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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป  2559 

วันท่ี  7   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2559  เวลา  10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 

..................................................... 
ผูมาประชุม 
1 นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ประธานสภาเทศบาล  
2.  นางสาวจิรวดี เจริญศิลป   รองประธานสภาเทศบาล  
3.  นายจิระบูรณ   ปญญารัตนวงศ  รองนายกเทศมนตรี  
4.  นายนิวัฒน ปลั่งศิริ   รองนายกเทศมนตรี 
5.  นายนริศ   อินทรกําแหง  รองนายกเทศมนตรี 
6.  นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
7.  นายปรีชา มุกนําพร   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
8.  รอยตรีบัวทอง   โลขันธ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายชานล ธนระพีโชติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นายวัฒนาวุฒิ   หอวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายพิริน   ตุละรัต   สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายปญญา บัวแสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นางสาวสุมาลี   แถสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายคําพันธ สีดอนซาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายกําพล ขันธขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  
17. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายผาน ไทยรัก  สมาชิกสภาเทศบาล  
20. นางจงจิต แซเหีย  สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายนพดล พลภูเขียว   สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล  
23. นายภาณุมาศ หลามณี   สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นายกฤษฎ ชัยมาตย  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผูเขารวมประชุม 
1.นางสาวเรณู   พรอมพรั่ง  รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ  
2.นางดรุณี      วิศิษฐชาติ  รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ 
3.นางวาสนา    พิทักษ  ผูอํานวยการกองคลัง  
4.นางสุภาภรณ คําภูเงิน  หน .สํานักปลัด 
5.นาอิทธิพล   พวกเมืองพล  รก .ผูอํานวยการกองชาง 
6.นางสาวดาวรรณ ภูเหิน  รก .ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
7.นายเฉลิมเกียรติ   อุปจันทรสงา  ผูอํานวยการกองวิชาการ  
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8.นายสุวัฒน  เทาใหม  ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ  
9.นางสุกัญญา   จันทรภักดี  หน .ฝายอํานวยการ 
10.นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ  หน .ฝายปกครอง 
11.จาเอกกมล    สงวนญาติ  หน .ฝายบริหารงานท่ัวไป 
12.นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา  หน .ฝายบริหารงานท่ัวไป 
13.นายอุดมศักดิ์   ธรรมนําศีล  หน .ฝายแบบแผนและกอสราง 
14.นางวารุณี    ลาดมะโรง  หน .ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
15.นางสาวมัตติกา   เกิดพิทักษ  หน .ฝายแผนงานฯ 
16.นางสาวยุวนิต เพ่ิมยินดี  หน .ฝายบริหารการศึกษา 
17.นางสาวภัทรวรรณ  เกิดพิทักษ  หน .ฝายสังคมสงเคราะห 
18.นางสาวธัญณิชา   ขันตี  หน .ฝายพัฒนาชุมชน 
19.นางสาวลัดดาวัลย  ความหม่ัน  หน .ฝายแผนท่ีภาษี 
20.นางภาวิณี สุทธิ  เจาหนาท่ีบริหารงานทะเบียน  
21.นายอาทิตย   ประวันโน  เจาหนาท่ีบุคคล  
22.จาเอกสายันต  นรสาร  หน .ปองกันเทศกิจ 
23.นางสาวจารุมาศ   เสนาสนิท  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
24.นางสาวพัชรียา  เพียยุระ  เจาพนักงานธุรการ  
25.นางสาวบังอร   กันหาบาง  เจาพนักงานธุรการ  
26.นางสาวนิตยา   จันทรศรี  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายฯ  
27.นางสาวพันธิรา   พลกลาหาญ  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  
28.นางสาววรรณา วงษจันรา  ผช .เจาหนาท่ีธุรการ 
30.นางสาวสุนิสา    แสนโชติ  พยาบาลวิชาปฏิบัติการ  
31.นางสาวธันยธร   คันทะพรม  พนักงานท่ัวไป  
32.นายชลิต   โจมทา  พนักงานท่ัวไป  
33.ร.ต.ท.สุนันท   เคาแคน  รอง สวป.สภ.บานไผ  
34.ด.ต.ชาญยุทธ สุทธิ  ผบ.หมู(ป)สภ.บานไผ  
35.นายสิงหมาลัย   ปาปะสิม  ประธานชุมชนจัดสรร  
36.นายบุญถ่ิน   ศรีดารา  ประธานชุมชนโนนสวาง  
37.นายทองแดง  ธรรมมีภักดี  ประธานชุมชนหลักสิบสี่  
38.นายภูวนัย   นิมิตไตรสกุล  ประธานชุมชนมิตรภาพซอย 4 
39.นายเสรี  คําภักดี  ประธานชุมชนแกวทรานี  
40.นางมะลิวรรณ   สารบรรณ  ประธานชุมชนตลาด 123 
41.นายธนดล   กิตติวิจารณ  ประธานชุมชนอยูเย็นเปนสุข  
42.นายจรัญ จันทา  ประธานชุมชนพระธรรมสาร  
43.นางสงวน    พาบุ  ประธานชุมชนหนองแคน  
44.นางผองผกา   ศรีจุมพล  ประธานชุมชนสุมนามัย  
45.นางหนูพิน เชื้อบัณฑิต  ประธานชุมชนบานไผเกา  
46.นายธนสิษฐ  โสภา  ประธานชุมชนกกแดง  
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47.นายสุชาติ   กุญชรมณี  ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา  
48.นางบุญสวย  อินทรสงเคราะห  ประธานชุมชนบานไผพัฒนา  
49.พ.ต.ท.สังวร   สิกขา  ประธานชุมชนประปาบานไผ  
50.นายสุพจน  เกตกุมศรี  ประธานชุมชนหนองลุมพุก  
51.นางบํารุง   พรหหมรัตน  ประธานชุมชนศาลเจา 2 
52.นายถาวร  ศรีสุข  ประธานชุมชนโพธิ์สวรรค  
53.นายจํานงค โฉมสันเทียะ  ประธานชุมชนโนนสวรรค  
54.นายทองใบ   ทองทา  ประธานชุมชนประเสริฐแกว  
55.นายสุพล   บุตรศรี  ประธานชุมชนเจนจบทิศ  
56.นายเจริญ   ระวิยะ  ประธานชุมชนหวยทราย  
57.นางละมัย   ตายทรัพย  ประธานชุมชนสมหวังสังวาล 
58.นายวันชัย   สอนอินทร  ประธานชมุชนบ.ข.ส. 
59.นายอุเทน พลขันษ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  
60.นายสมชาย   โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจา 
61.นางลัดดา   สุทธิสําราญ  ประธานชุมชนหมู 1 พัฒนา 
62.นายสนธิ    ชัดไธสง  ประธานชุมชนสมประสงคพัฒนา  
63.นายบุญเรือง  อวะเมมาตะ  ประธานชุมชนศรีบุญเรือง 
 
เริ่มประชุม   เวลา10.00 น.  
นายกฤษฎ  ชัยมาตย   เม่ือไดเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ทานพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  
    จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแลวกลาวเปดประชุม   
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   สวัสดีคะทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  
    สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2ประจําป  2559  ขณะนี้มีสมาชิกมาครบ  

องคประชุมแลวขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวอานประกาศ
จังหวัดขอนแกน ขอเชิญคะ 
 

นายกฤษฎ  ชัยมาตย    ประกาศจังหวัดขอนแกน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยวิสามัญ   

สมัยท่ี 2  ประจําป 2559ดวยประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดยื่นหนังสือ
ขอเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. 2559  
เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะขอเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลเพ่ือนํา
ญัตติเสนอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาลเมืองบานไผอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญสมัยท่ี 2 
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ประจาํปพ.ศ. 2559 ตั้งแตวันท่ี  21พฤศจิกายน  2559  เปนตนไปมีกําหนด
ไมเกิน   15 วัน 
 ประกาศ   ณ   วันท่ี   17  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559  
  (ลงชื่อ)  ชัยธวัช  เนียมศิร ิ
(นายชัยธวัช  เนียมศิริ) 
 รองผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
    และประกอบกับประธานสภาเทศบาล  ไดยื่นหนังสือขอขยายเวลาประชุม  

สภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  พ.ศ.2559 
ออกไปอีก  15  วัน  ตั้งแตวันท่ี  6 - 20  ธันวาคม  พ.ศ.2559  ตอ 
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนและผูวาชาการจังหวัดขอนแกนไดพิจารณาแลว
อนุญาตใหสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลเมือง
บานไผ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  พ.ศ.2559ออกไปอีก  15  วัน  
ตั้งแตวันท่ี6 - 20  ธันวาคม  พ.ศ.2559  จึงแจงใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    ท่ีจบไปแลวนั้นเปนประกาศจังหวัดขอนแกนเรื่อง เรียกประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   สภาเมืองบานไผ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  2559 ตอไปดิฉัน  
   จะดําเนินตามระเบียบการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  1. เนื่องดวย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จสวรรคตเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา15.52 นาฬิกา 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชการสวรรคตของพระองคสราง
ความโศกเศราและเสียใจมากตอประชาชนชาวไทยเปนจํานวนมากรัฐบาล
ประกาศไวทุกขถวายความอาลัยเปนเวลา 1 ป สํานักพระราชวังมี
หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
ระหวางวันท่ี14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึงวันท่ี21 มกราคม พ.ศ.2560 
ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง มีกําหนดใหจัดพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
หลังจากการจัดสรางพระเมรุมาศแลวเสร็จประมาณเดือนกันยายนปเดียวกัน
เพ่ือนเปนการไวอาลัยตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอ
เชิญคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ประธานชุมชน  
และผูเขารวมการประชุม  โปรดยืมสงบนิ่งไวอาลัย  89  วินาทีขอเชิญคะ 
2. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในโอกาสท่ีประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีประธานรัฐสภา  ในนามของปวงชนชาวไทยได
กราบบังคับทูลอัญเชิญองครัชทายาข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริย  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
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ตามกฎมณเทียรบาลวาดวยการสืบราชสันติวงค  พระพุทธศักราช  2467  
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  1  ธันวาคม  
2559  นั้นระหวางท่ีประชาชนยังมิไดถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี  สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยรัฐกาลท่ี 10  วา“สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” 
3. ทางเทศบาลเมืองบานไผไดมีการรับโอนยายเขามาเปน 
รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผแทนตําแหนงท่ีวาง คือ ทานเรณู  พรอมพรั่ง เปน
นักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง โอนยายมาจากเทศบาลตําบลในเมือง มา
ดํารงตําแหนงรองปลัด ท่ีเทศบาลเมืองบานไผ คะ ทางเทศบาลเมืองบานไผ
ยินดีตอนรับคะ ขอเชิญแนะนําตัวคะ 
 

นางสาวเรณู  พรอมพรั่ง   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานพัชรา ศิริศักดิ์กมล 
รองปลัดเทศบาลฯ  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติคณะผูบริหาร 
  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันเรณู  พรอมพรั่ง ตําแหนง 

รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ นักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง ยายมาดํารง
ตําแหนงท่ีเทศบาลเมืองบานไผในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ยายมาจากเทศบาล
ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ยายท่ีทํางาน ไมไดยายบาน มา
ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ท่ีเทศบาลตําบลในเมืองเปนบริหารงานทองถ่ินระดับตน 
ยายมาท่ีนี่ตําแหนงเดิมแตในระดับท่ีสูงข้ึน ยินดีท่ีจะรับใชพ่ีนองชาวเทศบาล
เมืองบานไผ ขอเปนสวนหนึ่งในการท่ีจะรวมพัฒนากับคณะผูบริหาร คณะ 
ทานสมาชิกสภาเทศบาล และทานคณะกรรมการชุมชน ถาหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
จะแนะนําการปฏิบัติงานยินดีนอมรับทุกกรณีนะคะ กราบขอบพระคุณคะ  
ทานประธาน 

 
นางพัชรา   ศิรืศักดิ์กมล   คะคุณเรณู  พรอมพรั่ง ก็ไดแนะนําตัวเรียบรอยนะคะ ภวนาตัวรับใช  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลเราอยางดีนะคะ  ดิฉัน  คิดวาทานจะนําเอาความรูความสามารถ  
  มาพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผเรามาก มาชวยพัฒนาเมืองบานไผใหรุงเรือง

ยิ่งข้ึนคะ   
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   2     เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   รายงานการประชุมครั้งท่ีแลวจะขอนําไปเขาการประชุมครั้งตอไป 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง ญัตติท่ี 19/2559  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ

เทศบาล (กองชาง)  
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ญัตติท่ี  19/2559  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เทศบาล (กองชาง)ขอเชิญคณะผูบริหารคะ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรีฯ   ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 
รักษาราชการแทนนายกฯ   ขาพเจา ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการโครงการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน ถนนสายตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการกอสรางเปนถนนสายหลักท่ีราษฎรใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ และบุคคลท่ัวไปใชสัญจรเปนจํานวนมากซ่ึงเปนหลุม
เปนบอและมีน้ําทวมขังเม่ือเวลาฝนตกหนัก ทําใหประชาชนสัญจรไปมาลําบาก
ไดรับความเดือดรอนมากเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  เพ่ือเปนการบําบัด 

   ความเดือดรอนของประชาชน ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน การเดินทางสัญจรของ
ประชาชนเปนไปอยางสะดวกปลอดภัยในชีวิต และเพ่ือเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ภายในเขตเทศบาลเมือง 

   บานไผ  จํานวน  14  โครงการ   เปนเงินท้ังสิ้น 11,047,000  บาท 
   (สิบเอ็ดลานสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) รายละเอียดดังตอไปนี้แผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานงบลงทุนคาท่ีดินและ
สิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภครวม  11,047,000  บาท 

     1. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 4 จํานวน   
    1,386,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสราง       
    ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 4 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  
    ถนนยิ่งยง ซอย 4  โดยเริ่มจากถนนยิ่งยงไปทิศเหนือถึงถนนยิ่งยง ซอย 5     
    ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง   

0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี  
ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 660.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป 
 (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา 3-31  โครงการท่ี  48 

     2. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1  
    จํานวน  1,218,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการ 
    กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1 ทําการกอสราง 
    ทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1 โดยเริ่มจากถนนหนองลุมพุก 

ไปทางทิศเหนือทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพักค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 
พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาว 
 



๗ 
 

 
ประมาณ580.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจาก
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา 3-30 
โครงการท่ี  45 
 3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ประชาอุทิศ2 จํานวน  1,434,000  บาทเพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสราง
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ2 
ทําการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ 2 โดยเริ่มจากถนนประชา
อุทิศ 1 ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึงท่ีดินสนามกีฬา ทําการ
กอสรางผิวจราจร  ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 3.00 เมตร  ยาวประมาณ 
26.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 78.00 ตารางเมตร พ้ืนทางเดิม
ปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ  พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรงชั้น3 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ10.00 
เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 662.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา 3-22  โครงการท่ี  31 

     4. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 6  
    จํานวน 517,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสราง 
    ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 6  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 
    ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 6 โดยเริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศ 

ตะวันตกทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 
246.00เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนา
สามป(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 4  
หนา 3-29  โครงการท่ี  44 

     5. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเขาโรงเรียน 
   เทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) จํานวน  254,000  บาทเพ่ือจายเปน 
   คาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเขา 
   โรงเรียนเทศบาล 2(อนุบาลสาธิต) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  
   ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากทอระบายน้ําเดิม  
   ฝงทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก ทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรง  
   ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 
   10.00เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ  
   94.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนา 
   สามป (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา 3-35 โครงการท่ี  53 
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     6. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง – สังวาลวาย 

(ฝงดานทิศตะวันออก สวนท่ีเหลือ) จํานวน  788,000  บาทเพ่ือจายเปนคา
ดําเนินกากอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง – 
สังวาลย (ฝงดานทิศตะวันออกสวนท่ีเหลือ) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล.ถนนสมหวังสังวาลย (ฝงดานทิศตะวันออกสวนท่ีเหลือ) โดยเริ่มจาก 
ถนนแจงสนิทไปทางทิศใต ถึงลําหวยทราย ทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60เมตรบอพักค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 
10.00เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 
292.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนา
สามป(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา3 - 16  โครงการท่ี  19  

