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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ .๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
.....................................
ผู้มาประชุม
๑. นางพัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล ประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ
๔. นายจิระบูรณ๑ ปัญญารัตนวงศ๑ รองนายกเทศมนตรี
๕. นายนิวัฒน๑ ปลัง่ ศิริ รองนายกเทศมนตรี
๖. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
๗. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย๑ ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
๘. นายปรีชา มุกนําพร ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
๙. ร๎อยตรีบวั ทอง โลขันธ๑ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๑๐.นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑.นายวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒.นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓.นายสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔.นายพิรนิ ตุละรัต
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕.นายปัญญา บัวแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖.นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗.นายคําพันธ๑ สีดอนซ๎าย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘.นายกําพล ขันธ๑ขวา สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙.นายเกษม ชวฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐.นายจิรนันท๑
เกียรติชัยพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๑.นายผําน ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล
๒๒.นางจงจิต
แซํเหีย
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๓.นายนพดล พลภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๔.นายบุญเหลือ เรือ่ งลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๕.นายภาณุมาศ หล๎ามณี
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๖.นายสุวัฒน๑ สุทธิ
รองปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. วําทีร่ .อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
2. นางดรุณี วิศิษฐ๑ชาติ รองปลัดเทศบาล
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3. นางสุภาภรณ๑ คําภูเงิน หัวหน๎าสํานักปลัด
4. ร.ต.อ.พิทกั ษ๑ สารสินธ๑ รองสวป.บ๎านไผํ
5. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงํา ผู๎อํานวยการกองวิชาการฯ
6. นางอาภรณ๑ รพีเลิศรังสิมนั ต๑ ผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
7. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน๎าฝุายบริหารงานสาธารณสุข
8. นายประหยัดทรัพย๑ อาวจําปา หัวหน๎าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
9. นายสุวัฒน๑ เทาใหมํ ผู๎จดั การสถานธนานุบาล
10. นายกฤษฎ๑ ชัยมาตย๑ ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
11. นางศิรวิ รรณ ปักษี ผู๎อํานวยการกองการศึกษา
12. นายศักดิส์ ิทธิ์ ปิน่ คํา ผู๎อํานวยการกองชําง
๑3. จ.อ.สายันต๑ นรสาร หัวหน๎างานเทศกิจ
๑4. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน๎าฝุายบริหารงานทัว่ ไป
๑5. นายจีรศักดิ์
แกํนดูํ
หัวหน๎าฝุายสํงเสริมการศึกษาฯ
๑6. นางอุทยั วรรณ๑ ชื่นกมล พนักงานจ๎างเหมา
๑7. นางสาวนิตยา จันทร๑ศรี จนท.วิเคราะห๑นโยบายฯ
๑8. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล
หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง
๑9. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล
หัวหน๎าฝุายแผนงานและโครงการ
20. นายธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร๑
21. นางสาวนิชาภา เศษภักดี พนักงานจ๎างทัว่ ไป
๒2. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทัว่ ไป
๒3. นางสาวพัชรินทร๑ โพธิราช จนท.วิเคราะห๑
๒4. นางฉวีวรรณ นริสศิรกิ ุล ผู๎อํานวยการสถานศึกษา
๒5. นางสาวลัดดาวัลย๑ ความหมัน่ หัวหน๎าฝุาย
แผนทีภ่ าษีฯ
๒6. นางสาววรรณภา วงษ๑จนั ลา ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าทีธ่ รุ การ
๒7. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผู๎อํานวยการสถานศึกษา ท.๒
๒8. นางวาสนา พิทกั ษ๑ ผู๎อํานวยการกองคลัง
29. นางเล็กนภา พรมมาซุย เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี
30. นางสาวมัตติกา เกิดพิทกั ษ๑ หัวหน๎าฝุายแผนงาน
๓1. นางเพียงใจ
ปูองชารี
เจ๎าพนักงานทะเบียนชํานาญงาน
๓2. นางสาวรัศมีลักษณ๑ พร๎อมสมุทร
เจ๎าพนักงานทะเบียนชํานาญงาน
๓3. นางสาววรินทร ลิมสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี
๓4. นางขนิษฐา เปรมปรี
ผช.จนท.ธุรการ
35. นางกรองกาญจน๑ ปัญญารัตนวงศ๑ หัวหน๎าฝุายปกครอง
36. นางสาวบังอร กันหาบาง
จพง.ธุรการ
37. นางสุจริ า
จันทรพิทกั ษ๑
พนักงานจ๎างเหมา
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38. นางสาวมลฤดี ไสยกิจ ผช.จนท.ธุรการ
39. นายอาทิตย๑ ประวันโน บุคลากร
40. นางสาวดาวรรณ๑ ภูเหิน หัวหน๎าฝุายบริการสาธารณสุข
41. นางภาวิณี สุทธิ จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
42. นางสาวสุปราณี เสถียรมงคลกิจ นักวิชาการสุขาภิบาล
43. นางทัศชญา พุทธศรี นักการ
44. นางนุชรา โนนเปือย ผช.จนท.ธุรการ
45. นางสาวกันยารัตน๑ อุปจันทรสงํา พนักงานจ๎างเหมา
46. นางสาวปารณีย๑ ธรรมราช พนักงานจ๎างเหมา
47. นางสุมติ ตรา เขียวอํอน นักพัฒนาชุมชน
48. นางสาวธัญณิชา ขันตี หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน
49. นางสาวสุพัชญ๑สิริ แก๎วตรีวงศ๑ เจ๎าพนักงานธุรการ
50. นางจีรพันธ๑ เนตรพิทรู เจ๎าพนักงานธุรการ
51. นายถนัด หรรษาวงษ๑ พนักงานจ๎างทัว่ ไป
52. นายชลิต โจมทา พนักงานจ๎างทัว่ ไป
53. นางสาวปวีณา พงษ๑อุดทา ผช.จนท.การเงินฯ
54. นางทวีพร อิสสระพงศ๑ ลูกจ๎างประจํา
55. นางสาวทัศนีวรรณ สกลลิมสุวรรณ จพง.จัดเก็บรายได๎
56. นางสาวเพ็ญพิชญา ลัดทา พนักงานจ๎างทัว่ ไป
57. นางศศิธาดา ชลพันธ๑ จพง.จัดเก็บรายได๎
58. นางยุพารัตน๑ ศรีษะโคตร จพง.ทะเบียน
59. นายอุเทน พลขันธ๑ ผู๎ทรงคุณวุฒิเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
60. นางมลิวรรณ สารบรรณ ประธานเครือขํายแมํบา๎ น
61. นายวิรตั ดา เชื้อบัณฑิต ประธานชุมชนบ๎านไผํเกํา
62. นายบุญเรือง เอ๎วะเมมาต๏ะ ประธานชุมชนศรีบญ
ุ เรือง
63. นายสุทธิ
ขันแพง
พนักงานขับรถยนต๑
64. นางบุญสวย อินทรสงเคราะห๑ ประธานชุมชนบ๎านไผํเกําพัฒนา
65. นางสาวพัชรียา เพียยุระ
เจ๎าพนักงานธุรการ
66. นายเอกชัย
ขําชัยภูมิ
วิศวกรโยธา
67. นายทองพูล พลดงนอก ประธานชุมชนยิง่ ยง
68. นายสมชาย โมกไธสง ประธานชุมชนศาลเจ๎า
69. นายนิวัฒน๑
ชัยพัฒนเวช
นายชํางโยธา
70. นางบํารุง พรหมรัตน๑ ประธานชุมชนศาลเจ๎า๒
71. นายเกรียงไกร ฤทธิค์ าํ
ผช.ชํางโยธา
72. นางแอนนา
ศรีนวกุล
ลูกจ๎างประจํา
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73. พ.ต.ท.สังวร สิกขา ประธานชุมชนประปาบ๎านไผํ
74. นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค๑
75. นายสมนึก
จันทร๑โสดา
จพง.ปูองกันฯ
76. นายเจษฎา
วรรณดี
จพง.ปูองกันฯ
77.นายสุชาติ
ชื่นกมล
จพง.ปูองกันฯ ชํานาญงาน
78. นายสรนัย
หวานขม
เจ๎าหน๎าทีเ่ ทศกิจ
79. นายสุชาติ กุญชรมณี ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา
80. นางผํองผกา ศรีจมุ พล ประธานชุมชนสุมนามัย
81. นายสุพล บุตรศรี ประธานชุมชนเจนจบทิศ
82. นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธ
านชุมชนอุตตรนคร
83. นายภูวนัย นิมติ ไตรสกุล ประธานชุมชนมิตรภาพซอย 4
84. นายสุรศักดิ์ โพธิยา ประธานชุมชนโนนสะอาด
85. นายประมวล เพียรแก๎ว ประชาชนทัว่ ไป
86. นายวันชัย สอนอินทร๑ ประธานชุมชน บ.ข.ส.
87. นายสุพจน๑ เกตกุมสี ประธานชุมชนหนองลุมพุก
88. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ จพง.ธุรการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมือ่ ได๎เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญประธานสภา
เทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล๎ว กลําวเปิดประชุม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สวัสดีคะํ ทํานนายกเทศมนตรี ค
ณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล และทํานผู๎มเี กียรติทกุ ทําน วันนีเ้ ป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๙ และ วันนีก้ ็ได๎รบั เกียรติจาก
ทําน ร.ต.อ.พิทกั ษ๑ สารสินธ๑ ตําแหนํง รองสวป.บ๎านไผํ เป็นตัวแทนผู๎กาํ กับการ
สถานีตาํ รวจภูธรบ๎านไผํ
ขณะนีม้ สี มาชิกมาครบองค๑ประชุมแล๎ว กํอนเข๎าสูวํ าระ
การประชุม ขอเชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาล อํานประกาศสภาเทศบาล
เมืองบ๎านไผํ ขอเชิญคํะ
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ประกาศเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
เลขานุการสภาเทศบาล เรือ่ ง เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๙
ตามมติทปี่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ เมือ่ คราวประชุมสภาเทศบา ล
เมืองบ๎านไผํ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๕๘ ได๎มมี ติกาํ หนดให๎เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี ๒๕๕๙ ตัง้ แตํวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต๎นไป นัน้
เพือ่ ปฏิบตั ิให๎เป็นไปตามความนัยมาตรา ๒๔ แหํงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก
แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไขเพิม่ เติมถึงพระราชบัญญัติ
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เทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง
บ๎านไผํ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๙ ตัง้ แตํวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
เป็นต๎นไป มีกาํ หนดไมํเกิน ๓๐ วัน
จึงประกาศให๎ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) พัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล
(นางพัชรา ศิรศิ ักดิก์ มล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ทีจ่ บไปแล๎วนัน้ เป็นประกาศเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
ประธานสภาเทศบาล เรือ่ งการเปิดประชุมสภาเทศบาลบ๎านไผํ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี
๒๕๕๙ นะคํะ
ตํอไปดิฉันจะดําเนินตามระเบียบการประชุมสภาเทศบาล นะคํะ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ทีป่ ระธานจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล วันนีม้ เี รือ่ งทีจ่ ะแจ๎งให๎ทราบจํานวน 7 เรือ่ ง ดังนี้
ประธานสภาเทศบาล
๑. เทศบาลเมืองบ๎านไผํของเรา ได๎รบั รางวัลชนะเลิศที่ ๑
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ในประเภททัว่ ไป องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ขนาดใหญํ
ได๎รบั รางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จากคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่
ประกาศเมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เอกสารได๎วางไว๎บนโต๏ะ
ให๎ทาํ นแล๎ว
๒. ในนามสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ขอแสดงความยินดี
กับทํานเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ
ทีไ่ ด๎รบั รางวัลเกียรติคณ
ุ โครงการเชิดชูเกียรติวันพํอ ในด๎าน
นักพัฒนานักปกครองท๎องถิน่ ดีเดํน ประจําปี ๒๕๕๘
จาก โครงการเฉลิมพระเกียรติองค๑ราชัน
๓. ในนามสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ขอแสดงความยินดี
กับทํานเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ
ทีไ่ ด๎รบั รางวัลเกียรติคณ
ุ “คนดีศรีสยาม” ประจําปี ๒๕๕๘
จาก โครงการเฉลิมพระเกียรติองค๑ราชัน
๔. ในนามสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ขอแสดงความยินดี
กับทํานจิระบูรณ๑ ปัญญารัตนวงศ๑ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ
ได๎รบั รางวัลเกียรติคณ
ุ โครงการเชิดชูเกียรติวันพํอ ในด๎าน
ลูกตัวอยํางดีเดํน ประจําปี ๒๕๕๘ จาก โครงการเฉลิมพระเกียรติองค๑ราชัน
๕. เทศบาลเมืองบ๎านไผํ ได๎มพี นักงานเทศบาลได๎โอนย๎าย
มาดํารงตําแหนํง
3 ทําน ดังนี้
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๑. วําทีร่ อ๎ ยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา มาดํารงตําแหนํง ปลัดเทศบาล
โอน(ย๎าย) มาจาก เทศบาลตําบล หนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ๑
๒. นางสาวพันธ๑วิรา พลกล๎าหาญ มาดํารงตําแหนํง
เจ๎าหน๎าทีต่ รวจสอบภายใน โอน(ย๎าย) มาจาก องค๑การบริหารสํวนตําบล
ทําสองคอน
จังหวัดมหาสารคาม
3. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ มาดํารงตําแหนํง เจ๎าพนักงานธุรการ
ปฏิบตั ิงาน โอน(ย๎าย) มาจาก เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ดิฉันขอเชิญ
ทํานวําทีร่ อ๎ ยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
นางสาวพันธ๑วิรา พลกล๎าหาญ และ นางสาวอัมพวัน สันเพาะ แนะนําตัวทีล่ ะคน
ขอเชิญคํะ
ว่าทีร่ ้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล หัวหน๎าสํวนราชการ และผู๎เข๎ารํวมสังเกตการ
ณ๑ ประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ๎านไผํทกุ
ทําน กระผมวําทีร่ อ๎ ยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล
เมืองบ๎านไผํ ได๎โอนย๎ายมาอยูทํ เี่ ทศบาลเมืองบ๎านไผํ อยํางเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ดีใจทีไ่ ด๎มโี อกาสกลับมาทํางานทีจ่ งั หวัดขอนแกํน
หลังจากทีไ่ ปทํางานรับใช๎ชาติบา๎ นเมืองทีต่ ํางจังหวัดมาหลายแหํง การศึกษาของ
กระผมเรียนจบปริญญาตรี ทางกฎหมายทัง้ รัฐศาสตร๑และรัฐประศาสนศาสตร๑
4 ปริญญาตรี 3 ปริญญาโท ผมคิดวําความรูค๎ วามสามารถทีผ่ มร่าํ เรียนมาจะ
เป็นประโยชน๑กับการพัฒนาท๎องถิน่ ของเทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎เป็นอยํางดี
ตัง้ แตํมารับงานทีเ่ ทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎ไมํนานก็มคี วามรูส๎ ึกวํางานพัฒนาของ
บ๎านไผํมนั เยอะมาก คงจะเป็นเพราะวําเรามีผู๎นาํ ทีข่ ยันขันแข็ง ซึง่ ผมทํางาน
มาหลายแหํงก็ไมํเคยเห็นการทํางานอยํางนี้ ต๎องตืน่ แตํตีหา๎ กลับบ๎าน 3 ทุมํ ทุกวัน
เพราะผู๎นาํ ของเราให๎ไปชํวยกันในการทําหน๎าทีข่ ับเคลือ่ นนโยบาย เพือ่ ความสุข
ของพีน่ ๎องประชาชนโดยแท๎ ในโอกาสนีก้ ็คงจะขอแนะนําตัวเทํานีก้ ํอน
ถ๎าทํานมีอะไรให๎ผมรับใช๎ทาํ นก็บอกนะครับ มีอะไรทีไ่ มํพอใจก็บอกไมํใชํเป็นปัญหา
แตํสงิ่ ทีผ่ มชอบพูด ด๎วยความเคารพนับถือกันจะเป็นคําติดปาก คนทีเ่ ราเคารพ
นับถือเราเรียกวําอีพํอ อีแมํ เพราะคําเหลํานีเ้ ป็นคําทีเ่ ราชอบใช๎ ทํานสมาชิกสภา
เทศบาล บางทํานอาจจะไมํรู๎ ไมํเข๎าใจกัน วําทําไมพูดแบบนีก้ ็อยากจะอธิบายให๎ฟัง
ครับ คือ เราให๎เกียรติทาํ นครับ ขอบพระคุณครับ
นางสาวพันธ์วิรา พลกล้าหาญ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน หัวหน๎าสํวนราชการ และผู๎เข๎ารํวมสังเกตการ ณ๑ประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ๎านไผํทกุ
ทําน ดิฉันนางสาวพันธ๑วิรา พลกล๎าหาญ ย๎ายมาจากองค๑การ
บริหารสํวนตําบลทําสองคอน ตําแหนํง นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ และมาดํารง
ตําแหนํงในเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ในตําแหนํง เจ๎าหน๎าทีต่ รวจสอบภายใน
ขอฝากเนือ้ ฝากตัวเป็นลูกหลานบ๎านไผํอีกคนนะคํะ ขอขอบคุณคํะ
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นางสาวอัมพวัน สันเพาะ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และผู๎เข๎ารํวมสังเกตการ ณ๑ ประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ๎านไผํทกุ
ทําน ดิฉันนางสาวอัมพวัน สันเพาะ โอนย๎ายมาจากเทศบาล
นครอุบลราชธานี มาดํารงตําแหนํง เจ๎าพนักงานธุรการฯ ฝุายแผนงานและโครงการ
กองการศึกษา ขอบคุณทํานนายกเทศมนตรี และคณะผู๎บริหารทุกทําน
ทีไ่ ด๎ให๎โอกาสกลับมารับใช๎บา๎ นเกิดก็จะปฏิบตั ิหน๎าทีอ่ ยํางเต็มความสามารถ และ
ให๎ดีทสี่ ุดคํะ ขอขอบพระคุณคํะ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ทัง้ 3 ทํานก็แนะนําตัวไปแล๎วนะคํะ ในนามเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ก็ยนิ ดี
ประธานสภาเทศบาล ต๎อนรับนะคํะ ก็ขอให๎ทงั้ 3 ทําน นําความรูม๎ าพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
เราให๎ดียงิ่ ขึ้นไป ขอบคุณคํะ
๖. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี
๒๕๕๘
เอกสารทางกองวิชาการได๎แจ๎งให๎ทาํ นรับทราบกํอนหน๎านีแ้ ล๎ว
๗. การรายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการจัดทําแผนองค๑กรปกครองท๎องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘
ข๎อ ๓๐ (๕) กําหนดให๎
ผู๎บริหารท๎องถิน่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตํอ
สภาเทศบาลอยํางน๎อยปีละหนึง่ ครัง้ และรายงานผลการดําเนินตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตํอสภาเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก๎ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๔๘ ทศ ขอเรียนเชิญทําน นายกเทศมนตรี คํะ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน ครับ
เรือ่ งที่ ๑ ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบา ล
ประจําปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการจัดทําแผนองค๑กรปกครองท๎องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๓๐ (๕) กําหนดให๎
ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอ
สภาท๎องถิน่ คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิน่ และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนทราบโดยทัว่ กัน อยํางน๎อยปีละ ๑ ครัง้
ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ซึง่ ได๎จดั สํงให๎ทาํ นสมาชิกสภาเทศบาลทุกทําน
ได๎ทราบแล๎ว
เรือ่ งที่ ๒ การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 8
ตามทีข่ ๎าพเจ๎า ดร.นายแพทย๑เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ
ได๎แถลงนโยบาย
“การบริหารจัดการราชการท๎องถิน่ เทศบาลเมืองบ๎านไผํ ”
ตํอสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ๎านไผํ ซึง่ การบริหารงานมีความมุงํ หมายให๎องค๑กรมีคณ
ุ ภาพและมีความ
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พร๎อม ทัง้ ด๎านการบริหารงานสําหรับให๎บริการประชาชน การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมทิ ศั น๑ให๎สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคตําง ๆ
ให๎มคี วามพร๎อม กลําวได๎วําเป็นความภาคภูมใิ จ ความตัง้ ใจมุงํ มัน่ แนํวแนํใน
การพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํให๎เจริญก๎าวหน๎าโดยสรุปผลการดําเนินงานภายใต๎
นโยบายตํางๆ ซึง่ นับแตํวันทีไ่ ด๎แถลงนโยบายตํอสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํจนถึง
ปัจจุบนั ได๎ดังนี้
๑. นโยบายด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ
๑.๑ พัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ให๎เป็นเทศบาลทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ีตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการนําหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองและสังคมทีด่ ี ๖ ประการ ได๎แกํ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรํงใส หลักการมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม๎ คํา
มาประยุกต๑ใช๎แนวทางการปฏิบตั ิภายในหนํวยงาน เพือ่ ให๎บคุ ลากรและเทศบาล
เมืองบ๎านไผํ เป็นองค๑กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะ
ทีก่ ํอให๎เกิดประโยชน๑สุขและความพึงพอใจตํอประชาชน ผู๎รบั บริการ ซึง่ ถือเป็น
หัวใจสําคัญของการสร๎างระบบการบริหารกิจการบ๎านเมืองทีด่ ีหรือ
ธรรมาภิบาล ให๎เกิดขึ้นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่
ผลการดาเนินงาน
๑.หลักนิติธรรม
เทศบาลเมืองบ๎านไผํดาํ เนินการตรวจสอบแก๎ไขปัญหาเรือ่ ง
ร๎องเรียนทีเ่ ข๎าขํายเหตุราํ คาญ ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ให๎เป็นไปตามหลักวิชาการและขั้นตอนของระเบียบอยํางเครํงครัด และ
พัฒนาการให๎บริการจัดเก็บคําธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นไปตามเทศบัญญัติที่
เกีย่ วกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด๎วยความโปรํงใส สามารถ
ตรวจสอบได๎
๒.หลักคุณธรรม เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎มกี ารมีการสนับสนุนกิจกรรมตาม
นโยบายคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) โดยจัดทําโครงการปรองดอง
สมานฉันท๑เทศบาลเมืองบ๎านไผํ “สลายสีเป็นพีน่ ๎อง ปรองดองเป็นหนึง่ เดียว”
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟอําเภอบ๎านไผํ
ผลการดําเนินงานได๎เชิญหนํวยงานตํางๆเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และ
ได๎เชิญประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎รบั ความรํวมมือ
จากทุกภาคสํวนเป็นอยํางดีผลลัพธ๑ ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกีย่ วกับ
นโยบายบริหารราชการแผํนดินทีม่ ตี ํอรัฐประชาชนมีความรัก ความสามัคคี
ความปรองดองมากขึ้น ทัง้ ยังมีการดําเนินนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติ (คสช.) โดยให๎พนักงานเทศบาลเมืองบ๎านไผํ รํวมกิจกรรมมาเข๎าแถว
เคารพธงชาติทกุ เช๎า โดยมอบหมายหมุนเวียนวันละกอง พนักงานเทศบาลก็ให๎
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ความรํวมมือเป็นอยํางดี ซึง่ ปัจจุบนั เป็นสํวนหนึง่ เป็นกิจวัตรประจําวันของการ
มาทํางาน และมีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับพนักงานเทศบาล
ทุกระดับ
๓.หลักความโปรํงใส เทศบาลเมืองบ๎านไผํบริหารงานอยํางตรงไปตรงมา มีการ
เปิดเผยข๎อมูลขําวสารการจัดซือ้ จัดจ๎างตัง้ แตํกระบวนการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ
กําหนดราคากลาง จัดทําประกาศ สรุปผลการการจัดซือ้ จัดจ๎าง และผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล ทุกขั้นตอนมีการดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสัง่ การทีเ่ กีย่ วข๎องโดยเครํงครัด และมีการเปิดเผยข๎อมูลตําง ๆ ให๎
ประชาชนทราบ เปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎สะดวก
ผํานศูนย๑ข๎อมูลขําวสารของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ซึง่ จากการทํางานโดยเน๎น
นโยบายความโปรํงใสนี้ ทําให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํ ได๎รบั รางวัลองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ ดีเดํน ด๎านการปูองกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๕๘ จากสํานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ
๔.หลักความมีสํวนรํวม เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎จดั ประชุมประชาคมเมืองบ๎านไผํ
โดยการมีสํวนรํวม ในการรํวมคิด รํวมทํา รํวมวางแผน รํวมเสนอปัญหา จากทุก
ภาคสํวน เชํน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน กลุมํ องค๑กร สมาคมและประชาชน
ในเขตเทศบาลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู๎มสี ํวนได๎เสียและประชาชน
ตามโครงการปรับปรุงศูนย๑จดั การมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
จัดประชุมผู๎นาํ ชุมชน
รํวมวางแผน รํวมเสนอปัญหาในการดําเนินงานโครงการตํางๆ
๕.หลักความรับผิดชอบ สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
บ๎านไผํเปิดโอกาสให๎ชุมชน ๓๙ ชุมชน ได๎มสี ํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ตัง้ แตํต๎นทาง กลางทาง ในการใช๎หลัก ๓Rs เพือ่ เป็นการตระหนัก เกิด
ความสํานึกในความรับผิดชอบตํอสังคมรํวมกัน เทศบาลเมืองบ๎านไผํใสํใจตํอ
ปัญหาสาธารณะของบ๎านเมือง โดยจัดให๎มสี ายตรงนายกฯ ทุกปัญหาต๎องมี
คําตอบมีเบอร๑ตรงถึงทํานนายกฯโดยตรง คือ ๐๔๓–๒๗๓๙๙๖ และโครงการ
บริการเชิงรุก หนํวยทันใจ ถึงบ๎านถึงใจประชาชน โดยมี ร๎อยตรีบวั ทอง โลขันธ๑
เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นหัวหน๎าชุดหนํวยทันใจได๎ออกทํางานทุกวัน ผล
การดําเนินการประชาชนมีความพอใจในการทํางานของเทศบาลเมืองบ๎านไผํมาก
ขึ้นและปัญหาการร๎องเรียนก็น๎อยลง ซึง่ ประชาชนสามารถติดตํอโดยตรงที่
หมายเลข ๐๘๙-๘๘๗๕๗๘๘
๖.หลักความคุม๎ คํา เทศบาลเมืองบ๎านไผํมกี ารบริหารจัดการและใช๎ทรัพยากร
ทีม่ ี
อยูอํ ยํางจํากัด เพือ่ ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนโดยสํวนรวม เชํน
โครงการกํอสร๎างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลปรับปรุงพืน้ ทีว่ ําง
เปลําให๎เป็นสวนสาธารณะสําหรับออกกําลังกาย ใช๎ในการจัด
กิจกรรมสันทนา
การตําง ๆ เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวและยังมีแหลํงน้ําในการ
บรรเทาสาธารณภัย
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ในสํวนของการดําเนินงานของเทศบาลนอกจากการกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานตํางๆแล๎วได๎มกี ารจัดทําตัวชี้วัด (
KPI) ของทุกกองฝุายขึ้นเพือ่ เป็น
เครือ่ งมือในการประเมินผลการดําเนินงานตํางๆอีกด๎วย ซึง่ ผลจากการ
ดําเนินงานดังกลําว ทําให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎รบั รางวัลสํานักงานสีเขียว
ระดับ
เหรียญเงิน ประจําปี ๒๕๕๘
๑.๒ สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการรํวมคิด รํวมวางแผนและรํวม
ตัดสินใจ สํงเสริมให๎เข๎ารํวมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการ
เพือ่ ทําหน๎าทีท่ งั้ ในการรํวมบริหารจัดการและรํวมติดตามตรวจสอบการทํางาน
ของเทศบาล
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํ เน๎นการทํางานแบบมีสํวนรํวมของประชาชน ทัง้ ในรูปแบบ
การประชุม ประชาคม โครงการ กิจกรรม รวมถึงรํวมเป็นคณะกรรมการตํางๆ
อาทิเชํน
-การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู๎มสี ํวนได๎เสียและประชาชนตามโครงการ
ปรับปรุงศูนย๑จดั การมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
-การประชาคมชุมชนเพือ่ จัดทําแผนชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาค
ชุมชนให๎เข๎มแข็ง
-โครงการประชุมประจําเดือนองค๑กรภาคประชาชน
-ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชน เยาวชน นักเรียนเข๎ารํวมสังเกตการณ๑การประชุม
สภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
-การจัดงานอนุรกั ษ๑สํงเสริมงานประเพณีทอ๎ งถิน่ โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
-การแตํงตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา /คณะกรรมการพัฒนากีฬา/
คณะกรรมการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม
-การแตํงตัง้ คณะกรรมการจากผู๎ทรงคุณวุฒิ ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู๎แทน
ประชาคมท๎องถิน่ มารํวมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
-การแตํงตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ๑และวิธกี าร
บริหารกิจการบ๎านเมืองทีด่ ีของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
-การขอความรํวมมือจากหนํวยงานราชการซึง่ ถือเป็นตัวแทนภาคประชาชน ทีม่ ี
ความรู๎ ความชํานาญและประสบการณ๑ เชํน ตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชีพ
บ๎านไผํ มารํวมเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ รํวมกับคณะกรรมการของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ เพือ่ ให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจัดซือ้ จัดจ๎าง
๑.๓ จัดให๎มกี ารบริหารงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ โปรํงใสและตรวจสอบ
ได๎ โดยจะให๎ความสําคัญตํอการรับฟังปัญหาความเดือนร๎อนและความต๎องการ
ของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยํางเป็นธรรมและทัว่ ถึงทุกชุมชน โดยการ
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จัดลําดับความสําคัญและความเรํงดํวนของปัญหา สอดคล๎องกับความต๎องการ
และสภาพความเป็นจริงของแตํละพืน้ ที่
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํ ให๎ความสําคัญตํอการรับฟังปัญหาความเดือดร๎อนและ
ความ
ต๎องการของประชาชน การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตํอ
กระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล โดยเฉพาะอยํางยิง่ ภาคประชาชน โดยเริม่
จากการจัดประชาคมชุมชน เพือ่ จัดทําแผนชุมชน ซึง่ มีเทศบาล เป็นพีเ่ ลีย้ งคํอย
ให๎การสนับสนุน และให๎คาํ ปรึกษาแกํชุมชน เพือ่ ให๎ชุมชนได๎มกี ารระดมความ
คิดเห็น รํวมคิด รํวมทํา รํวมแก๎ไขปัญหากันในชุมชน ทัง้ นีเ้ พือ่ แสวงหาปัญหา
ความต๎องการของแตํละชุมชน โดยนําแผนชุมชนเป็นตัวตัง้ เพือ่ จัดทําแผนพัฒนา
สามปี และใช๎เป็นกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติ ซึง่ ในการบริหารงบประมาณ มี
การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ โดยคํานึงถึงความเดือดร๎อนและความต๎องการของ
ประชาชนเป็นหลัก พร๎อมทัง้ มีการจัดทําแผนการใช๎จาํ ยเงินเพือ่ ให๎สอดคล๎องกับ
แผนการจัดหาพัสดุ และมีการปรับแผนจัดหาพัสดุ /แผนการใช๎จาํ ยเงิน เพือ่
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎ประชาชนได๎อยํางทันทํวงที ทัว่ ถึงและเป็นธรรม
๑
.๔ นําวิชาการและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช๎ในการบริการประชาชนให๎ครบ
วงจร ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ให๎ประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาลอยํางกว๎างขวาง สะดวก รวดเร็ว
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎ดาํ เนินการโครงการเมืองไผํไอที เพือ่ ให๎บริการสัญญาณ
อินเตอร๑เน็ตไร๎สายฟรีแกํประชาชนโดยทัว่ ไป นักเรียน นักศึกษา และผู๎ทมี่ คี วาม
ต๎องการสนใจทีจ่ ะใช๎อินเตอร๑เน็ต เพือ่ หาความรู๎ ข๎อมูลตํางๆ บนระบบ
อินเตอร๑เน็ต และเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของเทศบาล โดยได๎ทาํ การติดตัง้ จุด
กระจายสัญญาณไร๎สายจํานวน ๑๕ จุด การจัดทําหอกระจายขําวไร๎สาย
(The Voice of Banphai) จํานวน ๔๓ จุด เพือ่ ให๎การเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ด๎วย
สือ่ ทางเสียง ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎วยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมออนไลน๑
Facebook ทีป่ ระชาชนสามารถรับรูข๎ ๎อมูลตํางๆ และแสดงความคิดเห็น
ร๎องเรียน ร๎องทุกข๑ได๎อยํางทันที ทุกที ทุกเวลาเป็นผลให๎สามารถแก๎ปญ
ั หาได๎
อยํางรวดเร็ว
๒. นโยบายด๎านโครงสร๎างพืน้ ฐาน
๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ ฐาน ได๎แกํ ถนน รางระบายน้ํา ทํอ
ระบายน้ําให๎มมี าตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา ให๎มปี ระสิทธิภาพ ติดตัง้ ไฟฟูาสาธารณะตามแนว

