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รายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าป ี ๒๕๕๙  

วันพฤหัสบดีท่ี   ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐ .๐๐   น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่  

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

ผู้มาประชมุ 

๑. นางพัชรา ศริิศักดิก์มล  ประธานสภาเทศบาล  

๒. นางสาวจริวด ีเจริญศลิป์   รองประธานสภาเทศบาล  

๓. นายเปรมศักดิ ์  เพยียุระ         นายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ  

๔. นายจริะบรูณ๑   ปญัญารัตนวงศ๑  รองนายกเทศมนตรี  

๕. นายนวิัฒน๑ ปลัง่ศริิ   รองนายกเทศมนตรี 

๖. นายนริศ   อินทรกาํแหง  รองนายกเทศมนตรี 

๗. นายเลศิสนิ จงึจรัสทรัพย๑  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  

๘. นายปรีชา มกุนาํพร   ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  

๙. ร๎อยตรีบวัทอง   โลขันธ๑   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๑๐.นายชานล ธนระพโีชติ   สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๑.นายวัฒนาวุฒ ิ  หอวิจติร  สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๒.นายจาํลอง ทศทศิ  สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๓.นายสงํศักดิ ์เกยีรตปิกรณ๑  สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๔.นายพริิน   ตุละรัต   สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๕.นายปญัญา บวัแสง   สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๖.นางสาวสุมาล ี  แถสูงเนนิ   สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๗.นายคาํพันธ๑ สดีอนซา๎ย   สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๘.นายกาํพล ขันธ๑ขวา  สมาชกิสภาเทศบาล  

๑๙.นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชกิสภาเทศบาล  

๒๐.นายจรินันท๑  เกยีรตชิัยพัฒน   สมาชกิสภาเทศบาล  

๒๑.นายผําน ไทยรัก  สมาชกิสภาเทศบาล  

๒๒.นางจงจติ  แซเํหยี   สมาชกิสภาเทศบาล 

๒๓.นายนพดล พลภเูขยีว   สมาชกิสภาเทศบาล  

๒๔.นายบญุเหลอื เร่ืองลอื   สมาชกิสภาเทศบาล  

๒๕.นายภาณุมาศ หลา๎มณี   สมาชกิสภาเทศบาล  

๒๖.นายสุวัฒน๑ สุทธ ิ   รองปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้เขา้ร่วมประชมุ  

1. วําทีร่.อ.วัทธกิร     ทรงยศวัฒนา  ปลัดเทศบาล  

2. นางดรุณี วิศษิฐ๑ชาต ิ รองปลัดเทศบาล  
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3.  นางสุภาภรณ๑ คาํภเูงิน  หวัหนา๎สาํนักปลัด  

4.  ร.ต.อ.พทิกัษ๑ สารสนิธ๑  รองสวป.บา๎นไผํ 

5.  นายเฉลมิเกยีรต ิอุปจนัทรสงํา  ผ๎ูอํานวยการกองวิชาการฯ  

6.  นางอาภรณ๑ รพเีลศิรังสมินัต๑  ผ๎ูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

7.  นางวารุณี ลาดมะโรง  หวัหนา๎ฝุายบริหารงานสาธารณสุข  

8. นายประหยัดทรัพย๑  อาวจาํปา  หวัหนา๎ฝุายบริหารงานทัว่ไป  

9. นายสุวัฒน๑ เทาใหม ํ ผ๎ูจดัการสถานธนานุบาล  

10. นายกฤษฎ๑ ชัยมาตย๑  ผ๎ูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

11. นางศริิวรรณ ปกัษ ี ผ๎ูอํานวยการกองการศกึษา  

12. นายศักดิส์ทิธิ ์ปิ่นคาํ  ผ๎ูอํานวยการกองชาํง  

๑3. จ.อ.สายันต๑ นรสาร  หวัหนา๎งานเทศกจิ  

๑4. จ.อ.กมล สงวนญาต ิ หวัหนา๎ฝุายบริหารงานทัว่ไป  

๑5. นายจรีศักดิ์  แกนํดูํ  หวัหนา๎ฝุายสงํเสริมการศกึษาฯ  

๑6. นางอุทยัวรรณ๑ ชื่นกมล  พนักงานจา๎งเหมา  

๑7. นางสาวนติยา จนัทร๑ศรี  จนท.วิเคราะห๑นโยบายฯ  

๑8. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนาํศลี   หวัหนา๎ฝุายแบบแผนและกอํสร๎าง  

๑9. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล  หวัหนา๎ฝุายแผนงานและโครงการ  

20. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา  จนท.ระบบงานคอมพวิเตอร๑  

21. นางสาวนชิาภา เศษภกัด ี พนักงานจา๎งทัว่ไป  

๒2. นางสาวจารุมาศ เสนาสนทิ  จนท.บริหารงานทัว่ไป  

๒3. นางสาวพัชรินทร๑   โพธริาช  จนท.วิเคราะห๑  

๒4. นางฉวีวรรณ นริสศริิกุล  ผ๎ูอํานวยการสถานศกึษา  

๒5. นางสาวลัดดาวัลย๑  ความหมัน่   หวัหนา๎ฝุาย แผนทีภ่าษฯี  

๒6. นางสาววรรณภา วงษ๑จนัลา  ผ๎ูชวํยเจา๎หนา๎ทีธ่รุการ  

๒7. นางจติโศภนิ เคนจนัทกึ  ผ๎ูอํานวยการสถานศกึษา ท.๒  

๒8. นางวาสนา พทิกัษ๑  ผ๎ูอํานวยการกองคลัง  

29. นางเล็กนภา พรมมาซุย  เจา๎พนักงานการเงินและบญัชี  

30. นางสาวมตัตกิา เกดิพทิกัษ๑  หวัหนา๎ฝุายแผนงาน  

๓1. นางเพยีงใจ  ปอูงชารี   เจา๎พนักงานทะเบยีนชาํนาญงาน  

๓2. นางสาวรัศมลีักษณ๑ พร๎อมสมทุร   เจา๎พนักงานทะเบยีนชาํนาญงาน  

๓3. นางสาววรินทร ลมิสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบญัช ี

๓4. นางขนษิฐา เปรมปรี   ผช.จนท.ธรุการ  

35. นางกรองกาญจน๑ ปญัญารัตนวงศ๑  หวัหนา๎ฝุายปกครอง  

36. นางสาวบงัอร  กันหาบาง   จพง.ธรุการ  

37. นางสุจริา  จนัทรพทิกัษ๑   พนักงานจา๎งเหมา  
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38. นางสาวมลฤด ีไสยกจิ  ผช.จนท.ธรุการ  

39. นายอาทติย๑ ประวันโน  บคุลากร  

40. นางสาวดาวรรณ๑ ภเูหนิ  หวัหนา๎ฝุายบริการสาธารณสุข  

41. นางภาวิณี สุทธ ิ จนท.บริหารงานทะเบยีนและบตัร  

42. นางสาวสุปราณี เสถยีรมงคลกจิ  นักวิชาการสุขาภบิาล  

43. นางทศัชญา พุทธศรี  นักการ  

44. นางนุชรา โนนเปอืย  ผช.จนท.ธรุการ  

45. นางสาวกันยารัตน๑  อุปจนัทรสงํา  พนักงานจา๎งเหมา  

46. นางสาวปารณีย๑ ธรรมราช  พนักงานจา๎งเหมา  

47. นางสุมติตรา เขยีวอํอน  นักพัฒนาชุมชน  

48. นางสาวธญัณิชา  ขันต ี หวัหนา๎ฝุายพัฒนาชุมชน  

49. นางสาวสุพัชญ๑สริิ  แกว๎ตรีวงศ๑  เจา๎พนักงานธรุการ  

50. นางจรีพันธ๑ เนตรพทิรู  เจา๎พนักงานธรุการ  

51. นายถนัด หรรษาวงษ๑  พนักงานจา๎งทัว่ไป  

52. นายชลติ โจมทา  พนักงานจา๎งทัว่ไป  

53. นางสาวปวีณา พงษ๑อุดทา  ผช.จนท.การเงินฯ  

54. นางทวีพร อิสสระพงศ๑  ลูกจา๎งประจาํ  

55. นางสาวทศันวีรรณ  สกลลมิสุวรรณ  จพง.จดัเก็บรายได๎  

56. นางสาวเพ็ญพชิญา  ลัดทา  พนักงานจา๎งทัว่ไป  

57. นางศศธิาดา ชลพันธ๑  จพง.จดัเก็บรายได๎  

58. นางยุพารัตน๑ ศรีษะโคตร  จพง.ทะเบยีน  

59. นายอุเทน พลขันธ๑  ผ๎ูทรงคณุวุฒเิทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

60. นางมลวิรรณ สารบรรณ  ประธานเครือขาํยแมบํา๎น 

61. นายวิรัตดา เชื้อบณัฑิต  ประธานชุมชนบา๎นไผํเกาํ  

62. นายบญุเรือง เอ๎วะเมมาต๏ะ  ประธานชุมชนศรีบญุเรือง  

63. นายสุทธิ  ขันแพง  พนักงานขับรถยนต๑  

64. นางบญุสวย อินทรสงเคราะห๑  ประธานชุมชนบา๎นไผํเกาํพัฒนา  

65. นางสาวพัชรียา  เพยียุระ   เจา๎พนักงานธรุการ  

66. นายเอกชัย  ขาํชัยภมูิ   วิศวกรโยธา  

67. นายทองพูล พลดงนอก  ประธานชุมชนย่ิงยง  

68. นายสมชาย โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจา๎  

69. นายนวิัฒน๑ ชัยพัฒนเวช   นายชาํงโยธา  

70. นางบาํรุง พรหมรัตน๑  ประธานชุมชนศาลเจา๎๒  

71. นายเกรียงไกร  ฤทธิค์าํ   ผช.ชาํงโยธา  

72. นางแอนนา  ศรีนวกุล  ลูกจา๎งประจาํ  
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73. พ.ต.ท.สังวร สกิขา  ประธานชุมชนประปาบา๎นไผํ  

74. นายสนธ ิชัดไธสง  ประธานชุมชนสมประสงค๑  

75. นายสมนกึ  จนัทร๑โสดา   จพง.ปอูงกันฯ  

76. นายเจษฎา  วรรณดี  จพง.ปอูงกันฯ  

77.นายสุชาติ  ชื่นกมล  จพง.ปอูงกันฯ ชาํนาญงาน  

78. นายสรนัย  หวานขม  เจา๎หนา๎ทีเ่ทศกจิ  

79. นายสุชาต ิกุญชรมณี  ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา 

80. นางผํองผกา ศรีจมุพล  ประธานชุมชนสุมนามยั  

81. นายสุพล บตุรศรี  ประธานชุมชนเจนจบทศิ  

82. นางสาวยุพนิ  แสงผดุง  ประธ านชุมชนอุตตรนคร  

83. นายภวูนัย นมิติไตรสกุล  ประธานชุมชนมติรภาพซอย 4  

84. นายสุรศักดิ ์โพธยิา  ประธานชุมชนโนนสะอาด  

85. นายประมวล เพยีรแกว๎  ประชาชนทัว่ไป  

86. นายวันชัย สอนอินทร๑  ประธานชุมชน บ.ข.ส.  

87. นายสุพจน๑ เกตกุมส ี ประธานชุมชนหนองลุมพุก  

88. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ  จพง.ธรุการ  

เริ่มประชมุเวลา  10.00 น. 

    เมือ่ไดเ๎วลา ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนเชญิประธานสภา  

   เทศบาล  จดุธปู  เทยีน  บชูาพระรัตนตรัย  เสร็จแลว๎    กลาํวเปดิประชุม   

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  สวัสดคีะํทาํนนายกเทศมนตรี  ค ณะผ๎ูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  และทาํนผ๎ูมเีกยีรตทิกุทาํน  วันนี้เปน็การเปดิประชุมสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

 สมยัสามญั  สมยัแรก ประจาํป ี ๒๕๕๙   และ วันนี้ก็ไดรั๎บเกยีรตจิาก  

 ทาํน ร.ต.อ.พทิกัษ๑ สารสนิธ๑  ตาํแหนงํ รองสวป.บา๎นไผํ  เปน็ตัวแทนผ๎ูกาํกับการ  

 สถานตีาํรวจภธูรบา๎นไผํ   ขณะนี้มสีมาชกิมาครบองค๑ประชุมแลว๎   กอํนเขา๎สูวําระ  

 การประชุม  ขอเชญิทาํนเลขานุการสภาเทศบาล  อํานประกาศสภาเทศบาล  

 เมอืงบา๎นไผํ  ขอเชญิคะํ  

นายสวัุฒน์  สทุธิ     ประกาศเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

เลขานุการสภาเทศบาล  เร่ือง  เปดิประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั   สมยัแรก  ประจาํป ี  ๒๕๕๙  

ตามมตทิีป่ระชุมสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  เมือ่คราวประชุมสภาเทศบา ล

เมอืงบา๎นไผํ  สมยัสามญั  สมยัแรก   ประจาํป ี๒๕๕๘   เมือ่วันที ่ ๒๖  มกราคม  

๒๕๕๘  ไดม๎มีตกิาํหนดใหเ๎ปดิประชุมสภาเทศบาล   สมยัสามญั  สมยัแรก    

ประจาํป ี๒๕๕๙  ตัง้แตวํันที ่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๙  เปน็ตน๎ไป  นัน้   

 เพือ่ปฏบิตัใิหเ๎ปน็ไปตามความนัยมาตรา  ๒๔  แหงํพระราชบญัญัติ  

เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคแรก   

แหงํพระราชบญัญัตเิทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ๎ขเพิม่เตมิถงึพระราชบญัญัติ  
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เทศบาล (ฉบบัที ่๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  จงึประกาศเปดิประชุมสภาเทศบาลเมอืง  

บา๎นไผํ  สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจาํป ี๒๕๕๙ ตัง้แตวํันที ่๑ มกราคม  ๒๕๕๙ 

เปน็ตน๎ไป มกีาํหนดไมเํกนิ  ๓๐  วัน  

                        จงึประกาศใหท๎ราบโดยทัว่กัน  

     ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓๐ เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                         (ลงชื่อ)    พัชรา  ศริิศักดิก์มล 

                                   (นางพัชรา  ศริิศักดิก์มล) 

                                                                       ประธานสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ทีจ่บไปแลว๎นัน้เปน็ประกาศเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

ประธานสภาเทศบาล  เร่ืองการเปดิประชุมสภาเทศบาลบา๎นไผํ  สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจาํป ี  

   ๒๕๕๙  นะคะํ  ตอํไปดฉิันจะดาํเนนิตามระเบยีบการประชุมสภาเทศบาล นะคะํ  

ระเบยีบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจง้ให้ท่ีประชมุทราบ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล วันนี้มเีร่ืองทีจ่ะแจง๎ใหท๎ราบจาํนวน   7   เร่ือง  ดังนี้ 

ประธานสภาเทศบาล      ๑.  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํของเรา  ไดรั๎บรางวัลชนะเลศิที ่๑   

  องค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ทีม่กีารบริหารจดัการทีด่ ีประจาํปงีบประมาณ        

พ.ศ.๒๕๕๘  ในประเภททัว่ไป  องค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ขนาดใหญํ             

ไดรั๎บรางวัล  จาํนวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

   จากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ๎กอํงค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่   

   ประกาศเมือ่วันที ่ ๒๓  ธนัวาคม  ๒๕๕๘  เอกสารไดว๎างไว๎บนโต๏ะ  

   ใหท๎าํนแลว๎    

       ๒.  ในนามสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ขอแสดงความยินดี  

   กับทาํนเปรมศักดิ ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ  

   ทีไ่ดรั๎บรางวัลเกยีรตคิณุ  โครงการเชดิชูเกยีรตวิันพอํ  ในดา๎น  

   นักพัฒนานักปกครองทอ๎งถิน่ดเีดนํ  ประจาํป ี ๒๕๕๘   

   จาก  โครงการเฉลมิพระเกยีรตอิงค๑ราชัน  

      ๓.  ในนามสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ขอแสดงความยินดี  

   กับทาํนเปรมศักดิ ์ เพยียุระ นายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ  

   ทีไ่ดรั๎บรางวัลเกยีรตคิณุ  “คนดศีรีสยาม”  ประจาํป ี ๒๕๕๘    

   จาก  โครงการเฉลมิพระเกยีรตอิงค๑ราชัน  

      ๔.  ในนามสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ขอแสดงความยินดี  

   กับทาํนจริะบรูณ๑  ปญัญารัตนวงศ๑  รองนายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ  

   ไดรั๎บรางวัลเกยีรตคิณุ  โครงการเชดิชูเกยีรตวิันพอํ  ในดา๎น  

   ลูกตัวอยํางดเีดนํ ประจาํป ี ๒๕๕๘ จาก  โครงการเฉลมิพระเกยีรตอิงค๑ราชัน  

    ๕.  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ไดม๎พีนักงานเทศบาลไดโ๎อนย๎าย  

   มาดาํรงตาํแหนงํ  3  ทาํน  ดังนี้ 
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    ๑.  วําทีร๎่อยเอกวัทธกิร  ทรงยศวัฒนา  มาดาํรงตาํแหนงํ ปลัดเทศบาล  

                              โอน(ย๎าย)  มาจาก  เทศบาลตาํบล หนองบวั  จงัหวัดกาฬสนิธุ๑  

    ๒.  นางสาวพันธ๑วิรา  พลกลา๎หาญ  มาดาํรงตาํแหนงํ   

 เจา๎หนา๎ทีต่รวจสอบภายใน  โอน(ย๎าย) มาจาก องค๑การบริหารสวํนตาํบล  

 ทาํสองคอน   จงัหวัดมหาสารคาม  

   3.  นางสาวอัมพวัน  สันเพาะ  มาดาํรงตาํแหนงํ เจา๎พนักงานธรุการ

ปฏบิตังิาน  โอน(ย๎าย) มาจาก เทศบาลนครอุบลราชธาน ี จงัหวัดอุบลราชธานี   

  ดฉิันขอเชญิ ทาํนวําทีร๎่อยเอกวัทธกิร  ทรงยศวัฒนา  ปลัดเทศบาล     

 นางสาวพันธ๑วิรา  พลกลา๎หาญ และ นางสาวอัมพวัน สันเพาะ  แนะนาํตัวทีล่ะคน  

 ขอเชญิคะํ 

ว่าท่ีร้อยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล   

ปลดัเทศบาล    หวัหนา๎สวํนราชการ  และผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการ ณ๑ประชุมสภาเทศบาล  

   เมอืงบา๎นไผํทกุ ทาํน  กระผมวําทีร๎่อยเอกวัทธกิร  ทรงยศวัฒนา  ปลัดเทศบาล  

   เมอืงบา๎นไผํ  ไดโ๎อนย๎ายมาอยํูทีเ่ทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  อยํางเปน็ทางการ  

   เมือ่วันที ่30  ธนัวาคม  2558  ดใีจทีไ่ดม๎โีอกาสกลับมาทาํงานทีจ่งัหวัดขอนแกนํ  

     หลังจากทีไ่ปทาํงานรับใชช๎าตบิา๎นเมอืงทีต่าํงจงัหวัดมาหลายแหงํ  การศกึษาของ  

   กระผมเรียนจบปริญญาตรี  ทางกฎหมายทัง้รัฐศาสตร๑และรัฐประศาสนศาสตร๑   

   4 ปริญญาตรี 3 ปริญญาโท  ผมคดิวําความร๎ูความสามารถทีผ่มรํ่าเรียนมาจะ  

   เปน็ประโยชน๑กับการพัฒนาทอ๎งถิน่ของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดเ๎ปน็อยํางด ี  

   ตัง้แตมํารับงานทีเ่ทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดไ๎มนํานก็มคีวามร๎ูสกึวํางานพัฒนาของ  

   บา๎นไผํมนัเยอะมาก  คงจะเปน็เพราะวําเรามผ๎ูีนาํทีข่ยันขันแข็ง  ซึง่ผมทาํงาน  

   มาหลายแหงํก็ไมเํคยเหน็การทาํงานอยํางนี้  ตอ๎งตืน่แตตํหีา๎กลับบา๎น 3 ทุมํทกุวัน  

    เพราะผ๎ูนาํของเราใหไ๎ปชวํยกันในการทาํหนา๎ทีข่ับเคลือ่นนโยบาย  เพือ่ความสุข  

   ของพีน่อ๎งประชาชนโดยแท ๎ ในโอกาสนี้ก็คงจะขอแนะนาํตัวเทาํนี้กอํน  

   ถา๎ทาํนมอีะไรใหผ๎มรับใชท๎าํนก็บอกนะครับ  มอีะไรทีไ่มพํอใจก็บอกไมใํชเํปน็ปญัหา  

     แตสํิง่ทีผ่มชอบพูด ดว๎ยความเคารพนับถอืกันจะเปน็คาํตดิปาก  คนทีเ่ราเคารพ  

   นับถอืเราเรียกวําอีพอํ อีแม ํ เพราะคาํเหลาํนี้เปน็คาํทีเ่ราชอบใช ๎ ทาํนสมาชกิสภา  

   เทศบาล บางทาํนอาจจะไมร๎ูํ ไมเํขา๎ใจกัน วําทาํไมพูดแบบนี้ก็อยากจะอธบิายใหฟ๎ัง  

   ครับ คอื เราใหเ๎กยีรตทิาํนครับ  ขอบพระคณุครับ  

นางสาวพันธ์วิรา  พลกลา้หาญ   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล   

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายใน หวัหนา๎สวํนราชการ  และผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการ ณ๑ประชุมสภาเทศบาล  

   เมอืงบา๎นไผํทกุ ทาํน  ดฉิันนางสาวพันธ๑วิรา  พลกลา๎หาญ ย๎ายมาจากองค๑การ  

   บริหารสวํนตาํบลทาํสองคอน  ตาํแหนงํ นักวิชาการจดัเก็บรายได ๎และมาดาํรง  

   ตาํแหนงํในเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ในตาํแหนงํ  เจา๎หนา๎ทีต่รวจสอบภายใน  

   ขอฝากเนื้อฝากตัวเปน็ลูกหลานบา๎นไผํอีกคนนะคะํ  ขอขอบคณุคะํ  



~ ๗ ~  

 

นางสาวอัมพวัน  สนัเพาะ   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล   

เจา้พนักงานธุรการฯ  หวัหนา๎สวํนราชการ  และผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการ ณ๑ประชุมสภาเทศบาล  

   เมอืงบา๎นไผํทกุ ทาํน  ดฉิันนางสาวอัมพวัน  สันเพาะ โอนย๎ายมาจากเทศบาล  

   นครอุบลราชธาน ี มาดาํรงตาํแหนงํ เจา๎พนักงานธรุการฯ  ฝุายแผนงานและโครงการ  

     กองการศกึษา  ขอบคณุทาํนนายกเทศมนตรี  และคณะผ๎ูบริหารทกุทาํน   

   ทีไ่ดใ๎หโ๎อกาสกลับมารับใชบ๎า๎นเกดิก็จะปฏบิตัหินา๎ทีอ่ยํางเต็มความสามารถ และ  

   ใหด๎ทีีสุ่ดคะํ  ขอขอบพระคณุคะํ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ทัง้ 3 ทาํนก็แนะนาํตัวไปแลว๎นะคะํ  ในนามเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ก็ยินด ี

ประธานสภาเทศบาล  ตอ๎นรับนะคะํ  ก็ขอใหท๎ัง้ 3  ทาํน  นาํความร๎ูมาพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

   เราใหด๎ย่ิีงขึ้นไป  ขอบคณุคะํ 

       ๖. รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจาํปี  

 ๒๕๕๘   เอกสารทางกองวิชาการไดแ๎จง๎ใหท๎าํนรับทราบกอํนหนา๎นี้แลว๎  

  ๗. การรายงานผลการดาํเนนิงานตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทยวํา  

 ดว๎ยการจดัทาํแผนองค๑กรปกครองทอ๎งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘   ขอ๎ ๓๐ (๕) กาํหนดให๎

 ผ๎ูบริหารทอ๎งถิน่รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตอํ  

 สภาเทศบาลอยํางนอ๎ยปลีะหนึง่คร้ังและรายงานผลการดาํเนนิตามนโยบายของ  

 นายกเทศมนตรี  ประจาํปงีบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๘  ตอํสภาเทศบาล  

 ตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ๎ขเพิม่เตมิฉบบัที ่๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖   

 มาตรา ๔๘ ทศ  ขอเรียนเชญิทาํน  นายกเทศมนตรี  คะํ  

นายเปรมศักดิ์  เพยียุระ เรียนประธานสภาเทศบาล ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรติ  

นายกเทศมนตร ี ประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน  ครับ 

เร่ืองที ่๑  ขอรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบา ล 

ประจาํป ี๒๕๕๘ ของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา  

ดว๎ยการจดัทาํแผนองค๑กรปกครองทอ๎งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ๎ ๓๐ (๕) กาํหนดให๎  

ผ๎ูบริหารองค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอํ  

สภาทอ๎งถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทอ๎งถิน่ และประกาศผลการตดิตามและ  

ประเมนิผลแผนพัฒนาใหป๎ระชาชนทราบโดยทัว่กัน อยํางนอ๎ยปลีะ ๑ คร้ัง  

ภายในเดอืน ธนัวาคม ของทกุป ี ซึง่ไดจ๎ดัสงํใหท๎าํนสมาชกิสภาเทศบาลทกุทาํน  

ไดท๎ราบแลว๎  

   เร่ืองที ่๒ การรายงานผลการดาํเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 8

   ตามทีข่า๎พเจา๎ ดร.นายแพทย๑เปรมศักดิ ์เพยียุระ นายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ  

 ไดแ๎ถลงนโยบาย “การบริหารจดัการราชการทอ๎งถิน่เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ”  

 ตอํสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ อําเภอบา๎นไผํ จงัหวัดขอนแกนํ เมือ่วันพฤหสับดี  

 ที ่๒๓ เดอืน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ๎งประชุมสภาเทศบาล 

    เมอืงบา๎นไผํ  ซึง่การบริหารงานมคีวามมุงํหมายใหอ๎งค๑กรมคีณุภาพและมคีวาม 
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    พร๎อม ทัง้ดา๎นการบริหารงานสาํหรับใหบ๎ริการประชาชน การเพิม่ประสทิธภิาพ 

    การปฏบิตังิานของพนักงาน การปรับปรุงภมูทิศัน๑ใหส๎วยงาม เปน็ระเบยีบ  

    เรียบร๎อย พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคตาํง ๆ  

 ใหม๎คีวามพร๎อม  กลาํวไดว๎ําเปน็ความภาคภมูใิจ ความตัง้ใจมุงํมัน่แนวํแนใํน  

 การพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํใหเ๎จริญกา๎วหนา๎โดยสรุปผลการดาํเนนิงานภายใต ๎

   นโยบายตาํงๆ ซึง่นับแตวํันทีไ่ดแ๎ถลงนโยบายตอํสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํจนถงึ 

   ปจัจบุนั ไดด๎ังนี้ 

   ๑. นโยบายดา๎นการเมอืงและการบริหารจดัการ 

    ๑.๑  พัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ใหเ๎ปน็เทศบาลทีม่กีารบริหารจดัการทีด่ตีาม 

   หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) โดยการนาํหลักการบริหารกจิการ  

   บา๎นเมอืงและสังคมทีด่ ี๖ ประการ ไดแ๎ก ํหลักนติธิรรม หลักคณุธรรม หลักความ 

   โปรํงใส หลักการมสีวํนรํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม๎คาํ   

   มาประยุกต๑ใชแ๎นวทางการปฏบิตัภิายในหนวํยงาน  เพือ่ใหบ๎คุลากรและเทศบาล  

   เมอืงบา๎นไผํ  เปน็องค๑กรทีม่ปีระสทิธภิาพ  สามารถบริหารกจิการสาธารณะ  

   ทีก่อํใหเ๎กดิประโยชน๑สุขและความพงึพอใจตอํประชาชน ผ๎ูรับบริการ  ซึง่ถอืเปน็ 

   หวัใจสาํคญัของการสร๎างระบบการบริหารกจิการบา๎นเมอืงทีด่หีรือ  

   ธรรมาภบิาล   ใหเ๎กดิขึ้นในองค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่  

   ผลการด าเนนิงาน 

   ๑.หลักนติธิรรม  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํดาํเนนิการตรวจสอบแกไ๎ขปญัหาเร่ือง 

   ร๎องเรียนทีเ่ขา๎ขาํยเหตุรําคาญ ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕          

   ใหเ๎ปน็ไปตามหลักวิชาการและขัน้ตอนของระเบยีบอยํางเครํงครัด และ  

   พัฒนาการใหบ๎ริการจดัเก็บคาํธรรมเนยีมใบอนุญาต เปน็ไปตามเทศบญัญัตทิี ่

   เกีย่วกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดว๎ยความโปรํงใส สามารถ 

