการนี้ใน ค.ส.ล.
ทอระบายน้ํานี้แลวน้ําจะไมมีที่ไป น้ําจะทวมขังขึ้นปญหาก็จะตามมาแลวทานก็
จะตองไปแกตออีก วาเมื่อน้ําทวมขังแลวจะไหลออกไปทางไหน เปนการสราง
เพื่อบรรเทา ความเดือดรอน เราตองแกใหจบนะครับผมฝากทานจริงๆ
แลวผมคงตองทวงติงทานประธานตอเมื่อทานผูบริหารอานญัตติโครงการตางๆ
แลว ทานประธานถามสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลมีขอ
ซักถามนะครับทาน ก็ควรใหสมาชิกไดตอบขอซักถามกับผูบริหารแลวตอบรวม
ครั้งเดียว เพื่อเปนการประหยัดเวลาดวยขอเรียนอยางนี้นะครับ ผมขอเรียน
ชี้แจงในเมื่อโครงการนี้รับบรรจุเขากับโครงการ ๑๔ โครงการ แลวใชเงินสะสม
ครั้งนี้ก็ฝากทานไวแกปญหาตอถามีน้ําทวมขัง ทานตองหาที่ระบายน้ําออก
เพราะถาปลอยไวนาน น้ําทวมขังก็จะกลายเปนน้ําเสียผมฝากทานไวในที่นี้ก็
ขอใหทานพิจารณานะครับ สวนขอซักถามที่ผมยากจะเรียนในสภาแหงนี้
รายละเอียด ทานผูรักษาราชการนายกเทศมนตรีทานรองจิระบูรณ
ปญญารัตนวงศทานไดอานไปแลวขออนุญาตทานประธานนะครับ ผมจะ
เปรียบเทียบเอกสารที่ผมไดรับเมื่อเชากับตอนนี้ เอกสารในหนา ๔ เอกสาร
ที่ผมไดรับเปนเรื่องของญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาล ในวรรค
ที่วา ขณะนี้เทศบาลเมืองบานไผมีเงินสะสมจํานวน ๑๔,๑๐๘,๑๔๔.๒๒ บาทณ
วันที่ ๒๓เดือน พฤศิกายน ๒๕๕๙ และนํามาใชครั้งนี้ จํานวน
๑๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท ถวน การใชจายเงินสะสมในครั้งนี้ไดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การใหฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที๒่ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ รายละเอียดผมคงไมอาน เพราะทานรักษาการนายกเทศมนตรีได
อานไปแลว สวนที่ผมทวงติงขอคําอธิบายนะครับทานกับเอกสารที่ยื่นเมื่อเชา
เอกสารที่ยื่นเมื่อเชาเปนรายละเอียดประกอบการอนุมัติเงินสะสมเทศบาล
เมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชได
คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทานใชคําวา ๓๐พฤศจิกายน
๒๕๕๙ สาระมีดังนี้ หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ยอดเงิน ๑๓๐,๗๑๘,๔๑๙.๔๑ บาท

๑๗

หัก ๑. หุนในโรงพิมพอาสารักษาดินแดน ๕,๐๐๐ บาท
๒. เงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
๒๕,๔๐๙,๕๓๓.๗๙ บาท
๓. ลูกหนี้เงินสะสม ๘๘๕
,๕๐๐ บาท
๔. ลูกหนี้ภาษี ๕๑
,๘๔๙ บาท
๕. ผลตางจากการชําระหนี้เงินกู ๔๔,๕๙๔,๐๗๖.๖๙ บาท
ยอดรวมเงินอยูที่ ๗๐
,๙๔๕,๙๕๙.๔๘ บาทหักยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได
๕๙,๗๗๒,๔๕๙.๙๓ บาท
๒. พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
เปนยอด
๑๔๔,๗๗๙,๔๙๔.๕๓ บาท
หัก ๑. บัญชีรายจายคางจาย
๔๐,๕๖๕,๐๔๓.๐๐
บาท
๒. บัญชีเงินรับฝากตางๆ
๕,๐๑๓,๖๗๕.๐๙
บาท
๓. ทุนสํารองเงินสะสม
๓๙,๔๒๘,๓๑๖.๕๑
บาท
ยอดรวมอยูที่ ๘๕
,๐๐๗,๐๓๔.๖๐ บาท
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได ๕๙
,๗๗๒,๔๕๙.๙๓
๓. ยอดเงินสะสมที่ที่นําไปบริหารได
หัก๑.
เบิกสมทบเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)
(หมายเหตุ๒) ๙๖๐๕๐๙.๑๓ บาท
๒. สําหรับเงินเดือนคาจาง (หมายเหตุ๑) ๒๒
,๒๑๖,๔๘๕.๐๐ บาท
๓สํารองจายกรณียังไมไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน(หมายเหตุ๓)
๕,๖๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท
๔.ขออนุมัติจายเงินสะสม ๑
๒,๑๗๒,๖๕๐.๐๐ บาท
5.จายขาดเงินสะสม ๓,๑๔๔,๙๐๐ บาท รวมยอด
๔๔,๐๙๖,๗๔๔.๑๓ บาท เมือหักจากยอด ๕๙,๗๗๒,๔๕๙.๙๓ บาทคงเหลือ
๑๕,๖๗๕,๗๑๕.๘๐ บาท ทานมีหักกันเงินสําหรับกรณีสาธารณภัย ๑๐%
๑,๕๖๗,๕๗๑.๕๘ บาท ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได
๑๔,๑๐๘,๑๔๔.๒๒ บาท ทานประธานครับทําไมตองอานในรายละเอียดที่ให
เมื่อเชา เปรียบเทียบกับหนังสือที่ทานใหมาในหนังสือชี้แจงการประชุมเชิญ
ประชุม ทานครับในหนังสือทานระบุเปนวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต
แบบแสดงถึงภาระความมั่นคงของสถานะการเงินทานใชในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันที่แตกตางกันยอดแตกตางงบแตกตาง ทานใชวันที่
แตกตางกัน ผมตองการใหการทํางานนั้นเปนตัวเลขที่ไมตองมาสอบถามวา
ทําไมตองเปนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน และวันที่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น
แสดงวางบประมาณที่ทานแสดงกับงบประมาณที่ทานยื่นนั้นตางวันกัน มัน
ตองมีความแตกตางกัน ตองขอคําชี้แจงจากผูทํางบประมาณเพื่อแสดงผลเปน
เอกสารประกอบการพิจารณาการใชจายงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้
ผมมีขอสงสัยอีกขอหนึ่งก็คือหมายเหตุ คือขอที่ ๔ ขออนุมัติจายขาดเงิน

๑๘

สะสมนั้น๑๒,๑๒๗,๖๕๐ ใชตัวที่จะมาขอในเรื่องนี้หรือเปลา ในนี้เปน
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทถาตัวเลขไมตรงกันแสดงวาในงบตัวนี้มีผลตางอยูที่
๑,๐๘๐,๖๕๐ แตถาผมเขาใจผิดก็ขอโทษผูทํางบไว ณ ที่ตรงนี้ไววาผมเขาใจผิด
ในบรรทัดนี้ ขอ ๕ การขาดจายเงินสะสมอีก๓,๑๔๔,๙๐๐ บาทเปนจายเงิน
ขาดสะสมในหมายเหตุใด ขอคําชี้แจงนะครับทานเพราะสรุปยอดใน
งบประมาณรายละเอียดตรงนี้กับหนังสือทานชี้แจงนั้นเปนตัวเลข
๑๔,๑๐๘,๑๔๔.๒๒ บาท เปนตัวเลขเดียวกัน แตวันที่ไมตรงกัน ขอคําชี้แจง
ผูทําแบบใหความระเอียด นะครับตัวเลขเปนสิ่งที่มีความสําคัญ กลับมาที่เรื่อง
งบประมาณทานครับการใชจายเรื่องเงินขาดสะสมนั้น ผมดูเอกสารประกอบนั้น
ขอชี้แจงวาทานใช๒ ปงบประมาณ ทําไมถึงกลาววา ๒ ป งบประมาณเพราะวา
อะไรทานใชงบประมาณโดยวันที่เปนเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เราใชเงินขาด
สะสมตองปงบประมาณ ๒๕๕๙ ก็คือ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แตเราใช
งบประมาณขามปมาซึ่งหมายความวาเลยจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แลว
เราตองเปนงบประมาณป ๒๕๖๐ ถูกหรือไมครับทานตามที่ผมดูงบประมาณผม
เรียนอยางนี้ครับทานผมเห็นดวยกับโครงการ ผมบอกตั้งแตตนวาที่ทานจะได
แกไขปญหาใหกับทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบานไผทั้ง ๓ เขตทั้ง ๑๔ โครงการ
นี้ ทานครับปญหาเราประชุมเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผานมา ดวย
งบ
๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนประเด็นที่มีขอถกเถียงกันในโครงการตางๆ
และมีขอหนึ่งที่สมาชิกสภาเทศบาลไดเรียนชี้แจงในสภาโครงการจัดซื้อรถ ๗ ที่
นั่ง ๒.๔ ลานบาทนะครับทาน นั้นคือประเด็น ขอโทษที่ไดนํามากลาวในวาระนี้
เพราะ มันเกี่ยวโยงครับทานที่ตองกลาว เพื่อฝากในสภาแหงนี้วาเมื่อถึงคราว
จําเปนที่จะตองใชเงินขาดสะสมนั้น เราก็มาขอขาดสะสมแตเวลาขอ
งบประมาณเราไมจัดงบเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับโครงการ
ตางๆ โครงการที่เปนโครงการพื้นฐานอันนี้ผมฝากไวในการจัดทํางบประมาณ
สําหรับผูบริหารชุดตอไปในอนาคตหรือจะเปนชุดนี้นะครับ ตองคํานึงถึงในเรื่อง
ของความเดือดรอนจริงๆ ทานประธานครับผมเรียนอยางนี้เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนในการใชจายงบประมาณ ใหไดเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน
จริงๆ โครงการตางๆเปนโครงการที่ดีมาก เพราะมันถูกบรรจุเอาไวในแบบ
แผนของงบประมาณป๒๕๖๐, ๒๕๖๑ ,๒๕๖๒ มีหมด ขอฝาก
ทานผูบริหารทานไดพิจารณาการใชจายงบประมาณ ใหเกิดประโยชนนําพาซึ่ง
ความเดือดรอนบรรเทาลงใหไดมากที่สุด ทานประธานครับผมเองคงไมกาวลวง
การบริหารของทานผูบริหาร แตก็ฝากในสภาแหงนี้ไดพิจารณาไตรตรอง และ
ขอซักถามที่ไดถามไวเมื่อสักครูนี้เปนตัวเลขที่ผมเขาใจผิดเปนวันที่ ผมเขาใจผิด
หรือเปลา ชวยชี้แจงใหทราบดวยเพื่อเปนขอมูลพิจารณา สมาชิกสภาจะได
ทราบวาเงินจายขาดสะสมจริงวาเหลือเทาไรในการใชจายนะครับทาน ฝากทาน
อีกเรื่องคงเปนเรื่องของทานบุญเหลือ เรื่องลือ ไดพูดไปแลวเรื่องผูรับเหมาเรา
คงกลาวกันผมคิดวาคงเปนวาระอื่นๆ ผมใชเวลาพอสมควรแลว
ขอบคุณมากครับ