~ ๑๒ ~

ถนนทุกสาย สนับสนุนให๎มกี ารขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตประปา
ภายในเขตเทศบาล
ผลการดาเนินงาน
๑. โครงการกํอสร๎างโครงสร๎างพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
-รวมพืน้ ทีค่ .ส.ล. ๔
,๘๑๐.๗๕ ตารางเมตร รวมทํอระบายน้ํายาว ๒,๔๖๙ เมตร
รวมงบประมาณ ๘,๑๑๐,๐๐๐ บาท
-ขยายเขตไฟฟูารวมความยาว ๙๐๐ เมตร จํานวน ๗ แหํงรวมงบประมาณ
๒๙๗
,๑๑๗.๓๒ บาท
- ขยายเขตประปา จํานวน ๑ แหํง รวมงบประมาณ ๑๑๖
,๑๙๒ บาท
๒. โครงการกํอสร๎างโครงสร๎างพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รวมพืน้ ที่ ค.ส.ล. ๒
,๙๐๙.๕๐ ตารางเมตรรวมทํอระบายน้ํายาว ๒,๕๖๐ เมตร
รวมงบประมาณ ๗
,๖๕๒,๐๐๐ บาท
-มีการติดตัง้ ไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
กิง่ โคม ขนาด ๒
X ๔๐ วัตถ๑ จํานวน ๑,๔๒๑ ตัว
กิง่ โคมแสงจันทร๑ ขนาด ๒๕๐
วัตถ๑ จํานวน ๑๖ ตัว
กิง่ โคมโซเดียม ขนาด ๒๕๐
วัตถ๑ จํานวน ๒๖๖ ตัว
-ขยายเขตไฟฟูารวมความยาว ๘๑๐
เมตร จํานวน ๕ แหํงรวมงบประมาณ
๒๗๗
,๖๖๘.๓๙ บาท
-ขยายเขตประปา จํานวน ๑
แหํง รวมงบประมาณ ๑๔๙,๕๔๗ บาท
๒.๒ วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหลํงน้ํา เพือ่ การเกษตรอยํางเป็นระบบ
โดย ระดมความคิดเห็นและประสานความรํวมมือจากภาคสํวนทีเ่ กีย่ วข๎อง เพือ่
วางแผนแก๎ไขปัญหาปูองกันและเตรียมความพร๎อมในการรับสถานการณ๑ภยั แล๎ง
โดยให๎ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ํวนรํวม มีความพร๎อมในการชํวยเหลือและเยียวยา
ผู๎ประสบภัยอยํางทันทํวงที ขุดลอกคูคลอง ห๎วยหนอง อํางเก็บน้ําเพือ่ ไว๎เก็บกัก
น้ําเพือ่ ใช๎ในการเกษตร

ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํ ได๎ทาํ การสํารวจแหลํงน้ําภายในเขตเทศบาลและจัดทํา
เป็น
ฐานข๎อมูลมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการและดําเนินการตามระบบ และมีการ
จัดเตรียมรถบรรทุกน้ําเตรียมพร๎อมสําหรับบรรทุกน้ําแจกจําย กรณีประชาชน
ที่
ขาดแคลนน้ําเพือ่ สามารถชํวยเหลือประชาชนทีป่ ระสบปัญหาได๎อยํางทันทํวงที
๒.๓ ปรับปรุงและตกแตํงภูมทิ ศั น๑เพือ่ เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย จัดระเบียบปูายร๎านค๎ายํานชุมชน ปรับปรุงภูมทิ ศั น๑บริเวณหน๎า

~ ๑๓ ~

สถานทีร่ าชการ หนํวยงานเอกชน บ๎านเรือนประชาชน เพือ่ ให๎สอดคล๎องกับ
การ
พัฒนาบ๎านเมือง นําอยูํ ชุมชนนํามอง
ผลการดาเนินงาน
นอกจากนีย้ งั มีการปรับปรุงภูมทิ ศั น๑บริเวณด๎านหน๎าสํานักงานเทศบาลเมืองบ๎าน
ไผํ ให๎เกิดความสวยงาม ในสํวนของ ถนนหนทาง บ๎านเรือนประชาชน เทศบาล
ได๎พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาล ของ
ถนนสายหลัก อยํางตํอเนือ่ ง มีการจัดทําโครงการหน๎าบ๎านหน๎ามอง สํงเสริมการ
มีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาดูแลความสะอาดและสิง่ แวดล๎อมภายในชุมชน
ทัง้ ๓๙ ชุมชน ดําเนินกิจกรรมชุมชนปลอดถังขยะตามโครงการจัดการ
สิง่ แวดล๎อมแนวใหมํ โดยชุมชนนํารํอง ๒ ชุมชน ได๎แกํ สมประสงค๑พัฒนา และ
บ๎านขําพัฒนา และมีการจัดระเบียบจราจรทางเท๎าในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
๓. นโยบายด๎านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓.๑ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและชุมชน สํงเสริมกิจกรรมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ของสมาชิกในครอบครัว สํงเสริมความเข๎มแข็งชุมชนและความ
สามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมํ และการดําเนินกิจกรรมของกลุมํ ภาค
ประชาชน ได๎แกํ คณะกรรมการชุมชน กลุมํ สตรีแมํบา๎ น กลุมํ อาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุมํ อาชีพให๎มคี วามเข๎มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางาน
เป็น
เครือขําย
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํดาํ เนินการเพือ่ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชนในอีกหลายโครงการ อาทิเชํน โครงการประชุมประจําเดือนองค๑กรภาค
ประชาชน ,โครงการสํงเสริมการแขํงขันกีฬาชุมชน ,โครงการเรารักบ๎านไผํ ,
โครงการวันเยาวชนแหํงชาติ และโครงการอบรมเสริมสร๎างภาวะผู๎นาํ
๓.๒ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.)โดยการสนับสนุนให๎มกี ารฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะความสามารถ สร๎าง
ขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยํางทัว่ ถึง เพือ่ ให๎คนในชุมชนได๎รบั และมีสํวน
รํวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน เพือ่ เฝูาระวังไมํให๎เกิด
ปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด
ผลการดาเนินงาน
แตํงตัง้ สมาชิก อปพร.เฝูาระวังในชุมชน และมีการจัดฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน
๓.๓ จัดให๎มไี ฟฟูาแสงสวําง ปูายจราจร ปูายเตือน ให๎ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
เพือ่
ปูองกันการเกิดอุบตั ิเหตุและอาชญากรรม
ผลการดาเนินงาน
๑.มีการติดตัง้ ไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ

~ ๑๔ ~

กิง่ โคม ขนาด ๒
X ๔๐ วัตถ๑ จํานวน ๑,๔๒๑ ตัว
กิง่ โคมแสงจันทร๑ ขนาด ๒๕๐
วัตถ๑ จํานวน ๑๖ ตัว
กิง่ โคมโซเดียม ขนาด ๒๕๐
วัตถ๑ จํานวน ๒๖๖ ตัว
๒. ติดตัง้ โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย๑ จํานวน ๑๐ ชุด
๓. ติดตัง้ ปูายเตือนให๎รถในวงเวียนไปกํอน จํานวน ๔ ปูาย
๔. ติดตัง้ ปูายห๎ามจอดรถในจุดทีม่ กี ารจราจรคับขัน จํานวน ๘ ปูาย
๕. ติดตัง้ กระจกโค๎งตามแยกตํางๆ
๖. ทาสี ตี เส๎นจราจรตามถนนสายตํางๆ ในเขตเทศบาลฯ
๓.๔ จัดให๎มรี ถพยาบาลฉุกเฉินให๎บริการรับสํงผู๎ประสบภัยและผู๎ปวุ ยตลอด ๒๔
ชั่วโมง เพือ่ ให๎ประชาชนได๎รบั การบริการทีส่ ะดวกสบาย สามารถชํวยชีวิตผู๎ปวุ ย
และผู๎ประสบภัยให๎ถึงสถานพยาบาลและได๎รบั การรักษาอยํางทันทํวงที
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎จดั ตัง้ หนํวย
EMS กูช๎ ีพ เทศบาลเมืองบ๎านไผํ โดยเปิด
ให๎บริการ เมือ่ ๑ ส.ค. ๕๘ ให๎บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย๑ จํานวน ๙ คน สําหรับการให๎บริการตัง้ แตํวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ พ.ย.
๒๕๕๘ มีผู๎ใช๎บริการ รวมทัง้ สิน้ ๑๔๓ ราย
๓
.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูขํ องผู๎สูงอายุ ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการ ให๎
ได๎รบั การดูแลอยํางทัว่ ถึงและเป็นธรรม จัดให๎มสี วัสดิการและให๎ได๎รบั การดูแล
อยํางตํอเนือ่ ง เพือ่ ให๎ผู๎ด๎อยโอกาสสามารถพึง่ ตนเองได๎
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎จดั ทําโครงการ I SEE YOU ติดตามเยีย่ มเพือ่ ชํวยเหลือ
และสํงเสริม สุขภาพชีวิตผู๎ปวุ ยเรือ้ รัง ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ เป็นประจําทุกสัปดาห๑
ซึง่
จากการดําเนินโครงการ ทําให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎รบั รางวัลจาก สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ถึง ๒ ปีซ๎อน
ได๎แกํ รางวัลองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ด๎านการ
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ
รางวัลองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
นอกจากนีย้ งั มีโครงการตํางๆทีเ่ ทศบาลดําเนินการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูขํ องผู๎สูงอายุ ผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการ อาทิเชํน
- จัดตัง้ ชมรมผู๎สูงอายุ และโรงเรียนผู๎สูงอายุ ให๎ความรูแ๎ ละทักษะการปฏิบตั ิ
ตัวใน
วัยสูงอายุ
- สนับสนุนกิจกรรมสูงวัยอยํางมีคาํ ชราอยํางมีสุข อาทิ การปฏิบตั ิธรรมะตามวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา
- กิจกรรมพบปะสังสรรค๑ของกลุมํ สมาชิก ชมรม เป็นประจําทุกเดือน

~ ๑๕ ~

- โครงการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าสูวํ ัยผู๎สูงอายุ
- โครงการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาล
เมือง
บ๎านไผํ
- จัดตัง้ ศูนย๑บริการคนพิการเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
- โครงการอบรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต
- โครงการเรารักบ๎านไผํ
- โครงการสงเคราะห๑กันหนาวแกํผู๎ด๎อยโอกาส
- โครงการสงเคราะห๑ครอบครัวผู๎ประสบภัยพิบตั ิและปัญหาความเดือดร๎อน
ยากจนและผู๎ด๎อยโอกาส
- ทุนการศึกษาแกํนักเรียนครอบครัวทีม่ รี ายได๎น๎อย
- มอบอุปกรณ๑แกํคนพิการ
- สํงเสริมการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ
๓.๖ จัดให๎มสี นามกีฬาและศูนย๑กีฬาสําหรับประชาชน สถานทีอ่ อกกําลังกาย
สถานทีพ่ ักผํอนหยํอนใจและสถานทีท่ าํ กิจกรรมรํวมของครอบครัวทีเ่ หมาะสม
สําหรับทุกเพศทุกวัย
ผลการดาเนินงาน
โครงการกํอสร๎างสวนเฉลิมพระเกียรติ
๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูหํ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช และจัดให๎มเี ครือ่ งออกกําลังกายกลางแจ๎ง
ครบทุกชุมชน
๓.๗ จัดให๎มกี ารบริการด๎านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย๑และบริการสํง
ตํอผู๎ปวุ ยด๎วยความรวดเร็ว
ผลการดาเนินงาน
จัดตัง้ ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัย
และการสาธารณสุข แบบครบวงจร ณ อาคารตลาดสดเทศบาล ๔ และจัดตัง้
หนํวย
EMS กูช๎ ีพ เทศบาลเมืองบ๎านไผํ โดยเปิดให๎บริการเมือ่ ๑ ส.ค. ๕๘
ให๎บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย๑ จํานวน ๙ คน
๔. นโยบายด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญา
ท๎องถิน่
๔
.๑ สนับสนุนและสํงเสริมการจัดการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนย๑การศึกษานอกระบบ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหน๎าทีส่ ํงเสริมความรํวมมือในการจัดกิจกรรม
การประสานงาน การให๎ความรํวมมือและการแลกเปลีย่ นองค๑ความรูด๎ ๎าน
วิชาการ
ผลการดาเนินงาน

~ ๑๖ ~

เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎มกี ารให๎ความรํวมมือและการแลกเปลีย่ นองค๑ความรู๎
ด๎าน
วิชาการ เชํน การสํงนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล
ระดับภาค และระดับประเทศ และการทําบันทึกข๎อตกลง (
MOU) เพือ่ รํวมมือ
และแลกเปลีย่ นทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาตํางๆ เชํน
มหาวิทยาลัยขอนแกํน, สถาบันขงจือ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วิทยาลัยการ
อาชีพบ๎านไผํ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดขอนแกํน, ศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพือ่ การศึกษาจังหวัดขอนแกํน, โรงเรียนบ๎าน
ไผํ และสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต ๒ และสนับสนุน
ด๎านงบประมาณ,บุคลากร,การปรับสภาพสิง่ แวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
แกํ
นักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลฯ
๔.๒ สํงเสริมให๎ประชาชนได๎รบั ความรูแ๎ ละขําวสารอยํางทัว่ ถึง และทันตํอ
เหตุการณ๑สามารถขอรับทราบข๎อมูลขําวสารการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ
การทํางานของเทศบาลได๎ รวมถึงเพิม่ ชํองทางในการติดตํอสือ่ สาร การรับ
เรือ่ งราวร๎องทุกข๑ คําร๎องตําง ๆ ของประชาชนให๎มากขึ้น
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลจัดให๎มชี ํองทางการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร ดังนี้
๑. เสียงไร๎สาย
๒. หนังสือพิมพ๑เสียงเมืองไผํ
๓. รถประชาสัมพันธ๑เคลือ่ นที่
๔. ปูายไฟวิ่งดิจติ อล
๕.
Facebook
๖
. เว็บไซต๑ของเทศบาล
๗. ปูายประชาสัมพันธ๑
๘. บอร๑ดประชาสัมพันธ๑
๙. ศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร
เทศบาลจัดให๎มชี ํองทางรับเรือ่ งร๎องทุกข๑ คําร๎องตํางๆของประชาชน ดังนี้
๑. การประชุมประชาคมเมืองบ๎านไผํ
๒
. ศูนย๑บริการรํวม
๓. ศูนย๑ดาํ รงธรรม
๔
. Facebook
๕. เว็บไซต๑ของเทศบาล
๖. หนํวยทันใจ
๗. หนํวยบริการเคลือ่ นที่
๔.๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
บ๎านไผํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ให๎มกี ารจัดการเรียนการ

