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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
.....................................

ผูมาประชุม
๑. นางสาวจิรวดี
เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
๒. นายจิระบูรณ
ปญญารัตนวงศ
รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายฯ
๓
. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี
4. นายนริศ
อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
5. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
7.
รอยตรีบัวทอง
โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายภาณุมาศ
หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑0
. นายวัฒนาวุฒิ
หอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล
๑1
. นายสงศักดิ์
เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาล
๑2. นายพิริน
ตุละรัต
สมาชิกสภาเทศบาล
๑3. นายปญญา
บัวแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
๑4. นางสาวสุมาลี
แถสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
๑5. นายคําพันธ
สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑6. นายกําพล
ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาล
๑7. นายเกษม
ชวฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายจิรนันท
เกียรติชัยพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายผาน
ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล
๒0. นางจงจิต
แซเหีย
สมาชิกสภาเทศบาล
๒1. นายน
พดล
พลภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
๒2. นายบุญเหลือ
เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
๒
3. นายกฤษฏ
ชัยมาตย
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูไมมาประชุม
1.
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล
ผูเขารวมประชุม
๑
. นางสาวเรณู พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาล
2. นายนําศิล
ป วิเศษ ผูอํานวยการกองการศึกษา
3. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา
ผูอํานวยการกองวิชาการ
4. นายอิทธิพล พวกเมืองพล
ผูอํานวยการกองชาง
5. นายวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
6. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานไผ
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7. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาล
8. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
ฯ
9. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
10. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
11. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล
หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
12. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
13. นายธนายุทธ โครตบรรเทา
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ
14. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
15. นางสาวยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
16. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนาฝา
ยพัฒนารายได
17. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
18. นางสาวดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
19. นายอุดมศักดิ์ ธรรม
นําศีล หัวหนาฝายแบบแผน
และกอสราง
20. นางภาวิณี สุทธิ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
21. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท นักจัดการงานทั่วไป
22. นางสาวเมธยา
มูลคํากาเจริญ
นิติกร
23. นางสาวธันยธร คันทะพรม พนักงานจางทั่วไป
24. นายเสรี คําภักดี ประธานชุมชนแกวทรานี
25. นางมลิวรรณ สารบรรณ ประธานชุมชนตลาด 1
23
26. นางหนูพิน เชื้อบัณฑิต ประธานชุมชนบานไผเกา
27. นางบุญสวย อินทรสงเคราะห ประธานชุมชนบานไผพัฒนา
28. นายภูวนัย นิมิตไตรสกุล
ประธานชุมชนมิตรภาพซอย
4 พัฒนา
29. นายบุญเรือง เอวะเมมาตะ
ประธานชุมชนศรีบุญเรือง
30.พ.ต.ท.สังวร สิกขา ประธานชุมชนประปาบานไผ
31.
นายจํานงค โฉมสันเทียะ
ประธานชุมชนโนนสวรรค
32. นายวันชัย สอนอินทร ประธานชุมชน
บ.ข.ส.
33. นางผองผกา ศรีจุมพล ประธานชุมชนสุมนามัย
34. นายสุชาติ กุญชรมณี ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา
35. นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงคพัฒนา
36. นายสมชาย โมกไธสง ประธานชุมชนศาลเจา
37. ร.ต.ท.บุญทัน พงษสุดตา
รองสวป.สภ.บานไผ ตัวแทน ผูกํากับสภ.บานไผ
38. นางสาวเพ็ญพิชญา ลัดทา พนักงานจางทั่วไป
39. นางสาวทัศนีวรรณ สกลลิมสุวรรณ เจาพนักงานจัดเก็บรายได
40.นางสาวศศิธาดา ปอยยิ้ม เจาพนักงานจัดเก็บรายได
41.นางสาวกันยารัตน ขันธขวา พนักงานจางเหมาบริการ
42.นางสาวมฤดี ไสยกิจ ผูชวย จพง.การเงินและบัญชี
43.นางสาววิชุดา นารินทร พนักงานจางเหมาบริการ
44.นางสาววรินทร ลิมสุวรรณ นักวิชาการการเงินและบัญชี
45.นายสุธิ ขันแพง พนักงานขับรถยนต
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46.นายศรายุทธ ดารินรัมย นักพัฒนาชุมชน
47.นางสาวภัทรวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
48.นางสาวอัญรินทร สกุลศรีไกรสิน นักพัฒนาชุมชน
49.นางสุวิดา คําลา เจาพนักงานการเงิน
50.นางสาวกันยารัตน อุปจันทรสงา พนักงานจางเหมาบริการ
51.นางสาวพัชรินทร โพธิราช นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
52.นางสาวพัทธธีรา สนธิวัฒน ผูชวยนักวิชาการศึกษา
53. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ เจาพนักงานธุรการ
54. นางสาวรัศมีลักษณ พรอมสมุทร เจาพนักงานทะเบียนและบัตร
55. นางเพียงใจ ปองชารี เจาพนักงานทะเบียนและบัตร
56. นายพัฒนา ทองหลอ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
57.นายรพีพงศ ปลั่งศิริ ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
นายกฤษฏ ชัยมาตย
เลขานุการสภาเทศบาล