     7. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1 จํานวน   
    462,000  บาทเพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสราง  
    ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ซอยชุมชนพัฒนา 1 โดยเริ่มจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออกทําการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ทอรวมบอพักยาวประมาณ 220.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  ยุทธศาสตรท่ี 4 
หนา 3-19โครงการท่ี  25 

     8.โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี  
    จํานวน 315,000  บาท เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการ 
    กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 
    ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี โดยเริ่มจากแยกถนนสมหวังสังวาลย ซอย 1 ไป 
    ทางทิศเหนือทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 
พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมยาวประมาณ 150.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)   
ยุทธศาสตรท่ี 4หนา 3-17  โครงการท่ี  20 
 9. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 7   
จํานวน462,000 บาท เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 7 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยสมประสงค ซอย 7  โดยเริ่มจากแยกถนนสมหวังสังวาลย ไปทางทิศ
ตะวันตกทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผา  
ศูนยกลาง0.40  เมตรบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอม
รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 220.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 
2560-2562)ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา 3-17 โครงการท่ี  21 
 



๙ 
 

 
     10. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชาสรรค  
    (ดานทิศเหนือ)จํานวน  1,794,000  บาท เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ 
    กอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชา-สรรค 

(ดานทิศเหนือ) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชาสรรค  
โดยเริ่มจากถนนเลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตก ถึงเขตถนนมิตรภาพ  
ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง  
0.60  เมตรบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ  780.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 
ยุทธศาสตรท่ี4หนา 3-20  โครงการท่ี 27 

     11. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  
ซอยศรีบุญเรือง(ดานทิศตะวันออก) จํานวน  315,000  บาท  เพ่ือจายเปน 
คาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง (ดานทิศตะวันออก) ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม 
ทอระบายน้ําค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนบานเก้ิง ซอย 1 ไปทางทิศใตทําการ
กอสรางถนนค.ส.ล.กวาง1.50 เมตร  ยาวประมาณ 100.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร  หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร พ้ืนทางเดิมบดอัด
แนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ  พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 
เมตรพรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 110.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 
2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา 3-24  โครงการท่ี  34 

     12. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรอบรั้วโรงเรียน 
    บานเก้ิง(บานเก้ิงซอย 6)  จํานวน  959,000  บาทเพ่ือจายเปน 
    คาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรอบรั้วโรงเรียน 
    บานเก้ิง(บานเก้ิงซอย 6) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรอบรั้ว 
    โรงเรียนบานเก้ิง โดยเริ่มจากถนนบานเก้ิงไปทางทิศตะวันออก จนถึงเขต 
    ถนนมิตรภาพ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด 
    เสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตรบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร  
    พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ  355.00 เมตร  
    รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนาสามป  
    (พ.ศ. 2560-2562)  ยุทธศาสตรท่ี 4หนา 3-25  โครงการท่ี 37 
     13. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเอ่ียมไพบูลย ซอย 2  
    จํานวน 672,000  บาทเพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสราง 
    ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเอ่ียมไพบูลย ซอย 2 ทําการกอสรางทอระบายน้ํา 
    ค.ส.ล. ถนนเอ่ียมไพบูลย ซอย 2 โดยเริ่มจากถนนเอ่ียมไพบูลยไปทาง 

 
 



๑๐ 
 

 
ทิศตะวันตก  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตรบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ   
320.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดจากแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2560-2562)ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา 3-26 โครงการท่ี 39 
 14. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเก้ิง ซอย 12/1 จํานวน
471,000 บาทเพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางถนนค.ส.ล. 
ถนนบานเก้ิง ซอย 12/1 ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเก้ิง ซอย 
12/1 โดยเริ่มจากถนนบานเก้ิง ซอย 12 ไปทางทิศเหนือทําการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตรยาวประมาณ 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร พ้ืนทางเดิมบดอัดแนนไหลทาง
ลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด 
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  ยุทธศาสตรท่ี 4 หนา 3-27 
โครงการท่ี 40ขณะนี้เทศบาลเมืองบานไผ   มีเงินสะสม  จํานวน  
14,108,144.22 บาท  ณ วันท่ี  23 เดือน พฤศจิกายน  2559  และ
นํามาใชในครั้งนี้ จํานวน 11,047,000  บาท (สิบเอ็ดลานสี่หม่ืนเจ็ดพันบาท
ถวน) การใชจายเงินสะสมในครั้งนี้ไดถือปฏิบัติตาม 
1.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89“ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี 
    เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ 
    บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายกําหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน แตละประเภทตามระเบียบแลว  

(3) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินคงเหลือสะสมเพียง  

    พอท่ีจะจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใชจายเงิน  
    สะสมใหคํานึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  
 
 
 



๑๑ 
 

 
    2. หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว. 6222  ลงวันท่ี 31ตุลาคม  

2559  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและ
สังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 

   ขอ 4. ลักษณะและประเภทโครงการท่ีสามารถนําเงินสะสมไปใชจาย 
  4.1 เปนโครงการหรือกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน  

ทองถ่ิน ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได  
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน และอยูใน 
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และ 
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 89 ท้ังนี้ การนําเงินสะสมไปจายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 4.1.1 โครงการลงทุนดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงจะมีสวนชวย  
สนับสนุนการสรางรายได ของประชาชนและการกระตุนเศรษฐกิจในทองถ่ิน  
ใหดําเนินการ ดังนี้ 

     4.1.1.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดมีเงินสะสม  
เหลืออยูเพียงพอท่ีจะนําไปจัดทําโครงการดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณานําเงินสะสมท่ีมีอยูไปดําเนินการแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนในดานดังกลาว โดยเฉพาะปญหาท่ีเรื้อรัง
มาเปนเวลานาน เชน สิ่งสาธารณะประโยชนขาดแคลน ชํารุดเสียหาย เปนตน   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป  
ขอแสดงความนับถือ 

จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 
  (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 
     รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ตามท่ีจบลงไปแลวนั้น เปน ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาล (กองชาง) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ 
    คุณ สงศักดิ์เกียรติปกรณ 
 
นายสงศักดิ์  เกียรติปกรณ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานเม่ือสักครูทานรักษาการนายกเทศมนตรีก็ได 
    พูดเรื่องเงินอุดหนุนดวยความยินดีครับ เพราะเปนการจะนําความเจริญตางๆ 
    ลงสูทองถ่ิน ท่ีจะพูดตอไปนี้เปนการแนะนําและขอความเห็นชอบ เพราะวา  
    โครงการตางๆดีแลว พ่ีนองประชาชนไดประโยชน วันนั้นหลังจากท่ีทราบ  



๑๒ 
 

 
ขาว ขออนุญาตเอยนามทาน  ทานประธานชุมชน ทานสุพจน ไดมีโอกาสพูดคุย
กันอยู  ผมมาสงสัยโครงการท่ี ๒  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 
ถนนหนอลุมพุกซอย ๑  เปนซอยกลางบานเพราะซอย ๒เราดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลวจากเงินสะสมเหมือนกัน แตทราบวาแยกจากหนาโรงเรียนไป 
ซอย ๑ อยากใหเขียนชัดเจนกวานี้ เพราะถาวาซอย ๑ มันก็ตองเลยไปถึงหนา
วัดเลยนะครับ ตามท่ีติดตามประเมินผลในพ้ืนท่ี เขต ๑ นะครับ มาสงสัย
โครงการท่ี ๔ หนองลุมพุกซอย ๖ ทราบวาท่ีตรงนี้เปนท่ีราบชันสูงทางดานทิศ
ตะวันตกขอสงสัยก็คือเราเอาโครงการมาทําท่ีซอย ๖  ซอย๔ยังไมมีทอระบาย
น้ํา ถนนหนองลุมพุกยิ่งยงก็ยังไมมี ถาเรามาดําเนินการในซอย ๖ แลวน้ําจะ
ไหลไปตรงไหนครับไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา คือจากซอย๔ ดานทิศตะวันตกมาทิศ
ตะวันออกแนนอน  เราไมมีทอรองรับน้ําจากซอย ๖  น้ําจะไปอยางไร ถาตรง
นั้นซอย ๖ อันนี้คือขอแนะนําควรจะไปทําท่ีซอย ๔ หลังจากเสร็จประชุม  
ผูบริหารใหเจาหนาท่ีออกไปดูไดถนนเปนหลุมเปนบอน้ําเซาะขออนุญาต
ประธานสภานะครับท่ีถายรูปมาไมไดอะไร นํามาชี้แจงใหรับทราบวาเปนแบบนี้
จะไดไมตองอธิบายถาทานอยากดูก็ไดนะครับเพราะเตรียมมาหลายชุด  สําหรับ
ซอย ๖ ถนนยังใหมเอ่ียมอยูแตวาน้ําไหลผานหนาบานจริง  แตถาเราทําเปนราง
ตัววีพอใหน้ําไดระบายสะดวกหนอยไมไหลผาน พอมาถึงถนนก็ไหลลงทองไร
ทองนา หนองลุมพุกยิ่งยงยังไมมีทอระบายน้ําแต ไปมีตรง ๓ แยกท่ีตัดกับซอย 
๒  ผมคิดวาถาโยกยายจากซอย ๖ เปน ซอย ๔ จะเหมาะสมท่ีสุด เหมาะตรงท่ี
ซอย ๔  เม่ือทําลงไปแลวทอระบายน้ําจะเชื่อมกับทอระบายน้ําซอย ๒ ท่ี
ดําเนินเสร็จไปเรียบรอยเม่ือตนป หรือหากทานจะทําซอย๖ ทานตองวาง 
ทอระบายน้ําจากซอย ๖ เพ่ือไปเชื่อมกับ ๓  แยกระหวางถนนหนองลุมพุกยิ่ง
ยง กับซอย ๒ ท่ีลงมาระยะทางเกือบ ๔๐๐ เมตร ผมไปเดินสํารวจ ไมได
ขัดขวางหรืออะไรนะครับ เอาหลักความจริงมาพูด แลวอันนี้คือความจริงถาหา
กวาตอทอระบายน้ําเชื่อมไปท่ีหนองลุมพุก ซอย ๒ ท่ีเขาเรียกวาบานตํารวจ 
จากตรงนั้นมาก็ ๓๐๐ กวาเมตร อยูในวงเงิน ๕๑๗,๐๐๐ บาท ถาตอทอระบาย
น้ําลงไปตรงนั้นก็ไมขัดของครับ แตความยาวจากซอย๔ มาซอย ๖ เปนทางราด
ชัน  ถาเปนตรงนั้นแลวราคาเทานี้ผมก็ไมขัดถามีการตอทอลงไปอยางท่ีผมพูด 
อนุญาตทานประธานชุมชนนะครับทานก็อยูตรงนี้  รับทราบขอเท็จจริงครับ วา
ซอย ๔ และหนองลุมพุกยิ่งยงจะไหลลงไปทางไหนไมไดเด็ดขาดเมือน้ําลง
มาแลวจะไปขังไวท่ีไหนระบายออกตรงไหน  ขอใหผูสํารวจไดสํารวจใหม  แต
ถาเปนซอย ๔ ทานประธานก็คงทราบนะครับ ถนนเปนหลุมเปนบอแตกน้ํา
กระจายท่ัวถนนไปดูได ผมก็อยากขอคําแนะนําคําชี้แจงตางๆ สวนผมก็ได
แนะนําไปแลว เราไปดูกันไดซอย๔ กับซอย๖ ถาเราทําจากซอย๔ ลงไปซอย ๖
เราก็จะมีซอย ๒ รองรับเราไมตองไปทําทอระบายน้ําหรือใหน้ําไหลจากซอย๖
ลงมารวมกับตรงนี้ เรื่องนี้ก็ขอฝากทานคณะผูบริหารไดออกสํารวจเพ่ือความ
ถูกตอง  สิ่งท่ีผมพูดมาทุกอยางเปนความจริงมีหลักฐานทานดูได หรือจะออกไป  
 



๑๓ 
 

 
ดูดวยตัวเอง ผมไมไดนิ่งนอนใจเลยผมทําหนาท่ีของผม ตองการให 
พ่ีนองไดรับผลประโยชนในการ สาธาณูปโภคตางๆ  ผมก็มีขออภิปรายใหทาน
ไดพิจารณาหรือวาติติงก็ได ผมก็มีใหขอแนะนําเพียงแคนี้ครับ  ขอบคุณครับ  

 
นางพัชราศิริศักดิ์กมล  ขอเชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ขอเชิญคะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
รองนายกเทศมนตรีฯ   ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขอขอบคุณ  
รักษาราชการแทนนายกฯ   ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ท่ีไดแนะนําคณะผูบริหารความเปนไปเปนมาผม 
   ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ในงบประมาณ ๑๑ ลานผมไดเชิญสมาชิกมา

ปรึกษาหารือทานสมาชิกเขต ๑ ก็เห็นดวยนะครับ ถาทานไมเห็นดวยทานก็ตอง
คานเพราะโครงการนี้ตองใชงบประมาณของป ๒๕๖๐   ทานบอกวาซอย ๔ 
ซอย๖  บางครั้งไมไดอยูในงบประมาณป ๒๕๖๐ เงินสะสมท่ีงบประมาณใหมา
ตองอยูในแผนของป ๒๕๖๐  ก็ไมเปนไรขอขอบคุณทาน 

  สงศักดิ์  เกียรติปกรณท่ีทานไดแนะนํามาผมก็จะโยกจากป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ มา
ก็ไดเผื่อมีเงินสะสมทางรัฐบาลมาผมก็จะเขาโครงการให   แตวาโครงการแผนท่ี
งบประมาณโครงการท่ีใชเงินสะสมครั้งนี้ผมไดนําเรียนทานสมาชิกแลว 

   ทา นสงศักดิ์ เกียรติปกรณก็อยูในหองประชุมดวยนะครับเรียนใหทานประธาน
ชุมชนไดรับทราบวาแผนตองอยูในป ๒๕๖๐ ถาไมอยูในป ๒๕๖๐ จะ
ดําเนินการไมไดตองโยกจากป ๒๕๖๑ มาอยูในป ๒๕๖๐ เรียนใหทานประธาน
ชุมชนไดรับทราบนะครับ  เรื่องเปนหลุมเปนบอผมก็ไดสั่งการใหหนวยทันใจนํา
หินคลุกไปดําเนินการเรียบรอยแลวนะครับ ประชุมสภาเสร็จก็จะใหผอ. 