   ตรวจสอบได ๎  

   ๒.หลักคณุธรรม เทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดม๎กีารมกีารสนับสนุนกจิกรรมตาม 

   นโยบายคณะรักษาความสงบแหงํชาต ิ(คสช.)  โดยจดัทาํโครงการปรองดอง 

   สมานฉันท๑เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  “สลายสเีปน็พีน่อ๎ง  ปรองดองเปน็หนึง่เดยีว” 

   ในวันที ่ ๒๖  มถิุนายน  ๒๕๕๗  ณ  บริเวณหลังสถานรีถไฟอําเภอบา๎นไผํ  

   ผลการดาํเนนิงานไดเ๎ชญิหนวํยงานตาํงๆเขา๎มามสีวํนรํวมในการจดักจิกรรม  และ 

   ไดเ๎ชญิประชาชนทกุเชื้อชาต ิ ศาสนา เขา๎รํวมกจิกรรม  ไดรั๎บความรํวมมอื 

   จากทกุภาคสวํนเปน็อยํางดผีลลัพธ๑  ประชาชนมคีวามร๎ู  ความเขา๎ใจ เกีย่วกับ 

   นโยบายบริหารราชการแผํนดนิทีม่ตีอํรัฐประชาชนมคีวามรัก  ความสามคัค ี  

   ความปรองดองมากขึ้น ทัง้ยังมกีารดาํเนนินโยบายของคณะรักษาความสงบ 

   แหงํชาต ิ(คสช.) โดยใหพ๎นักงานเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ รํวมกจิกรรมมาเขา๎แถว 

   เคารพธงชาตทิกุเชา๎  โดยมอบหมายหมนุเวียนวันละกอง พนักงานเทศบาลก็ให ๎



~ ๙ ~  

 

   ความรํวมมอืเปน็อยํางดี  ซึง่ปจัจบุนัเปน็สวํนหนึง่เปน็กจิวัตรประจาํวันของการ 

   มาทาํงาน  และมกีารฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม ใหก๎ับพนักงานเทศบาล 

   ทกุระดับ 

    ๓.หลักความโปรํงใส เทศบาลเมอืงบา๎นไผํบริหารงานอยํางตรงไปตรงมา  มกีาร 

    เปดิเผยขอ๎มลูขาํวสารการจดัซื้อจดัจา๎งตัง้แตกํระบวนการจดัทาํแผนจดัหาพัสดุ    

    กาํหนดราคากลาง  จดัทาํประกาศ  สรุปผลการการจดัซื้อจดัจา๎ง  และผลการ 

    ดาํเนนิงานของเทศบาล  ทกุขัน้ตอนมกีารดาํเนนิการตามระเบยีบ กฎหมาย   

    หนังสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ๎งโดยเครํงครัด  และมกีารเปดิเผยขอ๎มลูตาํง ๆ  ให ๎

    ประชาชนทราบ  เปดิโอกาสใหป๎ระชาชนสามารถเขา๎ถงึขอ๎มลูขาํวสารไดส๎ะดวก 

    ผํานศูนย๑ขอ๎มลูขาํวสารของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ซึง่จากการทาํงานโดยเนน๎ 

    นโยบายความโปรํงใสนี้ ทาํใหเ๎ทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ไดรั๎บรางวัลองค๑กรปกครอง 

    สวํนทอ๎งถิน่ดเีดนํ ดา๎นการปอูงกันการทจุริต ประจาํป ี๒๕๕๘ จากสาํนักงาน 

    คณะกรรมการปอูงกันและปราบปรามการทจุริตแหงํชาติ  

   ๔.หลักความมสีวํนรํวม เทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดจ๎ดัประชุมประชาคมเมอืงบา๎นไผํ 

   โดยการมสีวํนรํวม ในการรํวมคดิ รํวมทาํ รํวมวางแผน รํวมเสนอปญัหา จากทกุ 

   ภาคสวํน เชนํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน กลุมํ องค๑กร สมาคมและประชาชน 

   ในเขตเทศบาลการประชุมรับฟังความคดิเหน็ของผ๎ูมสีวํนไดเ๎สยีและประชาชน 

   ตามโครงการปรับปรุงศูนย๑จดัการมลูฝอยรวมแบบครบวงจร จดัประชุมผ๎ูนาํชุมชน 

   รํวมวางแผน รํวมเสนอปญัหาในการดาํเนนิงานโครงการตาํงๆ 

   ๕.หลักความรับผิดชอบ  สาํหรับการบริหารจดัการขยะมลูฝอย  เทศบาลเมอืง 

   บา๎นไผํเปดิโอกาสใหช๎ุมชน ๓๙ ชุมชน ไดม๎สีวํนรํวมในการจดัการขยะมลูฝอยใน 

   ชุมชน ตัง้แตตํน๎ทาง กลางทาง ในการใชห๎ลัก ๓Rs เพือ่เปน็การตระหนัก เกดิ 

   ความสาํนกึในความรับผิดชอบตอํสังคมรํวมกัน เทศบาลเมอืงบา๎นไผํใสใํจตอํ 

   ปญัหาสาธารณะของบา๎นเมอืง โดยจดัใหม๎สีายตรงนายกฯ  ทกุปญัหาตอ๎งม ี

   คาํตอบมเีบอร๑ตรงถงึทาํนนายกฯโดยตรง  คอื ๐๔๓–๒๗๓๙๙๖ และโครงการ 

   บริการเชงิรุก หนวํยทนัใจ ถงึบา๎นถงึใจประชาชน  โดยม ี ร๎อยตรีบวัทอง  โลขันธ๑  

   เลขานุการนายกเทศมนตรี เปน็หวัหนา๎ชุดหนวํยทนัใจไดอ๎อกทาํงานทกุวัน  ผล 

   การดาํเนนิการประชาชนมคีวามพอใจในการทาํงานของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํมาก 

   ขึ้นและปญัหาการร๎องเรียนก็นอ๎ยลง ซึง่ประชาชนสามารถตดิตอํโดยตรงที ่ 

   หมายเลข ๐๘๙-๘๘๗๕๗๘๘ 

  ๖.หลักความคุม๎คาํ เทศบาลเมอืงบา๎นไผํมกีารบริหารจดัการและใชท๎รัพยากร 

   ทีม่ี อยํูอยํางจาํกัด  เพือ่ใหเ๎กดิประโยชน๑สูงสุดแกปํระชาชนโดยสวํนรวม  เชนํ   

   โครงการกอํสร๎างสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตฯิ เทศบาลปรับปรุงพื้นทีว่ําง 

   เปลาํใหเ๎ปน็สวนสาธารณะสาํหรับออกกาํลังกาย  ใชใ๎นการจดั กจิกรรมสันทนา 

   การตาํง ๆ  เพิม่พื้นทีส่เีขยีวและยังมแีหลงํน้ําในการ บรรเทาสาธารณภยั 



~ ๑๐ ~  

 

   ในสวํนของการดาํเนนิงานของเทศบาลนอกจากการกาํหนดมาตรการประหยัด 

   พลังงานตาํงๆแลว๎ไดม๎กีารจดัทาํตัวชี้วัด ( KPI) ของทกุกองฝุายขึ้นเพือ่เปน็  

   เคร่ืองมอืในการประเมนิผลการดาํเนนิงานตาํงๆอีกดว๎ย  ซึง่ผลจากการ  

   ดาํเนนิงานดังกลาํว ทาํใหเ๎ทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดรั๎บรางวัลสาํนักงานสเีขยีว 

   ระดับ เหรียญเงิน ประจาํป ี๒๕๕๘  

       ๑.๒ สงํเสริมการมสีวํนรํวมของประชาชนในการรํวมคดิ  รํวมวางแผนและรํวม 

   ตัดสนิใจ สงํเสริมใหเ๎ขา๎รํวมเปน็ตัวแทนภาคประชาชน ในการเปน็คณะกรรมการ 

   เพือ่ทาํหนา๎ทีท่ัง้ในการรํวมบริหารจดัการและรํวมตดิตามตรวจสอบการทาํงาน 

   ของเทศบาล  

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ เนน๎การทาํงานแบบมสีวํนรํวมของประชาชน ทัง้ในรูปแบบ  

   การประชุม ประชาคม โครงการ กจิกรรม รวมถงึรํวมเปน็คณะกรรมการตาํงๆ   

   อาทเิชนํ 

  -การประชุมรับฟังความคดิเหน็ของผ๎ูมสีวํนไดเ๎สยีและประชาชนตามโครงการ 

    ปรับปรุงศูนย๑จดัการมลูฝอยรวมแบบครบวงจร 

  -การประชาคมชุมชนเพือ่จดัทาํแผนชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาค 

    ชุมชนใหเ๎ขม๎แข็ง 

  -โครงการประชุมประจาํเดอืนองค๑กรภาคประชาชน  

  -ประชาสัมพันธ๑ใหป๎ระชาชน เยาวชน นักเรียนเขา๎รํวมสังเกตการณ๑การประชุม 

    สภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ 

  -การจดังานอนุรักษ๑สงํเสริมงานประเพณีทอ๎งถิน่โดยใหป๎ระชาชนมสีวํนรํวม  

  -การแตงํตัง้คณะกรรมการสถานศกึษา /คณะกรรมการพัฒนากฬีา/  

    คณะกรรมการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม 

  -การแตงํตัง้คณะกรรมการจากผ๎ูทรงคณุวุฒ ิ ภาคราชการ/รัฐวิสาหกจิ  ผ๎ูแทน 

    ประชาคมทอ๎งถิน่ มารํวมเปน็คณะกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาของเทศบาล 

  -การแตงํตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัติามหลักเกณฑ๑และวิธกีาร 

    บริหารกจิการบา๎นเมอืงทีด่ขีองเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

  -การขอความรํวมมอืจากหนวํยงานราชการซึง่ถอืเปน็ตัวแทนภาคประชาชน  ทีม่ ี

    ความร๎ู  ความชาํนาญและประสบการณ๑  เชนํ ตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชพี 

    บา๎นไผํ  มารํวมเปน็คณะกรรมการกาํหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับ 

    พัสดุ  รํวมกับคณะกรรมการของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  เพือ่ใหเ๎กดิประสทิธภิาพ 

    สูงสุดในการจดัซื้อจดัจา๎ง 

  ๑.๓ จดัใหม๎กีารบริหารงบประมาณอยํางมปีระสทิธภิาพ โปรํงใสและตรวจสอบ 

   ได ๎ โดยจะใหค๎วามสาํคญัตอํการรับฟังปญัหาความเดอืนร๎อนและความตอ๎งการ 

   ของประชาชน จดัสรรงบประมาณอยํางเปน็ธรรมและทัว่ถงึทกุชุมชน โดยการ 



~ ๑๑ ~  

 

   จดัลาํดับความสาํคญัและความเรํงดวํนของปญัหา สอดคลอ๎งกับความตอ๎งการ 

   และสภาพความเปน็จริงของแตลํะพื้นที่  

   ผลการด าเนนิงาน 

   เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ใหค๎วามสาํคญัตอํการรับฟังปญัหาความเดอืดร๎อนและ 

   ความ ตอ๎งการของประชาชน การสงํเสริมการมสีวํนรํวมของทกุภาคสวํนตอํ 

   กระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล  โดยเฉพาะอยํางย่ิงภาคประชาชน โดยเร่ิม 

   จากการจดัประชาคมชุมชน เพือ่จดัทาํแผนชุมชน ซึง่มเีทศบาล เปน็พีเ่ลี้ยงคอํย 

   ใหก๎ารสนับสนุน และใหค๎าํปรึกษาแกชํุมชน เพือ่ใหช๎ุมชนไดม๎กีารระดมความ 

   คดิเหน็ รํวมคดิ รํวมทาํ รํวมแกไ๎ขปญัหากันในชุมชน  ทัง้นี้เพือ่แสวงหาปญัหา 

   ความตอ๎งการของแตลํะชุมชน โดยนาํแผนชุมชนเปน็ตัวตัง้เพือ่จดัทาํแผนพัฒนา 

   สามป ีและใชเ๎ปน็กรอบในการจดัทาํเทศบญัญัต ิ ซึง่ในการบริหารงบประมาณ  ม ี

   การจดัทาํแผนการจดัหาพัสดุ  โดยคาํนงึถงึความเดอืดร๎อนและความตอ๎งการของ 

   ประชาชนเปน็หลัก  พร๎อมทัง้มกีารจดัทาํแผนการใชจ๎าํยเงินเพือ่ใหส๎อดคลอ๎งกับ 

   แผนการจดัหาพัสดุ  และมกีารปรับแผนจดัหาพัสดุ /แผนการใชจ๎าํยเงิน  เพือ่ 

   แกไ๎ขปญัหาความเดอืดร๎อนใหป๎ระชาชนไดอ๎ยํางทนัทวํงท ี ทัว่ถงึและเปน็ธรรม  

  ๑ .๔ นาํวิชาการและเทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาใชใ๎นการบริการประชาชนใหค๎รบ 

   วงจร ทกุชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ใหป๎ระชาชนเขา๎ถงึขอ๎มลูขาํวสาร 

   ของเทศบาลอยํางกว๎างขวาง  สะดวก  รวดเร็ว  

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดด๎าํเนนิการโครงการเมอืงไผํไอท ีเพือ่ใหบ๎ริการสัญญาณ 

   อินเตอร๑เน็ตไร๎สายฟรีแกปํระชาชนโดยทัว่ไป นักเรียน นักศกึษา และผ๎ูทีม่คีวาม 

   ตอ๎งการสนใจทีจ่ะใชอ๎ินเตอร๑เน็ต  เพือ่หาความร๎ู  ขอ๎มลูตาํงๆ บนระบบ  

   อินเตอร๑เน็ต และเขา๎ถงึขอ๎มลูขาํวสารของเทศบาล โดยไดท๎าํการตดิตัง้จดุ  

   กระจายสัญญาณไร๎สายจาํนวน ๑๕ จดุ การจดัทาํหอกระจายขาํวไร๎สาย   

   (The Voice of Banphai) จาํนวน ๔๓ จดุ เพือ่ใหก๎ารเผยแพรํขอ๎มลูขาํวสาร  

   ดว๎ย สือ่ทางเสยีง ครอบคลุมทกุชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ 

  การเผยแพรํขอ๎มลูขาํวสารดว๎ยสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมออนไลน๑   

   Facebook ทีป่ระชาชนสามารถรับร๎ูขอ๎มลูตาํงๆ และแสดงความคดิเหน็   

   ร๎องเรียน ร๎องทกุข๑ไดอ๎ยํางทนัท ีทกุท ีทกุเวลาเปน็ผลใหส๎ามารถแกป๎ญัหาได ๎

   อยํางรวดเร็ว  

    ๒. นโยบายดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน 

  ๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน ไดแ๎ก ํ ถนน  รางระบายน้ํา ทอํ 

   ระบายน้ําใหม๎มีาตรฐานและมคีวามสะดวกปลอดภยัในการเดนิทาง พัฒนาระบบ 

   สาธารณูปโภค ไฟฟาู ประปา ใหม๎ปีระสทิธภิาพ ตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะตามแนว 



~ ๑๒ ~  

 

   ถนนทกุสาย  สนับสนุนใหม๎กีารขยายเขตไฟฟาูสาธารณะและขยายเขตประปา 

   ภายในเขตเทศบาล  

   ผลการด าเนนิงาน 

   ๑. โครงการกอํสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน ปงีบประมาณ  ๒๕๕๗  

   -รวมพื้นทีค่.ส.ล. ๔ ,๘๑๐.๗๕ ตารางเมตร รวมทอํระบายน้ํายาว ๒,๔๖๙ เมตร  

   รวมงบประมาณ ๘,๑๑๐,๐๐๐  บาท 

   -ขยายเขตไฟฟาูรวมความยาว  ๙๐๐ เมตร จาํนวน  ๗  แหงํรวมงบประมาณ  

   ๒๙๗ ,๑๑๗.๓๒  บาท 

   - ขยายเขตประปา  จาํนวน  ๑  แหงํ รวมงบประมาณ ๑๑๖ ,๑๙๒  บาท  

   ๒. โครงการกอํสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน ปงีบประมาณ  ๒๕๕๘  

   รวมพื้นที ่ค.ส.ล. ๒ ,๙๐๙.๕๐ ตารางเมตรรวมทอํระบายน้ํายาว ๒,๕๖๐  เมตร 

   รวมงบประมาณ ๗ ,๖๕๒,๐๐๐  บาท 

   -มกีารตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

   กิง่โคม  ขนาด ๒  X ๔๐  วัตถ๑  จาํนวน  ๑,๔๒๑  ตัว 

   กิง่โคมแสงจนัทร๑  ขนาด ๒๕๐   วัตถ๑  จาํนวน ๑๖  ตัว 

   กิง่โคมโซเดยีม  ขนาด ๒๕๐   วัตถ๑  จาํนวน ๒๖๖  ตัว 

   -ขยายเขตไฟฟาูรวมความยาว  ๘๑๐   เมตร จาํนวน  ๕  แหงํรวมงบประมาณ  

   ๒๗๗ ,๖๖๘.๓๙  บาท 

   -ขยายเขตประปา จาํนวน  ๑   แหงํ  รวมงบประมาณ ๑๔๙,๕๔๗  บาท 

        ๒.๒ วางแผนบริหารจดัการปญัหาแหลงํน้ํา เพือ่การเกษตรอยํางเปน็ระบบ 

   โดย ระดมความคดิเหน็และประสานความรํวมมอืจากภาคสวํนทีเ่กีย่วขอ๎ง เพือ่ 

   วางแผนแกไ๎ขปญัหาปอูงกันและเตรียมความพร๎อมในการรับสถานการณ๑ภยัแลง๎   

   โดยใหป๎ระชาชนในพื้นทีม่สีวํนรํวม มคีวามพร๎อมในการชวํยเหลอืและเยียวยา 

   ผ๎ูประสบภยัอยํางทนัทวํงท ีขุดลอกคคูลอง หว๎ยหนอง อํางเก็บน้ําเพือ่ไว๎เก็บกัก 

   น้ําเพือ่ใชใ๎นการเกษตร 

 

 

   ผลการด าเนนิงาน 

   เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ไดท๎าํการสาํรวจแหลงํน้ําภายในเขตเทศบาลและจดัทาํ 

   เปน็ ฐานขอ๎มลูมกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารและดาํเนนิการตามระบบ และมกีาร 

   จดัเตรียมรถบรรทกุน้ําเตรียมพร๎อมสาํหรับบรรทกุน้ําแจกจาํย  กรณีประชาชน 

   ที่ ขาดแคลนน้ําเพือ่สามารถชวํยเหลอืประชาชนทีป่ระสบปญัหาไดอ๎ยํางทนัทวํงท ี

   ๒.๓ ปรับปรุงและตกแตงํภมูทิศัน๑เพือ่เกดิความสวยงามและเปน็ระเบยีบ  

   เรียบร๎อย จดัระเบยีบปาูยร๎านคา๎ยํานชุมชน  ปรับปรุงภมูทิศัน๑บริเวณหนา๎  



~ ๑๓ ~  

 

   สถานทีร่าชการ หนวํยงานเอกชน บา๎นเรือนประชาชน เพือ่ใหส๎อดคลอ๎งกับ 

   การ พัฒนาบา๎นเมอืง นาํอยํู ชุมชนนาํมอง 

   ผลการด าเนนิงาน 

  นอกจากนี้ยังมกีารปรับปรุงภมูทิศัน๑บริเวณดา๎นหนา๎สาํนักงานเทศบาลเมอืงบา๎น 

   ไผํ ใหเ๎กดิความสวยงาม  ในสวํนของ ถนนหนทาง บา๎นเรือนประชาชน เทศบาล 

   ไดพ๎ัฒนาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาล ของ 

   ถนนสายหลัก อยํางตอํเนือ่ง  มกีารจดัทาํโครงการหนา๎บา๎นหนา๎มอง สงํเสริมการ 

   มสีวํนรํวมของชุมชนในการพัฒนาดูแลความสะอาดและสิง่แวดลอ๎มภายในชุมชน  

   ทัง้ ๓๙ ชุมชน ดาํเนนิกจิกรรมชุมชนปลอดถังขยะตามโครงการจดัการ  

   สิง่แวดลอ๎มแนวใหม ํโดยชุมชนนาํรํอง ๒ ชุมชน ไดแ๎ก ํสมประสงค๑พัฒนา และ 

   บา๎นขาํพัฒนา  และมกีารจดัระเบยีบจราจรทางเทา๎ในเขตเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

   ๓. นโยบายดา๎นการพัฒนาสังคมและคณุภาพชวีิต 

        ๓.๑ เสริมสร๎างความเขม๎แข็งของครอบครัวและชุมชน สงํเสริมกจิกรรมสร๎าง 

   ความสัมพันธ๑ของสมาชกิในครอบครัว  สงํเสริมความเขม๎แข็งชุมชนและความ 

   สามคัค ีโดยสนับสนุนการรวมกลุมํและการดาํเนนิกจิกรรมของกลุมํภาค  

   ประชาชน ไดแ๎ก ํคณะกรรมการชุมชน กลุมํสตรีแมบํา๎น กลุมํอาสาสมคัร  

   สาธารณสุข  กลุมํอาชพีใหม๎คีวามเขม๎แข็งและเชื่อมโยงกจิกรรมการทาํงาน 

   เปน็ เครือขาํย 

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํดาํเนนิการเพือ่เสริมสร๎างความเขม๎แข็งของครอบครัวและ 

   ชุมชนในอีกหลายโครงการ อาทเิชนํ โครงการประชุมประจาํเดอืนองค๑กรภาค 

   ประชาชน ,โครงการสงํเสริมการแขงํขันกฬีาชุมชน ,โครงการเรารักบา๎นไผํ , 

   โครงการวันเยาวชนแหงํชาต ิ และโครงการอบรมเสริมสร๎างภาวะผ๎ูนาํ  

        ๓.๒ เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรปอูงกันภยัฝุายพลเรือน 

   (อปพร.)โดยการสนับสนุนใหม๎กีารฝึกอบรมเพือ่พัฒนาทกัษะความสามารถ สร๎าง 

   ขวัญกาํลังใจและดูแลสวัสดกิารอยํางทัว่ถงึ เพือ่ใหค๎นในชุมชนไดรั๎บและมสีวํน 

   รํวมในการดูแลรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย๑สนิ เพือ่เฝูาระวังไมใํหเ๎กดิ 

   ปญัหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพตดิ 

   ผลการด าเนนิงาน 

   แตงํตัง้สมาชกิ  อปพร.เฝูาระวังในชุมชน  และมกีารจดัฝึกอบรมทบทวน  

   อาสาสมคัรปอูงกันฝุายพลเรือน   

  ๓.๓ จดัใหม๎ไีฟฟาูแสงสวําง ปาูยจราจร ปาูยเตอืน ใหค๎รอบคลุมทกุพื้นที ่ 

   เพือ่ ปอูงกันการเกดิอุบตัเิหตุและอาชญากรรม 

   ผลการด าเนนิงาน 

  ๑.มกีารตดิตัง้ไฟฟาูสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  



~ ๑๔ ~  

 

 กิง่โคม  ขนาด ๒  X ๔๐  วัตถ๑  จาํนวน  ๑,๔๒๑  ตัว 

 กิง่โคมแสงจนัทร๑  ขนาด ๒๕๐   วัตถ๑  จาํนวน ๑๖  ตัว 

 กิง่โคมโซเดยีม  ขนาด ๒๕๐   วัตถ๑  จาํนวน ๒๖๖  ตัว 

  ๒. ตดิตัง้โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทติย๑  จาํนวน  ๑๐  ชุด  

  ๓. ตดิตัง้ปาูยเตอืนใหร๎ถในวงเวียนไปกอํน  จาํนวน  ๔  ปาูย  

  ๔. ตดิตัง้ปาูยหา๎มจอดรถในจดุทีม่กีารจราจรคบัขัน จาํนวน  ๘  ปาูย  

  ๕. ตดิตัง้กระจกโคง๎ตามแยกตาํงๆ  

  ๖. ทาส ีต ีเสน๎จราจรตามถนนสายตาํงๆ  ในเขตเทศบาลฯ  

  ๓.๔ จดัใหม๎รีถพยาบาลฉุกเฉนิใหบ๎ริการรับสงํผ๎ูประสบภยัและผ๎ูปวุยตลอด ๒๔  

   ชั่วโมง เพือ่ใหป๎ระชาชนไดรั๎บการบริการทีส่ะดวกสบาย สามารถชวํยชวีิตผ๎ูปวุย 

   และผ๎ูประสบภยัใหถ๎งึสถานพยาบาลและไดรั๎บการรักษาอยํางทนัทวํงที 

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดจ๎ดัตัง้หนวํย EMS กูช๎พี เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ โดยเปดิ 

   ใหบ๎ริการ เมือ่  ๑ ส.ค. ๕๘ ใหบ๎ริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง  มอีาสาสมคัรฉุกเฉนิ 

   การแพทย๑ จาํนวน ๙ คน สาํหรับการใหบ๎ริการตัง้แตวํันที ่๑ ส.ค. - ๑๕ พ.ย.  

