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 การประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ 

สมัยสามัญ  สมัยที ่4  ประจําป  2559 

วันที่    23   เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.2559  เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ 

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

ผูมาประชุม 

๑.  นางพัชรา ศริศัิกดิ์กมล  ประธานสภาเทศบาล  

๒  นางสาวจิรวด ีเจรญิศลิป   รองประธานสภาเทศบาล  

๓.  นายเปรมศักดิ์   เพยียุระ         นายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ  

๔.  นายจริะบูรณ   ปญญารัตนวงศ  รองนายกเทศมนตรี  

๕.  นายนวิัฒน ปลั่งศริ ิ  รองนายกเทศมนตรี  

๖.  นายนรศิ   อนิทรกําแหง  รองนายกเทศมนตร ี

๗.  นายเลศิสนิ จึงจรัสทรัพย  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๘.  นายปรชีา มุกนําพร   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

๙.  รอยตรบีัวทอง   โลขันธ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๑๐.  นายชานล ธนระพีโชติ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑.  นายวัฒนาวุฒ ิ  หอวจิิตร  สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๒.  นายสงศักดิ์ เกยีรตปิกรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๓.  นายพรินิ ตุละรัต  สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๔.  นายปญญา บัวแสง   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๕.  นางสาวสมุาล ี  แถสูงเนนิ  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๖. นายคําพันธ สดีอนซาย   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๗. นายกําพล ขันธขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๘ นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๙. นายจรินันท เกยีรตชัิยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๐. นายผาน ไทยรัก  สมาชิกสภาเทศบาล  

๒๑. นางจงจิต แซเหีย  สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๒. นายนพดล พลภูเขยีว   สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๓. นายบุญเหลอื เรื่องลอื   สมาชิกสภาเทศบาล  

๒๔. นายภาณุมาศ หลามณี   สมาชิกสภาเทศบาล  เปนเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

ผูเขารวมประชุม 

1. วาที่ร.อ.วัทธกิร ทรงยศวัฒนา  ปลดัเทศบาลเมอืงบานไผ  
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2. นางดรุณ ี วศิษิฐชาต ิ รองปลัดเทศบาลเมอืงบานไผ  

3. นางสุภาภรณ คําภูเงนิ  หัวหนาสําหนักปลัดเทศบาล 

4. นางหนูพนิ เช้ือบัณฑติ  ประธานชุมชนไผเกา  

5. นายเสร ีคําภักด ี ประธานชุมชนซอยแกวทรานี  

6. นางบุญสวย อนิทรสงเคราะห  ประธานชุมชนบานไผพัฒนา  

7. น.ส.ยุพนิ แสงผดุง  ประธานชุมชนอุตรนคร  

8. นายสุรศักดิ์ โพธยิา  ประธานชุมชนโนนสะอาด  

9. นายสมชาย โมกไธสง  ประธานชุมชนสมประสงค  

10. นางจิตโศภิน เคนจันทกึ  ผูอํานวยการสถานศกึษา ร.ร.เทศบาล 2  

11. นายณัฐกานต รัตนปญญา  ประชาชนชุมชนบานไผเกา  

12. ร.ต.ท.สุนันท เคาแคน  รอง สวป.สภ.บานไผ (ตัวแทน ผกก.สภ.บานไผ)  

13. นายธนดล กติตวิจิารณ  ประธานชุมชนอยูเย็นเปนสุข  

14. นายสุวัฒน เทาใหม  ผูจัดการสถานธนานุบาลบานไผ  

15. นายประเสรฐิ ไชยศร ี หัวหนาฝายพัฒนารายได  

16. นางวาสนา พทิักษ  ผูอํานวยการกองคลัง  

17. นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ  หัวหนาฝายปกครอง  

18. นายจีระศักดิ์ แกนดู  หัวหนาฝายสงเสรมิการศกึษาฯ  

19. นายทองใบ ทองมา  ประธานชุมชนประเสรฐิแกว  

20. นายสนธ ิชัดไธสง  ประธานชุมชนสมประสงค  

21. นางศิรวิรรณ ปกษ ี ผูอํานวยการกองการศึกษา  

22. น.ส.เพ็ญพชิญา ลัดทา   พนักงานจางทั่วไป 

23. นางอาภรณ รพเีลศิรังสมัินต  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

24. นายบํารุง พรหมรัตน  ประธานชุมชนศาลเจา 2 

25. นายเจรญิ ระวริะ  ประธานชุมชนหวยทราย  

26. นายสุพล บุตรศร ี ประธานชุมชนเจนจบทิศ  

27. นายชัชวาล ชํ่ามะณ ี รองผูอํานวยการสถานศกึษา ร.ร.เทศบาล  

28. นางสงวน พาบุ  ประธานชุมชนหนองแคน 

29. น.ส.จารุมาศ เสนาสนทิ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

30. นายสุทธ ิขันแพง  พนักงานจางตามภารกจิ  

31. นายกฤษฎ ชัยมาตย  ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  

32. นายเนรมติร มูลวงศ  หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  

33. นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  

34. นางอุไรวรรณ กสกิจิวรกุล  หัวหนาฝายแผนงานฯ  
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35. น.ส.ยุวนติ เพิ่มยนิด ี หัวหนาฝายบรหิารการศกึษา  

36. นายทองแดง ธรรมภัีกด ี ประธานชุมชนหลัก 14 

37. นางจริาภา ปฏกิานัง  ประธานชุมชนคลองชลประทาน  

38. นางละมัย ตายทรัพย  ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย  

39. นายสุพจน เกตุกุมส ี ประธานชุมชนหนองลุมพุก 

40. นางมลวิรรณ สารบรรณ  ประธานชุมชนตลาด 1,2,3 

41. นายอุเทน พลขันธ  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  

42. จ.อ.กมล สงวนญาต ิ หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

43. น.ส.ลัดดาวัลย ความหม่ัน  หัวหนาฝายแผนที่ภาษฯี  

44. นายรพพีงศ ปลั่งศริ ิ ผูชวย.จพง.ประชาสัมพันธ  

45. นายบุญเรอืง เอวะเมมาตะ  ประธานชุมชนศรบีุญเรอืง  

46. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศลี  หัวหนาฝายแบบแผนฯ  

47. นางสาวธันยธร คันทะพรม  พนักงานจางเหมา  

48. นางจีรพันธ เนตรพฑูิร  จพง.ธุรการชํานาญงาน  

49. นายศรายุทธ ดารนิรัมย  นักพัฒนาชุมชนปฏบิัตกิาร  

50. น.ส.ธัญณชิา ขันต ี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  

51. นางทัศชญา พุทธศร ี ลูกจางประจํา  

52. นายแอนนา ศรนีวกุล  ลูกจางประจํา  

53. น.ส.ธชิา ภานุรักษ  พนักงานจางเหมา  

54. น.ส.พัชรยีา เพยียุระ  จพง.ธุรการปฏบิัตกิาร  

55. นางสนอง ฤทธิ์คํา  พนักงานจางเหมา  

56. น.ส.อรสา เถาหมอ  ผูชวย จนท.ธุรการ  

57. น.ส.จิรารัตน ศรคีลาย  ผูชวย จนท.การเงนิและบัญชี 

58. น.ส.ปวณีา พงษอุดทา  ผูชวย จนท.การเงนิและบัญชี  

59. น.ส.ดุษด ีวันเพ็ญ  ผูชวย จนท.การเงนิและบัญชี  

60. นายสมจิตร ประทุมรุง  ผูชวย จนท.สันทนาการ  

61. นายกษตินิาถ แสนสนิ  พนักงานจางเหมา  

62. น.ส.บังอร กันหาบาง  จพง.ธุรการปฏบิัตกิาร  

63. นางภัทรภร สุวรรณสม  จพง.ธุรการชํานาญงาน  

64. นายภาสกา แกวประกอบ  นักวชิาการพัสดุชํานาญงาน  

65. นางสุกัญญา จันทรภักด ี หัวหนาฝายอํานวยการ  

66. น.ส.วรรณภา วงษจันลา  ผูชวย จนท.ธุรการ  

67. น.ส.อมรรัตน ขุมดวง  ชุมชนหนองลุมพุก  
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68. นายปราโมทย มามุกดา  ชุมชนปอบดิ  

69. นายธนวัฒน เทศนะ  ชุมชนประปา  

70. น.ส.อารยีา ขอนเตงิ  ชุมชนปอบดิ  

71. น.ส.วรนิทร ลมิสุวรรณ  นักวชิาการเงนิและบัญชีชํานาญการ  

72. น.ส.มลฤด ีไสยกจิ  ผูชวย จนท.ธุรการ  

73. น.ส.วชุิดา นารนิทร  พนักงานจางเหมา  

74. น.ส.สุภาภรณ วรรณศร ี พนักงานจางเหมา  

75. น.ส.อัญรนิทร สกุลศรไีกรสนิ  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  

76. นายเอกชัย ขําชัยภูม ิ วศิวกรโยธาปฏบิัตกิาร  

77. นายนวิัฒน ชัยพัฒนเวช  นายชางโยธาชํานาญงาน  

78. นายสุชาต ิช่ืนกมล  จพง.ปองกันฯชํานาญงาน  

79. นายถนัด หรรษาวงศ  พนักงานเทศกจิ  

80. นายปราโมทย เพยีรแกว  พนักงานเทศกจิ  

81. นายพุฒพิงศ ทาตา  พนักงานเทศกจิ  

82. นายอภิจิรสนิ วงษวเิชียรหาญ  พนักงานเทศกจิ  

83. นายสรนัย หวานขม  จพง.เทศกจิปฏบิัตงิาน  

84. นางเพยีงใจ ปองชาร ี จพง.ทะเบยีนชํานาญงาน  

85. นางภาวณิ ีสุทธ ิ นักจัดการงานทะเบยีนชํานาญการ  

86. นายอาทติย ประวันโน  นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัตกิาร 

87. นางดรุณ ีวศิษิฐชาต ิ รองปลัดเทศบาล  

88. น.ส.พันธวริา พลกลาหาญ  นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

    เมื่อไดเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล  เรยีนเชิญประธานสภา 

   เทศบาล  จุดธูป  เทยีน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแลวกลาวเปดประชุม   

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สวัสดคีะทานนายกเทศมนตร ี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ 

ประธานสภาเทศบาล ทานผูมเีกยีรตทิุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  สมัย  

 สามัญ สมัยที่  4 ประจําป  2559  ขณะนี้มสีมาชิกมาครบองคประชุมแลว   

 ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมอืงบานไผ   

 ขอเชิญคะ 

นายภาณุมาศ  หลามณี     ประกาศเทศบาลเมอืงบานไผ  

เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   เรื่อง  เปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป  2559 

  ตามมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ   เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมอืง  

 บานไผ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป 2559  เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2559    
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ไดมมีตกิําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป 2559  

ตัง้แตวันที่  1 สงิหาคม 2559 เปนตนไป  นัน้   

    เพื่อปฏบิัตใิหเปนไปตามความนัยมาตรา 24  แหงพระราชบัญญัติ  

   เทศบาล  พ.ศ. 2496  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  แหงพระราช  

   บัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเตมิถงึพระราชบัญญัตเิทศบาล  

   (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2554   จงึประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ   

   สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป 2559 ตัง้แตวันที่  1  สงิหาคม 2559   

   เปนตนไป  มกีําหนดไมเกนิ  30  วัน  

                      จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

     ประกาศ   ณ   วันที่   29  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  

                           (ลงช่ือ)    พัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล 

                                     (นางพัชรา  ศริศัิกดิ์กมล)  

                                                                         ประธานสภาเทศบาลเมอืงบานไผ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ที่จบไปแลวนัน้เปนประกาศเทศบาลเมอืงบานไผ   เรื่อง การเปดประชุมสภา 

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมอืงบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป  2559   ตอไปดฉิันจะ

ดําเนนิการตามระเบยีบการประชุม  

ระเบยีบวาระท่ี  1     เรื่อง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล วันนี้มเีรื่องที่จะแจงใหทราบดังนี้ 

ประธานสภาเทศบาล       1.  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

2547 (รวมทัง้ที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 117 วางหลักไววา ที่

ประชุมสภาทองถิ่นเปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ  ผูเขาไปจะตองแตงกายสุภาพ

ประพฤตตินใหเรยีบรอยและอยู  ณ  ที่ซึ่งจัดไว  วรรคสอง การแตงกายของสมาชิก

สภาทองถิ่น  ผูบรหิารทองถิ่นนัน้  ใหแตงเครื่องแบบ  ชุดสากลนยิม  ชุดพระราชทาน  

หรอืตามที่ประธานสภาทองถิ่นกําหนดดังนี้ ประธานสภาเทศบาลจงึไดขอทานคณะ

ผูบรหิาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกทานที่

เขารวมการประชุมแตงกายดวยชุดเครื่องแบบราชการ (สกีากี) เขารวมประชุมสภา

เทศบาลในครัง้นี้  และขอ 118 ในที่ประชุมสภาทองถิ่น  หามผูใดกระทําดังตอไปนี้  

    1. ใชถอยคําไมสภุาพ  กลาวคําหยาบคาย  เสยีดส ี หรอืใสราย  

    2. แสดงกริยิาอันพงึรังเกยีจ  

   3. กอกวนความสงบเรยีบรอย  หรอืกระทําการใหเสื่อมเสยีเกยีรติ  

ของที่ประชุมสภาทองถิ่นหรอืจงใจกระทําการใดๆ อันเปนเหตุรบกวนกจิการของที่

ประชุมสภาทองถิ่น 
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4. ขัดคําสั่งของประธานสภาทองถิ่น 

   2 .  เทศบาลเมอืงบานไผ  ไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป     

(พ.ศ.  2559 – 2561)  แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 6  ประกาศ  ณ  วนัที่  

1  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.  2559  และ ประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป  

(พ.ศ. 2560 – 2562)  แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเตมิ  ฉบับที่ 1  ประกาศ  ณ  วันที่  

1  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ. 2559   ซึ่งทางกองวชิาการและแผนงานไดสงเอกสารให

ทานไดรับทราบแลว  จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน    

มตท่ีิประชุม  --รับทราบ-- 

ระเบียบวาระที่   2   เรื่อง  การเลอืกเลขานุการสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  

   แทนตําแหนงที่วาง   (แหงขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล   

   พ.ศ.2547  และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554  ขอ 13) 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ดฉิัน  ขอเขาสูระเบยีบวาระที่  2  การเลอืกเลขานุการสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมอืงบานไผ  เนื่องดวยเลขานุการสภาเทศบาล นายสุวัฒน  สุทธ ิ

   ไดยายไปดํารงตําแหนงใหมทําใหเลขานุการวางลง  เพื่อใหเปนไปตามระเบยีบ  

   กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547   

   รวมทัง้ที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ขอเชิญทานเลขานุการสภา  

   เทศบาลช่ัวคราวช้ีแจงขอกฎหมาย  

นายภาณุมาศ  หลามณี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ผูทรงเกยีรต ิ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   

   วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547  รวมทัง้ที่แกไข  

   เพิ่มเตมิ (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554 ขอ  15 (2) และขอ  18  วรรคแรก    

   กําหนดวา  “ใหสภาทองถิ่นเลอืกพนักงานหรอืขาราชการสวนทองถิ่นของ  

   องคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้  หรอืสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง เปน  

   เลขานุการสภาทองถิ่น  ทัง้นี้  ใหคํานงึถงึความรู  ความสามารถอันจะเปน  

   ประโยชนตอสภาทองถิ่น”  และตามขอ  13  วธิเีลอืกเลขานุการสภา  

   ทองถิ่น  ใหนําความในขอ  8  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ดฉิันขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอบุคคลที่เห็นสมควร                               

ประธานสภาเทศบาล  เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  โดยตองมสีมาชิกสภา  

   เทศบาลรับรอง จํานวน 2 คน ขอเชิญ ทานสงศักดิ์  เกยีรตปิกรณ คะ  

นายสงศักดิ์  เกยีรตปิกรณ  ผมขอเสนอ  ทานภาณุมาศ   หลามณ ี เปนเลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล   เมอืงบานไผ  
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นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ขอผูรับรองดวยคะ  มผูีรับรองถูกตอง มทีานสมาชิกทานใด 

ประธานสภาเทศบาล   จะเสนอช่ือทานอื่นอกีหรอืไมคะ ถาไมม ีอาศัยระเบยีบตามระเบยีบ  

                                กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ.2547  รวมทัง้ที่                          

                                แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2544  ขอ  14  ถอืวา  ทานภาณุมาศ  หลามณ ี  

   เปนผูไดรับเลอืกเปนเลขานุการสภาเทศบาลเมอืงบานไผคะ   

มตท่ีิประชุม  เลอืก  ทานภาณุมาศ  หลามณี  เปน  เลขานุการสภาเทศบาล 

   เมอืงบานไผ  

ระเบยีบวาระท่ี  3 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  

                                - สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป 2559 เมื่อวันท่ี  8  มถุินายน  2559 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล     ดฉิันขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภา  

ประธานสภาเทศบาล    สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป 2559  ซึ่งรายงานการประชุมไดสงให  

                                 ทานสมาชิกทุกทาน  กอนลวงหนานี้แลวนะคะ  มสีมาชิกทานใดจะขอ  

                                 แกไขเพิ่มเตมิ  ขอเชิญคะ ทานชานล ธนระพโีชต ิเชิญคะ 

นายชานล ธนระพโีชต ิ กราบเรยีนทานประธานสภา  ทานนายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ  

สมาชกิสภาเทศบาล      และสมาชิกผูทรงเกยีรตทิุกทาน  ตามที่ทานจําลอง  ทศทศิไดเสยีชีวติลงทานเปน 

  คณะกรรมการแปรรางเทศบัญญัต ิเราควรมกีารเลอืกกรรมการแทนทานจําลอง      

 ทศทศิ นะครับ  

นายนิวัฒน ปลั่งศิริ  กราบเรยีนทานประธานสภา  และสมาชิกผูทรงเกยีรตทิุกทาน  ทานประธาน

รองนายกเทศมนตรี ชุมชนทัง้ ๓๙ ชุมชน ทานประธานรับรองรายงานกอน แลวคอยมาคัดเลอืก 

 คณะกรรมการเพื่อเวลาจะไดกระชับขึ้น 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  ขอขอบคุณคะ ตามที่ทานรองนวิัฒน กลาว ควรเลอืกคณะกรรมการแปร

ประธานสภาเทศบาล     รางเทศบัญญัตแิทนตําแหนงที่วาง หลังจากวาระนี้ผานไปกอน  มสีมาชิกสภา

 เทศบาลทานใดจะขอแกไขหรอืไม ดฉิันขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลดวยคะ       

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น   

 พ.ศ.2547  ขอ 33 วรรค 2 การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทํา

 โดยมตขิองที่ประชุมสภาทองถิ่น  ดังนัน้ดฉิันขอมตทิี่ประชุมดวยคะ ใครเห็นชอบ

 การแกไขถอยคํากรุณายกมอืดวยคะ (เห็นชอบถูกตอง) มสีมาชิกทานใดจะแกไข

 อกีหรอืไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ดฉิันจะขอมตทิี่ประชุม ทานใดเห็นชอบรับรองการ

 ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําป 2559  เมื่อวันที่  8  

 มถิุนายน  2559  กรุณายกมอืขึ้นคะ   

มตทิี่ประชุม       เห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ ๑๓  เสยีง  งดออกเสยีง ๒ เสยีง 
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ระเบยีบวาระท่ี  4     เรื่อง  ญัตตท่ีิ  10 /2559  เรื่อง ญัตตขิอรับความเห็นชอบราง 

 เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2560   

 (กองวชิาการและแผนงาน)  

                             - วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ขอเชิญทานนายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ  คะ 

ประธานสภาเทศบาล             

นายเปรมศักดิ์  เพยียุระ   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกยีรติ    

นายกเทศมนตร ีประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัต ิ 

 เทศบาลเมอืงบานไผ เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560   

 ฉบับนี้  มาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  ในสมัยประชุม   

 สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป  2559 นี้  ซึ่งไดจัดทําคําแถลง

 งบประมาณประกอบรางงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2560  

 ตลอดจนหลักการและเหตุผลแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ   

 พ.ศ. 2560  มาดวยแลว  และขอช้ีแจงใหทานประธานสภาเทศบาล  และสมาชิก

 ทุกทานไดรับทราบถงึสถานการณคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ

 ดําเนนิงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังตอไปนี้ 

  1.  สถานะการคลัง 

        1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป   ดังนี้ 

    1.1.1  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2559  ณ  วันที่  30  มถิุนายน   

 2559  เทศบาลเมอืงบานไผ  มสีภาพการเงิน  ดังนี้  เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น   

