~๑~
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖2 ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ ๒7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงอภัย
.........................................................................................

ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
10

ชื่อ-สกุล
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
นางสมหมาย เทพขุนทด
นายสมัตถ์ ยันบัวบาน
นายสวัสดิ์ กันหา
นายบุญเทียม เทียมจัตุรัส
นายละมูล สมางชัย
นายสมหมาย สีนารี
นายพิเชษฐ เทียมจัตุรัส
นายเดชะ ครอบบัวบาน
ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายสนับ รองพล
๒
นายเฮียง โตละหาน
๓
นายสมดี เคนเหลี่ยม
๔
นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
๕
นางธันนิดา กงทอง
๖
นางนงค์นุช ยันบัวบาน
๗
จ่าเอกสมบัติ หงษ์ทอง
๘
จ่าเอกวัฒรักษ์ หาญรบ
๙
นายพิชิต น้อยทอง
๑๐ นางสาวณัฐถรินันท์ จันทะรัง

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ผอ.กองช่าง
หน.ฝ่ายสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
หน.ฝ่ายธุรการ
หน.ฝ่ายอํานวยการ
พนักงานจ้างเหมา
นักวิชาการศึกษา

ลายมือชื่อ
อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
สมหมาย เทพขุนทด
สมัตถ์ ยันบัวบาน
สวัสดิ์ กันหา
บุญเทียม เทียมจัตุรัส
ละมูล สมางชัย
สมหมาย สีนารี
พิเชษฐ เทียมจัตุรัส
เดชะ ครอบบัวบาน
อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล

ลายมือชื่อ
สนับ รองพล
เฮียง โตละหาน
สมดี เคนเหลี่ยม
ดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
ธันนิดา กงทอง
นงค์นุช ยันบัวบาน
สมบัติ หงษ์ทอง
วัฒรักษ์ หาญรบ
พิชิต น้อยทอง
ณัฐถรินันท์ จันทะรัง

หมายเหตุ

~๒~
๑๑
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๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางฉวีวรรณ ศรีจันทร์
นางสาวสุรัษฎา ก้อนในเมือง
นายจารุวัตร จําปาแก้ว
นางสุวรรณา สุขสิงห์
นายอนิวรรต พุ่มพวง
นายประสิทธิ์ รังษี.
นายสมศักดิ์ หล้ากล่ํา
นายธนรัฐ สิมนอก
นายคมสันต์ คุ้มไข่น้ํา
นางสาวอมินตา ศรีระทัต
นางสาวเฉลิมรัตน์ เทียมจัตุรัส
นางสาวภัทรนันท์ คงกะพี้
นางกาญจนา คุ้มไข่น้ํา
นายสุพล เทียมจัตุรัส
นางมรกต จุลอักษร
นางสาวขวัญยืน หาญรบ

พนักงานจ้างเหมา
ผช.นวก.คอมพิวเตอร์
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
ผช.จนท.ตกแต่งสวน
นายช่างโยธา
ผช.จพง.พัสดุ
ผช.นายช่างโยธา
นักจัดการงานทั่วไป
หน.ฝ่ายแผนฯ
ผช.นวก.คลัง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
จนท.การเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
ผช.จพง.ธุรการ

ฉวีวรรณ ศรีจันทร์
สุรัษฎา ก้อนในเมือง
จารุวัตร จําปาแก้ว
สุวรรณา สุขสิงห์
อนิวรรต พุ่มพวง
ประสิทธิ์ รังษี.
สมศักดิ์ หล้ากล่ํา
ธนรัฐ สิมนอก
คมสันต์ คุ้มไข่น้ํา
อมินตา ศรีระทัต
เฉลิมรัตน์ เทียมจัตุรัส
ภัทรนันท์ คงกะพี้
กาญจนา คุ้มไข่น้ํา
สุพล เทียมจัตุรัส
มรกต จุลอักษร
ขวัญยืน หาญรบ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

ในวันนี้ทางสภาเทศบาลตําบลหนองบัวระเหวของเราได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมั ย ที่ 4/2562 ครั้ งที่ 1 เพื่อ ให้ เ ป็น ไปตามมติ ที่ป ระชุ มสภาสมัย สามั ญ ที่ 1
ประจําปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้กําหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖2 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖2 มีกําหนด ๓๐
วัน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุ มตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

สําหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจําปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖2
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖2 มีกําหนด ๓๐ วัน ซึ่งได้นัดประชุมในวันพุธ ที่

~๓~
27 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
หลวงอภัย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอยู่ 2 เรื่องก็คือ
1. กําหนดการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวัน ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ก็แจ้งให้ทุกท่านทราบและเข้าร่วม ส่วนรายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านสมาชิก
ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ สําหรั บการแต่งกายข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวไม่สวม
หมวก จิ ต อาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้ แ ต่ ง กายชุ ด จิ ต อาสาพระราชทาน
ประชาชนทั่วไปให้แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง การถวายความเคารพ
สุภ าพบุรุ ษให้ คํานับ สุ ภ าพสตรีให้ ถอนสายบัว รายละเอียดคร่าวๆ นะครับ เวลา
08.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ก็ให้พวกเรามาใน
เวลา 08.00 น. ด้วยชุดปกติขาวนะครับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลหนองบัวระ
เหว อาคารเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา
2. การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นระเหวสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ประจําปี 2563 ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ 3 หรือโรงเรียนบ้านท่าช้าง ตําบลโสกปลาดุก ในวันที่
13 ธันวาคม 2562 ก็จะมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทซึ่งได้มีการแบ่งหน้าที่ให้ทุก
ท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นผู้จัดการทีมกีฬาประเภทต่างๆ ฟุตบอลจะมีท่านนายก
เป็ น ผู้ จัดการทีม วอลเล่ ย์บอลหญิงก็จะมีท่านรองเฮียง ท่านสมหมาย เทพขุนทด
ท่านละมูล ท่านดนัยผู้อํานวยการกองช่าง เป็นผู้ฝึกสอน เปตองก็จะมีท่านรองสนับ
ท่านเดชะ ท่านสวัสดิ์ เซปรักตระกร้อก็จะมีเลขานายกท่านสมดี ท่านบุญเทียม ท่าน
พิเชษฎ์ ท่านปลัด กีฬาพื้นบ้านก็จะมีนายอนุชา ท่านบุญเทียม ท่านสมหมาย สีนารี
ขบวนพาเหรดก็จะมีท่านปลัด ท่านสมหมาย เทพขุนทด เป็นคณะทํางาน ก็ให้ทุก
ท่านได้ช่วยกันสร้างความสามัคคี แพ้ชนะไม่เป็นไรเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในอําเภอของเรานะครับ อยากให้ทุกท่านเข้าร่วมแสดงพลังความสามัคคี
อยากให้มีกองเชียร์กันเยอะๆ เป็นกําลังใจให้กันในวันที่ 13 ธันวา ที่โสกปลาดุกบ้าน
ท่าช้างนะครับ