   ๒๕๕๘  มผ๎ูีใชบ๎ริการ รวมทัง้สิ้น ๑๔๓ ราย  

  ๓ .๕ พัฒนาคณุภาพชวีิตและความเปน็อยํูของผ๎ูสูงอายุ  ผ๎ูยากไร๎  ผ๎ูพกิาร ให ๎

   ไดรั๎บการดูแลอยํางทัว่ถงึและเปน็ธรรม จดัใหม๎สีวัสดกิารและใหไ๎ดรั๎บการดูแล 

   อยํางตอํเนือ่ง เพือ่ใหผ๎ู๎ดอ๎ยโอกาสสามารถพึง่ตนเองได๎  

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดจ๎ดัทาํโครงการ I SEE YOU ตดิตามเย่ียมเพือ่ชวํยเหลอื  

   และสงํเสริม สุขภาพชวีิตผ๎ูปวุยเร้ือรัง ผ๎ูพกิาร ผ๎ูยากไร๎ เปน็ประจาํทกุสัปดาห๑ 

   ซึง่ จากการดาํเนนิโครงการ ทาํใหเ๎ทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดรั๎บรางวัลจาก สาํนักงาน 

   คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ๎กอํงค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ ถงึ ๒ ปซีอ๎น  

   ไดแ๎ก ํรางวัลองค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ทีม่กีารบริหารจดัการทีด่ ีดา๎นการ 

   สงํเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตผ๎ูสูงอายุ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ 

   รางวัลองค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ทีม่กีารบริหารจดัการทีด่ ีดา๎นการสงํเสริมและ 

   พัฒนาคณุภาพชวีิตผ๎ูสูงอายุ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  นอกจากนี้ยังมโีครงการตาํงๆทีเ่ทศบาลดาํเนนิการเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีิตและ 

   ความเปน็อยํูของผ๎ูสูงอายุ  ผ๎ูยากไร๎  ผ๎ูพกิาร อาทเิชนํ  

  - จดัตัง้ชมรมผ๎ูสูงอายุ และโรงเรียนผ๎ูสูงอายุ ใหค๎วามร๎ูและทกัษะการปฏบิตั ิ

   ตัวใน วัยสูงอายุ 

  - สนับสนุนกจิกรรมสูงวัยอยํางมคีาํ ชราอยํางมสีุข อาท ิการปฏบิตัธิรรมะตามวัน 

   สาํคญัทางพุทธศาสนา 

  - กจิกรรมพบปะสังสรรค๑ของกลุมํสมาชกิ ชมรม เปน็ประจาํทกุเดอืน  



~ ๑๕ ~  

 

  - โครงการเตรียมความพร๎อมกอํนเขา๎สูวํัยผ๎ูสูงอายุ 

  - โครงการสงํเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตผ๎ูสูงอายุ คนพกิาร ในเขตเทศบาล 

   เมอืง บา๎นไผํ 

  - จดัตัง้ศูนย๑บริการคนพกิารเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

  - โครงการอบรมเสริมสร๎างทกัษะชวีิต  

  - โครงการเรารักบา๎นไผํ  

  - โครงการสงเคราะห๑กันหนาวแกผ๎ูํดอ๎ยโอกาส  

  - โครงการสงเคราะห๑ครอบครัวผ๎ูประสบภยัพบิตัแิละปญัหาความเดอืดร๎อน 

   ยากจนและผ๎ูดอ๎ยโอกาส  

  - ทนุการศกึษาแกนํักเรียนครอบครัวทีม่รีายไดน๎อ๎ย  

  - มอบอุปกรณ๑แกคํนพกิาร  

  - สงํเสริมการศกึษาและฝึกอาชพีคนพกิาร  

  ๓.๖ จดัใหม๎สีนามกฬีาและศูนย๑กฬีาสาํหรับประชาชน  สถานทีอ่อกกาํลังกาย   

   สถานทีพ่ักผํอนหยํอนใจและสถานทีท่าํกจิกรรมรํวมของครอบครัวทีเ่หมาะสม 

   สาํหรับทกุเพศทกุวัย  

       ผลการด าเนนิงาน 

  โครงการกอํสร๎างสวนเฉลมิพระเกยีรติ  ๘๘ พรรษา  พระบาทสมเด็จพระ  

   เจา๎อยํูหวัภมูพิลอดุลยเดชมหาราช และจดัใหม๎เีคร่ืองออกกาํลังกายกลางแจง๎  

   ครบทกุชุมชน  

  ๓.๗ จดัใหม๎กีารบริการดา๎นสาธารณสุข โดยบคุลากรทางการแพทย๑และบริการสงํ

   ตอํผ๎ูปวุยดว๎ยความรวดเร็ว  

   ผลการด าเนนิงาน 

  จดัตัง้ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ใหบ๎ริการดา๎นสุขภาพอนามยั 

   และการสาธารณสุข แบบครบวงจร ณ อาคารตลาดสดเทศบาล ๔ และจดัตัง้ 

   หนวํย EMS กูช๎พี เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ โดยเปดิใหบ๎ริการเมือ่  ๑ ส.ค. ๕๘  

   ใหบ๎ริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง มอีาสาสมคัรฉุกเฉนิการแพทย๑ จาํนวน ๙ คน  

  ๔. นโยบายดา๎นการศกึษา  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญา 

   ทอ๎งถิน่ 

  ๔ .๑ สนับสนุนและสงํเสริมการจดัการศกึษาทัง้ในระบบ  นอกระบบและ  

   การศกึษาตามอัธยาศัยกับสถานศกึษาและศูนย๑การศกึษานอกระบบ  โดยการ 

   สนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนา๎ทีส่งํเสริมความรํวมมอืในการจดักจิกรรม   

   การประสานงาน  การใหค๎วามรํวมมอืและการแลกเปลีย่นองค๑ความร๎ูดา๎น  

   วิชาการ 

   ผลการด าเนนิงาน 



~ ๑๖ ~  

 

   เทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดม๎กีารใหค๎วามรํวมมอืและการแลกเปลีย่นองค๑ความร๎ู 

   ดา๎น วิชาการ เชนํ การสงํนักเรียนเขา๎รํวมกจิกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล  

   ระดับภาค และระดับประเทศ และการทาํบนัทกึขอ๎ตกลง ( MOU) เพือ่รํวมมอื 

   และแลกเปลีย่นทางวิชาการกับสถาบนัทางการศกึษาตาํงๆ เชนํ    

   มหาวิทยาลัยขอนแกนํ, สถาบนัขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วิทยาลัยการ 

   อาชพีบา๎นไผํ, มหาวิทยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยาบริการเฉลมิพระเกยีรต ิ 

   จงัหวัดขอนแกนํ, ศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพือ่การศกึษาจงัหวัดขอนแกนํ, โรงเรียนบา๎น 

   ไผํ และสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกนํ เขต ๒ และสนับสนุน 

   ดา๎นงบประมาณ,บคุลากร,การปรับสภาพสิง่แวดลอ๎มใหเ๎อื้อตอํการเรียนร๎ู  

   แกํ นักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลฯ  

  ๔.๒ สงํเสริมใหป๎ระชาชนไดรั๎บความร๎ูและขาํวสารอยํางทัว่ถงึ และทนัตอํ  

   เหตุการณ๑สามารถขอรับทราบขอ๎มลูขาํวสารการดาํเนนิงาน  ตดิตามตรวจสอบ 

   การทาํงานของเทศบาลได ๎ รวมถงึเพิม่ชอํงทางในการตดิตอํสือ่สาร การรับ 

   เร่ืองราวร๎องทกุข๑  คาํร๎องตาํง ๆ ของประชาชนใหม๎ากขึ้น  

   ผลการด าเนนิงาน 

   เทศบาลจดัใหม๎ชีอํงทางการเขา๎ถงึขอ๎มลูขาํวสาร ดังนี้  

   ๑. เสยีงไร๎สาย  

   ๒. หนังสอืพมิพ๑เสยีงเมอืงไผํ 

   ๓. รถประชาสัมพันธ๑เคลือ่นที ่

   ๔. ปาูยไฟวิ่งดจิติอล 

   ๕. Facebook 

   ๖ . เว็บไซต๑ของเทศบาล 

   ๗. ปาูยประชาสัมพันธ๑  

   ๘. บอร๑ดประชาสัมพันธ๑  

   ๙. ศูนย๑ขอ๎มลูขาํวสาร  

   เทศบาลจดัใหม๎ชีอํงทางรับเร่ืองร๎องทกุข๑  คาํร๎องตาํงๆของประชาชน ดังนี้  

   ๑. การประชุมประชาคมเมอืงบา๎นไผํ 

   ๒ . ศูนย๑บริการรํวม 

   ๓. ศูนย๑ดาํรงธรรม  

   ๔ . Facebook 

   ๕. เว็บไซต๑ของเทศบาล  

   ๖. หนวํยทนัใจ  

   ๗. หนวํยบริการเคลือ่นที่  

  ๔.๓  พัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมอืง 

   บา๎นไผํ  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ใหม๎กีารจดัการเรียนการ 



~ ๑๗ ~  

 

   สอนทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพ  ทัง้ในดา๎นของบคุลากร  ความพร๎อมของ 

   สถานที ่ อุปกรณ๑การเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจดัการศกึษาแบบ  

  บรูณาการ   เชื่อมโยงระหวํางบา๎น  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กาํหนด  

   หลักสูตรแบบทอ๎งถิน่มสีวํนรํวม  เสริมสร๎างแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  การดูแล 

   และรักษาสิง่แวดลอ๎ม  บทบาทและการมสีวํนรํวมในชุมชน  ทัง้นี้มุงํเนน๎ใหเ๎ด็ก 

   เปน็ศูนย๑กลางของการเรียนร๎ูเพือ่เตรียมความพร๎อมทางดา๎นรํางกาย  อารมณ๑  

   สังคมและสตปิญัญาในการเรียนตอํในระดับทีสู่งขึ้น  

   ผลการด าเนนิงาน 

   จดัใหม๎หีอ๎งเรียนอัจฉริยะ หรือหอ๎งเรียนอิเล็กทรอนกิส๑  สาํหรับโรงเรียนสังกัด 

   เทศบาล ทัง้ ๒ แหงํ  มกีารอบรมเพือ่พัฒนาครูใหม๎คีณุภาพและประสทิธภิาพโดย 

   รํวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนํ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษามุงํพัฒนาแผนการ 

   จดัประสบการณ๑ และแผนการเรียนร๎ูทีเ่นน๎ผ๎ูเรียนเปน็สาํคญั 

  ๔.๔ สงํเสริมการเรียนร๎ูเพือ่เตรียมความพร๎อมสาํหรับการเขา๎สูสํังคมสมยัใหมแํละ 

   ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดย  

   การสนับสนุนใหม๎กีารสอนภาษาตาํงประเทศและการใชเ๎ทคโนโลยีทีท่นัสมยัและ 

   เหมาะสมกับการเรียนร๎ูในแตลํะชวํงวัย 

   ผลการด าเนนิงาน 

  จดัตัง้ศูนย๑ภาษาอาเซยีน เพือ่เปน็แหลงํเรียนร๎ูสาํหรับเตรียมความพร๎อม  เพือ่เขา๎สู ํ

   ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และมกีารจา๎งครูสอนภาษาตาํงประเทศ(ภาษาจนี   

   ภาษาอังกฤษ)ในสถานศกึษาสังกัดเทศบาล 

  ๔.๕ ทาํนุบาํรุงศาสนา วัดวาอาราม สงํเสริมกจิกรรมทางศาสนา  เพือ่ใหศ๎าสน 

   สถานแตลํะแหงํเปน็ศูนย๑รวมจติใจของชุมชน  เปน็แหลงํสบืทอดสบืสาน  

   วัฒนธรรมและเอกลักษณ๑ความเปน็อีสาน โดยจะสนับสนุนและสงํเสริมกจิกรรม 

   ในวันสาํคญัตาํง ๆ ทางศาสนา  ทาํนุบาํรุงโบราณสถานตาํง ๆ 

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํใหก๎ารสนับสนุนงบประมาณใหว๎ัด,สมาคม, หนวํยงานอื่น  

   ใน การทาํกจิกรรมในวันสาํคญัตาํง ๆ ทางศาสนา และสงํเสริมกจิกรรมในวันสาํคญั

   ตาํง  ๆ  ทางศาสนา เชนํ ทาํพธิทีาํบญุตักบาตรวันขึ้นปใีหม ํ รดน้ําดาํหวั ขอพร 

   ผ๎ูสูงอายุวันสงกรานต๑ ทอดถวายเทยีนวันเขา๎พรรษา จดังานลอยประทปีโคมไฟ  

   เพือ่ขอขมาพระแมคํงคา 

  ๔.๖ สงํเสริมและปลุกจติสาํนกึในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีทอ๎งถิน่  และ 

   ปรับใชภ๎มูปิญัญาทอ๎งถิน่  โดยใหท๎กุภาคสวํนในชุมชนมสีวํนรํวมในการบริหาร 

   จดัการและจดักจิกรรมเพือ่รํวมสบืสานวัฒนธรรมประเพณีสูลํูกหลาน  

   ผลการด าเนนิงาน 



~ ๑๘ ~  

 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํดาํเนนิการสงํเสริมและปลุกจติสาํนกึในการอนุรักษ๑  

   วัฒนธรรมประเพณีทอ๎งถิน่ เชนํโครงการอนุรักษ๑และฟืน้ฟูวัฒนธรรมอีสาน(EU)   

   เพือ่สงํเสริมใหม๎กีารสวมใสผ๎ําพื้นเมอืง และพูดภาษาทอ๎งถิน่ (อีสาน)  

   ๕. นโยบายดา๎นเศรษฐกจิ พัฒนาอาชพีและสงํเสริมการทอํงเทีย่ว 

  ๕ .๑ สงํเสริมการรวมกลุมํอาชพีและพัฒนาตอํยอดการรวมกลุมํอาชพี ใหม๎คีวาม 

   ตอํเนือ่งและเกดิความสาํเร็จอยํางเปน็รูปธรรม กลาํวคอื สมาชกิลุมํตอ๎งมงีาน ม ี

   รายไดจ๎ากการผลติและจดัหาตลาดรองรับสนิคา๎และบริการ สงํเสริมการฝึกอาชพี 

   ทีมุ่งํเนน๎อาชพีทีจ่ะทาํใหผ๎ู๎เขา๎รับการอบรมสามารถนาํไปประกอบเปน็อาชพีและ 

   มรีายได ๎ลดรายจาํย สามารถเลี้ยงตัวเองได๎ 

   ผลการด าเนนิงาน 

   นอกจากนี้ยังมโีครงการตาํงๆทีเ่ทศบาลดาํเนนิการเพือ่สงํเสริมการรวมกลุมํอาชพี 

   และพัฒนาตอํยอดการรวมกลุมํอาชพี อาทเิชนํ 

  -โครงการฝึกอบรมสงํเสริมอาชพีและพัฒนารายไดใ๎นชุมชนเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

  -โครงการอบรมสงํเสริมและยกระดับมาตรฐานสนิคา๎ชุมชน 

  -โครงการนัดพบแรงงาน  

  -โครงการแกไ๎ขปญัหาความยากจน  

   ๕.๒ สงํเสริมการนาํแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับใชใ๎นการดาํเนนิชวีิต  

   สงํเสริมใหป๎ระชาชนรักการออม ปลุกจติสาํนกึของความประหยัดและพอเพยีง 

   ใหแ๎กปํระชาชน สนับสนุนการดาํเนนิงานของกลุมํออมทรัพย๑ กองทนุตาํง ๆ ใหม๎ ี

   ความมัน่คงแข็งแรง 

   ผลการด าเนนิงาน 

   เทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดส๎งํเสริมแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตอํประชาชน 

   เพือ่ใหป๎ระชาชนสามารถนาํความร๎ูทีไ่ดไ๎ปปรับใชใ๎นชวีิตประจาํวัน เชนํ โครงการ 

   อบรมเกษตรทฤษฎใีหมตํามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงโครงการอบรม 

   อนุรักษ๑และขยายพันธุ๑โคเขตเทศบาลเมอืงบา๎นไผํโครงการอบรมการจดัทาํบญัช ี

   ครัวเรือนการจดัตัง้กลุมํออมทรัพย๑สวัสดกิารโครงการเสริมสร๎างพัฒนา  

   ประสทิธภิาพสมาคมฌาปณกจิสงเคราะห๑  

        ๕.๓ ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขาํยในการสงํเสริมการทอํงเทีย่วทัง้จาก 

   ภาครัฐและเอกชนและกลุมํภาคเีครือขาํยตาํง ๆ โดยมุงํหวังทีจ่ะพัฒนาเมอืงบา๎น 

   ไผํเปน็แหลงํทอํงเทีย่วเชงิอนุรักษ๑และวัฒนธรรม 

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํมกีารพัฒนาเมอืง โดยเนน๎ความรํวมมอืจากการแลกเปลีย่น 

   ความสัมพันธ๑ระหวํางเมอืง เพือ่การพัฒนาองค๑กรและชุมชน การสถาปนาเมอืง 

  คูแํฝด  ซึง่เปน็เมอืงคูพํัฒนา เมอืงรํวมทีจ่ะพัฒนาทอ๎งถิน่คูกํันในดา๎นตาํงๆ  เทศบาล

   เมอืงบา๎นไผํไดรํ๎วมเจรจา ทาํ MOU กับเทศบาลตาํงๆ เพือ่รํวมพัฒนาเมอืงใน 



~ ๑๙ ~  

 

   หลากหลายดา๎น  เชนํ การศกึษา วัฒนธรรม เศรษฐกจิ สังคม อาทเิชนํ เทศบาล 

   เมอืงปาุตอง เทศบาลเมอืงร๎อยเอ็ด เทศบาลตาํบลมวกเหล็ก  เทศบาลเมอืงเมอืงปกั

   เทศบาลตาํบลเชยีงคาน  เทศบาลเมอืงลาํพูน เทศบาลเมอืงบา๎นบงึ เทศบาลเมอืง 

   นครพนม  

   ๕.๔ ประสานและเชื่อมโยงเครือขาํยเศรษฐกจิระหวํางประเทศ เนน๎ความสัมพันธ๑ 

   ทีด่กีับมติรประเทศตาํง ๆ เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง 

   บา๎นไผํ  

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดป๎ระสานความรํวมมอืกับกงสุลใหญํจนี  ประจาํจงัหวัด 

   ขอนแกนํ พจิารณา คดัเลอืกเทศบาลเมอืงของประเทศจนีทีม่บีริบทเหมาะสม  

   และมคีวามพร๎อม เพือ่สานสัมพันธ๑เมอืงคูแํฝดกับทางเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

   ๖. นโยบายดา๎นการพัฒนาสาธารณสุขและสิง่แวดลอ๎ม 

  ๖.๑ พัฒนาระบบการใหบ๎ริการสาธารณสุขขัน้พื้นฐานใหม๎คีวามพร๎อม และม ี

   ความหลากหลายของการใหบ๎ริการมากขึ้น ไดแ๎ก ํการเสริมสร๎างสุขภาพและสุข 

   ภาวะทีด่ ีการเฝูาระวังและการปอูงกันโรค มุงํเนน๎การเสริมสร๎างสุขภาพของ 

   ประชาชนโดยใชก๎ารจดัการองค๑ความร๎ู ( Knowledge Management) ซึง่ม ี 

   อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบํา๎น เปน็แกนหลักสาํคญัในการขับเคลือ่น 

   การ เก็บขอ๎มลูตามขอ๎เทจ็จริง และเปน็ปจัจบุนั เพือ่นาํขอ๎มลูมาใชป๎ระโยชน๑ 

   ในการ วิเคราะห๑ วางแผนและดาํเนนิการ  ทัง้นี้เปาูหมายทีส่าํคญั ก็คอื ตอ๎งการ 

   ให๎ ประชาชนมคีวามร๎ู ความเขา๎ใจ และมทีกัษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

   มากขึ้น ใหม๎คีวามสมบรูณ๑แข็งแรงทัง้รํางกายและจติใจ  

   ผลการด าเนนิงาน 

   เทศบาลเมอืงบา๎นไผํมกีารพัฒนาระบบการใหบ๎ริการสาธารณสุขขัน้พื้นฐาน ดังนี้  

  -พัฒนาการใหบ๎ริการสาธารณสุขเชงิรุก ทัง้ในดา๎นการปอูงกันโรค การสงํเสริม 

   สุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟูสมรรถภาพ  

  -ออกตรวจเฝูาระวังการใชน๎้ํามนัทอดซ้ําในร๎านอาหารพร๎อมทัง้ใหค๎วามร๎ูแก ํ

   ผ๎ูประกอบการในเร่ืองพษิภยัของการใชน๎้ํามนัทอดซ้ํา  

  -จดัอบรมใหค๎วามร๎ูในเร่ืองผลติภณัฑ๑สุขภาพ แกปํระชาชนผ๎ูนาํชุมชน/อสม. และ 

   ร๎านคา๎ตาํงๆ ครอบคลุมพื้นทีใ่นชุมชน  

  -ออกหนวํยบริการรับซื้อน้ํามนัทอดซ้ํา ใหค๎วามร๎ูแกปํระชาชนทีม่าใชบ๎ริการ โดย 

   การแจกแผํนพับเกีย่วกับพษิภยัของน้ํามนัทอดซ้ํา  

  -สร๎างกลุมํชมรมตาํงๆ เพือ่เปน็เครือขาํยในการดูแลสุขภาพของกลุมํชมรมตาํงๆ  

  -สร๎างกลุมํจติอาสาพัฒนาเมอืงบา๎นไผํ เชนํ อาสาสมคัรดูแลผ๎ูสูงอายุ อาสาสมคัร 

   ดูแลผ๎ูพกิาร เปน็ตน๎  



~ ๒๐ ~  

 

   ๖.๒ สนับสนุนและเพิม่ศักยภาพการทาํงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ 

   หมูบํา๎น โดยการพัฒนาองค๑ความร๎ู สร๎างแรงจงูใจ สนับสนุนการดาํเนนิงานอยําง 

   ตอํเนือ่ง สงํเสริมใหม๎กีารพัฒนาความร๎ู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแล 

   รักษาสุขภาพเพิม่ขึ้น สนับสนุนการดาํเนนิงานรํวมกับสาํนักงานกองทนุ  

   หลักประกันสุขภาพแหงํชาต ิโดยคาํนงึถงึผลประโยชน๑ทีป่ระชาชนจะไดรั๎บเปน็ 

   สาํคญั 

         ผลการด าเนนิงาน  

   สนับสนุนงบประมาณให ๎อสม. ในการพัฒนาศักยภาพ การปฏบิตังิานสาธารณสุข 

   มลูฐานในชุมชน  อบรมใหค๎วามร๎ู อสม. ในการปอูงกันควบคมุโรค  

  ๖.๓ พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจดัเก็บขยะมลูฝอย โดยปรับปรุง 

   วิธกีารบริหารจดัการใหม๎ปีระสทิธภิาพ ลดจาํนวนเทีย่วในการขนถาํย สร๎างมลูคาํ 

   ในการนาํขยะมาใชใ๎หเ๎กดิประโยชน๑ สร๎างแรงจงูใจและความตระหนักในหนา๎ที ่

   ของประชาชนในการมสีวํนรํวมการดูแลรักษาความสะอาดบา๎นและชุมชน การ 

   ชาํระคาํธรรมเนยีมการจดัเก็บคาํขยะมลูฝอย รวมถงึการปรับปรุงงานสุขาภบิาล 

   สิง่แวดลอ๎มในชุมชน 

   ผลการด าเนนิงาน 

  วางระบบและพัฒนาระบบและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการ 

   จดัเก็บขยะมลูฝอยอยํางมปีระสทิธภิาพใหค๎รอบคลุมพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

   มกีารลดจาํนวนเทีย่วการเก็บขนขยะมลูฝอย แตมํปีระสทิธภิาพการเก็บขนขยะ 

   มลูฝอยใหค๎รอบคลุมพื้นทีโ่ดยใชห๎ลักการ ๓Rs ในการจดัการขยะตัง้แตตํน๎ทาง 

   ใน ชุมชน ทาํใหป๎ริมาณขยะทีจ่ะไปกาํจดัลดลงรวมทัง้มกีารนาํขยะกลับไปใช ๎

   ประโยชน๑ใหม ํ  

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํรํวมกับ ๓๙ ชุมชน  ในการมสีวํนรํวมในการพัฒนารักษาความ 

   สะอาดและปรับปรุงสภาพภมูทิศัน๑ในชุมชนใหน๎าํอยํู นาํอาศัย มคีวามปลอดภยั 

   และมกีารรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ใหป๎ระชาชนชาํระคาํธรรมเนยีมการเก็บขยะมลู 

   ฝอย รวมทัง้มกีารปรับปรุงดา๎นสุขาภบิาลสิง่แวดลอ๎มในชุมชน เชนํ การควบคมุ 

   โรคไขเ๎ลอืดออก โดยการพนํสารเคมกีาํจดัยุงลาย การแจกทรายอะเบทกาํจดั 

   ลูกน้ํา การพัฒนาความสะอาดภายในชุมชน  

  สงํเสริม/สนับสนุน เปดิโอกาสใหช๎ุมชนมสีวํนรํวมในการดูแลสิง่แวดลอ๎มและ 

   รักษาความสะอาดภายในชุมชน รวมถงึจดัเก็บคาํธรรมเนยีมเก็บขนขยะมลูฝอย 

   ดว๎ยตนเอง ตามโครงการสร๎างเสริมการมสีวํนรํวมของชุมชนในการจดัการ 

   สิง่แวดลอ๎มและเพิม่รายไดใ๎หก๎ับชุมชน  เพือ่เพิม่ความครอบคลุมในการจดัเก็บ 

   คาํธรรมเนยีมและเพิม่รายไดใ๎หก๎ับทอ๎งถิน่  

  ๖.๔ เพิม่พื้นทีส่เีขยีวในชุมชน โดยการรณรงค๑สงํเสริมการปลูกและการดูแล 

   รักษา ตน๎ไมใ๎หเ๎ปน็ระเบยีบเรียบร๎อย ปลุกจติสาํนกึในการอนุรักษ๑รักษา  



~ ๒๑ ~  

 

   ทรัพยากรธรรมชาต ิสร๎างและปรับพื้นทีว่ํางหรือพื้นทีส่าธารณะใหเ๎ปน็พื้นที ่

   สเีขยีวทีเ่หมาะสม สาํหรับออกกาํลังกายและทาํกจิกรรมรํวมกัน 

   ผลการด าเนนิงาน 

  โครงการกอํสร๎างสวนเฉลมิพระเกยีรติ๘๘  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจา๎อยํูหวั 

   ภมูพิลอดุลยเดชมหาราช เพือ่เปน็สถานทีพ่ักผํอนหยํอนใจ และออกกาํลังกาย 

   และทาํกจิกรรมตาํงๆ  และยังรณรงค๑สงํเสริมการปลูกตน๎ไม ๎เชนํ โครงการปลูก 

   ไผํแสนกอ 

   ๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจดัการเพือ่แกไ๎ขปญัหาทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

   สิง่แวดลอ๎ม โดยใหช๎ุมชนเขา๎มามสีวํนรํวมในการดาํเนนิการดว๎ยตนเองมากขึ้น  

   มี การใชม๎าตรการแรงจงูใจและมาตรการบงัคบัดว๎ยกฎหมาย ดว๎ยการตราเทศ 

   บญัญัตแิละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ๎งเพือ่ควบคมุกจิกรรม หรือการดาํเนนิกจิการที ่

   อาจ สงํผลตอํคณุภาพชวีิตและสิง่แวดลอ๎ม รวมทัง้สงํเสริมการจดัตัง้เครือขาํยใน 

   การ บริหารจดัการ 

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํเครํงครัดตอํการดาํเนนิการอันเกีย่วเนือ่งกับเทศบญัญัต ิ

   เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ เร่ือง การตดิตัง้บอํดักไขมนั พ.ศ.๒๕๕๐ อาทเิชนํ   

   ให๎ คาํแนะนาํแกร๎ํานอาหารทีเ่ปดิใหมใํหม๎กีารตดิตัง้บอํดักไขมนั การกาํหนด 

   มาตรการในการจดัการปญัหาไขมนัในร๎านคา๎ เพือ่ควบคมุอาคารบา๎นเรือนที ่

   กอํสร๎างใหม ํใหต๎ดิตัง้บอํดักไขมนั ลดปญัหาทีจ่ะกระทบตอํคณุภาพชวีิตและ 

   สิง่แวดลอ๎ม   รณรงค๑ลดการใชน๎้ํามนัทอดซ้ําและรณรงค๑ใหป๎ระชาชนนาํน้ํามนั 

   ทอดซ้ํามาใชใ๎นการผลติไบโอดเีซล โดยแนะนาํไมใํหท๎ิ้งลงทอํระบายน้ําหรือ 

   แหลงํ น้ําสาธารณะ  

   ๖.๖ พัฒนาสงํเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาํซื้อ ร๎านอาหารปลอดภยั  

   เพือ่เสริมสร๎างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะทีด่ี 

   ผลการด าเนนิงาน 

  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ไดอ๎อกตรวจประเมนิดา๎นสุขลักษณะของตลาดตามเกณฑ๑  

   ตลาดสดนาํซื้อ พร๎อมเก็บตัวอยํางอาหารเพือ่ตรวจสอบหาสารปนเปือ้น ออก 

   สาํรวจและตรวจประเมนิร๎านอาหารประจาํป ีพร๎อมทัง้จดัตัง้ชมรมผ๎ูประกอบการ 

   ร๎านอาหารประจาํป ี๒๕๕๘  และดาํเนนิการจดัทาํคูมํอืผ๎ูประกอบการร๎านอาหาร 

   เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

   แนวทางการดาํเนนิงานของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ไดม๎ุงํเนน๎ทีจ่ะสร๎างสรรค๑ 

   ทอ๎งถิน่ เนน๎การมสีวํนรํวมของประชาชนในทกุระดับ และมุงํมัน่พัฒนา เพือ่ 

   เกยีรตภิมูขิองเทศบาลเมอืงบา๎นไผํตามวิสัยทศัน๑  “เมอืงนาํอยํู คูธํรรมาภบิาล  

   บริการประทบัใจ กา๎วไกลสูอําเซยีน”  แมจ๎ะมอุีปสรรคในการทาํงาน จาก  

   เง่ือนไขและขอ๎จาํกัดทีห่ลากหลาย ทัง้ดา๎นทรัพยากร บคุคล งบประมาณตาํงๆ เรา 



~ ๒๒ ~  

 

   ก็ไมเํคยจะยํอทอ๎หรือยอมจาํนนตอํขอ๎จาํกัด เพราะถอืวํา อุปสรรคคอืกาํลังใจใน 

   การทาํงาน ขอ๎จาํกัดคอืพลังในการคดิแกไ๎ขปญัหา ในนามคณะผ๎ูบริหารเทศบาล 

   เมอืงบา๎นไผํขอขอบคณุทกุทาํนทีอ่ยํูเคยีงขา๎งและเปน็กาํลังใจเรามาโดยตลอด  

   และขอใหท๎กุภาคสวํนรํวมเปน็พลัง ในการขับเคลือ่นบา๎นเมอืงของเราไปสูคํวาม 

   เจริญ กา๎วหนา๎ อยํางย่ังยืน ตลอดไป 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ทีจ่บไปแลว๎นัน้เปน็การรายงานผลรายงานการตดิตาม  

ประธานสภาเทศบาล  และประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล และรายงานผลการดาํเนนิ  

 ตามนโยบายของทาํนนายกเทศมนตรี  ประจาํป ี ๒๕๕๘   

   ๘.  ขอรายงานผลความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ๎ริการของ

 เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  จาํนวน  ๔  ดา๎นบริการ  คอื  ดา๎นขัน้ตอนการใหบ๎ริการ   

 ดา๎นชอํงทางการใหบ๎ริการ  ดา๎นเจา๎หนา๎ทีผ๎ู่ใหบ๎ริการ  และดา๎นสิง่อํานวยความ

 สะดวกของงานบริการ  ๔  งาน  โดยเทศบาลเมอืงบา๎นไผํไดใ๎ห๎ มหาวทิยาลัย
 มหาสารคามเป็นผู้ส ารวจและ ประเมินความพึงพอใจ  ตามเอกสารทีว่า่งให้ไว้บนโต้ะ  
มติท่ีประชมุ   รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่  

                                 - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจ าป ี๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  

๒๑ กันยายน  ๒๕๕๘ 

      - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๒ ประจ าป ี๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  

๒๓ กันยายน  ๒๕๕๘ 

                                 - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี  ๓  ประจ าป ี๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี  

    ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๘  

                                 - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าป ี๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี   

     ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ดฉิันขอใหส๎มาชกิสภาเทศบาลไดต๎รวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  เมอืงบา๎นไผํ  ทลีะสมยั  ซึง่รายงานการประชุมไดส๎งํใหท๎าํนสมาชกิทกุทาํนกอํน  

ลวํงหนา๎นี้แลว๎นะคะํโดยเร่ิมจากการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามญั สมยัที ่๒  

คร้ังที ่๑  ประจาํป ี ๒๕๕๘  เมือ่วันที ่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘  กอํน   

   มสีมาชกิทาํนใดจะขอแกไ๎ขเพิม่เตมิ  ขอเชญิคะํ  (ไมมํ)ี   ถา๎ไมมํ ีตอํไปดฉิัน  

   ขอใหส๎มาชกิสภาเทศบาล   ไดต๎รวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล    

   สมยัวิสามญั  สมยัที ่๒  คร้ังที ่๒  ประจาํป ี ๒๕๕๘  เมือ่วันที ่ ๒๓  กันยายน  

     ๒๕๕๘  ตอํเลยคะํ   มสีมาชกิทาํนใดจะขอแกไ๎ขเพิม่เตมิ  ขอเชญิคะํ   (ไมมํ)ี  

   ถา๎ไมมํี   ตอํไปดฉิันขอใหส๎มาชกิสภาเทศบาลไดต๎รวจสอบรายงานการประชุม  

   สภาเทศบาล   สมยัวิสามญั  สมยัที ่๒  คร้ังที ่๓  ประจาํป ี ๒๕๕๘   

   เมือ่วันที ่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗  ตอํเลยคะํ หากมสีมาชกิทาํนใด จะขอ 



~ ๒๓ ~  

 

   แกไ๎ขเพิม่เตมิ  ขอเชญิคํ ะ  (ไมมํ)ี ถา๎ไมมํี   ตอํไปดฉิันขอใหส๎มาชกิสภาเทศบาล  

   ไดต๎รวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมยัวิสามญั  สมยัที ่๓    

   ประจาํป ี๒๕๕๘  เมือ่วันที ่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตอํเลยคะํ หากมสีมาชกิ  

ทาํนใดจะขอแกไ๎ขเพิม่เตมิ  ขอเชญิทาํน ชานล  ธนระพโีชต ิ คะํ  

นายชานล  ธนระพโีชติ กราบเรียนทาํนประธานสภา  ทาํนนายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ   ทาํนสมาชกิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผ๎ูทรงเกยีรต ิ ประธานชุมชน และผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน  

   ผมเองขออนุญาตเรียนแกไ๎ขรายงานการประชุมสมยัวิสามญั  สมยัที ่3   

   ประจาํป ี2558  วันจนัทร๑ที ่19  ตุลาคม  2558  หนา๎ที ่16  ในวรรคที่  

   ผมกลาํวไว๎วํา  ซึง่ผมจะกลาํวนี้คอื แตใํนเอกสารรายงานการประชุมไดพ๎มิพ๑  

   คาํวํา พระราชบญัญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542  

    ซึง่ผมไมไํดก๎ลาํวถงึพระราชบญัญัตติัวนี้ในวันทีป่ระชุมวันนัน้  ทีผ่มกลาํวถงึนัน้  

   เปน็ระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย วําดว๎ยการพัสดุของหนวํยการบริหารราชการ  

   สวํนทอ๎งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ๎ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ.2553 ตอ๎งกราบเรียน  

   ทาํนประธานสภาฯ ไดพ๎จิารณาแกไ๎ขเร่ืองระเบยีบ เพราะวันนัน้ผมไมไํดก๎ลาํวถงึ  

   ระเบยีบศาลปกครอง  ขอบคณุครับ    

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ขอขอบคณุคะํ  เมือ่สักครํู ทาํน ชานล  ธนระพโีชต ิ สมาชกิสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล ไดข๎อแกไ๎ข คาํวํา พระราชบญัญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง  

    พ.ศ.2542  เปน็คาํวํา ระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย วําดว๎ยการพัสดุของหนวํย  

   การบริหารราชการสวํนทอ๎งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ๎ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ.2553  

      ดฉิันขอมตทิีป่ระชุมดว๎ยคะํ   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําดว๎ยขอ๎บงัคบั  

   การประชุมสภาทอ๎งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ๎ ๓๓  วรรคสอง  การแกไ๎ขถอ๎ยคาํในรายงาน  

   การประชุมให๎   กระทาํโดยมตขิองทีป่ระชุมสภาทอ๎งถิน่  ดังนัน้ดฉิันขอมตทิีป่ระชุม  

   ดว๎ยคะํ  ใครเหน็ชอบการแกไ๎ขถอ๎ยคาํกรุณายกมอืดว๎ยคะํ  (เหน็ชอบถูกตอ๎ง)  

     สมาชกิทาํนใดจะแกไ๎ขอีกหรือไมคํะํ   ขอเชญิทาํนจรินันท๑  เกยีรตชิัยพัฒน คะํ  

นายจรินันท์  เกียรติชยัพัฒน กราบเรียนทาํนประธานสภา  ทาํนนายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ   ทาํนสมาชกิ  

สมาชกิสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผ๎ูทรงเกยีรต ิ ประธานชุมชน และผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน  

   ขอแกไ๎ขหนา๎ที ่28  ในคาํพูดเขยีนวําทาํนนพดล  พลภเูขยีว  แตเํปน็คาํอภปิรายของ  

   ทาํนคาํพันธ๑  สดีอนซา๎ย อันนี้แกไ๎ขใหถ๎ูกตอ๎งดว๎ยครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ขอขอบคณุคะํ เมือ่สักครํู ทาํน จรินันท๑  เกยีรตชิัยพัฒน  สมาชกิสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล ไดข๎อแกไ๎ข คาํวํา นายนพดล  พลภเูขยีว  เปน็คาํวํา นายคาํพันธ๑   สดีอนซา๎ย  

      ดฉิันขอมตทิีป่ระชุมดว๎ยคะํ   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําดว๎ยขอ๎บงัคบั  

   การประชุมสภาทอ๎งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ๎ ๓๓  วรรคสอง  การแกไ๎ขถอ๎ยคาํในรายงาน  

   การประชุมให๎   กระทาํโดยมตขิองทีป่ระชุมสภาทอ๎งถิน่  ดังนัน้ดฉิันขอมตทิีป่ระชุม  

   ดว๎ยคะํ  ใครเหน็ชอบการแกไ๎ขถอ๎ยคาํกรุณายกมอืดว๎ยคะํ  (เหน็ชอบถูกตอ๎ง)  



~ ๒๔ ~  

 

     สมาชกิทาํนใดจะแกไ๎ขอีกหรือไมคํะํ   (ไมมํ)ี ถา๎ไมมํ ี ตอํไปดฉิันขอมตทิีป่ระชุม   

   ทาํนใดเหน็ชอบรับรองการประชุมสภาเทศบาล    

                               - สมยัวิสามญั สมยัที ่๒ คร้ังที ่๑  ประจาํป ี๒๕๕๘ เมือ่วันที ่๒๑ กันยายน  ๒๕๕๘  

- สมยัวิสามญั สมยัที ่๒ คร้ังที ่๒ ประจาํป ี๒๕๕๘ เมือ่วันที ่๒๓ กันยายน  ๒๕๕๘  

                               - สมยัวิสามญั สมยัที ่๒ คร้ังที ่๓ ประจาํป ี๒๕๕๘ เมือ่วันที่   ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๘  

                               - สมยัวิสามญั สมยัที ่๓ ประจาํป ี๒๕๕๘  เมือ่วันที ่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

   กรุณายกมอืขึ้นคะํ   

มติท่ีประชมุ       รับรองเปน็เอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระท่ี  ๓ เรื่อง   การก าหนดสมัยประชมุสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ประจ าป ี ๒๕๕๙   

และสมัยประชมุสภาเทศบาล  สมัยแรก  ประจ าป ี ๒๕๖๐  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตอํไปดฉิันขอนาํเขา๎สูรํะเบยีบวาระที ่ ๓  การกาํหนดสมยั  

ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาล  ดฉิันขอเชญิทาํนเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจง  

 ระเบยีบกฎหมายใหส๎มาชกิสภาเทศบาลทราบดว๎ย  เชญิคะํ  

นายสวัุฒน์  สทุธิ   กราบเรียนทาํนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพและทาํน  

เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกยีรต ิ  ตามความในมาตรา  ๒๔  

 แหงํพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ๎ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ ๑๓)  

 พ.ศ.๒๕๕๒   กาํหนดไว๎วํา  ในปหีนึง่ใหม๎สีมยัประชุมสามญัสีส่มยั   

 สมยัประชุมสามญัคร้ังแรกและวันเร่ิมประชุมสมยัสามญัประจาํป ี       

      ใหส๎ภาเทศบาลกาํหนด  สมยัประชุมสามญัสมยัหนึง่ๆ ใหม๎กีาํหนด  

 ไมเํกนิสามสบิวัน  และขอ๎ ๑๑  (๒)  แหงํระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

 วําดว๎ยขอ๎บงัคบัการประชุมสภาทอ๎งถิน่  พ.ศ.๒๕๔๗  แกไ๎ขเพิม่เตมิ   

 (ฉบบัที๒่) พ.ศ.๒๕๕๔ กาํหนดไว๎วําสาํหรับเทศบาล ใหส๎ภาเทศบาล  

 กาํหนดวําการประชุมสมยัสามญัประจาํปแีตลํะสมยัในปนีัน้จะเร่ิม  

 เมือ่ใดแตลํะสมยัในปนีัน้มกีาํหนดกีว่ันกับใหก๎าํหนดวันเร่ิมประชุม  

 สมยัสามญัประจาํปสีมยัแรกของปถีัดไปและมกีาํหนดกีว่ัน  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตามทีท่าํนเลขานุการสภาเทศบาล  ไดช๎ี้แจงระเบยีบกฎหมาย  

ประธานสภาเทศบาล  ใหท๎าํนสมาชกิทกุทาํนไดรั๎บทราบแลว๎นัน้  ดฉิันจะขอหารือทีป่ระชุมสภา  

 เทศบาลแหงํนี้วํา  มสีมาชกิทาํนใดทีจ่ะเสนอเวลาทีเ่หน็สมควรการกาํหนดเวลา  

 สมยัการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชญิคะํ ขอเชญิทาํนจริวด ี เจริญศลิป ์ คะํ  

 



~ ๒๕ ~  

 

ท่านจริวดี  เจรญิศิลป์     เรียนทาํนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ   คณะผ๎ูบริหาร   

รองประธานสภาเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาลผ๎ูมเีกยีรตทิกุทาํนคะํ  ดฉิันจริวด ี เจริญศลิป ์    

 รองประธานสภาเทศบาล  ดฉิันขอเสนอวันกาํหนดประชุมสามญั  

 ประจาํป ี๒๕๕๙  และสมยัประชุมสภาเทศบาล  สมยัแรก  ประจาํป ี ๒๕๖๐  

 ดังนี้ 

    1. วันเร่ิมสมยัประชุม  สมยัสามญั  สมยัที ่๒  ประจาํป ี ๒๕๕๙  

 เร่ิมตัง้แตวํันที ่ ๑ เดอืน  มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ถงึวันที ่ ๓๐  เดอืน  มนีาคม  

 พ.ศ.   ๒๕๕๙  มกีาํหนดไมเํกนิ  ๓๐  วัน  

   2. วันเร่ิมสมยัประชุม  สมยัสามญั  สมยัที ่๓  ประจาํป ี ๒๕๕๙   

 เร่ิมตัง้แตวํันที ่๑ เดอืน มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถงึวันที ่๓๐ เดอืน มถิุนายน  

 พ.ศ.   ๒๕๕๙  มกีาํหนดไมเํกนิ  ๓๐  วัน 

   3. วันเร่ิมสมยัประชุม  สมยัสามญั  สมยัที ่๔  ประจาํป ี ๒๕๕๙ 

 เร่ิมตัง้แตวํันที ่๑ เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ถงึวันที ่ ๓๐  เดอืน  สงิหาคม   

 พ.ศ.   ๒๕๕๙   มกีาํหนดไมเํกนิ  ๓๐  วัน  

   4. วันเร่ิมสมยัประชุม  สมยัสามญั  ประจาํป ี ๒๕๖๐  สมยัแรก   

 เร่ิมตัง้แตวํันที ่๑ เดอืน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐   ถงึวันที ่ ๓๐  เดอืน  มกราคม   

 พ.ศ.๒๕๖๐  มกีาํหนดไมเํกนิ  ๓๐  วัน  คะํ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ทีจ่บไปแลว๎นัน้ก็คอืทาํนจริวด ี เจริญศลิป ์   ไดเ๎สนอวัน 

ประธานสภาเทศบาล  เวลากาํหนดสมยัประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั ประจาํป ี ๒๕๕๙  

 และสมยัสามญั  สมยัแรก  ประจาํป ี ๒๕๖๐  ขอผ๎ูรับรองดว๎ยคะํ  

 (รับรองถูกตอ๎ง) มสีมาชกิทาํนใดเหน็เปน็อยํางอื่นมไีหมคะํ  (ถา๎ไมมํ)ี  ไมมํี    

 ดฉิันจะขอมตทิีป่ระชุมสภาสมาชกิทาํนใดเหน็ชอบการกาํหนด  

 สมยัประชุมสภาเทศบาล  ตามทีท่าํนจริวด ี เจริญศลิป ์ เสนอโปรดยกมอืขึ้นคะํ  

มติท่ีประชมุ    เห็นชอบเปน็เอกฉันท์  คือให้ก าหนดสมัยประชมุสภาเทศบาล   

 ดังนี้  

๑.  วันเริ่มสมัยประชมุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจ าป ี ๒๕๕๙  

 เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑ เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน  มีนาคม  

 พ.ศ.   ๒๕๕๙  มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

๒.  วันเริ่มสมัยประชมุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจ าป ี ๒๕๕๙   

 เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  ถึงวันท่ี ๓๐  เดือน   

 มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

๓.  วันเริ่มสมัยประชมุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจ าป ี ๒๕๕๙ 

 เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือน  สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน   

 สงิหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 



~ ๒๖ ~  

 

๔.  วันเริ่มสมัยประชมุ  สมัยสามัญ  ประจ าป ี ๒๕๖๐  สมัยแรก   

 เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐   ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน   

 มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙  มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน   

ระเบยีบวาระท่ี  ๔ เรื่อง ญัตติท่ี ๑ /๒๕๕๙   เรื่อง  การคัดเลอืกสมาชกิสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่                   

   เพือ่แต่งต้ังเปน็คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบา้นไผ่ และ  

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบา้นไผ่   

   (กองวิชาการและแผนงาน)  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ขอเชญิทาํน  ดร.นายแพทย๑เปรมศักดิ ์ เพยียุระ  นายกเทศมนตรี   

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชญิคะํ          

ดร.นพ.เปรมศักดิ์  เพยียุระ   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  

นายกเทศมนตร ี ผ๎ูทรงเกยีรต ิ ประธานชุมชนทกุชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน  

  ดว๎ยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  และคณะกรรมการ  

 ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ ทีส่มาชกิสภาทอ๎งถิน่ 

   คดัเลอืก จาํนวน ๒ ชุดๆ ละ ๓ คน รวมทัง้สิ้น ๖ คน จะครบวาระการดาํรง 

   ตาํแหนงํ ในวันที ่ ๑๔  มถิุนายน  ๒๕๕๙  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

 วําดว๎ยการจดัทาํแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘   

 หมวด ๑  ขอ๎ ๘ (๓) และหมวด ๖ ขอ๎ ๒๘ (๑)  ใหม๎วีาระอยํูในตาํแหนงํคราว  

 ละสองปแีละอาจไดรั๎บการคดัเลอืกอีกได๎  

  ดังนัน้  เพือ่ใหเ๎ปน็ไปตามระเบยีบฯ  และเพือ่ใหเ๎กดิผลสัมฤทธิท์ีเ่ปน็ 

   รูปธรรมในการบริหารจดัการของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  เหน็ควรใหม๎กีาร  

   ดาํเนนิการคดัเลอืกตัวแทนสมาชกิสภาเทศบาลฯ ดังนี้ 

                  ๑.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ   

                        - สมาชกิสภาทอ๎งถิน่ทีส่ภาทอ๎งถิน่คดัเลอืก  จาํนวน  ๓  คน  

 ๒. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

                        - สมาชกิสภาทอ๎งถิน่ทีส่ภาทอ๎งถิน่คดัเลอืก  จาํนวน  ๓  คน  

    จงึเรียนมาเพือ่โปรดนาํเสนอสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  เพือ่ใหส๎มาชกิสภา 

   เทศบาล คดัเลอืก จาํนวนคณะกรรมการ จาํนวน ๒ ชุดๆ ละ ๓ คน รวมทัง้สิ้น  

   ๖ คน  และแตงํตัง้เปน็คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  และ  

   คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ใหม๎วีาระ 

   อยํูในตาํแหนงํคราวละสองป ีตอํไป    

           ขอแสดงความนับถอื 

            เปรมศักดิ ์ เพยียุระ  

        (นายเปรมศักดิ ์ เพยียุระ)  

       นายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ 



~ ๒๗ ~  

 

                   

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  ตามทีจ่บลงไปนัน้ เปน็ญัตตเิร่ือง ขอเสนอการคดัเลอืกสมาชกิสภา  

ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  เพือ่แตงํตัง้เปน็คณะกรรมการพัฒนาทอ๎งถิน่และ  

 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

 (กองวิชาการฯ)จงึตอ๎งมกีารคดัเลอืกสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ   

 เพือ่แตงํตัง้เปน็คณะกรรมการเกีย่วกับการวางแผนพัฒนาทอ๎งถิน่ ทัง้ ๒ ชุด  

 กอํนทีจ่ะมกีารคดัเลอืกขอเชญิทาํนเลขานุการสภาเทศบาลไดช๎ี้แจงระเบยีบ

 และแนวทางปฏบิตัใิหท๎าํนสมาชกิสภาเทศบาลไดรั๎บทราบดว๎ย ขอเชญิทาํน

 เลขานุการสภาเทศบาลคะํ  

นายสวัุฒน์  สทุธิ    เรียนทาํนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ และทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรต ิ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วําดว๎ยการจดัทาํแผนพัฒนา  

 ขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ ขอ๎  ๘  (๓)   

 คณะกรรมการพัฒนาทอ๎งถิน่   และหมวด ๖ ขอ๎  ๒๘ (๑)  คณะกรรมการ  

 ตดิตามและประเมนิแผนพัฒนาทอ๎งถิน่ กาํหนดสภาทอ๎งถิน่คดัเลอืกสมาชกิ 

 สภาทอ๎งถิน่เพือ่แตงํตัง้เปน็คณะกรรมการชุดละ ๓ คน  โดยใหด๎าํเนนิการตาม 

 แนวทาง เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําดว๎ยการจดัทาํ  

 แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้  

    ๑.  ประชุมสภาทอ๎งถิน่  โดยอาจดาํเนนิการในสมยัประชุมสามญั  

     หรือสมยัประชุมวิสามญัหรือเชญิประชุมเปน็กรณีพเิศษ  ตามความเหมาะสม  

   โดยมหีนังสอืเชญิประชุมพร๎อมแจง๎วัตถุประสงค๑ของการประชุมใหช๎ัดเจน  

    ๒.  การประชุมตอ๎งมสีมาชกิสภาทอ๎งถิน่เขา๎รํวมไมนํอ๎ยกวํากึง่หนึง่  

    ๓.  การเสนอชื่อสมาชกิสภาทอ๎งถิน่ตอํทีป่ระชุม  ตอ๎งมผ๎ูีรับรอง  

   จาํนวนอยํางนอ๎ย  ๒  คน  และผ๎ูซึง่ไดรั๎บการเสนอชื่อตอ๎งอยํูในทีป่ระชุม  

     และตอ๎งใหค๎วามยินยอม  

    ๔.  ในการเสนอชื่อ  หากมกีารเสนอชื่อครบพอดตีามจาํนวนใหถ๎อื 

   วําบคุคลทีไ่ดรั๎บการเสนอชื่อนัน้ไดรั๎บการคดัเลอืก  หากมกีารเสนอชื่อ  

     เกนิจาํนวนคณะกรรมการทีก่าํหนด  ใหป๎ระธานทีป่ระชุมแจง๎ใหผ๎ู๎เขา๎รํวม  

     ประชุมคดัเลอืกผ๎ูทีไ่ดรั๎บการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใชว๎ิธเีขยีน  

     ชื่อตัวและชื่อสกุลผ๎ูทีไ่ดรั๎บการเสนอชื่อลงในบตัรคะแนนทีป่ระธานที ่ 

   ประชุมมอบใหไ๎ดไ๎มเํกนิตามจาํนวนทีก่าํหนด  

    ๕.  ใหป๎ระธานในทีป่ระชุมแตงํตัง้สมาชกิสภาทอ๎งถิน่ทีอ่ยํูในที ่ 

   ประชุมและมไิดเ๎ปน็ผ๎ูไดรั๎บการเสนอชื่อจาํนวนไมเํกนิสามคน เปน็กรรมการ  

                               ตรวจนับคะแนน เมือ่ตรวจนับคะแนนแลว๎ ใหผ๎ู๎ทีไ่ดรั๎บคะแนนสูงสุดตามลาํดับ    

                               เปน็ผ๎ูไดรั๎บการคดัเลอืกจนครบจาํนวนทีก่าํหนด ในกรณีทีม่ผ๎ูีไดค๎ะแนนใน  



~ ๒๘ ~  

 

   ลาํดับเดยีวกันหลายคน ทาํใหไ๎มสํามารถคดัเลอืกได ๎ใหท๎ีป่ระชุมจดัใหม๎กีาร 

   ลงคะแนนใหมเํฉพาะในลาํดับทีม่คีะแนนเทาํกัน ถา๎ลงคะแนนคร้ังทีส่องแลว๎  

   ปรากฏวําไดค๎ะแนนเทาํกันอีก  ใหใ๎ชว๎ิธกีารจบัสลากตามทีป่ระธานในทีป่ระชุม 

     กาํหนด 

    ๖.  ใหป๎ระธานสภาทอ๎งถิน่  มหีนังสอืแจง๎ผลการคดัเลอืกใหผ๎ู๎บริหาร 

   ทอ๎งถิน่รับทราบเพือ่ออกคาํสัง่แตงํตัง้ตอํไป     

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้ เปน็เร่ืองระเบยีบและแนวทางปฏบิตัใินการ 

ประธานสภาเทศบาล คดัเลอืกสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  เพือ่แตงํตัง้เปน็คณะกรรมการพัฒนา  

 เทศบาลและคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืง  

 บา๎นไผํ   

   ดฉิันจะขอหารือทีป่ระชุมวําจะใหค๎นเดมิเปน็คณะกรรมการเหมอืนเดมิ  

 ดไีหมคะํ ซึง่ชุดเดมิ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  จาํนวน  ๓  ทาํน

 ประกอบดว๎ย  

   ๑.  นายภานุมาศ  หลา๎มณี  

   ๒.  นายชานล  ธนระพโีชติ  

    ๓.  นายสงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑  

    คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

 จาํนวน  ๓  ทาํน  ประกอบดว๎ย  

   ๑.  นายเกษม  ชวฤทธิ์  

   ๒.  นายผําน  ไทยรัก  

    ๓.  นางสาวสุมาล ี แถสูงเนนิ  

 สมาชกิทาํนใดจะเสนอเปน็อยํางอื่นไมคํะํ  ขอเชญิทาํน ภาณุมาศ  หลา๎มณี  คะํ 

นายภาณุมาศ  หลา้มณี   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน   

   ผมเหน็วําการคดัเลอืกคณะกรรมการทัง้ 2  คณะ นัน้ มคีวามสาํคญัเกีย่วกับ  

   การดาํเนนิงานของทางเทศบาลอยํูไมนํอ๎ย  เพราะฉะนัน้ผมจงึเหน็วํา  

   เมือ่คณะกรรมการชุดเดมิจะหมดวาระในเดอืนมถิุนายนนี้ก็เหน็ควรทีจ่ะมกีาร  

   เลอืกตัง้ใหมทํัง้ 2 คณะ ถา๎ทาํนเหน็วําคนเดมิทาํหนา๎ทีไ่ดด๎ทีาํนก็สามารถทีจ่ะ  

   เลอืกเขาได ๎ แตผํมขออนุญาตนาํเสนอทาํนประธานสภาเทศบาล  วําทัง้  2 คณะ  

     คณะละ 3 คน  เรามสีมาชกิสภาเทศบาลอยํู  3 เขต พอด ี เพราะฉะนัน้ในแตลํะ  

   คณะผมก็อยากจะใหม๎สีมาชกิสภาเทศบาลของเราไดรํ๎วมเปน็คณะกรรมการ  

   เขตละ 1 คน  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  มี สมาชกิทาํนใดจะเสนอเปน็อยํางอื่นหรือไมคํะํ   

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชญิทาํนคาํพันธ๑  สดีอนซา๎ย คะํ  

นายค าพันธ์  สดีอนซ้าย   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 



~ ๒๙ ~  

 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   ผมก็มขีอ๎เสนอวําในคณะกรรมการทัง้ 2 ชุด ดังกลาํวทีจ่ะหมดวาระในเดอืนมถิุนายน  

    2559  นัน้  ผมเหน็วําสมาชกิทัง้ 2 คณะ ทีท่าํหนา๎ทีเ่ปน็กรรมการทัง้ 2 คณะ  

    ปฏบิตังิานไดด๎มีาโดยตลอดก็ขอยังคงไว๎ชุดเดมิครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล มสีมาชกิทาํนใดจะเสนอเปน็อยํางอื่นหรือไมคํะํ  ถา๎ไมมํี  ในเมือ่ความคดิเหน็  

ประธานสภาเทศบาล  แตกตาํงกันอยํางนี้ก็อยากจะใหท๎าํนทีเ่สนอชื่อชุดเดมิ เสนอเปน็รายคนมาเลยคะํ  

   ขอเชญิทาํนจริวด ี เจริญศลิป ์คะํ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   สาํหรับดฉิันจะขอเสนอชื่อคณะกรรมการชุดเดมิทัง้ 2 ชุด  ชุดแรก คณะกรรมการ  

   พัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ซึง่ประกอบไปดว๎ย  

    1.นายภาณุมาศ หลา๎มณี  

    2.นายชานล  ธนระพโีชติ  

    3.นายสงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑  

   นี้คอืชุดทีห่นึง่คะํ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล อยํางนัน้ชุดที ่1 ทีค่ณุจริวด ี เจริญศลิป ์ เสนอมานะคะํ  ชุดที ่1 คอื  

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  จาํนวน  3 ทาํน  ประกอบดว๎ย  

    1.นายภาณุมาศ หลา๎มณี  

    2.นายชานล  ธนระพโีชติ  

    3.นายสงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑  

   มสีมาชกิทาํนใดเหน็ดว๎ยกรุณายกมอืขึ้นคะํ  ขอผ๎ูรับรองดว๎ยคะํ  รับรองถูกตอ๎ง  

   (เหน็ชอบเปน็เอกฉันท๑)     มทีาํนใดจะเสนอเปน็อยํางอื่นหรือไมคํะํ  

   ขอเชญิทาํนภาณุมาศ  หลา๎มณี  คะํ    

นายภาณุมาศ  หลา้มณี   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน   

   ไมร๎ูํทาํนจะรีบร๎อนไปไหน  เมือ่สักครํูมผ๎ูีเสนอ 2 อยําง  ไมเํหมอืนกัน  

   ผมเสนอวําคณะกรรมการทีจ่ะมาทาํหนา๎ทีต่รงนี้ ควรทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้กันใหม ํ  

   ขออนุญาตเอํยนาม ทาํนคาํพันธ๑  สดีอนซา๎ย  บอกวําคงไว๎ชุดเดมิ  ทาํนไมไํด๎  

   ถามสมาชกิทีน่ัง่อยํูตรงนี้ทัง้ 18 คน เลยวําจะเอาชุดเกาํหรือชุดใหม ํจะเอาของใคร  

    เหน็ชอบของใคร ทาํนตอ๎งถามวําจะเอาแบบไหนจะเลอืกตัง้ใหมหํรือวําจะเอาชุดเดมิ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ก็นี้ไงคะํ ถงึถามไว๎เปน็ชุดไง  แลว๎ถงึใหพ๎วกคณุยกมอื ในเมือ่มนัเหน็ตาํง  

ประธานสภาเทศบาล  2 คน  ของคณุก็คดิวําจะตอ๎งเลอืกตัง้ใหม ํ แตเํขาเอาชุดเดมิ  ใครเหน็ดว๎ย   