๑๙

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทาน จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานผมตอง
รักษาราชการแทนนายกฯ ขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ มากนะครับที่แนะนําคณะผูบริหารเรื่อง
โครงการตางๆ เรื่องผูรับเหมานะครับประชุมนี้เสร็จก็จะเชิญทางกองชาง ชาง
พัสดุเพื่อใหดําเนินการตรวจสอบ เพราะการประมูลจัดซื้อจัดจางเขามาตาม
เอกสารทําตามเอกสาร แตวาเขาจะไปตอกันอยางไรนั้นคณะผูบริหารไมทราบ
รูแควาเปนบริษัทนี้ บริษัทนั้นนะครับ เรียนใหทราบนะครับ ขอบคุณทานบุญ
เหลือที่ไดสอดสองดูแลผูรับเหมาขอบคุณมากครับผม ครับอีกเรื่องหนึ่งของทาน
คําพันธ สีดอนซาย เรื่องซอยปฏิพงษที่ไดเขาโครงการแลว แตโครงการนี้เปน
พื้นที่ซับซอนของกรมชลประทาน ก็ขอแจงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
ไดรับทราบ และประธานชุมชนไดรับทราบตอไปนะครับ ขอซักถามของ
ทานชานล ธนระพีโชติ เขต ๑ นะครับทั้งมีอยู ๔ โครงการ ไมใช ๓ โครงการนะ
ครับ อีก ๑ โครงการคือ ทอระบายน้ําทางเขาโรงเรียนเทศบาล ๒
อนุบาลสาธิต เปน ๔ โครงการนะเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบนะ
ครับ เรื่องโครงการซอยหนองลุมพุกตามที่ผมไดเรียนที่
ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ไดเสนอแนะมาก็ไดไดแนะนํามา ผมก็จะจัดโอนมา
อยูในป ๒๕๖๑ เพื่อจะมีงบประมาณอะไรมา ไมวาจะเปนงบเพิ่มเติม งบสะสม
ใชเงินสะสมของรัฐบาล ทางรัฐบาลจะเปดโอกาสใหเทศบาลอยูเรื่อยๆ วา
เทศบาลจะมีเงินรองรับหรือไม หรือวาเทศบาลไมมีเงินรองรับคณะผูบริหารก็จะ
ขอเงินสะสมสมทบก็จะชี้แจงใหทางสมาชิกรับทราบ รัฐ ๕๐ เทศบาล ๕๐ สวน
เอกสารเรื่องตัวเลขขออนุญาตจากทานประธานสภาขอใหผอ.กองคลังไดชี้แจง
และอธิบายเรื่องตัวเลขนะครับ
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญผอ.กองคลัง ทานวาสนา พิทักษ คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางวาสนา พิทักษ
ผูอํานวยการกองคลัง

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานสวนยอดรายละเอียด
การขอใชเงินสะสมตองขออภัย ณ ที่นี้ดวยนะคะ จริงๆ จะมียอด ณ วันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กับยอดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะเปนยอด
เดียวกัน ถายเอกสารมาผิดก็ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวยนะคะ สวนรายละเอียด
จะมีเอกสาร ณ วันที่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เปนตัวจริง
ขออนุญาตใหทานดูนะคะ สวนรายละเอียดที่ทานสมาชิกไดถาม ขอ ๔ เรื่อง
ขออนุมัติจายเงินขาดสะสม จํานวน ๑๒,๑๒๗,๖๕๐ บาท ตัวนี้ก็จะเปน

๒๐

ยอดจายขาดของป ๒๕๕๙ ที่ยังไมไดดําเนินการก็อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางรอเซ็นตสัญญา สวนขอ ๕ จายขาดเงินสะสมตัว
๓,๑๔๔,๙๐๐ บาท คือตัวที่เราเบิกจายไปแลวปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตัวนี้จะ
เปนของเดิม ไมเกี่ยวกับของใหมที่ขออนุมัติจายขาดปจจุบันนะคะ สวนที่บอก
วายอด ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙มันก็ตองเปนของงบประมาณใหม
รับรองยอดรายงานตามนี้นะคะแสดงสถานะการเงินที่ ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ก็คือ เราหักคาใชจายทุกอยางโดยการปดบัญชีเรียบรอย แลวก็มาคํานวณตาม
แบบที่กรมสงเสริมกําหนดใหวาการที่จะพิสูจนยอดเงินสะสมเพื่อจะมาใชจายได
ในการบริหารของเทศบาลไดก็จะทําตามแบบที่เขากําหนด โดยยอดที่จะ
บริหารใชจายไดก็คือตองหักรายละเอียดตามขอที่ทานวานะคะ ประกอบดวย
รายการที่ ๑ เบิกเงินสมทบกองทุน(ก.ส.ท.) เราก็เบิกจายไปแลวคะ สวนที่ ๒ ก็
กันเปนเงินเดือนลูกจาง และเงินที่จะจายใหผูที่ยังไมไดเงิน ก็จะเปนเบี้ยยังชีพ
ตางๆ สวนที่ ๔ ก็คือรายการที่ขอจายขาดไวแตยังไมไดใชจายอยูระหวาง
ดําเนินการ ขอที่ ๕ คือจายไปแลว ขอที่ ๖ ก็เปนรายการที่เราจะตองกั้นไว
สําหรับกรณีฉุกเฉิน ๑๐% ก็จะเหลือเงินในการในไปใชจายสะสมจริงๆก็คือ
๑๔,๑๐๘,๑๔๔.๒๒ บาท เรียนที่ประชุมไดรับทราบ ขอบคุณคะ
นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานสรุปทาน
ผอ.กองคลังจะยึดเอาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปนตัวจริง ดังนั้นเอกสาร
ก็ตองแกเปน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นะครับ ในสวนที่ผมเรียนถาม ขอ ๔
และขอ ๕ ทานบอกเปนเงินขาดสะสมป ๒๕๕๙ ที่เราจาย ผมคิดวามันไมตรง
กับตัวเลขที่เราไดขอไป เมื่อในการขอญัตติจายเงินสะสมของเทศบาล
ป ๒๕๕๙ ก็คือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙นั้น ๑๐ โครงการเปนเงิน
๑๖,๕๐๕,๐๐๐ บาท แต ๒ ยอดรวมกันอยูที่ ๑๕,๒๗๒,๕๕๐ บาท ผมก็เลย
คิดวาตัวเลขไมตรง ที่ผมถืออยูนะครับทาน ขออนุญาตนะครับ เพราะผมดูจาก
เอกสารการจายเงินสะสมป ๒๕๕๙ ที่ทานขอ ๑๐ โครงการอยูที่
๑๖,๕๐๕,๐๐๐ บาท แตทาน ผอ.วาสนา ใหผมดูอยูที่ ๑๕,๒๗๒,๕๕๐ บาท
มันมีสวนตางก็เลยไมทราบวาทั้งหมด ๑๐ โครงการ นี้ทั้งหมดยอดนี้หรือเปลา
ขอซักถามนิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับผม

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีฯ ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
รักษาราชการแทนนายกฯ เรื่องโครงการใชจายเงินขาดสะสม ที่ทานชานล ธนระพีโชติ ยังสงสัยอยูก็คือ
วาทั้ง ๓ โครงการนี้ คือโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
วัดปาชัยวารินทร ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท อยูในระหวางทําสัญญา เราไดดําเนินการ
หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และอีกโครงการคือ โครงการกอสรางค.ส.ล.