~๔~
ระเบียบวาระที่ ๒
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ญัตติ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖2 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 ขอเชิญท่านสมาชิกเปิดดูพร้อมกันเลย
นะครับ ท่านใดจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญมาดูไปพร้อมๆ กันนะครับ
ถ้าไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมจะขอมติ รับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ ขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖2 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่
26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ รับรอง 8 เสียง
ไม่มา - คน

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม / กระทู้ด่วน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

กระผมก็มีเรื่องที่จะขอความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่าน ให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องน้ําใช้จากชุมชน ถนนเทศบาล 5 สายศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อหาทาง
แก้ไข หางบประมาณ หาแบบแปลน ในการแก้ปัญหาร่วมกันครับ เชิญท่านสมหมาย
เทพขุนทด ครับ
ถนนเทศบาล ๕ ที่มปี ัญหาอยู่จากบ้านแม่เจริญ จันทร์น้ําใส ถึงศาลเจ้าพ่อนะคะ
ถ้าชาวบ้านเราเปิดใจกว้างคือน้ํามันต้องไปที่ต่ํา แต่ก็มาถมดินน้ําก็ไม่มีที่ไป มีปัญหาน้ํา
ไม่ลงรางระบายน้ํา ก็มีชาวบ้านโทรมาหาว่าท่าน สท.ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเพราะว่า
น้ําในท่อระบายน้ํามันเน่ าเหม็น ก็ได้โทรหาทางท่านผู้บริหารเพื่อช่วยแก้ปัญหา ซึ่ง
ปัญหาที่เราแก้ไม่จบก็คือการถมดิน เราก็ต้องปรึกษาหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะ
กองช่างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเรื่องนี้ และเรื่องธนาคารน้ําก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ก็อยาก
ให้ช่วยกันหาทางแก้ไขโดยด่วนด้วยนะคะ

นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

งดออกเสียง - เสียง

ขอบคุณท่านสมหมาย เทพขุนทด นะครับ ท่านต่อไปเชิญท่านบุญเทียมเชิญครับ

~๕~
นายบุญเทียม เทียมจัตุรัส
(สมาชิกสภาฯ)

เรื่องถนนเทศบาล ๕ นี้เราก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันมาหลายครั้งแล้ว ในการที่
จะแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับ ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหารตั้งขึ้นมา
เลยว่ามีโครงการจะทําอะไร สมาชิกจะเห็นด้วยไหม จะทํายังไงก็ให้ทางฝ่ายบริหารคิด
ดูแล้วก็ปรึกษากับทางสมาชิกดูครับผม ผมก็มีเท่านี้ครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านบุญเทียมครับ เชิญท่านสมัตถ์ครับ

นายสมัตถ์ ยันบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ปัญหาเรื่องน้ําใช้ของหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 บางส่วนที่ไหลลงไป มันก็พูด
ยากนะครับ เพราะเมื่อก่อนข้างถนนสายนี้จะมีแต่ทุ่งนา น้ํามันจะไหลลงตรงไหนก็ได้
พอเจริญขึ้นมาน้ําก็ไม่ให้ไหลลงทุ่งนาเพราะคิดว่าเป็นน้ําเสีย ทั้งๆ ที่น้ําก็เป็นน้ําฝนที่
ตกลงมาใหม่ๆ ไหลลงจากชายคามันก็พูดยาก ถ้าเราพอจะมีงบประมาณก็น่าจะทําให้
มันจบไม่ว่าจะเป็นรางระบายน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันไหลลงไปตามทางที่เดิมที่เราทํา
ไว้ ให้มันไหลไปลงบ่อไหลไปตามทางที่ปลัดทําไว้นั่นถูกต้องแล้วครับ มันก็ยังจะพอแก้
ได้เป็นบางส่วน ถ้าเราไปขอให้น้ําไหลลงทุ่งนาใครเขาก็ไม่ให้หรอกครับ ถ้าเรายกระดับ
ถนนขึ้นอีกบ้านทางฝั่งตลาดก็จะมีปัญหาน้ํา ท่วมอีกเหมือนเดิม เราต้องทําให้มันจบถ้า
ไม่มีเงินก็กู้มาทําแต่ต้องทําให้มันจบ ถึงเราจะคุยกันยังไงมันก็ไม่จบหรอกครับ เพราะ
ไม่มีใครมีความสามารถพอที่จะไปขอชาวบ้านได้ว่าให้น้ํามันลงที่ไหนๆ มันเป็นไปไม่ได้
แล้วครับ ถ้ามีเงินซื้อที่ทําบ่อบําบัดน้ําได้ยิ่งดีใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุดคือ
เรื่องน้ําครับ ถ้าฝนไม่ตกก็บ่นว่าแล้ง พอฝนตกมาก็บนว่าท่วม มันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ของชาวบ้านครับ พวกเราก็พูดยังไงก็ไม่จบอย่างน้อยก็ต้องหาแหล่งเงินกู้มาไม่อย่างนั้น
ก็ไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนแค่นั้นครับ คุยกัน
ยังไงก็ไม่จบ ขอบคุณมากครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผอ.กองช่าง)