   กองชางไปดูอีกทีวาไดดําเนินการเรียบรอยแลวหรือยัง ขอบคุณมากครับ 
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ขอเชิญทานรองนิวัฒน  ปลั่งศิริ ขอเชิญคะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน อนุญาตเพ่ิมเติมจาก

ทานรักษาการนายกเทศมนตรี  ในโครงการท่ีไดบรรจุเขาในงบประมาณครั้งนี้ 
ขออนุญาตกราบเรียนท่ีประชุมในสวนของหนองลุมพุกซ่ึงพ่ีนองหนองลุมพุกก็
ไดรอการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบระบายน้ําเปนเวลาหลาย 
๑๐ ป จริงๆผมก็เคยเปนสมาชิกเทศบาลเขต ๑ เราก็พยายามผลักดันโครงการ
ตางๆ ตองขอเรียนนะครับวาดวยศักยภาพภูมิประเทศของหนองลุมพุกจะเปน
พ้ืนท่ีสูง และก็ราดชันอยางเชน ชุมชนยิ่งยง ชุมชนประปา และก็ไลมาทางถนน
เจาเงาะเวลาน้ําทวมก็จะไหลไปโดยไรทิศทาง โดยไมมีการรวบรวมน้ําจะให
ระบายไปลงในหวยจิก  หวยทรายตอไป  ก็เลยไดมีโครงการท่ีทางสมาชิกเขต ๑  



๑๔ 
 

 
   ก็มีทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ รวมอยูดวยและทานประธานสภาเราก็พยายาม

ผลักดันโครงการตางๆ จนกระท้ังวาสายแรกท่ีเราไดก็คือ หนองลุมพุก ซอย ๑๐ 
เราก็ไดทอระบายน้ําพอเสร็จแลว สวนซอย ๙ ซอย ๗ความเดือดรอนไมตางกัน 
ในสวนผูบริหารชุดปจจุบันท่ีเขามา เราก็เล็งเห็นแลววา การรวมน้ํา 

   ของหนองลุมพุกนี้มีความสําคัญ  เราก็เลยเอาเสนเมนกอนนะครับ คือ  
   เสนหนองลุมพุกตรง ๓ แยก ไลมาทางตัดกับถนนยิ่งยงหนองลุมพุกหรือจะถา

นึกภาพก็ผานหมูบานพาใจ  ตอนนี้โครงการเสร็จแลว ตอนนี้มาท่ีซอย ๔ ซอย 
๖  ซอย ๑ ก็จะเปนชวงเชื่อมตอเพ่ือระบายไปโครงการตอไปคือยิ่งยงทาง
ผูบริหารจะดําเนินการตอ จากนั้นก็จะเปน ซอย๙  ซอย ๗  ไลเขามาก็จะทําไป
พรอมกันหมดนะครับ แตหนองลุมพุกนี้คือตนน้ํา  ตามท่ีทานจิระบูรณ ไดเรียน
แลวนะครับวา ณ วันนี้ก็ติดขัดในเรื่องของโครงการท่ีเราไมไดรวบรวมขอมูลมา
เขาเปนแผนของป ๒๕๖๐  ตอนนี้เราก็จัดสรรใหกับพ่ีนองท้ัง ๓ เขต เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนของทานสมาชิก ของทานประธานชุมชน และพ่ีนองท่ี
เราอยูในจุดดําเนินการ ผมยืนยันนะครับวาหนองลุมพุกตองเพ่ิมเติมเรื่องระบาย
น้ําใหเปนรูปธรรมชัดเจน คงจะคอยๆทําตามของงบประมาณท่ีเรามีอยู แลวก็
ตองเพ่ิมเติมในแผนแลวก็ตองดําเนินการตอเนื่องใหครบวงจรในระยะเวลาท่ี
เหลืออยู ขอบคุณครับ 

 

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล   ขอเชิญทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ    เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ชุมชนท้ัง ๓๙ ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณ ผูมีเกียรติทุกทาน  ผมเขาใจ 
   นะครับเรื่องการใชเงินสะสมผมฟงทานรักษาการนายกฯพูดก็ดีใจ จะนํามาใชใน  
   ป ๒๕๖๐ใหเสร็จแลวก็ทุกโครงการใหเสร็จ ผมก็ยินดีจะใหการสนับสนุน  

เพราะวาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนก็มีมาก  แตอยากใหคณะผูบริหาร
คนท่ีจะมารับจางรับเหมาใหมีคุณภาพ เดี๋ยวนี้มาในนามบริษัท ขออนุญาตเอย
นามนะครับ เชน บริษัท ป รุงเรือง  ถือวาเปนบริษัทท่ีใหญในจังหวัดขอนแกน 
แตเอาบริษัทเล็กๆออกมาทํา ทําใหงานออกมาไมเสร็จ  ผมก็รับรูมาเหมือนกัน
วาการทํางาน บริษัทใหญรับแลว แบงงานใหกับบริษัทเล็กๆทํา แลวเครื่องไม
เครื่องมือก็ไมทันสมัยมันก็เปนปญหา กับเทศบาลเมืองบานไผอยางใหญท่ีเจริญ
แลวนะครับมันทําไมได เกิดความเดือดรอนใหกับพ่ีนองประชาชน ถาเปนบริษัท 
ป รุงเรื่อง จริงคงไมเดือดรอน ฝากใหคณะผูบริหารพิจารณาผูท่ีจะมารับเหมา
ใหตรวจเครื่องไมเครื่องมือ ตามจริงการรับเหมาเขาอานถึงทะเบียนของรถขุด 
รถเคน รถบด ทุกอยางครบชุดถึงจะทําได ก็ขอฝากไวกับคณะผูบริหารดวยนะ
ครับ ท่ีมีปญหาแบบนี้ก็มีมากมายนะครับ เพราะบริษัทใหญมีเครื่องไมเครื่องมือ
ครบชุดก็ไมมีปญหา เหมือนกับท่ีเราจางชางมาทําบานถาจางดีฝมือมีครบชุด 

   เราก็สบายใจ ผมสนับสนุนนะครับแตขอใหเสร็จภายในป ๒๕๖๐ นะครับ 
   ทุกโครงการ ขอบคุณครับ 



๑๕ 
 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล   ขอเชิญ ทานคําพันธ  สีดอนซาย คะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายคําพันธ  สีดอนซาย    เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ชุมชนท้ัง ๓๙ ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณ ผูมีเกียรติทุกทานตอนนี้หลายฝาย

หวงกันเหลือเกินไมวาจะเปนฝายผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝากคณะ
ผูบริหาร จากญัตติท่ี ๑๙ ท้ัง ๑๔ โครงการผมก็เห็นดวย แตท่ีสงสัยคือ อีก
โครงการ ๑ ท่ีทาง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ เสนอไป คือถนนเลียบคลอง
ชลประทานท่ีพ่ีนองไดรับความเดือนรอนมาโดยตลอด เปนชวงท่ี๒ จาก 

   ซอยปฎิพงษ ถึง กม.๑๕ ทางสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ไดเสนอไปแลว แต
ทําไมในญัตตินี้ไมมี อยากทราบคําชี้แจงและอธิบายดวยครับ ขอบคุณครับ  

 

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล   ขอเชิญทานชานล  ธนระพีโชติ คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายชานล   ธนระพีโชติ    เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ชุมชนท้ัง ๓๙ ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณทุกทาน ทานประธานครับเรื่อง

ญัตติขออนุมัติเงินสะสมของเทศบาลเมืองบานไผนั้น  กอนท่ีจะนําไปสูการ
อภิปรายผมตองกราบคําขอบคุณถึงวิสัยทัศนและความคิดท่ีจะแกไขปญหา
ความเดือดรอนในโครงการตางๆ จะวาไปแลวมันก็สะสมมานานหลายปในแต
ละเขตท้ัง ๓ เขตในเทศบาลเมืองบานไผนี้นั้น  กอนท่ีผมจะนําไปสูการอภิปราย
เพ่ือรับคําชี้แจงจากคณะผูบริหาร  ผมขอทวงติงในเรื่องเอกสาร ลําดับแรก 
ทานประธานครับ ทานออกหนังสือเวียนขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองบาน
ไผ สมัยสามัญ สมัยวิสามัญท่ี ๒  ประจําป ๒๕๕๙ ทานเซ็นตเอกสารทานดู
หรือไมครับทานเปนนายหรือเปนนาง  ทานดูกอนนะครับสิ่งท่ีผมกําลังถาม 

   แลวทานไปแกไขนะครับ การนําหนังสือเอกสารเปนเอกสารราชการถาทานเปน
นางตองเปนนางพัชรา แตนี้เปนนายพัชรา ผมทวงติงทานนะครับ 

   ทานประธานขอนําเขาสูเรื่องอภิปรายเพ่ือไมเปนการเสียเวลา ทานครับ 
   การจายเงินขาดสะสมเทศบาลท้ัง ๑๔  โครงการ เปนเงิน ๑๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท  

ทานครับผมตองเรียนชี้แจงเบื้องตนไวกอนวา วันท่ีทานผูบริหารไดเรียนเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ เขาไปปรึกษานั้นผมไมไดรับการเชิญ ผมเรียน
ในสภาแหงนี้ไวกอน แลวขอเรียนชี้แจงวาโดยพ้ืนท่ีของเขต ๑ ไดรับ ๓ 
โครงการ  

    ๑. โครงการกอสราง ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย ๔ จํานวน 
๑,๓๘๖,๐๐๐  บาท  

   ๒. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก  
   ซอย ๑ จํานวน ๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท 
   ๓. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุกซอย ๖  
   จํานวน๕๑๗,๐๐๐ บาท   
 



๑๖ 
 

 
    ทานประธานครับ ท้ัง  ๓ โครงการนั้น ผมขอชี้แจงวาขอเอยนามทาน

สงศักดิ์  เกียรติปกรณ ทานไดพูดถึงโครงการท่ี ๔  คือโครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย ๖  จํานวน ๕๑๗,๐๐๐บาท ทาน
ประธานครับผมเองไปออกไปสูพ้ืนท่ีในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เขาไปดูเขต
พ้ืนท่ี ท่ีจะกอสรางในถนนซอย ๖ นี้ผมเรียนอยางนี้ครับพ้ืนท่ีเปนท่ีสูงราดชันท้ัง 
๒ ฝง รายละเอียดโครงการผมไมไดอาน แตผมเห็นในโครงการในรอยตอท้ัง ๒ 
ฝง ไมมีทอระบายน้ําเชื่อมตอท้ัง ๒ ฝง เรียนชี้แจงนะครับ ตองเรียนอยางนี้วา
การกอสรางเราไมไดขัดกันเรื่องของเรื่องโครงการ  ผมเห็นดีดวยกับทานท่ีทาน
จะแกไขปญหาแตคงตองฝากในสภาแหงนี้ไววา ทานสรางโครงการนี้ใน ค.ส.ล.
ทอระบายน้ํานี้แลวน้ําจะไมมีท่ีไป น้ําจะทวมขังข้ึนปญหาก็จะตามมาแลวทานก็
จะตองไปแกตออีก วาเม่ือน้ําทวมขังแลวจะไหลออกไปทางไหน เปนการสราง
เพ่ือบรรเทา ความเดือดรอน  เราตองแกใหจบนะครับผมฝากทานจริงๆ
แลวผมคงตองทวงติงทานประธานตอเม่ือทานผูบริหารอานญัตติโครงการตางๆ
แลว ทานประธานถามสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลมีขอ
ซักถามนะครับทาน ก็ควรใหสมาชิกไดตอบขอซักถามกับผูบริหารแลวตอบรวม 

   ครั้งเดียว เพ่ือเปนการประหยัดเวลาดวยขอเรียนอยางนี้นะครับ  ผมขอเรียน
ชี้แจงในเม่ือโครงการนี้รับบรรจุเขากับโครงการ ๑๔ โครงการ  แลวใชเงินสะสม
ครั้งนี้ก็ฝากทานไวแกปญหาตอถามีน้ําทวมขัง ทานตองหาท่ีระบายน้ําออก
เพราะถาปลอยไวนาน น้ําทวมขังก็จะกลายเปนน้ําเสียผมฝากทานไวในท่ีนี้ก็
ขอใหทานพิจารณานะครับ  สวนขอซักถามท่ีผมยากจะเรียนในสภาแหงนี้
รายละเอียด ทานผูรักษาราชการนายกเทศมนตรีทานรองจริะบูรณ  

   ปญญารัตนวงศทานไดอานไปแลวขออนุญาตทานประธานนะครับ ผมจะ
เปรียบเทียบเอกสารท่ีผมไดรับเม่ือเชากับตอนนี้ เอกสารในหนา ๔ เอกสาร 

   ท่ีผมไดรับเปนเรื่องของญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาล ในวรรค
ท่ีวา ขณะนี้เทศบาลเมืองบานไผมีเงินสะสมจํานวน ๑๔,๑๐๘,๑๔๔.๒๒ บาทณ 
วันท่ี ๒๓เดือน พฤศิกายน  ๒๕๕๙ และนํามาใชครั้งนี้ จํานวน  

   ๑๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท ถวน การใชจายเงินสะสมในครั้งนี้ไดถือปฏิบัติตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การใหฝากเงิน 
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ รายละเอียดผมคงไมอาน  เพราะทานรักษาการนายกเทศมนตรีได
อานไปแลว  สวนท่ีผมทวงติงขอคําอธิบายนะครับทานกับเอกสารท่ียื่นเม่ือเชา  
เอกสารท่ียื่นเม่ือเชาเปนรายละเอียดประกอบการอนุมัติเงินสะสมเทศบาล 

   เมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน รายงานยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได
คงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ทานใชคําวา ๓๐พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  สาระมีดังนี้ หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม 
ณ วันท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ยอดเงิน ๑๓๐,๗๑๘,๔๑๙.๔๑ บาท 



๑๗ 
 

    
   หัก ๑. หุนในโรงพิมพอาสารักษาดินแดน ๕,๐๐๐ บาท 
   ๒. เงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
   ๒๕,๔๐๙,๕๓๓.๗๙ บาท  
   ๓. ลูกหนี้เงินสะสม ๘๘๕ ,๕๐๐ บาท 
   ๔. ลูกหนี้ภาษี ๕๑ ,๘๔๙ บาท 
   ๕. ผลตางจากการชําระหนี้เงินกู ๔๔,๕๙๔,๐๗๖.๖๙ บาท 
   ยอดรวมเงินอยูท่ี ๗๐ ,๙๔๕,๙๕๙.๔๘ บาทหักยอดเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได 

๕๙,๗๗๒,๔๕๙.๙๓ บาท 
   ๒. พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร  
   ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
   เปนยอด ๑๔๔,๗๗๙,๔๙๔.๕๓ บาท 
   หัก ๑. บัญชีรายจายคางจาย    ๔๐,๕๖๕,๐๔๓.๐๐  บาท 
   ๒. บัญชีเงินรับฝากตางๆ   ๕,๐๑๓,๖๗๕.๐๙  บาท 
   ๓. ทุนสํารองเงินสะสม    ๓๙,๔๒๘,๓๑๖.๕๑ บาท 
   ยอดรวมอยูท่ี ๘๕ ,๐๐๗,๐๓๔.๖๐ บาท  
   ยอดเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได ๕๙ ,๗๗๒,๔๕๙.๙๓ 
   ๓. ยอดเงินสะสมท่ีท่ีนําไปบริหารได  
   หัก๑. เบิกสมทบเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล(กสท.) 
    (หมายเหตุ๒) ๙๖๐๕๐๙.๑๓ บาท  
   ๒. สําหรับเงินเดือนคาจาง (หมายเหตุ๑) ๒๒ ,๒๑๖,๔๘๕.๐๐ บาท 

  ๓สํารองจายกรณียังไมไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน(หมายเหตุ๓)  
  ๕,๖๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท 

   ๔.ขออนุมัติจายเงินสะสม  ๑ ๒,๑๗๒,๖๕๐.๐๐ บาท 
   5.จายขาดเงินสะสม ๓,๑๔๔,๙๐๐ บาท  รวมยอด 
   ๔๔,๐๙๖,๗๔๔.๑๓ บาท เมือหักจากยอด ๕๙,๗๗๒,๔๕๙.๙๓ บาทคงเหลือ 

๑๕,๖๗๕,๗๑๕.๘๐ บาท  ทานมีหักกันเงินสําหรับกรณีสาธารณภัย ๑๐% 
๑,๕๖๗,๕๗๑.๕๘ บาท  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได 
๑๔,๑๐๘,๑๔๔.๒๒ บาท ทานประธานครับทําไมตองอานในรายละเอียดท่ีให
เม่ือเชา เปรียบเทียบกับหนังสือท่ีทานใหมาในหนังสือชี้แจงการประชุมเชิญ
ประชุม ทานครับในหนังสือทานระบุเปนวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  แต
แบบแสดงถึงภาระความม่ันคงของสถานะการเงินทานใชในวันท่ี  ๓๐ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๙  วันท่ีแตกตางกันยอดแตกตางงบแตกตาง ทานใชวันท่ี
แตกตางกัน ผมตองการใหการทํางานนั้นเปนตัวเลขท่ีไมตองมาสอบถามวา 
ทําไมตองเปนวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน และวันท่ี๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นั้น
แสดงวางบประมาณท่ีทานแสดงกับงบประมาณท่ีทานยื่นนั้นตางวันกัน  มัน
ตองมีความแตกตางกัน ตองขอคําชี้แจงจากผูทํางบประมาณเพ่ือแสดงผลเปน
เอกสารประกอบการพิจารณาการใชจายงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้  
ผมมีขอสงสัยอีกขอหนึ่งก็คือหมายเหตุ คือขอท่ี ๔  ขออนุมัติจายขาดเงิน  