~ ๑๗ ~

สอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ทัง้ ในด๎านของบุคลากร ความพร๎อมของ
สถานที่ อุปกรณ๑การเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ
เชื่อมโยงระหวํางบ๎าน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กําหนด
หลักสูตรแบบท๎องถิน่ มีสํวนรํวม เสริมสร๎างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแล
และรักษาสิง่ แวดล๎อม บทบาทและการมีสํวนรํวมในชุมชน ทัง้ นีม้ งุํ เน๎นให๎เด็ก
เป็นศูนย๑กลางของการเรียนรูเ๎ พือ่ เตรียมความพร๎อมทางด๎านรํางกาย อารมณ๑
สังคมและสติปญ
ั ญาในการเรียนตํอในระดับทีส่ ูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
จัดให๎มหี อ๎ งเรียนอัจฉริยะ หรือห๎องเรียนอิเล็กทรอนิกส๑ สําหรับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ทัง้ ๒ แหํง มีการอบรมเพือ่ พัฒนาครูให๎มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพโดย
รํวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกํน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุงํ พัฒนาแผนการ
จัดประสบการณ๑ และแผนการเรียนรูท๎ เี่ น๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
๔.๔ สํงเสริมการเรียนรูเ๎ พือ่ เตรียมความพร๎อมสําหรับการเข๎าสูสํ ังคมสมัยใหมํและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดย
การสนับสนุนให๎มกี ารสอนภาษาตํางประเทศและการใช๎เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและ
เหมาะสมกับการเรียนรูใ๎ นแตํละชํวงวัย
ผลการดาเนินงาน
จัดตัง้ ศูนย๑ภาษาอาเซียน เพือ่ เป็นแหลํงเรียนรูส๎ าํ หรับเตรียมความพร๎อม
เพือ่ เข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการจ๎างครูสอนภาษาตํางประเทศ(ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
๔.๕ ทํานุบาํ รุงศาสนา วัดวาอาราม สํงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพือ่ ให๎ศาสน
สถานแตํละแหํงเป็นศูนย๑รวมจิตใจของชุมชน เป็นแหลํงสืบทอดสืบสาน
วัฒนธรรมและเอกลักษณ๑ความเป็นอีสาน โดยจะสนับสนุนและสํงเสริมกิจกรรม
ในวันสําคัญตําง ๆ ทางศาสนา ทํานุบาํ รุงโบราณสถานตําง ๆ
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํให๎การสนับสนุนงบประมาณให๎วัด,สมาคม, หนํวยงานอื่น
ใน
การทํากิจกรรมในวันสําคัญตําง ๆ ทางศาสนา และสํงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญ
ตําง
ๆ ทางศาสนา เชํน ทําพิธที าํ บุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ รดน้ําดําหัว ขอพร
ผู๎สูงอายุวันสงกรานต๑ ทอดถวายเทียนวันเข๎าพรรษา จัดงานลอยประทีปโคมไฟ
เพือ่ ขอขมาพระแมํคงคา
๔.๖ สํงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรกั ษ๑วัฒนธรรมประเพณีทอ๎ งถิน่ และ
ปรับใช๎ภมู ปิ ญ
ั ญาท๎องถิน่ โดยให๎ทกุ ภาคสํวนในชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรมเพือ่ รํวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสลูํ ูกหลาน
ผลการดาเนินงาน

~ ๑๘ ~

เทศบาลเมืองบ๎านไผํดาํ เนินการสํงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรกั ษ๑
วัฒนธรรมประเพณีทอ๎ งถิน่ เชํนโครงการอนุรกั ษ๑และฟืน้ ฟูวัฒนธรรมอีสาน(EU)
เพือ่ สํงเสริมให๎มกี ารสวมใสํผ๎าพืน้ เมือง และพูดภาษาท๎องถิน่ (อีสาน)
๕. นโยบายด๎านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสํงเสริมการทํองเทีย่ ว
๕
.๑ สํงเสริมการรวมกลุมํ อาชีพและพัฒนาตํอยอดการรวมกลุมํ อาชีพ ให๎มคี วาม
ตํอเนือ่ งและเกิดความสําเร็จอยํางเป็นรูปธรรม กลําวคือ สมาชิกลุมํ ต๎องมีงาน มี
รายได๎จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค๎าและบริการ สํงเสริมการฝึกอาชีพ
ทีม่ งุํ เน๎นอาชีพทีจ่ ะทําให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพและ
มีรายได๎ ลดรายจําย สามารถเลีย้ งตัวเองได๎
ผลการดาเนินงาน
นอกจากนีย้ งั มีโครงการตํางๆทีเ่ ทศบาลดําเนินการเพือ่ สํงเสริมการรวมกลุมํ อาชีพ
และพัฒนาตํอยอดการรวมกลุมํ อาชีพ อาทิเชํน
-โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพและพัฒนารายได๎ในชุมชนเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
-โครงการอบรมสํงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค๎าชุมชน
-โครงการนัดพบแรงงาน
-โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจน
๕.๒ สํงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการดําเนินชีวิต
สํงเสริมให๎ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียง
ให๎แกํประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมํ ออมทรัพย๑ กองทุนตําง ๆ ให๎มี
ความมัน่ คงแข็งแรง
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎สํงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตํอประชาชน
เพือ่ ให๎ประชาชนสามารถนําความรูท๎ ไี่ ด๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน เชํน โครงการ
อบรมเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรม
อนุรกั ษ๑และขยายพันธุโ๑ คเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํโครงการอบรมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนการจัดตัง้ กลุมํ ออมทรัพย๑สวัสดิการโครงการเสริมสร๎างพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห๑
๕.๓ ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขํายในการสํงเสริมการทํองเทีย่ วทัง้ จาก
ภาครัฐและเอกชนและกลุมํ ภาคีเครือขํายตําง ๆ โดยมุงํ หวังทีจ่ ะพัฒนาเมืองบ๎าน
ไผํเป็นแหลํงทํองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ๑และวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํมกี ารพัฒนาเมือง โดยเน๎นความรํวมมือจากการแลกเปลีย่ น
ความสัมพันธ๑ระหวํางเมือง เพือ่ การพัฒนาองค๑กรและชุมชน การสถาปนาเมือง
คูแํ ฝด
ซึง่ เป็นเมืองคูพํ ัฒนา เมืองรํวมทีจ่ ะพัฒนาท๎องถิน่ คูกํ ันในด๎านตํางๆ เทศบาล
เมืองบ๎านไผํได๎รวํ มเจรจา ทํา
MOU กับเทศบาลตํางๆ เพือ่ รํวมพัฒนาเมืองใน
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หลากหลายด๎าน เชํน การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม อาทิเชํน เทศบาล
เมืองปุาตอง เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด เทศบาลตําบลมวกเหล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก
เทศบาลตําบลเชียงคาน
เทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลเมืองบ๎านบึง เทศบาลเมือง
นครพนม
๕.๔ ประสานและเชื่อมโยงเครือขํายเศรษฐกิจระหวํางประเทศ เน๎นความสัมพันธ๑
ทีด่ ีกับมิตรประเทศตําง ๆ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ๎านไผํ
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎ประสานความรํวมมือกับกงสุลใหญํจนี
ประจําจังหวัด
ขอนแกํน พิจารณา คัดเลือกเทศบาลเมืองของประเทศจีนทีม่ บี ริบทเหมาะสม
และมีความพร๎อม เพือ่ สานสัมพันธ๑เมืองคูแํ ฝดกับทางเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
๖. นโยบายด๎านการพัฒนาสาธารณสุขและสิง่ แวดล๎อม
๖.๑ พัฒนาระบบการให๎บริการสาธารณสุขขั้นพืน้ ฐานให๎มคี วามพร๎อม และมี
ความหลากหลายของการให๎บริการมากขึ้น ได๎แกํ การเสริมสร๎างสุขภาพและสุข
ภาวะทีด่ ี การเฝูาระวังและการปูองกันโรค มุงํ เน๎นการเสริมสร๎างสุขภาพของ
ประชาชนโดยใช๎การจัดการองค๑ความรู๎ (
Knowledge Management) ซึง่ มี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบํ า๎ น เป็นแกนหลักสําคัญในการขับเคลือ่ น
การ
เก็บข๎อมูลตามข๎อเท็จจริง และเป็นปัจจุบนั เพือ่ นําข๎อมูลมาใช๎ประโยชน๑
ในการ
วิเคราะห๑ วางแผนและดําเนินการ ทัง้ นีเ้ ปูาหมายทีส่ าํ คัญ ก็คอื ต๎องการ
ให๎
ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทกั ษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น ให๎มคี วามสมบูรณ๑แข็งแรงทัง้ รํางกายและจิตใจ
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํมกี ารพัฒนาระบบการให๎บริการสาธารณสุขขั้นพืน้ ฐาน ดังนี้
-พัฒนาการให๎บริการสาธารณสุขเชิงรุก ทัง้ ในด๎านการปูองกันโรค การสํงเสริม
สุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
-ออกตรวจเฝูาระวังการใช๎น้ํามันทอดซ้ําในร๎านอาหารพร๎อมทัง้ ให๎ความรูแ๎ กํ
ผู๎ประกอบการในเรือ่ งพิษภัยของการใช๎น้ํามันทอดซ้ํา
-จัดอบรมให๎ความรูใ๎ นเรือ่ งผลิตภัณฑ๑สุขภาพ แกํประชาชนผู๎นาํ ชุมชน/อสม. และ
ร๎านค๎าตํางๆ ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นชุมชน
-ออกหนํวยบริการรับซือ้ น้ํามันทอดซ้ํา ให๎ความรูแ๎ กํประชาชนทีม่ าใช๎บริการ โดย
การแจกแผํนพับเกีย่ วกับพิษภัยของน้ํามันทอดซ้ํา
-สร๎างกลุมํ ชมรมตํางๆ เพือ่ เป็นเครือขํายในการดูแลสุขภาพของกลุมํ ชมรมตํางๆ
-สร๎างกลุมํ จิตอาสาพัฒนาเมืองบ๎านไผํ เชํน อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุ อาสาสมัคร
ดูแลผู๎พิการ เป็นต๎น
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๖.๒ สนับสนุนและเพิม่ ศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบํ า๎ น โดยการพัฒนาองค๑ความรู๎ สร๎างแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยําง
ตํอเนือ่ ง สํงเสริมให๎มกี ารพัฒนาความรู๎ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแล
รักษาสุขภาพเพิม่ ขึ้น สนับสนุนการดําเนินงานรํวมกับสํานักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชน๑ทปี่ ระชาชนจะได๎รบั เป็น
สําคัญ
ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณให๎ อสม. ในการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบตั ิงานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน อบรมให๎ความรู๎ อสม. ในการปูองกันควบคุมโรค
๖.๓ พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุง
วิธกี ารบริหารจัดการให๎มปี ระสิทธิภาพ ลดจํานวนเทีย่ วในการขนถําย สร๎างมูลคํา
ในการนําขยะมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ สร๎างแรงจูงใจและความตระหนักในหน๎าที่
ของประชาชนในการมีสํวนรํวมการดูแลรักษาความสะอาดบ๎านและชุมชน การ
ชําระคําธรรมเนียมการจัดเก็บคําขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาล
สิง่ แวดล๎อมในชุมชน
ผลการดาเนินงาน
วางระบบและพัฒนาระบบและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยอยํางมีประสิทธิภาพให๎ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองบ๎านไผํ
มีการลดจํานวนเทีย่ วการเก็บขนขยะมูลฝอย แตํมปี ระสิทธิภาพการเก็บขนขยะ
มูลฝอยให๎ครอบคลุมพืน้ ทีโ่ ดยใช๎หลักการ ๓Rs ในการจัดการขยะตัง้ แตํต๎นทาง
ใน
ชุมชน ทําให๎ปริมาณขยะทีจ่ ะไปกําจัดลดลงรวมทัง้ มีการนําขยะกลับไปใช๎
ประโยชน๑ใหมํ
เทศบาลเมืองบ๎านไผํรวํ มกับ ๓๙ ชุมชน
ในการมีสํวนรํวมในการพัฒนารักษาความ
สะอาดและปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น๑ในชุมชนให๎นําอยูํ นําอาศัย มีความปลอดภัย
และมีการรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนชําระคําธรรมเนียมการเก็บขยะมูล
ฝอย รวมทัง้ มีการปรับปรุงด๎านสุขาภิบาลสิง่ แวดล๎อมในชุมชน เชํน การควบคุม
โรคไข๎เลือดออก โดยการพํนสารเคมีกาํ จัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกําจัด
ลูกน้ํา การพัฒนาความสะอาดภายในชุมชน
สํงเสริม/สนับสนุน เปิดโอกาสให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดูแลสิง่ แวดล๎อมและ
รักษาความสะอาดภายในชุมชน รวมถึงจัดเก็บคําธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ด๎วยตนเอง ตามโครงการสร๎างเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการ
สิง่ แวดล๎อมและเพิม่ รายได๎ให๎กับชุมชน เพือ่ เพิม่ ความครอบคลุมในการจัดเก็บ
คําธรรมเนียมและเพิม่ รายได๎ให๎กับท๎องถิน่
๖.๔ เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค๑สํงเสริมการปลูกและการดูแล
รักษา
ต๎นไม๎ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรกั ษ๑รกั ษา
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ทรัพยากรธรรมชาติ สร๎างและปรับพืน้ ทีว่ ํางหรือพืน้ ทีส่ าธารณะให๎เป็นพืน้ ที่
สีเขียวทีเ่ หมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรํวมกัน
ผลการดาเนินงาน
โครงการกํอสร๎างสวนเฉลิมพระเกียรติ๘๘
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช เพือ่ เป็นสถานทีพ่ ักผํอนหยํอนใจ และออกกําลังกาย
และทํากิจกรรมตํางๆ และยังรณรงค๑สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎ เชํน โครงการปลูก
ไผํแสนกอ
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ แก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม โดยให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินการด๎วยตนเองมากขึ้น
มี การใช๎มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด๎วยกฎหมาย ด๎วยการตราเทศ
บัญญัติและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข๎องเพือ่ ควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการที่
อาจ สํงผลตํอคุณภาพชีวิตและสิง่ แวดล๎อม รวมทัง้ สํงเสริมการจัดตัง้ เครือขํายใน
การ บริหารจัดการ
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํเครํงครัดตํอการดําเนินการอันเกีย่ วเนือ่ งกับเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองบ๎านไผํ เรือ่ ง การติดตัง้ บํอดักไขมัน พ.ศ.๒๕๕๐ อาทิเชํน
ให๎
คําแนะนําแกํรา๎ นอาหารทีเ่ ปิดใหมํให๎มกี ารติดตัง้ บํอดักไขมัน การกําหนด
มาตรการในการจัดการปัญหาไขมันในร๎านค๎า เพือ่ ควบคุมอาคารบ๎านเรือนที่
กํอสร๎างใหมํ ให๎ติดตัง้ บํอดักไขมัน ลดปัญหาทีจ่ ะกระทบตํอคุณภาพชีวิตและ
สิง่ แวดล๎อม
รณรงค๑ลดการใช๎น้ํามันทอดซ้ําและรณรงค๑ให๎ประชาชนนําน้ํามัน
ทอดซ้ํามาใช๎ในการผลิตไบโอดีเซล โดยแนะนําไมํให๎ทงิ้ ลงทํอระบายน้ําหรือ
แหลํง
น้ําสาธารณะ
๖.๖ พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนําซือ้ ร๎านอาหารปลอดภัย
เพือ่ เสริมสร๎างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะทีด่ ี
ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองบ๎านไผํ ได๎ออกตรวจประเมินด๎านสุขลักษณะของตลาดตามเกณฑ๑
ตลาดสดนําซือ้ พร๎อมเก็บตัวอยํางอาหารเพือ่ ตรวจสอบหาสารปนเปือ้ น ออก
สํารวจและตรวจประเมินร๎านอาหารประจําปี พร๎อมทัง้ จัดตัง้ ชมรมผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหารประจําปี ๒๕๕๘ และดําเนินการจัดทําคูมํ อื ผู๎ประกอบการร๎านอาหาร
เทศบาลเมืองบ๎านไผํ
แนวทางการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ได๎มงุํ เน๎นทีจ่ ะสร๎างสรรค๑
ท๎องถิน่ เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในทุกระดับ และมุงํ มัน่ พัฒนา เพือ่
เกียรติภมู ขิ องเทศบาลเมืองบ๎านไผํตามวิสัยทัศน๑ “เมืองนําอยูํ คูธํ รรมาภิบาล
บริการประทับใจ ก๎าวไกลสูอํ าเซียน” แม๎จะมีอุปสรรคในการทํางาน จาก
เงื่อนไขและข๎อจํากัดทีห่ ลากหลาย ทัง้ ด๎านทรัพยากร บุคคล งบประมาณตํางๆ เรา

~ ๒๒ ~

ก็ไมํเคยจะยํอท๎อหรือยอมจํานนตํอข๎อจํากัด เพราะถือวํา อุปสรรคคือกําลังใจใน
การทํางาน ข๎อจํากัดคือพลังในการคิดแก๎ไขปัญหา ในนามคณะผู๎บริหารเทศบาล
เมืองบ๎านไผํขอขอบคุณทุกทํานทีอ่ ยูเํ คียงข๎างและเป็นกําลังใจเรามาโดยตลอด
และขอให๎ทกุ ภาคสํวนรํวมเป็นพลัง ในการขับเคลือ่ นบ๎านเมืองของเราไปสูคํ วาม
เจริญ ก๎าวหน๎า อยํางยัง่ ยืน ตลอดไป
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ทีจ่ บไปแล๎วนัน้ เป็นการรายงานผลรายงานการติดตาม
ประธานสภาเทศบาล และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และรายงานผลการดําเนิน
ตามนโยบายของทํานนายกเทศมนตรี ประจําปี ๒๕๕๘
๘. ขอรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนในการให๎บริการของ
เทศบาลเมืองบ๎านไผํ จํานวน ๔ ด๎านบริการ คือ ด๎านขั้นตอนการให๎บริการ
ด๎านชํองทางการให๎บริการ ด๎านเจ๎าหน๎าทีผ่ ู๎ให๎บริการ และด๎านสิง่ อํานวยความ
สะดวกของงานบริการ ๔ งาน โดยเทศบาลเมืองบ๎านไผํได๎ให๎
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็ นผู้สารวจและ ประเมินความพึงพอใจ ตามเอกสารทีว่ า่ งให้ ไว้ บนโต้ ะ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ดิฉันขอให๎สมาชิกสภาเทศบาลได๎ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ๎านไผํ ทีละสมัย ซึง่ รายงานการประชุมได๎สํงให๎ทาํ นสมาชิกทุกทํานกํอน
ลํวงหน๎านีแ้ ล๎วนะคํะโดยเริม่ จากการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ครัง้ ที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ กํอน
มีสมาชิกทํานใดจะขอแก๎ไขเพิม่ เติม ขอเชิญคํะ
(ไมํม)ี ถ๎าไมํมี ตํอไปดิฉัน
ขอให๎สมาชิกสภาเทศบาล ได๎ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๘ ตํอเลยคํะ มีสมาชิกทํานใดจะขอแก๎ไขเพิม่ เติม ขอเชิญคํะ (ไมํม)ี
ถ๎าไมํมี ตํอไปดิฉันขอให๎สมาชิกสภาเทศบาลได๎ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๘
เมือ่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตํอเลยคํะ หากมีสมาชิกทํานใด จะขอ

~ ๒๓ ~

แก๎ไขเพิม่ เติม ขอเชิญคํ ะ (ไมํม)ี ถ๎าไมํมี ตํอไปดิฉันขอให๎สมาชิกสภาเทศบาล
ได๎ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตํอเลยคํะ หากมีสมาชิก
ทํานใดจะขอแก๎ไขเพิม่ เติม ขอเชิญทําน ชานล ธนระพีโชติ คํะ
นายชานล ธนระพีโชติ
กราบเรียนทํานประธานสภา ทํานนายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ ทํานสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติ ประธานชุมชน และผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน
ผมเองขออนุญาตเรียนแก๎ไขรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปี 2558 วันจันทร๑ที่ 19 ตุลาคม 2558 หน๎าที่ 16 ในวรรคที่
ผมกลําวไว๎วํา ซึง่ ผมจะกลําวนีค้ อื แตํในเอกสารรายงานการประชุมได๎พิมพ๑
คําวํา พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ซึง่ ผมไมํได๎กลําวถึงพระราชบัญญัติตัวนีใ้ นวันทีป่ ระชุมวันนัน้ ทีผ่ มกลําวถึงนัน้
เป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการ
สํวนท๎องถิน่ พ.ศ.2535 แก๎ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ต๎องกราบเรียน
ทํานประธานสภาฯ ได๎พิจารณาแก๎ไขเรือ่ งระเบียบ เพราะวันนัน้ ผมไมํได๎กลําวถึง
ระเบียบศาลปกครอง ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอขอบคุณคํะ เมือ่ สักครูํ ทําน ชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ได๎ขอแก๎ไข คําวํา พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.2542 เป็นคําวํา
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวย
การบริหารราชการสํวนท๎องถิน่ พ.ศ.2535 แก๎ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
ดิฉันขอมติทปี่ ระชุมด๎วยคํะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับ
การประชุมสภาท๎องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ ข๎อ ๓๓ วรรคสอง การแก๎ไขถ๎อยคําในรายงาน
การประชุมให๎ กระทําโดยมติของทีป่ ระชุมสภาท๎องถิน่ ดังนัน้ ดิฉันขอมติทปี่ ระชุม
ด๎วยคํะ ใครเห็นชอบการแก๎ไขถ๎อยคํากรุณายกมือด๎วยคํะ (เห็นชอบถูกต๎อง)
สมาชิกทํานใดจะแก๎ไขอีกหรือไมํคะํ ขอเชิญทํานจิรนันท๑ เกียรติชัยพัฒน คํะ
นายจิรนันท์ เกียรติชยั พัฒน กราบเรียนทํานประธานสภา ทํานนายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ ทํานสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติ ประธานชุมชน และผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน
ขอแก๎ไขหน๎าที่ 28 ในคําพูดเขียนวําทํานนพดล พลภูเขียว แตํเป็นคําอภิปรายของ
ทํานคําพันธ๑ สีดอนซ๎าย อันนีแ้ ก๎ไขให๎ถูกต๎องด๎วยครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอขอบคุณคํะ เมือ่ สักครูํ ทําน จิรนันท๑ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ได๎ขอแก๎ไข คําวํา นายนพดล พลภูเขียว เป็นคําวํา นายคําพันธ๑ สีดอนซ๎าย
ดิฉันขอมติทปี่ ระชุมด๎วยคํะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับ
การประชุมสภาท๎องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ ข๎อ ๓๓ วรรคสอง การแก๎ไขถ๎อยคําในรายงาน
การประชุมให๎ กระทําโดยมติของทีป่ ระชุมสภาท๎องถิน่ ดังนัน้ ดิฉันขอมติทปี่ ระชุม
ด๎วยคํะ ใครเห็นชอบการแก๎ไขถ๎อยคํากรุณายกมือด๎วยคํะ (เห็นชอบถูกต๎อง)