 167,056,415.40 บาท (หนึ่งรอยหกสบิเจ็ดลานหาหมื่นหกพันสี่รอยสบิหา 

 บาทสี่สบิสตางค)   

        1.1.2  เงินสะสม  109,091,282.47  บาท    

 (หนึ่งรอยเกาลานเกาหมื่นหนึ่งพันสองรอยแปดสบิสองบาทสี่สบิเจ็ดสตางค)   

    1.1.3  ทุนสํารองเงนิสะสม  36,209,336.40  บาท    

 (สามสบิหกลานสองแสนเกาพันสามรอยสามสบิหกบาทสี่สบิสตางค)   

       1.1.4  รายการกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได  

 เบกิจาย  จํานวน  1  โครงการรวม  39,000  บาท    

 (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)  

    1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน    

 จํานวน 8 โครงการรวม 17,496,100 บาท (สบิเจ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นหกพัน  

 หนึ่งรอยบาทถวน)  
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        1.2  เงินกูคงคาง  56,598,901.36  บาท   

 (หาสบิหกลานหาแสนเกาหมื่นแปดพันเการอยหนึ่งบาทสามสบิหกสตางค)  

  2.  การบรหิารงบประมาณในปงบประมาณ  2558 

        1. รายรับจรงิท้ังสิ้น  184,651,151.29  บาท  

 (หน่ึงรอยแปดสบิสี่ลานหกแสนหาหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอยหาสบิเอ็ดบาท  

 ยี่สบิเกาสตางค)  ประกอบดวย  

       - หมวดภาษอีากร     9,815,929.21 บาท  

 (เกาลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันเการอยยี่สบิเกาบาทยี่สบิเอ็ดสตางค) 

       -  หมวดคาธรรมเนยีมคาปรับและใบอนุญาต      

 5,241,422.50 บาท  (หาลานสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่รอยยี่สบิสองบาท  

 หาสบิสตางค) 

       - หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 3,332,936.80 บาท  

 (สามลานสามแสนสามหมืน่สองพันเการอยสามสบิหกบาทแปดสบิสตางค) 

       -หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย          

 1,199,552.97 บาท  

 (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยหาสบิสองบาทเกาสบิเจ็ดสตางค) 

       - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  671,697.00  บาท  

 (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยเกาสบิเจ็ดบาทถวน) 

       - หมวดรายไดจากทุน  ไมมี  

       - หมวดภาษจัีดสรร       103,916,099.81  บาท    

 (หนึ่งรอยสามลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหกพันเกาสบิเกาบาทแปดสบิเอ็ด  

 สตางค)  

      - หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  60,473,513.00  บาท    

 (หกสบิลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยสบิสามบาทถวน) 

      2.   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

       39,861,985.00 บาท    

(สามสบิเกาลานแปดแสนหกหมื่นหน่ึงพันเการอยแปดสบิหาบาทถวน)   

      3. รายจายจรงิ  จํานวน  176,299,731.65  บาท   

 (หน่ึงรอยเจ็ดสบิหกลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามสบิเอ็ด  

 บาทหกสบิหาสตางค)   

 

 



๑๐ 

 
       ประกอบดวย     งบกลาง ยอดรวม  15,328,865.75 บาท  

 (สบิหาลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยรอยหกสบิหาบาทเจ็ดสิบหา 

 สตางค)  

       งบบุคลากร  (หมวดเงินเดอืน  คาจางประจํา  และคาจาง  

 ช่ัวคราว  ยอดรวม      61,457,171.58 บาท 

 (หกสบิเอ็ดลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเจ็ดสบิเอ็ดบาทหาสบิแปด 

 สตางค) 

      งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ  

 และคาสาธารณูปโภค)    ยอดรวม      58,492,833.93 บาท 

 (หาสบิแปดลานสี่แสนเกาหมื่นสองพันแปดรอยสามสบิสามบาทเกาสบิสาม 

 สตางค)  

      งบลงทุน  (หมวดครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง)  ยอดรวม      

 32,477,355.00 บาท   (สามสบิสองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามรอย 

 หาสบิหาบาทถวน) 

    งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) ยอดรวม    -      บาท  

 (ไมมี) 

       งบเงินอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน) ยอดรวม     

 8,543,505.39 บาท  (แปดลานหาแสนสี่หมื่นสามพันหารอยหาบาทสามสบิ  

 เกาสตางค)                

  4.  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

 38,938,697.00 บาท (สามสบิเกาลานเกาแสนสามหมื่นแปดพันหกรอย 

 เกาสบิเจ็ดบาทถวน) 

  5.  มกีารจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่   

 จํานวน   6,430,101.00 บาท (หกลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งรอยหนึ่งบาทถวน) 

  6.  รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน    –   บาท 

 -ไมมี- 

 3.  งบเฉพาะการ   

        ประเภทกจิการสถานธนานุบาล  กจิการสถานธนานุบาล 

 เทศบาลเมอืงบานไผ      

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2558  มรีายรับจรงิ  14,260,762.59  บาท   

 (สบิสี่ลานสองแสนหกหมื่นเจ็ดรอยหกสบิสองบาทหาสบิเกาสตางค)  

 รายจายจรงิ  9 ,518,232.70  บาท (เกาลานหาแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน 



๑๑ 

 
 สองรอยสามสบิสองบาทเจ็ดสบิสตางค)  

       กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ 105 ,000,000  บาท 

 (หนึ่งรอยหาลานบาทถวน)  

       ยมืเงินสะสมจากเทศบาล  -ไมมี- 

       กําไรสุทธิ    4 ,681,526.21  บาท 

          (สี่ลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหารอยยี่สบิหกบาทยี่สบิเอ็ดสตางค) 

        เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2558 

 50,260.01  บาท  (หาหมื่นสองรอยหกสบิบาทหนึ่งสตางค) 

     ทรัพยจํานํา    76,958,300.00  บาท 

       (เจ็ดสบิหกลานเกาแสนหาหมื่นแปดพันสามรอยบาทถวน)  

  4.  ประมาณการรายรับ  ป  2560 

     รายไดจัดเก็บเอง   ยอดรวม      22,091, 000.00 บาท 

 (ยี่สบิสองลานเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 

     รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

      ยอดรวม      108 ,700,000.00 บาท 

 (หนึ่งรอยแปดลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

     รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      ยอดรวม      102 ,209,000.00 บาท 

 (หนึ่งรอยสองลานสองแสนเกาพันบาทถวน) 

     รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น ยอดรวม   

 233 ,000,000  บาท  (สองรอยสามสบิสามลานบาทถวน) 

  5.  ประมาณการรายจาย  ป  2560 

     งบกลาง    ยอดรวม      51,848,800.00  บาท  

 (หาสบิเอ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

     งบบุคลากร              ยอดรวม      80,287,200.00  บาท 

 (แปดสบิลานสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)      

     งบดําเนินงาน     ยอดรวม      72,243,400.00  บาท 

 (เจ็ดสบิสองลานสองแสนสี่หมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) 

     งบลงทุน     ยอดรวม      20,029 ,600.00  บาท 

 (ยี่สบิลานสองหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)     

   งบรายจายอื่น    ยอดรวม               -ไมมี-    

    งบเงินอุดหนุน  ยอดรวม       8,591,000.00  บาท 



๑๒ 

 
 (แปดลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 

    รวมรายจายจากงบประมาณท้ังสิ้น ยอดรวม       

 233 ,000,000  บาท  (สองรอยสามสบิสามลานบาทถวน) 

  6.  คาใชจายในการบรหิารงานบุคคลตาม  มาตรา  35   

 แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   

 พ.ศ. 2542  คิดเปนรอยละ  24.88 

    จึงเสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป   

 พ.ศ.2560  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  พจิารณาเห็นชอบตอไป 

                                                            (ลงช่ือ)        เปรมศักดิ์  เพยียุระ 

           (ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์  เพยียุระ )  

              นายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล   ทานนายกเทศมนตร ี ไดแถลงหลักการและแนวนโยบายของรางเทศบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตอสภาเทศบาลแลว   

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เทศบาลเมอืงบานไผตัง้งบประมาณรายจาย   

 ทัง้สิ้น 233,000,000  บาท  (สองรอยสามสบิสามลานบาทถวน) 

 เนื่องจากรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  แบงเปน  3  สวน จะมทีัง้หมด  

 จํานวน   181  หนา  ซึ่งแตละสวนจะมคีวามสําคัญและมรีายละเอยีดที่  

สภาเทศบาลจะตองพจิารณาอยางละเอยีดรอบคอบ  ดฉิันขอใหสมาชิกสภา

เทศบาลไดพจิารณาและอภิปรายเปนสวน ๆ  เพื่อใหคณะผูบรหิารไดช้ีแจงใน

รายละเอยีด     ไดอยางชัดเจน  มสีมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรอืไม     

ขอเชิญทานจิรวดี  เจรญิศลิป  รองประธานสภาเทศบาล  คะ 

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกยีรติ 

รองประธานสภาเทศบาล  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดฉิันเห็นดวยกับทานประธาน         

 สภาเทศบาล  ในการพจิารณารางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายเปนสวน ๆ  

 เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดพจิารณาไดอยางละเอยีด  รอบคอบ  และเกดิความคุมคา 

 ในการ ใชจายเงินของเทศบาล โดยขอใหพจิารณาในสวนที่ 1 จบ ก็ใหผูบรหิารตอบ  

 และสวนที่ 2  และ 3  ก็ใชแบบเดยีวกันคะ   

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  มสีมาชิกทานใดเห็นชอบกับคําเสนอของทานจิรวด ีเจรญิศลิป   

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  ขอใหยกมอืดวยคะ  ที่ประชุมเห็นชอบ   

 เมื่อสมาชิกเห็นชอบกับคําเสนอของทานจริวด ี เจรญิศลิป  รองประธานสภา 

 เทศบาล  ในการอภิปรายรางเทศบัญญัตงิบประมาณ รายจาย  ประจําป

 งบประมาณ พ.ศ.  2560  ในวาระที่ 1  



๑๓ 

 
 ขัน้รับหลักการ โดยพจิารณาเปนสวน ๆ  ดฉิันขอเริ่มตัง้แตสวนที่ 1   

 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

 หนา 1  ถงึ  หนา  4  ประกอบดวย 

   - คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.  2560   หนาที่ 1 

   - คําแถลงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

          -  รายรับ   หนาที ่ 2  

          -  รายจาย  หนาที่ 3  

   - คาใชจายในการบรหิารงานบุคคลตาม  มาตรา  35   

 แหงพระราชบัญญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542    

 หนาที่ 4  มสีมาชิกทานใดจะอภิปราย  ขอเชิญทานชานล  คะ 

นายชานล  ธนระพโีชติ เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกยีรติ 

สมาชกิสภาเทศบาล    ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมมขีอสงสัยในหนาที่ ๔ เรื่อง  

 เรื่องคาใชจายงานบรหิารงานบุคคล ตามมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัตไิทย  

 ระเบยีบงานบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอที๑่ คอืประมาณ  

 การงบประมาณป 25๖๐   

1. คอื การบรหิารงานบุคคลตามมาตรา ๓๕ ตามรายการดังตอไปนี้ 

2. เงนิเดอืนพนักงานอยูที่ ๒๗,496, 600 บาท 

๑. เงนิเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล ๑,๙๑๘,๕๐๐ บาท 

๒. เงินคาจางประจํา ๑๗,๓๑๐,๖๐๐ บาท 

๓. เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา ๑๒๕, ๘๐๐ บาท 

๔. เงินคาจางช่ัวคราว ๑๑,๖๙๔,๐๐๐ บาท 

๕. เงินเพิ่มตางๆของลูกจางช่ัวคราว ๔๘๑,๔๐๐ บาท 

๖. เงนิสวัสดกิารชวยบุตร ไมมี 

๗. เงนิสวัสดกิารชวยเหลอืการศกึษาบุตร ๗๐๖,๒๐๐ บาท   

๘. เงินสวนกลางชวยเหลอืคาเชาบาน ๒๑,๖๐๐ บาท 

๑๐.เงินชวยเหลอืคาตางๆงานศพพนักงานรับราชการ ๕๐ ,๐๐๐ บาท 

๑๑.เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ๖๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. เงินสมทบผูพกิารทองถิ่น ๒,๖๑๕,๙๐๐ บาท 

๑๓. เงนิบําเหน็จลูกจางประจํา ๔๒๒,๘๐๐บาท 

๑๔. เงินชวยคาครองชีพผูรับบาํเหน็จ ๓๖๔,๐๐๐ บาท  



๑๔ 

 
๑๕. เงนิคาตอบแทนปฏบิัตอิันเปนประโยชนแกองคกรการปกครองสวน

ทองถิ่น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๖. เงนิตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ลาออกจากราชการตามโครงการ  ไมมี 

๑๗. สงใชเงินสะสมตําแหนงสายบรหิาร ไมมี 

๑๘. สงใชเงินยมืสะสมตอบแทนพนักงานสายบรหิาร ไมมี 

๑๙. สงใชเงินสะสมลูกจางประจํา  ไมมรีวมทัง้หมด ๑๙  รายการ เปนเงิน 

๕๗,๙๗๗,๗๐๐ บาท คดิเปน ๒๔.๘๘% กระผมไมเขาใจเรื่องเงินเดอืน

บุคลากร  เพราะทานนายกฯ ช้ีแจงวา ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ แตงบเงนิเดอืนมันแค 

๕๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท ผมเลยไมเขาใจกรุณาบวกเลขใหม แลวกรุณาช้ีแจงให

เขาใจดวยนะครับ ทานใชงบประมาณปไหนเอาใหชัดเจนดวย มันตรงกันกับที่

ทานใหหรอืไมขอบคุณครับ 

นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตร ี ผูทรงเกยีรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานบรหิารงานบุคคล  

    ตามมาตรา ๓๕  แหงพระราชบัญญัตไิทยระเบยีบงานบรหิารงานบุคคลสวน

    ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  นัน้เขาพยายามจํากัดเรื่องงบบุคคลกรไมใหเกนิ  ๔๐% 

    ของงบประมาณรายจายประจําปของแตละองคกร เพื่อไมใหมาจายบุคคลกร

    มากจนไมสามารถนํามาบรหิารอยางอื่นได ในการคํานวณก็คอื   

    ๕๗ ,๙๗๗,๗๐๐ ตัง้แลวหารดวย  ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท x ๑๐๐ =   

    24.88% งบประมาณป พ.ศ. 25๖๐  ซึ่งรวมคาใชจายของราชการ       

    ทางการเมอืงเขาไปดวย และไมไดบวกอกีอยาง  คอื พนักงานครูเทศบาล  

    สวนตาง ๆ ที่ทานกลาวก็คอืเงินเดอืนเทานัน้ ขอบคุณครับ  

นายชานล ธนระพโีชต ิ  อยากทราบตัวเลขครับวารวมถูกหรอืผิด   ขอบคุณครับ 

สมาชกิสภาเทศบาล 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    เมื่อไมมผูีใดจะอภิปรายในสวนที่ 1 อกี ดฉิันจะขอตอในสวนที่ 2 

ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัต ิ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560   

  ตัง้แตหนา  5 ถงึ หนา 136  เปนสวนสําคัญและมรีายละเอยีดมากที่สุด   

  ดฉิันขอเริ่มตัง้แตหนาที่  5  บันทกึหลักการและเหตุผล  มสีมาชิกทานใดจะ  

  อภิปรายในสวนนี้หรอืไมคะ ขอเชิญคะ 

  -ไมมี-  

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปหนาที่ 6  ถงึ หนาที่ 10  เปนรายจายตามแผนงานและ 

ประธานสภาเทศบาล  งบรายจาย  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสนนี้หรอืไม  ขอเชิญ 

  - ไมมี- 



๑๕ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปหนาที่  11  ถงึ  หนาที ่ 12   เปนเทศบัญญัตงิบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560  มสีมาชิกทานใด 

   จะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญคะ 

นายชานล ธนระพโีชต ิ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมมขีอสงสัย 

    ในเทศบัญญัตใินขอ ๓ และขอ ๔ ครับขอ ๓ บอกวางบประมาณรายจาย 

    ประจําป ๒๕๖๐ เปนจํานวนเงนิทัง้สิ้น๒๔๖ ,๙๙๒,๔๕๐ บาท 

ขอที่ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไปจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษจัีดสรร 

และเงนิอื่นๆทั่วไป รวมเปนเงนิทัง้สิ้น ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกออก

ตามแผนงาน ทานดูนะครับวาตัวเลขไมตรงกัน  ช้ีแจงดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ    เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตร ี  ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน รายละเอยีดตาม

เอกสารที่ไดแจกใหทุกทานนัน้เลยนะครับไมผิดอะไรเลย  เพราะไดแจง

รายละเอยีดเปนรายการตางๆ อยางชัดเจนตามเอกสารนะครับ 

นายชานล ธนระพโีชต ิ   ปงบประมาณ ๕๙ ยังไมหมดนะครับ ผมดูจากงบที่ใชจายตอนนัน้  

สมาชกิสภาเทศบาล   มดีังนี้นะครับ  เทศบัญญัตปิระมาณรายจายประจําป 25๕๙  จํานวนทัง้สิ้น 

๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมถามเพราะเปรยีบเทยีบงบประมาณรายจาย

ประจําป 25๖๐ และงบประมาณป  25๕๙  เพราะรายละเอยีดคาใชจายเห

มอืกันครับ ทานลงตัวเลขผิด หรอืวาผมผิด ขอใหช้ีแจงครับขอบคุณครับ  

นางพัชรา ศิรศัิกดิ์กมล    เรยีนทานสมาชิกสภาทกุทานคะ เนื่องจากงบประมาณทุกปจะตัง้ไว 

ประธานสภาเทศบาล   ไมเทากันนะคะ  

นายนรศิ  อนิทรกําแหง    เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศมนตร ี  ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขอช้ีแจงในงบของ

กองการศกึษาดังนี้ ตามตัวเลขที่อยูในมอืทุกทานเปนตัวเลขลูกจางครูและ

ลูกจางประจําไมเกี่ยวกับเงินเดอืนทางการเมอืงคาจางครูเราตองตัง้คาใชจาย

ประมาณกลางรองรับ ซึ่งเปนประเภทรายจายที่ตองมเีงื่อนไข ในหมวด

เงนิเดอืน และคาใชจายสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กทางกรมทรงเสรมิ

ปกครองสวนทองถิ่นไดตัง้งบจัดสรรตางๆ ไวในวงเงิน ๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐       

ก็เชนเดยีวกันเราตองตัง้ไวตามหลักการ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

   นี้เปนตัวเลข ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ตัง้เปนตัวเลขรองรับ ในเรื่องอาหาร

กลางวัน  อาหารเสรมิ (นม) เงนิอุดหนุนตามอํานาจหนาที่ตางๆ ฯลฯ  

 



๑๖ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปหนาที่  13  ถงึ  หนาที่  15   เปนรายงานประมาณการ 

ประธานสภาเทศบาล     รายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มสีมาชิกทานใด 

   จะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

   -ไมมี-   

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปหนาที่  16  ถงึ  หนาที่  20   เปนรายงานรายละเอยีด  

ประธานสภาเทศบาล      ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ 

  พ.ศ.   2560  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

  -ไมมี-  

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปหนาที่  21  ถงึ หนาที่  31  เปนรายงานประมาณการ 

ประธานสภาเทศบาล  รายจาย ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2560   มสีมาชิกทานใดจะอภิปราย   

ในสวนนี้หรอืไม  

นายชานล  ธนระพโีชต ิ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน   ฝากเรื่องตัวเลข

คาใชจายงานบรหิารบุคคลดวยครับ เพราะ ผมบวกยังไงก็ไดเทาเดมิ   

 ขอบคุณครับ . 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  32  ถงึ หนาที่  136  เปนรายงานรายละเอยีด  

ประธานสภาเทศบาล  ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ 

  พ.ศ.   2560 มแีผนงานทัง้หมด 11 แผนงาน โดยจะขอเริ่มจากแผนงานที่  

  1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  ซึ่งม ี 3  งาน  ประกอบดวย   

1. งานบรหิารงานทั่วไป    (สํานักปลัดเทศบาล) 

2. งานวางแผนสถติแิละวชิาการ  (กองวชิาการและแผนงาน) 

3. งานบรหิารงานคลัง      (กองคลัง) 

  โดยจะขอเริ่มจากหนาที่  32  ถงึ  หนาที่  42 งานบรหิารงานทั่วไป   

 (สํานักปลัดเทศบาล)  ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  25,997,300  บาท   

 (ยี่สบิหาลานเกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะ 

 อภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญคุณชานล คะ 

นายชานล  ธนระพโีชติ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขออนุญาตช้ีแจง 