๒๑

ถนนโพธิ์ชัย ๖,๒๖๐,๐๐๐ บาท เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบกําลังอยู
ระหวางทําสัญญา และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองสิม ขออนุญาตนะครับ
เปนที่สาธารณะตองมีการขออนุญาตทางอําเภอนะครับขอแจงใหที่ประชุมได
รับทราบ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตามที่จบลงไปแลวนั้นเปนการอภิปรายของทานคณะผูบริหาร
ประธานสภาเทศบาลฯ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ถาไมมี
จะขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติ
ใหใชจายเงินสะสมของ
เทศบาล(กองชาง) กรุณายกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม
-อนุมัติเปนเอกฉันทระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติที่
20/2559 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแนวกอสราง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1
(กองชาง))
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ญัตติที่ 20/2559 เรื่อง
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแนวกอสราง
ประธานสภาเทศบาลฯ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1
(กองชาง)ขอเชิญคณะ
ผูบริหารคะ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขาพเจา ขอเสนอ
ญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแนวกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย
มิตรภาพ ซอย 1 เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕9
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 ตั้งไว 991,000
บาทดังนั้น เพื่อไมใหกระทบตอคุณภาพและปริมาณงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ และทางราชการไมเสียประโยชน โดยการยาย
ตําแหนงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแนวกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนน
โพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 รายละเอียดดังนี้ตามที่ หจก. ป.รุงเรืองคอนกรีต
ซึ่งเปนคูสัญญากับเทศบาลเมืองบานไผ ตามสัญญาเลขที่ 54/2559 ลงวันที่
28 กันยายน 2559 ผูรับจางไดแจงปญหาอุปสรรคในการลง ทอระบายน้ําชวง
ที่มีปญหาที่ดินทับซอนกับที่ดินสวนบุคคล (บริเวณหลังปมน้ํามันกิ่งไผ) ระยะ
54.00 เมตร โดยในแบบแปลนกอสรางไดกําหนดใหการกอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. สองขางถนน ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 พบวาแนวที่ดําเนินการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (บริเวณหลังปมน้ํามันกิ่งไผ ระยะ 54.00 เมตร)
ทางเจาของปมน้ํามันกิ่งไผไดอางถึงสิทธิครอบครองที่ดินบริเวณดังกลาวเปน
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พื้นที่สวนบุคคล เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอภาคประชาชนและผลกระทบนอย
ที่สุดกับผูที่ไดรับความเดือดรอน จึงขอยายตําแหนงการกอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. บริเวณที่ทับซอนกับที่ดินสวนบุคคลจากเดิมที่ตองดําเนินการวางทอ
ระบายน้ําค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ทั้งสองฝง
โดยยายฝงที่ทับซอน จํานวน 1 ฝง ความยาว54.00 เมตร ไปตอจากจุดสิ้นสุด
โครงการเดิมเพื่อยายไปกอสรางตอจากจุดสิ้นสุดโครงการเดิมไปทางทิศ
ตะวันตก ระยะ54.00 เมตร โดยไมกระทบตอขนาดและระยะของพื้นที่
กอสรางเปนไปตามวัตถุประสงคในการแกไขปญหาการระบายน้ําในบริเวณ
ดังกลาวรายละเอียดตามผังกอสรางที่แนบมาพรอมนี้ ทั้งนี้แกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชีแ้ จงประกอบงบประมาณรายจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ
๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
(นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตามที่จบลงไปแลวนั้น เปนเรื่อง
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแนว
ประธานสภาเทศบาลฯ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 (กองชาง)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานขออยากชี้แจงเรื่องการทับซอนนี้ที่เปน
ปญหาทุกทานก็งงเหมือนกัน อยูดีดีก็มาอางเปนสิทธิ์ของเขาซึ้งตรงนี้สอบถาม
ชาวบานไผทุกทานประมาณ ๒,๐๐๐ เศษ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๑,๔๐๐ คน นี้เห็น
ดีดวยกับทางเทศบาลเมืองบานไผ ที่จะไปสรางก็ฝากมาวาถาเกิดอะไรขึ้น
ประชาชนจะอยูเคียงขางเทศบาล ก็ขอใหเทศบาลดําเนินการได เพราะทางเสน
นี้คนแตกอนแตเกาประมาณ ๖๐ ขึ้น ก็รูก็ทราบวาตรงนั้นเปนจุดอะไรเปนทาง
อะไรมาตั้งแตเมื่อไหรก็เขาใจ และผมก็เอาเรื่องจริงมาอภิปราย สวนที่ติดกับ
โรงไฟฟาจะมีถนนสาธารณะที่เปนหองแถวหรือเปนสลัม ตอไปถาทางเทศบาล
จะดําเนินการ หรือมีปายไปปกไววาเปนถนนสาธารณะใหขยับขยายออกภายใน
๑ ป อันนี้ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะสมัยกอนมีแตคนที่อื่นมาอยู เพราะ
สมัยกอนเปนถนนแลวก็พากันมาอาศัยอยูก็เลยตามเลยสมัยกอน ก็ไมยาก
นะครับถาจะขางอิงเรื่องที่ดิน เพราะสมัยกอนถนนมันเล็กก็ขยายใหมันใหญ
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ทานประธานก็คงทราบวาใครเปนเจาของตอมารุนลูกเขาโอนที่ดินใหก็อาจจะ
ถือเอาจุดนี้ ก็ขอใหทานสมาชิกเทศบาลทุกทานสนับสนุน ผมก็เห็นดีดวยที่
สรางไปเปนจุดแลวก็ไปถึงที่หลังปมทําตามโครงการ เพราะฉะนั้นโครงการนี้
คงไมมีปญหาขอรองสมาชิกเทศบาลทุกทานมีอะไรก็ถามผมได ผมสามารถ
ชี้แจงไดแตฝากจุดตัดที่จะเชื่อมทอระบายน้ํา คงไมมีปญหาสําหรับน้ําที่จะไหล
เพราะวาตัดหลายทาง ผมไดคุยกับทานรองจิระบูรณและผอ.กองชางแลว
เขาใจกันดีเพราะเขาใจกันงาย ขอใหทานดําเนินการตอสัญญาใหกับผูรับเหมา
ใหเสร็จภายใน ๑ เดือนนี้นะครับ ชาวบานอยูขางเราหมด ผมขอชี้แจงใหเขาใจ
เพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญทานภาณุมาศ หลามณี คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายภาณุมาศ หลามณี
เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูรวมสังเกตการณ ประธานชุมชน และผูทรงเกียรติทุกทาน พอผม
อานญัตติตรงนี้แลวนะครับ ก็เลยถือโอกาสเขาไปเพื่อที่จะขอทราบขอเท็จจริง
บางอยางในบริเวณนั้น แลวก็ไปดูพื้นที่ จากการสอบถามพี่นองประชาชน
ชาวบานไผเกา ทุกคนบอกวาอยากใหทําใหเสร็จเพราะตรงนี้จะมีปญหาในเรื่อง
ของน้ําทวมขังอยูเปนประจํา และบริเวณปมกิ่งไผทางดานทิศใตก็มีปญหา
เชนกัน เพราะทางดานทิศใตกับทางเจาของปมกิ่งไผที่ดินไปถึงหนาบานของพี่
นองประชาชนที่อยูบริเวณนั้นทางเจาของปมก็จะมีการกอสรางกําแพงทํารั้วทั้ง
๒ ขางใหม ถาหากเขาทําจริงเมื่อไหรก็จะเกิดปญหาอยู ๒ อยาง ทางดานทิศใต
ผูที่อาศัยบริเวณนั้นก็จะไมมีทางเดินก็จะเกิดปญหา แลวก็จะถามวาเปนที่ของ
ใคร เขาบอกเปนที่สาธารณะของเทศบาล ก็อยากใหทางเทศบาลเมืองบานไผ ได
ไปพิสูจนพื้นที่วาที่สาธารณะถึงตรงไหน ของเขาถึงตรงไหน จะไดไมมีปญหา
เพราะปญหานี้สะสมมาหลายปแลว เพราะฉะนั้นทางเทศบาลของเราจะเขาไป
ดู ไปพิสูจนพื้นที่ใหมันเรียบรอยจะไดไมมีปญหา เดี๋ยวทางเจาของที่ดินวาทาง
เทศบาลอยางนั้นอยางนี้ ทางชาวบานบอกเจาของที่ดินอยางนั้นอยางนี้ ผมไม
อยากใหมันเกิดปญหา เมื่อทําไปแลวจะเกิดปญหาตามมาภายหลัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่เราจะกอสรางทอระบายน้ําที่จะทํามาพักหนึ่งแลวก็จะมาทําในชวงที่มี
ปญหาคือบริเวณของปมกิ่งไผ แลวก็มาทําตอทางทิศใตลงมาทางปมกิ่งไผทาน
ลองคิดดูนะครับ วาปญหาอะไรจะเกิดขึ้นตามมาถาน้ําไหลลงมาไหลตามทอที่
เราทําไว เพราะที่ตรงนั้นไมมีทางไปก็จะขังอยูตรงนั้นปญหาน้ําทวมขังก็จะ
ตามมา เพราะขางบนจะไหลลงมาสะดวกกวา เพราะฉะนั้นก็อยาก
ใหทางเทศบาลเราไปพิสูจนพื้นที่ตรงนี้ดวย เพื่อโครงการตอไปถาเราปลอยทิ้ง
ไปก็จะเกิดปญหาน้ําทวมขังนะครับ ทางเทศบาลอาจจะของบประมาณ

๒๔

ในปตอๆไปที่จะทําจากจุดที่เราพิสูจนเรียบรอยแลววาเปนที่ที่เราสามารถทําได
หรือไมได จึงอยากใหไปพิสูจนพื้นที่ตรงนี้นะครับ ทั้ง ๒ จุด วาของเขาตรงไหน
ของเราตรงไหนจะไดไมมีปญหา ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานชานล ธนรพีโชติ คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายชานล ธนระพีโชติ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแนวกอสราง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย๑ (กองชาง) ทานประธานครับ
ผมคงไมมีขอทวงติงใดถาดูจากแบบเอกสารที่นําเสนอให นาจะเปนการ
เชื่อมตอของทอระบายน้ําไปสูทอใหญได แตฝากทานผูบริหารเอาไวเปนเรื่อง
ผูรับเหมาที่นาจะไดกลาวในสภาแหงนี้ทั้งวาระอื่นๆดวย คือ หจก. ป รุงเรือง
ทานครับ หจก.นี้รับโครงการในเทศบาลเมืองบานไผหลายโครงการ แตไมเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลาก็หลายโครงการ อาจจะนําไปสูวาระอื่นๆที่ยังไมกลาว
แตวันนี้ก็คงตองฝากโครงการที่จะมีเปลี่ยนแปลงนี้ขอใหผูควบคุมโดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของเทศบาลเมืองบานไผที่จะควบคุมงานบริษัทนี้ไดกํากับและดูแล
อยางละเอียด ผมเชื่อวาที่ผานมานั้นโครงการหลายโครงการ การวางทอไม
เชื่อมตอกันทั้งหลังโกง ทองชางวางไปโดยที่ไมมีการเทพื้นเกิดการทรุดตัว
ตรงนั้นผมตองฝากในโครงการดวยที่จะมีการขยายพื้นที่ออกมาดูแลใหเกิด
ความสมบูรณที่สุดอยาใหเกิดปญหาน้ําทวมอันนี้ขอฝากผมคงตองแนะนําใน
ขอเสนอโครงการนี้ไวแคนี้ ขอบคุณครับผม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ

นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานตามจริงก็ไมอยากยุงเกี่ยวกับเขต ๓ แตโดน
พาดพิงรวมถึงทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ ดวยขออนุญาตชี้แจงที่ ทานบุญเหลือ
เรื่องลือ บอกวาคนอายุ ๖๐ ขึ้นไปถึงจะทราบวาถนนเสนนี้เปนไปอยางไร ผม
เปนคนกําเนินเกิดพื้นเพนี้จึงรูวาถนนเสนนี้เปนถนนสาธารณะมาโดยตลอด
ตั้งแตเปนถนนดินลูกลังแลวก็สมัยที่เทศบาลเปนสุขาภิบาล เปนเทศบาลตําบล
และเปนเทศบาลเมือง ก็ยังเปนถนนสาธารณะอยูแตเมื่อเราจะไปกอสรางทําไม
เขาจะตองวายึดถือเปนที่ดินสวนบุคคลอันนี้ผมไมเขาใจ แลว ตอนสรางถนน
ทําไมไมไปอางสิทธิ แลวจะมาเรียกรองความเสียหายจากเทศบาล
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ไมถูกตองผมไมเห็นดวย โครงการเราเริ่มแลว สัญญาเราจางแลวจะไประงับหรือ
ตรวจสอบมันก็คงลําบาก ถาจะมีการโยกยายผมก็วาเหมาะสม เราทําเชื่อมตอ
จากทอระบายน้ําที่จะออกมาทางทิศใตเชื่อรอดใตถนนออกมาเพื่อมาติดตั้งที่
ใหมที่ขอเปลี่ยน ๕๔ เมตร ผมวาจะเกิดประโยชนเหมือนกันนะครับ แลวก็ดี
ดวยผมเปนคนพื้นที่นั้นผมรูดีครับ ไมตองถอนก็ไดนะที่ทานบุญเหลือบอกวา
เคยเที่ยวบอยๆ เพราะผมไปบอยอยูแลวเพราะบานผมอยูตรงนั้น
อยาไปพาดพิงทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ นะครับ ผมก็มีเรื่องอภิปรายเทานี้ครับ
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ขอเชิญทานทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศคะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมตองขอขอบคุณทาน บุญเหลือ เรื่องลือ
รักษาราการแทนนายกฯ ทานภาณุมาศ หลามณี ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ทานชานล ธนระพีโชติ
ผมตองขอเปลี่ยนคําชี้แจงเรื่องโครงการถนนโพธิ์ชัยถนนมิตรภาพ ซอย ๑ผม
ตั้งแตยังไมไดเปนสมาชิกเลยนะครับ ก็ไดรับขาวมาวาถนนเสนนี้มีปญหา
มากมายเวลาฝนตกที่ไรลูกหลานเรามาโรงเรียนผานซอยนี้ก็ลําบาก ตอนที่ผม
เปนสมาชิกผมก็ไดอภิปรายชวยเขต ๓ เรื่องโครงการตางๆ ถนนมิตรภาพซอย
๑ ขางปมกิ่งไผ ตอนนี้เปนคณะผูบริหารแลวมีงบประมาณแลวก็ไดผักดันนี้
มานะครับ เรื่องที่ทางเทศบาลเมืองบานไผก็ตองชี้แจงใหทานสมาชิกเขต๓
ไดรับทราบ ตรงปมกิ่งไผที่มีปญหาเราไดดําเนินการทําหนังสือไปถึงดินให
ออกมารางวัดสิทธิใหแนนอน แตตอนนี้กลัวปญหาลาชาก็เลยใหหยุดตรงนั้น
เพื่อใหที่ดินออกมาวัดสิทธิแลวสวนที่เหลือใหเราทําตอตรงที่ทานสงศักดิ์ เกียรติ
ปกรณแนะนํา ถาที่ดินวัดสิทธิแลวเปนของเทศบาลโครงการของทานก็จะได
เพิ่มอีก ๕๔ เมตร ก็จะหางบประมาณไปเพิ่มเติม ขอชี้แจงใหทานสมาชิก
เทศบาลไดรับทราบวาเราไมไดนิ่งนอนใจเรื่องที่ทานชานล ธนระพีโชติ ที่ได
สอบถามคณะผูบริหารมาเรื่องบริษัท ป รุงเรื่อง การที่วางทอทุกสิ่งทุกอยางนะ
ครับ ทางกองชางไดออกไปสํารวจไมมีนะครับที่ทานบอกเพราะทางกองชางได
คาดทอสํารวจตลอดแลวก็เปนรูปคณะกรรมการ เวลาทําอะไรก็จะโทรศัพทมา
หาวิศวกรเรา ขอเรียนใหทานชานล ธนระพีโชติ ไดรับทราบวาไมมีนะครับ
สวนตลาดที่ลาชาเพราะวาทางผูรับเหมาวางทอไมถูกตอง ทางกองชางก็เลยให
ผูรับเหมาทุบแลววางใหมตลาดถึงไดลาชาในการขนยายวัสดุอุปกรณตางๆ
เพราะวาเรื่องวางทอระบายน้ําไมถูกตอง เรียนใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ
เราทําถูกตองเราทําตามระเบียบมีรูปถายทั้งหมดเรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ ขอบคุณมากครับ
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มติที่ประชุม