~ ๒๔ ~

สมาชิกทํานใดจะแก๎ไขอีกหรือไมํคะํ (ไมํม)ี ถ๎าไมํมี ตํอไปดิฉันขอมติทปี่ ระชุม
ทํานใดเห็นชอบรับรองการประชุมสภาเทศบาล
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
กรุณายกมือขึ้นคํะ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองเป็นเอกฉันท์
เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๙
และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๐
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตํอไปดิฉันขอนําเข๎าสูรํ ะเบียบวาระที่ ๓ การกําหนดสมัย
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล ดิฉันขอเชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง
ระเบียบกฎหมายให๎สมาชิกสภาเทศบาลทราบด๎วย เชิญคํะ
นายสุวัฒน์ สุทธิ
กราบเรียนทํานประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพและทําน
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู๎ทรงเกียรติ ตามความในมาตรา ๒๔
แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก๎ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดไว๎วํา ในปีหนึง่ ให๎มสี มัยประชุมสามัญสีส่ มัย
สมัยประชุมสามัญครัง้ แรกและวันเริม่ ประชุมสมัยสามัญประจําปี
ให๎สภาเทศบาลกําหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ ๆ ให๎มกี าํ หนด
ไมํเกินสามสิบวัน และข๎อ ๑๑ (๒) แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แก๎ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที๒่ ) พ.ศ.๒๕๕๔ กําหนดไว๎วําสําหรับเทศบาล ให๎สภาเทศบาล
กําหนดวําการประชุมสมัยสามัญประจําปีแตํละสมัยในปีนนั้ จะเริม่
เมือ่ ใดแตํละสมัยในปีนนั้ มีกาํ หนดกีว่ ันกับให๎กาํ หนดวันเริม่ ประชุม
สมัยสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาํ หนดกีว่ ัน
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีท่ าํ นเลขานุการสภาเทศบาล ได๎ชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ประธานสภาเทศบาล ให๎ทาํ นสมาชิกทุกทํานได๎รบั ทราบแล๎วนัน้ ดิฉันจะขอหารือทีป่ ระชุมสภา
เทศบาลแหํงนีว้ ํา มีสมาชิกทํานใดทีจ่ ะเสนอเวลาทีเ่ ห็นสมควรการกําหนดเวลา
สมัยการประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญคํะ
ขอเชิญทํานจิรวดี เจริญศิลป์ คํะ

~ ๒๕ ~

ท่านจิรวดี เจริญศิลป์
เรียนทํานประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ คณะผู๎บริหาร
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู๎มเี กียรติทกุ ทํานคํะ ดิฉันจิรวดี เจริญศิลป์
รองประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอวันกําหนดประชุมสามัญ
ประจําปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๐
ดังนี้
1. วันเริม่ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙
เริม่ ตัง้ แตํวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม
พ.ศ.
๒๕๕๙ มีกาํ หนดไมํเกิน ๓๐ วัน
2.
วันเริม่ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙
เริม่ ตัง้ แตํวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน
พ.ศ.
๒๕๕๙ มีกาํ หนดไมํเกิน ๓๐ วัน
3.
วันเริม่ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๙
เริม่ ตัง้ แตํวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม
พ.ศ.
๒๕๕๙ มีกาํ หนดไมํเกิน ๓๐ วัน
4.
วันเริม่ สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๖๐ สมัยแรก
เริม่ ตัง้ แตํวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๐ มีกาํ หนดไมํเกิน ๓๐ วัน
คํะ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ทีจ่ บไปแล๎วนัน้ ก็คอื ทํานจิรวดี เจริญศิลป์ ได๎เสนอวัน
ประธานสภาเทศบาล เวลากําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๕๙
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๐ ขอผู๎รบั รองด๎วยคํะ
(รับรองถูกต๎อง) มีสมาชิกทํานใดเห็นเป็นอยํางอื่นมีไหมคํะ (ถ๎าไมํม)ี ไมํมี
ดิฉันจะขอมติทปี่ ระชุมสภาสมาชิกทํานใดเห็นชอบการกําหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล ตามทีท่ าํ นจิรวดี เจริญศิลป์ เสนอโปรดยกมือขึ้นคํะ
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คือให้กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ดังนี้
๑. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม
พ.ศ.
๒๕๕๙ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๓. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๙
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

~ ๒๖ ~

๔. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๐ สมัยแรก
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติที่ ๑ /๒๕๕๙
เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เพือ่ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
(กองวิชาการและแผนงาน)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอเชิญทําน ดร.นายแพทย๑เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคํะ
ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผู๎ทรงเกียรติ ประธานชุมชนทุกชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน
ด๎วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ทีส่ มาชิกสภาท๎องถิน่
คัดเลือก จํานวน ๒ ชุดๆ ละ ๓ คน รวมทัง้ สิน้ ๖ คน จะครบวาระการดํารง
ตําแหนํง ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑ ข๎อ ๘ (๓) และหมวด ๖ ข๎อ ๒๘ (๑) ให๎มวี าระอยูใํ นตําแหนํงคราว
ละสองปีและอาจได๎รบั การคัดเลือกอีกได๎
ดังนัน้ เพือ่ ให๎เป็นไปตามระเบียบฯ และเพือ่ ให๎เกิดผลสัมฤทธิท์ เี่ ป็น
รูปธรรมในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ เห็นควรให๎มกี าร
ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
- สมาชิกสภาท๎องถิน่ ทีส่ ภาท๎องถิน่ คัดเลือก จํานวน ๓ คน
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
- สมาชิกสภาท๎องถิน่ ทีส่ ภาท๎องถิน่ คัดเลือก จํานวน ๓ คน
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ เพือ่ ให๎สมาชิกสภา
เทศบาล คัดเลือก จํานวนคณะกรรมการ จํานวน ๒ ชุดๆ ละ ๓ คน รวมทัง้ สิน้
๖ คน และแตํงตัง้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ให๎มวี าระ
อยูใํ นตําแหนํงคราวละสองปี ตํอไป
ขอแสดงความนับถือ
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
(นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ

~ ๒๗ ~

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตามทีจ่ บลงไปนัน้ เป็นญัตติเรือ่ ง ขอเสนอการคัดเลือกสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ๎านไผํ เพือ่ แตํงตัง้ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิน่ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
(กองวิชาการฯ)จึงต๎องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
เพือ่ แตํงตัง้ เป็นคณะกรรมการเกีย่ วกับการวางแผนพัฒนาท๎องถิน่ ทัง้ ๒ ชุด
กํอนทีจ่ ะมีการคัดเลือกขอเชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาลได๎ชี้แจงระเบียบ
และแนวทางปฏิบตั ิให๎ทาํ นสมาชิกสภาเทศบาลได๎รบั ทราบด๎วย ขอเชิญทําน
เลขานุการสภาเทศบาลคํะ
นายสุวัฒน์ สุทธิ
เรียนทํานประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ และทํานสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ ข๎อ ๘ (๓)
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิน่
และหมวด ๖ ข๎อ ๒๘ (๑) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท๎องถิน่ กําหนดสภาท๎องถิน่ คัดเลือกสมาชิก
สภาท๎องถิน่ เพือ่ แตํงตัง้ เป็นคณะกรรมการชุดละ ๓ คน
โดยให๎ดาํ เนินการตาม
แนวทาง เพือ่ ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑. ประชุมสภาท๎องถิน่ โดยอาจดําเนินการในสมัยประชุมสามัญ
หรือสมัยประชุมวิสามัญหรือเชิญประชุมเป็นกรณีพิเศษ ตามความเหมาะสม
โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร๎อมแจ๎งวัตถุประสงค๑ของการประชุมให๎ชัดเจน
๒. การประชุมต๎องมีสมาชิกสภาท๎องถิน่ เข๎ารํวมไมํน๎อยกวํากึง่ หนึง่
๓. การเสนอชื่อสมาชิกสภาท๎องถิน่ ตํอทีป่ ระชุม ต๎องมีผู๎รบั รอง
จํานวนอยํางน๎อย ๒ คน และผู๎ซงึ่ ได๎รบั การเสนอชื่อต๎องอยูใํ นทีป่ ระชุม
และต๎องให๎ความยินยอม
๔. ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนให๎ถือ
วําบุคคลทีไ่ ด๎รบั การเสนอชื่อนัน้ ได๎รบั การคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อ
เกินจํานวนคณะกรรมการทีก่ าํ หนด ให๎ประธานทีป่ ระชุมแจ๎งให๎ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมคัดเลือกผู๎ทไี่ ด๎รบั การเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช๎วิธเี ขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลผู๎ทไี่ ด๎รบั การเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนทีป่ ระธานที่
ประชุมมอบให๎ได๎ไมํเกินตามจํานวนทีก่ าํ หนด
๕. ให๎ประธานในทีป่ ระชุมแตํงตัง้ สมาชิกสภาท๎องถิน่ ทีอ่ ยูใํ นที่
ประชุมและมิได๎เป็นผู๎ได๎รบั การเสนอชื่อจํานวนไมํเกินสามคน เป็นกรรมการ
ตรวจนับคะแนน เมือ่ ตรวจนับคะแนนแล๎ว ให๎ผู๎ทไี่ ด๎รบั คะแนนสูงสุดตามลําดับ
เป็นผู๎ได๎รบั การคัดเลือกจนครบจํานวนทีก่ าํ หนด ในกรณีทมี่ ผี ู๎ได๎คะแนนใน