    หนา ๓๙  เปนภาพรวมนะครับ คอื คาจัดซื้อพัสดุสํานักงานนะครับ ฯลฯ   

    สามารถนํามาใชดวยกันไดหรอืเพราะอยูที่เทศบาลเดยีวกัน เพราะทุกกองตัง้

    งบประมาณเหมอืนกัน  ฝากทานผูบรหิารดวยครับ ขอบคุณครับ 

 



๑๗ 

 
นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ    กราบเรยีนทุกทานนะครับ  ระเบยีบใหทําแบบนี้ ก็เขาใจคุณชานล  

นายกเทศมนตร ี  นะครับวาทานอยากใหซื้อเปนกองกลางแลวใหใชรวมกันดวยกันแตในทาง 

  ปฏบิัตแิลวทําไมได จึงเปนแบบนี้นะครับวาแตละกองตองซื้อ ขอบคุณครับ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  42  ถงึ หนาที่  50  เปนรายละเอยีด 

ประธานสภาเทศบาล  ประมาณการรายจายงบประมาณ  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ    

  (กองวชิาการและแผนงาน)  ตัง้งบประมาณรายจายทั้งสิ้น   

  6,979,200  บาท (หกลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)   

  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญคะ 

นายชานล .ธนระพโีชติ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  

หนา ๔๑ ผมมขีอสงสัยในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอรบัตรพมิพเครื่อง

อัตโนมัตปิระกอบไปดวย จอโกทวี ีจอ ๕๕ นิ้วกดบัตรควิ เครื่องปริ้นเตอร   

๑ ตัว  จอทวี ี๓๒ นิ้ว (แสดงบัตรควิ) ๑ ตัวพรอมอุปกรณในการตดิตัง้ ผมมี

ขอสงสัยวาทานจะนําไปตดิตัง้สวนไหน กองไหนจะใช ขอตอไป ครุภัณฑ อื่นๆ

โครงกาจัดตัง้ซุมเฉลมิพระเกยีรตบิรเิวณหนาสํานักงานเทศบาล จํานวน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท    ผมสงสัยวาทานซื้ออุปกรณพัสดุตามทองตลาด หรอืทํา

ตามแบบแผนของเทศบาลเมอืงบานไผ ขอช้ีแจง ๒  ขอนะครับ  

นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ    เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตร ี  ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานการจัดซื้อครุภัณฑ 

คอมพวิเตอรบัตรพมิพเครื่องอัตโนมัติ เปนโครงการที่เรามุงเนนในการพัฒนา

สํานักงานทะเบียนราษฎร เพราะทางเทศบาลเราใหบรกิารประชาชนนอกเขต

เทศบาลดวยแลวในวันเสารเราก็เปดใหบริการครึ่งวันทําใหมปีระชาชนมาใช

บรกิารเปนจํานวนมาก อกีอยางสํานักงานทะเบยีนราษฎรเราไดรับรางวัล

สํานักงานทะเบยีนดเีดน ทางเทศบาลเลยตองมกีารจัดระบบใหเปนระเบยีบใน

การใหบรกิารประชาชน ที่คุณชานลถามวาทําไมตองจัดซื้อในทองตลาด 

เรยีนทานประธาน ตามหลักระเบยีบมอียู ๒ ลักษณะ ๑ คอืการจัดซื้อแบบที่มี

ราคากลางที่มรีาคาตายตัวมาตรฐาน  ทางเทศบาลเราจะจัดซื้อพัสดุที่มี

ประโยชนให ประชาชนมากที่สุดและสะดวกแกการใหบรกิารที่สุด ครับทาน

ประธาน 

นายสงศักดิ์ เกยีรตปิกรณ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชกิสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนาที่ ๔๑ การ

    จัดซื้อครุภัณฑ ซื้อรถตู ๗ ที่น่ัง ที่ตัง้งบ ๒ ,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผมคดิวาความ



๑๘ 

 
    จําเปนของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลมันมมีาก  ผมไมเห็นดวยกับการ 

    จัดซื้อรถตู เพราะในป ๕๘ – 59  ก็พึ่งไดจัดซื้อไปรถตู ๑๒ ที่นั่งของสํานัก

    ปลัดเทศบาล และรถตรวจการณ รวมแลวก็ ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท  เอาไป

    ทําขยายถนนดไีฟสวางจะดกีวานะครับ ปงบประมาณ 25๖๐  งบ  

    ๒๓๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท มอบใหเขตละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เปรยีบเทยีมแลว  

    นอยกวาปงบประมาณ 25๕๙ อยากใหผูบรหิารจัดซื้อสิ่งที่จําเปน สิ่งไหน 

    ไมจําเปนกอ็ยาซื้อ อยางที่จะซื้อรถตูไมเห็นดวยครับ ควรเอาไวโอกาสหนา 

    สําหรับรถตู ขอบคุณครับ  

นายคําพันธ  สดีอนซาย  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขออภิปรายใน

เรื่อง ครุภัณฑโครงการจัดซื้อรถตู ๗ ที่น่ัง ผมเห็นดวยจากประสบการณ ที่

ผานมางบประมารป ๕๙  ในระหวางปลายเดอืนพฤษภาคม มกีารประชุม

ประชาชนแหงประเทศไทยที่จังหวัดชลบุร ีเทศบาลเมอืงบานไผก็ไดสงตัวแทน

เขารวมประชุมในครัง้นัน้ เทศบาลเมอืงบานไผเปนองคกรที่ใหญการไปศกึษา

ดูงานรวมไปถงึการตอนรับแขกบาน    แขกเมอืง เชน การเฝารับผูวาราชการ

การรถไฟผานมา ตามที่บอกวามหีลายคันก็บอกตดิภารกจิ และตอนที่ไป

ประชุมก็บอกตดิภารกจิ รถเกยีรก็ชํารุดบอย สวนรถไททันก็พึ่งซอมมาผมก็

ไมหม่ันใจวาจะมคีวามปลอดภัยแคไหน แตผมก็ตองนั่งไปประชุมที่ชลบุร ีออก

จากบานไผ ๐๘.๐๐ น. ถงึ ๑๘.๐๐น. และในบางครัง้ก็ตองนําชุมชนไปศกึษา

ดูงานที่จํานวนไมถงึ ๗ คน มคีวามจําเปนตองใชรถ เพราะฉะนัน้ผมเห็นดี

อยางยิ่งในการจะจัดซื้อรถในครัง้นี้ สวนงบโครงสรางพื้นฐาน ในปที่แลวก็ตัง้

งบไวที่ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากความสามารถผูบรหิาร เจาหนาที่ราชการ 

สมาชิก ก็ไดไปของบประมาณจากกรมตางๆมาไดเปนงบโครงสรางพื้นฐาน

รวมๆแลวเกอืบ ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นี้ถอืวาเปนสิ่งที่ดขีองชาวเทศบาล

บานไผเรา ปนี้ตัง้ไว ที่ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตยังไมทราบวาจะมงีบอื่นๆ

เหมอืนปที่แลวหรอืไม บางครัง้อยางมองแคงบประมาณที่เรามอียู เราตอง

มองวาผูบรหิารมคีวามสามารถมากนอยแคไหน ขอบคุณครับ 

นายบุญเหลอื เรื่องลือ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล   

สมาชกิสภาเทศบาล ผู ทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องงบประมาณ

ทุกทานตองดูใหดอียางการจะซื้อรถตู วาสําคัญกับพี่นองประชาชนหรอืไม 

หรอืสํานักงานหรอืไม ผมวารถมหีลายคันอยูนะครับ และเทศบาลก็ยังมอีกี

หลายที่จะตองทําอยางที่ฝนตกลองน้ํา ทอระบายน้ําก็ยังไมครบทุกชุมชน ควร



๑๙ 

 
นําไปปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง  จะซื้อรถ ๗ ที่นั่งนะจําเปนหรอืไม แตผมมองดู

วามันไมจําเปน ควรชะลอไวกอน ขอบคุณครับ 

นายชานล ธนระพโีชต ิ เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  การจะซื้อรถตู 

๗ ที่นั่ง ผมมองเห็นวายังไมมคีวามจําเปนที่จะซื้อ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผมถอื

วาตัง้งบประมาณที่สูงเกนิไปผมไมเห็นดวยครับ ฝากทานนะครับ 

นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

นายกเทศมนตร ี ผูทรงเกยีรต ิประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมขอตอบเรื่อง

ขนาดจอบัตรควิ จอทวี ี ๕๕ นิ้วนะครับสําหรับกดบัตรควิ ๑ ตัว คอื ๑ ชอง 

แลวที่ถามวาราคาจอ ก็ขอตอบวามันไมมรีาคามารตาฐานในราคาครุภัณฑ 

เพราะไมไดใชทั่วไปจึงตองใชตามทองตลาด เราก็ปลอยใหบรษิัทตอสูกันใน

การเสนอราคา แลวเราก็เลอืกเอาราคาที่เหมาะสมเทานัน้ครับขอบคุณครับ 

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล   

รองนายกเทศมนตรี ผูทรงเกยีรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน   ที่ทานบุญเหลอื 

บอกเรื่องไฟฟาแสงสวางมันมืดไมมนีะครับเพราะผมใหหนวยทันใจที่ทาน

นายกฯตัง้ขึ้นมาออกไปสํารวจเรียบรอยแตถามกี็จะรบีดําเนนิการใหนะครับ 

ตอเรื่องงบประมาณ ป 25๖๐ ที่เราได ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขอช้ีแจงวา ป  

25๕๘ – 25๕๙ โครงสรางพื้นฐานของเรา ๓๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท ไมรวมกับ

ที่ทานนายกฯกับรองนายกฯไปขออาคารเรยีนมา ๓ อาคารเรยีน ก็ประมาณ  

๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทผมหวังวาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของป 25๕๙ จะ

ตอเนื่องกันไปกลัววาลูกหลานของเราเรื่องการศกึษา เรื่องสุขภาพชุมชนปนี้

เลยฝากกองสาธารณสุขชวยดูดวย และขอช้ีแจงเรื่องรถตู เรื่องเปนไปเปนมา

ที่เราจะตองจัดสรร ซื้อเพราะมจีดหมายจากประธานชุมชนและประธานเครอื

คาย รวมแลวประมาณ ๑๐ กวาทาน ไดทําหนังสอืมาถงึผมอยากใหมกีาร

จัดซื้อขออนุญาต ใหทานประธานอานใหฟงดวยครับแลวก็จะแจงใหทุกทาน

นะครับ ขอบคุณครับ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ตามหนังสอืเรื่อง ขอความอนุเคราะหชวยจัดซื้อรถตูใชเปนสวนกลาง  

ประธานสภาเทศบาล ในงบประมาณ  2๕๖๐  เรยีน คณะผูบรหิารเทศบาลเมอืงบานไผ ผมในนาม

ประธานเครอืขายและประธานคณะกรรมการชุมชน ขอความอนุเคราะหจาก

คณะผูบรหิารในการจัดการงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดซื้อรถตู ๗ ที่นั่ง ใชในการ

จัดอบรมสัมมนา ศกึษาดูงานนอกสถานที่อื่น ในบางครัง้ทําเรื่องมาขอยมื

เทศบาลกม็ไีมเพยีงพอรถตดิภารกจิหมด ตองทําหนังสอืถงึกองการศกึษา



๒๐ 

 
เพื่อขอยมืรถนักเรยีน ๖ ลอ ของโรงเรยีนเทศบาลบานไผ ไมสะดวกในการ

เดนิทาง เพราะบางครัง้ตองไปหลายวัน โรงเรยีนก็ไมมรีถ – รับสง นักเรยีน 

กระผมจงึไดหารอืคุยกับประธานชุมชนหลายทานมมีตเิสนอจากที่ประธาน

ชุมชน จงึขอความอนุเคราะหชวยจัดรถตู ๗ ที่นั่ง ใชเปนสวนกลางในการทํา

กจิกรรมตางๆ ชุมชน ในดานบรกิารพี่นองประชาชน ในเขตเทศบาลเมอืงบาน

ไผ ผมในนามประธานเครอืขายเทศบาลเมอืงบานไผ ประธานคณะกรรมการ

ชุมชนหวังวาทานคณะผูบรหิารใหความสําคัญในเรื่องอนุเคราะหงบการ

จัดซื้อรถตูไวเปนสวนกลางบรกิารพี่นองประชาชนใหทั่วถงึ    ใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๐สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการบรกิาร 

  จากประธานเครอืขายและประธานคณะกรรมการชุมชน 

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ   ตอเลยนะครับความเดอืดรอนของพี่นองประชาชน ขอช้ีแจงรถของ   

รองนายกเทศมนตรี สํานักปลัดเทศบาลทัง้หมด ๖ คัน ขอช้ีแจงแตละคัน ๑. ข ๔๗๖๙  ซื้อมา

ตัง้แต ป ๒๕๓๗ ปจจุบันใชงานมาแลว  ๒๒ ป  ๒.กฉ ๕๒96  ซื้อมาตัง้แตป 

๒๕๔๖ ปจจุบันใชงาน ๑๓ ป ๓. กท  ๖๒๖๑ ซื้อมาป ๒๕๔๙  ปจจุบันใชงาน 

แลว ๑๑ ป  ๔. กท ๖๐๖๒ ปจจุบันใชงานมาแลว ๑๑ ป ๕. กท  ๖๔๕๘ ใช

งานมาแลว ๑๑ ป ๖. คตย ๒๔๔ ใชงานมาแลว ๙  ป  รถทุกคันมทีะเบยีนคุม

หมดนะครับ และนี่คอืเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อรถตูคันใหม เพราะรถ

ทุกคันใชงานมานาน อายุการใชงานมาก ทําใหเกดิการชํารุดบอย แลวคา

บํารุงรักษาและซอมแซมก็แพงมาก บอยครัง้ที่ไปติดตอราชการแลวรถยนต

ดับกลางทาง อาจจะทําใหเกดิอันตรายไดและลาชาตอการเดนิทางดวย และ

งบในการซอมแซมในแตละปรวมแลวประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงมคีวาม

จําเปนในการตัง้งบประมาณในป ๒๕๕๖๐ ในการจัดซื้อรถยนต (รถตู) ขนาด 

7 ที่นั่ง เพื่อใชเปนรถยนตสวนกลาง  ไมวาจะเปนพี่นองประชาชน ทาน 

ประธานชุมชน หรอืกอง/ฝายใดก็สามารถใชรวมกันไดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนิวัฒน ปลั่งศิร ิ เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

รองนายกเทศมนตรี ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน   ขอเพิ่มเตมิ

เกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑจัดซื้อรถตู เพราะมคีวามจําเปน ขอยกตัวอยางในวันนัน้

ทานนายกไดมอบหมายใหไปตอนรับผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยที่จังหวัด

ขอนแกนก็ไมมีรถไปรับ หรอืไมก็ไปตอนรับแขกผูใหญนี้ละครับจงึมคีวาม

จําเปน และทานรองจริะบูรณ ก็แจงแลววาเปนรถสวนกลางทุกคนสามารถ

มาใชได ไมใชรถประจําตําแหนงผูหนึ่งผูใด เพราะเรามรีถจํากัดในการใชงาน

เปนอยางมาก ไมวาจะเปนการไปศกึษาดูงาน การไปประชุมสันนบิาตเทศบาล 
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นะครับ และรถทุกคันก็อายุการใชงานหลายสบิปทุกคัน ผมจงึขอเรยีนวามันมี

ประโยชนจรงินะครับ ขอบคุณครับ 

นายสงศักดิ์ เกยีรตปิกรณ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชกิเทศบาล ผูทรงเกยีรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ทานบอกหรอืไม

วาทานจะเอามาใหพี่นองประชาชนใช ก็ไมไดบอก บอกหรอืไมวาจะเปนรถ

สวนกลางก็ไม ขอบคุณครับ 

นายนรศิ อนิทรคําแหง  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

 รองนายกเทศมนตรี ผูทรงเกยีรติ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน เกี่ยวคําถามของ

ทานสมาชิกสภาหลายทานขออนุญาตไมเอยนามนะครับ คําถามที่วารถที่มี

ประเด็นหลายประเด็น ๑ เรื่องความคุมคา มคีวามคุมคาแนนอนมีการจัดทํา

พัสดุตามขัน้ตอนทุกอยาง โดยมทีานรองปลัดดรุณเีปนผูดูแล  หลักความ

คุมคาคอืเราใชดวยกัน เชน หนวยงานเทศบาล โรงเรยีน  ชุมชน และ

หนวยงานอื่น  และหลักการที่สําคัญอยางยิ่งคอืความปลอดภัยและทรัพยสนิ 

จึงมคีวามจําเปนตามที่ไดเสนอไป โรงเรยีนเทศบาลทัง้๒โรงเรยีนมเีด็กทัง้สิ้น

เกอืบ ๑,๐๐๐ กวาคน ไมมรีถตูเลยนะครับ เวลาไปทํากจิกรรมตามที่ตางๆ 

ทัง้ในและนอกสถานที่ การจัดซื้อในครัง้นี้จะเปนประโยชนอยางนะครับ การ

จัดซื้อตามตัวเลขที่ตัง้ไวนัน้ก็ทําตามระเบยีบพัสดุทุกประการณเงนิที่เหลอื

จายทุกรายการไมวาจะเปนเรื่องรถหรอือื่นๆ ฯลฯ ก็จะนําไปใชประโยชนใน

เรื่องอื่นได  แลวเหมาะสมหรอืไมวาเมอืงบานไผที่เปนองคกรขนานใหญ

จะตองไปยมืรถที่อื่นมาใช ขอคุณครับทานประธาน 

นายชานล  ธนระพโีชต ิ เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรติ ประธานเวลาทานผูบรหิารอภปิรายไมเห็นมทีานสมาชิกยกมอื

เลย แตเวลาสมาชิกอภิปรายทําไมผูบรหิารไมรอใหอภิปรายใหเสร็จกอนคอย

ยกมอื ขอใหใหเกยีรตทิานสมาชิกดวย ผมไมไดตรีวน สิ่งที่ถามเปนสิ่งที่ไม

เขาใจทัง้นัน้ ประเด็นที่ถามเรือ่งปายยังไมตอบเลยนะครับ ฝากทานช้ีแจงดวย

นะครับ เรยีนทานรองนรศิ ที่ทานบอกวาเด็กนักเรยีนเทศบาล ๑,๐๐๐กวาคน 

ทําไมไมเอารถโคช ครับ ถาเปนเชนนัน้ ผมใหผานครับ นักเรยีนไปศกึษาดูงาน

มันควรจะเปนรถบนิบิัส หรอืรถโคช ไมใชรถตู ๗ นั่ง นะครับ เรยีนทาน     

รองจิระบูรณ วารถกระบะ  ๓ คัน รถเกยีร ๑ คัน  รถโตโยตา  Fortuner     

๑ คัน  รถกระบะ  ๓ คัน มันแทนกันไดหรอืไมครับ กองสาธารณะสุขไดซื้อ

รถ อานเลยนะครับ หนา ๙๑ 

 -พักการประชุม (รับประทานอาหารกลางวัน)  



๒๒ 

 
นางพัชรา ศิรศัิกดิ์กมล  เริ่มตอหนา ๔๑ ที่คุณชานล คุยคางไวตอไปเลยนะคะ  

ประธานสภาเทศบาล  

นายชานล ธนระพโีชต ิ  ทานประธานครับเราคางที่หนา ๔๑ ผมนําเรยีนถามเรื่องของ  

สมาชกิสภาเทศบาล ประโยชนโครงการที่จะจัดซื้อ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท  จะแกไขหรอืไมหรือจะสง

แบบนี้มันเปนการจัดซื้อหรอืจะสรางตามแบบแปรนอันนี้ทวงตงิเพื่อประโยชน

ของเทศบาลในการนําเสนอผูวาราชการจังหวัดเรื่องของงบประมาณ

ประโยชนมันตองถูกนะครับ ทานจะแกหรอืไมแก หรอืจะสงแบบนี้ ครุภัณฑ 

อื่นๆ นะครับทานประธาน 

นายนิวัฒน ปลั่งศิริ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ตามหนาที่ ๔๑   