ตามที่จบลงไปแลวนั้นเปนการอภิปรายของ
ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงค มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ
ถาไมมี จะขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติญัตติขออนุมัติ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 (กองชาง)
กรุณายกมือขึ้นคะ
-อนุมัติเปนเอกฉันท-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณคะ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานขออนุญาตนะครับ ที่ยกมือคางไวไมมีอะไร
นะครับ จะไดตอเนื่องจากทานรองจิระบูรณนะครับ อันนี้มีหลักฐานทุกอยางนะ
ครับพรอมอยูตรงนี้นะครับ ในการปฏิบัติงานของบริษัท ป รุงเรื่อง
ลําดับแรก เรื่องของถนนตั้งแต ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔๕ วันนะครับคาปรับผมไมวา แตอยาปรับต่ํากวานั้นเพราะตามสัญญา
ไมใชสงงานกอน กอนที่งานจะเสร็จอันนี้ขอรองนะครับ ผมจะนับทุกวัน
ตั้งแต ๒๘ – ๑๒ ปรับทั้งหมด ๔๕ วันผมก็อยากใหเปนอยางนั้น อันนี้เทศบาล
เมืองบานไผทําหนาที่ถูกตองแลว นี้ปายสํารองกอนนะครับ ปายจริงขึ้นแลว
ทานจะทํากอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมวางทอระบายน้ําถนน เจาเงาะดาน
ทิศใต เริ่มสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เงินคากอสราง ๕๐๑,๐๐๐ บาท ลงวันที่สัญญาตางๆเรียบรอย ตอนแรกเปน
ปายสํารองผูควบคุมลงเปนเทศบาลเมืองบานไผ แตผูวาจางและผูรับจางขอ
อนุญาต ไมเอยนามตามจริงควรระบุปา ยจะเปนสํารองหรือปายจริงก็ควรระบุ
ผูควบคุมงานไวเลย เพราะการกอสรางตางๆชางเปนผูออกแบบ วิศวกรเปน
ผูควบคุมแบบ จะอยูในวุฒิไหนภาคีสามัญ หรือวุฒิ ตรี เอก โท ควบคุมอยางไร
ผมก็พอรูเรื่องควบคุมชางพอใชได ปายตัวจริงขึ้นแลวครับบอกพื้นที่ปริมาณ
ตางๆเรียบรอย ผูควบคุมงานเรียบรอย แตขอติตรงนี้นิดหนึ่งในการปฏิบัติงาน
อยาไปแอบอางวาไมมีขอตําหนิ ผมจะตําหนิผูที่ไปดู ดูไดอยางไรครับทาน
ประธานอันแรกครับบอกวาเรียบรอยแตรูโวเลย ตอนนี้ก็ยังดูไดตองกวาง ๔ นิ้ว
หนา ๑ นิ้วเปนอยางต่ํา การถมทอแทนที่จะเอาดินถมนี้เอา
เศษฟุตบาท เศษคอนกรีตไปถมเวลาบดอัดก็เขากันไมได ผลความเสียหายก็เกิด
ขึ้นกับเทศบาลเราครับก็จะเกิดน้ําแซะอยางที่ใหดูภาพควรไปดูแลดวย นี้ครับ
แอนทองชางพอแอนทองชางไมพอมีรูปงูดวยครับรอยน้ําไมตรง มีทุกรูปครับ
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มีกระทั้งหลังเตา ผมคิดวาคงไมมีการเทรินกอนดําเนินการ ถามีการจับระดับ
การวางทอก็จะตรงไมมีหลังเตา ไมมีทองชาง สวนคุณจะทําเสร็จวันไหนก็ปรับ
ตามวันเทาไรก็วากันไปทุกอยางมีครบ ไปดูไดครับตอนนี้ยังมีวันนี้เริ่มเอาปายลง
แลวครับ ที่ผมมาอภิปรายนี้ไมไดโจมตีบริษัท ผมโจมตีถึงการปฏิบัติงานของผู
รับจางคือลูกจางนั้นละครับ ทําแคพอเสร็จอยาใชคําวาเขายังทําไมแลวเสร็จ ถา
คุณเปนชางแลวเหลือแคนี้แลวไมทําใหเสร็จคุณนั้นละผิด การเชื่อมตอทอก็ยัง
ไมมีการอุดยาเลยคุณจะไปทําตอนไหน หรือจะไปทําตอนเอาฝาทอลงไปแลว
ยิ่งจะทําลําบาก ที่ผมอภิปรายนี้ก็เพื่อผลประโยชนของพี่นองประชาชนจะไดรับ
ไมไดจะโจมตีแผนอะไรตางๆ นี้ละครับทานจะมองเห็นวาผมไมพูดวาคุณทํางาน
ลาชาปรับ ๔๕ วัน หมดวันที่ ๓ วันนี้วันที่ ๗ แลว ทั้งหมด ๔-๕ วันแลวไมรูใคร
ออกแบบ นี้เรื่องจริงผมมีทานวัฒนาวุฒิ และเพื่อนสมาชิกหลายทาน เชิงชาย
สวัสดิการฝากทานผอ.ปายใหเปลี่ยนใหมนะครับ เพราะทางดานซายตะวันออก
เชิงชายไหลไปทางทิศตะวันตกหางกันเปนฟุตครับ พึ่งตัดไป ๒-๓ วันนี้ไปดูเลย
ครับออกแบบกันอยางไร เวลาใสรางน้ํา น้ําจะลงตรงไหนนะครับพิจารณาดวย
ที่พูดไมไดโจมตีไมไดวาใครแตอยากใหทางเทศบาลไดรับประโยชน และ
ประชาชนไดรับผลประโยชนอยางถูกตองและเปนจริง เราไมวาโครงการตางๆ
เราเห็นดีหมด ขอความกรุณาทางกองชางไดพิจารณาดวยผูควบคุมตางๆดูแล
กันนิดหนึ่ง นี้คือในสวนของกองชาง ตอมาของสํานักปลัดครับ บิลใบนี้ขอเบิก
น้ํามันครับ แตไมลงวาเอาไปใชกับรถยี่หออะไร เลขทะเบียนอะไร เปนน้ํามัน
แกสโซฮอล๙๕ เทศบาลเมือบานไผมีแตดีเซลททั้งหมด ในบิลไมไดลง
รายละเอียดทะเบียนรถถาจะเอาไปใชเครื่องตัดหญาเลื้อยยนตตางๆนี้ทําได
นะครับ ผมไมไดวา แตควรระบุใหชัดเจนวาเอาไปใชกับอะไร
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนตของการบริหารตางๆเรามีกฎมี
ระเบียบไวก็ตองขออนุญาตประธานวาอันนี้เปนระเบียนของ
กระทรวงมหาดไทย คือเราตองการแคอยากทราบวาถาทานจะใช นี้ใชอะไรทํา
ใหถูกตอง ทะเบียนอะไร หรือใชเครื่องตัดหญาวากันไปหรือเครื่องสูบน้ํา อันนี้
คือจะแนะนําใหกฎระเบียบก็มีอยูตรงนี้ ถาทานยังไมมีผมก็จะมอบให นะครับ
ไมวาจะเปนการใชรถ ผูบริหารตางๆควรบอกใหหมดการใชการจัดหา แม
กระทั้งการออกปฏิบัติงานในวันนี้ ไปไหน เวลาเทาไร ลงบันทึกประจําวันเปน
ระยะ ตองเก็บไวมีหลักการตางๆการเก็บรักษา การซอมบํารุง มีทุกอยาง นี้คือ
หลักฐานเตรียมกันไว ไมไดใสรายใคร คือเอามาแนะนําใหปฏิบัติใหถูกตอง ถูก
ตามระเบียบ อีกขอหนึ่ง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประทับใจเพื่อประชาชน
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ทานซื้อโทรทัศนขอสมาชิก สมาชิกก็ให
อยูที่หองกิจการสภา ซื้อมาแลว ๒ ปกวา ก็ยังตั้งไวอยางนั้นครับ ไมเคยใชเลย
สาเหตุไมเคยใชไมมีอะไรครับ เอามาตั้งสายก็หอยอยูอยางนั้นไมเคยไดใช
หลักความคุมคาไมเกิด ความรับผิดชอบไมมี หลักการมีสวนรวมไดดูก็ไมเห็น
หลักของความโปรงใสก็ไมมี ทานครับยี่หอ โซนาทานเคยไดยินหรือไมครับ
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ถา โซนี่ โตชิบา จะไมแปลกเลยนะครับ ซื้อมาไวไมเคยเปดเลยซักที ไมเคยดู ทํา
ใหเกิดหลักความคุมคานี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูด ขอสุดทายครับ เรื่องการตรวจ
รับรถสุขาเคลื่อนที่ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏวายังไมมีการตรวจรับอยาง
ถูกตอง เห็นวาจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับขึ้นมาเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับ
เครื่องยนต เพราะวาทานสุภาพสตรีไมมีความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตแตผมไมได
ตรวจนะครับขึ้นไปเห็นยางอะไหลแทๆขึ้นสนิมแลวนะครับ รถใหมนะครับทาน
แลวจะทราบไดอยางไรแมกระทั้งยางอะไหลก็ยังขึ้นสนิมแลว ถาเกิดวา
เครื่องยนตเอาไปทํามาใหมโดยเอารถมือสองมาซอมใหมหลักของความคุมคา
เกิดหรือไมครับ ๕,๔๐๐,๐๐๐ นะครับ โปรดพิจารณาถาจะตั้งกรรมการขึ้นมา
ใหมขออนุญาตเอยนามทาน ทานบุญเหลือ เรื่องลือ ผูรูเรื่องเครื่องยนตดี ทาน
เปนนายชางเอาเขาไปดวยนะครับ ถาหากทานรับรถคันนี้เมื่อไหร สมาชิก
หลายๆทานก็จะออกไปตรวจอีกครั้งหนึ่งวาเปนมาอยางไร ขออนุญาต
ยกตัวอยางรถโรงเรียนบานไผ ตีวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทําอะไรเสร็จตีไป
๓,๐๐๐,๐๐๐ เศษ นั่งได ๖๐-๗๐ คน นี้รถสุขาเล็กๆ มินิบัสมันเหมาะสม
หรือไมทานผูตรวจรับ พิจารณาดวยนะครับ พวกผมก็จะตรวจดวยเหมือนกัน
เพราะมีหนาที่ตรวจสอบในอะไรตางๆ ผมดีใจที่ทานยังไมไดตรวจ แตถาทาน
ตรวจเรียกผมดวยไปดูไดเลยวายางอะไหลขึ้นสนิมหรือไม ผมก็มีขออภิปราย
ชี้แจงในวาระอื่นๆเพียงแคนี้ครับ ทุกอยางที่ผมพูดเพื่อประโยชนของเทศบาล
และของพี่นองประชาชน ไมไดโจมบริษัทหางรานตางๆขอบคุณครับ
ทานประธาน
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานชานล ธนระพีโชติ คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องที่ทานประธานชุมชนโพธิ์สวรรคฝากมา
นะครับวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คือวันนี้นะครับ เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ตีเสนจราจรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เรียนทานรองนายกเทศมนตรีเมือง
บานไผ รักษาการราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ เนื่องดวยถนนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผไมมีเสนจราจรการสัญจรไป – มาในเวลาค่ําคืนไม
ปลอดภัยในยวนยานพาหนะ จึงขอความอนุเคราะหเทศบาลเมืองบานไผให
ดําเนินการใหดวยครับ ดวยความเคารพอยางสูง นายถาวร ศรีสุข
ประธานชุมชน ฝากใหทานประธานนะครับ สวนเรื่องที่ ๒ ที่ผมจะตองทวง
ถามในสภาแหงนี้ เรื่องขยายเขตประปาของซอยยิ่งยง ๗ และ ๘ เทาที่ทราบ
ตอนนี้ วา๒ ซอยนี้ไปยื่นคํารองที่ศูนยดํารงธรรมผมทราบมาอยางนั้น แตเรื่อง
ขอขยายเขตประปาของชุมชนยิ่งยงซอย ๖ ,๗ ,๘ ที่ผมขอไวนั้นไดไป ๑ ซอย
ตั้งแตป ๒๕๕๗ นี้ก็ป ๒๕๕๙ นี้คือความเดือดรอนจริงของพี่นองประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ ก็คงตองฝากคณะผูบริหารผูที่เกี่ยวของ
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งบเทศบัญญัติ ๒๕๖๐ เราไดจัดงบโครงการขยายเขตประปาเอาไวที่
๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒ ซอยนี้ก็ไมนาจะเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหเรงดําเนินการ
ดวย การไมมีน้ําใชลําบากมากนะครับ โดยเฉพาะประชาชนไมมีน้ําประปามา
หลาย๑๐ ป พูดไปเทศบาลอื่นยังหัวเราะผมเลย ฝากทานนะครับ เรื่องที่ ๓
นะครับทาน ผมคงตองขอเอยนามทาน สงศักดิ์ เกียรติปกรณ คงเปนเรื่อง
เดียวกันเพราะเปนพื้นที่ในเขต ๑ ที่ผมเห็นอยูเอาที่ยังดําเนินการที่เสร็จไปแลว
ก็คือ เสนถนน สมาสบํารุงที่พูดกันในเรื่องของปายโครงการ ตองขออนุญาต
ทานประธานนะครับ ทานจะใชหรือไมใชก็แลวแตทาน ก็คือเรื่องปายบังเอิญผม
ถาย แลวก็ซีร็อกซ ออกมาดูปายโครงการ ที่ไปวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
ราชธุรกิจและถนนสมาสบํารุง ในเนื้อความของปายของเดิมทานไมไดระบุของ
ปริมาณงาน ที่เราสังเกตแลวดําเนินการกอสรางไป ก็เกินกําหนดสัญญาวาจาง
ผมไดทวงถามในสภาแหงนี้ไว หลังจากเกินกําหนดระยะเวลาแลว เรามีการ
ปรับผูรับเหมา จากวันที่สัญญาสิ้นสุดจนถึงจํานวนวันแลวเสร็จเปนจํานวนกี่วัน
ผมไดรับคําชี้แจงเบื้องตนในสภาแหงนี้ทานรองจิระบูรณทานไดกลาวไว จะปรับ
วันละ ๒,๐๐๐กวาบาท/ ตอวัน จําตัวเลขไมแนนนอนก็อยากใหดําเนินการกับ
บริษัทหางหุนสวนกําจัด ป รุงเรือง ชื่อนี้จะไดจดขอเทศบาลหลายๆโครงการที่
ไดงานไปแลว ไมดําเนินการไมแลวเสร็จ ตามสัญญา
ทานครับผมขอกลาวไปเรื่อยๆในโครงการแลวมีเหตุผลนะครับทาน โครงการที่
๒ ที่ผมจะพูดถึงในรั้วเทศบาลที่ทานเห็นนี้นะครับ การกอสรางอาคารดานหลัง
ปายเดิมก็ไมมีปริมาณงาน สัญญาวาจางก็หมดแลว บริษัท ป รุงเรือง
อีกแลวครับ ขอใหทานพิจารณาสวนเนื้อหาผมคงไมขอกลาวถึงเพราะ
ทานสงศักดิ์ ทานไดกลาวไปแลว ผมในฐานะสมาชิกเทศบาลเขต ๑ อยูใน
พื้นที่มีขอสังเกตคลายกัน ผมเชื่อคณะผูบริหารก็คงเห็นคลายกัน เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบก็คงเห็น โครงการที่ ๓ โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พรอม
วางทอระบายน้ําถนนเจาเงาะทางดานทิศใตเริ่มจาก ถนนสุขาภิบาลนะครับ
ดวยงบ ๕๐๑,๐๐๐ บาท ทานครับสัญญาวาจางก็หมดแลว ตั้งแต
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แตโครงการยังไมแลวเสร็จ หจก. ป รุงเรือง
กอสรางอีกครับทาน โครงการนี้ผมตองกลาวใหชัดเจน เปน๔ แยกหลัก
ความเดือดรอนพี่นองประชาชนกระทบมาก เชามาในเวลาเรงดวนพี่นอง
ประชาชนจะตองมาสงลูก สงหลานมาโรงเรียน ถนนเสนนี้เปนหลัก แลว
การจราจรมันติดขัดไปหมด อยางเชนเมื่อเชาผมมาไมไดก็ตองออมเพราะมีการ
ปดเสนทางจราจร แตสัญญาหมดไปแลว แตละโครงการที่ผมกลาวมา
๓ โครงการนี้ฝากผูบริหาร นะครับ ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูควบคุมงานชวยกํากับ
การดูแลงานการกอสรางใหแลวเสร็จอยางเรงดวนเลยนะครับ เพราะถนนเสน
นี้จะตองเดือดรอนอีกนานถาไมมีการกํากับหรือไปเรงผูรับเหมากอสรางใหแลว
เสร็จ ทานครับที่ผมเรียนชี้แจงนั้น โครงการนี้นั้นกอใหเกิดความเสียหายทั้ง
เทศบาล ประชาชนอําเภอบานไผ อยูในชุมชนที่มีความแออัด งบประมาณ
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วันที่