เท่าที่ฟังหัวข้อที่ท่านประธานได้เกริ่นมานะครับ ขออนุญาตที่ประชุมสภานะครับ
ด้วยผมคิดว่า ท่านประธานอยากทราบว่าแนวทาง ความคิดในการแก้ปัญหาตรงนี้ท่าน
คิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อที่จะได้นําความคิดแต่ละท่านนั้นไปประมวลผลเพื่อที่จะ
ขอแนวทางในการพัฒนาตรงนี้ว่าจะหาคนช่วยหรือจะออกแบบตรงไหนยังไงอยากจะได้
ความคิดของทุกท่าน ว่าแต่ละท่านมีแนวทางจะทํายังไง อย่างเช่นท่านสมัตถ์บอกว่าให้
ทําบายพาสให้น้ําลงไปจะหาที่ทิ้งอะไรยังไงอย่างนี้ ครับ ประมาณนี้หรือเปล่าครับท่าน
ประธานนะครับ ก็ฝากท่านสมาชิกทุกท่านที่จะช่วยชี้แนะแนวทางนะครับ ขอบคุณ
ครับ

~๖~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตเพิ่มเติมผู้อํานวยการกองช่างนะครับ สําหรับที่ผมได้ขอให้ทุกท่านแสดงความ
คิดเห็นก็คือ ให้ท่านพูดมาเลยว่าท่านเห็นควรว่าเราจะแก้ปัญหายังไง จะวางท่อทําราง
ระบายน้ําหรือยังไงให้ท่านชี้จุดมาเลยนะครับ ไม่เอามุมกว้างเพื่อเราจะได้นําข้อชี้แนะ
ของท่านมารวบรวมแล้วหาจุดที่ว่ามันจะเป็นไปได้นะครับ เชิญท่านสวัสดิ์ต่อครับ

นายสวัสดิ์ กันหา
(สมาชิกสภาฯ)

ความคิดเห็นเรื่องน้ําใช้จากชุมชนของเรานั้น ตอนแรกช่วงอดีตนายกใจตอนนั้นเรามี
ความคิดว่าจะทําบ่อน้ําตรงนั้น แต่ตอนนี้ถมแล้วนะครับ ผมว่ามันไม่มีทางไปหรอกครับ
ถ้าไม่มีที่จะรองรับน้ํา ถ้าเราระบายลงไปเลยชาวบ้านก็คงไม่ยอมแน่นอน สําหรับความ
คิดเห็นของท่านสมัตถ์ผมก็ว่าดี แล้วเพราะว่าเราไม่มีทางออกแล้ว ก็มีทางออกแค่นั้นล่ะ
ครับ สําหรับหมู่ที่ 8 เรื่องรางระบายน้ําที่มันไม่เสมอลุ่มๆ ดอนๆ ก็เลยเป็นเรื่องยาก
แถวบ้าน สท.สมหมาย ท่านรองท่านก็ไปถมที่ให้แล้วก็ทําให้น้ําไหลได้สะดวกแล้วครับ
เดี๋ยวนี้ เลยไปถึงวัดซีกทางทิศเหนือเราก็ทํา แบบที่ท่านรองไปทําให้ถมถนนเส้นเล็กๆ
อยู่หมู่ 8 ถ้าเราแก้ปัญหาแบบนั้นเราก็จะแก้ได้เอาดินไปถมก่อน ปีหลังเราค่อยเอา
คอนกรีตไปเททับ เพราะรอบๆ เขาก็เลิกถมที่แล้วก็คงจบแล้วล่ะครับ ขอบคุณครับ

นายสมหมาย สีนารี
(สมาชิกสภาฯ)

น้ําส่วนมากมันก็จะท่วมแต่ช่วงหน้าฝนเท่านั้นล่ะครับ ผมว่าทุกหมู่เลยถ้าเราทําบ่อ
บําบัดน้ําเสียเท่านั้นล่ะครับ ปัญหาถึงจะจบ น้ําที่บําบัดแล้วชาวบ้านก็สามารถนํามาทํา
การเกษตรได้ครับ ขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณครับ เชิญท่านพิเชษฐครับ

นายพิเชษฐ เทียมจัตุรัส
(ประธานสภาฯ)

สําหรับปัญหาเรื่องน้ําหมู่ที่ 6 ปัญหานี้ผมว่าแก้ยากอยู่ครับ ปัญหามันเยอะมากครับ
ผมว่าเราจะแก้ปัญหาได้เราต้องหาวิธีกู้เงินจากหน่วยงานต่างๆ มาเยอะมากครับถึงจะ
แก้ปัญหาได้ ชาวบ้านถามเยอะมากครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ําในจุดนี้ว่าทางเทศบาล
เรามีแนวทางที่จะแก้ปัญหาไหม ผมก็ได้แต่ตอบว่ามันต้องหางบประมาณจํานวนมากที่
จะแก้ปัญหามันถึงจะสําเร็จ ผมก็ขอฝากทุกท่านว่าเราต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้ผ่านพ้น
วิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ ขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับ คือผมอยากให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นว่าเห็นสมควร
จะให้ ทําอะไร ส่ว นเรื่องกู้นั้นไม่ต้องพูดหรอกครับ จะทําเป็นท่อระบายน้ําหรือราง
ระบายน้ําก็ว่ากันไปครับ ขอเชิญท่านต่อไปครับ เชิญท่านละมูลครับ

~๗~
นายละมูล สมางชัย
(สมาชิกสภาฯ)

สําหรับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งดีมากเลยครับ ก็เป็นปัญหากับชุมชนของพวกเรามามากพอ
สมควร เราก็ต้องหาทุกวิถีทางที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อคลายความ
เดือดร้อนตรงนั้นลงไป ท่านประธานให้แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีกรอบซึ่งส่วนตัวผม
เห็นว่า ถนนเทศบาล ๕ หรือว่าจะเป็นทั้งชุมชนหมู่ที่ 6 , 8 , 1 รวมกันมาเป็น
จุดที่จะบริหารจัดการน้ําตรงนี้นะครับ ทุกชุมชนเรามาเจอปัญหาหมู่ที่ 6 ส่วนมากก็
จะไหลมาจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน ส่วนหน้าฝนน้ําหลากก็จะมีผลกระทบ
อย่างมหาศาลเพราะเกิดการท่วมขังแล้วก็เจิ่งหนองไปตามถนน ผลตามมาคือกัดเซาะ
ถนนพังนะครับ เราจะแก้ปัญหากับถนนและชุมชนตรงนี้ได้ก็อยากจะทํามานานแต่ก็เห็น
ใจเทศบาลของเราที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็เหมือนกับผู้อํานวยการกองช่างว่าเรา
ต้องประสานกับหน่วยงานอื่นบ้างหรือไม่ที่จะของบประมาณมาช่วยเหลือเรา และอีก
ส่วนหนึ่งท่านประธานให้เจาะจงว่าเราจะต้องทําแบบไหนนะครับ ถนนเส้นนี้จากร้าน
เจริญอาหารสดถึงศาลเจ้าพ่อหลวงอภัยเจ้าแม่อรพิมเป็นถนนที่ค่อนข้างแก้ปัญหายาก
หนึ่งมันเป็นชุมชนแออัด สองถนนคับแคบ แล้วการแก้ปัญหาในครั้งนี้เราจะแก้ปัญหา
อย่ างไรเพื่อไม่ ให้ เกิด ปัญหากั บพี่น้องประชาชน ให้ เกิดผลกระทบน้อยที่สุ ดแล้ ว ได้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในอนาคตข้างหน้านะครับ อยากนําเรียนว่าผมเคยเห็นในชุมชนเมืองเก่า
ของเมืองชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตอนแรกก็เจอปัญหาน้ําท่วมขังในตัวเมือง
แล้วทุกวันนี้รู้สึกว่าเขาแก้ปัญหาได้ดี ผมก็ได้สอบถามสมาชิกที่เป็นอานะครับว่าเขา
แก้ปัญหากันอย่างไร ท่านบอกว่าเขาก็มีการสํารวจการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
อย่างที่ผู้อํานวยการกองช่างท่านว่านะครับ แล้วก็ถามพี่น้องว่ามีความต้องการอย่างไร
เพื่อที่จะแก้ปัญหาในชุมชนของพวกเราตรงนั้นนะครับ ซึ่งชุมชนหมู่ที่ 6 ของพวกเราก็
ไม่ต่างกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียนท่านประธานสภาก็คือ ถนนหมู่ที่ 6 ของพวก
เราก็ไม่กว้างเท่าไหร่บล๊อคคอนเวิร์ดที่มีหน้ากว้างๆ เราจะหยอดลงไปคือเอาง่ายๆ คือ
เราขอผลกระทบครั้งเดียว ก็คือ ทําให้สําเร็จในครั้งเดียวแล้วก็รางระบายน้ําส่วนน้ําที่
จะไหลไปก็ไม่น่ากังวลครับ เพราะว่าเราจะทําเหมือนกับว่าบล็อกคอนเวิร์ดหน้าใหญ่ๆ
หน่อยประมาณซักเป็นเมตรๆ นะครับ ไว้ข้างล่างเหมือนเป็นบ่อบําบัดน้ําเสียไปในตัว
มี ก ารไหลซึ ม ซั บ แล้ ว ก็ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเหมื อ นกั บ ธนาคารน้ํ า เพื่ อ จะให้ ร ะบบ
ไหลเวียนของน้ํา ช่วงล่างว่ามันจะไหลซึมทันไหม ส่วนหมู่ที่ 6 นั้นส่วนมากผมว่ามา
จากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน ถ้าเราแก้ไขปัญหาบล๊อคน้ําจากบ้านเรือนพี่น้อง
ประชาชน เพื่ อ จะให้ ไ หลลงมาในถนนเส้ น เทศบาล 5 ของเราให้ ม ากเนี่ ย ผมว่ า
แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ยากครับ แต่ค่อนข้างจะใช้งบประมาณมากแต่ว่าผมว่าครั้งเดียวจบนะ
ครับ ผมว่าคุ้มกว่าแล้วก็พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยครับ และอีกอย่างหนึ่งเทศบาล

~๘~
ของพวกเรายังไงก็ต้องทําอยู่แล้วครับ หนึ่งมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ ความ
สะดวกสบาย หรือสิ่งต่างๆ สาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตชุมชนเทศบาลของพวกเราทุก
ชุมชนล่ ะครับ ไม่ว่าจะใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด เพื่ออนาคตของชุมชนและ
ลูกหลานของพวกเรานะครับ ส่วนถนนตรงนี้ผมก็อยากจะนําเรียนท่านพอสังเขป แต่ถ้า
จะให้มากก็ต้องให้ทางนักวิชาการ วิศวกร ผู้ออกแบบแล้วก็ผู้รู้ที่จะมากําหนดกรอบเพื่อ
เราจะได้จัดตั้งงบประมาณสืบต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านละมูลนะครับ ขอเชิญท่านเดชะครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ผมคิดว่าถ้าเราฝังท่อตรงที่น้ําขังเยอะๆ นะครับ ให้ไปลงห้วยวังเต่าตอนบน เราจะ
เลาะห้วยวังเต่าเป็นสองขึ้น สามขึ้น ผมว่าดีนะครับพี่น้องประชาชนจะปลูกผักปลูก
อะไรได้สบาย เราฝังท่อขนาดโรงแป้งเขายังฝังไปไกลได้เลยครับ อันนี้ความคิดผมคือ
ผ่านทุ่งนาเขาเราก็ให้ค่าชดเชยเขานิดๆ ใต้ดินไปลงห้วยวังเต่านะครับ เราไปขุดลอกเป็น
สามตอนเพื่อกรองน้ําแล้วปล่อยลงไปใช้ผมว่าดีนะครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ตอนเอาน้ําลงไปห้วยวังเต่าเราจะทํายังไงนะครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