๑๘ 
 

 
   สะสมนั้น๑๒,๑๒๗,๖๕๐ ใชตัวท่ีจะมาขอในเรื่องนี้หรือเปลา ในนี้เปน 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทถาตัวเลขไมตรงกันแสดงวาในงบตัวนี้มีผลตางอยูท่ี 
๑,๐๘๐,๖๕๐ แตถาผมเขาใจผิดก็ขอโทษผูทํางบไว ณ ท่ีตรงนี้ไววาผมเขาใจผิด
ในบรรทัดนี้  ขอ ๕ การขาดจายเงินสะสมอีก๓,๑๔๔,๙๐๐ บาทเปนจายเงิน
ขาดสะสมในหมายเหตุใด  ขอคําชี้แจงนะครับทานเพราะสรุปยอดใน
งบประมาณรายละเอียดตรงนี้กับหนังสือทานชี้แจงนั้นเปนตัวเลข 
๑๔,๑๐๘,๑๔๔.๒๒ บาท เปนตัวเลขเดียวกัน แตวันท่ีไมตรงกัน ขอคําชี้แจง
ผูทําแบบใหความระเอียด นะครับตัวเลขเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ  กลับมาท่ีเรื่อง
งบประมาณทานครับการใชจายเรื่องเงินขาดสะสมนั้น ผมดูเอกสารประกอบนั้น
ขอชี้แจงวาทานใช๒ ปงบประมาณ ทําไมถึงกลาววา ๒ ป งบประมาณเพราะวา
อะไรทานใชงบประมาณโดยวันท่ีเปนเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เราใชเงินขาด
สะสมตองปงบประมาณ ๒๕๕๙ ก็คือ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แตเราใช
งบประมาณขามปมาซ่ึงหมายความวาเลยจากวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แลว  
เราตองเปนงบประมาณป ๒๕๖๐ ถูกหรือไมครับทานตามท่ีผมดูงบประมาณผม
เรียนอยางนี้ครับทานผมเห็นดวยกับโครงการ  ผมบอกตั้งแตตนวาท่ีทานจะได
แกไขปญหาใหกับทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองบานไผท้ัง ๓ เขตท้ัง ๑๔ โครงการ
นี้   ทานครับปญหาเราประชุมเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๐ ท่ีผานมา ดวย
งบ ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนประเด็นท่ีมีขอถกเถียงกันในโครงการตางๆ  
และมีขอหนึ่งท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดเรียนชี้แจงในสภาโครงการจัดซ้ือรถ ๗ ท่ี
นั่ง ๒.๔ ลานบาทนะครับทาน นั้นคือประเด็น  ขอโทษท่ีไดนํามากลาวในวาระนี้
เพราะ มันเก่ียวโยงครับทานท่ีตองกลาว เพ่ือฝากในสภาแหงนี้วาเม่ือถึงคราว
จําเปนท่ีจะตองใชเงินขาดสะสมนั้น เราก็มาขอขาดสะสมแตเวลาขอ
งบประมาณเราไมจัดงบเพ่ือบรรเทา ความเดือดรอนใหกับโครงการ
ตางๆ  โครงการท่ีเปนโครงการพ้ืนฐานอันนี้ผมฝากไวในการจัดทํางบประมาณ 
สําหรับผูบริหารชุดตอไปในอนาคตหรือจะเปนชุดนี้นะครับ ตองคํานึงถึงในเรื่อง
ของความเดือดรอนจริงๆ ทานประธานครับผมเรียนอยางนี้เพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนในการใชจายงบประมาณ  ใหไดเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชน
จริงๆ  โครงการตางๆเปนโครงการท่ีดีมาก  เพราะมันถูกบรรจุเอาไวในแบบ
แผนของงบประมาณป๒๕๖๐, ๒๕๖๑ ,๒๕๖๒ มีหมด  ขอฝาก 

   ทานผูบริหารทานไดพิจารณาการใชจายงบประมาณ  ใหเกิดประโยชนนําพาซ่ึง
ความเดือดรอนบรรเทาลงใหไดมากท่ีสุด  ทานประธานครับผมเองคงไมกาวลวง
การบริหารของทานผูบริหาร  แตก็ฝากในสภาแหงนี้ไดพิจารณาไตรตรอง และ
ขอซักถามท่ีไดถามไวเม่ือสักครูนี้เปนตัวเลขท่ีผมเขาใจผิดเปนวันท่ี ผมเขาใจผิด
หรือเปลา ชวยชี้แจงใหทราบดวยเพ่ือเปนขอมูลพิจารณา  สมาชิกสภาจะได
ทราบวาเงินจายขาดสะสมจริงวาเหลือเทาไรในการใชจายนะครับทาน ฝากทาน
อีกเรื่องคงเปนเรื่องของทานบุญเหลือ เรื่องลือ ไดพูดไปแลวเรื่องผูรับเหมาเรา
คงกลาวกันผมคิดวาคงเปนวาระอ่ืนๆ  ผมใชเวลาพอสมควรแลว 

   ขอบคุณมากครับ  



๑๙ 
 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ขอเชิญทาน จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานผมตอง 
รักษาราชการแทนนายกฯ   ขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ มากนะครับท่ีแนะนําคณะผูบริหารเรื่อง

โครงการตางๆ เรื่องผูรับเหมานะครับประชุมนี้เสร็จก็จะเชิญทางกองชาง ชาง
พัสดุเพ่ือใหดําเนินการตรวจสอบ เพราะการประมูลจัดซ้ือจัดจางเขามาตาม
เอกสารทําตามเอกสาร แตวาเขาจะไปตอกันอยางไรนั้นคณะผูบริหารไมทราบ 
รูแควาเปนบริษัทนี้ บริษัทนั้นนะครับ เรียนใหทราบนะครับ ขอบคุณทานบุญ
เหลือท่ีไดสอดสองดูแลผูรับเหมาขอบคุณมากครับผม ครับอีกเรื่องหนึ่งของทาน
คําพันธ สีดอนซาย เรื่องซอยปฏิพงษท่ีไดเขาโครงการแลว  แตโครงการนี้เปน
พ้ืนท่ีซับซอนของกรมชลประทาน ก็ขอแจงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
ไดรับทราบ และประธานชุมชนไดรับทราบตอไปนะครับ ขอซักถามของ  

   ทานชานล ธนระพีโชติ เขต ๑ นะครับท้ังมีอยู ๔ โครงการ ไมใช ๓ โครงการนะ
ครับ  อีก ๑ โครงการคือ ทอระบายน้ําทางเขาโรงเรียนเทศบาล ๒  

   อนุบาลสาธิต เปน ๔ โครงการนะเรียนทานสมาชกิสภาเทศบาลรับทราบนะ
ครับ  เรื่องโครงการซอยหนองลุมพุกตามท่ีผมไดเรียนท่ี 

   ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  ไดเสนอแนะมาก็ไดไดแนะนํามา ผมก็จะจัดโอนมา
อยูในป ๒๕๖๑ เพ่ือจะมีงบประมาณอะไรมา ไมวาจะเปนงบเพ่ิมเติม งบสะสม 
ใชเงินสะสมของรัฐบาล ทางรัฐบาลจะเปดโอกาสใหเทศบาลอยูเรื่อยๆ วา
เทศบาลจะมีเงินรองรับหรือไม หรือวาเทศบาลไมมีเงินรองรับคณะผูบริหารก็จะ
ขอเงินสะสมสมทบก็จะชี้แจงใหทางสมาชิกรับทราบ รัฐ ๕๐ เทศบาล ๕๐  สวน
เอกสารเรื่องตัวเลขขออนุญาตจากทานประธานสภาขอใหผอ.กองคลังไดชี้แจง
และอธิบายเรื่องตัวเลขนะครับ  

   ขอบคุณครับ  
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   เชิญผอ.กองคลัง ทานวาสนา พิทักษ คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางวาสนา  พิทักษ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
ผูอํานวยการกองคลัง   ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานสวนยอดรายละเอียด

การขอใชเงินสะสมตองขออภัย ณ ท่ีนี้ดวยนะคะ จริงๆ จะมียอด ณ วันท่ี ๒๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๙  กับยอดวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะเปนยอด
เดียวกัน ถายเอกสารมาผิดก็ตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวยนะคะ สวนรายละเอียด
จะมีเอกสาร ณ วันท่ี๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีเปนตัวจริง   

   ขออนุญาตใหทานดูนะคะ สวนรายละเอียดท่ีทานสมาชิกไดถาม ขอ ๔ เรื่อง  
   ขออนุมัติจายเงินขาดสะสม จํานวน ๑๒,๑๒๗,๖๕๐ บาท ตัวนี้ก็จะเปน 



๒๐ 
 

 
   ยอดจายขาดของป ๒๕๕๙ ท่ียังไมไดดําเนินการก็อยูระหวางดําเนินการ  
   อยูระหวางรอเซ็นตสัญญา สวนขอ ๕  จายขาดเงินสะสมตัว  
   ๓,๑๔๔,๙๐๐ บาท คือตัวท่ีเราเบิกจายไปแลวปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตัวนี้จะ

เปนของเดิม  ไมเก่ียวกับของใหมท่ีขออนุมัติจายขาดปจจุบันนะคะ สวนท่ีบอก
วายอด ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙มันก็ตองเปนของงบประมาณใหม
รับรองยอดรายงานตามนี้นะคะแสดงสถานะการเงินท่ี ๑๓๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ก็คือ เราหักคาใชจายทุกอยางโดยการปดบัญชีเรียบรอย  แลวก็มาคํานวณตาม
แบบท่ีกรมสงเสริมกําหนดใหวาการท่ีจะพิสูจนยอดเงินสะสมเพ่ือจะมาใชจายได
ในการบริหารของเทศบาลไดก็จะทําตามแบบท่ีเขากําหนด  โดยยอดท่ีจะ
บริหารใชจายไดก็คือตองหักรายละเอียดตามขอท่ีทานวานะคะ ประกอบดวย
รายการท่ี ๑ เบิกเงินสมทบกองทุน(ก.ส.ท.) เราก็เบิกจายไปแลวคะ สวนท่ี ๒ ก็
กันเปนเงินเดือนลูกจาง และเงินท่ีจะจายใหผูท่ียังไมไดเงิน ก็จะเปนเบี้ยยังชีพ
ตางๆ  สวนท่ี ๔ ก็คือรายการท่ีขอจายขาดไวแตยังไมไดใชจายอยูระหวาง
ดําเนินการ ขอท่ี ๕ คือจายไปแลว  ขอท่ี ๖ ก็เปนรายการท่ีเราจะตองก้ันไว
สําหรับกรณีฉุกเฉิน ๑๐%  ก็จะเหลือเงินในการในไปใชจายสะสมจริงๆก็คือ 
๑๔,๑๐๘,๑๔๔.๒๒ บาท  เรียนท่ีประชุมไดรับทราบ  ขอบคุณคะ 

 
นายชานล   ธนระพีโชติ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานสรุปทาน 
   ผอ.กองคลังจะยึดเอาวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปนตัวจริง  ดังนั้นเอกสาร 
   ก็ตองแกเปน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นะครับ ในสวนท่ีผมเรียนถาม ขอ ๔  
   และขอ ๕  ทานบอกเปนเงินขาดสะสมป ๒๕๕๙ ท่ีเราจาย  ผมคิดวามันไมตรง 
   กับตัวเลขท่ีเราไดขอไป  เม่ือในการขอญัตติจายเงินสะสมของเทศบาล  

ป ๒๕๕๙ ก็คือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙นั้น  ๑๐ โครงการเปนเงิน 
๑๖,๕๐๕,๐๐๐ บาท แต ๒ ยอดรวมกันอยูท่ี ๑๕,๒๗๒,๕๕๐  บาท ผมก็เลย
คิดวาตัวเลขไมตรง  ท่ีผมถืออยูนะครับทาน ขออนุญาตนะครับ เพราะผมดูจาก
เอกสารการจายเงินสะสมป ๒๕๕๙ ท่ีทานขอ ๑๐ โครงการอยูท่ี
๑๖,๕๐๕,๐๐๐ บาท  แตทาน ผอ.วาสนา ใหผมดูอยูท่ี ๑๕,๒๗๒,๕๕๐  บาท 
มันมีสวนตางก็เลยไมทราบวาท้ังหมด ๑๐ โครงการ นี้ท้ังหมดยอดนี้หรือเปลา 
ขอซักถามนิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับผม 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  
รักษาราชการแทนนายกฯ   เรื่องโครงการใชจายเงินขาดสะสม ท่ีทานชานล ธนระพีโชติ ยังสงสัยอยูก็คือ  

วาท้ัง ๓ โครงการนี้ คือโครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 
วัดปาชัยวารินทร ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท อยูในระหวางทําสัญญา เราไดดําเนินการ
หลังวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  และอีกโครงการคือ โครงการกอสรางค.ส.ล.  
 



๒๑ 
 

 
ถนนโพธิ์ชัย ๖,๒๖๐,๐๐๐ บาท  เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบกําลังอยู
ระหวางทําสัญญา และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองสิม ขออนุญาตนะครับ 
เปนท่ีสาธารณะตองมีการขออนุญาตทางอําเภอนะครับขอแจงใหท่ีประชุมได 
รับทราบ ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ตามท่ีจบลงไปแลวนั้นเปนการอภิปรายของทานคณะผูบริหาร  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ถาไมมี 

 จะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติ ใหใชจายเงินสะสมของ
เทศบาล(กองชาง) กรุณายกมือข้ึนคะ 

มติท่ีประชุม        -อนุมัติเปนเอกฉันท-  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง   ญัตติท่ี 20/2559  เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงแนวกอสราง 
  ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1  (กองชาง))  
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ญัตติท่ี  20/2559  เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแนวกอสราง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1  (กองชาง)ขอเชิญคณะ

ผูบริหารคะ 
 

นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรีฯ   ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขาพเจา ขอเสนอ

ญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ   
    เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงแนวกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย

มิตรภาพ  ซอย 1 เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕9  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 ตั้งไว  991,000 
บาทดังนั้น เพ่ือไมใหกระทบตอคุณภาพและปริมาณงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ และทางราชการไมเสียประโยชน โดยการยาย
ตําแหนงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.  ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ
งบประมาณ จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแนวกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนน
โพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 รายละเอียดดังนี้ตามท่ี หจก. ป.รุงเรืองคอนกรีต 
ซ่ึงเปนคูสัญญากับเทศบาลเมืองบานไผ ตามสัญญาเลขท่ี 54/2559 ลงวันท่ี 
28 กันยายน 2559 ผูรับจางไดแจงปญหาอุปสรรคในการลง ทอระบายน้ําชวง
ท่ีมีปญหาท่ีดินทับซอนกับท่ีดินสวนบุคคล (บริเวณหลังปมน้ํามันก่ิงไผ) ระยะ 
54.00 เมตร  โดยในแบบแปลนกอสรางไดกําหนดใหการกอสรางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. สองขางถนน ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 พบวาแนวท่ีดําเนินการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (บริเวณหลังปมน้ํามันก่ิงไผ ระยะ 54.00 เมตร) 
ทางเจาของปมน้ํามันก่ิงไผไดอางถึงสิทธิครอบครองท่ีดินบริเวณดังกลาวเปน  

 



๒๒ 
 

 
   พ้ืนท่ีสวนบุคคล เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอภาคประชาชนและผลกระทบนอย

ท่ีสุดกับผูท่ีไดรับความเดือดรอน จึงขอยายตําแหนงการกอสรางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. บริเวณท่ีทับซอนกับท่ีดินสวนบุคคลจากเดิมท่ีตองดําเนินการวางทอ
ระบายน้ําค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ท้ังสองฝง 
โดยยายฝงท่ีทับซอน จํานวน 1 ฝง ความยาว54.00 เมตร ไปตอจากจุดสิ้นสุด
โครงการเดิมเพ่ือยายไปกอสรางตอจากจุดสิ้นสุดโครงการเดิมไปทางทิศ
ตะวันตก ระยะ54.00 เมตร โดยไมกระทบตอขนาดและระยะของพ้ืนท่ี
กอสรางเปนไปตามวัตถุประสงคในการแกไขปญหาการระบายน้ําในบริเวณ
ดังกลาวรายละเอียดตามผังกอสรางท่ีแนบมาพรอมนี้ ท้ังนี้แกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๑   หมวด  ๔  ขอ  
๒๙   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป 
   ขอแสดงความนับถือ 

  จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 
   (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 
      รองนายกเทศมนตรี รกัษาราชการแทน 
  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ตามท่ีจบลงไปแลวนั้น เปนเรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแนว 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 (กองชาง) 
    มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ 
 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานขออยากชี้แจงเรื่องการทับซอนนี้ท่ีเปน  

ปญหาทุกทานก็งงเหมือนกัน อยูดีดีก็มาอางเปนสิทธิ์ของเขาซ้ึงตรงนี้สอบถาม
ชาวบานไผทุกทานประมาณ ๒,๐๐๐ เศษ ท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้ง   ๑,๔๐๐ คน นี้เห็น
ดีดวยกับทางเทศบาลเมืองบานไผ  ท่ีจะไปสรางก็ฝากมาวาถาเกิดอะไรข้ึน
ประชาชนจะอยูเคียงขางเทศบาล ก็ขอใหเทศบาลดําเนินการได เพราะทางเสน
นี้คนแตกอนแตเกาประมาณ ๖๐ ข้ึน ก็รูก็ทราบวาตรงนั้นเปนจุดอะไรเปนทาง
อะไรมาตั้งแตเม่ือไหรก็เขาใจ และผมก็เอาเรื่องจริงมาอภิปราย  สวนท่ีติดกับ
โรงไฟฟาจะมีถนนสาธารณะท่ีเปนหองแถวหรือเปนสลัม ตอไปถาทางเทศบาล
จะดําเนินการ หรือมีปายไปปกไววาเปนถนนสาธารณะใหขยับขยายออกภายใน  
๑ ป อันนี้ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะสมัยกอนมีแตคนท่ีอ่ืนมาอยู  เพราะ
สมัยกอนเปนถนนแลวก็พากันมาอาศัยอยูก็เลยตามเลยสมัยกอน  ก็ไมยาก 
นะครับถาจะขางอิงเรื่องท่ีดิน เพราะสมัยกอนถนนมันเล็กก็ขยายใหมันใหญ   



๒๓ 
 

 
ทานประธานก็คงทราบวาใครเปนเจาของตอมารุนลูกเขาโอนท่ีดินใหก็อาจจะ
ถือเอาจุดนี้  ก็ขอใหทานสมาชิกเทศบาลทุกทานสนับสนุน ผมก็เห็นดีดวยท่ี
สรางไปเปนจุดแลวก็ไปถึงท่ีหลังปมทําตามโครงการ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ 
คงไมมีปญหาขอรองสมาชิกเทศบาลทุกทานมีอะไรก็ถามผมได ผมสามารถ
ชี้แจงไดแตฝากจุดตัดท่ีจะเชื่อมทอระบายน้ํา  คงไมมีปญหาสําหรับน้ําท่ีจะไหล
เพราะวาตัดหลายทาง ผมไดคุยกับทานรองจิระบูรณและผอ.กองชางแลว 
เขาใจกันดีเพราะเขาใจกันงาย ขอใหทานดําเนินการตอสัญญาใหกับผูรับเหมา
ใหเสร็จภายใน ๑ เดือนนี้นะครับ  ชาวบานอยูขางเราหมด ผมขอชี้แจงใหเขาใจ
เพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญทานภาณุมาศ หลามณี  คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
   
นายภาณุมาศ  หลามณี   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เทศบาลผูรวมสังเกตการณ ประธานชุมชน และผูทรงเกียรติทุกทาน พอผม  

อานญัตติตรงนี้แลวนะครับ ก็เลยถือโอกาสเขาไปเพ่ือท่ีจะขอทราบขอเท็จจริง 
บางอยางในบริเวณนั้น แลวก็ไปดูพ้ืนท่ี จากการสอบถามพ่ีนองประชาชน
ชาวบานไผเกา ทุกคนบอกวาอยากใหทําใหเสร็จเพราะตรงนี้จะมีปญหาในเรื่อง
ของน้ําทวมขังอยูเปนประจํา และบริเวณปมก่ิงไผทางดานทิศใตก็มีปญหา
เชนกัน เพราะทางดานทิศใตกับทางเจาของปมก่ิงไผท่ีดินไปถึงหนาบานของพ่ี
นองประชาชนท่ีอยูบริเวณนั้นทางเจาของปมก็จะมีการกอสรางกําแพงทํารั้วท้ัง 
๒ ขางใหม ถาหากเขาทําจริงเม่ือไหรก็จะเกิดปญหาอยู ๒ อยาง ทางดานทิศใต
ผูท่ีอาศัยบริเวณนั้นก็จะไมมีทางเดินก็จะเกิดปญหา แลวก็จะถามวาเปนท่ีของ
ใคร เขาบอกเปนท่ีสาธารณะของเทศบาล ก็อยากใหทางเทศบาลเมืองบานไผ ได
ไปพิสูจนพ้ืนท่ีวาท่ีสาธารณะถึงตรงไหน ของเขาถึงตรงไหน จะไดไมมีปญหา
เพราะปญหานี้สะสมมาหลายปแลว  เพราะฉะนั้นทางเทศบาลของเราจะเขาไป
ดู ไปพิสูจนพ้ืนท่ีใหมันเรียบรอยจะไดไมมีปญหา เดี๋ยวทางเจาของท่ีดินวาทาง
เทศบาลอยางนั้นอยางนี้ ทางชาวบานบอกเจาของท่ีดินอยางนั้นอยางนี้ ผมไม
อยากใหมันเกิดปญหา เม่ือทําไปแลวจะเกิดปญหาตามมาภายหลัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งท่ีเราจะกอสรางทอระบายน้ําท่ีจะทํามาพักหนึ่งแลวก็จะมาทําในชวงท่ีมี
ปญหาคือบริเวณของปมก่ิงไผ แลวก็มาทําตอทางทิศใตลงมาทางปมก่ิงไผทาน
ลองคิดดูนะครับ วาปญหาอะไรจะเกิดข้ึนตามมาถาน้ําไหลลงมาไหลตามทอท่ี
เราทําไว  เพราะท่ีตรงนั้นไมมีทางไปก็จะขังอยูตรงนั้นปญหาน้ําทวมขังก็จะ
ตามมา  เพราะขางบนจะไหลลงมาสะดวกกวา เพราะฉะนั้นก็อยาก 
ใหทางเทศบาลเราไปพิสูจนพ้ืนท่ีตรงนี้ดวย เพ่ือโครงการตอไปถาเราปลอยท้ิง
ไปก็จะเกิดปญหาน้ําทวมขังนะครับ  ทางเทศบาลอาจจะของบประมาณ  
 
 



๒๔ 
 

 
ในปตอๆไปท่ีจะทําจากจุดท่ีเราพิสูจนเรียบรอยแลววาเปนท่ีท่ีเราสามารถทําได 
หรือไมได  จึงอยากใหไปพิสูจนพ้ืนท่ีตรงนี้นะครับ ท้ัง ๒ จุด วาของเขาตรงไหน 
ของเราตรงไหนจะไดไมมีปญหา ขอบคุณมากครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ขอเชิญทานชานล  ธนรพีโชติ คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายชานล ธนระพีโชต ิ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแนวกอสราง  
 ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย๑ (กองชาง) ทานประธานครบั

ผมคงไมมีขอทวงติงใดถาดูจากแบบเอกสารท่ีนําเสนอให  นาจะเปนการ
เชื่อมตอของทอระบายน้ําไปสูทอใหญได แตฝากทานผูบริหารเอาไวเปนเรื่อง
ผูรับเหมาท่ีนาจะไดกลาวในสภาแหงนี้ท้ังวาระอ่ืนๆดวย คือ หจก. ป รุงเรือง 
ทานครับ หจก.นี้รับโครงการในเทศบาลเมืองบานไผหลายโครงการ แตไมเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลาก็หลายโครงการ อาจจะนําไปสูวาระอ่ืนๆท่ียังไมกลาว 
แตวันนี้ก็คงตองฝากโครงการท่ีจะมีเปลี่ยนแปลงนี้ขอใหผูควบคุมโดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองบานไผท่ีจะควบคุมงานบริษัทนี้ไดกํากับและดูแล
อยางละเอียด ผมเชื่อวาท่ีผานมานั้นโครงการหลายโครงการ  การวางทอไม
เชื่อมตอกันท้ังหลังโกง ทองชางวางไปโดยท่ีไมมีการเทพ้ืนเกิดการทรุดตัว 

 ตรงนั้นผมตองฝากในโครงการดวยท่ีจะมีการขยายพ้ืนท่ีออกมาดูแลใหเกิด
ความสมบูรณท่ีสุดอยาใหเกิดปญหาน้ําทวมอันนี้ขอฝากผมคงตองแนะนําใน
ขอเสนอโครงการนี้ไวแคนี้ ขอบคุณครับผม 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ขอเชิญทานสงศักดิ์  เกียรติปกรณ คะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายสงศักดิ์  เกียรติปกรณ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานตามจริงก็ไมอยากยุงเก่ียวกับเขต ๓  แตโดน

พาดพิงรวมถึงทานรองนิวัฒน  ปลั่งศิริ ดวยขออนุญาตชี้แจงท่ีทานบุญเหลือ 
เรื่องลือ บอกวาคนอายุ ๖๐ ข้ึนไปถึงจะทราบวาถนนเสนนี้เปนไปอยางไร ผม
เปนคนกําเนินเกิดพ้ืนเพนี้จึงรูวาถนนเสนนี้เปนถนนสาธารณะมาโดยตลอด
ตั้งแตเปนถนนดินลูกลังแลวก็สมัยท่ีเทศบาลเปนสุขาภิบาล เปนเทศบาลตําบล 
และเปนเทศบาลเมือง ก็ยังเปนถนนสาธารณะอยูแตเม่ือเราจะไปกอสรางทําไม
เขาจะตองวายึดถือเปนท่ีดินสวนบุคคลอันนี้ผมไมเขาใจ  แลวตอนสรางถนน
ทําไมไมไปอางสิทธิ  แลวจะมาเรียกรองความเสียหายจากเทศบาล 

 
 
 



๒๕ 
 

 
 ไมถูกตองผมไมเห็นดวย โครงการเราเริ่มแลว สัญญาเราจางแลวจะไประงับหรือ

ตรวจสอบมันก็คงลําบาก ถาจะมีการโยกยายผมก็วาเหมาะสม  เราทําเชื่อมตอ
จากทอระบายน้ําท่ีจะออกมาทางทิศใตเชื่อรอดใตถนนออกมาเพ่ือมาติดตั้งท่ี
ใหมท่ีขอเปลี่ยน ๕๔ เมตร ผมวาจะเกิดประโยชนเหมือนกันนะครับ แลวก็ดี
ดวยผมเปนคนพ้ืนท่ีนั้นผมรูดีครับ  ไมตองถอนก็ไดนะท่ีทานบุญเหลือบอกวา
เคยเท่ียวบอยๆ เพราะผมไปบอยอยูแลวเพราะบานผมอยูตรงนั้น 

 อยาไปพาดพิงทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ นะครับ ผมก็มีเรื่องอภิปรายเทานี้ครับ 
อยากใหโครงการดําเนินตอไป สวนเรื่องบริษัทรับเหมาตางๆคอยวากันใน
ระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ขอเชิญทานทานรองจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศคะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมตองขอขอบคุณทาน บุญเหลือ เรื่องลือ   
รักษาราการแทนนายกฯ ทานภาณุมาศ  หลามณี ทานสงศักดิ์  เกียรติปกรณ  ทานชานล ธนระพีโชติ 

ผมตองขอเปลี่ยนคําชี้แจงเรื่องโครงการถนนโพธิ์ชัยถนนมิตรภาพ ซอย ๑ผม
ตั้งแตยังไมไดเปนสมาชิกเลยนะครับ ก็ไดรับขาวมาวาถนนเสนนี้มีปญหา
มากมายเวลาฝนตกท่ีไรลูกหลานเรามาโรงเรียนผานซอยนี้ก็ลําบาก ตอนท่ีผม
เปนสมาชิกผมก็ไดอภิปรายชวยเขต ๓ เรื่องโครงการตางๆ ถนนมิตรภาพซอย 
๑ ขางปมก่ิงไผ ตอนนี้เปนคณะผูบริหารแลวมีงบประมาณแลวก็ไดผักดันนี้
มานะครับ  เรื่องท่ีทางเทศบาลเมืองบานไผก็ตองชี้แจงใหทานสมาชิกเขต๓ 
ไดรับทราบ ตรงปมก่ิงไผท่ีมีปญหาเราไดดําเนินการทําหนังสือไปถึงดินให
ออกมารางวัดสิทธิใหแนนอน  แตตอนนี้กลัวปญหาลาชาก็เลยใหหยุดตรงนั้น
เพ่ือใหท่ีดินออกมาวัดสิทธิแลวสวนท่ีเหลือใหเราทําตอตรงท่ีทานสงศักดิ์ เกียรติ
ปกรณแนะนํา ถาท่ีดินวัดสิทธิแลวเปนของเทศบาลโครงการของทานก็จะได
เพ่ิมอีก ๕๔ เมตร ก็จะหางบประมาณไปเพ่ิมเติม ขอชี้แจงใหทานสมาชิก
เทศบาลไดรับทราบวาเราไมไดนิ่งนอนใจเรื่องท่ีทานชานล ธนระพีโชติ ท่ีได
สอบถามคณะผูบริหารมาเรื่องบริษัท ป รุงเรื่อง การท่ีวางทอทุกสิ่งทุกอยางนะ
ครับ ทางกองชางไดออกไปสํารวจไมมีนะครับท่ีทานบอกเพราะทางกองชางได
คาดทอสํารวจตลอดแลวก็เปนรูปคณะกรรมการ  เวลาทําอะไรก็จะโทรศัพทมา
หาวิศวกรเรา ขอเรียนใหทานชานล  ธนระพีโชติ ไดรับทราบวาไมมีนะครับ  
สวนตลาดท่ีลาชาเพราะวาทางผูรับเหมาวางทอไมถูกตอง ทางกองชางก็เลยให
ผูรับเหมาทุบแลววางใหมตลาดถึงไดลาชาในการขนยายวัสดุอุปกรณตางๆ
เพราะวาเรื่องวางทอระบายน้ําไมถูกตอง เรียนใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ 
เราทําถูกตองเราทําตามระเบียบมีรูปถายท้ังหมดเรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ  ขอบคุณมากครับ 

 



๒๖ 
 

 
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ตามท่ีจบลงไปแลวนั้นเปนการอภิปรายของ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงค มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ 
 ถาไมมี จะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติญัตติขออนุมัติ

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 (กองชาง) 
 กรุณายกมือข้ึนคะ 
มติท่ีประชุม        -อนุมัติเปนเอกฉันท- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืน  ๆ  
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญคะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณคะ  
 
นายสงศักดิ์  เกียรติปกรณ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานขออนุญาตนะครับท่ียกมือคางไวไมมีอะไร 
 นะครับ จะไดตอเนื่องจากทานรองจิระบูรณนะครับอันนี้มีหลักฐานทุกอยางนะ

ครับพรอมอยูตรงนี้นะครับ ในการปฏิบัติงานของบริษัท ป รุงเรื่อง 
 ลําดับแรก เรื่องของถนนตั้งแต ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙   

๔๕ วันนะครับคาปรับผมไมวา แตอยาปรับต่ํากวานั้นเพราะตามสัญญา   
 ไมใชสงงานกอน  กอนท่ีงานจะเสร็จอันนี้ขอรองนะครับ ผมจะนับทุกวัน  
 ตั้งแต ๒๘ – ๑๒ ปรับท้ังหมด ๔๕ วันผมก็อยากใหเปนอยางนั้น  อันนี้เทศบาล

เมืองบานไผทําหนาท่ีถูกตองแลว นี้ปายสํารองกอนนะครับ ปายจริงข้ึนแลว 
ทานจะทํากอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมวางทอระบายน้ําถนน  เจาเงาะดาน 