   ถา๎คณุไมเํหน็ดว๎ยก็ไมตํอ๎งยกมอืก็แคนํัน้  ถา๎ทัง้  18  คน  ถา๎ไมเํหน็ดว๎ยคณุก็ไมํ  

   ตอ๎งยกมอื  ถา๎เหน็ดว๎ยเขายกมอืมากกวําก็คอืเขาก็เปน็ฝุายชนะก็ควรจะเอาตามนัน้  



~ ๓๐ ~  

 

     ใชไํหมคะํ  ขอเรียนเชญิทาํนจริะบรูณ๑  ปญัญารัตนวงศ๑  คะํ  

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  

รองนายกเทศมนตร ี ผ๎ูทรงเกยีรต ิ ประธานชุมชนทกุชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน  

   ในการเลอืกคณะกรรมการการพัฒนาคอืวําอยากเรียนใหท๎าํนสมาชกิไดรั๎บทราบ  

   ในแนวความคดิเหน็  แตลํะบคุคลถอืวําตาํงแนวตาํงความคดิ  แตวํํามสีมาชกิได๎  

   เสนอชื่อมาก็คอืวําไมไํดช๎ุดเกาํ ชุดใหมอํะไรลักษณะนี้  เพราะวําเปน็ผ๎ูเสนอขึ้นมา  

   ถา๎ทาํนไมเํหน็ดว๎ยทาํนก็คดัคา๎น  ถา๎ทาํนเหน็ดว๎ยทาํนก็ยกมอืเทาํนัน้  ไมไํดช๎ุดเกาํ  

   ชุดใหม ํแตวํําเปน็การเสนอชื่อ  กราบเรียนใหท๎ีป่ระชุมไดรั๎บทราบครับ  มสีมาชกิ  

   ไดเ๎สนอชื่อทาํนสมาชกิ และมสีมาชกิในทีป่ระชุมเหน็ดว๎ยก็ถอืวําไมไํดเ๎ปน็ชุดเกาํ  

   ชุดใหม ํ คอื เปน็การพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํคณะนี้เปน็คณะ ๆ  ถา๎ทาํนไมเํหน็  

   ดว๎ยหรือวําทาํนจะถอน ทาํนก็มสีทิธิน์ะครับ  ขอบคณุครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล มสีมาชกิทาํนใดทีจ่ะเสนอเปน็อยํางอื่นหรือไมคํะํ  ออกความเหน็มาเลยก็ได๎  

ประธานสภาเทศบาล  คะํ  ถา๎ไมมํ ี สรุปวํา  3  ทาํน  ทีเ่ปน็คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ คอื  

    นายภาณุมาศ  หลา๎มณี  นายชานล  ธนระพโีชต ิ และ นายสงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑  

     ตอํไปเปน็คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ   

   ขอเชญิทาํนจริวด ี เจริญศลิป ์ คะํ  

นางสาวจริวดี  เจรญิศิลป์   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   ตอํไปดฉิันจะเสนอชื่อคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล  

   เมอืงบา๎นไผํ  จาํนวน 3  ทาํน คะํ  

    1.นายเกษม ชวฤทธิ์  

    2.นายผําน ไทยรัก  

    3.นางสาวสุมาล ี แถสูงเนนิ    ขอบคณุคะํ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ขอผ๎ูรับรองดว๎ยคะํ  รับรองถูกตอ๎ง  มทีาํนใดจะเสนอเปน็อยํางอื่นหรือไมคํะํ    

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชญิทาํนบญุเหลอื  เร่ืองลอื  คะํ    

นายบญุเหลอื  เรื่องลอื    เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   คณะกรรมการทัง้ 6  ทาํน  อยํูในพื้นทีห่มด  ผมอยากใหเ๎ปน็เอกฉันท๑และถามตรง ๆ  

    เลยวําสมาชกิจะรับหนา๎ทีไ่หม  ถา๎ไมรัํบก็เลอืกคนใหมขํึ้นมาแทน เพราะวําปใีหมแํลว๎  

   อะไรใหม ํๆ ไปเถอะครับ  เพราะวํามนัจะไดด๎ ีคนเกาํก็มคีวามคดิอยํางนี้ แตคํนใหมกํ็  

   จะมคีวามคดิอีก  ผมวําจะดกีวําไหมครับ  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ดฉิันจะถามตามทีท่าํนเสนอมาคะํ  เอาคณะที ่ 2  กอํนเลย  คณะกรรมการ  

ประธานสภาเทศบาล  ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ทีท่าํนจริวด ี เจริญศลิป์  

     เสนอมานี้  ดฉิันจะถามทาํนเกษม  ชวฤทธิ ์ ดูวําทาํนยินดทีีจ่ะรับตาํแหนงํนี้หรือไมคํะํ  



~ ๓๑ ~  

 

นายเกษม  ชวฤทธิ ์   เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   กระผมยินดรัีบตาํแหนงํครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตอํไป ทาํนผําน  ไทยรัก  คะํ  

ประธานสภาเทศบาล   

นายผ่าน  ไทยรัก    เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   กระผมยินดรัีบตาํแหนงํครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตอํไป ทาํนสุมาล ี แถสูงเนนิ  คะํ  

ประธานสภาเทศบาล   

นางสาวสมุาล ี แถสงูเนนิ    เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   ดฉิันยินดรัีบตาํแหนงํคะํ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  มทีาํนใดจะเสนอเปน็อยํางอื่นหรือไมคํะํ  ถา๎ไมมํ ี ก็จะ ขอมตทิีป่ระชุม สภา  

ประธานสภาเทศบาล  แหงํนี้  ทาํนใดเหน็ชอบคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ  

 ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล โปรดยกมอืขึ้น (เหน็ชอบเปน็เอกฉันท๑)  

  เมือ่ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบการคดัเลอืกสมาชกิสภาเทศบาลแลว๎  ลาํดับตอํไปจะมี  

 หนังสอืแจง๎ใหน๎ายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํรับทราบ  และดาํเนนิการออกคาํสัง่  

 แตงํตัง้ตอํไป  

มติท่ีประชมุ    เห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

ระเบยีบวาระท่ี  ๕ เรื่อง ญัตติท่ี ๒ / ๒๕๕๙ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนท่ีดินท่ีมีผู้อุทิศให้

   เทศบาลเมืองบา้นไผ่ (กองการศึกษา)  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ระเบยีบวาระที ่ ๕  ญัตตขิอความเหน็ชอบรับโอนทีด่นิทีม่ผ๎ูีอุทศิให ๎

ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ (กองการศกึษา)  ขอเรียนเชญิคณะผ๎ูบริหารคะํ  

นายเปรมศักดิ์  เพยียุระ เรียนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรติ     

นายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน  

    ขา๎พเจา๎ขอเสนอญัตตติอํสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ เพือ่ขอความเหน็ชอบ 

   ในการรับบริจาคทีด่นิใหเ๎ทศบาลเมอืงบา๎นไผํ เพือ่ใชใ๎นการกอํสร๎างและจดัตัง้ 

   บา๎นพทิกัษ๑บคุคลออทสิตกิ เนือ่งดว๎ย นางจรีพันธุ๑  ตันมณี  สัญชาตไิทย อยํู 

   บา๎นเลขที ่๙๙/๙ หมูทํี ่๔ ถนนอนามยั ตาํบลในเมอืง อําเภอเมอืงขอนแกนํ  

   จงัหวัดขอนแกนํ  ไดแ๎จง๎ความประสงค๑อุทศิทีด่นิตามหลักฐานโฉนดทีด่นิ       

   (น.ส.๔จ) เลขที ่๔๙๑๐๘ เลมํ ๔๙๒ หนา๎ ๘ เลขทีด่นิ ๓๘ หนา๎สาํรวจ ๑๐๔๐๖  

   ระวางรูปถาํยทางอากาศ หมายเลข ๕๕๔๑ III ๕๖๗๔-๑ ตาํบลบา๎นไผํ        

   อําเภอบา๎นไผํ จงัหวัดขอนแกนํ เนื้อทีด่นิเปน็จาํนวน ๔ ไรํ ๒ งาน ๔๑ ตารางวา  



~ ๓๒ ~  

 

   โดยจะอุทศิทีด่นิบางสวํน จาํนวน ๒ งาน ๔๑ ตารางวาใหก๎ับเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

   โดยมวีัตถุประสงค๑เพือ่ใหเ๎ทศบาลเมอืงบา๎นไผํใชพ๎ื้นทีใ่นการกอํสร๎างและจดัตัง้ 

   บา๎นพทิกัษ๑บคุคลออทสิตกิทีอ่ยํูในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ    

    ดว๎ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วําดว๎ยการพัสดุของหนวํยการบริหาร 

   ราชการสวํนทอ๎งถิน่ พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบบัแกไ๎ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๙) พ.ศ.๒๕๕๓  

   หมวด ๒ การจดัหา ขอ๎ ๙ “ในกรณีทีม่ผ๎ูีอุทศิพัสดุใหเ๎ปน็กรรมสทิธิแ์กหํนวํยการ 

   บริหารราชการสวํนทอ๎งถิน่ หรือใหส๎ทิธอัินเกีย่วกับพัสดุหรือมอบใหเ๎ปน็ผ๎ูดูแล 

   พัสดุนัน้ ถา๎การกระทาํดังกลาํวมเีง่ือนไขหรือมภีาระตดิพัน หนวํยการบริหาร 

   ราชการสวํนทอ๎งถิน่จะรับเอาพัสดุหรือสทิธนิัน้ ๆ ไดต๎อํเมือ่ไดรั๎บความเหน็ชอบ 

   จากสภาหนวํยการบริหารราชการสวํนทอ๎งถิน่นัน้”  

    ดังนัน้ เทศบาลเมอืงบา๎นไผํ จงึเสนอญัตตเิพือ่ขอความเหน็ชอบรับบริจาค 

  ทีด่นิ จาํนวน ๒ งาน ๔๑ ตารางวา เพือ่ใชต๎ามวัตถุประสงค๑ดังกลาํวขา๎งตน๎  

  โดยนางจรีพันธุ๑  ตันมณี จะดาํเนนิการแบงํแยกทีด่นิและจดัทาํหนังสอืเอกสาร 

  สทิธิใ์หก๎ับเทศบาลเมอืงบา๎นไผํตอํไป 

    จงึเรียนมาเพือ่โปรดนาํเสนอตอํสภาเทศบาลพจิารณาใหค๎วามเหน็ชอบ 

              ขอแสดงความนับถอื  

                    เปรมศักดิ ์  เพยียุระ  

                                                                 (นายเปรมศักดิ ์  เพยียุระ)  

                                                                นายกเทศมนตรีเมอืงบา๎นไผํ  

นายเปรมศักดิ์  เพยียุระ ขออนุญาตชี้แจงเพิม่เตมิครับ     

นายกเทศมนตร ี  กราบเรียนทาํนประธานสภาฯ วําการทีม่ผ๎ูีมจีติศรัทธาไดบ๎ริจาคทีด่นิ  

   จาํนวน  2 งาน  41 ตารางวา  นับวําไมใํชเํร่ืองงําย ๆ เลยในยุคนี้  เพราะทีด่นิ  

   ของบา๎นไผํเรามรีาคาสูงมาก และพื้นทีต่รงนี้ก็อยํูในยํานการศกึษา อยํูใกลช๎ดิกับ  

   วัดโพธิช์ัย และใกลช๎ดิกับโรงเรียนเทศบาลบา๎นไผํ  ซึง่หากทางสมาชกิสภาเทศบาล  

   เหน็ชอบ  ทางเทศบาลก็จะไดน๎าํทีด่นินี้มาปรับเปน็พื้นทีจ่ดัทาํบา๎นพักออทสิตกิ  

   ซึง่เปน็บคุคลพเิศษทีส่ามารถทีจ่ะดูแลใหเ๎ปน็ปกตไิด ๎และในประวัตทิีผ่มศกึษา  

   เกีย่วกับเด็กในกลุมํนี้  เด็กออทสิตกิไมใํชคํนพกิาร แตสํามารถพัฒนาใหเ๎ปน็อัจฉริยะ  

   บคุคลได ๎ ซึง่ถา๎หากวําเรามแีนวทางการไดจ๎ดัทาํบา๎นพักออทสิตกิ เราก็จะเปน็  

   เทศบาลทีก่า๎วหนา๎ในเชงิของการดูแลพีน่อ๎งประชาชน  เนือ่งจากบคุคลกลุมํนี้  

   มอียํูทกุพื้นที ่ เพยีงแตจํะมคีนเขา๎ใจในการดูแลหรือไม ํ ซึง่กรณีนี้ก็นับวําเปน็โชคดี  

   ทีท่าํนรองนายกฯ ฝุายการศกึษา ทาํนอาจารย๑นริศ  อินทรคาํแหง  ทาํนเคยดูแล  

     สมยัทาํนเปน็ผ๎ูอํานายการโรงเรียนบา๎นไผํประถมศกึษาหรือขก.10  ซึง่ดูแลเด็ก  

   ทีม่ลีักษณะพเิศษรํวมกับเด็กปกต ิและมหีนวํยงานทีม่ารํวมมอืกับเรา  ไมเํฉพาะ  

   แตใํนหนวํยของการศกึษาก็จะมทีางมหาวิทยาลัย และทางโรงพยาบาลเขา๎มา  

   รํวมมอืดว๎ย  ซึง่จะเปน็ประโยชน๑อยํางย่ิงตอํการพัฒนาบา๎นเมอืงของเราในอนาคต  



~ ๓๓ ~ 

 

   ตอํไปครับ  จงึเรียนทาํนประธานเพือ่ประกอบรายระเอียดในการอภปิรายหรือ  

   ขอความเหน็ชอบกับทาํนสมาชกิครับ  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล คะํตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็  ญัตตขิอความเหน็ชอบรับโอนทีด่นิทีม่ผ๎ูี 

ประธานสภาเทศบาล อุทศิใหเ๎ทศบาลเมอืงบา๎นไผํ (กองการศกึษา) มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายหรือ 

      ไมคํะํ  ขอเชญิ ทาํนสงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑  คะํ 

นายสง่ศักดิ์  เกียรติปกรณ์ เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   ผมก็เหน็ดว๎ยทีม่ผ๎ูีบริจาค  แตกํอํนนี้ม ี 88 แปลง  ตอนนี้จะม ี 89  แลว๎   

   บางแปลงก็เอาไปทาํประโยชน๑ในการพัฒนาของหนวํยงานในดา๎นตาํง ๆ   

   บางทีก่็ยังวํางเปลาํอยํู   มผ๎ูีมจีติศรัทธา คอื  คณุจรีพันธุ๑  ทาํนไดม๎อบใหก๎็นับ  

   วําเปน็พระคณุอยํางสูง  อยํางทีท่าํนนายกฯ ไดพ๎ูดถงึวําเปน็โรงเรียนทีเ่ราจะให๎  

   ผ๎ูทีพ่ักพงิอาศัยมคีวามเปน็เลศิได ๎ แตผํมมาสงสัยตรงนี้ครับ  ผ๎ูบริจาคแจง๎มา  

   อยํางเรียบร๎อยอุทศิทีด่นิใหก๎ับทางเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ   ผมดูเมือ่สักครํูนี้  

   จงึเกดิความสงสัยจงึอยากจะขอถาม  จาํนวน  2 งาน 41 ตร.ว  แตใํนการเสนอ  

      เรียนผ๎ูอํานวยการกองการศกึษาโปรดพจิารณา  ดว๎ยนางจรีพันธุ๑  ตันมณี   

   มคีวามประสงค๑จะอุทศิทีด่นิ จาํนวน 2 งาน 85 ตร.ว  อันไหนมนัถูกตอ๎งครับ   

   ผมถามตรงนี้นดิเดยีว  อาจจะมอืไวไปนดิหนึง่  ทาํนทีม่เีอกสารอยํูในมอืก็ดู  

   ก็อยากจะใหต๎ัวเลขมนัแมนํ  ระหวําง  2 งาน 41 ตร.ว กับ 2 งาน  85 ตร.ว  นี้  

   อยํางไหนมนัถูกตอ๎ง  ขออนุญาตใหส๎มาชกิไดอ๎ภปิรายนดิหนึง่ครับ  อันนี้ไมไํดว๎ํา  

   อะไรกัน  ใหม๎าเถอะเทาํไหรํก็ชั่ง  ตัวเลขผิดแกไ๎ขได ๎ มคีวามยินดกีับคณะผ๎ูบริหาร  

   ทกุทาํน  เมือ่วานนี้  ผมขออนุญาตเอํยนาม  ผมกับทาํนนพดล  พลภเูขยีว  ก็อยากจะ  

   ไปดูสถานทีแ่หงํนี้  มนัอยํูทางเขา๎โรงเรียนตดิกับร้ัววัดพอดคีรับ  ปจัจบุนันี้เขาไมใํห๎  

   เฉพาะทีค่รับ  เขาใหน๎้ําดว๎ย  เพราะตรงนัน้เปน็สระ  เปน็แอํงน้ําแอํงใหญํเลย   

   แตเํราถมไดเ๎ดี๋ยวเปดิถนนตรงนัน้ตรงนี้เราทาํได ๎ ใหม๎าเถอะน้ําก็เอา  ดนิก็เอา   

   แตพํอดผีมเขา๎ไปกลับรถทีโ่รงเรียนก็มคีวามยินดเีปน็อยํางย่ิงครับ  เพราะวําสิง่ที่  

   ทาํนไดอ๎ภปิรายกันสมยัทีแ่ลว๎  โรงเรียนขึ้นเสาแลว๎ ไดผ๎ู๎รับเหมาทาํงานแลว๎  

    หอประชุมก็เร่ิมตอกเสาเข็มแลว๎  ผมเหน็แลว๎ปลื้มใจ  การบริหารจดัการงานอะไร  

   ตาํง ๆ มนัเรํงรีบเร็วไวแบบนี้  ลูกหลานเรามทีีเ่รียน  การเรียนถอืเปน็เร่ืองสาํคญั   

   ผมยินดดีว๎ย  ผมก็อยากใหท๎กุโครงการเปน็ไปแบบนี้  สร๎างไดส๎ร๎างเลย ทาํไดท๎าํเลย  

    บา๎นเมอืงเราก็จะเจริญรํุงเรืองสบืไป  ผมดใีจกับโรงเรียน และหอประชุมขึ้นแลว๎   

   ยังเหลอืตรงนี้กาํลังออกแบบหรือวําหาผ๎ูรับเหมากอํสร๎างกันอยํูครับ    ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํน สงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิราย ในสวํนนี้หรือไมํ (ไมมํ)ี  ถา๎ไมมํีดฉิันขอเรียนเชญิ  

   คณะผ๎ูบริหาร  ไดต๎อบคาํถามของสมาชกิสภาเทศบาลทีไ่ดเ๎รียนถามดว๎ยคะํ  

   ขอเรียนเชญิทาํนนริศ อินทรกาํแหง คะํ    



~ ๓๔ ~  

 

นายนรศิ  อินทรก าแหง  เรียนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรติ     

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน    ดใีจทีม่ทีาํนสมาชกิสภาทีล่ะเอียด  

   ชัดเจน  ทาํนไมไํดเ๎ฉพาะน้ํา  ทาํนจะไมไํดเ๎ฉพาะที ่ ทาํนจะไดอ๎ากาศดว๎ยครับ   

   ทีอ่ยํูบนผิวน้ําและผิวดนิ  ตัวเลขทีท่าํนซักถามมนัมคีวามเปน็ไปเปน็มาจนเจา๎หนา๎ที่  

   สับสนครับ  ก็ทาํใหท๎าํนเหน็ตัวเลข 2 ตัว  จริง ๆ เร่ิมจาก 3 งาน  เอาไปเอามา  

   เจตนาบริสุทธ๑ของผ๎ูบริจาคอยากบริจาคจริง ๆ  เพราะความเปน็ไปเปน็มาของ  

   คณุจรีพันธุ๑  เขาเดอืดร๎อนเร่ืองของบตุรของเขาทีเ่ปน็ออทสิตกิมานานนับหลายปแีลว๎  

     จนกระทัง่เขาผลักดันออทสิตกิเร่ืองนี้เปน็วาระของจงัหวัดขอนแกนํ  สูรํะดับวาระ  

   ของชาตจิากจดุทีเ่ขาเดอืดร๎อน  โชคดทีีม่าพบ ส.ส.เปรมศักดิ ์เพยียุระ สมยัแรก  

   ทีท่าํนเปน็  มาพบผมก็เปน็สวํนหนึง่ทีช่วํยเหลอืบรรเทาทาํน  ทาํนก็ไปตอํสูใ๎น  

   ระดับจงัหวัดจนกระทัง่โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยรับเร่ืองเหลาํนี้ เดนิทางมา  

   จนถงึทกุวันนี้  ทาํนจงึเจตนาดตีอํชาวบา๎นไผํครับ  ตัง้ใจจะใหจ๎ริง ๆ  อยากจะ  

   ใหม๎ากกวํานี้  แตพํอเจา๎หนา๎ทีต่ดิตอํไปตดิตอํมา  ทาํนก็กางแผนทีข่องทาํนทีเ่ปน็  

   แบบเอกสารสทิธิข์องทาํน  ทีอ่ยํูในมอืทาํนครับ  มนัม ี4 ไรํเศษ  เอาไปเอามา  

   ทาํนก็เลยใหเ๎ศษ  จากบอกวําใหป๎ระมาณ 3 งาน  มนัก็เหลอือยํู 2 งาน 85 ตร.ว  

     พอตอํมาทาํนก็คดิเกีย่วกับเร่ืองทีด่นิทีอ่ยํูดา๎นหลัง ของใครไมร๎ูํ ทราบแตเํพยีง  

   วําเปน็ทีด่นิทีม่บีคุคลทีอ่ยํูอาศัยอยํูในชุมชนนัน้แหละครับ  ทาํนก็เลยคดิวํานาํจะ  

   มทีางเขา๎ไป  ซึง่จะตอ๎งขอความกรุณาทางเทศบาลตอํเนือ่งในการทีจ่ะตอ๎งทาํ  

      เพราะฉะนัน้ตามระเบยีบทาํนใหเ๎ง่ือนไข คอื สร๎างบา๎นพทิกัษ๑ คอื ดูแลบคุคล  

   ออทสิตกิ  เราก็เลยตอ๎งเอาเขา๎มาตามทีท่าํนนายกฯ  อํานขอ๎ 9 ใหฟ๎ังเมือ่สักครํูนี้  

     ตอ๎งขอความเหน็ชอบจากทาํนครับ เพือ่สนองความเจตนาดขีองคณุจรีพันธุ๑   

   สรุปก็คอื  2  งาน  41 ตารางวา  มนัลดลงไปเร่ือย  ทาํนรีบอนุมตัคิรับ   

   มฉิะนัน้แลว๎อาจจะลดไปมากกวํานี้อีก  ขอบคณุครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ขอบคณุทาํนนริศ  อินทรกาํแหง  คะํ  ทีไ่ดช๎ี้แจงขอ๎ซักถามของสมาชกิสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายหรือไมคํะํ ขอเชญิทาํนบญุเหลอื  เร่ืองลอื  คะํ  

นายบญุเหลอื  เรื่องลอื  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   ทีด่นิทีจ่ะบริจาค  ผมก็เหน็ดดีว๎ยทีม่ผ๎ูีมจีติศรัทธาจะบริจาค  แตตํรงนี้มนัเปน็  

   ดา๎นหลังทีอ่ยํูตดิกับหอ๎งน้ําวัดโพธิช์ัยใชไํหมครับ  ทีเ่ปน็สระน้ํา สถานทีต่รงนี้  

   ผมก็ทราบ  แตทํีจ่ะทาํผมวําตอ๎งถมมาก ยังไมถํมก็ไดถ๎า๎ไมมํเีงิน เอาปลาไปปลอํย  

   ซะกอํน  แตลํะป ี แตกํอํนเขาปลอํยปลา จบัขายไดม๎ากทีเ่ดยีว  เพราะเปน็สระใหญํ  

     ผมก็เหน็ดดีว๎ยกับทางเทศบาลเราทีไ่ดรั๎บบริจาคเปน็สิง่ทีด่มีากก็ขอกราบ  

   ขอบพระคณุผ๎ูมจีติศรัทธา  ทางเทศบาลและสมาชกิสภาเทศบาลเราก็ขอขอบคณุ  

     ขอบคณุครับ 



~ ๓๕ ~  

 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํน บญุเหลอื   เร่ืองลอื    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายหรือไมคํะํ  (ไมมํ)ี  ถา๎ไมมํจีะขอมตทิีป่ระชุมสภาแหงํนี้   

   สมาชกิทาํนใดอนุมตั ิ ญัตตขิอความเหน็ชอบรับโอนทีด่นิทีม่ผ๎ูีอุทศิใหเ๎ทศบาล 

   เมอืงบา๎นไผํ (กองการศกึษา)   กรุณายกมอืขึ้นคะํ  

มติท่ีประชมุ       เห็นชอบเปน็เอกฉันท์  

ระเบยีบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  อื่น  ๆ   (ถ้ามี) 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายในระเบยีบวาระอื่น ๆ   

ประธานสภาเทศบาล หรือไมํ  ขอเรียนเชญิทาํนจริะบรูณ๑  ปญัญารัตนวงศ๑  คะํ   

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรติ     

รองนายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน    เนือ่งจากวาระอื่น ๆ  

   ผมอยากจะหารือกับทาํนสมาชกิ คอื ทาํนสมาชกิบอกวําใหต๎อบเปน็เขต ๆ    

   เพราะวําบางคร้ังเร่ืองสาธารณูปโภคมนัเหมอืน ๆ กัน  ผมก็อยากใหเ๎ขต 1  

   เขต 2 และ เขต 3  วาระอื่น ๆ ความเดอืดร๎อนของพีน่อ๎งประชาชนเปดิความ  

   ในใจออกมาเลย แลว๎ผมจะตอบทเีดยีวเลยจะไมตํอ๎งเสยีเวลา  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายในระเบยีบวาระอื่น ๆ   

ประธานสภาเทศบาล หรือไมํ  ขอเชญิทาํนจาํลอง  ทศทศิ  คะํ   

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

   สิง่ทีผ่มจะพูดวันนี้นะครับ  เปน็ความเดอืดร๎อนของประชาชน  เร่ืองหอกระจายขาํว  

    ทกุวันนี้เทศบาลพูดปาว ๆ เหลอืเกนิ ประชาชนเขารับความเดอืดร๎อน  บา๎นเขาหนี  

   ไปไมไํด ๎ เขาจะปดิก็ไมไํด ๎ ใชเ๎วลาใหม๎นันอ๎ย ๆ หนอํย  เขาก็บอกผํานมาทางผม  

     บอกวําพีเ่ขา๎ไปบอกใหห๎นอํย  ผมก็รับเร่ืองเขา๎มา ไมเํปน็ไรวันที ่ 14  มกราคม  

    2559 นี้   ผมประชุมสภา  เอาแตเํร่ืองทีม่นัเนน๎ ๆ  น้ําไมตํอ๎ง  โปรโมทตัวเอง  

   ไมตํอ๎ง เอาแตเํร่ืองหลัก ๆ ทีป่ระชาชนเขาเดอืดร๎อนจริง ๆ  และมขีาํวสารทีจ่ริง ๆ  

    กระดาษมหีนา๎หนึง่เราคดัหวัขอ๎สาํคญั ๆ เราลงไปแลว๎ประกาศใหเ๎ขาทราบ  

   เพราะวําบา๎นเขาอยํูบางทเีขาตอ๎งขับรถหนเีขาไมชํอบ เพราะมนัปดิไมไํด ๎  

   ถา๎เปน็รายการโทรทศัน๑เขาปดิได ๎ อันนี้มนัจาํยอมตอ๎งทนมนัไมไํดส๎ร๎างความสุข  

   ใหก๎ับประชาชน  มนัสร๎างความเดอืดร๎อนใหก๎ับประชาชน  เพราะฉะนัน้ฝากไว๎ดว๎ย  

   ครับ  ตอํมาเร่ือง IT  ตอนนี้เรามไีวฟายใหก๎ับชุมชน  ทีเ่กีย่วกับคอมพวิเตอร๑นะครับ  

     แตตํอนนี้มนัยังใชก๎ารอะไรไมไํดเ๎ต็มที ่ บางสวํนทีเ่ราทาํออกไปแลว๎  ไมไํดม๎ี  

   การประเมนิผลเลยวําประชาชนไดรั๎บตรงนี้ชัดเจนไหม  โครงการดแีตไํมไํดต๎าม  

     เพยีงแตวํําเปน็ตัวตัง้เอาไว๎เฉย ๆ  วําบา๎นไผํมไีวฟายฟรีแลว๎  เหมอืนทาํเปน็  

   ผักชโีรยหนา๎  อันนี้ไมชํอบนะครับ  เพราะฉะนัน้ถา๎เราจะทาํใหด๎ใีหม๎คีณุภาพ  

   ไปประเมนิผลดูสวิําประชาชนในพื้นทีเ่ขาไดรั๎บผลประโยชน๑แคไํหน งบประมาณ  



~ ๓๖ ~ 

 