~ ๒๘ ~

ลําดับเดียวกันหลายคน ทําให๎ไมํสามารถคัดเลือกได๎ ให๎ทปี่ ระชุมจัดให๎มกี าร
ลงคะแนนใหมํเฉพาะในลําดับทีม่ คี ะแนนเทํากัน ถ๎าลงคะแนนครัง้ ทีส่ องแล๎ว
ปรากฏวําได๎คะแนนเทํากันอีก ให๎ใช๎วิธกี ารจับสลากตามทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม
กําหนด
๖. ให๎ประธานสภาท๎องถิน่ มีหนังสือแจ๎งผลการคัดเลือกให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิน่ รับทราบเพือ่ ออกคําสัง่ แตํงตัง้ ตํอไป
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นเรือ่ งระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิในการ
ประธานสภาเทศบาล คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ เพือ่ แตํงตัง้ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บ๎านไผํ
ดิฉันจะขอหารือทีป่ ระชุมวําจะให๎คนเดิมเป็นคณะกรรมการเหมือนเดิม
ดีไหมคํะ ซึง่ ชุดเดิม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ จํานวน ๓ ทําน
ประกอบด๎วย
๑. นายภานุมาศ หล๎ามณี
๒. นายชานล ธนระพีโชติ
๓. นายสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
จํานวน ๓ ทําน ประกอบด๎วย
๑. นายเกษม ชวฤทธิ์
๒. นายผําน ไทยรัก
๓. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
สมาชิกทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอื่นไมํคะํ ขอเชิญทําน ภาณุมาศ หล๎ามณี คํะ
นายภาณุมาศ หล้ามณี
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ผมเห็นวําการคัดเลือกคณะกรรมการทัง้ 2 คณะ นัน้ มีความสําคัญเกีย่ วกับ
การดําเนินงานของทางเทศบาลอยูไํ มํน๎อย เพราะฉะนัน้ ผมจึงเห็นวํา
เมือ่ คณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระในเดือนมิถุนายนนีก้ ็เห็นควรทีจ่ ะมีการ
เลือกตัง้ ใหมํทงั้ 2 คณะ ถ๎าทํานเห็นวําคนเดิมทําหน๎าทีไ่ ด๎ดีทาํ นก็สามารถทีจ่ ะ
เลือกเขาได๎ แตํผมขออนุญาตนําเสนอทํานประธานสภาเทศบาล วําทัง้ 2 คณะ
คณะละ 3 คน เรามีสมาชิกสภาเทศบาลอยูํ 3 เขต พอดี เพราะฉะนัน้ ในแตํละ
คณะผมก็อยากจะให๎มสี มาชิกสภาเทศบาลของเราได๎รวํ มเป็นคณะกรรมการ
เขตละ 1 คน ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มี
สมาชิก ทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอื่นหรือไมํคะํ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทํานคําพันธ๑ สีดอนซ๎าย คํะ
นายคาพันธ์ สีดอนซ้าย
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ผมก็มขี ๎อเสนอวําในคณะกรรมการทัง้ 2 ชุด ดังกลําวทีจ่ ะหมดวาระในเดือนมิถุนายน
2559 นัน้ ผมเห็นวําสมาชิกทัง้ 2 คณะ ทีท่ าํ หน๎าทีเ่ ป็นกรรมการทัง้ 2 คณะ
ปฏิบตั ิงานได๎ดีมาโดยตลอดก็ขอยังคงไว๎ชุดเดิมครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
มีสมาชิก ทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอื่นหรือไมํคะํ ถ๎าไมํมี ในเมือ่ ความคิดเห็น
ประธานสภาเทศบาล แตกตํางกันอยํางนีก้ ็อยากจะให๎ทาํ นทีเ่ สนอชื่อชุดเดิม เสนอเป็นรายคนมาเลยคํะ
ขอเชิญทํานจิรวดี เจริญศิลป์ คํะ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
สําหรับดิฉันจะขอเสนอชื่อคณะกรรมการชุดเดิมทัง้ 2 ชุด ชุดแรก คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ซึง่ ประกอบไปด๎วย
1.นายภาณุมาศ หล๎ามณี
2.นายชานล ธนระพีโชติ
3.นายสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑
นีค้ อื ชุดทีห่ นึง่ คํะ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
อยํางนัน้ ชุดที่ 1 ทีค่ ณ
ุ จิรวดี เจริญศิลป์ เสนอมานะคํะ ชุดที่ 1 คือ
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ จํานวน 3 ทําน ประกอบด๎วย
1.นายภาณุมาศ หล๎ามณี
2.นายชานล ธนระพีโชติ
3.นายสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑
มีสมาชิกทํานใดเห็นด๎วยกรุณายกมือขึ้นคํะ ขอผู๎รบั รองด๎วยคํะ รับรองถูกต๎อง
(เห็นชอบเป็นเอกฉันท๑) มีทาํ นใดจะเสนอเป็นอยํางอื่นหรือไมํคะํ
ขอเชิญทํานภาณุมาศ หล๎ามณี คํะ
นายภาณุมาศ หล้ามณี
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ไมํรทู๎ าํ นจะรีบร๎อนไปไหน เมือ่ สักครูมํ ผี ู๎เสนอ 2 อยําง ไมํเหมือนกัน
ผมเสนอวําคณะกรรมการทีจ่ ะมาทําหน๎าทีต่ รงนี้ ควรทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ กันใหมํ
ขออนุญาตเอํยนาม ทํานคําพันธ๑ สีดอนซ๎าย บอกวําคงไว๎ชุดเดิม ทํานไมํได๎
ถามสมาชิกทีน่ งั่ อยูตํ รงนีท้ งั้ 18 คน เลยวําจะเอาชุดเกําหรือชุดใหมํ จะเอาของใคร
เห็นชอบของใคร ทํานต๎องถามวําจะเอาแบบไหนจะเลือกตัง้ ใหมํหรือวําจะเอาชุดเดิม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ก็นไี้ งคํะ ถึงถามไว๎เป็นชุดไง แล๎วถึงให๎พวกคุณยกมือ ในเมือ่ มันเห็นตําง
ประธานสภาเทศบาล 2 คน ของคุณก็คดิ วําจะต๎องเลือกตัง้ ใหมํ แตํเขาเอาชุดเดิม ใครเห็นด๎วย
ถ๎าคุณไมํเห็นด๎วยก็ไมํต๎องยกมือก็แคํนนั้ ถ๎าทัง้ 18 คน ถ๎าไมํเห็นด๎วยคุณก็ไมํ
ต๎องยกมือ ถ๎าเห็นด๎วยเขายกมือมากกวําก็คอื เขาก็เป็นฝุายชนะก็ควรจะเอาตามนัน้
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ใชํไหมคํะ ขอเรียนเชิญทํานจิระบูรณ๑ ปัญญารัตนวงศ๑ คํะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี ผู๎ทรงเกียรติ ประธานชุมชนทุกชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน
ในการเลือกคณะกรรมการการพัฒนาคือวําอยากเรียนให๎ทาํ นสมาชิกได๎รบั ทราบ
ในแนวความคิดเห็น แตํละบุคคลถือวําตํางแนวตํางความคิด แตํวํามีสมาชิกได๎
เสนอชื่อมาก็คอื วําไมํได๎ชุดเกํา ชุดใหมํอะไรลักษณะนี้ เพราะวําเป็นผู๎เสนอขึ้นมา
ถ๎าทํานไมํเห็นด๎วยทํานก็คดั ค๎าน ถ๎าทํานเห็นด๎วยทํานก็ยกมือเทํานัน้ ไมํได๎ชุดเกํา
ชุดใหมํ แตํวําเป็นการเสนอชื่อ กราบเรียนให๎ทปี่ ระชุมได๎รบั ทราบครับ มีสมาชิก
ได๎เสนอชื่อทํานสมาชิก และมีสมาชิกในทีป่ ระชุมเห็นด๎วยก็ถือวําไมํได๎เป็นชุดเกํา
ชุดใหมํ คือ เป็นการพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํคณะนีเ้ ป็นคณะ ๆ ถ๎าทํานไมํเห็น
ด๎วยหรือวําทํานจะถอน ทํานก็มสี ิทธิน์ ะครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทํานใดทีจ่ ะเสนอเป็นอยํางอื่นหรือไมํคะํ ออกความเห็นมาเลยก็ได๎
ประธานสภาเทศบาล คํะ ถ๎าไมํมี สรุปวํา 3 ทําน ทีเ่ ป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ คือ
นายภาณุมาศ หล๎ามณี นายชานล ธนระพีโชติ และ นายสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑
ตํอไปเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
ขอเชิญทํานจิรวดี เจริญศิลป์ คํะ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ตํอไปดิฉันจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบ๎านไผํ จํานวน 3 ทําน คํะ
1.นายเกษม ชวฤทธิ์
2.นายผําน ไทยรัก
3.นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน ขอบคุณคํะ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอผู๎รบั รองด๎วยคํะ รับรองถูกต๎อง
มีทาํ นใดจะเสนอเป็นอยํางอื่นหรือไมํคะํ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทํานบุญเหลือ เรือ่ งลือ คํะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
คณะกรรมการทัง้ 6 ทําน อยูใํ นพืน้ ทีห่ มด ผมอยากให๎เป็นเอกฉันท๑และถามตรง ๆ
เลยวําสมาชิกจะรับหน๎าทีไ่ หม ถ๎าไมํรบั ก็เลือกคนใหมํขึ้นมาแทน เพราะวําปีใหมํแล๎ว
อะไรใหมํ ๆ ไปเถอะครับ เพราะวํามันจะได๎ดี คนเกําก็มคี วามคิดอยํางนี้ แตํคนใหมํก็
จะมีความคิดอีก ผมวําจะดีกวําไหมครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ดิฉันจะถามตามทีท่ าํ นเสนอมาคํะ เอาคณะที่ 2 กํอนเลย คณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ทีท่ าํ นจิรวดี เจริญศิลป์
เสนอมานี้ ดิฉันจะถามทํานเกษม ชวฤทธิ์ ดูวําทํานยินดีทจี่ ะรับตําแหนํงนีห้ รือไมํคะํ
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นายเกษม ชวฤทธิ์
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
กระผมยินดีรบั ตําแหนํงครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตํอไป ทํานผําน ไทยรัก คํะ
ประธานสภาเทศบาล
นายผ่าน ไทยรัก
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
กระผมยินดีรบั ตําแหนํงครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตํอไป ทํานสุมาลี แถสูงเนิน คํะ
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ดิฉันยินดีรบั ตําแหนํงคํะ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
มีทาํ นใดจะเสนอเป็นอยํางอื่นหรือไมํคะํ ถ๎าไมํมี ก็จะ ขอมติทปี่ ระชุม สภา
ประธานสภาเทศบาล แหํงนี้ ทํานใดเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โปรดยกมือขึ้น (เห็นชอบเป็นเอกฉันท๑)
เมือ่ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแล๎ว ลําดับตํอไปจะมี
หนังสือแจ๎งให๎นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํรบั ทราบ และดําเนินการออกคําสัง่
แตํงตัง้ ตํอไป
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติที่ ๒ / ๒๕๕๙ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทีด่ ินทีม่ ีผู้อุทิศให้
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
(กองการศึกษา)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทีด่ ินทีม่ ผี ู๎อุทศิ ให๎
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ๎านไผํ (กองการศึกษา) ขอเรียนเชิญคณะผู๎บริหารคํะ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน
ข๎าพเจ๎าขอเสนอญัตติตํอสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ เพือ่ ขอความเห็นชอบ
ในการรับบริจาคทีด่ ินให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํ เพือ่ ใช๎ในการกํอสร๎างและจัดตัง้
บ๎านพิทกั ษ๑บคุ คลออทิสติก เนือ่ งด๎วย นางจีรพันธุ๑ ตันมณี สัญชาติไทย อยูํ
บ๎านเลขที่ ๙๙/๙ หมูทํ ี่ ๔ ถนนอนามัย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกํน
จังหวัดขอนแกํน ได๎แจ๎งความประสงค๑อุทศิ ทีด่ ินตามหลักฐานโฉนดทีด่ ิน
(น.ส.๔จ) เลขที่ ๔๙๑๐๘ เลํม ๔๙๒ หน๎า ๘ เลขทีด่ ิน ๓๘ หน๎าสํารวจ ๑๐๔๐๖
ระวางรูปถํายทางอากาศ หมายเลข ๕๕๔๑ III ๕๖๗๔-๑ ตําบลบ๎านไผํ
อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน เนือ้ ทีด่ ินเป็นจํานวน ๔ ไรํ ๒ งาน ๔๑ ตารางวา
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โดยจะอุทศิ ทีด่ ินบางสํวน จํานวน ๒ งาน ๔๑ ตารางวาให๎กับเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
โดยมีวัตถุประสงค๑เพือ่ ให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํใช๎พนื้ ทีใ่ นการกํอสร๎างและจัดตัง้
บ๎านพิทกั ษ๑บคุ คลออทิสติกทีอ่ ยูใํ นชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหาร
ราชการสํวนท๎องถิน่ พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบับแก๎ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
หมวด ๒ การจัดหา ข๎อ ๙ “ในกรณีทมี่ ผี ู๎อุทศิ พัสดุให๎เป็นกรรมสิทธิแ์ กํหนํวยการ
บริหารราชการสํวนท๎องถิน่ หรือให๎สิทธิอันเกีย่ วกับพัสดุหรือมอบให๎เป็นผู๎ดูแล
พัสดุนนั้ ถ๎าการกระทําดังกลําวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนํวยการบริหาร
ราชการสํวนท๎องถิน่ จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินนั้ ๆ ได๎ตํอเมือ่ ได๎รบั ความเห็นชอบ
จากสภาหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิน่ นัน้ ”
ดังนัน้ เทศบาลเมืองบ๎านไผํ จึงเสนอญัตติเพือ่ ขอความเห็นชอบรับบริจาค
ทีด่ ิน จํานวน ๒ งาน ๔๑ ตารางวา เพือ่ ใช๎ตามวัตถุประสงค๑ดังกลําวข๎างต๎น
โดยนางจีรพันธุ๑ ตันมณี จะดําเนินการแบํงแยกทีด่ ินและจัดทําหนังสือเอกสาร
สิทธิใ์ ห๎กับเทศบาลเมืองบ๎านไผํตํอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดนําเสนอตํอสภาเทศบาลพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
ขอแสดงความนับถือ
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
(นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
ขออนุญาตชี้แจงเพิม่ เติมครับ
นายกเทศมนตรี
กราบเรียนทํานประธานสภาฯ วําการทีม่ ผี ู๎มจี ติ ศรัทธาได๎บริจาคทีด่ ิน
จํานวน 2 งาน 41 ตารางวา นับวําไมํใชํเรือ่ งงําย ๆ เลยในยุคนี้ เพราะทีด่ ิน
ของบ๎านไผํเรามีราคาสูงมาก และพืน้ ทีต่ รงนีก้ ็อยูใํ นยํานการศึกษา อยูใํ กล๎ชิดกับ
วัดโพธิช์ ัย และใกล๎ชิดกับโรงเรียนเทศบาลบ๎านไผํ ซึง่ หากทางสมาชิกสภาเทศบาล
เห็นชอบ ทางเทศบาลก็จะได๎นาํ ทีด่ ินนีม้ าปรับเป็นพืน้ ทีจ่ ดั ทําบ๎านพักออทิสติก
ซึง่ เป็นบุคคลพิเศษทีส่ ามารถทีจ่ ะดูแลให๎เป็นปกติได๎ และในประวัติทผี่ มศึกษา
เกีย่ วกับเด็กในกลุมํ นี้ เด็กออทิสติกไมํใชํคนพิการ แตํสามารถพัฒนาให๎เป็นอัจฉริยะ
บุคคลได๎ ซึง่ ถ๎าหากวําเรามีแนวทางการได๎จดั ทําบ๎านพักออทิสติก เราก็จะเป็น
เทศบาลทีก่ ๎าวหน๎าในเชิงของการดูแลพีน่ ๎องประชาชน เนือ่ งจากบุคคลกลุมํ นี้
มีอยูทํ กุ พืน้ ที่ เพียงแตํจะมีคนเข๎าใจในการดูแลหรือไมํ ซึง่ กรณีนกี้ ็นับวําเป็นโชคดี
ทีท่ าํ นรองนายกฯ ฝุายการศึกษา ทํานอาจารย๑นริศ อินทรคําแหง ทํานเคยดูแล
สมัยทํานเป็นผู๎อํานายการโรงเรียนบ๎านไผํประถมศึกษาหรือขก.10 ซึง่ ดูแลเด็ก
ทีม่ ลี ักษณะพิเศษรํวมกับเด็กปกติ และมีหนํวยงานทีม่ ารํวมมือกับเรา ไมํเฉพาะ
แตํในหนํวยของการศึกษาก็จะมีทางมหาวิทยาลัย และทางโรงพยาบาลเข๎ามา
รํวมมือด๎วย ซึง่ จะเป็นประโยชน๑อยํางยิง่ ตํอการพัฒนาบ๎านเมืองของเราในอนาคต
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ตํอไปครับ จึงเรียนทํานประธานเพือ่ ประกอบรายระเอียดในการอภิปรายหรือ
ขอความเห็นชอบกับทํานสมาชิกครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
คํะตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็น ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทีด่ ินทีม่ ผี ู๎
ประธานสภาเทศบาล อุทศิ ให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํ (กองการศึกษา) มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายหรือ
ไมํคะํ ขอเชิญ
ทํานสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑ คํะ
นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ผมก็เห็นด๎วยทีม่ ผี ู๎บริจาค แตํกํอนนีม้ ี
88 แปลง ตอนนีจ้ ะมี 89 แล๎ว
บางแปลงก็เอาไปทําประโยชน๑ในการพัฒนาของหนํวยงานในด๎านตําง ๆ
บางทีก่ ็ยงั วํางเปลําอยูํ มีผู๎มจี ติ ศรัทธา คือ คุณจีรพันธุ๑ ทํานได๎มอบให๎ก็นับ
วําเป็นพระคุณอยํางสูง อยํางทีท่ าํ นนายกฯ ได๎พูดถึงวําเป็นโรงเรียนทีเ่ ราจะให๎
ผู๎ทพี่ ักพิงอาศัยมีความเป็นเลิศได๎ แตํผมมาสงสัยตรงนีค้ รับ ผู๎บริจาคแจ๎งมา
อยํางเรียบร๎อยอุทศิ ทีด่ ินให๎กับทางเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ผมดูเมือ่ สักครูนํ ี้
จึงเกิดความสงสัยจึงอยากจะขอถาม จํานวน 2 งาน 41 ตร.ว แตํในการเสนอ
เรียนผู๎อํานวยการกองการศึกษาโปรดพิจารณา ด๎วยนางจีรพันธุ๑ ตันมณี
มีความประสงค๑จะอุทศิ ทีด่ ิน จํานวน 2 งาน 85 ตร.ว อันไหนมันถูกต๎องครับ
ผมถามตรงนีน้ ิดเดียว อาจจะมือไวไปนิดหนึง่ ทํานทีม่ เี อกสารอยูใํ นมือก็ดู
ก็อยากจะให๎ตัวเลขมันแมํน ระหวําง 2 งาน 41 ตร.ว กับ 2 งาน 85 ตร.ว นี้
อยํางไหนมันถูกต๎อง ขออนุญาตให๎สมาชิกได๎อภิปรายนิดหนึง่ ครับ อันนีไ้ มํได๎วํา
อะไรกัน ให๎มาเถอะเทําไหรํก็ชั่ง ตัวเลขผิดแก๎ไขได๎ มีความยินดีกับคณะผู๎บริหาร
ทุกทําน เมือ่ วานนี้ ผมขออนุญาตเอํยนาม ผมกับทํานนพดล พลภูเขียว ก็อยากจะ
ไปดูสถานทีแ่ หํงนี้ มันอยูทํ างเข๎าโรงเรียนติดกับรัว้ วัดพอดีครับ ปัจจุบนั นีเ้ ขาไมํให๎
เฉพาะทีค่ รับ เขาให๎น้ําด๎วย เพราะตรงนัน้ เป็นสระ เป็นแอํงน้ําแอํงใหญํเลย
แตํเราถมได๎เดีย๋ วเปิดถนนตรงนัน้ ตรงนีเ้ ราทําได๎ ให๎มาเถอะน้ําก็เอา ดินก็เอา
แตํพอดีผมเข๎าไปกลับรถทีโ่ รงเรียนก็มคี วามยินดีเป็นอยํางยิง่ ครับ เพราะวําสิง่ ที่
ทํานได๎อภิปรายกันสมัยทีแ่ ล๎ว โรงเรียนขึ้นเสาแล๎ว ได๎ผู๎รบั เหมาทํางานแล๎ว
หอประชุมก็เริม่ ตอกเสาเข็มแล๎ว ผมเห็นแล๎วปลืม้ ใจ การบริหารจัดการงานอะไร
ตําง ๆ มันเรํงรีบเร็วไวแบบนี้ ลูกหลานเรามีทเี่ รียน การเรียนถือเป็นเรือ่ งสําคัญ
ผมยินดีด๎วย ผมก็อยากให๎ทกุ โครงการเป็นไปแบบนี้ สร๎างได๎สร๎างเลย ทําได๎ทาํ เลย
บ๎านเมืองเราก็จะเจริญรุงํ เรืองสืบไป ผมดีใจกับโรงเรียน และหอประชุมขึ้นแล๎ว
ยังเหลือตรงนีก้ าํ ลังออกแบบหรือวําหาผู๎รบั เหมากํอสร๎างกันอยูคํ รับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทําน สํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปราย ในสํวนนี้ หรือไมํ (ไมํม)ี ถ๎าไมํมี ดิฉันขอเรียนเชิญ
คณะผู๎บริหาร ได๎ตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด๎เรียนถามด๎วยคํะ
ขอเรียนเชิญทํานนริศ อินทรกําแหง คํะ
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นายนริศ อินทรกาแหง
เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน
ดีใจทีม่ ที าํ นสมาชิกสภาทีล่ ะเอียด
ชัดเจน ทํานไมํได๎เฉพาะน้ํา ทํานจะไมํได๎เฉพาะที่ ทํานจะได๎อากาศด๎วยครับ
ทีอ่ ยูบํ นผิวน้ําและผิวดิน ตัวเลขทีท่ าํ นซักถามมันมีความเป็นไปเป็นมาจนเจ๎าหน๎าที่
สับสนครับ ก็ทาํ ให๎ทาํ นเห็นตัวเลข 2 ตัว จริง ๆ เริม่ จาก 3 งาน เอาไปเอามา
เจตนาบริสุทธ๑ของผู๎บริจาคอยากบริจาคจริง ๆ เพราะความเป็นไปเป็นมาของ
คุณจีรพันธุ๑ เขาเดือดร๎อนเรือ่ งของบุตรของเขาทีเ่ ป็นออทิสติกมานานนับหลายปีแล๎ว
จนกระทัง่ เขาผลักดันออทิสติกเรือ่ งนีเ้ ป็นวาระของจังหวัดขอนแกํน สูรํ ะดับวาระ
ของชาติจากจุดทีเ่ ขาเดือดร๎อน โชคดีทมี่ าพบ ส.ส.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมัยแรก
ทีท่ าํ นเป็น มาพบผมก็เป็นสํวนหนึง่ ทีช่ ํวยเหลือบรรเทาทําน ทํานก็ไปตํอสูใ๎ น
ระดับจังหวัดจนกระทัง่ โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยรับเรือ่ งเหลํานี้ เดินทางมา
จนถึงทุกวันนี้ ทํานจึงเจตนาดีตํอชาวบ๎านไผํครับ ตัง้ ใจจะให๎จริง ๆ อยากจะ
ให๎มากกวํานี้ แตํพอเจ๎าหน๎าทีต่ ิดตํอไปติดตํอมา ทํานก็กางแผนทีข่ องทํานทีเ่ ป็น
แบบเอกสารสิทธิข์ องทําน ทีอ่ ยูใํ นมือทํานครับ มันมี 4 ไรํเศษ เอาไปเอามา
ทํานก็เลยให๎เศษ จากบอกวําให๎ประมาณ 3 งาน มันก็เหลืออยูํ 2 งาน 85 ตร.ว
พอตํอมาทํานก็คดิ เกีย่ วกับเรือ่ งทีด่ ินทีอ่ ยูดํ ๎านหลัง ของใครไมํรู๎ ทราบแตํเพียง
วําเป็นทีด่ ินทีม่ บี คุ คลทีอ่ ยูอํ าศัยอยูใํ นชุมชนนัน้ แหละครับ ทํานก็เลยคิดวํานําจะ
มีทางเข๎าไป ซึง่ จะต๎องขอความกรุณาทางเทศบาลตํอเนือ่ งในการทีจ่ ะต๎องทํา
เพราะฉะนัน้ ตามระเบียบทํานให๎เงื่อนไข คือ สร๎างบ๎านพิทกั ษ๑ คือ ดูแลบุคคล
ออทิสติก เราก็เลยต๎องเอาเข๎ามาตามทีท่ าํ นนายกฯ อํานข๎อ 9 ให๎ฟังเมือ่ สักครูนํ ี้
ต๎องขอความเห็นชอบจากทํานครับ เพือ่ สนองความเจตนาดีของคุณจีรพันธุ๑
สรุปก็คอื 2 งาน 41 ตารางวา มันลดลงไปเรือ่ ย ทํานรีบอนุมตั ิครับ
มิฉะนัน้ แล๎วอาจจะลดไปมากกวํานีอ้ ีก ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอบคุณทํานนริศ อินทรกําแหง คํะ ทีไ่ ด๎ชี้แจงข๎อซักถามของสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายหรือไมํคะํ ขอเชิญทํานบุญเหลือ เรือ่ งลือ คํะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ทีด่ ินทีจ่ ะบริจาค ผมก็เห็นดีด๎วยทีม่ ผี ู๎มจี ติ ศรัทธาจะบริจาค แตํตรงนีม้ นั เป็น
ด๎านหลังทีอ่ ยูตํ ิดกับห๎องน้ําวัดโพธิช์ ัยใชํไหมครับ ทีเ่ ป็นสระน้ํา สถานทีต่ รงนี้
ผมก็ทราบ แตํทจี่ ะทําผมวําต๎องถมมาก ยังไมํถมก็ได๎ถ๎าไมํมเี งิน เอาปลาไปปลํอย
ซะกํอน แตํละปี แตํกํอนเขาปลํอยปลา จับขายได๎มากทีเ่ ดียว เพราะเป็นสระใหญํ
ผมก็เห็นดีด๎วยกับทางเทศบาลเราทีไ่ ด๎รบั บริจาคเป็นสิง่ ทีด่ ีมากก็ขอกราบ
ขอบพระคุณผู๎มจี ติ ศรัทธา ทางเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเราก็ขอขอบคุณ
ขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทําน บุญเหลือ เรือ่ งลือ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายหรือไมํคะํ (ไมํม)ี ถ๎าไมํมจี ะขอมติทปี่ ระชุมสภาแหํงนี้
สมาชิกทํานใดอนุมตั ิ ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทีด่ ินทีม่ ผี ู๎อุทศิ ให๎เทศบาล
เมืองบ๎านไผํ
(กองการศึกษา) กรุณายกมือขึ้นคํะ
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ
(ถ้ามี)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาล หรือไมํ ขอเรียนเชิญทํานจิระบูรณ๑ ปัญญารัตนวงศ๑ คํะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน
เนือ่ งจากวาระอื่น ๆ
ผมอยากจะหารือกับทํานสมาชิก คือ ทํานสมาชิกบอกวําให๎ตอบเป็นเขต ๆ
เพราะวําบางครัง้ เรือ่ งสาธารณูปโภคมันเหมือน ๆ กัน ผมก็อยากให๎เขต 1
เขต 2 และ เขต 3 วาระอื่น ๆ ความเดือดร๎อนของพีน่ ๎องประชาชนเปิดความ
ในใจออกมาเลย แล๎วผมจะตอบทีเดียวเลยจะไมํต๎องเสียเวลา ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาล หรือไมํ ขอเชิญทํานจําลอง ทศทิศ คํะ
นายจาลอง ทศทิศ
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
สิง่ ทีผ่ มจะพูดวันนีน้ ะครับ เป็นความเดือดร๎อนของประชาชน เรือ่ งหอกระจายขําว
ทุกวันนีเ้ ทศบาลพูดปาว ๆ เหลือเกิน ประชาชนเขารับความเดือดร๎อน บ๎านเขาหนี
ไปไมํได๎ เขาจะปิดก็ไมํได๎ ใช๎เวลาให๎มนั น๎อย ๆ หนํอย เขาก็บอกผํานมาทางผม
บอกวําพีเ่ ข๎าไปบอกให๎หนํอย ผมก็รบั เรือ่ งเข๎ามา ไมํเป็นไรวันที่
14 มกราคม
2559 นี้
ผมประชุมสภา เอาแตํเรือ่ งทีม่ นั เน๎น ๆ น้ําไมํต๎อง โปรโมทตัวเอง
ไมํต๎อง เอาแตํเรือ่ งหลัก ๆ ทีป่ ระชาชนเขาเดือดร๎อนจริง ๆ และมีขําวสารทีจ่ ริง ๆ
กระดาษมีหน๎าหนึง่ เราคัดหัวข๎อสําคัญ ๆ เราลงไปแล๎วประกาศให๎เขาทราบ
เพราะวําบ๎านเขาอยูบํ างทีเขาต๎องขับรถหนีเขาไมํชอบ เพราะมันปิดไมํได๎
ถ๎าเป็นรายการโทรทัศน๑เขาปิดได๎ อันนีม้ นั จํายอมต๎องทนมันไมํได๎สร๎างความสุข
ให๎กับประชาชน มันสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับประชาชน เพราะฉะนัน้ ฝากไว๎ด๎วย
ครับ ตํอมาเรือ่ ง
IT ตอนนีเ้ รามีไวฟายให๎กับชุมชน ทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร๑นะครับ
แตํตอนนีม้ นั ยังใช๎การอะไรไมํได๎เต็มที่ บางสํวนทีเ่ ราทําออกไปแล๎ว ไมํได๎มี
การประเมินผลเลยวําประชาชนได๎รบั ตรงนีช้ ัดเจนไหม โครงการดีแตํไมํได๎ตาม
เพียงแตํวําเป็นตัวตัง้ เอาไว๎เฉย ๆ วําบ๎านไผํมไี วฟายฟรีแล๎ว เหมือนทําเป็น
ผักชีโรยหน๎า อันนีไ้ มํชอบนะครับ เพราะฉะนัน้ ถ๎าเราจะทําให๎ดีให๎มคี ณ
ุ ภาพ
ไปประเมินผลดูสิวําประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขาได๎รบั ผลประโยชน๑แคํไหน งบประมาณ
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ทีเ่ สียไป เราต๎องทําให๎มนั ได๎ประโยชน๑กับพีน่ ๎องประชาชนแบบชัดเจน ทํางานแบบ
ผักชีโรยหน๎าแบบนีไ้ มํชอบครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานจําลอง ทศทิศ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑ คํะ
นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ผมมีเรือ่ งเดือดร๎อนของพีน่ ๎องประชาชน พอดีทาํ นร๎อยตรีบวั ทอง โลขันธ๑
อยูตํ รงนีพ้ อดี ทํานเป็นหนํวยทันใจ พอดีได๎รบั หนังสือมาเมือ่ สักครูํ เรือ่ งไฟฟูา
สาธารณะชุมชนหนองลุมพุก ซอย 3 หน๎าบ๎านแมํบบุ ผา อินทรวงศ๑คาํ
ทํานให๎ลูกหลานมายืน่ หนังสือเมือ่ เช๎านี้ ให๎ออกสํารวจและดําเนินการให๎ด๎วยครับ
เรือ่ งที่ 2 เมือ่ สักครูนํ ี้ ทํานนายกเทศมนตรี ทําน ดร .นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ
ทํานได๎พูดถึงหลักธรรมาภิบาลอะไรตําง ๆ แตํผมมาดูอีกข๎อหนึง่ เป็นข๎อสุดท๎าย
พอดีเลย คือ หลักความคุม๎ คํา ในการใช๎วัสดุสงิ่ ของหรือการจัดงานอะไรตําง ๆ
อันนีท้ างสมาชิกสภาเทศบาลก็เห็นดีด๎วย ผํานไปทางสภา สภาก็อนุมตั ิ เกีย่ วกับ
เรือ่ งกล๎องถํายรูปอนุมตั ิไปแล๎ว แตํการใช๎เจ๎าหน๎าทีผ่ ู๎รบั ผิดชอบกล๎องไมํคอํ ยจะได๎จบั
มีภาระใด ขออนุญาตเอํยนาม ทํานรองนิวัฒน๑ ปลัง่ ศิริ เคยบอกวํามี 4 - 5 คน
เดียวนีเ้ วลาออกไปหนํวยทันใจของทํานเลขาฯ ก็เห็นคนอื่นเอาไปเป็นนักศึกษาฝึกงาน
เจ๎าหน๎าทีก่ องฝุายอื่น ทําไมไมํให๎เจ๎าหน๎าทีผ่ ู๎รบั ผิดชอบเป็นผู๎ดาํ เนินการในสํวนนัน้ ๆ
เขารูว๎ ิธกี ารใช๎ เขารูว๎ ิธกี ารรักษา เขาต๎องรักษาไว๎เพือ่ วํามันเกิดการชํารุดเสียหาย
ผู๎ทถี่ ือไปคือผู๎ทรี่ บั ผิดชอบจะไปเอาเรือ่ งเอาราวกับเด็กฝึกงานมันก็คงไมํได๎
เอากับเจ๎าหน๎าทีก่ องอื่นมันก็คงจะเป็นไปไมํได๎ อันนีผ้ มขอด๎วยอยากให๎เจ๎าหน๎าที่
ผู๎รบั ผิดชอบตําง ๆ ได๎ดาํ เนินการในสํวนนี้ อยํางเชํนพนักงานขับรถ เราไปเอา
พนักงานอื่นทีไ่ มํใชํพนักงานขับรถไปขับ ถ๎าเกิดมีอะไรขึ้นมามันก็ลาํ บาก
อันนีย้ กตัวอยํางให๎ฟังก็พิจารณาด๎วยนะครับ เรือ่ งที่ 3 ในปีงบประมาณปลายปี
2557 ต๎นปี 2558 ในสภาแหํงนีส้ มาชิกทุกทําน ทัง้ 18 ทําน ทีอ่ ยูตํ รงนีก้ ็ได๎
รับความเห็นชอบ เรือ่ งเกีย่ วกับกันเงิน เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 2
อยูทํ หี่ น๎าสถานีดับเพลิงของเราผํานมา 2 ปี ปีนี้ 2559 แล๎วครับ เงิน 500,000
บาท ทีท่ าํ นขอสมาชิกไป ทํานดําเนินการไปถึงไหนแล๎ว รูปรํางก็ไมํเคยมี
มันต๎องเอาแบบโรงเรียนเทศบาลครับ พองบประมาณผํานสร๎างเลยทันที
เดียวนีอ้ ยํางทีผ่ มเรียนเสาขึ้นแล๎ว อันนี้ 2 ปี แล๎วยังไมํไปถึงไหนเลย ผมดูในแถลง
ผลงานของทํานนายกฯ ก็ไมํมเี รือ่ งนีเ้ ข๎ามา 500,000 บาท ทีข่ ออนุมตั ิไป
ด๎วยเหตุใด สมาชิกหลายคนก็ให๎ผมถามในฐานะเป็นผู๎อาวุโส ถามเพือ่ ต๎องการ
คําตอบ เงิน 500,000 บาท ไปไหน ของกองสวัสดิการสังคม ทีจ่ ะจัดเป็น
ทีฝ่ ึกอบรม ฝึกอาชีพให๎แกํชุมชนตําง ๆ ทัง้ 39 ชุมชน อันนีข้ อคําตอบครับ
แตํข๎อนีส้ าํ คัญมากเพิง่ จะเกิดขึ้นมาไมํกวี่ ันมานี้ ผมเห็นด๎วยครับ ผมเห็นชอบด๎วยกับ
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การทีค่ ณะผู๎บริหารได๎ออกไปเยีย่ มเยือนประชาชน ผู๎มคี วามเดือดร๎อน เพือ่ รับปัญหา
ตําง ๆ เข๎ามา เพือ่ เราจะดําเนินการชํวยเหลือ และ ตอนเย็นก็มกี ารรับประทาน
อาหารเย็นด๎วยกับพีน่ ๎องชุมชน ดีเป็นการเข๎าถึงประชาชน อันนีผ้ มเห็นด๎วย
แตํผมทราบวํางบอาหารชุมชนละ 1,000 บาท 39 ชุมชน เป็นเงิน 39,000 บาท
ทํานเอางบนีม้ าแตํไหน ผมดูในเลํมนีแ้ ล๎วไมํมงี บออกเยีย่ มประชาชน เทศบัญญัติ
เอางบมาจากไหน ในการออกเยีย่ มประชาชนต๎องแจ๎งให๎สมาชิกแตํละเขตได๎รบั ทราบ
เพือ่ เขาจะมีความรํวมมือ ขออนุญาตเอํยนามครับ ทํานปลัดเทศบาล ทํานก็ชวนผม
ผมไมํรเู๎ รือ่ งเลยบอกวําจะออกไปเยีย่ มตรงนัน้ ตรงนี้ ผมขอบคุณมากครับ
ผมเลยติดตามวําออกอะไรตรงไหน ออกพบปะพีน่ ๎องในยามเย็น ผมขอขอบคุณ
ทํานปลัด ทํานมาใหมํ ๆ ทํานยังแสดงน้ําใจตํอผมมันดีนะทําน เป็นการพบปะ
ประชาชน ออกไปเพือ่ ตํอไปในภาคอนาคตทํานก็คงจะเข๎าใจนะครับ ทําไมไมํบอก
สมาชิกบ๎าง แล๎วเงินงบประมาณนีเ้ อามาจากไหน ผมยกยํองทํานอยูตํ ลอดเวลา
ทํานนายกฯ ทํานทําให๎บา๎ นไผํมชี ื่อเสียง ทํานทําให๎บคุ คลทัง้ ประเทศได๎รจู๎ กั วําบ๎านไผํ
นีไ้ มํใชํธรรมดา 14 - 15 รางวัล ทัง้ ของสํวนบุคคลและของทางเทศบาล
แตํผมตินิดเดียวครับ ทํานแล๎งน้ําใจชวนสมาชิกบ๎างครับ เงินทุกบาททุกสตางค๑
ของประชาชนมันก็ยอํ มจะให๎พวกเราได๎มสี ํวนรํวม ได๎มสี ํวนรู๎ ได๎มสี ํวนเห็น ดีครับ
ผมก็อยากออกไปเหมือนกัน แตํทาํ นไมํชวน ไมํเรียกก็ไมํขาน ไมํวานก็ไมํทาํ
ผมขอเถอะอยํางนี้ สภานีเ้ วลาอยากจะของบประมาณนัน้ จะผํานงบประมาณนี้
จะผํานก็ต๎องขอสมาชิก เขาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขาทําหน๎าทีแ่ ทนประชาชน
เขามีหน๎าทีต่ ๎องพูดในสิง่ ทีไ่ มํถูก เขาขอความเห็นชอบ ไมํใชํวําจะเข๎ามาแล๎วก็ต๎อง
เอาชนะคัดคานกันไป ในเรือ่ งงบประมาณหรืออะไรตําง ๆ แหละผมขอ เขต 1 ก็ไป
หลายชุมชนแล๎วเหลือเขต 2 และ เขต 3 เขต 1 ไมํเรียกก็ไมํเป็นไร แตํเขต 2 และ
เขต 3 ยังเหลืออยูกํ ็เรียกเข๎าด๎วย เขาจะได๎ไป ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานชานล ธนระพีโชติ คํะ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ผมเองคงต๎องฝากกํอนเลยครับ พอดีได๎รบั คําร๎องมาจากชุมชนจัดสรร
ฝากทํานเลขาฯ ด๎วย ชุมชนจัดสรรซอย
9 ลองดูด๎วยครับ เรือ่ งของต๎นไม๎
รูส๎ ึกมันจะขึ้นเต็ม อาจจะไมํต๎องซอย
9 ถ๎าไปชุมชนจัดสรร ผมเห็นทํานปฏิบตั ิ
หน๎าทีต่ าม
Facebook ทีผ่ มดูอยูํ ทํานก็ออกทุกสํวนงานก็ลองดูทกุ ๆ ซอยของ
ชุมชนจัดสรร ในเมือ่ ได๎เข๎าไปแล๎ว ฝากทํานด๎วยจะเป็นซอยตําง ๆ ในชุมชนจัดสรร
ผมต๎องเรียนและฝากหลังจากทํานตัดต๎นไม๎แล๎ว ผมเชื่อได๎เลยยุงมันจะตามมา
นัน้ คือปัญหาอีก คงต๎องฉีดพํนยา เพราะทํานตัดต๎นไม๎ ยุงมันจะออกมาหมดเลย
มันไมํรจู๎ ะไปอยูไํ หน เพราะมันโลํงมันจะอยูตํ ามบ๎าน อันนีผ้ มฝากความเดือดร๎อน