 ทิศใต เริ่มสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  สิ้นสุดสัญญา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เงินคากอสราง  ๕๐๑,๐๐๐ บาท  ลงวันท่ีสัญญาตางๆเรียบรอย ตอนแรกเปน
ปายสํารองผูควบคุมลงเปนเทศบาลเมืองบานไผ แตผูวาจางและผูรับจางขอ
อนุญาต ไมเอยนามตามจริงควรระบุปายจะเปนสํารองหรือปายจริงก็ควรระบุ 

 ผูควบคุมงานไวเลย  เพราะการกอสรางตางๆชางเปนผูออกแบบ วิศวกรเปน 
 ผูควบคุมแบบ จะอยูในวุฒิไหนภาคีสามัญ หรือวุฒิ ตรี เอก โท ควบคุมอยางไร

ผมก็พอรูเรื่องควบคุมชางพอใชได    ปายตัวจริงข้ึนแลวครับบอกพ้ืนท่ีปริมาณ
ตางๆเรียบรอย ผูควบคุมงานเรียบรอย  แตขอติตรงนี้นิดหนึ่งในการปฏิบัติงาน
อยาไปแอบอางวาไมมีขอตําหนิ   ผมจะตําหนิผูท่ีไปดู ดูไดอยางไรครับทาน
ประธานอันแรกครับบอกวาเรียบรอยแตรูโวเลย ตอนนี้ก็ยังดูไดตองกวาง ๔ นิ้ว 
หนา ๑ นิ้วเปนอยางต่ํา การถมทอแทนท่ีจะเอาดินถมนี้เอา 

 เศษฟุตบาท เศษคอนกรีตไปถมเวลาบดอัดก็เขากันไมไดผลความเสียหายก็เกิด
ข้ึนกับเทศบาลเราครับก็จะเกิดน้ําแซะอยางท่ีใหดูภาพควรไปดูแลดวย นี้ครับ
แอนทองชางพอแอนทองชางไมพอมีรูปงูดวยครับรอยน้ําไมตรง มีทุกรูปครับ  

 



๒๗ 
 

 
 มีกระท้ังหลังเตา ผมคิดวาคงไมมีการเทรินกอนดําเนินการ ถามีการจับระดับ

การวางทอก็จะตรงไมมีหลังเตา ไมมีทองชาง สวนคุณจะทําเสร็จวันไหนก็ปรับ 
 ตามวันเทาไรก็วากันไปทุกอยางมีครบ ไปดูไดครับตอนนี้ยังมีวันนี้เริ่มเอาปายลง

แลวครับ ท่ีผมมาอภิปรายนี้ไมไดโจมตีบริษัท ผมโจมตีถึงการปฏิบัติงานของผู
รับจางคือลูกจางนั้นละครับ ทําแคพอเสร็จอยาใชคําวาเขายังทําไมแลวเสร็จ ถา
คุณเปนชางแลวเหลือแคนี้แลวไมทําใหเสร็จคุณนั้นละผิด การเชื่อมตอทอก็ยัง
ไมมีการอุดยาเลยคุณจะไปทําตอนไหน หรือจะไปทําตอนเอาฝาทอลงไปแลว 
ยิ่งจะทําลําบาก ท่ีผมอภิปรายนี้ก็เพ่ือผลประโยชนของพ่ีนองประชาชนจะไดรับ  

 ไมไดจะโจมตีแผนอะไรตางๆ นี้ละครับทานจะมองเห็นวาผมไมพูดวาคุณทํางาน
ลาชาปรับ ๔๕ วัน หมดวันท่ี ๓ วันนี้วันท่ี ๗ แลว ท้ังหมด ๔-๕ วันแลวไมรูใคร
ออกแบบ นี้เรื่องจริงผมมีทานวัฒนาวุฒิ และเพ่ือนสมาชิกหลายทาน  เชิงชาย
สวัสดิการฝากทานผอ.ปายใหเปลี่ยนใหมนะครับ เพราะทางดานซายตะวันออก
เชิงชายไหลไปทางทิศตะวันตกหางกันเปนฟุตครับ พ่ึงตัดไป ๒-๓ วันนี้ไปดูเลย
ครับออกแบบกันอยางไร เวลาใสรางน้ํา น้ําจะลงตรงไหนนะครับพิจารณาดวย 
ท่ีพูดไมไดโจมตีไมไดวาใครแตอยากใหทางเทศบาลไดรับประโยชน และ
ประชาชนไดรับผลประโยชนอยางถูกตองและเปนจริง เราไมวาโครงการตางๆ
เราเห็นดีหมด ขอความกรุณาทางกองชางไดพิจารณาดวยผูควบคุมตางๆดูแล
กันนิดหนึ่ง นี้คือในสวนของกองชาง  ตอมาของสํานักปลัดครับ บิลใบนี้ขอเบิก
น้ํามันครับ แตไมลงวาเอาไปใชกับรถยี่หออะไร เลขทะเบียนอะไร เปนน้ํามัน
แกสโซฮอล๙๕ เทศบาลเมือบานไผมีแตดีเซลทท้ังหมด ในบิลไมไดลง
รายละเอียดทะเบียนรถถาจะเอาไปใชเครื่องตัดหญาเลื้อยยนตตางๆนี้ทําได  

 นะครับ ผมไมไดวา แตควรระบุใหชัดเจนวาเอาไปใชกับอะไร  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนตของการบริหารตางๆเรามีกฎมี

ระเบียบไวก็ตองขออนุญาตประธานวาอันนี้เปนระเบียนของ
กระทรวงมหาดไทย คือเราตองการแคอยากทราบวาถาทานจะใช นี้ใชอะไรทํา
ใหถูกตอง ทะเบียนอะไร หรือใชเครื่องตัดหญาวากันไปหรือเครื่องสูบน้ํา อันนี้
คือจะแนะนําใหกฎระเบียบก็มีอยูตรงนี้  ถาทานยังไมมีผมก็จะมอบให  นะครับ
ไมวาจะเปนการใชรถ ผูบริหารตางๆควรบอกใหหมดการใชการจัดหา แม 

 กระท้ังการออกปฏิบัติงานในวันนี้ ไปไหน เวลาเทาไร ลงบันทึกประจําวันเปน
ระยะ ตองเก็บไวมีหลักการตางๆการเก็บรักษา การซอมบํารุง มีทุกอยาง นี้คือ
หลักฐานเตรียมกันไว ไมไดใสรายใคร คือเอามาแนะนําใหปฏิบัติใหถูกตอง ถูก
ตามระเบียบ อีกขอหนึ่ง   ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการประทับใจเพ่ือประชาชน  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม  

 ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ทานซ้ือโทรทัศนขอสมาชิก สมาชิกก็ให  
 อยูท่ีหองกิจการสภา ซ้ือมาแลว ๒ ปกวา ก็ยังตั้งไวอยางนั้นครับ ไมเคยใชเลย

สาเหตุไมเคยใชไมมีอะไรครับ เอามาตั้งสายก็หอยอยูอยางนั้นไมเคยไดใช   
 หลักความคุมคาไมเกิด ความรับผิดชอบไมมี หลักการมีสวนรวมไดดูก็ไมเห็น 

หลักของความโปรงใสก็ไมมี ทานครับยี่หอ โซนาทานเคยไดยินหรือไมครับ  



๒๘ 
 

  
 ถา โซนี่ โตชิบา จะไมแปลกเลยนะครับ ซ้ือมาไวไมเคยเปดเลยซักที ไมเคยดู ทํา

ใหเกิดหลักความคุมคานี้คือสิ่งท่ีผมอยากจะพูด ขอสุดทายครับ เรื่องการตรวจ
รับรถสุขาเคลื่อนท่ี ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏวายังไมมีการตรวจรับอยาง
ถูกตอง เห็นวาจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับข้ึนมาเพ่ิมเติมอีกเก่ียวกับ
เครื่องยนต เพราะวาทานสุภาพสตรีไมมีความรูเก่ียวกับเครื่องยนตแตผมไมได
ตรวจนะครับข้ึนไปเห็นยางอะไหลแทๆข้ึนสนิมแลวนะครับ รถใหมนะครับทาน  
แลวจะทราบไดอยางไรแมกระท้ังยางอะไหลก็ยังข้ึนสนิมแลว  ถาเกิดวา
เครื่องยนตเอาไปทํามาใหมโดยเอารถมือสองมาซอมใหมหลักของความคุมคา
เกิดหรือไมครับ ๕,๔๐๐,๐๐๐ นะครับ โปรดพิจารณาถาจะตั้งกรรมการข้ึนมา
ใหมขออนุญาตเอยนามทาน ทานบุญเหลือ เรื่องลือ ผูรูเรื่องเครื่องยนตดี ทาน
เปนนายชางเอาเขาไปดวยนะครับ ถาหากทานรับรถคันนี้เม่ือไหร สมาชิก 

    หลายๆทานก็จะออกไปตรวจอีกครั้งหนึ่งวาเปนมาอยางไร ขออนุญาต  
    ยกตัวอยางรถโรงเรียนบานไผ ตีวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทําอะไรเสร็จตีไป  
    ๓,๐๐๐,๐๐๐ เศษ นั่งได ๖๐-๗๐ คน นี้รถสุขาเล็กๆ  มินิบัสมันเหมาะสม 
    หรือไมทานผูตรวจรับ พิจารณาดวยนะครับ พวกผมก็จะตรวจดวยเหมือนกัน 
    เพราะมีหนาท่ีตรวจสอบในอะไรตางๆ ผมดีใจท่ีทานยังไมไดตรวจ แตถาทาน  
    ตรวจเรียกผมดวยไปดูไดเลยวายางอะไหลข้ึนสนิมหรือไม ผมก็มีขออภิปราย 
    ชี้แจงในวาระอ่ืนๆเพียงแคนี้ครับ ทุกอยางท่ีผมพูดเพ่ือประโยชนของเทศบาล  
    และของพ่ีนองประชาชน ไมไดโจมบริษัทหางรานตางๆขอบคุณครับ  
    ทานประธาน 
 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานชานล  ธนระพีโชติ คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องท่ีทานประธานชุมชนโพธิ์สวรรคฝากมา 
 นะครับวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คือวันนี้นะครับ เรื่อง ขอความอนุเคราะห 
 ตีเสนจราจรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  เรียนทานรองนายกเทศมนตรีเมือง

บานไผ รักษาการราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  เนื่องดวยถนนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผไมมีเสนจราจรการสัญจรไป – มาในเวลาคํ่าคืนไม
ปลอดภัยในยวนยานพาหนะ จึงขอความอนุเคราะหเทศบาลเมืองบานไผให
ดําเนินการใหดวยครับ ดวยความเคารพอยางสูง  นายถาวร ศรีสุข  

 ประธานชุมชน ฝากใหทานประธานนะครับ  สวนเรื่องท่ี ๒ ท่ีผมจะตองทวง
ถามในสภาแหงนี้ เรื่องขยายเขตประปาของซอยยิ่งยง  ๗ และ ๘ เทาท่ีทราบ
ตอนนี้ วา๒ ซอยนี้ไปยื่นคํารองท่ีศูนยดํารงธรรมผมทราบมาอยางนั้น  แตเรื่อง
ขอขยายเขตประปาของชุมชนยิ่งยงซอย ๖ ,๗ ,๘ ท่ีผมขอไวนั้นไดไป ๑ ซอย 
ตั้งแตป ๒๕๕๗ นี้ก็ป ๒๕๕๙ นี้คือความเดือดรอนจริงของพ่ีนองประชาชนใน 

 เขตเทศบาลเมืองบานไผ ก็คงตองฝากคณะผูบริหารผูท่ีเก่ียวของ 



๒๙ 
 

 
 งบเทศบัญญัติ ๒๕๖๐ เราไดจัดงบโครงการขยายเขตประปาเอาไวท่ี  
 ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒ ซอยนี้ก็ไมนาจะเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหเรงดําเนินการ

ดวย การไมมีน้ําใชลําบากมากนะครับ โดยเฉพาะประชาชนไมมีน้ําประปามา
หลาย๑๐ ป พูดไปเทศบาลอ่ืนยังหัวเราะผมเลย ฝากทานนะครับ เรื่องท่ี ๓  

 นะครับทาน ผมคงตองขอเอยนามทาน สงศักดิ์  เกียรติปกรณ คงเปนเรื่อง
เดียวกันเพราะเปนพ้ืนท่ีในเขต ๑  ท่ีผมเห็นอยูเอาท่ียังดําเนินการท่ีเสร็จไปแลว 
ก็คือ เสนถนน สมาสบํารุงท่ีพูดกันในเรื่องของปายโครงการ ตองขออนุญาต
ทานประธานนะครับ ทานจะใชหรือไมใชก็แลวแตทาน ก็คือเรื่องปายบังเอิญผม
ถาย  แลวก็ซีร็อกซ ออกมาดูปายโครงการ ท่ีไปวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
ราชธุรกิจและถนนสมาสบํารุง ในเนื้อความของปายของเดิมทานไมไดระบุของ
ปริมาณงาน ท่ีเราสังเกตแลวดําเนินการกอสรางไป  ก็เกินกําหนดสัญญาวาจาง
ผมไดทวงถามในสภาแหงนี้ไว หลังจากเกินกําหนดระยะเวลาแลว  เรามีการ
ปรับผูรับเหมา จากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดจนถึงจํานวนวันแลวเสร็จเปนจํานวนก่ีวัน   
ผมไดรับคําชี้แจงเบื้องตนในสภาแหงนี้ทานรองจิระบูรณทานไดกลาวไว จะปรับ
วันละ ๒,๐๐๐กวาบาท/ ตอวัน  จําตัวเลขไมแนนนอนก็อยากใหดําเนินการกับ 
บริษัทหางหุนสวนกําจัด ป  รุงเรือง ชื่อนี้จะไดจดขอเทศบาลหลายๆโครงการท่ี
ไดงานไปแลว ไมดําเนินการไมแลวเสร็จ ตามสัญญา   

 ทานครับผมขอกลาวไปเรื่อยๆในโครงการแลวมีเหตุผลนะครับทาน โครงการท่ี 
๒ ท่ีผมจะพูดถึงในรั้วเทศบาลท่ีทานเห็นนี้นะครับ  การกอสรางอาคารดานหลัง
ปายเดิมก็ไมมีปริมาณงาน สัญญาวาจางก็หมดแลว บริษัท ป รุงเรือง 

 อีกแลวครับ ขอใหทานพิจารณาสวนเนื้อหาผมคงไมขอกลาวถึงเพราะ 
 ทานสงศักดิ์  ทานไดกลาวไปแลว  ผมในฐานะสมาชิกเทศบาลเขต ๑ อยูใน

พ้ืนท่ีมีขอสังเกตคลายกัน ผมเชื่อคณะผูบริหารก็คงเห็นคลายกัน เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบก็คงเห็น  โครงการท่ี ๓  โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พรอม 

 วางทอระบายน้ําถนนเจาเงาะทางดานทิศใตเริ่มจาก ถนนสุขาภิบาลนะครับ 
ดวยงบ ๕๐๑,๐๐๐ บาท ทานครับสัญญาวาจางก็หมดแลว ตั้งแต 

 วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แตโครงการยังไมแลวเสร็จ หจก. ป รุงเรือง 
กอสรางอีกครับทาน โครงการนี้ผมตองกลาวใหชัดเจน เปน๔ แยกหลัก  

 ความเดือดรอนพ่ีนองประชาชนกระทบมาก เชามาในเวลาเรงดวนพ่ีนอง
ประชาชนจะตองมาสงลูก สงหลานมาโรงเรียน  ถนนเสนนี้เปนหลัก แลว
การจราจรมันติดขัดไปหมด อยางเชนเม่ือเชาผมมาไมไดก็ตองออมเพราะมีการ
ปดเสนทางจราจร   แตสัญญาหมดไปแลว แตละโครงการท่ีผมกลาวมา 

 ๓ โครงการนี้ฝากผูบริหาร นะครับ ผูมีสวนเก่ียวของ  ผูควบคุมงานชวยกํากับ
การดูแลงานการกอสรางใหแลวเสร็จอยางเรงดวนเลยนะครับ  เพราะถนนเสน
นี้จะตองเดือดรอนอีกนานถาไมมีการกํากับหรือไปเรงผูรับเหมากอสรางใหแลว
เสร็จ ทานครับท่ีผมเรียนชี้แจงนั้น โครงการนี้นั้นกอใหเกิดความเสียหายท้ัง
เทศบาล ประชาชนอําเภอบานไผ อยูในชุมชนท่ีมีความแออัด งบประมาณ 