เราฝังท่อตามคูนาไปเลยครับ ผมว่าใช้งบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ก็เป็นแนวคิดอีกมุมหนึ่งครับ ส่วนตัวผมจะขอนิดนึงนะครับ
อันดับแรกเลยคือน้ําจากครัวเรือนต้องให้ความสําคัญก่อนครับ น่าจะมีบ่อเกรอะหรือบ่
ดักไขมันก่อนตามที่เขาเล่ามานะครับ จากคนที่อยู่ชุมชนเมืองอย่างสมุทรปราการเขาจะ
ทําบ่อเกรอะเพื่อบําบัดน้ําในครัวเรือนก่อน ส่วนน้ําจะออกจากชุมชนก็ใช้อีกวิธีหนึ่ง ก็
คือวางท่อขนาดใหญ่ 1 หรือ 2 เมตร ก็ได้แล้วก็ทําบ่อพักเป็นระยะๆ ประมาณ
15 เมตรต่อหนึ่งบ่อพัก มีฝาท่อปิดเพื่อเวลามีเศษขยะอะไรอุดตันเราก็สามารถเปิดทํา
ความสะอาดได้ ระยะทางก็ประมาณเกือบกิโลได้ไหมครับจากร้านเจริญอาหารสดไป
จนถึ งศาลเจ้ า ระยะการไหลของน้ํา ก็ น่ าจะเจื อ จางเป็ น การบํ าบั ด ไปในตั ว นะครั บ
เพราะว่าท่อขนาดใหญ่ก็สามารถรับน้ําได้เยอะ ส่วนในเรื่องบ่อบําบัดเราก็มีที่สาธารณะ
ในส่วนนี้เราก็ต้องขอประชาคมกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ ผมก็ขอเสนอแนะแค่นี้
ก่อนนะครับ ขอเชิญทางคณะผู้บริหารครับ

~๙~
นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

วันนี้ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทางสภาได้แสดงความคิดเห็นกับปัญหาตรงนี้ซึ่งเป็นปัญหา
ที่เรื้อรังมานาน เพราะว่าการจะแก้ปัญหามันแก้ยากเพราะจุดเริ่มต้นของเราตั้งแต่การ
ขออนุ ญาตก่อสร้าง เหมือนท่านประธานบอกต้องมีบ่อเกรอะบ่อดักไขมันก่อนที่จะ
ปล่อยลงสู่รางระบายน้ําของทางเทศบาล ระเบียบก็มีบังคับอยู่แต่ว่าชุมชนส่วนมากก็ไม่
ปฏิบัติกัน อีกเรื่องหนึ่ง คือ พรบ.ขุดดินถมดิน ตามระเบียบแล้วถ้าที่ของใครติดถนน
ระเบียบบอกว่าต้องมีการวางท่อ แต่พี่น้องเราก็ไม่ยอมวางพอเราไปจ้ําจี้จ้ําไชหน่อยก็
โดนว่ามา ถ้าทุกคนที่มีที่ดินติดถนนก่อนถมที่ทุกคนวางท่อก่อนจะไม่มีน้ําขังเลยถ้าทุก
คนให้ ความร่วมมือนะครับ ตอนนี้ที่เราจะแก้มั นเป็นที่ปลายเหตุแล้ วมันก็จะแก้ยาก
หน่อยเพราะมันค่อนข้างหนักหนาเหมือนกันครับ ตอนนี้ที่เราจะแก้ก็ต้องได้รับความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน สภา หรือหลายๆ หน่วยงานมาช่วยกันคิดว่า
ถ้าเราเอาน้ําตรงนี้ไปจะมีปัญหาไหม แต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีเอาน้ําลงไปก็มี หน่วยงานมา
ตรวจก็พบว่าไม่เป็นน้ําเสียนะครับ ช่วงหลังมีการถมที่เยอะจึงทําให้น้ํามันเอ่ออยู่ทําให้
กลายเป็นน้ําไม่ดีแต่ก่อนน้ํามันไหลได้ตลอดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ในความคิดก็จะ
ทําหลายครั้งแล้วได้มีการของบอุดหนุนเข้าไปถึง 2 รอบ แต่ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณา
ซักที เพราะว่างบประมาณมันเยอะน่าจะประมาณสิบกว่าล้านนะครับ พวกผมก็จะได้
นําความคิดเห็นของทางสภาไปประมวลผลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ ผมก็ขอ
นําเรียนเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านรองเฮียงครับ เชิญครับ

นายเฮียง โตละหาน
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

ผมฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านแล้วก็เป็นความคิดที่ดีมากครับ ที่ทุกท่านมีความ
คิดที่จะช่วยทางเทศบาลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหานะครับ ทีนี้ผมอยากจะ
ซักซ้อมความคิดของแต่ละท่านซึ่งผมเห็นด้วยกับความคิดหนึ่งที่ผมคิดว่าจะแก้ได้นะครับ
น่าจะแก้ได้ประมาณ 50% คือความคิดของท่านเดชะครับ ตรงไหนที่น้ําขังเราก็ต่อท่อ
ให้มันไปลงที่ห้วยวังเต่าแล้วเราก็ทําห้วยให้ลึกเพื่อให้สามารถบําบัดน้ําได้ ซึ่งน้ําที่ขั งมัน
จะมีอยู่ทั้งหมด 5 จุด ก็คือ 1.บ้านนายป่อง ศรีบุญ 2.บ้านนายชาญชัย เขียวเขว้า
3.บ้านนายสมหวัง หาญเวช 4.บ้านนางจ่อย กุลแย้ม 5.ร้านเจริญอาหารสด ผมว่า
วางท่อหรือทํารางให้ใหญ่และลึกให้น้ําไหลไปรวมกันไม่ว่าจะเป็นน้ําใช้ หรือว่าฤดูน้ํา
หลากก็จะสามารถช่วยได้เยอะ ผมว่าเอาแต่ละความคิดมารวมๆ กันน่าจะสามารถแก้ไข
ปัญหาตรงนี้ได้ครับขอบคุณครับ

~ ๑๐ ~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองเฮียง ขอเชิญท่านรองสมหมาย เทพขุนทด เชิญครับ

นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

เทศบาลของเราก็ได้มีจุดที่พักน้ําเสียที่บริเวณคาร์แคร์ที่บริเวณที่เสี่ยหวัง ที่เราได้มีบ่อ
พักแล้วก็ดึงน้ําไปบ่อบําบัดน้ําเสียที่หมู่ที่ 9 อยากเรียนถามว่าเราสามารถดึงน้ําไปที่บ่อ
บําบัดน้ําเสียได้อยู่ไหมค่ะ เพราะว่าทางเทศบาลก็ได้มีการวางท่อไว้แล้ว ยังสามารถใช้
งานได้อยู่ไหมค่ะ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านรองสนับครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

ตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับ เพราะว่าตัวปั๊มมันเสียแล้วก็ทางเทศบาลรับภาระค่าไฟฟ้าไม่ไหว
เดือนละประมาณ 4,000 – 5,000 บาท น้ําที่ไหลมามันจะมีตะกอนเยอะทําให้
ตัวเครื่องพังและไม่สามารถซ่อมได้ครับ ความคิดของผมถ้าเราจะมาซ่อมมันก็ไม่คุ้มแต่
ถ้าเราให้น้ํามันไหลไปรวมกันแล้วเอาไปลงบ่อทางศาลเจ้าน่าจะดีกว่าตามที่เราคุยกันนะ
ครับ ตามความคิดว่าจะทําท่อใหญ่ข้างล่างเลยคือเอาถนนซีกหนึ่งออกเลยวางท่อให้เต็ม
ทําเป็นระบบน้ําวนข้างล่างซึ่งต้องใช้งบประมาณเยอะ เมื่อวานนี้ก็คุยกับท่านปลัดและ
ผอ.ช่าง ว่าจะทําหนังสือไปหาที่ดินว่าต้องสอบเขตที่ดินข้างถนนเทศบาล 5 ว่าที่ของ
ประชาชนอยู่ตรงไหน เขตถนนอยู่ตรงไหนจะได้ทําถูกนะครับ รอบบึงด้วยว่าเขตอยู่
ตรงไหนถ้าเราวางท่อไปจะได้ไม่มีปัญหาโดยการใช้งบประมาณของเทศบาลในการรังวัด
เพื่อให้แนวเขตมันชัดเจนครับ เราจะได้ไม่มีปัญหากับชุมชนในการก่อสร้างถ้าไม่สอบ
เขตก่อนพอผู้รับจ้างมาลงงานก็มีปัญหาในการก่อสร้างอีก ขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านรองครับ เชิญท่านปลัดครับ

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

เรื่องบ่อบําบัดน้ําเสียที่หมู่ที่ 9 ผมขอเสริมท่านรองสนับนิดนึงครับ พอนําน้ําไปบําบัด
น้ําเสียที่หมู่ที่ 9 แล้วปรากฏว่ามีผลกระทบกับชาวบ้าน ชาวบ้านเขาไม่ต้องการมีการ
ร้องเรียนขึ้นมาหลายท่าน ปรากฏว่าที่นั่นไปบําบัดแล้วมันก็ไปไม่ได้ก็ปล่อยให้มันอยู่
ตามธรรมชาติแบบนั้น ในส่วนที่ว่าจะเอาน้ําขึ้นไปถ้าเอาขึ้นไปแล้ว เอาขึ้นไปได้แต่เมื่อ
มีการบําบัดแล้วชาวบ้านไม่ต้องการมันก็จบเอาไปลงนาเขาเขาก็ร้อง ในส่วนของถนน
เทศบาล 5 ที่คิดว่าจะวางแผนไว้ให้ทําก็คือวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อม
วางบ่อพัก 20-25 เมตรต่อบ่อ เสร็จแล้วในบางจุดที่มีปริมาณน้ําที่เยอะๆ คิดว่าจะ

~ ๑๑ ~
เพิ่มเป็นว่าทําธนาคารน้ําใต้ดินไปด้วย เฉพาะจุดที่มันท่วมขังเป็นประจําคือน้ําที่มาจาก
ชุมชนถ้าไม่ใช่น้ําที่มาจากน้ําฝนที่ตกแรงๆ มันก็จะไปลงธนาคารน้ําใต้ดิน แต่ถ้าฝนตก
แรงมันก็จะไปลงห้วยวังเต่า ถ้าแผนนี้ไม่สําเร็จผมก็คงจะเลิกคิดแล้วล่ะเพราะถนนสายนี้
คิดมามากแล้ว แล้วในส่วนของถนนคอนกรีตในปัจจุบันก็ทําเป็นอัลฟัสติกส์คอนกรีตก็
จะสวยขึ้น ถามว่ ามันมีความคิดหลายสิ่ งหลายอย่างว่ าให้ ถมถ้า เราถมขึ้ นก็กระทบ
ชาวบ้านอีกมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่จะจบจะสิ้น ผมคิดแบบนี้แล้วก็ได้ส่งเรื่องการขอ
งบประมาณไปที่ สส. แต่ตอนนี้ปรากฏว่า พรบ.งบประมาณปี 63 ของรัฐบาลยังไม่
ออก ถามว่าเขาเอาเงินไหนมาแจกเขาใช้ พรบ.งบประมาณปี 62 มาใช้ก่อนใช้ตัวเดิม
ไปพลางก่อนนะครับ ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนคงต้องมีการศึกษาผลกระทบในการที่จะ
ดําเนินการก่อนขอเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านปลัดครับ เรื่องนี้เราก็คงต้องคุยกันอีกเพื่อทําให้มันคุ้มค่ากับการลงทุนนะ
ครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรีฯ)