   ทีเ่สยีไป  เราตอ๎งทาํใหม๎นัไดป๎ระโยชน๑กับพีน่อ๎งประชาชนแบบชัดเจน  ทาํงานแบบ  

   ผักชโีรยหนา๎แบบนี้ไมชํอบครับ  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนจาํลอง  ทศทศิ    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนสงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑  คะํ   

นายสง่ศักดิ์  เกียรติปกรณ์ เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 ผมมเีร่ืองเดอืดร๎อนของพีน่อ๎งประชาชน  พอดทีาํนร๎อยตรีบวัทอง  โลขันธ๑  

 อยํูตรงนี้พอด ี ทาํนเปน็หนวํยทนัใจ  พอดไีดรั๎บหนังสอืมาเมือ่สักครํู   เร่ืองไฟฟาู

 สาธารณะชุมชนหนองลุมพุก ซอย 3 หนา๎บา๎นแมบํบุผา  อินทรวงศ๑คาํ   

 ทาํนใหล๎ูกหลานมาย่ืนหนังสอืเมือ่เชา๎นี้   ใหอ๎อกสาํรวจและดาํเนนิการใหด๎ว๎ยครับ  

 เร่ืองที ่2  เมือ่สักครํูนี้  ทาํนนายกเทศมนตรี  ทาํน ดร .นพ.เปรมศักดิ ์ เพยียุระ   

 ทาํนไดพ๎ูดถงึหลักธรรมาภบิาลอะไรตาํง ๆ  แตผํมมาดูอีกขอ๎หนึง่  เปน็ขอ๎สุดทา๎ย  

 พอดเีลย คอื หลักความคุม๎คาํ  ในการใชว๎ัสดุสิง่ของหรือการจดังานอะไรตาํง ๆ   

 อันนี้ทางสมาชกิสภาเทศบาลก็เหน็ดดีว๎ย  ผํานไปทางสภา  สภาก็อนุมตั ิ เกีย่วกับ  

 เร่ืองกลอ๎งถาํยรูปอนุมตัไิปแลว๎  แตกํารใชเ๎จา๎หนา๎ทีผ๎ู่รับผิดชอบกลอ๎งไมคํอํยจะไดจ๎บั  

 มภีาระใด  ขออนุญาตเอํยนาม ทาํนรองนวิัฒน๑  ปลัง่ศริิ เคยบอกวําม ี4 - 5 คน    

 เดยีวนี้เวลาออกไปหนวํยทนัใจของทาํนเลขาฯ  ก็เหน็คนอื่นเอาไปเปน็นักศกึษาฝึกงาน  

   เจา๎หนา๎ทีก่องฝุายอื่น  ทาํไมไมใํหเ๎จา๎หนา๎ทีผ๎ู่รับผิดชอบเปน็ผ๎ูดาํเนนิการในสวํนนัน้ ๆ  

   เขาร๎ูวิธกีารใช ๎ เขาร๎ูวิธกีารรักษา  เขาตอ๎งรักษาไว๎เพือ่วํามนัเกดิการชาํรุดเสยีหาย  

 ผ๎ูทีถ่อืไปคอืผ๎ูทีรั่บผิดชอบจะไปเอาเร่ืองเอาราวกับเด็กฝึกงานมนัก็คงไมไํด ๎  

 เอากับเจา๎หนา๎ทีก่องอื่นมนัก็คงจะเปน็ไปไมไํด ๎  อันนี้ผมขอดว๎ยอยากใหเ๎จา๎หนา๎ที่  

 ผ๎ูรับผิดชอบตาํง ๆ ไดด๎าํเนนิการในสวํนนี้  อยํางเชนํพนักงานขับรถ  เราไปเอา  

 พนักงานอื่นทีไ่มใํชพํนักงานขับรถไปขับ  ถา๎เกดิมอีะไรขึ้นมามนัก็ลาํบาก   

 อันนี้ยกตัวอยํางใหฟ๎ังก็พจิารณาดว๎ยนะครับ  เร่ืองที ่ 3  ในปงีบประมาณปลายปี  

   2557  ตน๎ป ี2558  ในสภาแหงํนี้สมาชกิทกุทาํน ทัง้ 18 ทาํน  ทีอ่ยํูตรงนี้ก็ได๎  

 รับความเหน็ชอบ  เร่ืองเกีย่วกับกันเงิน  เพือ่ดาํเนนิการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 2 

    อยํูทีห่นา๎สถานดีับเพลงิของเราผํานมา  2 ป ี ปนีี้ 2559 แลว๎ครับ  เงิน 500,000 

  บาท  ทีท่าํนขอสมาชกิไป  ทาํนดาํเนนิการไปถงึไหนแลว๎   รูปรํางก็ไมเํคยมี   

 มนัตอ๎งเอาแบบโรงเรียนเทศบาลครับ  พองบประมาณผํานสร๎างเลยทนัท ี  

 เดยีวนี้อยํางทีผ่มเรียนเสาขึ้นแลว๎  อันนี้ 2 ป ีแลว๎ยังไมไํปถงึไหนเลย  ผมดูในแถลง 

 ผลงานของทาํนนายกฯ  ก็ไมมํเีร่ืองนี้เขา๎มา  500,000 บาท  ทีข่ออนุมตัไิป    

 ดว๎ยเหตุใด สมาชกิหลายคนก็ใหผ๎มถามในฐานะเปน็ผ๎ูอาวุโส  ถามเพือ่ตอ๎งการ  

 คาํตอบ  เงิน 500 ,000 บาท  ไปไหน  ของกองสวัสดกิารสังคม  ทีจ่ะจดัเปน็  

 ทีฝึ่กอบรม  ฝึกอาชพีใหแ๎กชํุมชนตาํง ๆ ทัง้ 39  ชุมชน  อันนี้ขอคาํตอบครับ   

 แตขํอ๎นี้สาํคญัมากเพิง่จะเกดิขึ้นมาไมกํีว่ันมานี้  ผมเหน็ดว๎ยครับ  ผมเหน็ชอบดว๎ยกับ  



~ ๓๗ ~  

 

 การทีค่ณะผ๎ูบริหารไดอ๎อกไปเย่ียมเยือนประชาชน  ผ๎ูมคีวามเดอืดร๎อน  เพือ่รับปญัหา  

 ตาํง ๆ เขา๎มา  เพือ่เราจะดาํเนนิการชวํยเหลอื  และ ตอนเย็นก็มกีารรับประทาน  

 อาหารเย็นดว๎ยกับพีน่อ๎งชุมชน   ดเีปน็การเขา๎ถงึประชาชน   อันนี้ผมเหน็ดว๎ย   

 แตผํมทราบวํางบอาหารชุมชนละ 1,000 บาท  39  ชุมชน เปน็เงิน  39,000  บาท 

   ทาํนเอางบนี้มาแตไํหน  ผมดูในเลมํนี้แลว๎ไมมํงีบออกเย่ียมประชาชน   เทศบญัญัติ  

 เอางบมาจากไหน  ในการออกเย่ียมประชาชนตอ๎งแจง๎ใหส๎มาชกิแตลํะเขตไดรั๎บทราบ  

   เพือ่เขาจะมคีวามรํวมมอื  ขออนุญาตเอํยนามครับ  ทาํนปลัดเทศบาล  ทาํนก็ชวนผม  

   ผมไมร๎ูํเร่ืองเลยบอกวําจะออกไปเย่ียมตรงนัน้ตรงนี้  ผมขอบคณุมากครับ   

 ผมเลยตดิตามวําออกอะไรตรงไหน  ออกพบปะพีน่อ๎งในยามเย็น  ผมขอขอบคณุ  

 ทาํนปลัด  ทาํนมาใหม ํๆ ทาํนยังแสดงน้ําใจตอํผมมนัดนีะทาํน   เปน็การพบปะ  

 ประชาชน  ออกไปเพือ่ตอํไปในภาคอนาคตทาํนก็คงจะเขา๎ใจนะครับ  ทาํไมไมบํอก  

 สมาชกิบา๎ง แลว๎เงินงบประมาณนี้เอามาจากไหน   ผมยกยํองทาํนอยํูตลอดเวลา  

 ทาํนนายกฯ  ทาํนทาํใหบ๎า๎นไผํมชีื่อเสยีง  ทาํนทาํใหบ๎คุคลทัง้ประเทศไดร๎ู๎จกัวําบา๎นไผํ  

 นี้ไมใํชธํรรมดา  14 - 15  รางวัล  ทัง้ของสวํนบคุคลและของทางเทศบาล   

 แตผํมตนิดิเดยีวครับ  ทาํนแลง๎น้ําใจชวนสมาชกิบา๎งครับ  เงินทกุบาททกุสตางค๑  

 ของประชาชนมนัก็ยํอมจะใหพ๎วกเราไดม๎สีวํนรํวม ไดม๎สีวํนร๎ู  ไดม๎สีวํนเหน็  ดคีรับ  

   ผมก็อยากออกไปเหมอืนกัน  แตทําํนไมชํวน ไมเํรียกก็ไมขําน ไมวํานก็ไมทําํ   

 ผมขอเถอะอยํางนี้  สภานี้เวลาอยากจะของบประมาณนัน้จะผํานงบประมาณนี้  

 จะผํานก็ตอ๎งขอสมาชกิ  เขาเปน็สมาชกิสภาเทศบาล   เขาทาํหนา๎ทีแ่ทนประชาชน  

    เขามหีนา๎ทีต่อ๎งพูดในสิง่ทีไ่มถํูก  เขาขอความเหน็ชอบ   ไมใํชวํําจะเขา๎มาแลว๎ก็ตอ๎ง  

 เอาชนะคดัคานกันไป   ในเร่ืองงบประมาณหรืออะไรตาํง ๆ แหละผมขอ  เขต 1 ก็ไป 

 หลายชุมชนแลว๎เหลอืเขต 2 และ เขต 3  เขต 1 ไมเํรียกก็ไมเํปน็ไร แตเํขต 2 และ  

  เขต 3 ยังเหลอือยํูก็เรียกเขา๎ดว๎ย  เขาจะไดไ๎ป  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนสงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนชานล  ธนระพโีชต ิ  คะํ   

นายชานล  ธนระพโีชติ เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 ผมเองคงตอ๎งฝากกอํนเลยครับ  พอดไีดรั๎บคาํร๎องมาจากชุมชนจดัสรร  

 ฝากทาํนเลขาฯ ดว๎ย  ชุมชนจดัสรรซอย 9 ลองดูดว๎ยครับ เร่ืองของตน๎ไม๎  

 ร๎ูสกึมนัจะขึ้นเต็ม  อาจจะไมตํอ๎งซอย 9  ถา๎ไปชุมชนจดัสรร  ผมเหน็ทาํนปฏบิตัิ  

 หนา๎ทีต่าม Facebook  ทีผ่มดูอยํู  ทาํนก็ออกทกุสวํนงานก็ลองดูทกุ ๆ  ซอยของ  

 ชุมชนจดัสรร  ในเมือ่ไดเ๎ขา๎ไปแลว๎ ฝากทาํนดว๎ยจะเปน็ซอยตาํง ๆ ในชุมชนจดัสรร  

  ผมตอ๎งเรียนและฝากหลังจากทาํนตัดตน๎ไมแ๎ลว๎  ผมเชื่อไดเ๎ลยยุงมนัจะตามมา  

 นัน้คอืปญัหาอีก  คงตอ๎งฉดีพนํยา  เพราะทาํนตัดตน๎ไม ๎ ยุงมนัจะออกมาหมดเลย  

 มนัไมร๎ูํจะไปอยํูไหน  เพราะมนัโลงํมนัจะอยํูตามบา๎น  อันนี้ผมฝากความเดอืดร๎อน  



~ ๓๘ ~ 

 

 มนัจะเกดิขึ้น  คงตอ๎งฝากเจา๎หนา๎ทีท่กุกองฝุายทีรั่บผิดชอบแตลํะสวํนงาน  

 ขอใหต๎ดิตามกันเปน็ระยะกันไป  ผมเองคงตอ๎งบอกวําดใีจกับทาํนนายกฯ และ  

 ทาํนคณะผ๎ูบริหารทกุทาํน  การทีท่าํนไดรั๎บรางวัลตาํง ๆ เขา๎มานัน้  อีกทัง้เร่ือง  

 ของเงินรางวัลทีท่าํนไดรั๎บมา  ตามจาํนวนทีท่าํนไดรั๎บมาจะเปน็ 4,000,000  บาท 

 หรือ 10,000,000 บาท  ผมเองคงตอ๎งฝากทาํนนายกฯ และทาํนคณะผ๎ูบริหาร  

 ทกุทาํน  เงินรางวัลนัน้คงตอ๎งนาํมาตอํยอดพัฒนาอําเภอบา๎นไผํ  ตามโครงการ  

 ตามแผนงานทีท่าํนระบใุนแผนพัฒนาตาํง ๆ  ใหม๎นัย่ังยืน ใหม๎นัเจริญขึ้น  

 สร๎างความเจริญใหก๎ับบา๎นไผํสมกับทีท่าํนไดเ๎ขา๎มาปฏบิตั ิ เพือ่จะทาํบา๎นไผํ  

 บา๎นเกดิเมอืงนอนของทกุคนใหม๎นัเจริญขึ้นตอํ ๆ ไป  ผมคงตอ๎งฝาก ผมคดิวํา  

 ทาํนคงจะไมไํดแ๎ครํางวัลนี้รางวัลเดยีว  ถา๎ทาํนทาํตอํผมเชื่อวําทาํนจะมรีางวัล  

 ตามมาอีกหลายรางวัล  ผมเชื่อวําชาวบา๎นไผํก็คงตอ๎งตดิตามดูการทาํงาน  

 การบริหารจดัการของทาํนทกุเร่ือง  ผมเองก็ดใีจกับเจา๎หนา๎ทีท่กุฝุาย  

 เพราะทกุคนเปน็แรงผลักดันใหท๎าํนไดร๎างวัลนี้ และรางวัลตอํ ๆ ไป  ขอใหท๎าํน  

 ไดด๎ูถงึการทาํงานของเจา๎หนา๎ทีท่กุกองฝุาย  ฝากทาํนนะครับ ทกุคนเหนือ่ย  

 ทาํนก็ตอ๎งมนี้ําใจใหก๎ับเจา๎หนา๎ทีท่กุกองฝุาย  ทีเ่ขาเหน็ดเหนือ่ยกับทาํนดว๎ย  

 รางวัลทาํนไดรั๎บการเชดิชู แตผ๎ูํอยํูเบื้องหลังทาํนอีกเยอะ ผมเองในฐานะทีเ่ปน็  

 สมาชกิเขต 1 ก็ดูทาํนปฏบิตังิานตลอดเหมอืนกัน  ผมเองอยากจะฝากทาํน  

 ใหท๎าํนไดส๎ร๎างความเจริญตอํเนือ่ง  ตามวัตถุประสงค๑ทีท่าํนไดเ๎ขา๎มาแลว๎  

 ผมเองคงมแีตเํร่ืองเบา ๆ ไมหํนักหรอกครับ  ปใีหมนํี้ผมก็ไมไํดพ๎บปะทาํน  

 ตอ๎งขออนุญาตในสภาแหงํนี้  ขอกราบสวัสดปีใีหมกํับทกุ ๆ ทาํน และในวาระโอกาส  

  ผมเชื่อวําคนไทยเชื้อสายจนี ชาวอําเภอบา๎นไผํนัน้มากมายก็จะใกลถ๎งึวันตรุษจนี  

 ขออนุญาตกลาํวภาษาจนีอวยพรทกุทาํน  ซนิ เจยียํูอี่ ซนินี้ฮวดไช๎  ทกุคนรํ่ารวย   

 หมดทกุข๑หมดโศกเฮง ๆ กันทกุคนนะครับ  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนชานล  ธนระพโีชต ิ   

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนวัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร  คะํ   

นายวัฒนาวุฒิ  หอวิจติร  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 วันนี้ผมมเีร่ืองแคเํร่ืองเดยีว  เร่ืองหอนาฬกิาครับ  หอนาฬกิาทีพ่ึง่สร๎างเสร็จใหม ํๆ นี้  

 ชาวบา๎นเขาเรียกวํา หอพเิศษ  พเิศษยังไง  พเิศษเพราะวําวันเปดิหอนาฬกิา  

 เผอิญวันนัน้  ผมไมอํยํู  ผมไปกรุงเทพฯ  แตกํลับมาก็ไดรั๎บรายงานมาวําการกอํสร๎าง  

 ทัง้หมด  ผ๎ูรับเหมาขาดทนุ ไมทํราบวําขาดทนุยังไง  ผมไมร๎ูํครับ  ขอ๎ที ่ 2  ชาวบา๎นก็  

 มาถามผมวําหอนาฬกิาเทศบาลเอาอะไรไปใสใํนนัน้บา๎ง  อยากจะเรียนถามไปยัง  

 ทาํนนายกฯ  วําทีเ่ราเอาอะไรไปใสกํ็ประชาสัมพันธ๑ใหช๎าวบา๎นเขาร๎ูบา๎ง โดยเฉพาะ  

 คนทีอ่ยํูตรงขา๎มก็เหมอืนกับวํา สมมตุวิําเกดิคนทีอ่ยํูรอบวงเวียน  เขาเอาไมก๎างเขน  

 ไปเสยีบไว๎ตรงหนา๎  เขาจะอยํูไดยั๎งไงครับ มนัอยํูไมไํด ๎เพราะฉะนัน้ก็อยากจะให๎  



~ ๓๙ ~  

 

 ประชาสัมพันธ๑ไปวํามอีะไรบา๎ง  มวีัตถุอะไรหรือสิง่ศักดิส์ทิธิอ์ะไรทัง้หลายทีเ่อาไป  

 ไว๎ทีห่อนาฬกิา  เขาจะไดส๎บายใจ  ขอ๎ที ่ 3  หลังจากทีท่าํนนายกฯ ไดก๎ลาํวเปดิ  

 หอนาฬกิาวันเคาท๑ดาวน๑   พอกลาํวเสร็จก็มเีหตุตกีันทนัท ี  ผมไมทํราบวํา  

 มหีมายกาํหนดการหรือปาุว  วําจะมกีารจดัมวยไทยไฟต๑  ผมก็ถามไมมํนีี้ครับ  

  กาํหนดการไมมํตีกีัน  อันนี้คอืเขาเรียกวําหอนาฬกิาพเิศษ  สามพเิศษแลว๎นะครับ  

 ก็ไมมํอีะไรทีผํ่านมาก็ใหม๎นัแลว๎ไป แตวํําก็มาบอกกลาํวกันกับเพือ่นสมาชกิทกุคน  

 วําตอํไปนี้จะทาํอะไรก็ตอ๎งใจเย็น ๆ คอํย ๆ คดิ คอํย ๆ ทาํ คอํย ๆ พูด อยําใชก๎าํลัง  

 เพราะเราก็เปน็ผ๎ูทรงเกยีรต ิ ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนวัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนปญัญา  บวัแสง  คะํ   

นายปญัญา  บวัแสง  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 ผมมาวันนี้จะพูดความเดอืดร๎อนของพีน่อ๎งประชาชน  เกีย่วกับเร่ืองยาเสพตดิ   

 ทาํนร๎อยตาํรวจเอกพทิกัษ๑  โทษททีีเ่อํยนาม  วันนี้โดยเฉพาะชุมชนโนนสวําง   

 ผมเอํยชื่อชุมชนตัวเองเลยครับ  ยาเสพตดิเยอะมาก  ทาํนผ๎ูกอง ใหต๎รวจขัน  

 กวํานี้หนอํย  ไมวํําจะเปน็รอบนอก รอบในหรือวําเทศบาลทกุ ๆ ชุมชนครับ   

 ใหท๎างเจา๎หนา๎ทีต่รวจขันมากกวํานี้หนอํย  สาํหรับการพัฒนาของคณะผ๎ูบริหารก็ดี  

   หนวํยทนัใจก็ด ี  ผมถอืวําถา๎เปน็การใหค๎ะแนน  ผมให ๎ 10 คะแนน  ตอนนี้สมาชกิ  

 ทกุทาํนสบายใจ  ถา๎ไดเ๎รียกใชห๎นวํยทนัใจ  ขอปรบมอืใหค๎รับ  การบริการเขา๎ถงึ  

 ประชาชนทกุชุมชน  ไมมํกีารเรียกเว๎นแมก๎ระทัง่รอบนอก  บางทกี็ไดรั๎บอานสิงส๑ดว๎ย  

   วันนี้ขอกลาํวชมเชยหนวํยทนัใจ และฝุายกองชาํงของเราทกุกองฝุายดว๎ย  

 ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนปญัญา  บวัแสง    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํน เกษม  ชวฤทธิ ์  คะํ   

นายเกษม  ชวฤทธิ์  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 ผมมเีร่ืองเดอืดร๎อนทีไ่ดรั๎บการร๎องเรียนจากพีน่อ๎งประชาชนผ๎ูใชถ๎นนหนทาง  

 สัญจรไปมาในเขตเทศบาล เร่ืองแรกทีจ่ะนาํเสนอทาํนประธานสภาผํานไปยัง  

 ทาํนคณะผ๎ูบริหาร  เร่ืองสะพานขา๎มลาํหว๎ยจกิและสะพานขา๎มลาํหว๎ยทราย  

 ม ี 2 แหงํ  หว๎ยทรายอยํูดา๎นทศิตะวันออก  หว๎ยจกิอยํูดา๎นทศิตะวันตก   

 เปน็ทางเขา๎ออกตัวเมอืงเทศบาลเมอืงบา๎นไผํเรา  แตปํรากฏวําสะพานทัง้  2 แหงํนี้ 

    ผมเหน็บรรจอุยํูในแผนพัฒนามาไมร๎ูํกีส่มยั  ปจัจบุนันี้ก็ยังอยํู  แตปํรากฏวําไมไํด๎  

 เอามาปดัฝุุนเลย  จริง ๆ แลว๎สะพานสองแหงํนี้มนัเปน็หนา๎เปน็ตาของบา๎นไผํเรา  

   ทาํนประธานสภาคงจะเหน็วําสะพาน เขา๎จากสีแ่ยกเกยีรตสินิเขา๎มาถนนเปน็ 3 เลน  



~ ๔๐ ~  

 

  4 เลนแลว๎  พอมาถงึสะพานปรากฏวําเปน็คอขวด  ทาํใหก๎ารสัญจรผ๎ูใชถ๎นนหนทางก็  

 ตอ๎งระวังเปน็อยํางมาก  ย่ิงตอนกลางคนืก็ย่ิงหนักขึ้นไปอีก  เพราะวําไฟสอํงสวําง  

 ตรงนัน้มนัจะมดืไปหนอํย  ฝากไว๎ดว๎ย  สะพานหว๎ยทรายเหมอืนกัน  สวํนนี้จะเปน็  

 ทางออกทางเขา๎เปน็คอขวดเหมอืนกัน  ชวํยเอาสองแหงํนี้ขึ้นมาปดัฝุุนหนอํย  

   พจิารณาดว๎ย  ฝากทาํนคณะผ๎ูบริหารดว๎ยครับ เร่ืองตอํไป คอื ความเดอืดร๎อน  

 ของพีน่อ๎งประชาชนผ๎ูใชถ๎นนสัญจรไปมา  โดยเฉพาะถนนเจา๎เงาะชวํงชั่วโมงเรํงดวํน  

 ตอนเชา๎และตอนเย็น  ผมผํานประจาํ  ปรากฏวํารถจอดสองขา๎งทางเลยครับ   

 รถวิ่งไดเ๎ลนเดยีว  ขอฝากทาํนประธานสภาผํานไปยังทาํนคณะผ๎ูบริหาร  ชวํยไปดู  

 ใหห๎นอํยทาํยังไง  วําการจราจรถนนเสน๎นี้ถงึจะสะดวก ลูกหลานทีจ่ะไปโรงเรียน  

 ตอนเชา๎ตอนเย็น  ขอฝากทาํนประธานสภาผํานไปยังทาํนคณะผ๎ูบริหารชวํยพจิารณา  

 ดว๎ย  เร่ืองที ่ 3  ทีผ่มจะฝากทาํนประธานสภาผํานไปยังทาํนคณะผ๎ูบริหาร   

 เสน๎จราจรในเขตเทศบาลทกุเสน๎ทาง  ทาํนไปดูไดเ๎ลยครับ  ไมวํําจะเปน็ถนน  

 เสน๎จราจร  เสน๎จราจรเราลบเลอืนหมดแลว๎  มองไมเํหน็เสน๎แบงํเลนถนน  

 เสน๎ทางมา๎ลายไมร๎ูํอยํูตรงไหน  ทาํนไปดูเลยมไีมกํีแ่หงํเปน็ทางมา๎ลายทีค่งถาวร  

 นอกนัน้มนัลบเลอืนไปหมดแลว๎  ขอฝากดว๎ยครับ  ทาํนประธานสภาผํานไปยัง  

 ทาํนคณะผ๎ูบริหารชวํยดาํเนนิการดว๎ย  เพราะวํางบประมาณในการตเีสน๎จราจร  

 ปงีบประมาณ 2559  ผมเหน็วํามนัผํานสภาไปแลว๎ ชวํยดาํเนนิการดว๎ยครับ   

 ตอํมาเร่ืองไฟฟาู  อันนี้ผมไมไํดร๎๎องเรียนหรืออะไรนะครับ  ไฟฟาูก็อยากใหเ๎ทศบาล  

 ของเราตดิโคมโซเดยีมทกุ ๆ สีแ่ยก สามแยก ในเขตเทศบาล  เพือ่อํานวยความ  

 สะดวกของผ๎ูใชถ๎นนในเวลากลางคนืจะไดร๎ู๎วําตรงไหนเปน็สามแยก ตรงไหนเปน็สีแ่ยก  

   ถา๎ตดิโคมโซเดยีมแลว๎มนัจะเหน็ชัดเจน เพราะวําบอํยคร้ังทีเ่กดิอุบตัเิหตุตรงสามแยก  

 สีแ่ยก  เพราะไฟไมสํวําง  อันนี้ก็ไดรั๎บการร๎องเรียนมาจากพีน่อ๎งประชาชนผ๎ูใชถ๎นน  

 นอกจากคนในเทศบาลแลว๎ คนนอกเทศบาลเขาก็ฝากมาเหมอืนกัน  ประการสุดทา๎ย  

  กระผมในนามสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ทัง้  3 เขต  ขอขอบพระคณุ  

 ทาํนผ๎ูอํานวยการกองฝุาย  ตลอดจนพนักงานเจา๎หนา๎ที ่พนักงานลูกจา๎งทกุ ๆ ทาํน  

   ทีไ่ดท๎ุมํเทความร๎ู   ความสามารถ  ความคดิ ความอดทน  ความขยันหมัน่เพยีร  

 ในการปฏบิตัหินา๎ที ่ เพือ่ตอบสนองนโยบายของคณะผ๎ูบริหาร  ทาํใหผ๎ลงานตาํง ๆ  

 ทีป่รากฏออกมาเปน็ทีป่ระจกัษ๑ของคนทัว่ไป  ผมขอใหผ๎ู๎ทีถู่กกลาํวนามมานี้   

 จงมแีตคํวามสุข  ความเจริญ  มุงํมัน่ในการปฏบิตัหินา๎ทีใ่หด๎ทีีสุ่ด  มคีวามอดทน  

 อดกลัน้ตาํง ๆ เพือ่งานของเราจะไดก๎า๎วหนา๎ไปไดด๎ ี สมาชกิสภาทกุทาํน  ขอเปน็  

 กาํลังใจใหท๎กุทาํน  ทีไ่ดก๎ลาํวมานัน้จงมสีุขภาพกายสุขภาพใจ  มคีวามอดทนอดกลัน้  

  และขอใหม๎คีวามเจริญในหนา๎ทีก่ารงานย่ิง ๆ  ขึ้นไป และตลอดไป  ขอบคณุครับ  



~ ๔๑ ~  

 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนเกษม  ชวฤทธิ ์   

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนคาํพันธ๑  สดีอนซา๎ย  คะํ   

นายค าพันธ์  สดีอนซ้าย เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 ในสวํนของกระผมเองก็อดทีจ่ะชมเชยหนวํยทนัใจ  โดยการนาํของ  

 ทาํน ดร .นพ.เปรมศักดิ ์เพยียุระ ไมไํดน๎ะครับ  เพราะวําถา๎จะเปรียบเทยีบกัน  

 ระหวํางการดาํเนนิงานในรอบหลายปทีีผํ่านมานัน้  กระผมเองก็อยํูในฐานะ  

 ของประธานชุมชน  อยํูในฐานะของสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  มาโดยตลอด  

 ในชวํงนี้  ซึง่การเปน็ผ๎ูนาํในสวํนนี้ก็ถอืวําไดรั๎บคาํร๎องเรียนจากสมาชกิไมวํําจะเปน็  