  



๓๐ 
 

 
 ตางๆท่ีลงไปนั้นราตางอยากใหมันเกิดความคุมคาพ่ีนองประชาชนไดผล

ประโยชนอยางมากท่ีสุด  มันเปนหนาตาของการทํางานของเทศบาลเมือง 
 บานไผดวย  หมายถึงวาทําไมผมถึงพูดอยางนั้น การท่ีบริษัท หรือหางหุนสวน

จํากัดตางๆ ท่ีไดโครงการตางๆแลว  ไมแลวเสร็จตามสัญญาวาจางมันมายถึง
ความหยอนยานไมกํากับดูแลการจัดการของบริษัทมันมีผลกระทบนะครับทาน  
ถาผมเปนผูรับเหมา ผมจะรูตัววาผมทําอะไรอยู  เราตองเรงรีบคาปรับไมตองไป
พูดถึงตอนนี้ แตความเดือดรอนมันเกิดข้ึน  โครงการทานไดไปทานตองทําให
ความสมบูรณมากท่ีสุดพ่ีนองประชาชนไดประโยชนท่ีสุด นั้นคือความตั้งใจของ
ผูบริหาร  สมาชิกเทศบาล ตลอดท้ังเจาหนาท่ีกองฝาย  ตองการใหแลวเสร็จ
ไมใชสรางปญหาไวอยางนั้น การเดินทางก็ยากลําบากอันตรายก็มี 

 ฝากทานในโครงการท่ีดําเนินการอยู  สวนท่ีผมจะตองกลาวอีกหนึ่งโครงการ 
 นะครับ  โครงการกอสรางทางเทาถนนเจนจบทิศบริเวณท่ีวาการอําเภอบานไผ   

ดวยคากอสรางตามสัญญา ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มตั้งแต  
 วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ทานประธาน

ครับผมเห็นปายไปติด ตอนแรกไมมีปริมาณเนื้องาน  แตอาทิตยท่ีผมเขามา 
 วันท่ี ๔ ธันวาคม ปายมันเปลี่ยน มีเนื้องานครับเท่ียวนี้ทานแกไขเรื่องปายได  

แตสัญญาวาจางจะหมดแลวครับ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้หมดแลวนะครับ  ใน
เนื้องานทานตองสราง ๒ ฝงนะครับหนาท่ีวาการอําเภอพ่ีนองประชาชนอาจจะ
งงวาตรงไหน ก็ตรงถนนคนเดินนั้นละครับ  ฝงหนาอําเภอกับฝงธนาคาร
กรุงเทพ ความยาวนะครับทาน ในเนื้องานท่ีบอกไวในนี้ความยาวท่ี  ๕๔๐ 
เมตร  ท้ัง ๒ ฝง ทานครับ ท่ีผมตองกลาวอยางนี้หจก.ป รุงเรือง อีกแลวครับ
เปนผูรับเหมาอีกเปนการเจตนาหรือบงชี้ใหเห็นวาการบริหารจัดการของ
เทศบาลเมืองบานไผไมไดผลครับทานผมมองอยางนี้นะครับ สวนผูรับเหมาเขา
บอกมีเงินคาปรับ เปนเรื่องของเขาครับ แตเราเปนผูบริหารแลวเปนเจาหนาท่ี 
ผมเปนสมาชิโครงการท่ีทานขอในสภาแหงนี้  และเสนทางเปนภาษีของ
ชาวบาน เปนภาษีของพ่ีนองประชาชน เปนเงินอุดหนุนท่ีไดมาจากสวนกลาง 
นั้นมันจะตองเกิดประโยชนทําใหพ่ีนองประชาชนไดรับ 

 ความสะดวกสบาย  ทําแลวตองทําแบบเรงดวน ทันกับสัญญาวาจาง  แตอันนี้
ครับทานยังไมไดทําเลยนี้วันท่ี ๗ แลว เหลือเวลา อีก ๑๐ วัน ทานคิดวา 

 หจก. ป รุงเรือง จะทําเสร็จหรือครับ  ผลกระทบเม่ือทานดําเนินการแลว เสนนี้
เปนเมนหลักการสัญจรบุตรหลานตองเดินทางมาโรงเรียนขก. ๕  ขก.๑๐ 
โรงเรียนมหาไถ  ขาราชการจะตองมาทํางานท่ีนี้รถตางๆตองวิ่งมาจาก 
ขอนแกน เขาเสนนี้เปนหลักผมตองฝากผูบริหารในท่ีนี้ไววา เม่ือดําเนินการ
กอสรางขอใหกํากับดูแลความปลอดภัย  และใหเกิดประสิทธิผลจริงๆกับ
โครงการท่ีไดรับไป ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท ไมใชนอยครับทาน  เปนภาษีท่ีพ่ีนอง
ประชาชนนั้นเราไปจัดเก็บมาไดจากพ่ีนองประชาชนตามหางรานสิทธิผูท่ีจะเสีย
ภาษี  ขอใหเกิดประโยชนคุณภาพจริงๆตามราบละเอียดงาน ท่ีทานไดไปติด
เอาไวแลวนะครับทาน  ผมฝากในสภาแหงนี้เปนเรื่องเรงดวนเพราะทานขอกัน 



๓๑ 
 

 วงเงินไวขามปแลวนะครับทาน   ฝากไวในสภาแหงนี้นะครับดําเนินการอยาง
เรงดวน และกํากับการดูแลบริษัทหางรานท่ีไดโครงการตางๆไปใหเสร็จตาม 

 สัญญาวาจาง แตถาไมเสร็จไมเปนไรครับทานใหเร็วท่ีสุด  สวนคาปรับก็คงฝาก
ทานผูท่ีสวนเก่ียวของจะตองดูแลววา หลังสัญญาแลวเราจะปรับเขาอยางไร
ขอใหชัดเจนนะครับทานการทํางานความเสียหายมันเกิดกับเทศบาล 

 พ่ีนองประชาชนไมไดรับผลประโยชน สวนเรื่องสุดทายท่ีผมเห็นอยูตอนนี้ คือ  
 รถสุขาครับทาน ทานประธานครับ ผมขออนุญาตนะครับ โครงการท่ีจัดซ้ือรถ

สุขาเคลื่อนท่ี๕,๕๐๐,๐๐๐ บาทโครงการนี้สภาแหงนี้ไมไดรับทราบขอมูลใน
การอนุมัติ เปนการใชเงินรางวัลพิเศษท่ีไดมา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  สภาแหงนี้
ไมไดรับขอมูลในการจัดซ้ือคุณสมบัติมาตรฐานของรถก็ไมไดแจง  เทาท่ีทราบ 

 โครงการนี้ไปดึงเอามาจากแผนพัฒนาเพ่ิมเติมขออนุญาตนะครับฉบับท่ี ๓ ถา
ผมจําไมผิด ถาเปนแผนไมชัดเจนตองกราบขออภัยทานประธานไวนะครับท่ีผม
เห็นจอดอยูมีการนําสงกอนหนานี้แลว  มีการทดสอบรถสุขาท่ีจอดอยูขางหนา
หองประชุมมันเกิดขอผิดพลาดแคฉีดน้ําบนทองฟาตกลงมาก็ทะลุแลวหมายถึง
วามันรั่วเทาท่ีผมมีขอมูลนะครับและวันนี้ไดมีการนําสงจอดอยูขางหนาหอง
ประชุมผมเรียนทานประธานวาคุณคาของเงินตั้ง ๕.๕ ลานบาทเพ่ือกอโครงการ
ในการซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ี ทานครับมินิบัสนะครับ ไมใชรถบัสงบประมาณตั้ง 
๕.๕ ลานนั้นผมเองมองวา โครงการใชเงินเกิดความคุมคาไปหรือเปลาฝากทาน
ประธานนะครับ ในเม่ือโครงการนี้สภาไมไดรับทราบขอมูล 

 ในการจัดซ้ือ เปนการใชสิทธิของทานคณะผูบริหาร ซ้ือดวยอํานาจการใชเงิน
รางวัลพิเศษได  แตเงินเหลานั้นก็คือภาษีของพ่ีนองประชาชนครับ 

 ทุกอยางทําไปพ่ีนองประชาชนตองไดผลประโยชน  แลวผมยังไมทราบเลยครับ
วาวัตถุประสงคทานซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ีจะมาใชกับงานอะไรทําไมตองกลาว
อยางนั้น ครับทาน ถาเปนจังหวัดใหญหรือกรุงเทพฯ ทานครับสมัยมีการประชุม
กลุมนั้น  กลุมนี้  ก็จะขออนุเคราะหรถสุขาเคลื่อนท่ีมาใชประโยชน  แตผมมอง
วาเทศบาลเมืองบานไผเปนอําเภอเล็กครับ  มีความจําเปนท่ีจะตองใชรถสุขา
เคลื่อนท่ีหรือไม งบ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการแตทานซ้ือรถคันนี้มามัน
ไมไดจบอยูท่ี ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ความสึกหลอมันเกิดข้ึนนะครับ  ทาน
ตองหาคนท่ีความรูเก่ียวกับการดูแล ก็หมายถึงทานจะตองมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน
อีก  คนทําความสะอาดมีหรือไมครับ ทานจอดทานใชแลวทานจะท้ิงไวเลยหรือ 
ถาเปนเชนนั้นเกิดปญหาแนครับ  กลิ่นมาแน ความสกปรก แลวคนท่ีจะเขาไป
ใชตอคงไมมีใครอยากใช  ความเสียหายมันเกิดข้ึนครับ  ยังไมทราบจริงๆท่ีซ้ือ
มาจะมาใชในโครงการอะไร งานอะไร  จอดไวท่ีไหน แลวจะไดใชเม่ือไร  แตแค
มีคนนะครับบอกวาจะเอามาจอดไวถนนคนเดิน  จอดไวตรงไหน  ทานครับการ
ซ้ืออาหารรถคันนี้ไปจอดกลิ่นมันออกถูกหรือไมครับทานมันเหมาะ 

 หรือไมครับ ผมคิดวาไมเหมาะ แคไดยินนะครับทานถาทานคิดวาจะเอารถคันนี้
ไปจอดท่ีถนนคนเดิน ทานทําไมเอางบ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท มาสรางหองสุขาใน
ท่ีวาการอําเภอโดยขอประสานทานนายอําเภอบานไผ สรางหองสุขาเพ่ิมเติม 

 



๓๒ 
 

  
 ไมดีกวาหรือครับ  งบแค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาททานสรางหองสุขาไดอยางถาวรอัน

นี้ขอเสนอแนะ แตคงชาไปแลวนะครับ  เพราะทานไมไดขออนุมัติจากสภานี้ 
เพ่ือจะซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ีคันนี้นะครับทาน  ผมเปนสมาชิกผมทําหนาท่ีเพ่ือให
มันเกิดประโยชนกับการใชจายงบประมาณของพ่ีนองประชาชนใหมากท่ีสุดสิ่ง
ไหนท่ีดีเราเห็นดวยครับทาน สมาชิกท้ังหมดคงเหลือ ๑๗ รวมท้ังทานประธาน  
ตอนนี้เราไมคานนะครับโครงการตางๆแมกระท้ังทานขอไปเม่ือเชา เกิด
ประโยชนราใหหมดเลยครับ แตสิ่งท่ีไมเกิดประโยชนแลวผมมองไมเห็นวามัน
เกิดความคุมคาผมตองทวงติงไว การตรวจรับขอใหตรวจรับใหถูกตองความ
คุมคา ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ใหสมกับท่ีใชเงินซ้ือรถสุขาคันนี้ ผมฝากไวนะครับ
ทานสิ่งใดท่ีสมาชิกไดทวงติงผมเชื่อวาสมาชิกทุกทานมีเจตนาท่ีดี การทําหนาท่ี
ของสมาชิกเราทําหนาท่ีในการดูแลกํากับตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  ให
มันเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนอยางคุมคาท่ีสุด ภาษีทุกบททุกสตางคของ
พ่ีนองประชาชนนั้น  นําไปสูการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเกิดความ 

 กาวหนาอีกท้ังผมฝากไวผูรับเหมาท่ีรับโครงการตางๆนั้นตอไปนี้ผมไมแนใจวา 
หจก. ป รุงเรือง  กอสรางดวยคุณสมบัติการรับโครงการตางๆแลวนี้ ไมแลว
เสร็จตามจํานวนสัญญาแลวนี้ยังจะมีคุณสมบัติท่ีจะขอยื่นซองในการประมูลงาน
หรือไม ก็ขอฝากคณะผูบริหารไดพิจารณาดวยนะครับ แกไขโครงการใหมันแลว
เสร็จและใหเกิดคุณภาพจริงๆ ทานสงศักดิ์  เกียรติปกรณ ก็ไดแสดงภาพใหเห็น
แลว ผมคงไมกลาววาการวางทอตางๆเปนอยางไร ฝากทานประธานครับ  

 ขอบพระคุณมากครับ 
 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานภาณุมาศ  หลามณี คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายภาณุมาศ  หลามณี  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน เม่ือสักครูทานชานล ธนระพีโชติ ขออนุญาตเอย

นามทาน  ไดกลาวไปแลวนิดหนึ่ง เรื่องการกอสรางอาคารดานหลังเรานี้นะครับ 
เม่ือสักครูเดินออกไปก็ไปเห็นหลายๆอยาง ไมเรียบรอยเลย ไมเปนท่ีนา
ประทับใจผมเห็น ทอประปาวางระโยงระยาง ไมทราบวาทางกองชางออกแบบ
ใหเขาวางอยางนั้นหรือเปลา  ถาไมใชทําไมผูรับเหมาไมเอาลงไปใตดินสักหนอย
ครับ ไมใชมาวางตรงท่ีคนเดินไป- มา  อยากใหทานดูแลตรงนี้ดวยปรับปรุง
บริเวณรอบๆอาคารทําดีสวย แตพอออกมาดูสวนประกอบดานนอกดูไมได  

 ไมเรียบรอย  ฝากผูท่ีมีสวนเก่ียวของดูเรื่องนี้ดวย ถาเทศบาลเรามีคนมาศึกษาดู
งานบอย ไมวาคณะเล็ก คณะใหญ มาเห็นแบบนี้ก็นาอาย เพราะฉะนั้น
เล็กๆนอยๆอยาใหผานไปนะครับ แกไขปรับปรุงใหดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประตูหองน้ําแตกอนจะมีมานปดอยู ไมก่ีบาทนะครับทานรักษาการนายกฯ ถา
ไมมีงบประมาณก็สละนิดหนอยก็ไมมีปญหา ผูชายยืนอยูตรงนั้นแลวผูหญิงเดิน
ผานไป- มาไมเหมาะสม ชวยดูแลใหดวย ขอบคุณครับ  



๓๓ 
 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานนภดล  พลภูเขียว คะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายนภดล  พลภูเขียว   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ทุกอยางท่ีทางคณะผูบริหาร ตลอดท้ังสมาชิกสภา

เทศบาลไดพูดในสภาแหงนี้ ก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญ ผมนั่งฟงมานี้สําคัญท้ังหมด 
 แตท่ีโครงการตางๆ ท่ีคณะผูบริหารนํามาสูชุมชนแตละเขต  ถือวาเปน 
 ความพอใจของสมาชิกสภาเทศบาลแตละเขตท่ีเห็นรวมกัน  แตในสวนนี้ก็ไมใช

วาทุกสิ่งทุกอยางจะราบรื่นเพราะเขตเทศบาลของเราท้ัง ๓ เขต มีพ้ืนท่ี
กวางขวางพอสมควร  สิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะขอคณะผูบริหารเก่ียวกับสิ่ง
เล็กๆนอยๆในเรื่องถนนหนทางท่ีผานพนฤดูฝนมา  ก็รูสึกวาถนนหนทางท่ียังไม
เรียบรอยหรือท่ียังไมไดเทคอนกรีต ยังเปนถนนหินคลุกตอนนี้รูสึกเปนหลุม 

 เปนบอ โดยเฉพาะเขต ๓ เปนเขตชุมชน เชน ชุมชนกกแดงชุมชนปอบิด  
 ท่ีกําลังกระจายไปตามทุงนาตองการความสะดวกสบายเก่ียวกับถนนหนทาง  

เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีจะอํานวยความสะดวกในเบื้องหนาก็จะเปน ประปา ไฟฟา 
และก็หินคลุก  ตอนนี้ก็ผานฤดูฝนแลวนะครับก็ฝากคณะผูบริหารไปดู  

 ท่ีเปนหลุมเปนบอก็ใหนําหินคลุกไปใสใหดวยนะครับ สิ่งท่ีผานมาทางผูบริหาร
ตลอดท้ังกองชาง ตองกราบขอบพระคุณทานผอ.อิทธิพล  พลเมืองพล นะครับ  

 กับหนวยทันใจ มีการเรียกรอง โทรมาก็ออกไปจัดทําใหเรียบรอย ทันใจจริงๆ    
 ในสวนท่ีเปนหลุมเปนบอท่ียังไมทันไดดําเนินการก็ขอฝากทาน ชวยไปดูแล 
 ใหดวยนะครับ  กราบขอบพระคุณครับ 
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ขอเชิญคณะผูบริหารตอบคําถามและชี้แจงของสมาชิกคะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญทานรองจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศคะ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกนะครับท่ีหวงใยพ่ี  
รักษาราชการแทนนายกฯ นองประชาชน ทุกสิ่งทุกอยางทางคณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจนะครับ เรื่อง

โครงการตางๆ คณะผูบริหารก็ไดนําเรียนผอ.ใหทําหนังสือถึงบริษัท ให 
 เรงดําเนินการทําไปหลายฉบับแลวนะครับไมไดนิ่งนอนใจนะครับ นําเรียนให

ทางทานสมาชิกเทศบาลไดรับทราบนะครับ  เรื่องคาปรับก็คิดตามสัดสวนนะ
ครับ ถนนสมาทบํารุงนะครับ ก็ไดปรับไป ๔๓ วนั วันละ ๒,๓๘๘ บาท 

 รวมเปนเงิน ๑๐๒,๖๘๔ บาท ถนนเจาเงาะมันมีปญหาตั้งนานแลวนะครับ 
 เรื่องจราจรติดขัด ทางคณะผูบริหารก็ไดมาหารือกันนะครับหลายๆอยาง ไมวา

จะประชุมท่ีอําเภอนะครับ ปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเวลา
เรงดวน มีปญหามาตั้งแต ๒๐ – ๓๐ ป ทางคณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ  เราก็
รีบดําเนินการนะครับระหวาง ๒๐ ป กะอีกแค ๑ ปไมนานนะครับ 

 



๓๔ 
 

 
 จะรีบดําเนินการ ท่ีทานชานล บอกวาปดถนนก็เพราะรีบเรงใหทางบริษัทเขา

เรงดําเนินการตองขออภัยทานสมาชิกดวยนะครับท่ีไดขับรถออมเพราะปญหา  
 ความเดือดรอนของเรา เราตองรีบแกไข สวนเรื่องทอระบายน้ํา วางทอตางๆผม

จะใหทางคณะกรรมการออกไปตรวจสอบ  เรียนใหทานสมาชกิไดรบัทราบครับ  
 เรื่องการขยายประปาผมไดทําหนังสือไปถึงการประปาใหมาประมาณการก็จะมี

ซอย๗ ซอย ๘ ถาประมาณการเสร็จก็จะเริ่มดําเนินการใหนะครับ เรื่องตีเสน
ถนนชุมชนโพธิ์สวรรคก็สั่งการเทศกิจไปประมาณการนะครับ เรื่องรถสุขายัง
ไมไดมีการตรวจรับนะครับ ท่ีมาจอดท่ีนี้ก็เพราะเขาขับมาตั้งแตกรุงเทพฯ  

 นะครับเปนการทดลองนะครับแลวก็มาฝากไวยังไมมีการตรวจรับ และ 
 การตรวจรับตองเปนในรูปของคณะกรรมการนะครับ ทุกสิ่งทุกอยางคุณตอง

ทดลองใหเราดูกอนไมวาระยะไกลหรือใกล  สวนจะใชในงานอะไร บางครั้งเรา
มีกิจกรรมหลายๆอยาง  อยางเดือนท่ีแลวทางผูวามางานท่ีเก่ียวขาวทางศูนยก็มี
หองน้ําเพียงหองเดียวไมพอใช  และอยางกิจกรรมงานคอนเสิรตเราก็ตองลอม
รั้ว เราก็ตองไปใชสถานีรถไฟ เหม็นมากกองสาธารณสุขก็ตองไปราดน้ํา ก็เพ่ือ
ใชในงานราชพิธีตางๆนะครับ เรื่องของบริษัทรับเหมาผมจะใหทาง
คณะกรรมการตรวจสอบอีกท่ีหนึ่งนะครับ เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ 

 นะครับ สวนเรื่องของสํานักปลัดนะครับ บิลน้ํามันผมไดใหทางเจาหนาท่ี
ตรวจสอบแลวนะครับ เปนการเบิกนํามันเพ่ือไปเติมเลื้อยยนตนะครับ 

 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน เรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ ก็มีเทานี้นะครับท่ีทานสมาชิกไดสอบถาม ถาขาดตกขอไหนก็ขอให
ทานสมาชิกสอบถามมานะครับ ตอบพรอมกันหลายขออาจขาดตก  ปญหาของ
พ่ีนองประชาชนผมไมไดนิ่งนอนใจ เรื่องถนนเจาเงาะ ของบริษัท ป รุงเรื่อง 

 เริ่มสัญญา วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ หมด วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
คาปรับ  วันละ ๑,๒๕๓ บาท ตอไปก็คงเปนทางเทาบริเวณหนาท่ีวาการอําเภอ
วงเงิน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุด  

 วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  บริษัท ป รุงเรื่องนะครับ ปรับวันละ ๔,๒๗๕ บาท 
แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานเกษม ชวฤทธิ์ คะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายเกษม  ชวฤทธิ์   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมก็คลายๆกับทานสมาชิกทานอ่ืนๆนะครับคือ  
    เรื่องของผูรับเหมากอสรางของผมจะมีท่ีเดียว คือ ชุมชนศาลเจา แยกทางทิศ  
    ใต มีซอยหนึ่งทําแลวไปขุดไวเพ่ือท่ีจะวางทอระบายน้ํา ปรากฏวาขุดไวแลว  

หายไปเลยครับไมมาทําเลยจนถึงปจจุบันนีน้ะครบั ปลอยปะระเลย แลวก็ทราบ
มาวาถนนเสนนี้ก็หมดสัญญาเรียบรอยแลวนะครับตั้งแต  
วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริษัท เดียวกันนั้นละครับ ชาวบานฝากมา 



๓๕ 
 

 
นะครับ ฝากทานถึงคณะผูบริหารเรงทําใหชาวบานดวยการเขาออกลําบาก 
กันจริงๆนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับท่ีชาวบานเขาไปออกกําลังกาย คือ  
เครื่องออกกําลังกายทุกแหงชํารุดเกือบทุกตัวนะครับ แลวชวงนี้เปนหนาหนาว
ชาวบานก็จะพากันออกกําลังกายกันเยอะข้ึนแตก็ไมไดออก เชน สถานีตํารวจ  
หนาท่ีวาการอําเภอ ชุมชนโนนสะอาด  ชุมชนหลักสิบสี่ ชุมชนโนนสวาง  
ชุมชนตลาด ๑๒๓ ฝากทานคณะผูบริหารชวยใหเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของไปดูแล
ซอมไดชวยซอมใหหนอย ถาไมไดขอซ้ือใหมก็ยินดี ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ คะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิก  
รองนายกเทศมนตรีฯ สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีทานเกษม  ชวฤทธิ์ ไดกลาวมา  
รักษาราชการแทนนายกฯ นะครับ ซอยศาลเจาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน กอนท่ีจะเขาประชุม

สภาผมก็ไดขับรถออกไปดู วันนี้ก็มีชางลงไปเรียบรอยแลวนะครับตอนนี้กําลัง
ดําเนินการอยู แลวจะใหทางผอ.กองชางไดทําหนังสือเรงดําเนินการใหเสร็จ
โดยเร็วท่ีสุดนะครับ สวนเรื่องเครื่องออกกําลังกายเดี๋ยวจะใหเจาหนาท่ีออกไป
สํารวจหลังจากท่ีประชุมเสร็จนะครับ ถาอันไหนแกไขไดก็จะรีบแกไขใหเร็วท่ีสุด
นะครับ  ขอบคุณมากครับ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานรองนริศ อินทรกําแหง คะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายนริศ  อินทรกําแหง  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิก สภา 
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนทุกทาน วันนี้ผมชื่นชม และดีใจเปน 
 อยางยิ่งท่ีสมาชิกทุกทานไดสรางสรรคทํางาน ทําหนาท่ีเต็มกําลังความสามารถ

เพ่ือพ่ีนองประชาชนบานไผอยางเต็มกําลังสามารถ ทําการบาน ทําหนาท่ี 
 ของตนเอง เทาท่ีทุกคนไดรับฟงกันมา ทุกปญหาท่ีทานไดนํามาเสนอ  
 ผมขอเรียนวา ใชคําเดียวกับทานรองจิระบูรณ วาฝายคณะผูบริหารไมได 
 นิ่งนอนใจ อยากตอบโดยรวมเลยวาเราจะติดตามกํากับและแกไขปญหา

เหลานั้นตอไปใหเสร็จสิ้นทุกปญหา ทุกโครงการ และขอขอบคุณทานท่ีใหการ
สนับสนุนในประเด็นท่ีผานงบประมาณในการใชเงินสะสม และในประเด็นท่ี ๒ 
ท่ีมาการยายพ้ืนท่ีในญัตติท่ี ๒ นั้น ขอขอบคุณทุกทาน  สวัสดีครับ 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ขอเชิญทานชานล ธนระพีโชติ คะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายชานล ธนระพี  ขอคุณครับทานประธานครับ  ในวันนี้ผมเองก็ไดฝากทานผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เชื่อวาสมาชิกทุกทานก็ไดทําหนาท่ีของตนเองอยางดีท่ีสุด ทุกอยางผมเชื่ออยาง

นี้วา ทานสมาชิก ทานผูบริหาร ตลอดท้ัง ผอ.กองฝาย ลวนอยากใหบานไผเกิด
การพัฒนานําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง การใชงบประมาณก็อยางใหมันเกิด
ความคุมคาจริงๆ สิ่งใดท่ีมีการเสนอแนะ มีขอตําหนิออกไป นั้นเปนสิ่งท่ีเรา
จะตองทําใหเกิดความสมบูรณท่ีสุดในเทศบาลเมืองบานไผ  ไมมีใครเปนเจาของ  

 มาแลวก็ตองไปวันนี้ทุกคนทําหนาท่ีตัวเองใหดีท่ีสุด  ผมเชื่อวาถาทุกคนทําหนา
ตัวเองใหดีท่ีสุดโครงการตางๆ ปญหาตางๆไมตองมาถกในหองนี้มาก บทบาท
แตละบุคคลนั้นทําไปใหเกิดความคุมคาจริงๆ สิ่งท่ีผมฝากไวและเพ่ือนสมาชิก
นะครับ วันนี้ทานไดรับฟงขอคิดเห็นผมเชื่อวาทานผูบริหารท่ีจะแกไขนั้นใหเกิด
ความสมบูรณท่ีสุด ผมฝากไว ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานรองนิวัฒน  ปลั่งศิริ คะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ  ขอขอบคุณทานประธานครับ วาจะลุกข้ึนตั้งแตตอนแรกท่ีถูกพาดพิง   
รองนายกเทศมนตรีฯ แตกลัวพาดพิงหลายทาน ผมก็คิดวาจะทําทําเนียบรุน ท่ีหลายทานไปเปนศิษย

เกาหลังปมน้ํามันก็จะมีอายุตั้งแตรุน ๕๘  ๖๐ ข้ึนไปนะครับต่ํากวานี้อาจจะไม
ทราบ ก็ขอเรียนนะครับวาวันนี้ไดเห็น ปรากฏการณอยางหนึ่งในการประชุม
สภาวันนี้ก็ตองขออนุญาตแชรความรูสึกชื่นชม ทานสมาชิกท่ีไดอภิปรายอยางมี
หลัก และมีเหตุผล มีการเสนอแนะหาแนวทางแกไขปญหาใหกับทางผูบริหาร
ตองยอมรับนะครับ ๑๖.๒ ตารางกิโลเมตร พ่ีนองเราก็ไดเดือดรอนพรอมๆกัน
หลายพ้ืนท่ี บางครั้งก็ไมครอบคลุมท้ังหมด และก็มีสิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไขไมวา
เปนศักยภาพของทางผูรับจาง ผูสัญญา จริงๆก็เฝาดูอยู ณ  วันนี้ก็เปนท่ี
ประจักษแลววาเกิดอะไรข้ึน ก็คงตองมีการทบทวน ผมเองก็มีสวนรวมในเรื่อง
ของเจาเงาะ ถนนเสนนี้ชวงเชาหลายทานก็คงเห็นแลววาการจราจรติดขัด ใน
ชั่วโมงเรงดวน บางครั้งทายแถวรถติดไปจนถึงปมน้ํามันเลยปมน้ํามัน จะเลี้ยว
ซายเขาหนาอําเภอไมได  เราเลยเพ่ิมชองใหทางดานซายรถผานตลอด 

 ทานรักษาราชการแทนนายกฯก็ไดนั่งหัวโตะเชิญ  ผูรับจาง ตํารวจ แขวงการ
ทาง มาปรึกษากัน เราไมไดนิ่งนอนใจ ก็ขอนอมรับคําแนะนําจากพ่ีนอง 

 ทานสมาชิก ทุกทาน ขออนุญาตแชรเพ่ิมเติมขอบคุณครับ 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   ในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติประธานชุมชนทุกทาน ท่ีไดเขามา  
  ประชุมและสังเกตการณโดยพรอมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ดิฉันขอปดประชุม 
  สภาเทศบาล   
 
 
 เลิกประชุม ปดเวลา.๑๓.๐๕ น. 

 
 

(ลงช่ือ)                              ผูบันทกึรายงานการประชุม  

   (นางสาวธันยธร  คันทะพรม)  

        พนักงานจางทั่วไป  

 
 

(ลงช่ือ)                                ผูตรวจรายงานการประชุม  

 (นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ) 

 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

  

 (ลงช่ือ) จ.อ.                             ผูตรวจรายงานการประชุม  

( จาเอกกมล  สงวนญาต ิ) 

 หัวหนาฝายงานบรงิานทั่วไป  

 

(ลงช่ือ)                         ผูตรวจรายงานการประชุม  

 ( นางสุภาภรณ คําภูเงิน ) 

หัวหนาสํานักปลัด 

 

(ลงช่ือ)                       ผูตรวจรายงานการประชุม  

 ( นายกฤษฏ  ชัยมาตย ) 

เลขาสภาเทศบาลฯ 

 

 
 
 



๓๘ 
 

 
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดตรวจรายงานการประชุมนี้แลว  

เมื่อวันที่          เดอืนธันวาคมพ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

(ลงช่ือ)                            กรรมการ   (ลงช่ือ)                                  กรรมการ  

      (นายวัฒนาวุฒ ิ หอวจิติร)   (นายกําพล   ขันธขวา)  

 

 

(ลงช่ือ)                            กรรมการ   (ลงช่ือ)                                  กรรมการ  

 

      (นายคําพันธ   สดีอนซาย)   (นายเกษม   ชวฤทธิ)์  

 

 

(ลงช่ือ)                            กรรมการ   (ลงช่ือ)                                  กรรมการ  

          (นายพรินิ   ตุละรัต)   (นายนพดล  พลภูเขยีว)  
 

  

 (ลงช่ือ)                           กรรมการ  

  (นางจงจิต   แซเหยี)  

 

 

 สภาแหงนี้รับรองรายงานการประชุมนี้ 

 เมื่อวันที่             เดอืน ธันวาคมพ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

(นางพัชรา     ศิรศัิกดิ์กมล) 

       ประธานสภาเทศบาลเมอืงบานไผ 
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