ในหมวดของเรื่องครุภัณฑอื่นๆ ที่ทานชานลไดถามตอเนื่อง เมื่อสักครูตอน

ทานขาวเที่ยง เปนโครงการจัดซื้อพัสดุ นกึภาพก็เปนแบบนอกดาวนมา

ประกอบเอง สถานตดิตัง้ก็จะอยูรมิรัว้ดานนอกที่เดมิจะแทนการตดิตัง้รูปพระ

สัญญาลักษณที่เปนไมเราก็มคีวามเห็นวาจะไปซื้อสําเร็จแลวก็มาประกอบ

เหมอืนนอกดาวนเปนของสวนครุภัณฑเราตองไปซื้อมาแลวมาตดิตัง้มันก็มี

ประโยชนตามแบบแปรนแผนฝง ตามแบบแปรนเสมอเปนโครงการจัดซื้อจัด

จางเพื่อจะนํามาทําเปนโครงสราง ก็ยังยนืยันนะครับวาเปนครุภัณฑเปน      

นอกดาวนประกอบตดิตัง้ ก็เรยีนใหทราบนะครับวาการใชงบประมาณใน

ขนานนี้เปนเรื่องระเอยีดออนมากตองขอบคุณชานล เปนอยางมาก เรยีนใหที่

ประชุมทราบครับทานประธาน 

นายชานล ธนระพโีชต ิ  ทานประธานครับที่ผมทักทวง เรยีนช้ีแจงนดิหนึ่งผมทักทวงที่เปน  

สมาชกิสภาเทศบาล งบประมาณอันจะทําเรื่องประโยชน แตทานรองนวิัฒนไปพูดถงึเรื่อง

จงรักภักด ีผมภักด๑ี๐๐%ทานลมืพูดถงึประโยชนนะครับทาน ผมทวงตงิเรื่อง

การจัดซื้อตามทองตลาด หรอืทานจะกอสรางเพื่อความม่ันคง ทานซื้อก็บอก

วาซื้อ สรางก็ตองเปนโครงการ ถาทานเขยีนวาเปนโครงการผมคดิวาเปน

โครงการที่ใหญ  อันนี้ตองเรยีนช้ีแจงใหสภาทราบ ผมไมเคยคดิวาจะไม

จงรักภักดผีมทําหนาที่ในวันนี้เพราะมคีวามจงรักภักดเีพื่อใหงบประมาณนัน้

เกดิความคุมคาจรงิๆในการจะผานออกไป เพื่อประโยชนขอบคุณครับ 

นายชานล ธนระพโีชต ิ หนา ๔๒ ครับ  ทานประธานครับ  งบดุลกอสรางจํานวน   

สมาชกิสภาเทศบาล ๕๕๐ ,๐๐๐ บาท โครงการกอสรางหองน้ําหองสวมอาคารหอประชุมประชา

เมอืงไผที่จายเปนกอสรางหองน้ํา หองสวม ทัง้ ๒ ขนาดกวาง ๓๕ เมตร     

ยาว ๓๕ เมตรพรอมระบบไฟฟาระบบประปาสุขาภบิาลรายระเอยีดตามแบบ



๒๓ 

 
แปรนที่เทศบาลกําหนดตามแผนพัฒนา ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตาม

ยุทธศาสตรที่ระเบยีบหนาที่ ๓- ๑๐๘ ที่ผมทักทวงทานเรื่องประปาผมขอ

ทักทวงทานไวกอนเพราะผมรูเรื่องประปาเราจะมีปญหาเรื่องการใชน้ําของ 

ช้ัน ๒ ในช้ัน ๑ ก็มหีองน้ําอยู แลวแตทานจะสรางช้ัน ๒ ก็เปนสิ่งที่ด ีขอเพียง

ระบบจายน้ําใหเพยีงพอในการชะลางถาน้ําไมแรงพอที่จะสงขึ้นขางบนก็จะ

ลําบาก เผ่ือไปใชพรอมกันหลายๆคนปญหาจะเกดิขึ้นกลิ่นจะเหม็น ผมขอทวง

เทานี้กอนโครงการ ๕๕๐,๐๐๐ รวมกับปมน้ําดวยก็จะด ีนะครับ ขอบคุณ

ครับ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  51  ถงึ หนาที่  55  เปนรายละเอยีด 

ประธานสภาเทศบาล  ประมาณการรายจายงบประมาณ  งานบรหิารงานคลัง (กองคลัง)   

  ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  7,859,900  บาท (เจ็ดลานแปดแสน 

  หาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภปิราย 

  ในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญ.คะ  

  -ไมมี- 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  56  ถงึ หนาที่  63  เปนรายงานรายละเอยีด 

ประธานสภาเทศบาล  ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ.  2560   

    2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ซึ่งมอียู 2  งาน   

  ประกอบดวย    

     1. งานเทศกจิ (สํานักปลัดเทศบาล) 

  2. งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภัีย   

     (สํานักปลัดเทศบาล)   

 โดยขอเริ่มจากหนาที ่ 56   ถงึ  หนาที่  59  งานเทศกจิ    

 (สํานักปลัดเทศบาล)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  2,365,100  บาท 

 (สองลานสามแสนหกหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะ  

 อภิปราย ในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญคะ  

 -ไมมี- 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  59  ถงึ หนาที่  63  งานปองกันภัยฝายพลเรอืน 

ประธานสภาเทศบาล และระงับอัคคภัีย   (สํานักปลัดเทศบาล)  ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น   

 6,988,600  บาท  (หกลานเกาแสนแปดหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน)   

 มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญคะ  

 -ไมมี- 



๒๔ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  64  ถงึ หนาที่  79  เปนรายงานรายละเอยีด 

ประธานสภาเทศบาล ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  

 พ .ศ. 2560  ในแผนงานที่  3.  แผนงานการศกึษา  ซึ่งมีอยู  3  งาน   

 ประกอบดวย   

1. งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา (กองการศกึษา)  

2. งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา (กองการศกึษา) 

3. งานศกึษาไมมกีําหนดระดับ   (กองการศกึษา)   

    โดยขอเริ่มจากหนาที่  64  ถงึ  หนาที่  70    งานบรหิารทั่วไป 

 เกี่ยวกับการศกึษา  (กองการศกึษา)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น   

 33,137,800  บาท (สามสบิสามลานหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดรอย 

 บาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญคะ  

นายชานล ธนระพโีชต ิ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องของกอง

การศกึษาผมมขีอสงสัยคอืเรื่องงานบรหิาทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษาเรื่องงาน

บรหิารบุคคล เรื่องเงนิเดอืนประจําครูพนักงานเทศบาลตัง้ไว ๓,๖๑๓,๙๐๐ 

บาท  เพื่อจายเปนเงนิเดอืนพนักงาน  สวนที่ ๒ เงนิเดอืนครูเทศบาลตัง้ไว

๑๗,๖๕๙,๙๐๐ บาท จายพนักงานครูเทศบาลทัง้สิ้น ๖๐ อัตรา ประเด็นที่

สงสัยคอืนี้ครับทานงบประมาณครูเมื่อป ๕๙ มอียูแค ๔๕ อัตราแลวตัง้ไวที่

๑๓,542,๐๐๐ บาท วันนี้ในแผนพัฒนารางพัฒนาป ๖๐ อัตราพนักงานครู

เพิ่มขึ้นมาอกี ๑๕ อัตรา นัน้หมายความวากองการศึกษาจะมกีารวาจาง

อัตราเพิ่มขึ้น จากป ๕๙ เปน ๑๕ อัตรา ถาเปนบุคลากรครูมีความรูกับ

เยาวชนผมยนิดมีากกับเทศบาลที่ทานเพิม่ ๔๕ อัตรา ป ๕๙ ถาตัง้เพิ่มขึ้นมา

สวนตางมันอยูที่ ๔,๕๗๙,๐๐๐ บาท ขอเรยีนถามแสดงวามกีารประกาศรับ

อัตราพนักงานครูเพิ่มอกี ๑๕ อัตราใชหรอืไมครับ สวนที่ผมสงสัยคอื        

เงนิวทิยฐานะของพนักงานครูตัง้ไวที่ ๑,๖32,๐๐๐ บาท  เงินวทิยฐานะ

พนักงานเทศบาล ตัง้ไว ๔๒,๐๐๐ บาท  เปนเงินวทิยฐานะของศกึษานเิทศก

อัตราเดอืนละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา ทานครับที่ผมถามมขีอ

เปรยีบเทยีบปงบประมาณป ๕๙  ถาตัง้เงินวทิยฐานะพนักงานครูเทศบาล  

ตัง้ไวที่๑,๓๒๑,๒๐๐ บาท สวนตางจากปนี้ ตัง้เอาไว๑,๖๓๒,๐๐๐บาท 

แปลวาเรามคีรูที่ไดรับเงนิวทิยฐานะเพิ่มขึ้นจํานวนกี่อัตราครับ ที่สงสัยเรื่อง

รับพนักงาน ถามกีารประกาศรับมกีารสอบผมวาก็ดนีะครับ สวนที่ผมทวงตงิ

ก็เพื่องบประมาณใหเกดิประโยชนอยางสูงสุดกับเทศบาลและพี่นองประชาชน

ชาวบานไผนะครับทาน  ผมถามทานหลายขอยังไมช้ีแจง สวนที่ผมมขีอสงสัย



๒๕ 

 
อกีอยางครับทาน คอืรางกฎ ๑๕ คอืคาตอบแทนพนักงานจางของพนักงาน

จางทั่วไปตัง้ไว ๓,๕๘๔,๕๐๐ บาท 

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ขึ้นขัน้ตามคาตอบแทน

ผลการปฏบิัตงิานพเิศษของพนักงานจางที่มผีลระดับงานดขีึ้นจาก ๓%     

เปน ๕% ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนัน้ตามประกาศการปฏบิัตงิานของ

เจาหนาที่ ครูดูแลเด็กจํานวน ๘ อัตรา ผูชวยเด็กจํานวน ๕ อัตรา ครูสอนเด็ก

อนุบาล ๑ อัตรา พนักงานขับรถจํานวน ๒ อัตรา ผูชวยบรรณารักษ จํานวน 

๑  อัตรา ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๒ อัตรา เจาหนาที่นักวชิาการ    

๑ อัตรา ผูชวยกจิกรรมจํานวน ๑ อัตรา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ๑ อัตรา    

ผมรวมแลว ๒๒ อัตราครับทาน แตป ๕๙ ทานตัง้ไว ๑๗ อัตราใน

งบประมาณ ๒,๕๒๓,๐๐๐ บาท แตปนี้เพิ่มเปน ๒๒ อัตรา ๓,๕๘๔,๕๐๐ 

บาท บวกลบแลวตางกันอยูที่ ๑,๐๕๑,๕๐๐ บาท ผมสงสัยวาบุคคลกรกอง

การศกึษาเพิ่มขึ้นหลายอัตรา กอนประกาศทานทราบหรอืไมวามกีารประกาศ

รับพนักงานเพิ่ม  ผมเรยีนวาเปนการเพิ่มในอนาคตเพราะงบประมาณนี้เปน

งบประมาณอนาคตจะไปใชในงานงบประมาณตอไป ฝากทานนะครับถาทาน

ประกาศรับในอําเภอวาทานทราบกันทั่วหรอืไม บุคคลกรไหนที่จบสายครู

เพื่อที่จะสอบบรรจุขอฝากไว เปนสิ่งที่ดเีราจะไดคัดสรรเจาหนาที่ เปน

พนักงานครูที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ ขอบพระคุณครับ  

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  70  ถงึ หนาที่  77  งานระดับกอนวัยเรยีนและ 

ประธานสภาเทศบาล   ประถมศกึษา  (กองการศกึษา)  ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น   

   25,923,100 บาท (ยี่สบิหาลานเกาแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งรอย 

   บาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญทานชานลคะ 

นายชานล  ธนระพโีชต ิ เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

หนา ๗๗ ครับทานประธาน ขอความช้ีแจงจากผูบรหิารที่ถามไปแลว     

เรื่องโครงการสรางสิ่งปลูกสราง ที่ปลูกสรางสาธารณูปโภค โครงการ

กอสรางสระวายน้ําพรอมหลังคาคลุม พูดถงึคากอสรางสระวายน้ํา ขนาด   

๕ x ๑๐  เมตร ลกึประมาณ ๐.๖-๑.๒ เมตร โดยพื้นและผนังปูดวยกระเบื้อง

เซรามคิ  ร่ัวเปนกศน.ในระบบไฟฟาแสงสวางระบบประปาสุขาภบิาลศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ที่เทศบาลเมอืงบานไผ จัดทําแผนพัฒนาสามป ตัง้แตป 

๒๕๕๖๐-๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตรที่ ๕ หนา ๓ / ๕๔ โครงการที๔่๓ จํานวน 

๘๐๐,๐๐๐ บาท  ผมเรยีนอยางนี้ครับทานที่ผมถามผมเห็นดดีวยกับทานที่จะ

สรางแตเปนหวงอยางยิ่งในความปลอดภัย ผมยอมรับวาไมไดดูรายละเอยีด



๒๖ 

 
ทัง้หมดวามปีระตูเปด-ปด หรอืไม เวลาพักเที่ยง มคีวามปลอดภัยแคไหน

เพราะเปนศูนยเด็กเล็ก ลกึ ๑.๒ เมตร มันสูงกวาเด็กโอกาสที่เด็กจะตกน้ําม ี

ผมพูดไวเพื่อใหทานทราบไวถงึความปลอดภัย เพราะไมทราบวาระบบ

น้ําประปาเปนอยางไร การฆาคลอรนีมไีม สิ่งที่จะตามมาคอืเรื่องของเช้ือโรค 

ในสังคมก็จะมโีรคตาแดง ตรงนี้ผมฝากใหผูบรหิารชวยดูแลดวยหลังจากที่

ทานดําเนนิการกอสรางสระวายน้ําเสร็จเรยีบรอยใหความปลอดภัยจัดเวร

ยามดู เพราะผมเช่ือวาเด็กก็คอืเด็กนะครับไมรูวาลกึหรอืไมแลวก็วายน้ําไม

เปนก็จะเกดิอันตราย ขอฝากไวนะครับ ขอบคุณครับ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  78  ถงึ หนาที่  79  งานศกึษาไมกําหนดระดับ 

ประธานสภาเทศบาล  (กองการศกึษา)  ตัง้งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  1,460,000 บาท 

  หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้ 

  หรอืไม  ขอเชิญทานรองนรศิคะ 

นายนรศิ อนิรคําแหง   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศบาล         ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

 ขอขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกยีรตกิารเรยีนถามในเรื่องตางๆเกี่ยวกับกอง

 การศกึษาชวงแรกไมตอบ เพราะของกองการศกึษามาถงึหนา ๗๙ นะครับ 

 ขอบคุณสําหรับขอทวงตงิจรงิๆทานไมไดตัง้คําถามเลยแตเปนการทวงตงิในการ

 สนับสนุนตามที่ทานประธานสภาพูด ความจรงิไมตองตอบก็ไดแตตองลุกมาช่ืน

 ชมทานชานลไดหวงใยวาการสรรหาบุคคลนัน้ทําไมตองสรรหา และตองสรรหา

 ใหด ีตองสรรหาแนนอนครับเพราะตอนนี้ทางโรงเรยีนมกีารพัฒนาอาคารเรยีน

 ที่ไดงบประมาณมาก็เกอืบเสร็จทุกอาคารแลว หองเรยีนทัง้หมดก็มเีพิ่มขึ้น

 กระบวนช้ันเรยีนก็มถีงึช้ันมัธยมศึกษาปที่๖ ในโรงเรยีนเทศบาล ๑ ในปจจุบัน

 พนักงานครูก็ขาดอยู ๕ อัตรา ประกาศแลวรวมทัง้ศกึษานเิทศดวยก็ยังไมมมีา

 สมัคร ดังนัน้จงึเห็นไดวาพนักงานปจจุบันขาดอัตรากําลัง ในอนาคตที่เพิ่ม

 หองเรยีนขึ้นมาก็จะตองมนีักเรยีนเพิ่มขึ้นจงึตองมกีารเพิ่มของอัตราพนักงานครู

 เพื่อประสทิธภิาพในการทํางานของเทศบาลเมอืงบานไผ ใหไดอัตราครูตรงกับ

 จํานวนนักเรยีนซึ่งเปนเกณฑอัตราที่เขากําหนดไว จงึไดดําเนนิการประกาศ

 เพื่อที่จะรับโอนในโอกาสตอไปกอนที่จะไปประกาศรับในป ๖๐  แลว ทานตอง

 ผานใหเพื่อที่จะสรรหาในการรับโอนตอไป ในปงบประมาณ ๖๐ ในการสรรหา

 นัน้ไมสามารถใหนาย ก นาย ข นาย ค นัน้เลอืกเอามาไดตองเปนไปตามกฎ

 กรมสงเสรมินัน้เปนผูกําหนด เพราะถาสรรหาไมถูกตองก็เปน การทุจรติ จากที่

 สปฐ.สรรหาไมถูกตองก็ถูกระงับ นัน้ละที่ทานชานลเปนหวง เราตองสรรหาครู

 ที่มคีุณภาพตามที่ทานหวงใยแนนอน ดังนัน้ตามที่มกีําลังเพิ่มมันก็ตองเพิ่ม



๒๗ 

 
 เงนิเดอืนไปตามลําดับ การจายก็ตองจายจรงิในเมื่อมตีัวตนของคนนัน้มา

 ทํางานแลวการตัง้งบประมาณมารองรับเปนเรื่องที่มเีหตุผล ถาไมตัง้ไวรอรับมี

 คนมาจะเอาเงินที่ไหนจายทําอยางไรครับ ผมวาสภาไมไดรับผิดชอบรวมนะครับ

 ตรงนัน้คนที่สรรหานะครับรับผิดชอบ ทานตองรับผิดชอบรวมตัง้แตเริ่มตน  

 นะครับตองผานอนุมัตใิหมกีารเปดอัตรารองบประมาณที่จะจางได และเงนิอกี

 ตัวหนึ่งที่เรยีกวาเงนิวทิยฐานะเปนไปตามววิัฒนาการความกาวหนาตาม

 กฎหมายพระราชบัญญัตกิารศกึษากําหนดใหครูตองมวีทิยฐานะ ครูที่ไมม ี  

 วทิยฐานะเรยีกวาครูเฉยๆอยางครูที่เปนศน.ก็เปนศน.เฉยๆ ก็ไมไดเงินอัตรา  

 คอื ๓ ,๕๐๐ บาท แตเมื่อคุณไดชํานาญการก็ไดเพิ่มพรอมเงนิคาตอบแทนตาม

 เกณฑที่กฎหมายกําหนดแลวถาเปนช้ันเช่ียวชาญก็จะไดเพิ่มขึ้นตามลําดับนี้  

 คอืเงนิจะตองจายใหผูประสบผลสําเร็จในหนาที่ครู ขออนุญาตนําเอารายช่ือ

 คุณครูโรงเรยีนเทศบาล ๑ ๓๗ คนตอนที่ผมเขามาคุณคน เปนรายงาน

 รายละเอยีดจบปรญิญาโทถงึขัน้มหาบัณฑติเปนบรหิารการศกึษาทัง้หมด 

 ๑๒ คน ปรญิญาตรงนัน้ไมไดหมายถงึจะไดคาวริยิฐานะนะครับ คุณตองผาน

 การประเมนิการทําผลงานทางวชิาการเพื่อเสนอขอรับรองศาสตรทางการ

 เรยีบรอยประกาศใหคุณเปนวทิยฐานะ ผูประกาศตองเปนผูที่มอีํานาจ เทศบาล

 เมอืงบานไผประกาศใหไมได เมื่อประกาศทานก็จะไดคาตอบแทนนัน้ๆ  ปจจุบัน

 นี้ครูเหลอือกีเพยีง ๔ คน จาก ๓๗ คน ที่ยังไมไดปรญิญาโท คดิดูสคิรับวา

 เพิ่มขึ้นเทาไรความรูความสามารถของครูเทศบาลเราดังนัน้สิ่งที่เปนแรงจูงใจ

 ใหกับประชาชนม่ันใจในโรงเรยีนครูที่ระดับปรญิญาโท ที่กําลังจะทําวทิยฐานะ

 กันถวนหนา ซึ่งเราตองสงเสรมิใหเขามคีวามกาวหนาในอาชีพนี้ คอืสิ่งที่เกดิขึ้น

 มานี้ คุณชานลตัง้ขอสังเกตสําหรับสระวายน้ํานัน้ทานก็บอกไววาสนับสนุนแต

 ใหระมัดระวัง  2 อยางคอืความปลอกภัย  ๒ คอืความปราศจากน้ําที่มกีาร

 บําบัดความสะอาดน้ําไมใหน้ําสกปรกที่ทําใหลกูๆไดรับผลกระทบตดิเช้ือ ระบบ

 ระเบยีบที่จะตองบรหิารจัดการรักษาความปลอดภัยใหเกดิขึ้นนัน้ตองมขีึ้น

 แนนอนครับเมื่อมสีระวายน้ํา  และทานอนุมัตเิรื่องนี้ผาน ทางโรงเรยีนก็จะไป

 เตรยีมการเพื่อไปวางระเบยีบวธิกีารใชสระวายน้ํา อะไรที่ไมปลอดภัยผอ.ก็จะ

 เปนผูดูแล ครูที่อยูศูนยก็ตองชวยกัน ครูโรงเรยีนก็ตองชวยดูเวรยามก็ตองมี

 แนนอน และที่สําคัญอาจจะมีการเพิ่มคนที่มคีวามรูความสามารในการสอน

 เรื่องวายน้ําเพื่อสอนใหลูกหลานไดเรยีนรูการวายน้ําปองกันตัวเพื่อไมใหเกดิ

 การจมน้ําอันตรายตอชีวติของเขา ซึ่งสถติใินการจมน้ําตายนัน้เปนที่ราบกันโดย

 ทั่วกันแลววาประเทศไทยวามักมเีด็กจมน้ําบอย ถาเราไดเรยีนรูในเบื้องตนผม

 คดิวาประเด็นจุดนี้ก็เปนจุดขายอยางหนึ่งที่จะทําใหประชาชนศัทธาในโรงเรยีน



๒๘ 

 
 ของเทศบาลเรา ทําไมเราตองวางไวที่โรงเรยีนเทศบาล ๒ ขออนุญาตขยาย

 ความใหฟงเพิ่มเตมิดังนี้ ที่นี้โรงเรยีนเทศบาล ๒ไดใชรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ดวยกัน ขณะเดยีวกันรถที่เราจะหาใชกันนี้ละครับก็จะไดมโีอกาสนําเด็กๆจาก