ตางๆที่ลงไปนั้นราตางอยากใหมันเกิดความคุมคาพี่นองประชาชนไดผล
ประโยชนอยางมากที่สุด มันเปนหนาตาของการทํางานของเทศบาลเมือง
บานไผดวย หมายถึงวาทําไมผมถึงพูดอยางนั้น การที่บริษัท หรือหางหุนสวน
จํากัดตางๆ ที่ไดโครงการตางๆแลว ไมแลวเสร็จตามสัญญาวาจางมันมายถึง
ความหยอนยานไมกํากับดูแลการจัดการของบริษัทมันมีผลกระทบนะครับทาน
ถาผมเปนผูรับเหมา ผมจะรูตัววาผมทําอะไรอยู เราตองเรงรีบคาปรับไมตองไป
พูดถึงตอนนี้ แตความเดือดรอนมันเกิดขึ้น โครงการทานไดไปทานตองทําให
ความสมบูรณมากที่สุดพี่นองประชาชนไดประโยชนที่สุด นั้นคือความตั้งใจของ
ผูบริหาร สมาชิกเทศบาล ตลอดทั้งเจาหนาที่กองฝาย ตองการใหแลวเสร็จ
ไมใชสรางปญหาไวอยางนั้น การเดินทางก็ยากลําบากอันตรายก็มี
ฝากทานในโครงการที่ดําเนินการอยู สวนที่ผมจะตองกลาวอีกหนึ่งโครงการ
นะครับ โครงการกอสรางทางเทาถนนเจนจบทิศบริเวณที่วาการอําเภอบานไผ
ดวยคากอสรางตามสัญญา ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มตั้งแต
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทานประธาน
ครับผมเห็นปายไปติด ตอนแรกไมมีปริมาณเนื้องาน แตอาทิตยที่ผมเขามา
วันที่ ๔ ธันวาคม ปายมันเปลี่ยน มีเนื้องานครับเที่ยวนี้ทานแกไขเรื่องปายได
แตสัญญาวาจางจะหมดแลวครับ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้หมดแลวนะครับ ใน
เนื้องานทานตองสราง ๒ ฝงนะครับหนาที่วาการอําเภอพี่นองประชาชนอาจจะ
งงวาตรงไหน ก็ตรงถนนคนเดินนั้นละครับ ฝงหนาอําเภอกับฝงธนาคาร
กรุงเทพ ความยาวนะครับทาน ในเนื้องานที่บอกไวในนี้ความยาวที่ ๕๔๐
เมตร ทั้ง ๒ ฝง ทานครับ ที่ผมตองกลาวอยางนี้หจก.ป รุงเรือง อีกแลวครับ
เปนผูรับเหมาอีกเปนการเจตนาหรือบงชี้ใหเห็นวาการบริหารจัดการของ
เทศบาลเมืองบานไผไมไดผลครับทานผมมองอยางนี้นะครับ สวนผูรับเหมาเขา
บอกมีเงินคาปรับ เปนเรื่องของเขาครับ แตเราเปนผูบริหารแลวเปนเจาหนาที่
ผมเปนสมาชิโครงการที่ทานขอในสภาแหงนี้ และเสนทางเปนภาษีของ
ชาวบาน เปนภาษีของพี่นองประชาชน เปนเงินอุดหนุนที่ไดมาจากสวนกลาง
นั้นมันจะตองเกิดประโยชนทําใหพี่นองประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย ทําแลวตองทําแบบเรงดวน ทันกับสัญญาวาจาง แตอันนี้
ครับทานยังไมไดทําเลยนี้วันที่ ๗ แลว เหลือเวลา อีก ๑๐ วัน ทานคิดวา
หจก. ป รุงเรือง จะทําเสร็จหรือครับ ผลกระทบเมื่อทานดําเนินการแลว เสนนี้
เปนเมนหลักการสัญจรบุตรหลานตองเดินทางมาโรงเรียนขก. ๕ ขก.๑๐
โรงเรียนมหาไถ ขาราชการจะตองมาทํางานที่นี้รถตางๆตองวิ่งมาจาก
ขอนแกน เขาเสนนี้เปนหลักผมตองฝากผูบริหารในที่นี้ไววา เมื่อดําเนินการ
กอสรางขอใหกํากับดูแลความปลอดภัย และใหเกิดประสิทธิผลจริงๆกับ
โครงการที่ไดรับไป ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท ไมใชนอยครับทาน เปนภาษีที่พี่นอง
ประชาชนนั้นเราไปจัดเก็บมาไดจากพี่นองประชาชนตามหางรานสิทธิผูที่จะเสีย
ภาษี ขอใหเกิดประโยชนคุณภาพจริงๆตามราบละเอียดงาน ที่ทานไดไปติด
เอาไวแลวนะครับทาน ผมฝากในสภาแหงนี้เปนเรื่องเรงดวนเพราะทานขอกัน
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วงเงินไวขามปแลวนะครับทาน ฝากไวในสภาแหงนี้นะครับดําเนินการอยาง
เรงดวน และกํากับการดูแลบริษัทหางรานที่ไดโครงการตางๆไปใหเสร็จตาม
สัญญาวาจาง แตถาไมเสร็จไมเปนไรครับทานใหเร็วที่สุด สวนคาปรับก็คงฝาก
ทานผูที่สวนเกี่ยวของจะตองดูแลววา หลังสัญญาแลวเราจะปรับเขาอยางไร
ขอใหชัดเจนนะครับทานการทํางานความเสียหายมันเกิดกับเทศบาล
พี่นองประชาชนไมไดรับผลประโยชน สวนเรื่องสุดทายที่ผมเห็นอยูตอนนี้ คือ
รถสุขาครับทาน ทานประธานครับ ผมขออนุญาตนะครับ โครงการที่จัดซื้อรถ
สุขาเคลื่อนที่๕,๕๐๐,๐๐๐ บาทโครงการนี้สภาแหงนี้ไมไดรับทราบขอมูลใน
การอนุมัติ เปนการใชเงินรางวัลพิเศษที่ไดมา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สภาแหงนี้
ไมไดรับขอมูลในการจัดซื้อคุณสมบัติมาตรฐานของรถก็ไมไดแจง เทาที่ทราบ
โครงการนี้ไปดึงเอามาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมขออนุญาตนะครับฉบับที่ ๓ ถา
ผมจําไมผิด ถาเปนแผนไมชัดเจนตองกราบขออภัยทานประธานไวนะครับที่ผม
เห็นจอดอยูมีการนําสงกอนหนานี้แลว มีการทดสอบรถสุขาที่จอดอยูขางหนา
หองประชุมมันเกิดขอผิดพลาดแค ฉีดน้ําบนทองฟาตกลงมาก็ทะลุแลวหมายถึง
วามันรั่วเทาที่ผมมีขอมูลนะครับและวันนี้ไดมีการนําสงจอดอยูขางหนาหอง
ประชุมผมเรียนทานประธานวาคุณคาของเงินตั้ง ๕.๕ ลานบาทเพื่อกอโครงการ
ในการซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ทานครับมินิบัสนะครับ ไมใชรถบัสงบประมาณตั้ง
๕.๕ ลานนั้นผมเองมองวา โครงการใชเงินเกิดความคุมคาไปหรือเปลาฝากทาน
ประธานนะครับ ในเมื่อโครงการนี้สภาไมไดรับทราบขอมูล
ในการจัดซื้อ เปนการใชสิทธิของทานคณะผูบริหาร ซื้อดวยอํานาจการใชเงิน
รางวัลพิเศษได แตเงินเหลานั้นก็คือภาษีของพี่นองประชาชนครับ
ทุกอยางทําไปพี่นองประชาชนตองไดผลประโยชน แลวผมยังไมทราบเลยครับ
วาวัตถุประสงคทานซื้อรถสุขาเคลื่อนที่จะมาใชกับงานอะไรทําไมตองกลาว
อยางนั้น ครับทาน ถาเปนจังหวัดใหญหรือกรุงเทพฯ ทานครับสมัยมีการประชุม
กลุมนั้น กลุมนี้ ก็จะขออนุเคราะหรถสุขาเคลื่อนที่มาใชประโยชน แตผมมอง
วาเทศบาลเมืองบานไผเปนอําเภอเล็กครับ มีความจําเปนที่จะตองใชรถสุขา
เคลื่อนที่หรือไม งบ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการแตทานซื้อรถคันนี้มามัน
ไมไดจบอยูที่ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ความสึกหลอมันเกิดขึ้นนะครับ ทาน
ตองหาคนที่ความรูเกี่ยวกับการดูแล ก็หมายถึงทานจะตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
อีก คนทําความสะอาดมีหรือไมครับ ทานจอดทานใชแลวทานจะทิ้งไวเลยหรือ
ถาเปนเชนนั้นเกิดปญหาแนครับ กลิ่นมาแน ความสกปรก แลวคนที่จะเขาไป
ใชตอคงไมมีใครอยากใช ความเสียหายมันเกิดขึ้นครับ ยังไมทราบจริงๆที่ซื้อ
มาจะมาใชในโครงการอะไร งานอะไร จอดไวที่ไหน แลวจะไดใชเมื่อไร แตแค
มีคนนะครับบอกวาจะเอามาจอดไวถนนคนเดิน จอดไวตรงไหน ทานครับการ
ซื้ออาหารรถคันนี้ไปจอดกลิ่นมันออกถูกหรือไมครับทานมันเหมาะ
หรือไมครับ ผมคิดวาไมเหมาะ แคไดยินนะครับทานถาทานคิดวาจะเอารถคันนี้
ไปจอดที่ถนนคนเดิน ทานทําไมเอางบ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท มาสรางหองสุขาใน
ที่วาการอําเภอโดยขอประสานทานนายอําเภอบานไผ สรางหองสุขาเพิ่มเติม
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ไมดีกวาหรือครับ งบแค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาททานสรางหองสุขาไดอยางถาวรอัน
นี้ขอเสนอแนะ แตคงชาไปแลวนะครับ เพราะทานไมไดขออนุมัติจากสภานี้
เพื่อจะซื้อรถสุขาเคลื่อนที่คันนี้นะครับทาน ผมเปนสมาชิกผมทําหนาที่เพื่อให
มันเกิดประโยชนกับการใชจายงบประมาณของพี่นองประชาชนใหมากที่สุ ดสิ่ง
ไหนที่ดีเราเห็นดวยครับทาน สมาชิกทั้งหมดคงเหลือ ๑๗ รวมทั้งทานประธาน
ตอนนี้เราไมคานนะครับโครงการตางๆแมกระทั้งทานขอไปเมื่อเชา เกิด
ประโยชนราใหหมดเลยครับ แตสิ่งที่ไมเกิดประโยชนแลวผมมองไมเห็นวามัน
เกิดความคุมคาผมตองทวงติงไว การตรวจรับขอใหตรวจรับใหถูกตองความ
คุมคา ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหสมกับที่ใชเงินซื้อรถสุขาคันนี้ ผมฝากไวนะครับ