เมื่อวานมีหนังสือจากจังหวัดให้ขอสนับสนุนงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
การก่ อ สร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ก็ คุ ย กั น ว่ า จะขอสนั บ สนุ น โครงการ
ถนนลาดยางรอบบึงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถ้าสมมุติว่าเราทําลาดยางรอบบึงแล้วถนน
เทศบาล 5 ก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนแหล่งท่องเที่ยวของเรา เพราะว่าถ้าถนนแหล่ง
ท่องเที่ยวสวยแต่ถนนจะไปบึงไม่สวยมันก็จะดูไม่ดีมันก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับ แต่
ตัวนี้ถ้าไปขอจังหวัดงบประมาณ 25,000,000 บาท จังหวัดก็อนุมัติไม่ได้อีกถ้าเกิน
10,000,000 บาท คุยกัน ว่าจะไปขอชลประทาน 25,000,000 บาท ก็ขอไป
หลายๆ ที่ไม่รู้ว่าจะได้มาจากทางไหน ที่เข้ามาเมื่อวานนี้มันเป็นงบประมาณปี 64
อีกตัวหนึ่งก็เป็นการลอกลําห้วยและประปาหมู่บ้าน เราก็เสนอไปคือประปาหมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 3 และก็มีขุดลอกสระบัวที่ชาวบ้านเขาขอมานะครับ แล้วก็มีขุดลอกคุ้มห้วย
ตากลานอีกที่เสนอไปนะครับ ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่เราได้ขอไปแล้วตามหนังสือที่ส่งมานะ
ครับ อีกเรื่องคือเมื่อวานมีหนังสือมาให้เราจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แต่ก่อน
ก็ให้เราตั้งชุดจิตอาสา พปร. 904 ธรรมดาแต่ตอนนี้ให้จัดตั้งชุดนี้ เพื่อช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ให้ท้องถิ่นส่ งรายชื่ออย่างน้อย 50 คน เพื่อช่วยเหลืองาน
ป้องกันและจะให้ทําป้ายจิตอาสาใหม่ด้วยแต่ก่อนเราใช้ข้อความว่า “เราทําความดีด้วย
หัวใจ” ต่อจากนี้ให้เปลี่ยนเป็น “เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” อีกเรื่อง
หนึ่ง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ก่อนเราเสียภาษีเฉพาะค่าที่ดิน ภบท.5 ตอนนี้
ต้องเสี ย ภาษีโ รงเรือนควบคู่ไปด้ว ยตอนนี้ขยายเวลาไปอีก 45 วัน เริ่มเก็บเดือ น

~ ๑๒ ~
มกราคม อีกเรื่องคือการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ที่จังหวัดชัยภูมิ
เขาจะรับทําประมาณ 150-200 คน ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2563 ซึ่ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
เสด็จมาในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ก็เป็นข่าวจากทางจังหวัด
ถ้าพี่น้องท่านใดอยากไปทําขาเทียมก็ไปลงชื่อได้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ อีกเรื่อง
คือพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ซึ่งเราได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ มาจํานวน 2,481
ภาพ เป็ น ของศู น ย์ เ ด็ ก 2 ภาพ ให้ ม อบแจกจ่ า ยให้ กั บ ประชาชนทุ ก ครั ว เรื อ น
เทศบาลเราจะดําเนินการในวันที่ 29 พฤศจิกายน มีการลงทะเบียนกั นในช่วงเช้า
สําหรับข้าราชการก็ให้แต่งชุดปกติขาว สมาชิกทุกท่านก็ชุดปกติขาวเช่นกันนะครับ ใน
วันนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ ส่วนเรื่องกีฬาในวันที่ 13
ธันวาคม ช่วงนี้พนักงานเราก็มีการซ้อมช่วงเย็นทุกวันก็ขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมให้
กําลังใจในการฝึกซ้อมได้นะครับ อีกเรื่องคือการเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังของอําเภอหนอง
บัวระเหวจะต้องไปวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จะมีเรือนจําชัยภูมิและภูเขียว ของระ
เหวน่าจะอยู่ที่เรือนจําชัยภูมิ เขาคงจะไม่ให้ไปร่วมเยอะหรอกเขาก็กลัวจะมีปัญหา เขา
คงจะให้เราบริจาคเงินไปช่วยเขาแล้วเขาจะจ้างคนช่วยทําอาหาร แล้วอาจจะเชิญคณะ
ผู้บริหาร สภาหรือข้าราชการไปร่วมประมาณนั้นครับ อีกเรื่องคืองานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรั บ ปี ใหม่ในวันที่ 27 ธันวาคม ก็ขอเชิญทางสภาเทศบาลทุกท่านได้เข้าร่ว ม
กิจกรรมนะครับ ถ้าท่านมีของขวัญพิเศษมาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจก็ขอเชิญนะครับ
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญ ผอ.กองช่างครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผอ.กองช่าง)

ผมขออนุญาตหารือตามแนวคิดของแต่ละท่านที่ได้ให้ไว้ ผมก็นั่งโน้ตไว้แล้วก็สรุปคร่าวๆ
ในส่วนของถนนเทศบาล 5 แล้ วก็ทุกๆ หมู่นะครับ เนื่องจากมันเกี่ยวเนื่องหลาย
พรบ. หลายขั้นตอน เช่น ถนนเทศบาล 5 มันจะเกี่ยวกับ พรบ.สาธารณสุข และ
การรักษาความสะอาด ซึ่งแต่ละบ้านก็จะสังเกตุเห็นว่าปล่อยน้ําจากการใช้ลงสู่ถนนเลย
ถ้าเป็นไปได้ในกรณีนี้ถ้าจะทําเป็นโครงการต่อเนื่องของกองสาธารณสุข กองช่าง มันก็
จะเข้าแนวคิดของท่าน สท.ที่กล่าวไปแล้วคือการทําบ่อเกรอะหรือบ่อดักไขมัน อาจจะ
เพิ่มเติมไปหน่อยคือทุกหลังคาเรือนต้องทําระบบธนาคารน้ําก่อนจะปล่อยน้ําทิ้งออกมาสู่
ชุมชน อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ใช้ พรบ.รักษาความสะอาดเป็นตัวกําหนดแล้วเทศบาลก็