~ ๓๘ ~

มันจะเกิดขึ้น คงต๎องฝากเจ๎าหน๎าทีท่ กุ กองฝุายทีร่ บั ผิดชอบแตํละสํวนงาน
ขอให๎ติดตามกันเป็นระยะกันไป ผมเองคงต๎องบอกวําดีใจกับทํานนายกฯ และ
ทํานคณะผู๎บริหารทุกทําน การทีท่ าํ นได๎รบั รางวัลตําง ๆ เข๎ามานัน้ อีกทัง้ เรือ่ ง
ของเงินรางวัลทีท่ าํ นได๎รบั มา ตามจํานวนทีท่ าํ นได๎รบั มาจะเป็น
4,000,000 บาท
หรือ
10,000,000 บาท ผมเองคงต๎องฝากทํานนายกฯ และทํานคณะผู๎บริหาร
ทุกทําน เงินรางวัลนัน้ คงต๎องนํามาตํอยอดพัฒนาอําเภอบ๎านไผํ ตามโครงการ
ตามแผนงานทีท่ าํ นระบุในแผนพัฒนาตําง ๆ ให๎มนั ยัง่ ยืน ให๎มนั เจริญขึ้น
สร๎างความเจริญให๎กับบ๎านไผํสมกับทีท่ าํ นได๎เข๎ามาปฏิบตั ิ เพือ่ จะทําบ๎านไผํ
บ๎านเกิดเมืองนอนของทุกคนให๎มนั เจริญขึ้นตํอ ๆ ไป ผมคงต๎องฝาก ผมคิดวํา
ทํานคงจะไมํได๎แคํรางวัลนีร้ างวัลเดียว ถ๎าทํานทําตํอผมเชื่อวําทํานจะมีรางวัล
ตามมาอีกหลายรางวัล ผมเชื่อวําชาวบ๎านไผํก็คงต๎องติดตามดูการทํางาน
การบริหารจัดการของทํานทุกเรือ่ ง ผมเองก็ดีใจกับเจ๎าหน๎าทีท่ กุ ฝุาย
เพราะทุกคนเป็นแรงผลักดันให๎ทาํ นได๎รางวัลนี้ และรางวัลตํอ ๆ ไป ขอให๎ทาํ น
ได๎ดูถึงการทํางานของเจ๎าหน๎าทีท่ กุ กองฝุาย ฝากทํานนะครับ ทุกคนเหนือ่ ย
ทํานก็ต๎องมีน้ําใจให๎กับเจ๎าหน๎าทีท่ กุ กองฝุาย ทีเ่ ขาเหน็ดเหนือ่ ยกับทํานด๎วย
รางวัลทํานได๎รบั การเชิดชู แตํผู๎อยูเํ บือ้ งหลังทํานอีกเยอะ ผมเองในฐานะทีเ่ ป็น
สมาชิกเขต
1 ก็ดูทาํ นปฏิบตั ิงานตลอดเหมือนกัน ผมเองอยากจะฝากทําน
ให๎ทาํ นได๎สร๎างความเจริญตํอเนือ่ ง ตามวัตถุประสงค๑ทที่ าํ นได๎เข๎ามาแล๎ว
ผมเองคงมีแตํเรือ่ งเบา ๆ ไมํหนักหรอกครับ ปีใหมํนผี้ มก็ไมํได๎พบปะทําน
ต๎องขออนุญาตในสภาแหํงนี้ ขอกราบสวัสดีปใี หมํกับทุก ๆ ทําน และในวาระโอกาส
ผมเชื่อวําคนไทยเชื้อสายจีน ชาวอําเภอบ๎านไผํนนั้ มากมายก็จะใกล๎ถึงวันตรุษจีน
ขออนุญาตกลําวภาษาจีนอวยพรทุกทําน ซิน
เจียยูอํ ี่ ซินนีฮ้ วดไช๎ ทุกคนร่าํ รวย
หมดทุกข๑หมดโศกเฮง ๆ กันทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานชานล ธนระพีโชติ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร คํะ
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
วันนีผ้ มมีเรือ่ งแคํเรือ่ งเดียว เรือ่ งหอนาฬิกาครับ หอนาฬิกาทีพ่ งึ่ สร๎างเสร็จใหมํ ๆ นี้
ชาวบ๎านเขาเรียกวํา หอพิเศษ พิเศษยังไง พิเศษเพราะวําวันเปิดหอนาฬิกา
เผอิญวันนัน้ ผมไมํอยูํ ผมไปกรุงเทพฯ แตํกลับมาก็ได๎รบั รายงานมาวําการกํอสร๎าง
ทัง้ หมด ผู๎รบั เหมาขาดทุน ไมํทราบวําขาดทุนยังไง ผมไมํรคู๎ รับ ข๎อที่
2 ชาวบ๎านก็
มาถามผมวําหอนาฬิกาเทศบาลเอาอะไรไปใสํในนัน้ บ๎าง อยากจะเรียนถามไปยัง
ทํานนายกฯ วําทีเ่ ราเอาอะไรไปใสํก็ประชาสัมพันธ๑ให๎ชาวบ๎านเขารูบ๎ า๎ ง โดยเฉพาะ
คนทีอ่ ยูตํ รงข๎ามก็เหมือนกับวํา สมมุติวําเกิดคนทีอ่ ยูรํ อบวงเวียน เขาเอาไม๎กางเขน
ไปเสียบไว๎ตรงหน๎า เขาจะอยูไํ ด๎ยงั ไงครับ มันอยูไํ มํได๎ เพราะฉะนัน้ ก็อยากจะให๎
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ประชาสัมพันธ๑ไปวํามีอะไรบ๎าง มีวัตถุอะไรหรือสิง่ ศักดิส์ ิทธิอ์ ะไรทัง้ หลายทีเ่ อาไป
ไว๎ทหี่ อนาฬิกา เขาจะได๎สบายใจ ข๎อที่
3 หลังจากทีท่ าํ นนายกฯ ได๎กลําวเปิด
หอนาฬิกาวันเคาท๑ดาวน๑ พอกลําวเสร็จก็มเี หตุตีกันทันที ผมไมํทราบวํา
มีหมายกําหนดการหรือปุาว วําจะมีการจัดมวยไทยไฟต๑ ผมก็ถามไมํมนี คี้ รับ
กําหนดการไมํมตี ีกัน อันนีค้ อื เขาเรียกวําหอนาฬิกาพิเศษ สามพิเศษแล๎วนะครับ
ก็ไมํมอี ะไรทีผ่ ํานมาก็ให๎มนั แล๎วไป แตํวําก็มาบอกกลําวกันกับเพือ่ นสมาชิกทุกคน
วําตํอไปนีจ้ ะทําอะไรก็ต๎องใจเย็น ๆ คํอย ๆ คิด คํอย ๆ ทํา คํอย ๆ พูด อยําใช๎กาํ ลัง
เพราะเราก็เป็นผู๎ทรงเกียรติ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานปัญญา บัวแสง คํะ
นายปัญญา บัวแสง
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ผมมาวันนีจ้ ะพูดความเดือดร๎อนของพีน่ ๎องประชาชน เกีย่ วกับเรือ่ งยาเสพติด
ทํานร๎อยตํารวจเอกพิทกั ษ๑ โทษทีทเี่ อํยนาม วันนีโ้ ดยเฉพาะชุมชนโนนสวําง
ผมเอํยชื่อชุมชนตัวเองเลยครับ ยาเสพติดเยอะมาก ทํานผู๎กอง ให๎ตรวจขัน
กวํานีห้ นํอย ไมํวําจะเป็นรอบนอก รอบในหรือวําเทศบาลทุก ๆ ชุมชนครับ
ให๎ทางเจ๎าหน๎าทีต่ รวจขันมากกวํานีห้ นํอย สําหรับการพัฒนาของคณะผู๎บริหารก็ดี
หนํวยทันใจก็ดี ผมถือวําถ๎าเป็นการให๎คะแนน ผมให๎
10 คะแนน ตอนนีส้ มาชิก
ทุกทํานสบายใจ ถ๎าได๎เรียกใช๎หนํวยทันใจ ขอปรบมือให๎ครับ การบริการเข๎าถึง
ประชาชนทุกชุมชน ไมํมกี ารเรียกเว๎นแม๎กระทัง่ รอบนอก บางทีก็ได๎รบั อานิสงส๑ด๎วย
วันนีข้ อกลําวชมเชยหนํวยทันใจ และฝุายกองชํางของเราทุกกองฝุายด๎วย
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานปัญญา บัวแสง
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานเกษม ชวฤทธิ์ คํะ
นายเกษม ชวฤทธิ์
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ผมมีเรือ่ งเดือดร๎อนทีไ่ ด๎รบั การร๎องเรียนจากพีน่ ๎องประชาชนผู๎ใช๎ถนนหนทาง
สัญจรไปมาในเขตเทศบาล เรือ่ งแรกทีจ่ ะนําเสนอทํานประธานสภาผํานไปยัง
ทํานคณะผู๎บริหาร เรือ่ งสะพานข๎ามลําห๎วยจิกและสะพานข๎ามลําห๎วยทราย
มี 2 แหํง ห๎วยทรายอยูดํ ๎านทิศตะวันออก ห๎วยจิกอยูดํ ๎านทิศตะวันตก
เป็นทางเข๎าออกตัวเมืองเทศบาลเมืองบ๎านไผํเรา แตํปรากฏวําสะพานทัง้
2 แหํงนี้
ผมเห็นบรรจุอยูใํ นแผนพัฒนามาไมํรกู๎ สี่ มัย ปัจจุบนั นีก้ ็ยงั อยูํ แตํปรากฏวําไมํได๎
เอามาปัดฝุุนเลย จริง ๆ แล๎วสะพานสองแหํงนีม้ นั เป็นหน๎าเป็นตาของบ๎านไผํเรา
ทํานประธานสภาคงจะเห็นวําสะพาน เข๎าจากสีแ่ ยกเกียรติสินเข๎ามาถนนเป็น 3 เลน
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4 เลนแล๎ว พอมาถึงสะพานปรากฏวําเป็นคอขวด ทําให๎การสัญจรผู๎ใช๎ถนนหนทางก็
ต๎องระวังเป็นอยํางมาก ยิง่ ตอนกลางคืนก็ยงิ่ หนักขึ้นไปอีก เพราะวําไฟสํองสวําง
ตรงนัน้ มันจะมืดไปหนํอย ฝากไว๎ด๎วย สะพานห๎วยทรายเหมือนกัน สํวนนีจ้ ะเป็น
ทางออกทางเข๎าเป็นคอขวดเหมือนกัน ชํวยเอาสองแหํงนีข้ ึ้นมาปัดฝุุนหนํอย
พิจารณาด๎วย ฝากทํานคณะผู๎บริหารด๎วยครับ เรือ่ งตํอไป คือ ความเดือดร๎อน
ของพีน่ ๎องประชาชนผู๎ใช๎ถนนสัญจรไปมา โดยเฉพาะถนนเจ๎าเงาะชํวงชั่วโมงเรํงดํวน
ตอนเช๎าและตอนเย็น ผมผํานประจํา ปรากฏวํารถจอดสองข๎างทางเลยครับ
รถวิ่งได๎เลนเดียว ขอฝากทํานประธานสภาผํานไปยังทํานคณะผู๎บริหาร ชํวยไปดู
ให๎หนํอยทํายังไง วําการจราจรถนนเส๎นนีถ้ ึงจะสะดวก ลูกหลานทีจ่ ะไปโรงเรียน
ตอนเช๎าตอนเย็น ขอฝากทํานประธานสภาผํานไปยังทํานคณะผู๎บริหารชํวยพิจารณา
ด๎วย เรือ่ งที่
3 ทีผ่ มจะฝากทํานประธานสภาผํานไปยังทํานคณะผู๎บริหาร
เส๎นจราจรในเขตเทศบาลทุกเส๎นทาง ทํานไปดูได๎เลยครับ ไมํวําจะเป็นถนน
เส๎นจราจร เส๎นจราจรเราลบเลือนหมดแล๎ว มองไมํเห็นเส๎นแบํงเลนถนน
เส๎นทางม๎าลายไมํรอู๎ ยูตํ รงไหน ทํานไปดูเลยมีไมํกแี่ หํงเป็นทางม๎าลายทีค่ งถาวร
นอกนัน้ มันลบเลือนไปหมดแล๎ว ขอฝากด๎วยครับ ทํานประธานสภาผํานไปยัง
ทํานคณะผู๎บริหารชํวยดําเนินการด๎วย เพราะวํางบประมาณในการตีเส๎นจราจร
ปีงบประมาณ 2559 ผมเห็นวํามันผํานสภาไปแล๎ว ชํวยดําเนินการด๎วยครับ
ตํอมาเรือ่ งไฟฟูา อันนีผ้ มไมํได๎รอ๎ งเรียนหรืออะไรนะครับ ไฟฟูาก็อยากให๎เทศบาล
ของเราติดโคมโซเดียมทุก ๆ สีแ่ ยก สามแยก ในเขตเทศบาล เพือ่ อํานวยความ
สะดวกของผู๎ใช๎ถนนในเวลากลางคืนจะได๎รวู๎ ําตรงไหนเป็นสามแยก ตรงไหนเป็นสีแ่ ยก
ถ๎าติดโคมโซเดียมแล๎วมันจะเห็นชัดเจน เพราะวําบํอยครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั ิเหตุตรงสามแยก
สีแ่ ยก เพราะไฟไมํสวําง อันนีก้ ็ได๎รบั การร๎องเรียนมาจากพีน่ ๎องประชาชนผู๎ใช๎ถนน
นอกจากคนในเทศบาลแล๎ว คนนอกเทศบาลเขาก็ฝากมาเหมือนกัน ประการสุดท๎าย
กระผมในนามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ทัง้
3 เขต ขอขอบพระคุณ
ทํานผู๎อํานวยการกองฝุาย ตลอดจนพนักงานเจ๎าหน๎าที่ พนักงานลูกจ๎างทุก ๆ ทําน
ทีไ่ ด๎ทมุํ เทความรู๎ ความสามารถ ความคิด ความอดทน ความขยันหมัน่ เพียร
ในการปฏิบตั ิหน๎าที่ เพือ่ ตอบสนองนโยบายของคณะผู๎บริหาร ทําให๎ผลงานตําง ๆ
ทีป่ รากฏออกมาเป็นทีป่ ระจักษ๑ของคนทัว่ ไป ผมขอให๎ผู๎ทถี่ ูกกลําวนามมานี้
จงมีแตํความสุข ความเจริญ มุงํ มัน่ ในการปฏิบตั ิหน๎าทีใ่ ห๎ดีทสี่ ุด มีความอดทน
อดกลัน้ ตําง ๆ เพือ่ งานของเราจะได๎ก๎าวหน๎าไปได๎ดี สมาชิกสภาทุกทําน ขอเป็น
กําลังใจให๎ทกุ ทําน ทีไ่ ด๎กลําวมานัน้ จงมีสุขภาพกายสุขภาพใจ มีความอดทนอดกลัน้
และขอให๎มคี วามเจริญในหน๎าทีก่ ารงานยิง่ ๆ ขึ้นไป และตลอดไป ขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานเกษม ชวฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานคําพันธ๑ สีดอนซ๎าย คํะ
นายคาพันธ์ สีดอนซ้าย
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ในสํวนของกระผมเองก็อดทีจ่ ะชมเชยหนํวยทันใจ โดยการนําของ
ทําน ดร
.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ไมํได๎นะครับ เพราะวําถ๎าจะเปรียบเทียบกัน
ระหวํางการดําเนินงานในรอบหลายปีทผี่ ํานมานัน้ กระผมเองก็อยูใํ นฐานะ
ของประธานชุมชน อยูใํ นฐานะของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ มาโดยตลอด
ในชํวงนี้ ซึง่ การเป็นผู๎นาํ ในสํวนนีก้ ็ถือวําได๎รบั คําร๎องเรียนจากสมาชิกไมํวําจะเป็น
ในชุมชนหรือชุมชนในเขต ๒ ซึง่ การบริหารงานในครัง้ กํอนนัน้ ถือวําบางครัง้
ผมเองต๎องหลบ เพราะวําบางทีไฟดับแคํหลอดสองหลอดนีร้ อ๎ งเรียนมาเป็นอาทิตย๑
บางทีก็ได๎รบั คําตอบวําไมํมหี ลอดไฟ บางทีก็ได๎รบั คําตอบวําไมํมหี นิ คลุก
แตํวํายุคนีส้ มัยนีท้ มี่ หี นํวยทันใจ ยอมรับวําได๎รบั คําตอบทีช่ ัดเจน ถ๎าสมมุติวํา
วันนีผ้ มได๎รบั การร๎องเรียนจากชาวบ๎านบอกวําตรงจุดนีม้ ปี ญ
ั หาไฟดับ ผมก็จะ
โทรประสานกับหัวหน๎าหนํวยทันใจ ได๎รบั คําตอบทีช่ ัดเจนวําวันนีผ้ มติดทีต่ รงนีอ้ ยูํ
ขอเป็นวันพรุงํ นีจ้ ะดําเนินการให๎ ผมก็สามารถทีจ่ ะไปบอกกลําวกับสมาชิกในชุมชนได๎
วําวันพรุงํ นีเ้ ขาจะเข๎ามา ซึง่ ผมไมํต๎องติดตามผลเลย เพราะวําหนํวยทันใจนีบ้ อกวํา
ไปแล๎วต๎องแนํนอน อันนีข้ อชมเชย อีกเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยากจะนําเรียนก็คอื
เรือ่ งเสียงไร๎สายหรือเดอะ วอยซ๑ ออฟ บ๎านไผํ บางจุดทีย่ งั เป็นจุดอับเสียงอยูํ
อยํางทีช่ ุมชนโนนสะอาด ปรากฏวําทางฝั่งบริเวณวัดจันทร๑ ปรากฏวําเสียงไมํชัดเจน
เขาขอร๎องมาอยากได๎อีกสักจุดหนึง่ แตํวําบางจุดทีอ่ ยูใํ นชุมชนหนาแนํน เขาก็
ร๎องเรียนมา ผมก็ประสานกับหนํวยทันใจ ให๎ผํอนเสียงลงหนํอย อันนีก้ ็ได๎รบั
ความรํวมมืออยํางดียงิ่ อีกเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยากจะนําเรียนก็คอื เรือ่ งของการดําเนินงาน
ตามโครงการโครงสร๎างพืน้ ฐานทีผ่ ํานสภาไปแล๎ว ฝากทํานประธานสภาผํานไปยัง
ทํานคณะผู๎บริหาร ให๎ชํวยดําเนินการอยํางเรํงรีบด๎วย เพราะวําในชํวงนีฟ้ ูาฝน
ยังไมํมา การทํางานก็สะดวกยิง่ ขึ้น แตํพอถึงหน๎าฝนนีไ้ ปทํางานโครงสร๎างพืน้ ฐาน
ในชํวงนัน้ ก็อาจจะได๎รบั ความเดือดร๎อน สําหรับผู๎ทสี่ ัญจรไปมาครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานคําพันธ๑ สีดอนซ๎าย
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานจิรนันท๑ เกียรติชัยพัฒน คํะ
นายจิรนันท์ เกียรติชยั พัฒน เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
ผมต๎องกราบขอบคุณทํานคณะผู๎บริหาร ประชาชนเขาฝากมาวําตอนนีบ้ ริหารงาน
ได๎ดีมาก โดยเฉพาะเรือ่ งทุกข๑รอ๎ นของพีน่ ๎องประชาชน หนํวยทันใจของเราทํางาน
ได๎ประทับใจประชาชนมาก แล๎วอีกเรือ่ งหนึง่ คือ ประชาชนเขาฝากมา
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ฝากทํานประธานสภาผํานไปยังทํานคณะผู๎บริหารด๎วย วําถนนแจ๎งสนิท
จากบายพาสมาถึงโรงสีเกษตรสิน หวังวําทํานคณะผู๎บริหารคงจะหางบประมาณ
ข๎างนอกมาชํวยทําเป็นสีเ่ ลน เพราะเป็นหน๎าตาของเทศบาลเมืองบ๎านไผํเรา
สํวนจุดอับนัน้ ก็มเี พือ่ นสมาชิกได๎พูดไปแล๎ว ขอให๎ทาํ นคณะผู๎บริหารชํวยหา
งบประมาณข๎างนอกมาทําให๎เป็นหน๎าตาของเทศบาลด๎วยนะครับ อีกเรือ่ งหนึง่
ซึง่ เพือ่ นสมาชิกได๎เอํยถึงวันเคาท๑ดาวน๑ครับ เพือ่ นของเราคนนีเ้ ขาไมํได๎อยูํ
ในเหตุการณ๑ แตํผมตัง้ แตํตอนเปิดจนถึงเคาท๑ดาวน๑ เหตุการณ๑ทงั้ หมดเรียบร๎อยดี
ไมํมอี ะไรเกิดขึ้นครับ ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานจิรนันท๑ เกียรติชัยพัฒน
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานบุญเหลือ เรือ่ งลือ คํะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
กํอนอื่นผมขอชมเชยกองชําง ทํางานเดีย๋ วนีผ้ มรูส๎ ึกวําดีมาก ดีกวําผู๎รบั เหมาซะอีก
ผมได๎รบั ความอนุเคราะห๑ไปเทคอนกรีตทีซ่ อยสามัคคีธรรม ชุมชนบ๎านไผํเกํา
ผมรูส๎ ึกวํากองชํางทํางานได๎ดีมาก วางแบบวางแปลนอะไรดียอดเยีย่ มเลย
แบบนีผ้ มวําผู๎รบั เหมาคงหากินยาก ถ๎ากองชํางเราทํางานแบบนีน้ ะครับ
ผมขอกราบขอบพระคุณทํานผู๎อํานวยการกองชําง และพนักงานกองชํางทุกทํานครับ
ขอขอบคุณผู๎ทผี่ สมปูนได๎แบบดีและมาตรฐาน ขอขอบคุณไว๎ด๎วยครับ อีกเรือ่ งหนึง่
เรือ่ งความสะอาดมันเกีย่ วกับกองสาธารณสุขฯ คือ ซอย
1 ชุมชนกกแดง
ถนนแจ๎งสนิท เพราะวําตรงเข๎าไปนัน้ เป็นถนน แตํกํอนเป็นบ๎านจัดสรรขาย
แตํทอํ ระบายน้ํามันเล็กเวลาฝนตกมาน้ํามันทํวมงําย และถนนหนทางตรงนัน้
ผมขอฝากทางเทศบาลเข๎าไปดูแลด๎วย เพราะวําต๎นไม๎มนั ปกคลุมและความสะอาด
ไมํเพียงพอครับ แตํกํอนเคยมีไข๎เลือดออกเกิดขึ้น ตํอมาเรือ่ งไฟแสงสวํางที่
ถนนแจ๎งสนิท จากเกียรติสินมาหน๎าโรงน้ําแข็งรูส๎ ึกวํามันมืด ผมขอฝากไว๎ด๎วย
เพราะวํามันมีอุบตั ิเหตุอยูเํ รือ่ ย ขอฝากทางเทศบาลเราไว๎ด๎วย และ ขอฝากทาง
ทํานคณะผู๎บริหารด๎วย เรือ่ งทีพ่ นี่ ๎องประชาชนเดือดร๎อน เรือ่ งจํายเบีย้ ยังชีพผู๎สูงอายุ
ขอร๎องให๎ไปจํายตอนกลางวันหนํอย ตอนกลางคืนเขาวําเป็นเวลาทํากับข๎าวทําอะไร
ตําง ๆ เอามาบางทีเงินก็หายมันมืด ไมํได๎ใช๎เลยนีค้ อื ความเดือดร๎อนจริง ๆ
ผมขอขอบคุณทางเทศบาลเราทีส่ มาชิกทุกทํานให๎ความสนับสนุนในการสร๎าง
หอนาฬิกา ดูแล๎วสวยงามดี แตํผมมาเสียใจเวลาเปิด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ทําไมเหตุการณ๑เทศบาลเราถึงเป็นอยํางนี้ ผมไมํติใครครับ ผมก็ขอฝากไว๎ด๎วย
ตํอไปอยําให๎มเี รือ่ งแบบนีเ้ กิดขึ้น เพราะวําทางเทศบาลของเราทํางานด๎วย
ความสามัคคี ความรัก สมัครสมานสามัคคีกันดี เรือ่ งนีม้ นั อับอายขายหน๎า
พีน่ ๎องประชาชน ชาวบ๎านไผํของเราเป็นเทศบาลมาแตํไหนแตํไร ตัง้ แตํเป็นเทศบาล
ตําบลก็ไมํมเี รือ่ งแบบนีเ้ กิดขึ้น ผมวําให๎เรามีความสามัคคีกันเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
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ใจเย็น ๆ อยําใจร๎อน เพราะวําผมเสียดายเหลือเกิน ผมนึกวําจิก๊ โก๐ทางไหนมาตี
เทศบาล มันก็คนเทศบาลเรากันเอง ต๎องคิดวําเราจะสร๎างความสามัคคีขึ้น
ในหมูคํ ณะเทศบาลของเรายังไง เพราะฉะนัน้ ก็ขอฝากทํานคณะผู๎บริหาร
ให๎มคี วามสามัคคีกัน มีอะไรก็คอํ ยพูดคํอยจากัน ผมขอแนะนําเพียงเทํานีค้ รับ
ขอกราบขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานบุญเหลือ เรือ่ งลือ
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานภาณุมาศ หล๎ามณี คํะ
นายภาณุมาศ หล้ามณี