 ในชุมชนหรือชุมชนในเขต ๒  ซึง่การบริหารงานในคร้ังกอํนนัน้ถอืวําบางคร้ัง  

 ผมเองตอ๎งหลบ  เพราะวําบางทไีฟดับแคหํลอดสองหลอดนี้ร๎องเรียนมาเปน็อาทติย๑  

  บางทกี็ไดรั๎บคาํตอบวําไมมํหีลอดไฟ  บางทกี็ไดรั๎บคาํตอบวําไมมํหีนิคลุก  

 แตวํํายุคนี้สมยันี้ทีม่หีนวํยทนัใจ  ยอมรับวําไดรั๎บคาํตอบทีช่ัดเจน  ถา๎สมมตุวิํา  

 วันนี้ผมไดรั๎บการร๎องเรียนจากชาวบา๎นบอกวําตรงจดุนี้มปีญัหาไฟดับ  ผมก็จะ  

 โทรประสานกับหวัหนา๎หนวํยทนัใจ  ไดรั๎บคาํตอบทีช่ัดเจนวําวันนี้ผมตดิทีต่รงนี้อยํู  

 ขอเปน็วันพรํุงนี้จะดาํเนนิการให ๎ ผมก็สามารถทีจ่ะไปบอกกลาํวกับสมาชกิในชุมชนได๎  

 วําวันพรํุงนี้เขาจะเขา๎มา  ซึง่ผมไมตํอ๎งตดิตามผลเลย  เพราะวําหนวํยทนัใจนี้บอกวํา  

 ไปแลว๎ตอ๎งแนนํอน   อันนี้ขอชมเชย   อีกเร่ืองหนึง่ ทีอ่ยากจะนาํเรียนก็คอื  

 เร่ืองเสยีงไร๎สายหรือเดอะ วอยซ๑ ออฟ บา๎นไผํ  บางจดุทียั่งเปน็จดุอับเสยีงอยํู  

 อยํางทีชุ่มชนโนนสะอาด  ปรากฏวําทางฝ่ังบริเวณวัดจนัทร๑  ปรากฏวําเสยีงไมชํัดเจน  

  เขาขอร๎องมาอยากไดอ๎ีกสักจดุหนึง่  แตวํําบางจดุทีอ่ยํูในชุมชนหนาแนนํ  เขาก็  

 ร๎องเรียนมา  ผมก็ประสานกับหนวํยทนัใจ  ใหผํ๎อนเสยีงลงหนอํย  อันนี้ก็ไดรั๎บ  

 ความรํวมมอือยํางดย่ิีง  อีกเร่ืองหนึง่ทีอ่ยากจะนาํเรียนก็คอืเร่ืองของการดาํเนนิงาน  

 ตามโครงการโครงสร๎างพื้นฐานทีผํ่านสภาไปแลว๎  ฝากทาํนประธานสภาผํานไปยัง  

 ทาํนคณะผ๎ูบริหาร  ใหช๎วํยดาํเนนิการอยํางเรํงรีบดว๎ย  เพราะวําในชวํงนี้ฟาูฝน  

 ยังไมมํา  การทาํงานก็สะดวกย่ิงขึ้น  แตพํอถงึหนา๎ฝนนี้ไปทาํงานโครงสร๎างพื้นฐาน  

 ในชวํงนัน้ก็อาจจะไดรั๎บความเดอืดร๎อน  สาํหรับผ๎ูทีส่ัญจรไปมาครับ  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนคาํพันธ๑  สดีอนซา๎ย    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนจรินันท๑  เกยีรตชิัยพัฒน  คะํ   

นายจรินันท์  เกียรติชยัพัฒน เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 ผมตอ๎งกราบขอบคณุทาํนคณะผ๎ูบริหาร  ประชาชนเขาฝากมาวําตอนนี้บริหารงาน  

 ไดด๎มีาก  โดยเฉพาะเร่ืองทกุข๑ร๎อนของพีน่อ๎งประชาชน  หนวํยทนัใจของเราทาํงาน  

 ไดป๎ระทบัใจประชาชนมาก  แลว๎อีกเร่ืองหนึง่  คอื  ประชาชนเขาฝากมา  



~ ๔๒ ~  

 

 ฝากทาํนประธานสภาผํานไปยังทาํนคณะผ๎ูบริหารดว๎ย  วําถนนแจง๎สนทิ  

 จากบายพาสมาถงึโรงสเีกษตรสนิ  หวังวําทาํนคณะผ๎ูบริหารคงจะหางบประมาณ  

 ขา๎งนอกมาชวํยทาํเปน็สีเ่ลน  เพราะเปน็หนา๎ตาของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํเรา   

 สวํนจดุอับนัน้ก็มเีพือ่นสมาชกิไดพ๎ูดไปแลว๎  ขอใหท๎าํนคณะผ๎ูบริหารชวํยหา  

 งบประมาณขา๎งนอกมาทาํใหเ๎ปน็หนา๎ตาของเทศบาลดว๎ยนะครับ อีกเร่ืองหนึง่  

 ซึง่เพือ่นสมาชกิไดเ๎อํยถงึวันเคาท๑ดาวน๑ครับ เพือ่นของเราคนนี้เขาไมไํดอ๎ยํู  

 ในเหตุการณ๑  แตผํมตัง้แตตํอนเปดิจนถงึเคาท๑ดาวน๑  เหตุการณ๑ทัง้หมดเรียบร๎อยดี  

 ไมมํอีะไรเกดิขึ้นครับ  ขอบคณุมากครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนจรินันท๑  เกยีรตชิัยพัฒน    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนบญุเหลอื  เร่ืองลอื  คะํ   

นายบญุเหลอื  เรื่องลอื เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 กอํนอื่นผมขอชมเชยกองชาํง  ทาํงานเดี๋ยวนี้ผมร๎ูสกึวําดมีาก ดกีวําผ๎ูรับเหมาซะอีก  

 ผมไดรั๎บความอนุเคราะห๑ไปเทคอนกรีตทีซ่อยสามคัคธีรรม  ชุมชนบา๎นไผํเกาํ   

 ผมร๎ูสกึวํากองชาํงทาํงานไดด๎มีาก  วางแบบวางแปลนอะไรดยีอดเย่ียมเลย  

 แบบนี้ผมวําผ๎ูรับเหมาคงหากนิยาก  ถา๎กองชาํงเราทาํงานแบบนี้นะครับ  

 ผมขอกราบขอบพระคณุทาํนผ๎ูอํานวยการกองชาํง และพนักงานกองชาํงทกุทาํนครับ  

  ขอขอบคณุผ๎ูทีผ่สมปนูไดแ๎บบดแีละมาตรฐาน  ขอขอบคณุไว๎ดว๎ยครับ อีกเร่ืองหนึง่  

 เร่ืองความสะอาดมนัเกีย่วกับกองสาธารณสุขฯ  คอื  ซอย 1  ชุมชนกกแดง  

 ถนนแจง๎สนทิ  เพราะวําตรงเขา๎ไปนัน้เปน็ถนน  แตกํอํนเปน็บา๎นจดัสรรขาย  

 แตทํอํระบายน้ํามนัเล็กเวลาฝนตกมาน้ํามนัทวํมงําย และถนนหนทางตรงนัน้  

 ผมขอฝากทางเทศบาลเขา๎ไปดูแลดว๎ย  เพราะวําตน๎ไมม๎นัปกคลุมและความสะอาด  

 ไมเํพยีงพอครับ  แตกํอํนเคยมไีขเ๎ลอืดออกเกดิขึ้น  ตอํมาเร่ืองไฟแสงสวํางที่  

 ถนนแจง๎สนทิ จากเกยีรตสินิมาหนา๎โรงน้ําแข็งร๎ูสกึวํามนัมดื  ผมขอฝากไว๎ดว๎ย  

   เพราะวํามนัมอุีบตัเิหตุอยํูเร่ือย  ขอฝากทางเทศบาลเราไว๎ดว๎ย และ ขอฝากทาง  

 ทาํนคณะผ๎ูบริหารดว๎ย  เร่ืองทีพ่ีน่อ๎งประชาชนเดอืดร๎อน  เร่ืองจาํยเบี้ยยังชพีผ๎ูสูงอายุ  

 ขอร๎องใหไ๎ปจาํยตอนกลางวันหนอํย  ตอนกลางคนืเขาวําเปน็เวลาทาํกับขา๎วทาํอะไร  

 ตาํง ๆ  เอามาบางทเีงินก็หายมนัมดื ไมไํดใ๎ชเ๎ลยนี้คอืความเดอืดร๎อนจริง ๆ  

 ผมขอขอบคณุทางเทศบาลเราทีส่มาชกิทกุทาํนใหค๎วามสนับสนุนในการสร๎าง  

 หอนาฬกิา  ดูแลว๎สวยงามด ี แตผํมมาเสยีใจเวลาเปดิ วันที ่๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๘  

 ทาํไมเหตุการณ๑เทศบาลเราถงึเปน็อยํางนี้  ผมไมตํใิครครับ ผมก็ขอฝากไว๎ดว๎ย  

 ตอํไปอยําใหม๎เีร่ืองแบบนี้เกดิขึ้น เพราะวําทางเทศบาลของเราทาํงานดว๎ย  

 ความสามคัค ี ความรัก สมคัรสมานสามคัคกีันด ี เร่ืองนี้มนัอับอายขายหนา๎  

 พีน่อ๎งประชาชน   ชาวบา๎นไผํของเราเปน็เทศบาลมาแตไํหนแตไํร  ตัง้แตเํปน็เทศบาล  

 ตาํบลก็ไมมํเีร่ืองแบบนี้เกดิขึ้น  ผมวําใหเ๎รามคีวามสามคัคกีันเปน็อันหนึง่อันเดยีวกัน  



~ ๔๓ ~  

 

  ใจเย็น ๆ อยําใจร๎อน  เพราะวําผมเสยีดายเหลอืเกนิ  ผมนกึวําจิก๊โก๐ทางไหนมาตี  

 เทศบาล  มนัก็คนเทศบาลเรากันเอง  ตอ๎งคดิวําเราจะสร๎างความสามคัคขีึ้น  

 ในหมูคํณะเทศบาลของเรายังไง  เพราะฉะนัน้ก็ขอฝากทาํนคณะผ๎ูบริหาร  

 ใหม๎คีวามสามคัคกีัน  มอีะไรก็คอํยพูดคอํยจากัน ผมขอแนะนาํเพยีงเทาํนี้ครับ  

 ขอกราบขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนบญุเหลอื  เร่ืองลอื    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนภาณุมาศ  หลา๎มณี  คะํ   

นายภาณุมาศ  หลา้มณี เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 กอํนอื่นก็เหน็เพือ่นสมาชกิยกยอปอปัน้หนวํยทนัใจ  ผมก็อดภมูใิจไมไํดท๎ีเ่รา  

 มหีนวํยงานหนวํยนี้เกดิขึ้น  เมือ่วานนี้พาชาวบา๎นไปพัฒนาโรงเรียน  ขอความรํวมมอื  

 จากทางหนวํยทนัใจ  ใหช๎วํยจดัการในเร่ืองตน๎ไมใ๎หญํ ๆ ใหด๎ว๎ย  ทาํนก็ไปดาํเนนิการ  

 ใหจ๎นแลว๎เสร็จ  ตามทีพ่วกเราไดข๎อร๎องไป  ขอขอบคณุเปน็อยํางสูงก็ขอใหรั๎กษา  

 ความดนีี้ไว๎  อยําใหเ๎หมอืนกับการจดัระเบยีบจราจรและหาบเรํแผงลอย   

 มคีนฝากถามมาครับ  มอียํู 3  เร่ืองทีผ่มตอบไมไํดก๎็อยากใหค๎ณะผ๎ูบริหารไดต๎อบ  

 ไดช๎ี้แจงใหท๎ราบจะไดไ๎ปบอกประชาชนใหเ๎ขาทราบดว๎ย  เร่ืองแรก การจดัระเบยีบ  

 การจราจร  แตกํอํนเราบอกวําจะไมใํหร๎ถสบิลอ๎สบิแปดลอ๎เขา๎เมอืงบา๎นไผํ  

 ชาวบา๎นก็ดใีจเหน็วําปลอดภยัแนนํอน  แตเํดี๋ยวนี้มนัชักจะเต็มเมอืงแลว๎  

 ทาํนเลกิโครงการนี้แลว๎หรือยัง  คาํถามที ่ 2  เหน็บอกจะย๎ายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  

 มาตัง้ทีแ่หงํใหม ํ ยังไมเํหน็ดาํเนนิการอะไรเลย จะทาํเมือ่ไหรํ  ชวํยกรุณาบอกดว๎ย  

  ตดิขัดอยํูตรงไหนทีไ่มไํดด๎าํเนนิการ  อยํางที ่ 3  คนบา๎นไผํถามมาทัง้อําเภอ  

 ถามวําบา๎นไผํจะกอํสร๎างโครงการบาํบดัน้ําเสยี  กอํนทีจ่ะไปสูแํกงํละว๎า  

 กอํนทีป่ระปาจะสูบน้ําจากแกงํละว๎าขึ้นมา  เพราะวําเดี๋ยวนี้น้ําจากตลาดเมอืงบา๎นไผํ  

  แนนํอนใคร ๆ  ก็ร๎ูวําไมมํรีถดูดสว๎มไปในตลาดเลย   พอออกจากตัวก็ลงบอํ  

 จากบอํก็ลงทอํ  จากทอํก็ไปแกงํละว๎า  น้ําจากแกงํละว๎าก็กลับมาใหพ๎ีน่อ๎งประชาชน  

 อุปโภคบริโภคอยํู  โครงการบาํบดัน้ําเสยีไปถงึไหน  ทาํไมไมกํอํสร๎างตอํ  มนัตดิขัด  

 ตรงไหน  เปน็เพราะอะไร  อันนี้ผมก็ไมสํามารถตอบคาํถามประชาชนได ๎ก็เลย  

 มาเรียนถามทาํน  อยากใหท๎าํนไดช๎ี้แจง  ผมจะไดน๎าํไปตอบประชาชนไดรั๎บทราบครับ  

  ขอขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนภาณุมาศ  หลา๎มณี    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํน ผําน  ไทยรัก  คะํ   

นายผ่าน  ไทยรัก  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 เร่ืองทีผ่มจะเรียนถามคณะผ๎ูบริหารในวันนี้  ทแีรกผมวําจะพูดเร่ืองศูนย๑พัฒนา  



~ ๔๔ ~  

 

 เด็กเล็ก  ชาวบา๎นเกิ้งดใีจแลว๎วําคณะผ๎ูบริหารจะย๎ายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  

 มาอยํูทีแ่หงํใหมใํกลบ๎อํบาํบดัน้ําเสยีของเรา  เด็กเล็กเปน็ร๎อย ๆ  ผมร๎ูสกึวํามนั  

 อยํูใกลก๎ับศูนย๑สุขภาพบา๎นเกิ้ง  มแีตคํนปวุยเชื้อโลกทัง้นัน้ทีอ่ยํูศูนย๑สุขภาพ  

 เด็กอยํูตรงนัน้ก็อยากจะย๎ายมาทีใ่หม ํก็ดใีจวําจะไดย๎๎ายมาทีแ่หงํใหม ํผมก็อยากจะ  

 ถามคณะผ๎ูบริหารวําไปถงึไหนแลว๎  เร่ืองที ่ 2 ถนนทีช่าํรุดอยํูในขณะนี้ จากซอย 5  

   ชุมชนปอบดิมาถงึสะพานทางไปวัดปาุปทมุธรรมวราราม  ร๎ูสกึวําถนนชาํรุดมาก  

  อยากใหซ๎อํมแซมแกไ๎ข  ทกุสิง่ทกุอยํางผมก็เคยเปน็สมาชกิมาหลายสมยัก็ไมตํอ๎งพูด  

 ถงึสมยัเกาํ  บอกวํา  2 ปมีานี้ร๎ูสกึวําการทาํงานของฝุายคณะผ๎ูบริหารทกุสิง่ทกุอยําง  

   เอาแค ํ 2 ป ี เขา๎มาถนนหนทางทัง้ 3 เขต  ผมสาํรวจดูร๎ูสกึวําไดผ๎ลดเีกดิขึ้นเยอะ  

 ทกุสิง่ทกุอยํางกา๎วหนา๎ ทาํดผีมก็ชมเชยในทีป่ระชุม ร๎ูสกึวําดขีึ้นมาก หนวํยทนัใจหรือ  

 วําเจา๎หนา๎ทีท่กุกองฝุาย ร๎ูสกึวําใชไ๎ด ๎ตามทีผ่มผํานมาหลายสมยัร๎ูสกึวําการทาํงานดี  

   แตบํางอยํางมนัก็มชีา๎บา๎งเปน็ธรรมดา ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํนผําน  ไทยรัก    

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายใน สวํนนี้หรือไมํ ขอเชญิทาํนวัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร  คะํ   

นายวัฒนาวุฒิ  หอวิจติร  เรียนทาํนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล

สมาชกิสภาเทศบาล ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทาํนประธานชุมชนและผ๎ูเขา๎รํวมสังเกตการณ๑ ทกุทาํน  

 เมือ่สักครํูนี้ ผมไดยิ๎นจากทาํนสมาชกิทาํนหนึง่บอกวําวันทีเ่ปดิหอนาฬกิา  

 ไมมํเีหตุการณ๑อะไรเกดิขึ้น   ตอนนัน้ทาํนหลับในหรือเปลาํ  ผมอยํูกรุงเทพฯ  

 ผมยังร๎ูเลย  เขาร๎ูทัง้เมอืง  อยํูตรงนัน้มทีัง้ทาํนนายอําเภอ ทาํนผ๎ูกาํกับการสถานี  

 ตาํรวจภธูรบา๎นไผํ และทาํนนายกเทศมนตรีก็นัง่ดูอยํู  แลว๎ทาํนมาโกหกยังไง  

 วําไมมํอีะไรเกดิขึ้นหรือระหวํางชวํงทีเ่ขาชุลมนุกัน ทาํนหลับใน  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ตามทีจ่บลงไปแลว๎นัน้เปน็การอภปิรายของทาํน วัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร   

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิราย ในสวํนนี้หรือไมํ (ไมมํ)ี  ถา๎ไมมํีดฉิันขอเรียนเชญิ  

   คณะผ๎ูบริหาร  ไดต๎อบคาํถามของสมาชกิสภาเทศบาลทีไ่ดเ๎รียนถามดว๎ยคะํ  

   ขอเรียนเชญิทาํนจริะบรูณ๑   ปญัญารัตนวงศ๑ คะํ    

นายจริะบรูณ์  ปญัญารัตนวงศ์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรติ     

รองนายกเทศมนตร ี ประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน   เร่ืองทีท่าํนวัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร   

 เร่ืองหอนาฬกิาก็จะแจง๎ใหท๎าํนไดรั๎บทราบวําทีผ๎ู่รับเหมา  เร่ืองขาดทนุก็จะชี้แจง๎  

 ในทีป่ระชุมสภาใหพ๎ีน่อ๎งไดรั๎บทราบ คอื  วําบริษทักุศลยอดวัสดุกอํสร๎าง  

 ทีอ่ยํู 404  ม.9  ตาํบลในเมอืง  อําเภอเมอืงชัยภมู ิ จงัหวัดชัยภมู ิ ผ๎ูดาํเนนิการ  

 นายรักเกยีรต ิ เรืองศักดิ ์ เบอร๑โทร 089-9622202  งบประมาณจดัจา๎ง  

 ทางเทศบาล 1,980,000 บาท  งบประมาณกอํสร๎างทีผ๎ู่รับเหมาไดใ๎ชไ๎ป  

   2,498,000 บาท  ขาดทนุ 900,000 บาท   เร่ืองหอนาฬกิาก็มพีระแกว๎มรกต  

 สามฤดู แลว๎ก็หลวงปูกุุกุก็เปน็ทีน่ับถอืของพีน่อ๎งชาวบา๎นไผํ  ไปไหนมาไหน   



~ ๔๕ ~  

 

 ทาํนจะเดนิทางไปกรุงเทพฯ  ทาํนจะเดนิทางไปไหนก็ขอใหเ๎ปน็สริิมงคลก็มาไหว๎  

 กอํน  ใหเ๎ดนิทางปลอดภยัทกุทาํนก็จะโชคดคีรับ   เร่ืองที ่ 2  เร่ือง IT ครับ   

 ไดใ๎ชง๎านตามจดุปกต ิ แตขํอ๎จาํกัดอุปกรณ๑ทีใ่ชใ๎นบางอยําง  ชวํงนี้มฝีนตกแดดออก  

  ไมถํูกตอ๎งตามฤดูการ  บางคร้ังเปน็ฝนหลงฤดู  บางคร้ังมนัก็ตอ๎งมอุีปสรรค   

 แตวํําทางกองวิชาการไดอ๎อกไปสาํรวจ  อันไหนทีเ่สยีเราก็แจง๎ TOT  ใหรั๎บทราบ  

    ขอขอบคณุทาํนสมาชกิทีใ่หค๎วามชมเชยคณะผ๎ูบริหาร  เร่ืองหนวํยทนัใจ   

 ความเดอืดร๎อนของพีน่อ๎งประชาชน  บางทหีนวํยทนัใจชวํยไมไํดท๎กุเขตทนัเวลา   

 แตกํ็ขอใชร๎ะยะเวลาหนอํยจะไดม๎าชวํยกันพัฒนาครับ  เร่ืองไฟฟาูและถนนหนทาง  

   เร่ืองตเีสน๎ก็จะใหเ๎จา๎หนา๎ทีอ่อกไปสาํรวจและจะรีบดาํเนนิการใหด๎วํน  เร่ืองบอํบาํบดั  

 น้ําเสยี  ทาํนไดรั๎บทราบแลว๎วําผ๎ูรับเหมารํวมคา๎  600 วัน เขาทาํไปไดแ๎ค ํ 2.45 % 

   ถงึไดย๎กเลกิ  ตอนนี้กาํลังหาผ๎ูจดัจา๎งประกวดราคาใหม ํ เรียนใหพ๎ีน่อ๎งไดรั๎บทราบ  

 เร่ืองไฟโซเดยีมตามสีแ่ยกก็จะใหท๎างกองชาํงออกไปสาํรวจและจะรีบดาํเนนิการ  

 ใหด๎วํน  ฝากทาํนประธานชุมชนและทาํนสมาชกิครับ น้ําไมไํหล  ไฟไมสํวําง  ทางไมดํี  

   พบผมได ๎089-8143434  ชวํยจดไว๎หนอํยครับ  ขอบคณุมากครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ขอบคณุทาํนจริะบรูณ๑  ปญัญารัตนวงศ๑  คะํ  ทีไ่ดช๎ี้แจงขอ๎ซักถามของ  

ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายหรือไมคํะํ  

   ขอเรียนเชญิทาํนนวิัฒน๑  ปลัง่ศริิ  คะํ  

นายนวัิฒน ์ ปลัง่ศิริ     เรียนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรติ     

รองนายกเทศมนตร ี ประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน    ในระเบยีบวาระอื่น ๆ  

 ผมขออนุญาตเสริมเพิม่เตมิ  ขออนุญาตเอํยนาม  ทาํนรองจริะบรูณ๑ ปญัญารัตนวงศ๑  

   และ ทาํนจาํลอง  ทศทศิ   จริง ๆ ถามวํา ณ วันนี้ในสวํนการบริหารจดัการ  

 ในสวํนของประชาสัมพันธ๑หอกระจายขาํวหรือ เดอะ วอยซ๑ ออฟ บา๎นไผํ  

 จริง ๆ  ผมเองในฐานะทีล่งพื้นทีบ่อํย ๆ  ทีไ่ปดูแลพีน่อ๎งก็ไดรั๎บการชื่นชม   

 เร่ืองขาํวสารตาํง ๆ ในการประชาสัมพันธ๑  ซึง่กจิกรรมแตลํะวัน แตลํะกจิกรรม  

 แตลํะโครงการก็ไดรั๎บฟังอยํางรวดเร็วฉับพลัน  ถามวํากรณีทีเ่สยีงอาจจะดังไปบา๎ง  

   ในกรณีทีล่าํโพงอยํูตรงบา๎น และอยํูในจดุทีล่าํโพงตดิตัง้  ผมวําจริง ๆ แลว๎มนัก็คง  

 เปน็เร่ืองทีไ่มนําํถงึขัน้ทีว่ําจะตอ๎งขับรถมอเตอร๑ไซค๑ออกจากบา๎น  เพราะวําขาํวสาร  

 ทีไ่ดรั๎บมนัเปน็ประโยชน๑  จริง ๆ ผมชื่นชมทาํนนายกฯ ดว๎ยซ้ําไป  ทาํนใชเ๎วลา  

 คร่ึงชั่วโมง  ในสวํนของภาคเย็น  ตอ๎งไปประชาสัมพันธ๑ใหพ๎ีน่อ๎งประชาชนไดรั๎บทราบ  

 ในทกุ ๆ เร่ืองทีเ่ปน็ประโยชน๑  อยํางกรณีเมือ่วานนี้  มคีณะกรรมการมาตรวจประเมนิ  

 เกีย่วกับเร่ืองการบริหารจดัการบคุคล  ชวํงสีโ่มงคร่ึงทาํนก็มาออกรายการ   

 เพือ่จะประชาสัมพันธ๑กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึ้นในรอบวันสองวันสามวัน  ทาํนตอ๎งเสยี  

 การรับแขกผ๎ูใหญํ  เพือ่จะไปประชาสัมพันธ๑ใหพ๎ีน่อ๎งประชาชนทราบ  ผมตอ๎ง  

 ขออนุญาต  จริง ๆ คงจะใชเ๎วลาอีกสักนดิหนึง่ วํา 2 ปเีศษทีผํ่านมา  ผมเองก็  

 เปน็สมาชกิสภาเทศบาลกับเพือ่นเราหลายทาํนทีอ่ยํูทีน่ี้  เราก็ลาํบากยากเข็ญ  



~ ๔๖ ~ 

 

 มาดว๎ยกัน  ตรวจสอบการทาํงาน  การใชจ๎าํยงบประมาณของทางผ๎ูบริหาร  

 มาโดยตลอด  ผมเองก็ผํานนายกเทศมนตรีมา  4 ทาํน  แตผํมเชื่อแนไํมไํดช๎มกัน   

 ชุดนี้เปน็ชุดทีด่ทีีสุ่ด  โดยเฉพาะตัวผ๎ูนาํ คอื ทาํนนายกเทศมนตรี   2 ปมีานี้ 

 เราทาํงานหนักมาก  แมก๎ระทัง่โครงการทีเ่ราออกหนวํยเย่ียมบา๎นยามเย็น   

 ไปกันทกุเย็นไมเํคยขาด  ผมขออนุญาต จริง ๆ เร่ืองนี้เราอยํูดว๎ยกัน  สมาชกิอยํู   

 ผมอยํู  ผ๎ูบริหารอยํูพบกันทกุวัน  เราก็พูดคยุกันถามกันไดเ๎ย็นนี้มภีารกจิจะไปทีไ่หน  

   เพือ่จะพบปะพีน่อ๎งรับฟังปญัหาความเดอืดร๎อนของพีน่อ๎งในชุมชน  เร่ืองตเีสน๎จราจร  

    ตอนนี้เราไดจ๎ดัสรรงบประมาณเปน็ทีเ่รียบร๎อย  ผํานสภาจาํนวน 400 ,000 บาท 

   ตอนนี้อยํูระหวํางดาํเนนิการจดัซื้อจดัจา๎ง  การประมาณการของกองชาํง   

 สาํรวจออกแบบ  ตอนนี้ก็จะมถีนนสายหลัก คอื ถนนเจนจบทศิ ถนนเจนจบทศิก็จะ  

 เร่ิมจากเทศบาลไปผํานหนา๎อําเภอ   ถนนเจา๎เงาะ  ตอนนี้ถนนเจา๎เงาะมปีญัหามาก  

 ในเร่ืองการจราจร  แลว๎ก็ถนนสุขาภบิาล 2  จากหนา๎ร๎านบา๎นไผํการไฟฟาูตรงไปยัง  

 คุม๎โนนสะอาด  ขออนุญาตทาํนอีกเร่ืองหนึง่เร่ืองสุดทา๎ยครับ  ณ วันนี้มรีถ 10 ลอ๎ 

  18 ลอ๎ ยังเขา๎เมอืงเรา  ถามวําเทศบาลเหน็ไม ํ เหน็ครับ  ตอนนี้ตอ๎งยอมรับ  

 ผมตอ๎งชี้แจงนดิหนึง่  การจดัระเบยีบจราจรเทีย่วนี้เปน็ในรูปคณะกรรมการ  ไมใํชํ  

 ของเทศบาลแตเํพยีงผ๎ูเดยีว  เปน็คณะกรรมการ  มทีาํนนายอําเภอเปน็ประธาน   

 ทาํนายกฯ เปน็รองประธาน  ทาํนผ๎ูกาํกับ  หวัหนา๎สาํนักงานขนสงํและหนวํยงาน  

 ทีเ่กีย่วขอ๎ง  เราประชุมกันก็มมีาตรการเกีย่วกับเร่ืองเวลารถเขา๎ -ออก  กรณีทีเ่ปน็  