 โรงเรยีนอื่นๆจัดตารางมาเรยีนซึ่งจะตองมกีารถายทอด ถายเทไปรับและ

 ปองกันอันตราไดดวยตนเองในอนาคต สําหรับในการบรหิารจัดการน้ําไมใหตดิ

 เช้ือนัน้มกีารบรหิารจัดการในตัวอยูแลวครับ ขอบคุณครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  79  ถงึ หนาที่  95  เปนรายงานรายละเอยีด 

ประธานสภาเทศบาล  ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. 2560  ในแผนงานที่  4.  แผนงานสาธารณสุข  ซึ่งม ี 4  งาน   

  ประกอบดวย   

1. งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)  

2. งานโรงพยาบาล     (กองสาธารณสุขฯ)  

3. งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณอื่น (กองสาธารณสุขฯ)  

4. งานศูนยบรกิารสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)  

 โดยขอเริ่มจากหนาที่  79   ถงึ  หนาที่  82   งานบรหิารทั่วไป 

 เกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น   

 2,496,900  บาท (สองลานสี่แสนเกาหมื่นหกพันเการอยบาทถวน)   

 มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญ คุณชานล คะ 

นายชานล ธรนะพโีชต ิ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล    ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขอเรยีนถามนะครับหนา 

      ๘๔ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูพกิารและอา 

      สมัครพลศกึษาตัง้ไว๕๐๐ ,๐๐๐ บาท เพื่อตัง้ไวจายศกึษาดูงานการอบรมโดยมี 

      คาใชจายดังนี้ คาจายเหมารถยนต ที่พัก คาสถานที่ เบี้ยเลี้ยง คาของที่ระลกึ  

      คาพธิกีาร คาสัมนาคุณ  คาวทิยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม  

      คากระเปา คาวัสดุประกอบการการอบรม คาปายประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร

      สิ่งพมิพ คาใชตางอื่นๆที่จําเปนในการทัศนศกึษาดูงานและการฝกอบรม  

      (แผนพัฒนา๓ ปพ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๕๖๒ )เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิที่๑  

      ตามยุทธศาสตรที่ ๖ หนาที๓่-๖๐ โครงการ ๑๙  ๖๐๐ ,๐๐๐ บาท รวมเปน  

      ๑ ,๖๐๐,๐๐๐ บาท ทานครับโครงการนี้ หมายถงึ การศึกษาในโครงการผูสูงอายุ

      และดูแลผูพกิารตางๆอสม. นัน้หมายถงึวาปนี้  ๓ กลุมนี้จะไดเดนิทางไปทัศนศกึษา

      ดูงาน สิ่งที่หวงใยคอืการเดนิทาง เพราะจํานวนคนืที่จะไป มันเยอะเพราะจะม ี

      ปญหาตางๆไมวาจะเปนการเขาหองน้ําในโครงการเหลานี้ และการเดนิทางไปแตละ

      เที่ยวใหไดเกดิความรู ไมวาทัง้ ๓ โครงการที่ไดกลาวอางไปแลวนี้ ไดดูจากเทศบาล  



๒๙ 

 
      อื่นที่เราไดไปศกึษาดูงานแลวถาดเีจาหนาที่ที่ควบคุมไป ก็ไปเรยีนรูสิ่งนัน้กลับมา 

      ดูแลพัฒนาคนพกิารของคุณที่เทศบาลเมอืงบานไผ และ อสม.อันนี้ขอฝากไวตาม

      โครงการนี้ครับทาน ขอเรยีนถามและเห็นดูดวยทานจะทําโครงการใน ๓ โครงการ  

      ผมคงตองขออนุญาตทานประธานตอเลยนะครับ หนา ๙๑ ครับทาน  

      เรื่องคาครุภัณฑยานพาหนะขนสงบรรทุกดเีซลดับเบลิแค็บ ๔ ประตู ที่จายเปนคา

      จัดซื้อรถบรรทุกดเีซลดับเบลิแค็บขนาน ๑ตัน เครื่องสามลอปรมิาณก็บอกถูก       

      ไมตํ่ากวา ๒ ,๔๐๐ลติรซซี ี จํานวน ๑ คัน เปนกะบะสําเร็จรูปผูโดยสารบอกวาเปน  

      ดับเบลิแค็บ ๔ ประตู ราคารวมพรอมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษสีามติ จัดซื้อตาม

      บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.๒๕๕๘(แผนพัฒนา ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

      แกไขเพิ่มเตมิแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ ๖ หนา ๑๘ โครงการที่ ๗ เปนการ 

      เพิ่มเตมิ ผมเรยีนช้ีแจงตัง้แตชวงนัน้ไปแลววาเทศบาลจะมกีารจัดซื้อรถที่ผมกลาว  

      นัน้ก็คอืช้ีใหเห็นวาโครงการนี้เรามกีารจัดซื้อรถกองสาธารณสุข ความเขาใจวาใน

      เทศบัญญัตมิกีารจัดซื้ออยูในโครงการอันนี้เรยีนใหทราบที่ผมไมไดอานใหฟงเพราะ  

      ทานประธานไดเบรกผมไวมันคนละเรื่องผมก็เลยตองเรยีนช้ีแจง ตอเลยนะครับ  

       ๙๑-๙๒ เรื่องครุภัณฑศาสตรหรอืการแพทยขออนุญาตอานเฉพาะหัวขอนะครับ  

      เปนโครงการจัดซื้อยูนคิทําฟน  ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท คงจะเปนอุปกรณทําฟนตามใน 

      ระเบยีบมันเยอะ คงไมอาน ขอเรยีนถามวา ทานเบกิไปแลวจะตัง้ตรงไหน ประชาชน  

      จะใชบรกิารไดอยางไร มเีจาหนาที่บุคคลกรการแพทยหรอืเปลาครับ เพราะผม  

      ไมไดจบแพทยไมรูหรอกวาตองทําไรบาง แตผมทวงตงิวาเมื่อซื้อมาแลวประชาชน  

      ไดใชงานหรอืไม ขอบคุณครับ  

นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศบาล      ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

ในสวนของหนา ๘๔  ขอตอบไปเลยทั้ง ๓ โครงการเลยนะครับ ไมวาจะเปนเรื่อง

ของการศกึษาดูงาน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ผูพกิาร และ อสม. ผูสูงอายุ ตอบ

ทเีดยีวเลยนะครับ ทานคงจําไดเมื่อเดอืน หรอื ๒ เดอืนเศษที่ผานมา ทานสมาชิก 

ทานผูบรหิารและกองฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกองวชิาการเราก็พาคณะกรรมการ

ชุมชนกลุสตรแีมบานไปศกึษาดูงานทัง้หมดก็เปน ๓ ทศิ การไปแตละครัง้แตละเมอืง

เราก็จะไป 

ที่เราทํา MOU ในเรื่องตางๆ ก็ตองขอบคุณที่ทานชานล ไดกังวล กอนหนา

การศกึษาดูงานเรากลับมาก็จะมแีตบนวา เงินไมพอ แตเที่ยวนี้ไมมนีะครับ เสยีดาย

ทานชานลตดิภารกจิไมไดไปดวย ตองเรยีนนะครับวาทัง้ ๓  โครงการนี้ที่เราจะไป

เปนการตัง้งบประมาณโครงการไว ก็อาจจะมกีารเดนิทางถาผานสภา ดูแลวนาจะ

ประมาณเดอืนพฤศจกิายน ก็กรณผีานรางวันนี้นะครับ แตถาไมผานก็ไมไดไปนะ



๓๐ 

 
ครับทัง้ ๓ โครงการ สวนเรื่องรถนะครับ ที่จัดซื้อเปนรถแค็บ ๒ ตอน วัตถุในการ

จัดซื้อนะครับเราจะเอาไปใชที่ศูนยบรกิารรวมตลาด ๔ ซึ่งของเดมิเรามรีถจาก

โรงพยาบาลบานไผพรอมคนขับมาสนับสนุนภารกจิของศูนยตลาด ๔ ซึ่งมี

ผูรับบรกิาร ที่จะตองนอนโรงพยาบาล ทัง้นี้ทางโรงพยาบาลบานไผไดขอรถพรอม

คนขับคนื ผมเองตองมาขอยมืรถกองคลังพรอมคนขับ ซึ่งทานก็ทราบดนีะครับวา

กองคลังมภีารกจิเยอะ แตตอนนี้ก็ตองขอไปชวยที่โนน สภาพรถก็ดูไมไดเลย ตอนนี้

ศูนยบรกิารสาธารณสุขเราเปนเชิงรุกนะครับเราตองมกีารขนเวชภัณฑออกไป

ใหบรกิารประชาชน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบสวนใหญก็จะเปนในเขตเทศบาลเมอืง

บานไผเรา ปรากฏวาตอนนี้ทางกองคลังก็จะขอรถคนื หรอืกรณรีถคันนัน้ทานก็

ทราบนะครับวามันสภาพย่ําแยขนานไหนอายุไมนอยกวา ๒๐ ปขึ้นไป ทําประกันซื้อ

วัสดุเครื่องมอืแพทยอันนี้ก็จะนําไปไวที่ศูนยตลาด ๔ ศูนยบรกิารรวมนะครับซึ่งเรา

มหีองเรยีบรอยแลวนะครับ เชิญแวะดูไดนะครับ สวนเรื่องแพทยชํานาญการ

เบื้องตนก็ตองขอสนับสนุนจากางโรงพยาบาลกอนแลวเราก็คงจะเปดกรอบในอัตรา

ตอไป ตองยอมรับนะครับเราคงไมเอาเรื่องเสรมิความงามคงเปนเรื่องของการรักษา

เพราะตอนนี้เรามโีครงการรองรับตลาด ๔ อยู บุคลากรตองมแีนนอนครับ แตคงจะ

หายากนดิหนึ่งนะครับ ชวงนี้ก็คงตองใชบุคคลากรทางโรงพยาบาลบานไผกอนเรยีน

ใหทานสมาชิกไดทราบตามนี้นะครับ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  82  ถงึ หนาที่  85  งานโรงพยาบาล 

ประธานสภาเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  2,511,400 บาท 

 (สองลานหาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)  มสีมาชิกทานใด  

 จะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

 -ไมมี- 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  85  ถงึ หนาที่  87  งานบรกิารสาธารณสุข 

 ประธานสภาเทศบาล และงานสาธารณสุขอื่น  (กองสาธารณสุขฯ)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น   

 544,000 บาท  (หาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน)  มสีมาชิก 

 ทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

 - ไมมี- 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  87  ถงึ หนาที่  95  งานศูนยบรกิาร

ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)   ตัง้งบประมาณรายจายทั้งสิ้น   

 3,899,300 บาท (สามลานแปดแสนเกาหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน)   

 มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

 - ไมมี- 



๓๑ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  96  เปนรายงานรายละเอยีดประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล การรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560          

 ในแผนงานที่  5.  แผนงานสังคมสงเคราะห  ซึ่งมีอยู  1  งาน  คอื 

 งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห  (กองสวัสดกิารสงัคม)  

 ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  810 ,000  บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)   

 มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

 -ไมมี- 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  97  ถงึ  หนาที่  104  เปนรายงานรายละเอยีด 

ประธานสภาเทศบาล ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ. 2560  ในแผนงานที่  6.  แผนงานเคหะและชุมชน  ซึ่งม ี  

 4  งาน  ประกอบดวย 

1. งานไฟฟาถนน  (กองชาง)  

2. งานสวนสาธารณะ  (กองชาง)  

3. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล(กองชาง,กองสาธารณสุขฯ) 

4. งานบําบัดน้ําเสยี  (กองชาง)  

โดยขอเริ่มจากหนาที่  97  ถงึ  หนาที่  99    งานไฟฟาถนน 

 (กองชาง)  ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  13,421,900  บาท  

 (สบิสามลานสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน)   

 มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญคะ  

นายชานล  ธนระพโีชติ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล    ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนา๙๙ นะครับ 

      เงนิอุดหนุนสวนราชการขยายเขตไฟฟาตัง้ไวที่ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน 

      คาขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามที่การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอ

      บานไผแจงรายละเอยีดกจิกรรมของรัฐหรอืเปนการอุดหนุนเมื่อดําเนนิการอื่นๆตาม

      แผนงบประมาณ ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ตามยุทธศาสตรที่๔ หนา๔๓ โครงการ

      ๑๐  เงนิอุดหนุนคาขยายเขตประปาในเขตเทศบาลประปาอําเภอบานไผแจง 

      รายละเอียดของรัฐอุดหนุนแผนพัฒนา ๓ ป  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร

      ที่ ๔ หนา ๔๒ โครงการที๙่ จํานวน ๑๕๐ ,๐๐๐ บาท ผมไดตดิตามเขตขยาย 

      ประปาโดยเฉพาะชุมชนยิ่งยง ที่ไดรับการปฏบิัตกิอสรางขยายเขตไปแลว  

      โดยเฉพาะยิ่งยงซอย ๖ ทราบขาววาเสร็จแลว แตผมไดรับการรองเรยีนยิ่งยงซอย 

      ๗ ,๘ วาเมื่อไหรจะมาทํา ฝากทานทัง้ ๒ โครงการ ประมาณ ๑๗๐ ,๐๐๐ เศษๆ ถา

      จําไมผิด ขอทวงตงินดิหนึ่ง แผน ๓ ป ขอใหทานแกไข ในเรื่องงบประปาและไฟฟา 



๓๒ 

 
      แผนพัฒนาเทศบาลสามป หนา ๓-๒ ขอใหทานไดไปแกไขผมเทยีวกับงบประมาณ

      ป 25๕๗,25๕๘,25๕๙  การขยายเขตโครงการที่ ๙  โครงการขยายเขตประปา 

      พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัง้ไว ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท  ป 25๕๙  ตัง้ไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ป 25๕๘ 

      ตัง้ไว ๑๕๐ ,๐๐๐ บาท ป 25๕๗  ตัง้ไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ป 25๕๙ อยูหนา ๙๖ 

      ทานดูนะครับ ป 25๕๘ อยูหนา ๙๗ และป 25๕๗ อยูหนา ๑๐๙ การขยายเขต

      โครงการไฟฟาป 25๖๐ นี้ เปนแผนผังที่ทานตัง้ไว ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ป 25๕๙   

      หนา ๙๖ ทานตัง้ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ป 25๕๗ ทานตัง้หนา ๙๙ ทานบอกวา 

        ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท  ตัง้แค ๓๐๐,๐๐๐ ครับ ป 25๕๗ หนา ๑๐๙  (ป 255๗  

      ๕๐๐๐๐๐ บาท  แตตัง้แค ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท) รบกวนแกไขใหถูกตองตามเทศ 

      บัญญัต ิสวนโครงการอื่นคงไมทวงตงิทาน ขอคุณครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  99  ถงึ หนาที่  101  งานสวนสาธารณะ  

ประธานสภาเทศบาล (กองชาง)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  4,329,600 บาท   

 (สี่ลานสามแสนสองหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะ  

 อภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

นายชานล ธนระพโีชต ิ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนางบลงทุนคาครุภัณฑ

 และยานงานพาหนะโครงการซื้อรถยนตบรรทุกขนาน ๒ ตัน ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน 

 รายละเอยีด ดังนี้ รถยนตบรรทุกขนาน ๓ ตัน ๖ ลอปรมิาณกระบอกฉดีไมตํ่ากวา 

 ๓ ,๐๐๐ ซซี ีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๕,๐๐๐กโิลกรัม พรอมกระบะและ

 เครื่องปรับอากาศซื้อตามบัญชีมาตรฐานะครุภัณฑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนพัฒนา

 เทศบาลสามป  พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ แกไขเปลี่ยนตามยุทธศาสตรที่ ๗ โครงการที่ 

 ๔  เรื่องของยานพาหนะเปนสิ่งที่จําเปนผมเห็นดวยถาทานจะซื้อแลวรถประเภทนี้ได

 ใชงานแนนอน การเตบิโตของตนไมในหนาฝนมันจะเปนทุกพื้นที่ในชุมชนทัง้ ๓๙ 

 ชุมชน อยากใหทานซื้อรถใหเกดิประโยชนสูงสุดแลวตองออกไปดูแลพี่นองประชาชน

 ทัง้ ๓๙ ชุมชน ขอบคุณครับ   

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  101  ถงึ หนาที่  109  งานกําจัดขยะมูลฝอย 

ประธานสภาเทศบาล และสิ่งปฏกิูล  (กองชาง,กองสาธารณสุขฯ)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น   

 19,173,400 บาท (สบิเกาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) 

 มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญ คุณชานลคะ 

นายชานล ธรนะพโีชติ   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  หนา ๑๐๓ ครับทาน 

 ประธาน  เรื่องการจางเหมาบรกิารตางๆกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตัง้



๓๓ 

 
 งบประมาณไว ๑๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ตัง้ไวคาคนงานบุคคลภายนอก คาทําเนยีม

 ตางๆ คารถโดยสาร คาเย็บปกหนังสอื คาจางเหมาบรกิารตางๆ ที่ทางประปา  

 คาจางแรงงาน อุปกรณสิง่ของตางๆและจางเหมาบรภิารกจิที่เกี่ยวกับกอง

 สาธารณสุขจัดขึ้นถนนทางเทาทําความสะอาดตลาด และคาตอบแทนผูควบคุม      

 ที่ตองเรยีนถามป 25๕๙ ตัง้งบประมาณไวที่ ๕ ,๙๐๐,๐๐๐ บาท  แตปนี้ตัง้เปน 

 ๑๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันมสีวนตางอยูที่ ๑,๒๗๒,๘๐๐ บาท เนื้อหาเดยีวกันสาระ

 เดยีวกันในงบประมาณป ๕๙ ผมมองวาในงบประมาณนี้มันใชจายในสํานักงานเปน

 หลักคาบุคลากรถาเปรยีบเทยีบเจาหนาบุคลากรที่มอียูแลว บคุลากรตองเพิ่มขึ้น

 หลายคนเพื่อในอยูในงบประมาณ ๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาแรงวันละ ๓๐๐ บาทตอคน 

 เดอืนก็ ๙ ,๐๐๐ บาท สวนตางทานหารพนักงานไดเพิ่ม ๒ คน ที่ผมถามเพราะเห็น

 งบประมาณมากกวาปที่  ๑ ,๒๐๐,๐๐๐ บาทเนื้อหาที่ผมอานเปนเนื้อหาเดยีวกันกับ

 ปงบประมาณ ป25๕๙  ที่นี้ทานเพิ่มขึ้นมาผมไมเขาใจวาทําไมคาวัสดุอุปกรณที่ผม

 อานในชวงเชานัน้และทานนายกและคณะผูบรหิารยังไมไดใหคําตอบ การจางแตละ

 กองมันมเีงนิเพิ่มขึ้นมา ผมเลยตองถามครับทาน ถาจะจางคนทานตองประกาศให

 ชัดเจนในการประกาศรับ พนักงานทําความสะอาด ถาไดคนทําความสะอาดมาอยาง

 ตัง้ใจบางคนอาจคดิวาเปนงานตํ่าแตจรงิๆไมใชครับมันเปนงานที่มเีกยีรเพราะบางคน

 เปนคนทําสกปรก แตเขาเปนคนทําความสะอาด ที่ผมอานนี้ผมตัง้ของสังเกตถาทาน

 เพิ่มพนักงานทานบอกเลยครับวาจะมกีารจัดตัง้งบประมาณไมใชรับหูรับตาจาง

 พนักงาน ถาทานจะจางพนักงานเพิ่มในสวนของการศึกษาทานตองใหรายละเอยีด

 กับผมในการที่ผมสอบถามเพื่อความกระจางใหพี่นองประชาชนใหทราบนะครับ    

นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ  เ รยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานครับคุณชานล  เรื่อง