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
กํอนอื่นก็เห็นเพือ่ นสมาชิกยกยอปอปัน้ หนํวยทันใจ ผมก็อดภูมใิ จไมํได๎ทเี่ รา
มีหนํวยงานหนํวยนีเ้ กิดขึ้น เมือ่ วานนีพ้ าชาวบ๎านไปพัฒนาโรงเรียน ขอความรํวมมือ
จากทางหนํวยทันใจ ให๎ชํวยจัดการในเรือ่ งต๎นไม๎ใหญํ ๆ ให๎ด๎วย ทํานก็ไปดําเนินการ
ให๎จนแล๎วเสร็จ ตามทีพ่ วกเราได๎ขอร๎องไป ขอขอบคุณเป็นอยํางสูงก็ขอให๎รกั ษา
ความดีนไี้ ว๎ อยําให๎เหมือนกับการจัดระเบียบจราจรและหาบเรํแผงลอย
มีคนฝากถามมาครับ มีอยูํ
3 เรือ่ งทีผ่ มตอบไมํได๎ก็อยากให๎คณะผู๎บริหารได๎ตอบ
ได๎ชี้แจงให๎ทราบจะได๎ไปบอกประชาชนให๎เขาทราบด๎วย เรือ่ งแรก การจัดระเบียบ
การจราจร แตํกํอนเราบอกวําจะไมํให๎รถสิบล๎อสิบแปดล๎อเข๎าเมืองบ๎านไผํ
ชาวบ๎านก็ดีใจเห็นวําปลอดภัยแนํนอน แตํเดีย๋ วนีม้ นั ชักจะเต็มเมืองแล๎ว
ทํานเลิกโครงการนีแ้ ล๎วหรือยัง คําถามที่
2 เห็นบอกจะย๎ายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มาตัง้ ทีแ่ หํงใหมํ ยังไมํเห็นดําเนินการอะไรเลย จะทําเมือ่ ไหรํ ชํวยกรุณาบอกด๎วย
ติดขัดอยูตํ รงไหนทีไ่ มํได๎ดาํ เนินการ อยํางที่
3 คนบ๎านไผํถามมาทัง้ อําเภอ
ถามวําบ๎านไผํจะกํอสร๎างโครงการบําบัดน้ําเสีย กํอนทีจ่ ะไปสูแํ กํงละว๎า
กํอนทีป่ ระปาจะสูบน้ําจากแกํงละว๎าขึ้นมา เพราะวําเดีย๋ วนีน้ ้ําจากตลาดเมืองบ๎านไผํ
แนํนอนใคร ๆ ก็รวู๎ ําไมํมรี ถดูดส๎วมไปในตลาดเลย พอออกจากตัวก็ลงบํอ
จากบํอก็ลงทํอ จากทํอก็ไปแกํงละว๎า น้ําจากแกํงละว๎าก็กลับมาให๎พนี่ ๎องประชาชน
อุปโภคบริโภคอยูํ โครงการบําบัดน้ําเสียไปถึงไหน ทําไมไมํกํอสร๎างตํอ มันติดขัด
ตรงไหน เป็นเพราะอะไร อันนีผ้ มก็ไมํสามารถตอบคําถามประชาชนได๎ ก็เลย
มาเรียนถามทําน อยากให๎ทาํ นได๎ชี้แจง ผมจะได๎นาํ ไปตอบประชาชนได๎รบั ทราบครับ
ขอขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานภาณุมาศ หล๎ามณี
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานผําน ไทยรัก คํะ
นายผ่าน ไทยรัก
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
เรือ่ งทีผ่ มจะเรียนถามคณะผู๎บริหารในวันนี้ ทีแรกผมวําจะพูดเรือ่ งศูนย๑พัฒนา
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เด็กเล็ก ชาวบ๎านเกิง้ ดีใจแล๎ววําคณะผู๎บริหารจะย๎ายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มาอยูทํ แี่ หํงใหมํใกล๎บอํ บําบัดน้ําเสียของเรา เด็กเล็กเป็นร๎อย ๆ ผมรูส๎ ึกวํามัน
อยูใํ กล๎กับศูนย๑สุขภาพบ๎านเกิง้ มีแตํคนปุวยเชื้อโลกทัง้ นัน้ ทีอ่ ยูศํ ูนย๑สุขภาพ
เด็กอยูตํ รงนัน้ ก็อยากจะย๎ายมาทีใ่ หมํ ก็ดีใจวําจะได๎ยา๎ ยมาทีแ่ หํงใหมํ ผมก็อยากจะ
ถามคณะผู๎บริหารวําไปถึงไหนแล๎ว เรือ่ งที่
2 ถนนทีช่ าํ รุดอยูใํ นขณะนี้ จากซอย 5
ชุมชนปอบิดมาถึงสะพานทางไปวัดปุาปทุมธรรมวราราม รูส๎ ึกวําถนนชํารุดมาก
อยากให๎ซํอมแซมแก๎ไข ทุกสิง่ ทุกอยํางผมก็เคยเป็นสมาชิกมาหลายสมัยก็ไมํต๎องพูด
ถึงสมัยเกํา บอกวํา
2 ปีมานีร้ สู๎ ึกวําการทํางานของฝุายคณะผู๎บริหารทุกสิง่ ทุกอยําง
เอาแคํ
2 ปี เข๎ามาถนนหนทางทัง้ 3 เขต ผมสํารวจดูรสู๎ ึกวําได๎ผลดีเกิดขึ้นเยอะ
ทุกสิง่ ทุกอยํางก๎าวหน๎า ทําดีผมก็ชมเชยในทีป่ ระชุม รูส๎ ึกวําดีขึ้นมาก หนํวยทันใจหรือ
วําเจ๎าหน๎าทีท่ กุ กองฝุาย รูส๎ ึกวําใช๎ได๎ ตามทีผ่ มผํานมาหลายสมัยรูส๎ ึกวําการทํางานดี
แตํบางอยํางมันก็มชี ๎าบ๎างเป็นธรรมดา ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทํานผําน ไทยรัก
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ทํานใดจะอภิปรายใน สํวนนี้ หรือไมํ ขอเชิญทํานวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร คํะ
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร
เรียนทํานประธานสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทํานประธานชุมชนและผู๎เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ ทุกทําน
เมือ่ สักครูนํ ี้ ผมได๎ยนิ จากทํานสมาชิกทํานหนึง่ บอกวําวันทีเ่ ปิดหอนาฬิกา
ไมํมเี หตุการณ๑อะไรเกิดขึ้น ตอนนัน้ ทํานหลับในหรือเปลํา ผมอยูกํ รุงเทพฯ
ผมยังรูเ๎ ลย เขารูท๎ งั้ เมือง อยูตํ รงนัน้ มีทงั้ ทํานนายอําเภอ ทํานผู๎กาํ กับการสถานี
ตํารวจภูธรบ๎านไผํ และทํานนายกเทศมนตรีก็นงั่ ดูอยูํ แล๎วทํานมาโกหกยังไง
วําไมํมอี ะไรเกิดขึ้นหรือระหวํางชํวงทีเ่ ขาชุลมุนกัน ทํานหลับใน ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามทีจ่ บลงไปแล๎วนัน้ เป็นการอภิปรายของทําน วัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปราย ในสํวนนี้ หรือไมํ (ไมํม)ี ถ๎าไมํมี ดิฉันขอเรียนเชิญ
คณะผู๎บริหาร ได๎ตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด๎เรียนถามด๎วยคํะ
ขอเรียนเชิญทํานจิระบูรณ๑ ปัญญารัตนวงศ๑ คํะ
นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน เรือ่ งทีท่ าํ นวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร
เรือ่ งหอนาฬิกาก็จะแจ๎งให๎ทาํ นได๎รบั ทราบวําทีผ่ ู๎รบั เหมา เรือ่ งขาดทุนก็จะชี้แจ๎ง
ในทีป่ ระชุมสภาให๎พนี่ ๎องได๎รบั ทราบ คือ วําบริษทั กุศลยอดวัสดุกํอสร๎าง
ทีอ่ ยูํ 404 ม.9 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู๎ดาํ เนินการ
นายรักเกียรติ เรืองศักดิ์ เบอร๑โทร 089-9622202 งบประมาณจัดจ๎าง
ทางเทศบาล 1,980,000 บาท งบประมาณกํอสร๎างทีผ่ ู๎รบั เหมาได๎ใช๎ไป
2,498,000 บาท ขาดทุน 900,000 บาท เรือ่ งหอนาฬิกาก็มพี ระแก๎วมรกต
สามฤดู แล๎วก็หลวงปูกุ ุกุก็เป็นทีน่ ับถือของพีน่ ๎องชาวบ๎านไผํ ไปไหนมาไหน
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ทํานจะเดินทางไปกรุงเทพฯ ทํานจะเดินทางไปไหนก็ขอให๎เป็นสิรมิ งคลก็มาไหว๎
กํอน ให๎เดินทางปลอดภัยทุกทํานก็จะโชคดีครับ เรือ่ งที่
2 เรือ่ ง IT ครับ
ได๎ใช๎งานตามจุดปกติ แตํข๎อจํากัดอุปกรณ๑ทใี่ ช๎ในบางอยําง ชํวงนีม้ ฝี นตกแดดออก
ไมํถูกต๎องตามฤดูการ บางครัง้ เป็นฝนหลงฤดู บางครัง้ มันก็ต๎องมีอุปสรรค
แตํวําทางกองวิชาการได๎ออกไปสํารวจ อันไหนทีเ่ สียเราก็แจ๎ง
TOT ให๎รบั ทราบ
ขอขอบคุณทํานสมาชิกทีใ่ ห๎ความชมเชยคณะผู๎บริหาร เรือ่ งหนํวยทันใจ
ความเดือดร๎อนของพีน่ ๎องประชาชน บางทีหนํวยทันใจชํวยไมํได๎ทกุ เขตทันเวลา
แตํก็ขอใช๎ระยะเวลาหนํอยจะได๎มาชํวยกันพัฒนาครับ เรือ่ งไฟฟูาและถนนหนทาง
เรือ่ งตีเส๎นก็จะให๎เจ๎าหน๎าทีอ่ อกไปสํารวจและจะรีบดําเนินการให๎ดํวน เรือ่ งบํอบําบัด
น้ําเสีย ทํานได๎รบั ทราบแล๎ววําผู๎รบั เหมารํวมค๎า
600 วัน เขาทําไปได๎แคํ 2.45 %
ถึงได๎ยกเลิก ตอนนีก้ าํ ลังหาผู๎จดั จ๎างประกวดราคาใหมํ เรียนให๎พนี่ ๎องได๎รบั ทราบ
เรือ่ งไฟโซเดียมตามสีแ่ ยกก็จะให๎ทางกองชํางออกไปสํารวจและจะรีบดําเนินการ
ให๎ดํวน ฝากทํานประธานชุมชนและทํานสมาชิกครับ น้ําไมํไหล ไฟไมํสวําง ทางไมํดี
พบผมได๎ 089-8143434 ชํวยจดไว๎หนํอยครับ ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอบคุณทํานจิระบูรณ๑ ปัญญารัตนวงศ๑ คํะ ทีไ่ ด๎ชี้แจงข๎อซักถามของ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายหรือไมํคะํ
ขอเรียนเชิญทํานนิวัฒน๑ ปลัง่ ศิริ คํะ
นายนิวัฒน์ ปลัง่ ศิริ
เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน ในระเบียบวาระอื่น ๆ
ผมขออนุญาตเสริมเพิม่ เติม ขออนุญาตเอํยนาม ทํานรองจิระบูรณ๑ ปัญญารัตนวงศ๑
และ ทํานจําลอง ทศทิศ
จริง ๆ ถามวํา ณ วันนีใ้ นสํวนการบริหารจัดการ
ในสํวนของประชาสัมพันธ๑หอกระจายขําวหรือ เดอะ วอยซ๑ ออฟ บ๎านไผํ
จริง ๆ ผมเองในฐานะทีล่ งพืน้ ทีบ่ อํ ย ๆ ทีไ่ ปดูแลพีน่ ๎องก็ได๎รบั การชื่นชม
เรือ่ งขําวสารตําง ๆ ในการประชาสัมพันธ๑ ซึง่ กิจกรรมแตํละวัน แตํละกิจกรรม
แตํละโครงการก็ได๎รบั ฟังอยํางรวดเร็วฉับพลัน ถามวํากรณีทเี่ สียงอาจจะดังไปบ๎าง
ในกรณีทลี่ าํ โพงอยูตํ รงบ๎าน และอยูใํ นจุดทีล่ าํ โพงติดตัง้ ผมวําจริง ๆ แล๎วมันก็คง
เป็นเรือ่ งทีไ่ มํนําถึงขั้นทีว่ ําจะต๎องขับรถมอเตอร๑ไซค๑ออกจากบ๎าน เพราะวําขําวสาร
ทีไ่ ด๎รบั มันเป็นประโยชน๑ จริง ๆ ผมชื่นชมทํานนายกฯ ด๎วยซ้ําไป ทํานใช๎เวลา
ครึง่ ชั่วโมง ในสํวนของภาคเย็น ต๎องไปประชาสัมพันธ๑ให๎พนี่ ๎องประชาชนได๎รบั ทราบ
ในทุก ๆ เรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน๑ อยํางกรณีเมือ่ วานนี้ มีคณะกรรมการมาตรวจประเมิน
เกีย่ วกับเรือ่ งการบริหารจัดการบุคคล ชํวงสีโ่ มงครึง่ ทํานก็มาออกรายการ
เพือ่ จะประชาสัมพันธ๑กิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึ้นในรอบวันสองวันสามวัน ทํานต๎องเสีย
การรับแขกผู๎ใหญํ เพือ่ จะไปประชาสัมพันธ๑ให๎พนี่ ๎องประชาชนทราบ ผมต๎อง
ขออนุญาต จริง ๆ คงจะใช๎เวลาอีกสักนิดหนึง่ วํา
2 ปีเศษทีผ่ ํานมา ผมเองก็
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลกับเพือ่ นเราหลายทํานทีอ่ ยูทํ นี่ ี้ เราก็ลาํ บากยากเข็ญ
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มาด๎วยกัน ตรวจสอบการทํางาน การใช๎จาํ ยงบประมาณของทางผู๎บริหาร
มาโดยตลอด ผมเองก็ผํานนายกเทศมนตรีมา
4 ทําน แตํผมเชื่อแนํไมํได๎ชมกัน
ชุดนีเ้ ป็นชุดทีด่ ีทสี่ ุด โดยเฉพาะตัวผู๎นาํ คือ ทํานนายกเทศมนตรี
2 ปีมานี้
เราทํางานหนักมาก แม๎กระทัง่ โครงการทีเ่ ราออกหนํวยเยีย่ มบ๎านยามเย็น
ไปกันทุกเย็นไมํเคยขาด ผมขออนุญาต จริง ๆ เรือ่ งนีเ้ ราอยูดํ ๎วยกัน สมาชิกอยูํ
ผมอยูํ ผู๎บริหารอยูพํ บกันทุกวัน เราก็พูดคุยกันถามกันได๎เย็นนีม้ ภี ารกิจจะไปทีไ่ หน
เพือ่ จะพบปะพีน่ ๎องรับฟังปัญหาความเดือดร๎อนของพีน่ ๎องในชุมชน เรือ่ งตีเส๎นจราจร
ตอนนีเ้ ราได๎จดั สรรงบประมาณเป็นทีเ่ รียบร๎อย ผํานสภาจํานวน
400,000 บาท
ตอนนีอ้ ยูรํ ะหวํางดําเนินการจัดซือ้ จัดจ๎าง การประมาณการของกองชําง
สํารวจออกแบบ ตอนนีก้ ็จะมีถนนสายหลัก คือ ถนนเจนจบทิศ ถนนเจนจบทิศก็จะ
เริม่ จากเทศบาลไปผํานหน๎าอําเภอ ถนนเจ๎าเงาะ ตอนนีถ้ นนเจ๎าเงาะมีปญ
ั หามาก
ในเรือ่ งการจราจร แล๎วก็ถนนสุขาภิบาล
2 จากหน๎าร๎านบ๎านไผํการไฟฟูาตรงไปยัง
คุม๎ โนนสะอาด ขออนุญาตทํานอีกเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งสุดท๎ายครับ ณ วันนีม้ รี ถ
10 ล๎อ
18 ล๎อ ยังเข๎าเมืองเรา ถามวําเทศบาลเห็นไมํ เห็นครับ ตอนนีต้ ๎องยอมรับ
ผมต๎องชี้แจงนิดหนึง่ การจัดระเบียบจราจรเทีย่ วนีเ้ ป็นในรูปคณะกรรมการ ไมํใชํ
ของเทศบาลแตํเพียงผู๎เดียว เป็นคณะกรรมการ มีทาํ นนายอําเภอเป็นประธาน
ทํานายกฯ เป็นรองประธาน ทํานผู๎กาํ กับ หัวหน๎าสํานักงานขนสํงและหนํวยงาน
ทีเ่ กีย่ วข๎อง เราประชุมกันก็มมี าตรการเกีย่ วกับเรือ่ งเวลารถเข๎า
-ออก กรณีทเี่ ป็น
รถใหญํจะมีเวลาเข๎า - ออก 0
7.00 น. - 09.00 น. มาได๎ ภาคเย็นอาจจะ
16.00 น.-18.00 น. มาได๎ นอกนัน้ มาไมํได๎ แตํต๎องขอบคุณทํานทีอ่ ภิปราย
ตอนนีม้ จี ริงครับ ทางผมเองก็ได๎รบั มอบหมายจากทํานนายกฯ ให๎ติดตามเรือ่ งนี้
ผมเองก็คยุ กับทางทีมงานจราจรและทางสํานักงานขนสํง ยังงั้นต๎องขออนุญาต
เชิญประชุมคณะกรรมการอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ จะมาทบทวนกันใหมํ เพราะเรือ่ งจราจร
ถ๎าเราเผลอเมือ่ ไหรํคนทีจ่ ะฝุาฝืนปฏิบตั ิผิดกฎหมายก็จะทันที ขออนุญาตนําเรียน
เรือ่ งงบ
500,000 ขออนุญาตเอํยนาม ทีท่ าํ นสํงศักดิอ์ ภิปราย จริง ๆ แล๎ว
ในแผนในโครงการปรับปรุงศูนย๑ฝึกอาชีพ จริง ๆ มันเป็นแผน
500,000 บาท
แตํจริง ๆ แล๎วปรากฏวําถึงเวลามีเงินแคํ
100,000 บาท เทํานัน้ เราก็เลยได๎
เฉพาะปรับปรุงห๎องน้ําหญิง
-ชาย 4 ห๎อง และระบบไฟฟูาอาคาร ขออนุญาตชี้แจง
เป็นเบือ้ งต๎น ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอบคุณทํานนิวัฒน๑ ปลัง่ ศิริ คํะ ทีไ่ ด๎ชี้แจงข๎อซักถามของ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายหรือไมํคะํ
ขอเรียนเชิญทํานร๎อยตรีบวั ทอง โลขันธ๑ คํะ
ร้อยตรีบวั ทอง โลขันธ์
เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน ผมร๎อยตรีบวั ทอง โลขันธ๑
เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมได๎รบั นโยบายจากทํานนายกเทศมนตรี
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เป็นหนํวยทันใจ ผมภูมใิ จและดีใจทีไ่ ด๎ทาํ ให๎พํอแมํพนี่ ๎องชาวเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
ได๎มคี วามสุข และผมดีใจกับทํานสมาชิกสภาเทศบาลครับ ทีโ่ ทรมาแจ๎ง
เรือ่ งความเดือดร๎อนแทนพีน่ ๎องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ๎านไผํ นีแ่ หละเป็น
นโยบายของทํานนากยกเทศมนตรี พีน่ ๎องครับ ทํานประธานชุมชนก็ดีทโี่ ทร
เข๎ามาแจ๎งเป็นการเรํงดํวน ปัญหาทุกอยํางแก๎ ไขได๎ คิดกํอนทํา ทําแล๎วก็คดิ
คิดแล๎วทีท่ าํ นนายกเทศมนตรี ให๎ผมเป็น ผบ.หนํวยทันใจ เพราะพีน่ ๎องภูมใิ จและดีใจ
ขอบพระคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอบคุณทํานร๎อยตรีบวั ทอง โลขันธ๑ คํะ ทีไ่ ด๎ชี้แจงข๎อซักถามของ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายหรือไมํคะํ
ขอเรียนเชิญทํานนริศ อินทรกําแหง คํะ
นายนริศ อินทรกาแหง
เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน ผมขอเข๎าสูเํ รือ่ งทีไ่ ด๎มี
การให๎คาํ แนะนํา จึงขอพูดในสิง่ ทีไ่ ด๎รบั ฟังมาทัง้ หมดดังนี้ ประเด็นแรก
ผมขอขอบคุณทุกทํานทีไ่ ด๎ชมการทํางานของเทศบาล ของคณะบริหาร พนักงาน
ข๎าราชการทุกคน ทํานเห็นจริง วําของจริงมีอยํางนี้ ทํากันเต็มทีอ่ ยํางนี้ และ
ทํานก็ชมตามทีท่ าํ นชมมาแล๎ว ผมขอขอบคุณสําหรับคําตินนั้ แบํงออกเป็น
ทัง้ ทีส่ ร๎างสรรค๑และสร๎างสรรค๑น๎อยก็ไมํเป็นไร สํวนทีส่ ร๎างสรรค๑นนั้ จะเห็นได๎
วําทัง้ สองรอง ทํานเลขาฯ ได๎น๎อมรับและจะนําไปแก๎ไขในประเด็นเหลํานัน้ แล๎ว
ผมจะไมํพูดถึงประเด็นนัน้ อีก ผมอยากจะเรียนในประเด็นดังตํอไปนี้ คือ การย๎าย
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ขอเรียนให๎ทราบวําตอนนีเ้ อาอยํางเป็นทางการก็คอื วํา
เมือ่ ทํานนายกฯ ได๎ไปพบผู๎ใหญํในกรมก็ของบประมาณได๎มา เพือ่ แก๎ไขปัญหา
ตามทีเ่ ราทราบรํวมกัน ทราบวําต๎องแก๎ไขปัญหาจากการทีค่ ณะกรรมการทีม่ า
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วําถ๎าให๎อยูดํ ๎วยกันมันก็จะประเมินไมํผําน
ทัง้ คูแํ ละก็ไมํเหมาะสม เพราะศูนย๑สุขภาพก็ปญ
ั หาคนปุวย ศูนย๑เด็กเล็กก็ต๎อง
พัฒนาเด็ก แก๎ไขปัญหาจริง ๆ งบประมาณแจ๎งมาจริง ๆ และงบประมาณนัน้ ก็ได๎
ผํานการดําเนินการตามระบบระเบียบของทางราชการ คือ หาผู๎ดาํ เนินการได๎แล๎ว
แตํเมือ่ ทําไปทํามาก็ ปรากฏวํามันเกินกวํากําลังทีเ่ ราจะดําเนินการได๎ แม๎วําเราจะ
ปรับปรุงเตรียมพืน้ ที่ เพือ่ เตรียมความพร๎อมในการสร๎างหาผู๎ประกอบการได๎
แตํอยูํ ๆ ทางกรมก็ไมํสํงเงินมา นัน้ ต๎องไปถามกรมวําเพราะอะไร เมือ่ ไมํสํงเงินมา
การทีจ่ ะให๎ผู๎ประกอบการทีเ่ ราเตรียมหาไว๎ตามระบบระเบียบของทางราชการนัน้
มันก็เซ็นสัญญาและดําเนินการตํอไมํได๎ เพราะไมํมเี งิน นีม้ นั เรือ่ งธรรมดาธรรมชาติ
ของรัฐทีม่ เี หตุ เหตุผลเขาจะทิง้ เอาไว๎ในเรือ่ งของเงื่อนไขของการประกาศเสมอ
วําทัง้ นีไ้ มํผูกพันสัญญาก็คอื ยังไมํทาํ สัญญา ถ๎างบประมาณไมํมา ถ๎างบประมาณมา
จึงจะเซ็นสัญญาได๎ แม๎จะหาผู๎ประกอบการได๎แล๎วก็ตาม ยังครับ เราก็ทาํ การ
ท๎วงติงไปทีจ่ งั หวัด เพือ่ ติดตามและได๎ดาํ เนินการทีจ่ ะติดตามตํอเนือ่ ง ไมํใชํติดตาม
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ผู๎อํานวยการ

เฉพาะสํวนของเทศบาลเทํานัน้ เรายังให๎จงั หวัดมาเป็นผู๎ชํวยเหลือในการติดตาม
เพือ่ จะให๎ได๎งบประมาณจากทางสํวนกลางมา เราไมํยอมนิง่ นอนใจในเรือ่ งนีแ้ นํนอน
ทํานนายกฯ เข๎าไปกรมเสมอก็ตามอยูเํ สมอครับ ทีส่ ุดเราก็จะได๎คาํ ตอบวําจะ
ดําเนินการอยํางไรตํอไป แตํอยํางไรก็ตามเงื่อนไขความตัง้ ใจในการทีจ่ ะย๎าย
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กนัน้ เราจะต๎องทําให๎ได๎อยํางแนํนอนนีค้ อื ความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ต๎องแก๎ไขปัญญาทีเ่ ราเห็นปัญหารํวมกันอยูแํ ล๎ว สําหรับในสํวนทีจ่ ะเรียนให๎ทราบก็
คือ วําตอนนีเ้ รายังได๎ทาํ หนังสือถึงจังหวัด เพือ่ ขอทราบความก๎าวหน๎าอยํางเป็น
ลําดับ ผมต๎องขอขอบคุณฝุายแผนงานกองการศึกษา ทีใ่ ห๎ข๎อมูลตามทีไ่ ด๎
ปฏิบตั ิและติดตาม ต๎องชมเชยเจ๎าหน๎าทีค่ รับ เพราะวําเขาติดตามงานจริง ๆ
ไมํได๎นงิ่ นอนใจ และทางฝุายบริหารก็เข๎าใจปัญหานีเ้ ป็นอยํางดี อีกเรือ่ งหนึง่ คือ
การจํายเบีย้ ผู๎สูงอายุ ขออนุญาตยืนยันตรงนี้ วําผมเคยมีโอกาสได๎ไปจําย
เบีย้ ผู๎สูงอายุ ไมํได๎ไปจํายในเวลากลางคืนเลย เรือ่ งตํอไปก็คอื เรือ่ งของการ
พัฒนาสะพาน การพัฒนาถนนหนทาง ไฟฟูา และการจราจร ทํานได๎ติติง
อยํางสร๎างสรรค๑และได๎รบั คําตอบไปแล๎ว จากทางทํานรองทัง้ ๒ ทําน เรือ่ งสุดท๎าย
เรือ่ งของงบประมาณทีใ่ ช๎ในการออกพบปะกับประชาชนนัน้ ผมขอเรียนให๎ทราบ
โครงการนีเ้ งียบหลังจากผํานสภา แตํทางฝุายบริหารไมํเงียบ ทํานนายกฯ ต๎องการ
ผลักดันโครงการนีอ้ อก และต๎องการให๎พนี่ ๎องสมาชิกทุกทํานได๎ไปรํวมกิจกรรม
ทุกทํานทุกคนอยํางแท๎จริง แตํข๎อจํากัดในบางเรือ่ งบางประการทําให๎งานนี้
ไมํคบื หน๎า ณ วันที่ 6 มกราคม ๒๕๕๙ คือวันพุธ ในการประชุมของคณะบริหาร
เทศบาล ทํานนายกฯ ได๎กาํ กับเรือ่ งนีแ้ ละหยิบยกขึ้นมากํากับในทีป่ ระชุมของ
กอง หัวหน๎าสํวน ซึง่ ประกอบไปด๎วย ผอ.กองและหัวหน๎าฝุาย
ซึง่ การดําเนินการในวันนัน้ ทํานได๎กาํ ชับกําชาอยํางกวดขันกับเจ๎าหน๎าทีท่ ที่ าํ หน๎าที่
ในเรือ่ งนีโ้ ดยตรง เพราะทํานเห็นความสําคัญวําเมือ่ งบประมาณผํานสภาแล๎ว
จําเป็นต๎องเรํงรัดและรีบทํา ดังเชํนทีท่ าํ นสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ๑ ได๎พูดถึง
ในเรือ่ งของโรงเรียน ในด๎านของกองการศึกษา เมือ่ ผํานสภาแล๎ว เราก็เรํงรัด
หมดทัง้ ๔ โครงการ ซึง่ ผมจะพูดโดยสรุปก็คอื ไมํวําจะเป็นโรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒ และลานกีฬา เราก็เรํงรัดจนได๎ผู๎ประกอบการหมด ขณะนี้
อยูรํ ะหวํางการดําเนินการกํอสร๎าง อยํางทีท่ าํ นสํงศักดิไ์ ด๎ไปพบและพูดถึงเมือ่ สักครูํ
แตํในสํวนของกองสวัสดิการสังคม ตรงนีไ้ มํขยับ เมือ่ ไมํขยับทํานนายกฯ จึงได๎
บัญชาในทีป่ ระชุมวําเรือ่ งนีม้ อบให๎ผมทําหน๎าทีก่ าํ กับติดตาม ผมก็ปฏิบตั ิหน๎าที่
ในทีป่ ระชุมนัน้ ทันที โดยขออนุญาตพบกับบุคคล 3 คน ดังตํอไปนี้ คือ ๑. ทํานปลัด
ในฐานะเป็นผู๎บงั คับบัญชา ๒. ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ซึง่ เป็นผู๎กาํ กับ
งานนีโ้ ดยตรง พร๎อมกับผู๎กาํ กับดูแลกองสวัสดิการสังคมก็คอื ทํานรองดรุณี
ทัง้ ๓ ทําน ไปนัง่ ประชุมในห๎องของผม พูดหาแนวทางในการทําให๎โครงการพบปะ
ชุมชนตรงนีเ้ กิดผลสําเร็จให๎ได๎ งานโครงการทุกอยําง เมือ่ ผํานสภาบรรจุออกมา
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เป็นรูปเลํม เพราะจะเป็นข๎ออ๎างอิงทีร่ ะบุให๎เห็นวําสิง่ ทีพ่ ผี่ มพูดนัน้ คลาดเคลือ่ น
ไปบางประการ ทุกอยํางทีม่ งี านและโครงการต๎องดําเนินการเปิดบันทึกครับ
ผมขอเรียนให๎ทราบวําการใช๎จาํ ยงบประมาณตามโครงการเยีย่ มชุมชนเคลือ่ นทีน่ ี้
เสียใจ ไมํทราบวําพีผ่ มเอาคําพูดทีไ่ หนมาใช๎เงินสํวนตําง คิดเอง พูดเอง พูดอยํางนี้
คนอื่นเสียหาย ผมขอเรียนให๎ทราบวําบัญชาทีท่ าํ นายกฯ บัญชาในห๎องประชุม
นัง่ อยูทํ างนี้ ซึง่ เป็นเจ๎าหน๎าทีข่ องรัฐรับฟังทุกคนตรงกันวํา ถ๎างานนีย้ งั ช๎าอยูํ
ไมํมเี งินจะทํา ทัง้ ๆ ทีผ่ ํานสภาแล๎ว มาเอาเงินของผมไปก็ได๎ นีล้ ะเงินสํวนตําง
เงินจากกระเป๋านายกฯ ทีท่ าํ นออกปาก พูดให๎คนเสียหายไมํมเี กียรติหรอกครับ
ผมเสียใจ เพราะเมือ่ ผมได๎รบั งานนีเ้ ข๎ามา ผมก็เสียหายด๎วย รูส๎ ึกไมํดี
แตํไมํเป็นไร ตํอไปอยําใช๎คาํ พูดทีไ่ มํเหมาะสมในสภาอันทรงเกียรติแหํงนี้
และทีส่ าํ คัญ ๓ ทําน ทีไ่ ปนัง่ กับผม ผมบอกไปดูสิมโี ครงการไหนทีท่ าํ นนายกฯ ให๎ทาํ
โดยไมํใช๎เงินของทํานนายกฯ แตํจะใช๎เงินสํวนใดทีเ่ ป็นสํวนงานราชการ และให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอราชการอยํางแท๎จริง ขอบคุณทุกทํานทีม่ ารํวมกิจกรรม ผมต๎องขอบคุณ
ทํานประธานสภา พีน่ ๎องผู๎ทรงเกียรติทกุ คนทีน่ งั่ อยูทํ ตี่ รงนี้ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอบคุณทํานนริศ อินทรกําแหง คํะ ทีไ่ ด๎ชี้แจงข๎อซักถามของ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายหรือไมํคะํ
ขอเรียนเชิญทํานนายกเทศมนตรี คํะ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
เรียนประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาล ผู๎ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ประธานชุมชนและผู๎รวํ มสังเกตการณ๑ทกุ ทําน จากทีผ่ มรายงานในเรือ่ งผลงานก็ดี
จากรางวัลทีเ่ ราได๎รบั ก็ดี หรือจากทีท่ าํ นอภิปรายซักถาม ผมเป็นนักประชาธิปไตย
ผมเคารพความเห็นของทุกคน ยินดีรบั ฟังความเห็นทุกความเห็นทีแ่ สดงออก
บนเวทีรฐั สภาหรือเวทีสภาเทศบาลก็ตาม เมือ่ ทํานพูดผมจะฟัง เมือ่ ผมพูด
ทํานก็ฟังบ๎าง มันจะได๎แลกเปลีย่ นกัน ผมจะกราบเรียนทํานทัง้ หลาย ผมมีคาํ พูด
คําหนึง่ ทีส่ มาชิกทํานหนึง่ พูดในทีป่ ระชุม และผมเห็นวําเป็นคําพูดทีด่ ูหมิน่ ผมอยําง
ร๎ายแรง คือ คําพูดทีบ่ อกวําแล๎งน้ําใจ ทํานประธานครับ ผมทํางานไมํเคยคิดถึง
ตัวเอง ผมคิดถึงเพือ่ น คิดถึงพีน่ ๎องในทุกกองฝุาย ทุกอยํางทีผ่ มทําให๎ไมํใชํ
ผมทําเพือ่ ผลประโยชน๑อะไรทัง้ สิน้ งบประมาณไมํมี ผมก็เอางบประมาณสํวนตัว
ผมชํวยไป ทํานทีก่ ลําวคํานีเ้ ดีย๋ วนีก้ ็ ไมํอยูํ รับน้ําใจทุกเดือนจากทํานรองจิระบูรณ๑
รูไ๎ หมน้ํามันไหลจากทีไ่ หน มันไหลจากยอดเขา ใครอยูบํ นยอดเขา ผมนีอ้ ยูยํ อดเขา
แตํผมได๎มอบหมายให๎ทาํ นรองจิระบูรณ๑ ในฐานะคบหากันมา 30 ปี บอกวํา
น๎องดูแลให๎พหี่ นํอย เรือ่ งสภา ผมก็วางใจ เพราะน๎องเขาเป็นคนดี คบกันมาไมํเคย
มีปญ
ั หาแม๎แตํเล็กแตํน๎อย ผมไปทําเองไมํไหวหรอกครับ เพราะผมต๎องบุกกับงาน
อยูตํ ลอดเวลาทัง้ งานระดับประเทศ งานระดับภาค งานระดับจังหวัด และรวมทัง้
งานเทศบาล ให๎เวลาทุกอยํางโดยไมํได๎ขาดตกบกพรํอง อันนีผ้ มเรียนวําผมมอง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน๎าทีน่ ายกเทศมนตรีมอี ะไร
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ผมทําไมํเคยบกพรํอง ไมํเคยผิดพลาด บางทีเกินหน๎าที่ เพราะความสํานึกวํา
เราเป็นคนบ๎านไผํ ผมเป็น ส.ส.มา 12 ปี 4 สมัย ถ๎าผมนิติบญ
ั ญัติอยํางเดียว
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํ และศูนย๑วิทยาศาสตร๑ก็คง
ไมํเกิด การพัฒนาพืน้ ทีไ่ มํเกิด สิง่ เหลํานีต้ ๎องเอาใจใสํ เอาความทุกข๑ของประชาชน
ไปผลักดันงบประมาณมา แล๎วถึงได๎สงิ่ ของเหลํานีเ้ กิดขึ้นในบ๎านไผํ และก็เป็น
อานิสงส๑ วิทยาลัยการอาชีพบ๎านไผํครบ ๒๐ ปี ใครรูบ๎ า๎ งวําฝุาฟันมายากลําบาก
ขนาดไหนตัง้ แตํก๎าวแรก ผมเรียนทํานประธานอยํางนี้ ผมอยากจะถามสัน้ ๆ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ถามทํานสมาชิกวําทํานมีหน๎าทีอ่ ะไร
ทํานตอบผมหนํอย หน๎าทีท่ าํ นสมบูรณ๑หรือยัง อันทีห่ นึง่ ออกเทศบัญญัติ
ผมถามวําเทศบัญญัติเคยออกจากเทศบาลของเราออกโดยใครครับ ออกโดย
ฝุายบริหารทัง้ สิน้ รํางเทศบัญญัติจะเสนอได๎ ๑.นายกเทศมนตรี ๒.สมาชิกสภา
เทศบาล ๓.ราษฎรผู๎มสี ิทธิเลือกตัง้ ในเขตเทศบาล วําด๎วยกฎหมาย
วําด๎วยการเข๎าชื่อเสนอข๎อบัญญัติทอ๎ งถิน่ ในกรณีทสี่ มาชิกสภาเทศบาลเป็นผู๎เสนอ
รํางเทศบัญญัติ ต๎องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไมํน๎อยกวํา ๒ คน
กราบเรียนถามทํานประธานด๎วยความเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลเคยเสนอ
รํางเทศบัญญัติถึงทํานประธานสัก ๒ คน มีไหมครับ ทีส่ าํ คัญ ผมอยากหาคน
มาชํวยผมทํางานเกํง ๆ ในด๎านนี้ บัดนีผ้ มได๎แล๎ว คือ ทํานปลัดคนใหมํ ซึง่ ทํานก็
ไมํกลัว แตํกํอนผมจะทําอะไรก็แล๎วแตํมแี ตํคนบอกวํา สตง.ทักท๎วงอันนัน้ อันนี้
แล๎วเราก็ไมํกล๎าทํา ทัง้ ๆ ทีเ่ ราไมํได๎ทาํ ผิดอะไร ตรงนีผ้ มกราบเรียนวําเทศบาล
เรามันไปไกลแล๎ว ในโอกาสนีผ้ มอยากให๎พวกเราผนึกพลังกันทํางาน ดีไหมครับ
เพราะผมเองก็ไมํได๎มเี วลามาก สุดท๎ายนะครับ การนําปัญหาความเดือดร๎อนและ
ความต๎องการของประชาชนในเขตเทศบาลมาเสนอตํอสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ผมขอเรียนอยํางนีค้ รับ พวกเราทํางานโดยการวัดผลโดย KPI
วัดผลโดยระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ผมอยากจะเห็นสมาชิกสภาเทศบาล
เหมือนกันครับ ทีท่ าํ งานตรงตามมาตรฐานทีผ่ มอยากได๎ บางสิง่ บางอยําง
ผมพยายามให๎องค๑กรมันเดินไปข๎างหน๎า เพราะฉะนัน้ ผมเรียนด๎วยความเคารพ
วําผมไมํเหนือ่ ยหนํายตํอการทํางาน ไมํยอํ ท๎อ ไมํอะไรทัง้ สิน้ ผมเองพยายาม
ใช๎เวลา 24 ชั่วโมง อยําคํานึงถึงเม็ดเงินทีผ่ มได๎รบั เป็นเงินเดือนจากภาษีอากร
ของประชาชน และถ๎าผมทํางานไมํสมกับเงินเดือนเมือ่ ไหรํ ทํานไมํต๎องมากํากับดูแล
ผมยากหลอกครับ ผมแสดงสปิรติ เอง แตํตราบใดทีผ่ มยังทําไหว ผมก็จะอาสา
พีน่ ๎องประชาชนให๎บา๎ นไผํไปสูคํ วามเจริญอยํางมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนครับ
ขอขอบพระคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอบคุณทํานนายกเทศมนตรี คํะ ทีไ่ ด๎ตอบคําถาม ของสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทํานใดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไมํ (ไมํม)ี ถ๎าไมํมี
ดิฉันก็ขออนุญาตในนามของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ พร๎อมด๎วยคณะผู๎บริหารก็ต๎อง
ขอขอบพระคุณทางทํานประธานคณะกรรมการชุมชน ทีใ่ ห๎เกียรติสละเวลาเข๎ารํวม
สังเกตการณ๑ และพร๎อมกันนีก้ ็ต๎องขอขอบพระคุณทํานสมาชิกสภาเทศบาล
ผู๎ทรงเกียรติทกุ ทําน ทีไ่ ด๎เข๎ามาประชุมโดยพร๎อมเพียงกัน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอปิด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559
เลิกประชุม
ปิดเวลา ๑3.5๐ น.
(ลงชื่อ)
ผู๎บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนิชาภา เศษภักดี)
พนักงานจ๎างทัว่ ไป
(ลงชื่อ) จ.อ.

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
( กมล สงวนญาติ )
หัวหน๎าฝุายบริหารงานทัว่ ไป

(ลงชื่อ)

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
( นางสุภาภรณ๑ คําภูเงิน )
หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

( นายสุวัฒน๑ สุทธิ )
รองปลัดเทศบาล
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ได๎ตรวจรายงานการประชุมนีแ้ ล๎ว
เมือ่ วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายวัฒนาวุฒิ หอวิจติ ร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายคําพันธ๑ สีดอนซ๎าย)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายพิรนิ ตุละรัต)

กรรมการ
(นายกําพล ขันธ๑ขวา)
กรรมการ
(นายเกษม ชวฤทธิ)์
กรรมการ
(นายนพดล พลภูเขียว)

~ ๕๒ ~

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางจงจิต แซํเหีย)
สภาแหํงนีร้ บั รองรายงานการประชุมนี้
เมือ่ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์)
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
ทําหน๎าทีแ่ ทนประธานสภาฯ