 รถใหญํจะมเีวลาเขา๎ - ออก 0 7.00 น. - 09.00 น. มาได ๎  ภาคเย็นอาจจะ   

 16.00 น.-18.00 น. มาได ๎  นอกนัน้มาไมไํด ๎ แตตํอ๎งขอบคณุทาํนทีอ่ภปิราย  

   ตอนนี้มจีริงครับ  ทางผมเองก็ไดรั๎บมอบหมายจากทาํนนายกฯ ใหต๎ดิตามเร่ืองนี้   

 ผมเองก็คยุกับทางทมีงานจราจรและทางสาํนักงานขนสงํ  ยังง้ันตอ๎งขออนุญาต  

 เชญิประชุมคณะกรรมการอีกคร้ังหนึง่  เพือ่จะมาทบทวนกันใหม ํ เพราะเร่ืองจราจร  

 ถา๎เราเผลอเมือ่ไหรํคนทีจ่ะฝุาฝืนปฏบิตัผิิดกฎหมายก็จะทนัท ี  ขออนุญาตนาํเรียน  

 เร่ืองงบ 500 ,000  ขออนุญาตเอํยนาม  ทีท่าํนสงํศักดิอ์ภปิราย  จริง ๆ  แลว๎   

 ในแผนในโครงการปรับปรุงศูนย๑ฝึกอาชพี  จริง ๆ มนัเปน็แผน 500 ,000 บาท   

 แตจํริง ๆ แลว๎ปรากฏวําถงึเวลามเีงินแค ํ 100 ,000 บาท เทาํนัน้  เราก็เลยได๎  

 เฉพาะปรับปรุงหอ๎งน้ําหญิง -ชาย  4 หอ๎ง และระบบไฟฟาูอาคาร  ขออนุญาตชี้แจง  

 เปน็เบื้องตน๎  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ขอบคณุทาํนนวิัฒน๑  ปลัง่ศริิ  คะํ  ทีไ่ดช๎ี้แจงขอ๎ซักถามของ  

ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายหรือไมคํะํ  

   ขอเรียนเชญิทาํนร๎อยตรีบวัทอง  โลขันธ๑  คะํ  

ร้อยตรบีวัทอง  โลขนัธ ์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรติ     

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน   ผมร๎อยตรีบวัทอง โลขันธ๑  

   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ผมไดรั๎บนโยบายจากทาํนนายกเทศมนตรี  



~ ๔๗ ~  

 

   เปน็หนวํยทนัใจ  ผมภมูใิจและดใีจทีไ่ดท๎าํใหพ๎อํแมพํีน่อ๎งชาวเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

   ไดม๎คีวามสุข  และผมดใีจกับทาํนสมาชกิสภาเทศบาลครับ  ทีโ่ทรมาแจง๎  

   เร่ืองความเดอืดร๎อนแทนพีน่อ๎งประชาชนชาวเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ นีแ่หละเปน็  

   นโยบายของทาํนนากยกเทศมนตรี  พีน่อ๎งครับ  ทาํนประธานชุมชนก็ดทีีโ่ทร  

   เขา๎มาแจง๎เปน็การเรํงดวํน  ปญัหาทกุอยํางแก๎ ไขได ๎ คดิกอํนทาํ ทาํแลว๎ก็คดิ  

   คดิแลว๎ทีท่าํนนายกเทศมนตรี   ใหผ๎มเปน็  ผบ.หนวํยทนัใจ   เพราะพีน่อ๎งภมูใิจและดใีจ  

    ขอบพระคณุมากครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ขอบคณุทาํนร๎อยตรีบวัทอง  โลขันธ๑ คะํ  ทีไ่ดช๎ี้แจงขอ๎ซักถามของ  

ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายหรือไมคํะํ  

   ขอเรียนเชญิทาํนนริศ  อินทรกาํแหง  คะํ  

นายนรศิ  อินทรก าแหง    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรติ     

รองนายกเทศมนตร ี  ประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน    ผมขอเขา๎สูเํร่ืองทีไ่ดม๎ี  

  การใหค๎าํแนะนาํ  จงึขอพูดในสิง่ทีไ่ดรั๎บฟังมาทัง้หมดดังนี้  ประเด็นแรก  

  ผมขอขอบคณุทกุทาํนทีไ่ดช๎มการทาํงานของเทศบาล   ของคณะบริหาร พนักงาน  

  ขา๎ราชการทกุคน  ทาํนเหน็จริง วําของจริงมอียํางนี้  ทาํกันเต็มทีอ่ยํางนี้ และ  

  ทาํนก็ชมตามทีท่าํนชมมาแลว๎  ผมขอขอบคณุสาํหรับคาํตนิัน้   แบงํออกเปน็  

  ทัง้ทีส่ร๎างสรรค๑และสร๎างสรรค๑นอ๎ยก็ไมเํปน็ไร  สวํนทีส่ร๎างสรรค๑นัน้จะเหน็ได๎  

  วําทัง้สองรอง  ทาํนเลขาฯ ไดน๎อ๎มรับและจะนาํไปแกไ๎ขในประเด็นเหลาํนัน้แลว๎  

  ผมจะไมพํูดถงึประเด็นนัน้อีก ผมอยากจะเรียนในประเด็นดังตอํไปนี้ คอื การย๎าย  

  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก   ขอเรียนใหท๎ราบวําตอนนี้เอาอยํางเปน็ทางการก็คอืวํา  

  เมือ่ทาํนนายกฯ  ไดไ๎ปพบผ๎ูใหญํในกรมก็ของบประมาณไดม๎า  เพือ่แกไ๎ขปญัหา  

  ตามทีเ่ราทราบรํวมกัน  ทราบวําตอ๎งแกไ๎ขปญัหาจากการทีค่ณะกรรมการทีม่า  

  ตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษา  วําถา๎ใหอ๎ยํูดว๎ยกันมนัก็จะประเมนิไมผํําน  

  ทัง้คูแํละก็ไมเํหมาะสม  เพราะศูนย๑สุขภาพก็ปญัหาคนปวุย  ศูนย๑เด็กเล็กก็ตอ๎ง  

  พัฒนาเด็ก  แกไ๎ขปญัหาจริง ๆ  งบประมาณแจง๎มาจริง ๆ และงบประมาณนัน้ก็ได๎  

  ผํานการดาํเนนิการตามระบบระเบยีบของทางราชการ คอื  หาผ๎ูดาํเนนิการไดแ๎ลว๎  

  แตเํมือ่ทาํไปทาํมาก็ ปรากฏวํามนัเกนิกวํากาํลังทีเ่ราจะดาํเนนิการได ๎  แมว๎ําเราจะ  

  ปรับปรุงเตรียมพื้นที่   เพือ่เตรียมความพร๎อมในการสร๎างหาผ๎ูประกอบการได ๎  

  แตอํยํู ๆ ทางกรมก็ไมสํงํเงินมา  นัน้ตอ๎งไปถามกรมวําเพราะอะไร  เมือ่ไมสํงํเงินมา  

   การทีจ่ะใหผ๎ู๎ประกอบการทีเ่ราเตรียมหาไว๎ตามระบบระเบยีบของทางราชการนัน้  

  มนัก็เซ็นสัญญาและดาํเนนิการตอํไมไํด ๎  เพราะไมมํเีงิน  นี้มนัเร่ืองธรรมดาธรรมชาติ  

  ของรัฐทีม่เีหตุ  เหตุผลเขาจะทิ้งเอาไว๎ในเร่ืองของเง่ือนไขของการประกาศเสมอ  

  วําทัง้นี้ไมผูํกพันสัญญาก็คอืยังไมทําํสัญญา ถา๎งบประมาณไมมํา  ถา๎งบประมาณมา  

  จงึจะเซ็นสัญญาได ๎  แมจ๎ะหาผ๎ูประกอบการไดแ๎ลว๎ก็ตาม  ยังครับ  เราก็ทาํการ  

  ทว๎งตงิไปทีจ่งัหวัด  เพือ่ตดิตามและไดด๎าํเนนิการทีจ่ะตดิตามตอํเนือ่ง  ไมใํชตํดิตาม  



~ ๔๘ ~ 

 

  เฉพาะสวํนของเทศบาลเทาํนัน้  เรายังใหจ๎งัหวัดมาเปน็ผ๎ูชวํยเหลอืในการตดิตาม  

  เพือ่จะใหไ๎ดง๎บประมาณจากทางสวํนกลางมา เราไมยํอมนิง่นอนใจในเร่ืองนี้แนนํอน  

    ทาํนนายกฯ  เขา๎ไปกรมเสมอก็ตามอยํูเสมอครับ  ทีสุ่ดเราก็จะไดค๎าํตอบวําจะ  

  ดาํเนนิการอยํางไรตอํไป   แตอํยํางไรก็ตามเง่ือนไขความตัง้ใจในการทีจ่ะย๎าย  

  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กนัน้   เราจะตอ๎งทาํใหไ๎ดอ๎ยํางแนนํอนนี้คอืความตัง้ใจทีจ่ะ  

  ตอ๎งแกไ๎ขปญัญาทีเ่ราเหน็ปญัหารํวมกันอยํูแลว๎  สาํหรับในสวํนทีจ่ะเรียนใหท๎ราบก็  

  คอื วําตอนนี้เรายังไดท๎าํหนังสอืถงึจงัหวัด   เพือ่ขอทราบความกา๎วหนา๎อยํางเปน็  

  ลาํดับ  ผมตอ๎งขอขอบคณุฝุายแผนงานกองการศกึษา   ทีใ่หข๎อ๎มลูตามทีไ่ด๎  

  ปฏบิตัแิละตดิตาม   ตอ๎งชมเชยเจา๎หนา๎ทีค่รับ  เพราะวําเขาตดิตามงานจริง ๆ  

  ไมไํดน๎ิง่นอนใจ  และทางฝุายบริหารก็เขา๎ใจปญัหานี้เปน็อยํางดี   อีกเร่ืองหนึง่ คอื 

  การจาํยเบี้ยผ๎ูสูงอายุ  ขออนุญาตยืนยันตรงนี้   วําผมเคยมโีอกาสไดไ๎ปจาํย  

  เบี้ยผ๎ูสูงอายุ  ไมไํดไ๎ปจาํยในเวลากลางคนืเลย  เร่ืองตอํไปก็คอื  เร่ืองของการ  

  พัฒนาสะพาน  การพัฒนาถนนหนทาง  ไฟฟาู และการจราจร  ทาํนไดต๎ติงิ  

  อยํางสร๎างสรรค๑และไดรั๎บคาํตอบไปแลว๎  จากทางทาํนรองทัง้ ๒ ทาํน   เร่ืองสุดทา๎ย  

   เร่ืองของงบประมาณทีใ่ชใ๎นการออกพบปะกับประชาชนนัน้  ผมขอเรียนใหท๎ราบ  

  โครงการนี้เงียบหลังจากผํานสภา แตทํางฝุายบริหารไมเํงียบ  ทาํนนายกฯ ตอ๎งการ  

  ผลักดันโครงการนี้ออก และตอ๎งการใหพ๎ีน่อ๎งสมาชกิทกุทาํนไดไ๎ปรํวมกจิกรรม  

  ทกุทาํนทกุคนอยํางแทจ๎ริง  แตขํอ๎จาํกัดในบางเร่ืองบางประการทาํใหง๎านนี้  

  ไมคํบืหนา๎ ณ วันที ่6 มกราคม ๒๕๕๙  คอืวันพุธ  ในการประชุมของคณะบริหาร  

  เทศบาล  ทาํนนายกฯ ไดก๎าํกับเร่ืองนี้และหยิบยกขึ้นมากาํกับในทีป่ระชุมของ  

  ผ๎ูอํานวยการ กอง  หวัหนา๎สวํน  ซึง่ประกอบไปดว๎ย ผอ.กองและหวัหนา๎ฝุาย  

  ซึง่การดาํเนนิการในวันนัน้  ทาํนไดก๎าํชับกาํชาอยํางกวดขันกับเจา๎หนา๎ทีท่ีท่าํหนา๎ที่  

  ในเร่ืองนี้โดยตรง  เพราะทาํนเหน็ความสาํคญัวําเมือ่งบประมาณผํานสภาแลว๎  

   จาํเปน็ตอ๎งเรํงรัดและรีบทาํ  ดังเชนํทีท่าํนสงํศักดิ ์ เกยีรตปิกรณ๑  ไดพ๎ูดถงึ 

  ในเร่ืองของโรงเรียน   ในดา๎นของกองการศกึษา เมือ่ผํานสภาแลว๎ เราก็เรํงรัด  

  หมดทัง้ ๔ โครงการ  ซึง่ผมจะพูดโดยสรุปก็คอื ไมวํําจะเปน็โรงเรียนเทศบาล ๑  

    โรงเรียนเทศบาล ๒  และลานกฬีา  เราก็เรํงรัดจนไดผ๎ู๎ประกอบการหมด  ขณะนี้  

  อยํูระหวํางการดาํเนนิการกอํสร๎าง   อยํางทีท่าํนสงํศักดิไ์ดไ๎ปพบและพูดถงึเมือ่สักครํู  

    แตใํนสวํนของกองสวัสดกิารสังคม  ตรงนี้ไมขํยับ  เมือ่ไมขํยับทาํนนายกฯ จงึได๎  

  บญัชาในทีป่ระชุมวําเร่ืองนี้มอบใหผ๎มทาํหนา๎ทีก่าํกับตดิตาม  ผมก็ปฏบิตัหินา๎ที่  

  ในทีป่ระชุมนัน้ทนัท ี  โดยขออนุญาตพบกับบคุคล  3 คน  ดังตอํไปนี้ คอื ๑. ทาํนปลัด  

   ในฐานะเปน็ผ๎ูบงัคบับญัชา  ๒. ผ๎ูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  ซึง่เปน็ผ๎ูกาํกับ  

  งานนี้โดยตรง  พร๎อมกับผ๎ูกาํกับดูแลกองสวัสดกิารสังคมก็คอืทาํนรองดรุณี   

  ทัง้ ๓ ทาํน  ไปนัง่ประชุมในหอ๎งของผม  พูดหาแนวทางในการทาํใหโ๎ครงการพบปะ  

  ชุมชนตรงนี้เกดิผลสาํเร็จใหไ๎ด ๎  งานโครงการทกุอยําง  เมือ่ผํานสภาบรรจอุอกมา  



~ ๔๙ ~  

 

  เปน็รูปเลมํ  เพราะจะเปน็ขอ๎อ๎างอิงทีร่ะบใุหเ๎หน็วําสิง่ทีพ่ีผ่มพูดนัน้คลาดเคลือ่น  

  ไปบางประการ   ทกุอยํางทีม่งีานและโครงการตอ๎งดาํเนนิการเปดิบนัทกึครับ  

  ผมขอเรียนใหท๎ราบวําการใชจ๎าํยงบประมาณตามโครงการเย่ียมชุมชนเคลือ่นทีน่ี้  

    เสยีใจ  ไมทํราบวําพีผ่มเอาคาํพูดทีไ่หนมาใชเ๎งินสวํนตาํง  คดิเอง พูดเอง พูดอยํางนี้  

  คนอื่นเสยีหาย  ผมขอเรียนใหท๎ราบวําบญัชาทีท่าํนายกฯ บญัชาในหอ๎งประชุม  

  นัง่อยํูทางนี้   ซึง่เปน็เจา๎หนา๎ทีข่องรัฐรับฟังทกุคนตรงกันวํา  ถา๎งานนี้ยังชา๎อยํู   

  ไมมํเีงินจะทาํ   ทัง้ ๆ ทีผํ่านสภาแลว๎  มาเอาเงินของผมไปก็ได ๎ นี้ละเงินสวํนตาํง  

  เงินจากกระเปา๋นายกฯ ทีท่าํนออกปาก  พูดใหค๎นเสยีหายไมมํเีกยีรตหิรอกครับ   

  ผมเสยีใจ   เพราะเมือ่ผมไดรั๎บงานนี้เขา๎มา   ผมก็เสยีหายดว๎ย    ร๎ูสกึไมดํ ี  

   แตไํมเํปน็ไร  ตอํไปอยําใชค๎าํพูดทีไ่มเํหมาะสมในสภาอันทรงเกยีรตแิหงํนี้  

  และทีส่าํคญั ๓ ทาํน ทีไ่ปนัง่กับผม  ผมบอกไปดูสมิโีครงการไหนทีท่าํนนายกฯ  ใหท๎าํ  

   โดยไมใํชเ๎งินของทาํนนายกฯ  แตจํะใชเ๎งินสวํนใดทีเ่ปน็สวํนงานราชการ  และใหเ๎กดิ  

  ประโยชน๑ตอํราชการอยํางแทจ๎ริง   ขอบคณุทกุทาํนทีม่ารํวมกจิกรรม ผมตอ๎งขอบคณุ  

  ทาํนประธานสภา  พีน่อ๎งผ๎ูทรงเกยีรตทิกุคนทีน่ัง่อยํูทีต่รงนี้  ขอบคณุครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ขอบคณุทาํนนริศ  อินทรกาํแหง  คะํ  ทีไ่ดช๎ี้แจงขอ๎ซักถามของ  

ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดจะอภปิรายหรือไมคํะํ  

   ขอเรียนเชญิทาํนนายกเทศมนตรี  คะํ  

นายเปรมศักดิ ์ เพยียุระ    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกยีรติ     

นายกเทศมนตร ี  ประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ๑ทกุทาํน    จากทีผ่มรายงานในเร่ืองผลงานก็ดี  

   จากรางวัลทีเ่ราไดรั๎บก็ด ีหรือจากทีท่าํนอภปิรายซักถาม   ผมเปน็นักประชาธปิไตย  

    ผมเคารพความเหน็ของทกุคน  ยินดรัีบฟังความเหน็ทกุความเหน็ทีแ่สดงออก  

  บนเวทรัีฐสภาหรือเวทสีภาเทศบาลก็ตาม  เมือ่ทาํนพูดผมจะฟัง  เมือ่ผมพูด  

  ทาํนก็ฟังบา๎ง มนัจะไดแ๎ลกเปลีย่นกัน  ผมจะกราบเรียนทาํนทัง้หลาย   ผมมคีาํพูด  

  คาํหนึง่ทีส่มาชกิทาํนหนึง่พูดในทีป่ระชุม  และผมเหน็วําเปน็คาํพูดทีดู่หมิน่ผมอยําง  

  ร๎ายแรง คอื  คาํพูดทีบ่อกวําแลง๎น้ําใจ  ทาํนประธานครับ  ผมทาํงานไมเํคยคดิถงึ  

  ตัวเอง  ผมคดิถงึเพือ่น  คดิถงึพีน่อ๎งในทกุกองฝุาย  ทกุอยํางทีผ่มทาํใหไ๎มใํชํ  

  ผมทาํเพือ่ผลประโยชน๑อะไรทัง้สิ้น   งบประมาณไมมํี   ผมก็เอางบประมาณสวํนตัว  

  ผมชวํยไป  ทาํนทีก่ลาํวคาํนี้เดี๋ยวนี้ก็ ไมอํยํู  รับน้ําใจทกุเดอืนจากทาํนรองจริะบรูณ๑  

  ร๎ูไหมน้ํามนัไหลจากทีไ่หน   มนัไหลจากยอดเขา ใครอยํูบนยอดเขา  ผมนี้อยํูยอดเขา  

   แตผํมไดม๎อบหมายใหท๎าํนรองจริะบรูณ๑  ในฐานะคบหากันมา  30 ป ี บอกวํา 

  นอ๎งดูแลใหพ๎ีห่นอํย  เร่ืองสภา  ผมก็วางใจ   เพราะนอ๎งเขาเปน็คนด ี  คบกันมาไมเํคย  

  มปีญัหาแมแ๎ตเํล็กแตนํอ๎ย  ผมไปทาํเองไมไํหวหรอกครับ  เพราะผมตอ๎งบกุกับงาน  

  อยํูตลอดเวลาทัง้งานระดับประเทศ  งานระดับภาค งานระดับจงัหวัด และรวมทัง้  

  งานเทศบาล  ใหเ๎วลาทกุอยํางโดยไมไํดข๎าดตกบกพรํอง  อันนี้ผมเรียนวําผมมอง  

  พระราชบญัญัตเิทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  หนา๎ทีน่ายกเทศมนตรีมอีะไร  



~ ๕๐ ~  

 

  ผมทาํไมเํคยบกพรํอง  ไมเํคยผิดพลาด  บางทเีกนิหนา๎ที่   เพราะความสาํนกึวํา  

  เราเปน็คนบา๎นไผํ  ผมเปน็ ส.ส.มา 12 ป ี4 สมยั  ถา๎ผมนติบิญัญัตอิยํางเดยีว  

  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง   วิทยาลัยการอาชพีบา๎นไผํ และศูนย๑วิทยาศาสตร๑ก็คง  

  ไมเํกดิ  การพัฒนาพื้นทีไ่มเํกดิ  สิง่เหลาํนี้ตอ๎งเอาใจใส ํเอาความทกุข๑ของประชาชน  

  ไปผลักดันงบประมาณมา  แลว๎ถงึไดส๎ิง่ของเหลาํนี้เกดิขึ้นในบา๎นไผํ  และก็เปน็  

  อานสิงส๑  วิทยาลัยการอาชพีบา๎นไผํครบ ๒๐ ป ี  ใครร๎ูบา๎งวําฝุาฟันมายากลาํบาก  

  ขนาดไหนตัง้แตกํา๎วแรก  ผมเรียนทาํนประธานอยํางนี้   ผมอยากจะถามสัน้ ๆ  

  ตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  ถามทาํนสมาชกิวําทาํนมหีนา๎ทีอ่ะไร  

  ทาํนตอบผมหนอํย  หนา๎ทีท่าํนสมบรูณ๑หรือยัง  อันทีห่นึง่ออกเทศบญัญัต ิ  

  ผมถามวําเทศบญัญัตเิคยออกจากเทศบาลของเราออกโดยใครครับ  ออกโดย 

  ฝุายบริหารทัง้สิ้น  รํางเทศบญัญัตจิะเสนอได ๎๑.นายกเทศมนตรี  ๒.สมาชกิสภา  

  เทศบาล  ๓.ราษฎรผ๎ูมสีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเทศบาล  วําดว๎ยกฎหมาย  

  วําดว๎ยการเขา๎ชื่อเสนอขอ๎บญัญัตทิอ๎งถิน่  ในกรณีทีส่มาชกิสภาเทศบาลเปน็ผ๎ูเสนอ  

  รํางเทศบญัญัติ   ตอ๎งมสีมาชกิสภาเทศบาลลงนามรับรองไมนํอ๎ยกวํา ๒ คน   

  กราบเรียนถามทาํนประธานดว๎ยความเคารพ  สมาชกิสภาเทศบาลเคยเสนอ  

  รํางเทศบญัญัตถิงึทาํนประธานสัก ๒ คน มไีหมครับ   ทีส่าํคญั ผมอยากหาคน  

  มาชวํยผมทาํงานเกงํ ๆ ในดา๎นนี้  บดันี้ผมไดแ๎ลว๎  คอื ทาํนปลัดคนใหม ํ  ซึง่ทาํนก็  

  ไมกํลัว  แตกํอํนผมจะทาํอะไรก็แลว๎แตมํแีตคํนบอกวํา สตง.ทกัทว๎งอันนัน้อันนี้  

  แลว๎เราก็ไมกํลา๎ทาํ  ทัง้ ๆ ทีเ่ราไมไํดท๎าํผิดอะไร   ตรงนี้ผมกราบเรียนวําเทศบาล  

  เรามนัไปไกลแลว๎  ในโอกาสนี้ผมอยากใหพ๎วกเราผนกึพลังกันทาํงาน ดไีหมครับ  

   เพราะผมเองก็ไมไํดม๎เีวลามาก   สุดทา๎ยนะครับ การนาํปญัหาความเดอืดร๎อนและ  

  ความตอ๎งการของประชาชนในเขตเทศบาลมาเสนอตอํสภาเทศบาล และ  

  นายกเทศมนตรี  ผมขอเรียนอยํางนี้ครับ พวกเราทาํงานโดยการวัดผลโดย  KPI  

  วัดผลโดยระบบทีเ่ปน็มาตรฐานสากล  ผมอยากจะเหน็สมาชกิสภาเทศบาล  

  เหมอืนกันครับ  ทีท่าํงานตรงตามมาตรฐานทีผ่มอยากได ๎  บางสิง่บางอยําง  

  ผมพยายามใหอ๎งค๑กรมนัเดนิไปขา๎งหนา๎  เพราะฉะนัน้ผมเรียนดว๎ยความเคารพ  

  วําผมไมเํหนือ่ยหนาํยตอํการทาํงาน ไมยํํอทอ๎ ไมอํะไรทัง้สิ้น  ผมเองพยายาม  

  ใชเ๎วลา 24  ชั่วโมง  อยําคาํนงึถงึเมด็เงินทีผ่มไดรั๎บเปน็เงินเดอืนจากภาษอีากร  

  ของประชาชน และถา๎ผมทาํงานไมสํมกับเงินเดอืนเมือ่ไหรํ  ทาํนไมตํอ๎งมากาํกับดูแล  

  ผมยากหลอกครับ  ผมแสดงสปริิตเอง  แตตํราบใดทีผ่มยังทาํไหว ผมก็จะอาสา  

  พีน่อ๎งประชาชนใหบ๎า๎นไผํไปสูคํวามเจริญอยํางมัน่คง  มัง่คัง่  และย่ังยืนครับ  

    ขอขอบพระคณุครับ  



~ ๕๑ ~  

 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  ขอบคณุทาํนนายกเทศมนตรี  คะํ ทีไ่ดต๎อบคาํถาม ของสมาชกิสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชกิทาํนใดมเีร่ืองทีจ่ะเสนอในระเบยีบวาระอื่น ๆ หรือไม ํ (ไมมํ)ี  ถา๎ไมมํ ี  

 ดฉิันก็ขออนุญาตในนามของเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  พร๎อมดว๎ยคณะผ๎ูบริหารก็ตอ๎ง  

 ขอขอบพระคณุทางทาํนประธานคณะกรรมการชุมชน  ทีใ่หเ๎กยีรตสิละเวลาเขา๎รํวม  

 สังเกตการณ๑ และพร๎อมกันนี้ก็ตอ๎งขอขอบพระคณุทาํนสมาชกิสภาเทศบาล  

 ผ๎ูทรงเกยีรตทิกุทาํน  ทีไ่ดเ๎ขา๎มาประชุมโดยพร๎อมเพยีงกัน  ในโอกาสนี้  ดฉิันขอปดิ  

 ประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจาํป ี2559  

เลกิประชมุ                             ปดิเวลา   ๑3.5๐     น. 
 

(ลงชื่อ)                          ผ๎ูบนัทกึรายงานการประชุม 

                                       (นางสาวนชิาภา  เศษภกัดี) 

                                           พนักงานจา๎งทัว่ไป 

 

(ลงชื่อ) จ.อ.                        ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 

                                              ( กมล  สงวนญาต ิ) 

                                          หวัหนา๎ฝุายบริหารงานทัว่ไป 

 

(ลงชื่อ)                              ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 

                                        ( นางสุภาภรณ๑  คาํภเูงิน ) 

                                        หวัหนา๎สาํนักปลัดเทศบาล 

 

(ลงชื่อ)                             ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 

                                          ( นายสุวัฒน๑   สุทธ ิ) 

                                             รองปลัดเทศบาล 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  ไดต๎รวจรายงานการประชุมนี้แลว๎  

เมือ่วันที ่         เดอืน  มนีาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

(ลงชื่อ)                            กรรมการ   (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 

      (นายวัฒนาวุฒ ิ หอวิจติร)                         (นายกาํพล   ขันธ๑ขวา)  

 

(ลงชื่อ)                            กรรมการ   (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 

      (นายคาํพันธ๑   สดีอนซา๎ย)                          (นายเกษม   ชวฤทธิ)์  

 

(ลงชื่อ)                            กรรมการ   (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 

          (นายพริิน   ตุละรัต)      (นายนพดล  พลภเูขยีว)  



~ ๕๒ ~  

 

(ลงชื่อ)                             กรรมการ 

                                                     (นางจงจติ   แซเํหยี) 

สภาแหงํนี้รับรองรายงานการประชุมนี้  

เมือ่วันที ่  23    เดอืน   มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

(นางสาวจริวด ี    เจริญศลิป)์  

       รองประธานสภาเทศบาลเมอืงบา๎นไผํ  

            ทาํหนา๎ทีแ่ทนประธานสภาฯ 

 

 
 
 
 
 
 