ทานสิ่งใดที่สมาชิกไดทวงติงผมเชื่อวาสมาชิกทุกทานมีเจตนาที่ดี การทําหนาที่
ของสมาชิกเราทําหนาที่ในการดูแลกํากับตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ให
มันเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางคุมคาที่สุด ภาษีทุกบททุกสตางคของ
พี่นองประชาชนนั้น นําไปสูการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเกิด ความ
กาวหนาอีกทั้งผมฝากไวผูรับเหมาที่รับโครงการตางๆนั้นตอไปนี้ผมไมแนใจวา
หจก. ป รุงเรือง กอสรางดวยคุณสมบัติการรับโครงการตางๆแลวนี้ ไมแลว
เสร็จตามจํานวนสัญญาแลวนี้ยังจะมีคุณสมบัติที่จะขอยื่นซองในการประมูลงาน
หรือไม ก็ขอฝากคณะผูบริหารไดพิจารณาดวยนะครับ แกไขโครงการใหมันแลว
เสร็จและใหเกิดคุณภาพจริงๆ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ก็ไดแสดงภาพใหเห็น
แลว ผมคงไมกลาววาการวางทอตางๆเปนอยางไร ฝากทานประธานครับ
ขอบพระคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานภาณุมาศ หลามณี คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายภาณุมาศ หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน เมื่อสักครูทานชานล ธนระพีโชติ ขออนุญาตเอย
นามทาน ไดกลาวไปแลวนิดหนึ่ง เรื่องการกอสรางอาคารดานหลังเรานี้นะครับ
เมื่อสักครูเดินออกไปก็ไปเห็นหลายๆอยาง ไมเรียบรอยเลย ไมเปนที่นา
ประทับใจผมเห็น ทอประปาวางระโยงระยาง ไมทราบวาทางกองชางออกแบบ
ใหเขาวางอยางนั้นหรือเปลา ถาไมใชทําไมผูรับเหมาไมเอาลงไปใตดินสักหนอย
ครับ ไมใชมาวางตรงที่คนเดินไป- มา อยากใหทานดูแลตรงนี้ดวยปรับปรุง
บริเวณรอบๆอาคารทําดีสวย แตพอออกมาดูสวนประกอบดานนอกดูไมได
ไมเรียบรอย ฝากผูที่มีสวนเกี่ยวของดูเรื่องนี้ดวย ถาเทศบาลเรามีคนมาศึกษาดู
งานบอย ไมวาคณะเล็ก คณะใหญ มาเห็นแบบนี้ก็นาอาย เพราะฉะนั้น
เล็กๆนอยๆอยาใหผานไปนะครับ แกไขปรับปรุงใหดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประตูหองน้ําแตกอนจะมีมานปดอยู ไมกี่บาทนะครับทานรักษาการนายกฯ ถา
ไมมีงบประมาณก็สละนิดหนอยก็ไมมีปญหา ผูชายยืนอยูตรงนั้นแลวผูหญิงเดิน
ผานไป- มาไมเหมาะสม ชวยดูแลใหดวย ขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานนภดล พลภูเขียว คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนภดล พลภูเขียว เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ทุกอยางที่ทางคณะผูบริหาร ตลอดทั้งสมาชิกสภา
เทศบาลไดพูดในสภาแหงนี้ ก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญ ผมนั่งฟงมานี้ สําคัญทั้งหมด
แตที่โครงการตางๆ ที่คณะผูบริหารนํามาสูชุมชนแตละเขต ถือวาเปน
ความพอใจของสมาชิกสภาเทศบาลแตละเขตที่เห็นรวมกัน แตในสวนนี้ก็ไมใช
วาทุกสิ่งทุกอยางจะราบรื่นเพราะเขตเทศบาลของเราทั้ง ๓ เขต มีพื้นที่
กวางขวางพอสมควร สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอคณะผูบริหารเกี่ยวกับสิ่ง
เล็กๆนอยๆในเรื่องถนนหนทางที่ผานพนฤดูฝนมา ก็รูสึกวาถนนหนทางที่ยังไม
เรียบรอยหรือที่ยังไมไดเทคอนกรีต ยังเป นถนนหินคลุกตอนนี้รูสึกเปนหลุม
เปนบอ โดยเฉพาะเขต ๓ เปนเขตชุมชน เชน ชุมชนกกแดงชุมชนปอบิด
ที่กําลังกระจายไปตามทุงนาตองการความสะดวกสบายเกี่ยวกับถนนหนทาง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะอํานวยความสะดวกในเบื้องหนาก็จะเปน ประปา ไฟฟา
และก็หินคลุก ตอนนี้ก็ผานฤดูฝนแลวนะครับก็ฝากคณะผูบริหารไปดู
ที่เปนหลุมเปนบอก็ใหนําหินคลุกไปใสใหดวยนะครับ สิ่งที่ผานมาทางผูบริหาร
ตลอดทั้งกองชาง ตองกราบขอบพระคุณทานผอ.อิทธิพล พลเมืองพล นะครับ
กับหนวยทันใจ มีการเรียกรอง โทรมาก็ออกไปจัดทําใหเรียบรอย ทันใจจริงๆ
ในสวนที่เปนหลุมเปนบอที่ยังไมทันไดดําเนินการก็ขอฝากทาน ชวยไปดูแล
ใหดวยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญคณะผูบริหารตอบคําถามและชี้แจงของสมาชิกคะ
ขอเชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศคะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกนะครับที่หวงใยพี่
รักษาราชการแทนนายกฯ นองประชาชน ทุกสิ่งทุกอยางทางคณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจนะครับ เรื่อง
โครงการตางๆ คณะผูบริหารก็ไดนําเรียนผอ.ใหทําหนังสือถึงบริษัท ให
เรงดําเนินการทําไปหลายฉบับแลวนะครับไมไดนิ่งนอนใจนะครับ นําเรียนให
ทางทานสมาชิกเทศบาลไดรับทราบนะครับ เรื่องคาปรับก็คิดตามสัดสวนนะ
ครับ ถนนสมาทบํารุงนะครับ ก็ไดปรับไป ๔๓ วัน วันละ ๒,๓๘๘ บาท
รวมเปนเงิน ๑๐๒,๖๘๔ บาท ถนนเจาเงาะมันมีปญหาตั้งนานแลวนะครับ
เรื่องจราจรติดขัด ทางคณะผูบริหารก็ไดมาหารือกันนะครับหลายๆอยาง ไมวา
จะประชุมที่อําเภอนะครับ ปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนเวลา
เรงดวน มีปญหามาตั้งแต ๒๐ – ๓๐ ป ทางคณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ เราก็
รีบดําเนินการนะครับระหวาง ๒๐ ป กะอีกแค ๑ ปไมนานนะครับ
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จะรีบดําเนินการ ที่ทานชานล บอกวาปดถนนก็เพราะรีบเรงใหทางบริษัทเขา
เรงดําเนินการตองขออภัยทานสมาชิกดวยนะครับที่ไดขับรถออมเพราะปญหา
ความเดือดรอนของเรา เราตองรีบแกไข สวนเรื่องทอระบายน้ํา วางทอตางๆผม
จะใหทางคณะกรรมการออกไปตรวจสอบ เรียนใหทา นสมาชิกไดรบั ทราบครับ
เรื่องการขยายประปาผมไดทําหนังสือไปถึงการประปาใหมาประมาณการก็จะมี
ซอย๗ ซอย ๘ ถาประมาณการเสร็จก็จะเริ่มดําเนินการใหนะครับ เรื่องตีเสน
ถนนชุมชนโพธิ์สวรรคก็สั่งการเทศกิจไปประมาณการนะครับ เรื่องรถสุขายัง
ไมไดมีการตรวจรับนะครับ ที่มาจอดที่นี้ก็เพราะเขาขับมาตั้งแตกรุงเทพฯ
นะครับเปนการทดลองนะครับแลวก็มาฝากไวยังไมมีการตรวจรับ และ
การตรวจรับตองเปนในรูปของคณะกรรมการนะครับ ทุกสิ่งทุกอยางคุณตอง
ทดลองใหเราดูกอนไมวาระยะไกลหรือใกล สวนจะใชในงานอะไร บางครั้งเรา
มีกิจกรรมหลายๆอยาง อยางเดือนที่แลวทางผูวามางานที่เกี่ยวขาวทางศูนยก็มี
หองน้ําเพียงหองเดียวไมพอใช และอยางกิจกรรมงานคอนเสิรตเราก็ตองลอม
รั้ว เราก็ตองไปใชสถานีรถไฟ เหม็นมากกองสาธารณสุขก็ตองไปราดน้ํา ก็เพื่อ
ใชในงานราชพิธีตางๆนะครับ เรื่องของบริษัทรับเหมาผมจะใหทาง
คณะกรรมการตรวจสอบอีกที่หนึ่งนะครับ เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ
นะครับ สวนเรื่องของสํานักปลัดนะครับ บิลน้ํามันผมไดใหทางเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวนะครับ เปนการเบิกนํามันเพื่อไปเติมเลื้อยยนตนะครับ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ ก็มีเทานี้นะครับที่ทานสมาชิกไดสอบถาม ถาขาดตกขอไหนก็ขอให
ทานสมาชิกสอบถามมานะครับ ตอบพรอมกันหลายขออาจขาดตก ปญหาของ
พี่นองประชาชนผมไมไดนิ่งนอนใจ เรื่องถนนเจาเงาะ ของบริษัท ป รุงเรื่อง
เริ่มสัญญา วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ หมด วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คาปรับ วันละ ๑,๒๕๓ บาท ตอไปก็คงเปนทางเทาบริเวณหนาที่วาการอําเภอ
วงเงิน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุด
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษทั ป รุงเรื่องนะครับ ปรับวันละ ๔,๒๗๕ บาท
แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญทานเกษม ชวฤทธิ์ คะ