~ ๑๓ ~
ดูแลในเรื่องนี้ว่าครัวเรือนใดที่ปล่อยน้ําทิ้งออกมาก็เอา พรบ.รักษาความสะอาดไปเป็น
ตัวกําหนดว่าก่อนที่ท่านจะปล่อยก็ทําแบบที่ว่าไปก่อน อีกส่วนหนึ่งก็คือผมเห็นท่าน
สท.ละมูล ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ว่าให้หาคนมาออกแบบตอนนี้มีอยู่ 2 ส่วน
1.คือจ้างให้เขามาศึ กษาผลกระทบว่าถ้าเราทําโครงการนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรกับ
ชุมชน เราอาจจะทําเป็น ระบบท่อน้ําอย่างที่หลายๆ ท่านบอกหรือที่เคยคุยกันกับทาง
ชุมชนไว้คือทําท่อขนาดใหญ่แล้วทําเป็นระบบบําบัดน้ําข้างล่าง ตัวนี้เราก็ต้องให้จ้างที่
ปรึกษามาศึกษาผลกระทบซะก่อนว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหม ถ้าเป็นไปได้ ก็มีขั้นตอน
ต่อไปก็คือ จ้างวิศวกรออกแบบ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม มันก็จะ
เข้ากันกับที่ท่าน สท.กล่าวมา อีกส่วนหนึ่งก็คือเห็นที่ท่านรองพูดนะครับ ว่าถมดินตัว
นี้มันก็จะมี พรบ.ขุดดินถมดิน 2547 อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเทศบาลเราจะดําเนินการ
เช่นว่าถมดินข้างเคียง ถมติดถนนได้ไม่เกินกี่เมตร ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะกําหนดเป็น
เทศบัญญัติเพื่อส่งเทศบัญญัติตัวนี้ไปประกาศเป็นราชกิจจาฯ หรือไม่ตัวนี้เราก็สามารถ
ทําได้เพียงแต่ว่าเท่าที่เราประชุมประชาคมมาชาวบ้านก็เห็นด้วยก็ไม่ได้คัดค้านอะไร แต่
ว่าถ้าเรามีเทศบัญญัติตัวนี้ อย่างถมที่ดินที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์ถมสูงได้ไม่เกิน
1 เมตร หรือ 50 ซม. ประมาณนี้ถ้ามันเป็นเทศบัญญัติของเทศบาลเราเองแล้วส่งไป
ประกาศราชกิจจาฯ มันก็เป็นไปได้ก็ขออนุญาตหารือในส่วนของเทศบาลนะครับ แล้วก็
มีอีกส่วนหนึ่งอย่างที่ท่านรองประธานสภากล่าวนะครับ ว่ามันมีของสกลนครที่ผมเคยดู
ในยูทูปเขาทําเป็นระบบธนาคารน้ําข้างถนนทั้งสายคือตลอดหมู่บ้าน เขาทําทั้งหมู่บ้าน
เลย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คณะของเราไปศึกษาดูงานดูซักวัน ว่าแนวทางมันจะเป็นไป
ได้ไหม ก็ขออนุญาตหารือ ในส่วนของผมก็ไ ด้รวบรวมข้อมูลของทุกท่านที่เสนอมาไว้
เป็นข้อมูลต่อไปผมก็จะทําความเป็นไปได้เสนอท่านรองนายกอีกทีนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ ผมขออีกนิดหนึ่งนะครับพอดีได้คุยกับท่านเลขาเรื่องการขุดลอก
ห้วยระเหวมันจะมีที่ยื่นออกมาที่เขาเลี้ยงหมู มันเป็นพื้นที่ว่าท่านเลขาบอกว่าตอนนี้เขา
มีออกแบบขุดลอกไม่รู้ว่ามันอยู่ในแผนไหม ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้โครงการนี้เพราะว่า
มันเป็นพื้นที่ที่จะช่วยกักเก็บน้ําได้อีกมหาศาลนะครับ แล้วก็ช่วยในเรื่องภัยแล้งหรือน้ํา
ท่วมได้ ในส่วนลําห้วยระเหวหลังจากที่เราได้ออกไปประชาคมจาก หมู่ที่ 3,7,9 ก็ได้
มีพูดถึงเรื่องขุดลอกลําห้วยระเหวด้วย ก็ฝากให้ทางผู้บริหารได้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ
มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านสวัสดิ์ครับ

~ ๑๔ ~
นายสวัสดิ์ กันหา
(สมาชิกสภาฯ)

พอดีท่านประธานพูดถึงเรื่องนี้พอดีครับ ผมก็ขอเพิ่มเติมเรื่องธนาคารน้ําก็ทําให้นึกถึง
เรื่องทําท่อส่งน้ําพลังงานไฟฟ้าต่อจากบ้านหนองโจด ซึ่งถ้าเราวางท่อจากนานายเพ็ญ
สิงห์มุ่งตรงไปนาเลขานายกแล้วก็วิ่งตรงตามถนนบ้านโนนหญ้านางมาลงที่ห้วยระเหว
ตอนบน วันที่ประชุมแผนครั้งที่แล้วก็ได้เสนอโครงการนี้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเมื่อแผน
ออกมาได้บรรจุให้ผมไหมครับ ก็ฝากเจ้าหน้าที่แผนดูแลให้ผมด้วยอย่าลืมบรรจุให้ผม
ด้วยนะครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ เรื่องอื่นๆ ครับขอเชิญทุกท่านครับ ไม่มีนะครับ สําหรับวันนี้ก็
ขอขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ข้าราชการพนักงานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับวันนี้ได้ดําเนินการประชุมมา
ครบระเบียบวาระแล้วนะครับ ก็ขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.35 น.

(ลงชื่อ)

นงค์นุช ยันบัวบาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางนงค์นุช ยันบัวบาน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จ่าเอก สมบัติ หงษ์ทอง
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( สมบัติ หงษ์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ลงชื่อ)สิบตํารวจโท อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว

~ ๑๕ ~
คณะกรรมการสามัญในการตรวจรายงานการประชุมประจําสภา ได้ประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 4 /๒๕๖2 ครั้งที่ 1 และรับรองรายงานการประชุมสภาถูกต้องแล้วเมื่อวันที่
11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2
(ลงชื่อ)

อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร)
ประธานสภาเทศบาลฯ

เลขานุการ/กรรมการ

(ลงชื่อ)

เดชะ ครอบบัวบาน
( นายเดชะ ครอบบัวบาน )
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

สมหมาย เทพขุนทด
( นางสมหมาย เทพขุนทด )
รองประธานสภาเทศบาล ฯ

ประธานกรรมการ

ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้วและที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบั วระ
เหว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /๒๕๖2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3
(ลงชื่อ)

อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร )
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว