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งงานบรกิาร๗ ,๑๗๒,๘๐๐ บาท เรยีนทานประธานอยางนี้นะ

 ครับ ในสวนของสาธารณสุขที่ตัง้ไวสวนใหญก็เนนหนักในเรื่องของการจางเหมา

 บริการ สังเกตไดวาตอนนี้ถนนทุกสายสะอาดจนกระทัง้วาเราไดรับรางวัลหลาย

 รางวัลในเรื่องความสะอาดทัง้ระดับภาค  สวนหนึ่งก็มาจากคาแรงที่ปรับขึ้น จากเดมิ

 คาแรงจางเหมาบรกิารอยูที่ ๖ ,๖๐๐ บาท ไดปรับมาเปน ๗,๒๐๐ บาท  ในปจจุบัน 

 สวนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นก็จะม ีในสวนของคาเบี้ยประกันภัย และสวนตางๆรวมไปถงึ

 คากจิกรรมตางๆพเิศษ กรณทีี่หลายทานทราบนะครับก็คอืการทาํงานในเรื่องทํา

 ความสะอาดเรามคีาลวงเวลาคารายละเอยีดตางๆที่คาบรหิารจัดการ รวมทัง้คา

 จัดการสิ่งปฏกิูลตางๆ กอนที่จะไปถงึไซนขยะ เพราะฉะนัน้งบประมาณตรงนี้ที่

 เพิ่มเตมิเขามาเพราะภาวะจําเปนในสวนของปรมิาณของขยะมากขึ้น เพราะเรามขียะ

 สะสมรวมทัง้อปท.ตางๆ วันหนึ่งรวม ๔๐ ตัน ซึ่งกอนหนานี้บุคคลากรเราก็ไมพอเรา



๓๔ 

 
 พยายามเบยีดเสยีดใหเพิ่มมากขึ้นแมกระทัง้คนทายรถขยะก็ตองเพิ่มขึ้น งบประมาณ

 ที่ตัง้ไวก็กราบเรยีนนะครับจรงิๆเคยเรยีนนอกรอบกับทานสมาชิกเมื่อสัปดาหที่แลวก็

 ยังยนืยันขอมูลเดมินะครับ วามันเปนอยางนัน้จรงิๆรายละเอยีดตามที่ทานเห็น 

 นะครับ เราช้ีแจงกันไดในเรื่องจางเหมาบรกิารที่มันเพิ่มเตมิขึ้นมาเนื่องจากมกีาร

 ปรับคาแรงและเพิ่มคนงาน ขออนุญาตช้ีแจงครับขอบคุณครับ  

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  109  ถงึ  หนาที่  110  งานบําบัดน้ําเสยี 

ประธานสภาเทศบาล (กองชาง)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  1,810,200 บาท   

 (หนึ่งลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองรอยบาทถวน)   

 มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

 -ไมมี- 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  110  ถงึ  หนาที่  116  เปนรายงาน

ประธานสภาเทศบาล รายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  

 พุทธศักราช  2560  ในแผนงานที่  7.  แผนงานสรางความเขมแข็ง 

 ของชุมชน  ซึ่งม ี 2  งาน  ประกอบดวย 

1. งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(กองสวัสดกิารสงัคม) 

2. งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

(กองสวัสดกิารสงัคม) 

 โดยขอเริ่มจากหนาที ่ 110  ถงึ  หนาที่  112    งานบรหิาร 

 งานทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสวัสดกิารสงัคม) 

 ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  3 ,403,700  บาท  (สามลานสี่แสน 

 สามพันเจ็ดรอยบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม    

 -ไมมี- 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  113  ถงึ หนาที่  116  งานสงเสรมิและ  

ประธานสภาเทศบาล สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (กองสวัสดกิารสงัคม)  ตัง้งบประมาณรายจาย 

 ทัง้สิ้น 3,800,000  บาท  (สามลานแปดแสนบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะ 

 อภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญคุณสงศักดิ์ คะ 

นายสงศักดิ์  เกยีรตปิกรณ  เ รยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  หนา ๑๑๔  โครงการ 

 ฝกอบรมและพัฒนาศกึษาดูงานมขีอสังเกตครับ ในปงบประมาณป ๕๙ ตัง้

 งบประมาณไว๓๐๐ ,๐๐๐แตปนี้ตัง้ไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยากฟงคําช้ีแจงจาก    

 คณะผูบรหิารหรอืผูที่เกี่ยวของ ขอบคุณครับ  



๓๕ 

 
นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ    เ รยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ในสวนของหนา๑๑๔   

 ที่มทีานสมาชิกสอบถาม วาโครงการฝกอบรมและพัฒนาศกึษาดูงานเชิงปฏบิัตกิาร  

 รายละเอยีดตามเนื้อความของทานสมาชิกทําไมเปน ๑ ,๗๐๐,๐๐๐บาท ขอเรยีน 

 นะครับวางบประมาณของป ๕๙  เราตัง้ไวอยูที่กองวชิาการในเรื่องดานการศกึษาดู  

 งานของประธานชุมชน กลุมสตรแีมบานคณะกรรมการชุมชน ครัง้นี้เรากลับมาตัง้ไว  

 ที่กองสวัสดกิารก็เปนการโอนงบประมาณมาตัง้จาย สําหรับกองสวัสดกิารตัวเลข  

 เดมินะครับตัง้ไวงบที่ ๒๐๐ ,๐๐๐ บาทโอนขามกองมาอกี๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให 

 กองวชิาการเปนผูรับผิดชอบโครงการดังกลาวที่ทานสมาชิกถานํามาอภปิรายเมื่อ  

 สักครูครับ 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  117  ถงึ  หนาที ่ 119  เปนรายงาน

ประธานสภาเทศบาล รายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําป  

 งบประมาณ พ.ศ. 2560  ในแผนงานที่  8.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 

 นันทนาการ  ซึ่งม ี 2  งาน  ประกอบดวย 

1. งานกฬีาและนันทนาการ  (กองการศกึษา)  

2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (กองการศกึษา)  

  โดยขอเริ่มจากหนาที่  117  ถงึหนาที่  118  งานกฬีาและนันทนาการ   

 (กองการศกึษา)   ตัง้งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  550,000  บาท   

 (หาแสนหาหมื่นบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม   

 ขอเชิญ คุณชานล คะ 

นายชานล ธนระพโีชต ิ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  หนาที๑่๑๘ ศาสนาและ

 วัฒนธรรมทองถิ่นในเรื่องหมวดคาใชซอยรายจายเกี่ยวกับคาใชจายเกี่ยวกับการ

 ปฏบิัตกิารราชงานประเพณวีัฒนธรรม ๑ ,๒๕๐,๐๐๐ บาท  

โครงการที่ ๑ งานวันปใหม จํานวนเงนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

โครงการที่ ๒ งานวันสงกรานต ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

   โครงการที่ ๓ งานลอยกระทง จํานวน ๔๐๐ ,๐๐๐ บาท  

โครงการที่ ๔ จัดงานแหเทยีนพรรษา ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

โครงการที่ ๕ จัดงานบุญกุมขาวใหญ ๕๐,๐๐๐ บาท  

งานงบประมาณแผน ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตรที่ ๗  

 



๓๖ 

 
 หนา ๓-๓๖ โครงการที๙่ ผมเรยีนทานประธานอยางนี้นะครับในโครงการที่จัด

 งานวันสงกรานตซึ่งในป 25๕๙ ทางเทศบาลไดจัดงบประมาณเพื่อสงเสรมิการจัด

 ขบวนแหใหกับชุมชน ๓ ชุมชนตอ ๖ ,๐๐๐ บาท รวม ๓๙ ชุมชน เปนเงิน      

 ๗๘ ,๐๐๐ บาท ประชาชนหลายชุมชนถามไมมงีบหรอื ผมบอกวามงีบอยูในป ๕๙ มี

 งบประมาณ อยู ๖๐๐ ,๐๐๐ บาท มเีงินงบประมาณตัง้ ๖๐๐ ,๐๐๐ บาทแตทําไมให 

 ๓ ชุมชน ตอเงนิ ๖๐๐๐ บาท ผมขอเรยีนในที่ประชุมอยางนี้ ๖๐๐ ,๐๐๐  บาท      

 หักชุมชนละ ๘ ,๐๐๐ บาท ๓๙ ชุมชน ยอดที่เหลอือยูที่๕๒๖ ,๐๐๐ บาท  แตปนี้ตัด

 อยูที่ ๔๕๐ ,๐๐๐ บาท ก็มขีบวนแหในวันสงกรานตถามวากังวนหรอืไม แตละชุมชน

 โดยวธิกีารใชเงนิอยางไรที่เราจะอุดหนุนใหกับชุมชนในการจัดขบวนแหโดย

 งบประมาณที่ถูกตอง และเหมาะสมขอเรยีนวาเราถูกตัง้คําถามจากชาวบานทัง้ ๓๙ 

 ชุมชนวาทําไมไดนอย  แคนี้คาแตงตัวก็ยังไมพอ สิ่งเหลานี้คํานวณแลวตาม

 งบประมาณที่ตัง้ทําอยางไร ทําใหถูกตองตามระเบยีบเบกิจายงบประมาณ และ

 ชุมชนสามารถไปแตงตัวไดจัดขบวนแหได ขบวนแหมแีตรถพี่นองประชาชนมี

 สวนรวมเปนขบวน อันนี้ขอนําเรยีนทานผูบรหิารนะครับฝากทานผูบรหิารดวย ทํา

 โครงการที่ผมกลาวทัง้หมดฝากทานดวยขอบคุณครับ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  118  ถงึ หนาที่  119  งานศาสนาวัฒนธรรม 

ประธานสภาเทศบาล ทองถิ่น  (กองการศกึษา) ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  1 ,750,000  บาท   

 (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้   

 -ไมมี-  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  120  ถงึ  หนาที่  126  เปนรายงาน

ประธานสภาเทศบาล รายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  

 พุทธศักราช  2560  ในแผนงานที่  9.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 ซึ่งม ี 2  งาน  ประกอบดวย 

1. งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) 

2.  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   (กองชาง)  

 โดยขอเริ่มจากหนาที่  120  ถงึ  หนาที่  122    งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ 

 อุตสาหกรรมและโยธา  (กองชาง)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  

 2 ,511,200  บาท (สองลานหาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)   

 มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญ........................คะ  

 ไมมี 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  122  ถงึ หนาที่  126  งานกอสรางโครงสราง 

ประธานสภาเทศบาล พื้นฐาน  (กองชาง)   ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  8,462,000 บาท   



๓๗ 

 
 (แปดลานสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภปิราย  

 ในสวนนี้หรอืไม  ขอเชิญ คุณชานล คะ 

นายชานล ธรนะพโีชต ิ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ไมไดจะทวงนะครับ  

 เพยีงแตหนาที่๑๒๖  มโีครงการถนน กศร ทอระบายน้ําที่ชํารุด ซอยยิ่งยง ซอย ๘ 

 จํานวน ๒๗๐ ,๐๐๐ บาท เรยีนอยางนี้นะครับวาซอย ๘  ผมคาดหวังไววาการขยาย

 เขตประปาให ขยายกอนหรอืวาจะตัง้โครงการกอนฝากทานผูบรหิารดวยนะครับ  

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน เรื่องโครงสรางพื้นฐาน  

 ทางคณะผูบรหิารทําดานงบประมาณมาของป ๖๐ ที่ทานสมาชิกไดอภิปรายมา  

 ตัง้แตปแรกๆในป ๕๙เราไดงบประมาณมา๓๗ , ๐๐๐,๐๐๐ บาท คอืการทํา 

 โครงสรางพื้นฐานที่ทางผูบรหิารไดแจกแจงมาแตละเขต ใหทานสมาชิกดูความ  

 เดอืดรอนของพี่นองประชาชน โครงสรางพื้นฐานทัง้หมดใหทางสมาชิกเปนผู  

 กลั่นกรอง ถามโีอกาสมันตกหลนหายก็ตองขอโทษทานสมาชิกดวยนะครับเรื่อง  

 โครงสรางพื้นฐาน ขออนุญาตพัฒนาตอนะครับแตตอนนี้ผูบรหิารแจงใหทานสมาชิก  

 ประมาณ ๘๔๐ ,๐๐๐ เศษๆ แตทานไมตองเปนหวงวาจะเปนการทําแลวทําอกี 

 นะครับคณะนี้ไมมนีะครับ จะทําอะไรกอนเราตองวางแผนจะไมมทีําแลวขุด ทําแลว  

 ขุดไมมนีะครับ  ตองขอขอบคุณทานสมาชิกชานลที่เปนหวงประชาชน คณะผูบรหิาร  

 จะดําเนนิการตามแบบแผนครับ ขอบคุณครับ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  126  ถงึหนาที่  128  เปนรายงานรายละเอยีด 

ประธานสภาเทศบาล ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.2560  ในแผนงานที่  10.  แผนงานการพาณชิย  ซึ่งม ี 1 งาน คอื  

 งานโรงฆาสัตว  (กองสาธารณสุขฯ)  โดยเริ่มจากหนาที่  126  ถงึ   

 หนาที่  128  ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  966,600  บาท  

 (เกาแสนหกหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภปิราย  

 ในสวนนี้หรอืไม    

 -ไมมี- 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ตอไปตัง้แตหนาที่  128  ถงึหนาที่  136  เปนรายงานรายละเอยีด 

ประธานสภาเทศบาล ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ. 2560  ในแผนงานที่  11.  แผนงานงบกลาง  ซึ่งม ี 1 งาน   

 คอื งบกลาง  (สํานักปลัดเทศบาล)  โดยเริ่มจากหนาที่ 128 ถงึ หนาที่  136     

 ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น  51 ,848,800  บาท (หาสบิเอ็ดลานแปดแสน 



๓๘ 

 
 สี่หมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)  มสีมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้  

 หรอืไม    

 -ไมมี-  

นายสงศักดิ์ เกยีรตปิกรณ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน มขีอสงสัยในเรื่องการ      

 ใชจายของ สปสช.ป พ.ศ.๒๕๕๙ งบประมาณ    ๑ ,๓๐๐,๐๐๐ บาท ปนี้ตัง้งบไว 

 ๘ ,๐๐๐,๐๐๐กวา อยากเรยีนถามวาตัง้ไว๒,๐๘๙,๘๐๐ บาท ปที่แลวตัง้ไว 

 ๑ ,๓๐๐,๐๐๐ บาท คดิเปนเปอรเซ็นต ๕๐ % ผมสอบถามไปยังเจาหนาที่แลวเปน

 ชวยโรงเรยีนและวัดอยากทราบวาชวยวัดเทาไร โรงเรยีนเทาไรอนันี้เราก็ชวยอยูแลว

 ถาโครงการนี้นําไปชวยอกีจะซ้ํากันหรอืไมผมเห็นดวยกับโครงการ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท 

 ตามที่ตัง้ไวในป 25๕๙ และในป 25๖๐ ก็ตองไวเชนเดยีวกัน ขอความกรุณาช้ีแจง

 ใหรับทราบดวย ขอบคุณครับ  

นายนิวัฒน ปลังศิริ    เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานหนา ๑๓๔ นะครับ จากที่ 

 ทานสมาชิกเรยีนถามเรื่องงบ สปสช.นะครับที่ทางเทศบาลจายสมทบ จากเดมิที่ทาน 

 สมาชิกไดอภิปรายไวที๑่ ,๓๙๓,๑๐๐ บาท ๑๐ คูณดวย ๔๕  ตอ ๑ ประชากรที่เรา 

 สนับสนุนจาก สปสช. ครัง้ที่แลวเราสมทบไป๑๐๐ % รวมยอดเสร็จก็ ๒,๐๐๐,๐๐๐  

 กวาบาท ขอเรยีนวางบประมาณที่เราเพิ่มเตมิก็เรยีนทานสมาชิกนะครับในสวนของ  

 อสม.ที่เราสนับสนุนชุมชนละ ๗ ,๕๐๐ บาท คูณดวย ๓๙ ชุมชนยอดเงนิก็ตกเปน  

 ๓๐๐ ,๐๐๐เศษบาท ที่ทานบอกวาอุดหนุนวัดและโรงเรยีนอันนัน้เปนเรื่องของ 

 กจิกรรมดานศาสนาไมไดเกี่ยวในเรื่องของสุขภาพ จรงิๆที่เราสนับสนุนเปนเรื่องของ  

 สุขภาพภาวะเสี่ยงในกลุมของโรคตางๆ ขณะนี้เราก็มชีมรมที่ตัง้ขึ้นมาใหมนะครับ ไม  

 วาจะเปนชมรมผูประกอบการอาหารทัง้ตลาด ๑ ๒ ๓ และก็ชมรมผูประกอบการ  

 รานอาหาร เราตองดงึเขามาในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาตทิัง้หมดเพราะทุก  

 วันนี้เปนนโยบายของทางรัฐบาลในเรื่องการสรางเสรมิสุขภาพ เพราะฉะนัน้เราตอง  

 ขยายผลไปทุกองคกรที่อยูในเขตเทศบาลไมวาจะเปนชมรมแอรบคิตางๆไมวาจะเปน  

 ทัง้ ๓๙ ชุมชน ที่เราไดจัดสรรงบประมาณไปให เราก็ใชจายอยางเต็มที่และคุมคา ที่  

 สมาชิกหลายทานก็ออกมาไปดวยกันก็มกีารตอยอดขยายผลเรามกีารบรหิารจัดการ  

 ในทุกๆดาน เพราะฉะนัน้เรื่องความเปนอยูดานสุขภาพเราเอาใจใส คณะผูบรหิาร  

 และสมาชิกชวยกันอยางเต็มที่ก็ไมไดมอีะไรมากเกนิเลย อยางที่เรยีนใหทราบวามันมี  

 ความจําเปนที่เราจะตองขยายผลในสวนนี้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพลานามัย  

 โดยเฉพาะตอนนี้เรากําลังจะยกเมอืงเราเปนเมอืงอาหารสะอาดรสชาตอิรอย ตอนนี้  



๓๙ 

 
 ตลาด ๒ ก็จะเสร็จแลว ตลาดไนทก็จะเสร็จแลวทัง้หมดนี้ก็จะเปนชมรม  

 ผูประกอบการอาหารทัง้หมดเราก็จะเชิญเขามาอบรม และก็มอบความรูตอไปก็จะ  

 เปนเรื่องของสุขอนามัยมผีากันเปอน มหีมวก มรีะบบกองทุนใหเขาจะไดเปน  

 หลักประกันใหผูคาผูขาย ฉะนัน้จงึเปนสิ่งจําเปนนะครับที่ในการตัง้งบประมาณใน  

 ครัง้นี้นะครับ ขอบคุณ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    เมื่อจบสวนที่  2  แลว ดฉิันขอตอในสวนที่ 3  งบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล รายจายเฉพาะการ  งบประมาณรายจายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล  

 เทศบาลเมอืงบานไผ ประจําปงบประมาณพุทธศักราช  2560     

 ซึ่งเริ่มจากหนาที่  137  ถงึ  หนาที่  143  ตัง้งบประมาณรายรับไว   

 15,520,500 บาท (สบิหาลานหาแสนสองหมื่นหารอยบาทถวน)  

 ประมาณการรายจาย  13,992,450 บาท (สบิสามลานเกาแสน 

 เกาหมื่นสองพันสี่รอยหาสบิบาทถวน)  มสีมาชิกสภาเทศบาลทานใด  

 จะอภปิรายรายจายของสถานธนานุบาลหรอืไม ขอเชิญ คุณชานลคะ  

นายชานล  ธนะะพโีชติ  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธาน  ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนาที่ ๑๔๒ นะครับมขีอ

 สงสัยในงบรายจายอื่นๆ นะครับ ๕ ,๕๕๖,๒๐๐ บาท และสวนอื่นๆคาใชจายหมวด

 บรกิาร ๕๖ ,๒๐๐ บาท เงินตัวนี้บํารุงทองถิ่น ๓๐% ทัง้หมด จายใหทางเทศบาล

 บานไผใหเปนโบนัส รวมถงึอื่นๆทัง้จายที่ ๓๐ %  ของกําไลสุทธ ิตัง้จายจากกําไรสุทธิ

 ป พ.ศ. ๒๕๕๘ การดําเนนิการของสถานธนานุบาล ๕๐ % จํานวนเงนิ 

 ๒ ,๗๕๐,๐๐๐ บาท ทัง้หมดสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงบานไผมเีงนิหมุนเวยีนของ

 สถานธนานุบาลที่ตัง้รายจายไว ๕๐ % ของกําไลสุทธ ิตัง้จายไวที่กําไลสุทธปิ พ.ศ.

 ๒๕๕๙  เปนเงนิรางวัล ๒๐%สําหรับจายใหเจาหนาที่พนักงานสถานธนานุบาลและ

 พนักงานกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นทัง้หมดตัง้ไวที่ ๒๐ % ของกําไรสุทธ ิ

 ตัง้จายกําไรสุทธพิ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ,๑๐๐,๐๐๐บาท กลับมาที่เงินบํารุงทองถิ่น

 ๓๐ % ทัง้หมด จายใหทางเทศบาลบานไผ ๓๐%  ของกําไรสุทธ ิ ตัง้จายจากกําไร

 สุทธปิ พ.ศ. ๒๕๕๘   ทานครับยอนหลังไปตัง้ ๒ ป ยอด ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาทแตวา

 คุณดําเนนิการตามสถานธนานุบาลนัน้ ๕๐ % ทานคดิหลักสุทธปิ พ.ศ.๒๕๕๘ เงิน

 กําเหน็ดรางวัลทานคดิกําไรสุทธ ิป๒๕๕๙ กําไรมทีัง้ป 25๕๘ และ 25๕๙ ไม

 ชัดเจน มกีารจัดงบประมาณกันอยางไร ผมอานแลวที่ผมสงสัยเพราะปพ.ศ.เปนป 

 25๕๘ และ  25๕๙ และอกีโครงการเปน พ.ศ.๒๕๑๙  ๓ ป  รวมกันมา

 งบประมาณเปนยอด ๕ ,๕๖๒,๒๐๐ บาท ผมสงสัยทานประมาณการอยางไร   

 ในระบบที่ผมทราบการทํางานตัง้แต ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ถงึมถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ทานไมไดระบุกําไลสุทธ ิเอาแตยอดรวมดอกเบี้ยรับจํานําแตผมไมอานนะครับ ยอด



๔๐ 

 
 รวม ๖ ,๙๗๘,58๙ บาท หลุด ๑,๒๒๘๘๐ บาท รายจาย ๔,๑๔๗,๖๓.๑ บาท  

 ทานไมมกีําไรสุทธ ิทานสามารถทําไดเทศบัญญัตแิปรเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน ผม

 อานแลวสงสัยกําไรสุทธขิองป ๕๘ และป ๕๙ ขอใหทานช้ีแจงดวยครับวาทานใช

 ตรงไหนในการจัดงบประมาณ แตความเขาใจของผมมันตองเปนป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ทัง้หมด ไมใชม ี๕๘ และ ๕๙ งบนี้รางนี้ถูกแลวทานตองสงรายงานจังหวัด แตทาน

 ใหผมอานเรยีนนะครับประโยคหลายประโยคหลายโครงการมันไมผานเลยทวงตงิ

 ทานผมถอืวาผมทําหนาที่ใหทานสวนหนึ่งในการตามโครงการตางๆที่จะออกไปใน

 การใชงบประมาณ ทานทําใหสมาชิกอานแลวก็เห็นดดีวยสวนไหนที่ใชงบประมาณ

 ตองมกีารตัง้กระทูถามเปนเรื่องปกตขิองสมาชิกที่ตองทําหนาที่ขอเรยีนแคนี้แลวให

 ทานตอบคําถามที่ไดเรยีนถามทาน ขอบคุณครับ 

นายเปรมศักดิ์ เพยียุระ    เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขออนุญาตใหคุณสุวัฒน 

 เทาใหม ที่เปนผูจัดการสถานธนานุบาลเมืองบานไผไดช้ีแจง กรณผิีดพลาดอยางไร

 คุณสุวัฒน เทาใหม อาจจะไดช้ีแจงเพิ่มเตมิ สวนที่เปนขอทวงตงิที่เปนประโยชนก็รับ

 ไปพจิารณา ขออนุญาตทานประธานครับ  

นายสุวัฒน เทาใหม    เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

ผจก.สถานธนานุบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน สําหรับขอทวงตงิ

 ของทานสมาชิกนะครับ เงินงบบํารุงทองถิ่น ๓๐ % กําไลสุทธทิี่จายจาก ป พ.ศ.

 ๒๕๕๘ ผมขออนุญาตวาพมิพตัวเลขผิดนะครับทาน  เปนป พ.ศ ๒๕๕๙ นะครับ 

 เงนิบํารุงทองถิ่น ๓๐ % ครับเปน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ตัวเลขผิดขออนุญาตแกไข 

 ตัวเลขนะครับ สวนที่ทานถามวากําไลผมขออนุญาตรวม ๓ ปเลยนะครับ กําไรสุทธิ

 ของโรงรับจํานํา ป 25๕๖ จํานวนเงนิ  ๔ ,๖๑๐,๓๓๒.๔๙ บาท ป 25๕๗  

 กําไรสุทธ ิ๓ ,๙๙๘,๕๐๙.๙๑ บาท ป 25๕๘  กําไรสุทธ ิจํานวน  

 ๔ ,๖๘๑,๕๒๖.๒๑ บาท  

นายชานล ธนระพโีชต ิ   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขอบคุณครับทาน 

 ประธานสิ่งที่ผมทวงตงิทานจะไดทําใหมันถูกในขอความตางๆนี้มันถูกตองความ 

 เขาใจของเราก็ถูกตอง ที่ทวงตงิเพราะผมอานแลวทําใหผมสับสน ก็ตองถามเพื่อให

 เกดิความชัดเจนการจัดสรางงบเทศบัญญัตทิี่จะตองใชเงิน ๒๓๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ทวงตงิ เพราะเปนงบประมาณที่มาก ที่ที่ทวงตงิที่พูดไปผมเช่ือวาอันไหนที่เปน 

 ประโยชนทานจะยนิดปีฏบิัตหิรอืไมก็ไมเปนไร ผูอํานวยการกองฝายจะแกไขที่ผม 

 เสนอทวงตงิใหในวาระตอไป ทาตรวจสอบใหมันชัดเจนถาการเงินวิ่งก็แสดงวาทาน



๔๑ 

 
 ใชงานเงนิตรงนี้ออกไปมันเปนงบประมาณทัง้หมดครับถาแกไขก็ตองมาแกทัง้หมด

 เอกสารทัง้หมดตองทําใหมทัง้หมดมันก็เปนคาใชจายที่เราเสยีไปโดยที่ไมมผีล  

 นะครับผมเรยีนไว วันนี้ ผมอาจเปนคนที่ถามเงนิงบประมาณที่มันเปนตัวเลขที่เยอะ 

 ผมตองเรยีนช้ีแจงวาผมทําหนาที่ ที่ทําใหเกดิความโปรงใส โดยเฉพาะทานนายกฯ 

 คณะผูบรหิารทานไดแถลงแลววาการทํางานตองมกีารตรวจสอบมคีวามโปรงใสใน

 การทําคาใชจายสามารถตรวจสอบไดไมวาจะเปนภาคเอกชนหรอืสมาชิกสภา

 เทศบาลที่อยูในสภาแหงนี้ ที่สามารถตรวจสอบได ผมเรยีนดวยความเคารพก็ขอให

 ทานพจิารณา ขอบคุณครับ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล      ในสวนหนาที่  144  ถงึ  หนาที่  181  เปนการแจงตัวเลข  

ประธานสภาเทศบาล แตละแผนงานทั้ง  11  แผนงาน  ในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

 ประจําปงบประมาณพุทธศักราช  2560  มสีมาชิกสภาเทศบาลทานใด 

 จะอภปิรายหรอืไม  

    -ไมมี- 

นายนิวัฒน ปลั่งศิร ิ  ขออนุญาตทานประธาน และที่ประชุมนะครับ ขณะนี้ในที่ประชุมเปน

รองนายกเทศบาล ชวงสุดทายแลวในเรื่องของการขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณ  

 รายจายประจําปพ.ศ. ๒๕๖๐ในระเบยีบวาระที่ ๑ ถารับหลักการ มสีมาชิกถามกรณี

 ในวาระที๑่ ถารับหลักการมทีานสมาชิกหลายทานไดอภปิรายไวหลายโครงการเปน

 ประโยชนสําหรับทองถิ่นของเรา ขอเรยีนนะครับวาทัง้หมดรางเทศบัญญัตปิ ๖๐ 

 เปนรางรางเดยีวนะครับเปนงบประมาณประจําป กรณทีี่ลงมตริางเทศบัญญัตถิาจะ

 รับรางก็ตองรับรางทัง้หมด หรอืถาไมรับก็ไมรับทัง้หมด  ถาไมรับรางก็แสดงวาตก

 ทัง้หมดที่ประชุมกันมาทัง้วันก็ไมมปีระโยชน แตถามบีางโครงการที่ทานยังไมแนใจ

 เราก็ยังมกีารประชุมในระเบยีบวาระที่ ๒  ไมนอยกวา ๓ วันเพื่อจะใหคณะกรรมการ

 ไดตรวจสอบ ถาดูแลวโครงการไหนไมมปีระโยชนก็ขอแปรญัตต ิเพื่อนําไปสูการ

 อภิปรายในวาระที่ ๒ กอนที่จะลงวาระที่ ๓ ลงมต ิกจ็ะเปนประโยชนอยางยิ่ง เกดิ

 วันนี้เสยีงขางมากไมรับรางทานประธานสภาก็ตองนําเสนอทานผูวาราชการจังหวัด 

 ทางจังหวัดก็จะตัง้กรรมการ ๓ ฝาย ประกอบดวยฝายบรหิาร ฝายสมาชิกและก็ฝาย

 จังหวัด ก็จะดูวาทําไมเทศบัญญัตไิมผานก็จะมกีารนําสูสภาอกีรอบหนึ่ง ถาเขาสภา

 ในรอบที่ ๒ ยังไมผานอกีโดยที่วางบประมาณก็ถูกตองหมดตรวจสอบไดตาม

 ระเบยีบของกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นวาดวยกรณงีบประมาณไมผาน

 สภาถงึ ๒ ครัง้ก็จะไปสูดุลพนิจิของสวนกลางกระทรวงมหาดไทย ทางมหาดไทย

 อาจจะเห็นชอบมตีัวอยางที่ชนบทก็มกีารยุบสภา ขอเรยีนนะครับเปนความรู 

 เล็กๆ นอย ๆจากผมเอง กรณยีุบสภาก็ใชงบประมาณของป ๕๙ ในสวนคาตอบแทน



๔๒ 

 
 เงนิเดอืนก็คงไมมโีครงการตางๆ สรางพื้นฐาน สิ่งปลูกสรางก็ไมม ีขอเรยีนทําความ

 เขาใจ ขอคุณครับ 

นายชานล ธนระพโีชติ   ขออนุญาตทานประธานผมขอทวงที่ผมพูดไวทายๆเรื่องการตัง้

สมาชกิเทศบาล คณะกรรมการแปรรางเทศบญัญัตแิทนทานจําลอง  ทศทศิ ซึ่งทานบอกไววาในวาระ

 ทายนี้ทานจะเสนอการจัดตัง้กรรมการแทนผูที่เสยีชีวติไปแลวขอโหวต

 คณะกรรมการกอนนะครับ ผมขออนุญาตทวงกอนขอบคุณครับ  

นายจิรนันท เกยีรตชัิยพัฒน  เรยีนทานประธานครับ ผมขอเสนอใหบันทกึดวยวาใครรับราง

สมาชกิเทศบาล เทศบัญญัตบิาง และใครไมรับรางเทศบัญญัตคิรับ ขอบคุณครับ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล       เมื่อทานสมาชิกไดอภปิรายงบประมาณในแตละสวนจนครบ 

ประธานสภาเทศบาล และพอสมควรแลว ขอเสนอแนะตาง ๆ ของทานสมาชิก ทางผูบรหิาร  

 จะไดรับและนําไปแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนใหทั่วถงึ   

 ครอบคลุมทัง้เขตเทศบาล   ดฉิันจะขอมตทิี่ประชุมสภาแหงนี้ในการลงมติ 

 รับหลักการแหงรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560   

 สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  

 ประจําป พ .ศ. 2560 ในวาระที่ 1  กรุณายกมอืขึ้นคะ  จํานวน ๗ ทาน 

 สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  

 ประจําป พ.ศ.  2560 ในวาระที่ 1  กรุณายกมอืขึ้นคะ  จํานวน ๘ ทาน 

  สมาชิกทานใดไมออกเสยีงรับหลักการรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  

 ประจําป พ .ศ. 2560 ในวาระที่ 1  กรุณายกมอืขึ้นคะ  จํานวน  ๑  ทาน 

มตท่ีิประชุม ไมเห็นชอบ จํานวน  8  คน  เปนเอกฉันท 

 (เห็นชอบ จํานวน  7  คน/ไมออกเสยีง  จํานวน  1  คน)  

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    เมื่อที่ประชุมมมีตรัิบรางหลักการแหงรางเทศบัญญัต ิ

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจายแลว ตามขอ 45 วรรค  3  แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

 วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  (รวมทัง้ที่แกไขเพิ่มเตมิ  

 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2554  ความวา “ญัตตริางขอบัญญัตงิบประมาณจะพจิารณา

 สามวาระรวด เดยีวไมได และในการพจิารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอ 

 คําแปรญัตตไิวไมนอยกวายี่สบิสี่ช่ัวโมง นับแตสภาทองถิ่นมมีตรัิบหลักการแหงราง

 ขอบัญญัตงิบประมาณนัน้” ดฉิันขอใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ดฉิันขอให

 สมาชิกเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลคะ โดยจะใชเวลาในการแปรญัตต ิกี่วันเริ่ม

 จากวันที่เทาไหร ถงึวันที่เทาไหร และประชุมสภาเทศบาล  ครัง้ที่ 2 ในวันที่เทาไหร 

 ขอเชิญสมาชิกเสนอ ความคดิเห็นตอที่ประชุมคะ ขอเชิญทานจริวด ี เจรญิศลิป คะ 

 



๔๓ 

 
นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล   

รองประธานสภาเทศบาล   ผูทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดฉิันขอ 

 เสนอสภาเทศบาลแหงนี้  ขอเสนอในการแปรญัตต ิโดยใชเวลาในการ  

 แปรญัตต ิ จํานวน  3  วัน  เริ่มจากวันที่  24-26  สงิหาคม  2559  

 โดยใชหองกจิการสภาเทศบาล  เปนหองแปรญัตต ิและใหมกีารประชุม  

 สภาเทศบาลวาระขัน้แปรญัตตแิละขัน้ลงมต ิในวันที่  29  สงิหาคม  2559   

 เวลา  10.00 น. คะ 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ขอผูรับรองดวยคะ (สมาชิกรับรองถูกตอง)  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนอืจากที่ทานจิรวด ี เจรญิศลิป  ไดเสนอมาแลว 

 หรอืไม (ไมมี) ถาไมม ี ดังนั้น  ดฉิันจะขอมตทิี่ประชุมสภาแหงนี้ ทานใดเห็นชอบให

มกีารแปรญัตต ิจํานวน  3  วัน  นับตัง้แตวันที่  24 –26  สงิหาคม  2559  โดยใชหองกจิการสภา

 เทศบาลเปนสถานที่แปรญัตต ิ และประชุมในวาระที่  2,3  ในวันที่  29  สงิหาคม  

 2559  เวลา  10.00  น. กรุณายกมอืขึ้นคะ  มตทิี่ประชุมเห็นชอบ   

มตท่ีิประชุม เห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตตริางเทศบญัญัต ิ 

 งบประมาณรายจายประจําป 2560  จํานวน  3  วัน  นับตั้งแต 

 วันท่ี  24 -26 สงิหาคม  2559  โดยใชหองกจิการสภาเทศบาล   

 และประชุมสภาเทศบาลในวาระที่ 2,3  ในวันที่  29  สงิหาคม   

 2559  เวลา  10.00 น.    

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล    ตอไปจะขอใหที่ประชุมไดเลอืกสมาชิกสภาเทศบาลเปน 

ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอหารอืที่ประชุมของสภาเทศบาล  จะกําหนดให 

 คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนกี่คน  ซึ่งตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

 วาดวยการประชุมสภาทองถิ่น  ขอ 103  กําหนดใหตัง้ไดไมนอยกวา 3 คน  

 แตไมเกนิ 7 คน  สมาชิกจะกําหนดกี่คนขอเชิญคะ  

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป     ดฉิันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  7  คนคะ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล     ขอผูรับรองดวยคะ (สมาชิกรับรองถูกตอง)  

ประธานสภาเทศบาล  มสีมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรอืไมคะ  ถาไมม ี ตอไปขอใหที่ประชุม  

 ไดเสนอรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 7 คน  ตอที่ประชุมขอเชิญคะ  

 ขอเชิญทาน สาวจิรวด ี เจรญิศลิป  คะ 

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรติ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดฉิันขอเสนอ

 รายช่ือตอไปนี้คะ   



๔๔ 

 
   1. นายภานุมาศ  หลามณี  

      2. นายบุญเหลอื  เรื่องลอื 

          3.  นายชานล  ธนระพโีชต ิ  

              4. นายคําพันธ  สดีอนซาย   

              5. นายจรินันท  เกยีรตชัิยพัฒน  

              6. นายปญญา  บัวแสง 

   7. นางสาวสุมาล ี แถสงูเนนิ  

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ขอผูรับรองดวยคะ (สมาชิกรับรองถูกตอง)  

ประธานสภาเทศบาล    มสีมาชิกทานใดจะเสนอรายช่ืออกีไมคะ  หากไมม ีที่ประชุมถอืวารายช่ือที่เสนอ 

 7  คน ดังกลาว เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมตทิี่ประชุม  

มตท่ีิประชุม เห็นชอบรายชื่อสมาชกิจํานวน  7 คน  เปนคณะกรรมการแปรญัตตริาง 

 เทศบัญญัต ิ ดังน้ี     

  1.  นายภานุมาศ  หลามณี  

           2.  นายบุญเหลอื  เรื่องลอื 

           3.  นายชานล  ธนระพโีชต ิ  

           4.  นายคําพันธ  สดีอนซาย   

          5.  นายจิรนันท  เกยีรตชัิยพัฒน  

           6.  นางปญญา  บัวแสง 

  7.  นางสาวสุมาล ี แถสูงเนิน  
 

ระเบยีบวาระท่ี  5  เรื่องอื่น  ๆ  

    -ไมม-ี  

 

เลกิประชุม เวลา   1๖.00 น  

 

 

(ลงชื่อ)                         ผูบันทึกรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)                       ผูตรวจรายงานการประชมุ                                                     
  (นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท)                      ( กมล  สงวนญาติ ) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                 หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป                                           
 
(ลงชื่อ)                        ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)วาท่ีรอยเอก               ผูตรวจรายงานการประชมุ 
       (นางสุภาภรณ  คําภูเงิน)                                           (วัทธิกร  ทรงยศวัฒนา) 
     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล                ปลัดเทศบาลเมืองบานไผ 
 



๔๕ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล  ขอหารอืในที่ประชุมในระเบียบวาระอื่นๆ  ดฉิันขอใหยกไปในวันที่

ประธานสภาเทศบาล  ๒๙  สงิหาคม  2559  นะคะ  มสีมาชิกทานใดเห็นชอบบางคะ      

    กรุณายกมอืขึ้นดวยคะ  มตทิี่ประชุมเห็นชอบ  วันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  

   ไดประชุมครบตามระเบยีบวาระการประชุมเรยีบรอยแลว รางเทศบัญญัตงิบประมาณ

   รายจายประจําป พ.ศ.2559  ที่ผานวาระรับหลักการไปดวยดคีรัง้นี้  ถอืเปน 

   เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่นของเราใหเจรญิกาวหนา    

   และในวันที่  29 สงิหาคม  2559  เราจะมาประชุมในวาระที่ 2,3  ตอไป  ในวันนี้

   ดฉิันขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรี คณะผูบรหิาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรง 

   เกยีรต ิ ประธานชุมชนทุกทาน  ที่ไดเขามาประชุมและสังเกตการณโดยพรอมเพรยีง

   กัน ในโอกาสนี้ดฉิัน  ขอปดประชุมสภาเทศบาล   

 

เลกิประชุม เวลา   13.00 น  

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4 

 

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล   

รองประธานสภาเทศบาล   ผูทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดฉิันขอ 

 เสนอ สภาเทศบาลแหงนี้  ขอเสนอในการแปรญัตต ิโดยใชเวลาในการ  



๔๗ 

 
 แปรญัตต ิ จํานวน  3  วัน  เริ่มจากวันที่  24 – 26   สงิหาคม  2559 โดย 

 ใชหองกจิการสภาเทศบาล  เปนหองแปรญัตต ิและใหมกีารประชุมวาระ  

 ขัน้แปรญัตตแิละขัน้ลงมต ิในวันที่ 29 สงิหาคม 2559 เวลา  10.00 น. คะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในนามสภาเทศบาลเมอืงบานไผและคณะผูบรหิาร 

ขอตอนรับทาน……………………………………ตําแหนง..........................................  

ตัวแทน.................................... .... 

ทาน………………………………………ตําแหนง.......................................................  

ตัวแทน.......................................... .... 

ทาน………………………………………ตําแหนง.......................................................  



๔๘ 

 
ตัวแทน.......................................... .... 

ทาน………………………………………ตําแหนง.......................................................  

ตัวแทน.......................................... .... 

 ที่ใหเกยีรตเิขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังน้ี  ขอบคุณคะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาท่ี ร.อ.วัทธกิร  ทรงยศวัฒนา      ประกาศเทศบาลเมอืงบานไผ  



๔๙ 

 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ       เรื่อง  เปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป  

 2559 

    ตามมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ   เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล

เมอืงบานไผ   สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป 2559  เมื่อวันที่   

 14  มกราคม 2559   ไดมมีตกิําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัย

ที่ 4 ประจําป 2559  ตัง้แตวันที่  1 สงิหาคม 2559 เปนตนไป  นัน้   

    เพื่อปฏบิัตใิหเปนไปตามความนัยมาตรา 24  แหงพระราชบัญญัติ  

   เทศบาล  พ.ศ. 2496  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  แหงพระราช  

   บัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเตมิถงึพระราชบัญญัตเิทศบาล  

   (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2554   จงึประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ   

  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป 2559 ตัง้แตวันที่  1  สงิหาคม 2559   

   เปนตนไป  มกีําหนดไมเกนิ  30  วัน  

                        จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

     ประกาศ   ณ   วันที่   29  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  

                         (ลงช่ือ)     พัชรา  ศริศัิกดิ์กมล  

                                     (นางพัชรา  ศริศัิกดิ์กมล)  

                                                                   ประธานสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ 



๕๐ 

 
วาท่ี ร.อ.วัทธกิร  ทรงยศวัฒนา กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ผูทรงเกยีรต ิ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   

   วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  รวมทัง้ที่แกไข  

  เพิ่มเตมิ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๘  วรรคแรก     

 กําหนดวา  “ใหสภาทองถิ่นเลอืกพนักงานหรอืขาราชการสวนทองถิ่นของ   

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้  หรอืสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง เปน   

 เลขานุการสภาทองถิ่น  ทัง้นี้  ใหคํานงึถงึความรู  ความสามารถอันจะเปน   ประโยชน

ตอสภาทองถิ่น”  และตามขอ  ๑๓  วธิเีลอืกเลขานุการสภา    ทองถิ่น  ใหนํา

ความในขอ  ๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระท่ี 2 



๕๑ 

 
นายสงศักดิ์  เกยีรตปิกรณ   ผม  ขอเสนอ  ทานภาณุมาศ   หลามณ ี  

สมาชกิสภาเทศบาล   เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 
ระเบยีบวาระท่ี 4 

 

นายเปรมศักดิ์  เพยียุระ   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

นายกเทศมนตร ีผูทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

    ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัต ิ เทศบาลเมอืงบานไผ   

 เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.25 60   

 ฉบับนี้  มาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  

 ในสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป  2559 นี้   

 ซึ่งไดจัดทําคําแถลงงบประมาณประกอบรางงบประมาณรายจายประจําป  

 งบประมาณ  พ.ศ.25 60  ตลอดจนหลักการและเหตุผลแนวนโยบาย 

 การดําเนนิการในปงบประมาณ  พ.ศ.2560  มาดวยแลว  และขอช้ีแจงให  

 ทานประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทุกทานไดรับทราบถงึสถานการณคลงั  

 ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนนิงานในปงบประมาณ  พ.ศ.   

 2560  ดังตอไปนี้ 

   1.  สถานะการคลัง 

        1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป   ดังนี้ 

    1.1.1  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2559  ณ  วันที่  30  มถิุนายน   

 2559  เทศบาลเมอืงบานไผ  มสีภาพการเงิน  ดังนี้  เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น   

 167,056,415.40 บาท  (หนึ่งรอยหกสบิเจ็ดลานหาหมื่นหกพันสี่รอยสบิหา 

 บาทสี่สบิสตางค)   

        1.1.2  เงินสะสม  109,091,282.47  บาท    

 (หนึ่งรอยเกาลานเกาหมื่นหนึ่งพันสองรอยแปดสบิสองบาทสี่สบิเจ็ดสตางค)   

    1.1.3  ทุนสํารองเงนิสะสม  36,209,336.40  บาท    

 (สามสบิหกลานสองแสนเกาพันสามรอยสามสบิหกบาทสี่สบิสตางค)   

       1.1.4  รายการกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได  

 เบกิจาย  จํานวน  1  โครงการรวม  39,000  บาท    

 (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)  

    1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยงัไมไดกอหนี้ผูกพัน    

 จํานวน 8 โครงการรวม 17,496,100 บาท (สบิเจ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นหกพัน  

 หนึ่งรอยบาทถวน)  

        1.2  เงินกูคงคาง  56,598,901.36  บาท   

 (หาสบิหกลานหาแสนเกาหมื่นแปดพันเการอยหนึ่งบาทสามสบิหกสตางค)  
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  2.  การบรหิารงบประมาณในปงบประมาณ  2558 

        1. รายรับจรงิท้ังสิ้น  184,651,151.29  บาท  

 (หน่ึงรอยแปดสบิสี่ลานหกแสนหาหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอยหาสบิเอ็ดบาท  

 ยี่สบิเกาสตางค)  ประกอบดวย  

          - หมวดภาษอีากร     9,815,929.21 บาท  

 (เกาลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันเการอยยี่สบิเกาบาทยี่สบิเอ็ดสตางค) 

        -  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต      

 5,241,422.50 บาท  (หาลานสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่รอยยี่สบิสองบาท  

 หาสบิสตางค) 

        - หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 3,332,936.80 บาท  

 (สามลานสามแสนสามหมืน่สองพันเการอยสามสบิหกบาทแปดสบิสตางค) 

        -หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย          

 1,199,552.97 บาท  

 (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพนัหารอยหาสบิสองบาทเกาสบิเจ็ดสตางค) 

        - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  671,697.00  บาท  

 (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยเกาสบิเจ็ดบาทถวน) 

        - หมวดรายไดจากทุน  ไมมี  

        - หมวดภาษจัีดสรร       103,916,099.81  บาท    

 (หนึ่งรอยสามลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหกพันเกาสบิเกาบาทแปดสบิเอ็ด  

 สตางค)  

       - หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  60,473,513.00  บาท    

 (หกสบิลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยสบิสามบาทถวน) 

       2.   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   

       39,861,985.00 บาท    

(สามสบิเกาลานแปดแสนหกหมื่นหน่ึงพันเการอยแปดสบิหาบาทถวน)   

       3. รายจายจรงิ  จํานวน  176,299,731.65  บาท   

 (หน่ึงรอยเจ็ดสบิหกลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามสบิเอ็ด  

 บาทหกสบิหาสตางค)   

        ประกอบดวย      งบกลาง ยอดรวม  15,328,865.75 บาท  

 (สบิหาลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยรอยหกสบิหาบาทเจ็ดสิบหา 

 สตางค)  
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          งบบุคลากร  (หมวดเงินเดอืน  คาจางประจํา  และคาจาง  

 ช่ัวคราว  ยอดรวม      61,457,171.58 บาท  

 (หกสบิเอ็ดลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเจ็ดสบิเอ็ดบาทหาสบิแปด 

 สตางค) 

        งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ  

 และคาสาธารณูปโภค)   ยอดรวม      58,492,833.93 บาท  

 (หาสบิแปดลานสี่แสนเกาหมื่นสองพันแปดรอยสามสบิสามบาทเกาสบิสาม 

 สตางค)  

       งบลงทุน  (หมวดครุภัณฑ  ที่ดนิและสิ่งกอสราง)  ยอดรวม      

 32,477,355.00 บาท  

 (สามสบิสองลานสี่แสนเจ็ดหมืน่เจ็ดพันสามรอยหาสบิหาบาทถวน) 

       งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) ยอดรวม    -      บาท  

 (ไมมี) 

       งบเงินอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน) ยอดรวม     

 8,543,505.39 บาท  (แปดลานหาแสนสี่หมื่นสามพันหารอยหาบาทสามสบิ  

 เกาสตางค)                

 4.  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

 38,938,697.00 บาท (สามสบิเกาลานเกาแสนสามหมื่นแปดพันหกรอย 

 เกาสบิเจ็ดบาทถวน) 

 5.  มกีารจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่   

 จํานวน   6,430,101.00 บาท (หกลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งรอยหนึ่งบาทถวน) 

 6.  รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน    –   บาท 

 ไมมี  

 3.  งบเฉพาะการ   

   ประเภทกจิการสถานธนานุบาล  กจิการสถานธนานุบาล 

 เทศบาลเมอืงบานไผ      

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2558  มรีายรับจรงิ  14,260,762.59  บาท   

 (สบิสี่ลานสองแสนหกหมื่นเจ็ดรอยหกสบิสองบาทหาสบิเกาสตางค)  

 รายจายจรงิ  9 ,518,232.70  บาท (เกาลานหาแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน 

 สองรอยสามสบิสองบาทเจ็ดสบิสตางค)  

       กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ 105 ,000,000  บาท 

 (หนึ่งรอยหาลานบาทถวน)  
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       ยมืเงินสะสมจากเทศบาล    ไมมี  

       กําไรสุทธิ    4 ,681,526.21  บาท 

          (สี่ลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหารอยยี่สบิหกบาทยี่สบิเอ็ดสตางค) 

        เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2558 

 50,260.01  บาท  (หาหมื่นสองรอยหกสบิบาทหนึ่งสตางค) 

     ทรัพยจํานํา    76,958,300.00  บาท 

       (เจ็ดสบิหกลานเกาแสนหาหมื่นแปดพันสามรอยบาทถวน)  

  4.  ประมาณการรายรับ  ป  2560 

     รายไดจัดเก็บเอง   ยอดรวม      22,091, 000.00 บาท 

 (ยี่สบิสองลานเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 

     รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

      ยอดรวม      108 ,700,000.00 บาท 

 (หนึ่งรอยแปดลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

     รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      ยอดรวม      102 ,209,000.00 บาท 

 (หนึ่งรอยสองลานสองแสนเกาพันบาทถวน) 

     รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น ยอดรวม   

 233 ,000,000  บาท  (สองรอยสามสบิสามลานบาทถวน) 

  5.  ประมาณการรายจาย  ป  2560 

     งบกลาง    ยอดรวม      51,848,800.00  บาท  

 (หาสบิเอ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

     งบบุคลากร              ยอดรวม      80,287,200.00  บาท 

 (แปดสบิลานสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)      

     งบดําเนินงาน     ยอดรวม      72,243,400.00  บาท 

 (เจ็ดสบิสองลานสองแสนสี่หมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) 

 

     งบลงทุน     ยอดรวม      20,029 ,600.00  บาท 

 (ยี่สบิลานสองหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)        

งบรายจายอื่น    ยอดรวม               ไมม ี  บาท  

    งบเงินอุดหนุน  ยอดรวม       8,591,000.00  บาท 

 (แปดลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
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    รวมรายจายจากงบประมาณท้ังสิ้น ยอดรวม       

 233 ,000,000  บาท  (สองรอยสามสบิสามลานบาทถวน) 

  6.  คาใชจายในการบรหิารงานบุคคลตาม  มาตรา  35   

 แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   

 พ.ศ. 2542  คิดเปนรอยละ  24.88 

    จึงเสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป   

 พ.ศ.2560  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  พจิารณาเห็นชอบตอไป 

                                                       (ลงช่ือ)        เปรมศักดิ์  เพยียุระ 

           (ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์  เพยียุระ )  

              นายกเทศมนตรเีมอืงบานไผ  
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ระเบยีบวาระที่ 4 

 

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป   เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรตปิระธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  

 ดฉิันเห็นดวยกับทานประธานสภาเทศบาล  ในการพจิารณาราง  

 เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายเปนสวน ๆ  เพื่อใหเพื่อนสมาชิก  

 ไดพจิารณาไดอยางละเอยีด  รอบคอบ  และเกดิความคุมคาในการ  

 ใชจายเงนิของเทศบาล โดยขอใหพจิารณาใน  สวนที่ 1 จบ   

     ก็ใหผูบรหิารตอบ  และสวนที่ 2  และ 3  ก็ใชแบบเดยีวกัน  คะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 

 

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
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รองประธานสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรติ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดฉิันขอเสนอ

 รายช่ือตอไปนี้คะ  1.  นายภานุมาศ  หลามณี   

            2 .  นายบุญเหลอื  เรื่องลอื 

            3 .  นายชานล  ธนระพโีชต ิ  

            4.  นายคําพันธ  สดีอนซาย   

            5.  นายจรินันท  เกยีรตชัิยพัฒน   

            6.  นางปญญา  บวัแสง 

     7.  นางสาวสุมาล ี แถสูงเนนิ  

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป  ดฉิันขอเสนอ  7  คนคะ 

รองประธานสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    เมื่อทานสมาชิกไดอภิปรายงบประมาณในแตละสวนจนครบ  

ประธานสภาเทศบาล และพอสมควรแลว ขอเสนอแนะตาง ๆ ของทานสมาชิก ทางผูบรหิาร  

 จะไดรับและนําไปแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนใหทั่วถงึ   

 ครอบคลุมทัง้เขตเทศบาล   ดฉิันจะขอมตทิี่ประชุมสภาแหงนี้ในการลงมติ 

 รับหลักการแหงรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป พุทธศักราช   
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 2560   

 สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  

 ประจําป พุทธศักราช  2560 ในวาระที่ 1  กรุณายกมอืขึ้นคะ  จํานวน 

 ................ทาน  

 สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  

 ประจําป พุทธศักราช  2560 ในวาระที่ 1  กรุณายกมอืขึ้นคะ  จํานวน 

 ................ทาน  

  สมาชิกทานใดไมออกเสยีงรับหลักการรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย  

 ประจําป พุทธศักราช  2560 ในวาระที่ 1  กรุณายกมอืขึ้นคะ  จํานวน 

 ................ทาน  

มตทิี่ประชุม    ไมรับหลักการ  

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล กรณไีมรับหลักการ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ    

ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2554  ตามขอ  48  ในกรณสีภา  

ทองถิ่นมมีตไิมรับหลักการแหงรางขอบัญญัตงิบประมาณใหประธานสภาทองถิ่นนํา

ปรกึษาในที่ประชุมสภาทองถิ่น  เพื่อเลอืกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการใน

คณะกรรมการหาขอยุตติามจํานวนที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

นัน้กําหนด  ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ.2569  แกไขเพิ่มเตมิ ถงึ ฉบับ ที่ 

13  พ.ศ.2552  มาตรา  62  ตร ี ประกอบดวยกรรมการจํานวน สบิหาคนโดย

ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 7  คน  โดยใหนําวธิกีารเลอืกในขอ 12  

แหงระเบยีบนี้  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวแจมตไิมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณและรายช่ือกรรมการหาขอยุตฝิายสภาทองถิ่น  ใหผูวาราชการจังหวัด

ทราบ  ดังนัน้ จะขอมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลเลอืกสมาชิกสภาเทศบาลเปน

คณะกรรมการหาขอยุตติามจํานวน 7 คน  มสีมาชิกจะเสนอทานใดขอเสนอขอ

เชิญ 

ทานจิรวด ี เจรญิศิลป  คะ 

 

 

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรติ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดฉิันขอเสนอ

 รายช่ือตอไปนี้คะ  1.  นายนพดล  พลภูเขยีว   

            2 .  นายบุญเหลอื  เรื่องลอื 

            3 .  นายชานล  ธนระพโีชต ิ  



๖๐ 

 
            4.  นายผาน  ไทยรัก   

            5.  นายคําพันธ  สดีอนซาย   

            6.  นายกําพล  ขันธขวา 

     7.  นางสาวสุมาล ี แถสูงเนนิ  

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ขอผูรับรองดวยคะ  รับรองถูกตอง     

ประธานสภาเทศบาล มสีมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนอืจากที่ทานจิรวด ี เจรญิศลิป  ได 

      เสนอมาแลวหรอืไม (ไมมี) ถาไมม ี ดังนัน้  ถอืวา  7  ทาน ไดคัดเลอืก 

      เปน คณะกรรมการหาขอยุติ ตามมตทิี่ประชุมเสนอ  และจะไดเสนอใหผูวา 

      ราชการจังหวัดรับทราบตอไป  

มตท่ีิประชุม เห็นชอบ รายชื่อตอไปน้ี  1.  นายนพดล  พลภูเขยีว  

             2 .  นายบุญเหลอื  เรื่องลอื 

             3 .  นายชานล  ธนระพโีชต ิ  

             4.  นายผาน  ไทยรัก   

             5.  นายคําพันธ  สดีอนซาย   

             6.  นายกําพล  ขันธขวา 

      7.  นางสาวสมุาล ี แถสูงเนิน  

 เปน คณะกรรมการหาขอยุต ิ   

ระเบยีบวาระท่ี  5  เรื่อง  อื่น  ๆ  

นางพัชรา  ศิรศัิกดิ์กมล ในระเบยีบวาระอื่นๆ  ดฉิันขอใหยกไปในครัง้ประชุมคราวตอไป   

ประธานสภาเทศบาล  ในวันนี้ดฉิันขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรแีละคณะผูบรหิาร  ทานสมาชิก  

       สภาเทศบาลผูทรงเกยีรติ   ประธานชุมชนทุกทาน  ที่ไดเขามาประชุมและ 

   สังเกตการณโดยพรอมเพรยีงกันในโอกาสนี้ดฉิันขอปดประชุมสภาเทศบาล   

   

เลกิประชุม     ปดเวลา   13.00 น  

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 

 

นางสาวจิรวด ี เจรญิศิลป  เรยีนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล  ผูทรงเกยีรติ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดฉิันขอเสนอ

 รายช่ือตอไปนี้คะ  1.  นายนพดล  พลภูเขยีว   

            2 .  นายบุญเหลอื  เรื่องลอื 

            3 .  นายชานล  ธนระพโีชต ิ  

            4.  นายผาน  ไทยรัก   

            5.  นายคําพันธ  สดีอนซาย   

            6.  นายกําพล  ขันธขวา 

     7.  นางสาวสุมาล ี แถสูงเนนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 
นายภาณุมาศ  หลามณี     ประกาศเทศบาลเมอืงบานไผ  

เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว      เรื่อง  เปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป  

2559 

    ตามมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ   เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล

เมอืงบานไผ   สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป 2559  เมื่อวันที่   

 14  มกราคม 2559   ไดมมีตกิําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัย

ที่ 4 ประจําป 2559  ตัง้แตวันที่  1 สงิหาคม 2559 เปนตนไป  นัน้   

    เพื่อปฏบิัตใิหเปนไปตามความนัยมาตรา 24  แหงพระราชบัญญัติ  

   เทศบาล  พ.ศ. 2496  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  แหงพระราช  

   บัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเตมิถงึพระราชบัญญัตเิทศบาล  

   (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2554   จงึประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมอืงบานไผ   

  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป 2559 ตัง้แตวันที่  1  สงิหาคม 2559   

   เปนตนไป  มกีําหนดไมเกนิ  30  วัน  

                        จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

     ประกาศ   ณ   วันที่   29  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  

                         (ลงช่ือ)     พัชรา  ศริศัิกดิ์กมล  

                                     (นางพัชรา  ศริศัิกดิ์กมล)  

                                                                   ประธานสภาเทศบาลเมอืงบานไผ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี 3 

 

นายภาณุมาศ  หลามณี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว ผูทรงเกยีรต ิ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   

   วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547  รวมทัง้ที่แกไข  

  เพิ่มเตมิ (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554 ขอ  15 (2) และขอ  18  วรรคแรก     

 กําหนดวา  “ใหสภาทองถิ่นเลอืกพนักงานหรอืขาราชการสวนทองถิ่นของ   

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้  หรอืสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง เปน   

 เลขานุการสภาทองถิ่น  ทัง้นี้  ใหคํานงึถงึความรู  ความสามารถอันจะเปน   ประโยชน

ตอสภาทองถิ่น”  และตามขอ  13  วธิเีลอืกเลขานุการสภา    ทองถิ่น  ใหนํา

ความในขอ  8  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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