นายเกษม ชวฤทธิ์ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมก็คลายๆกับทานสมาชิกทานอื่นๆนะครับคือ
เรื่องของผูรับเหมากอสรางของผมจะมีที่เดียว คือ ชุมชนศาลเจา แยกทางทิศ
ใต มีซอยหนึ่งทําแลวไปขุดไวเพื่อที่จะวางทอระบายน้ํา ปรากฏวาขุดไวแลว
หายไปเลยครับไมมาทําเลยจนถึงปจจุบันนีน้ ะครับ ปลอยปะระเลย แลวก็ทราบ
มาวาถนนเสนนี้ก็หมดสัญญาเรียบรอยแลวนะครับตั้งแต
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริษัท เดียวกันนั้นละครับ ชาวบานฝากมา

๓๕

นะครับ ฝากทานถึงคณะผูบริหารเรงทําใหชาวบานดวยการเขาออกลําบาก
กันจริงๆนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับที่ชาวบานเขาไปออกกําลังกาย คือ
เครื่องออกกําลังกายทุกแหงชํารุดเกือบทุกตัวนะครับ แลวชวงนี้เปนหนาหนาว
ชาวบานก็จะพากันออกกําลังกายกันเยอะขึ้น แตก็ไมไดออก เชน สถานีตํารวจ
หนาที่วาการอําเภอ ชุมชนโนนสะอาด ชุมชนหลักสิบสี่ ชุมชนโนนสวาง
ชุมชนตลาด ๑๒๓ ฝากทานคณะผูบริหารชวยใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของไปดูแล
ซอมไดชวยซอมใหหนอย ถาไมไดขอซื้อใหมก็ยินดี ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิก
รองนายกเทศมนตรีฯ สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทานเกษม ชวฤทธิ์ ไดกลาวมา
รักษาราชการแทนนายกฯ
นะครับ ซอยศาลเจาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน กอนที่จะเขาประชุม
สภาผมก็ไดขับรถออกไปดู วันนี้ก็มีชางลงไปเรียบรอยแลวนะครับตอนนี้กําลัง
ดําเนินการอยู แลวจะใหทางผอ.กองชางไดทําหนังสือเรงดําเนินการใหเสร็จ
โดยเร็วที่สุดนะครับ สวนเรื่องเครื่องออกกําลังกายเดี๋ยวจะใหเจาหนาที่ออกไป
สํารวจหลังจากที่ประชุมเสร็จนะครับ ถาอันไหนแกไขไดก็จะรีบแกไขใหเร็วที่สุด
นะครับ ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอเชิญทานรองนริศ อินทรกําแหง คะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนริศ อินทรกําแหง เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิก
สภา
รองนายกเทศมนตรีฯ
เทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนทุกทาน วันนี้ผมชื่นชม และดีใจเปน
อยางยิ่งที่สมาชิกทุกทานไดสรางสรรคทํางาน ทําหนาที่เต็มกําลังความสามารถ
เพื่อพี่นองประชาชนบานไผอยางเต็มกําลังสามารถ ทําการบาน ทําหนาที่
ของตนเอง เทาที่ทุกคนไดรับฟงกันมา ทุกปญหาที่ทานไดนํามาเสนอ
ผมขอเรียนวา ใชคําเดียวกับทานรองจิระบูรณ วาฝายคณะผูบริหารไมได
นิ่งนอนใจ อยากตอบโดยรวมเลยวาเราจะติดตามกํากับและแกไขปญหา
เหลานั้นตอไปใหเสร็จสิ้นทุกปญหา ทุกโครงการ และขอขอบคุณทานที่ใหการ
สนับสนุนในประเด็นที่ผานงบประมาณในการใชเงินสะสม และในประเด็นที่ ๒
ที่มาการยายพื้นที่ในญัตติที่ ๒ นั้น ขอขอบคุณทุกทาน สวัสดีครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญทานชานล ธนระพีโชติ คะ

นายชานล ธนระพี ขอคุณครับทานประธานครับ ในวันนี้ผมเองก็ไดฝากทานผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เชื่อวาสมาชิกทุกทานก็ไดทําหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด ทุกอยางผมเชื่ออยาง
นี้วา ทานสมาชิก ทานผูบริหาร ตลอดทั้ง ผอ.กองฝาย ลวนอยากใหบานไผเกิด
การพัฒนานําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง การใชงบประมาณก็อยางใหมันเกิด
ความคุมคาจริงๆ สิ่งใดที่มีการเสนอแนะ มีขอตําหนิออกไป นั้นเปนสิ่งที่เรา
จะตองทําใหเกิดความสมบูรณที่สุดในเทศบาลเมืองบานไผ ไมมีใครเปนเจาของ
มาแลวก็ตองไปวันนี้ทุกคนทําหนาที่ตัวเองใหดีที่สุด ผมเชื่อวาถาทุกคนทําหนา
ตัวเองใหดีที่สุดโครงการตางๆ ปญหาตางๆไมตองมาถกในหองนี้มาก บทบาท
แตละบุคคลนั้นทําไปใหเกิดความคุมคาจริงๆ สิ่งที่ผมฝากไวและเพื่อนสมาชิก
นะครับ วันนี้ทานไดรับฟงขอคิดเห็นผมเชื่อวาทานผูบริหารที่จะแกไขนั้นใหเกิด
ความสมบูรณที่สุด ผมฝากไว ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ

นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอขอบคุณทานประธานครับ วาจะลุกขึ้นตั้งแตตอนแรกที่ถูกพาดพิง
แตกลัวพาดพิงหลายทาน ผมก็คิดวาจะทําทําเนียบรุน ที่หลายทานไปเปนศิษย
เกาหลังปมน้ํามันก็จะมีอายุตั้งแตรุน ๕๘ ๖๐ ขึ้นไปนะครับต่ํากวานี้อาจจะไม
ทราบ ก็ขอเรียนนะครับวาวันนี้ไดเห็น ปรากฏการณอยางหนึ่งในการประชุม
สภาวันนี้ก็ตองขออนุญาตแชรความรูสึกชื่นชม ทานสมาชิกที่ไดอภิปรายอยางมี
หลัก และมีเหตุผล มีการเสนอแนะหาแนวทางแกไขปญหาใหกับทางผูบริหาร
ตองยอมรับนะครับ ๑๖.๒ ตารางกิโลเมตร พี่นองเราก็ไดเดือดรอนพรอมๆกัน
หลายพื้นที่ บางครั้งก็ไมครอบคลุมทั้งหมด และก็มีสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขไมวา
เปนศักยภาพของทางผูรับจาง ผูสัญญา จริงๆก็เฝาดูอยู ณ วันนี้ก็เปนที่
ประจักษแลววาเกิดอะไรขึ้น ก็คงตองมีการทบทวน ผมเองก็มีสวนรวมในเรื่อง
ของเจาเงาะ ถนนเสนนี้ชวงเชาหลายทานก็คงเห็นแลววาการจราจรติดขัด ใน
ชั่วโมงเรงดวน บางครั้งทายแถวรถติดไปจนถึงปมน้ํามันเลยปมน้ํามัน จะเลี้ยว
ซายเขาหนาอําเภอไมได เราเลยเพิ่มชองใหทางดานซายรถผานตลอด
ทานรักษาราชการแทนนายกฯก็ไดนั่งหัวโตะเชิญ ผูรับจาง ตํารวจ แขวงการ
ทาง มาปรึกษากัน เราไมไดนิ่งนอนใจ ก็ขอนอมรับคําแนะนําจากพี่นอง
ทานสมาชิก ทุกทาน ขออนุญาตแชรเพิ่มเติมขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร
ประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติประธานชุมชนทุกทาน ที่ไดเขามา
ประชุมและสังเกตการณโดยพรอมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ดิฉันขอปดประชุม
สภาเทศบาล
เลิกประชุม

ปดเวลา.๑๓.๐๕ น.
(ลงชื่อ)
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(นางสาวธันยธร คันทะพรม)
พนักงานจางทั่วไป
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ผูตรวจรายงานการประชุม

( จาเอกกมล สงวนญาติ )
หัวหนาฝายงานบริงานทั่วไป
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

( นางสุภาภรณ คําภูเงิน )
หัวหนาสํานักปลัด
(ลงชื่อ)
( นายกฤษฏ ชัยมาตย )
เลขาสภาเทศบาลฯ

ผูตรวจรายงานการประชุม
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