ดวยไดรับแจงจากประธานสภาเทศบาลวา ไมสามารถขึ้นทําหนาที่ได
ในวันนี้ เนื่องจากมีอาการปวดศรีษะ ไมสบาย อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
(รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ขอ ๑๗ วรรคสอง
ในกรณีไมมีประธานสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดหรือไมยอมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาทองถิ่นเปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทนประธานสภาทองถิ่น
ดังนั้น จึงเรียนเชิญรองประธานสภาเทศบาลทานจิรวดี เจริญศิลป
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแลว กลาวเปดประชุม

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ

สวัสดีคะทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุม
สภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐ เราไดรับ
เกียรติอยางยิ่งจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผมารวมสังเกตการณในวันนี้ คือ
ทานร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา ขอเสียงปรบมือใหแกทานดวยคะ ขณะนี้มี
สมาชิกมาประชุมครบองคประชุมแลวกอนเขาสูวาระการประชุม ขอเชิญทาน
เลขานุการสภาเทศบาล อานประกาศสภาเทศบาลเมืองบานไผ ขอเชิญคะ

นายกฤษฏ ชัยมาตย
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ
เรื่อง เปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง
บานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๙ ไดมีมติกําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
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30 วันนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติ
เทศบาล ( ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมือง
บานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พัชรา ศิริศักดิ์กมล
(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ที่จบไปแลวนั้นเปนประกาศเทศบาลเมืองบานไผ
รองประธานสภาเทศบาล
เรื่องการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ
ประจําป ๒๕60 นะคะ ตอไปดิฉันจะดําเนินการประชุมตามระเบียบ วาระการ
ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ

เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหทราบจํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. ดวยเทศบาลเมืองบานไผ ไดมีพนักงานเทศบาลโอน
มาดํารงตําแหนง 2 ทาน คือ นายนําศิลป วิเศษ ตําแหนง
ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) โอนมาจาก
เทศบาลตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และ ทาน ที่ ๒
น.ส. เมธยา มูลคํากาเจริญ ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ โอนมาจากสํานัก
กฎหมาย กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดิฉัน จะขอเชิญทั้ง
2 ทาน ที่ไดโอนยายมาใหมแนะนําตัวตอคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ
โดยจะเริ่มจาก ทานนําศิลป วิเศษ ผูอํานวยการกองการศึกษา ขอเรียนเชิญคะ

นายนําศิลป วิเศษ
ผอ.กองการศึกษา

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผูอํานวยการกอง ทานประธานชุมชนทุกชุมชน และผูเขารวมสังเกตการณการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผทุกทาน ผมชื่อนายนําศิลป วิเศษ ครับ เดิม
ดํารงตําแหนงอยูที่เทศบาลตําบลบานเปด ไดโอนยายมาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม
พ.ศ.2560 เปนตนมา ขออนุญาตแนะนําขอมูลทั่วไปนะครับ ผมมีภูมิลําเนาเดิม
เกิดที่บานหวยแคน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลวาในภาระงานกอง
การศึกษารับผิดชอบก็คือ งานดานการศึกษา งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม งาน
กีฬา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายที่เปน
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นโยบายจากคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ขอเรียนกับทุกทานวาผมจะปฎิบัติ
หนาที่ตามภาระงานและตามที่จะไดรับมอบหมายจากคณะผูบริหารอยางเต็ม
ความสามารถ ขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ

ขอเชิญ น.ส. เมธยา มูลคํากาเจริญ แนะนําตัว ขอเชิญคะ

น.ส. เมธยา มูลคํากาเจริญ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
นิติกรปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกอง ทานประธานชุมชนทุกชุมชน และผูเขารวมสังเกตการณการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผทุกทาน ดิฉัน นางสาวเมธยา มูลคํากาเจริญ
โอนยายมาจากกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตําแหนงนิติการ
ปฏิบัติการ โอนยายมาเปนพนักงานเทศบาลเมืองบานไผ ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ
กองวิชาการและแผนงาน ภูมิลําเนาเดิมเปนคนบานไผ เรียนจบมัธยมศึกษาจาก
โรงเรียนบานไผ ขก.5 จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง รูสึกดีใจที่ไดกลับมาพัฒนาบานเกิดของตัวเอง แลวก็รูสึก
ภูมิใจและเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ไดมาทํางานที่เทศบาลเมืองบานไผ จะทํางานให
เต็มความสามารถ ตามตําแหนงหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายและตามนโยบายของ
ทานผูบริหารทุกทาน ขอบคุณคะ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ที่จบไปแลวนั้น ก็เปนการแนะนําตัวของพนักงานเทศบาลทั้ง ๒ ทาน
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ลวนแตเปนคนบานไผ กลับมาพัฒนาบานเกิดเมืองนอนของตัวเอง ในนาม
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เทศบาลเมืองบานไผ ยินดีตอนรับนะคะ และฝายสภาเทศบาลก็หวังเปน
อยางยิ่งวาทานจะมาทํางานสมกับทานแนะนําตัวนะคะ ก็ขอใหทานนําความรูมา
พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ เราใหดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณคะ
๒. เรื่องแจงผลการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดใหมีการประกวดไปแลวนั้น บัดนี้
ไดประกาศผลการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผ ของเราไดผานเกณฑการบริหารจัดการที่ดี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ
ประเภทโดดเดน ไดรับเงินรางวัลจํานวน ๔๑๒,๑๖๒.๑๖ บาท
จึงขอแจงใหสมาชิกไดรับทราบโดยทั่วกัน และในนามสภาเทศบาลก็ขอแสดง
ความยินดีดวยนะคะ ที่ทําชื่อเสียงใหกับเทศบาลเมืองบานไผของเรา เพื่อเปนการ
แสดงความยินดี และดีใจกับทางเทศบาลเมืองบานไผของเสียงปรบมือเพื่อเปน
กําลังใจใหกับคณะผูบริหารดวยคะ ขอขอบคุณคะ
๓. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป
2559 ซึ่งเทศบาลโดยกองวิชาการและแผนงาน ไดดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นรายการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตอสภาทองถิ่นอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ซึ่งคณะผูบริหาร
ไดจัดสงรายการการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใหทุกทานได
ทราบแลว
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๙
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๙
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๙
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ดิฉันขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลฯ
เมืองบานไผ ทีละสมัย ซึ่งรายงานการประชุมไดสงใหทานสมาชิกทุกทาน
ปฎิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ กอนลวงหนา แลวนะคะ เพื่อใหทานไดตรวจสอบ โดยขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได
ตรวจสอบทีละสมัย เริ่มจาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕9 เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กอน นะคะ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติม หรือไม
(ไมมี ) ถาไมมี ดิฉัน จะใหสมาชิก สภาเทศบาลไดดู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตอเลยนะคะ มีสมาชิกทานใดจะ
ขอแกไขเพิ่มเติม หรือไม (ไมม)ี ถาไมมีมี ดิฉัน จะใหสมาชิกสภาเทศบาลได
ตรวจดู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตอ
เลยนะคะมีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือไม หรือไม (ไมม)ี
ถาไมมี ดิฉัน ขอมติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๙
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
กรุณายกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองเปนเอกฉันท

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลเมือง
บานไผ และประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
ไดดําเนินการตามมาตรา 48 ทศ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 บัญญัติวา “ให
นายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ
สภาเทศบาลเปนประจําทุกป จึงขอเรียนเชิญ ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดรายงานผล
การปฏิบัติงานตอสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญคะ
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นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
ขอสวัสดีปใหมนะครับ ที่ผานมา แลวก็ใกลวันตรุษจีนของ
รองนายกเทศมนตรีฯ
คนไทย เชื้อสายจีน ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดใช สวัสดีปใหมทุกทานนะครับ
รักษาราชการแทนฯ
เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชน
ร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา ตัวแทน สภ.บานไผ และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ
กระผม นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ตามที่ ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดแถลงนโยบาย “การบริหารจัดการราชการทองถิ่น
เทศบาลเมืองบานไผ” ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ ซึ่งการบริหารงานมี
ความมุงหมายใหองคกรมีคุณภาพและมีความพรอมทั้งดานการบริหารงานสําหรับ
ใหบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน การ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคตางๆใหมีความพรอม กลาวไดวาเปนความภาคภูมิใจ
ความตั้งใจมุงมั่นแนวแนในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเจริญกาวหนาโดย
สรุปผลการดําเนินงานภายใตนโยบายตางๆ ประจําป พ.ศ.2559 ไดดังนี้
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเที่ยว
6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไวในป พ.ศ. ๒๕๕๙
ก็ไดดําเนินการตามนโยบายที่ใหไว ทานสามารถดูจากเอกสารรายละเอียดตาม
เอกสารที่สงไปใหทานรับทราบกอนหนานี้แลวนะครับ จะเปนรูปเลมสีเหลือง
มีจํานวน 18 หนานะครับ ตามที่เจาหนาที่ไดสงใหทานสมาชิกฯนะครับ
ขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนะคะ ที่จบไปแลว
รองประธานสภาเทศบาลฯ
นั้นเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง ตอสภาเทศบาลของ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ทานนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจําป ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๑

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตอไปดิฉันขอนําเขาสูระเบียบวาระที่ ๔ การกําหนดสมัย
รองประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯระเบียบกฎหมายใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบดวย เชิญคะ
นายกฤษฎ ชัยมาตย
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและทาน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดไววา ใน
ปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ
ใหมีกําหนด ไมเกินสามสิบวัน และขอ ๑๑ (๒) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที๒่ )
พ.ศ.๒๕๕๔) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาล กําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่ม เมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให
กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบกฎหมาย
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ใหทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบแลว นั้น ดิฉัน จะขอหารือที่ประชุมสภา
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เทศบาลแหงนี้วามีสมาชิกทานใดจะเสนอกําหนดเวลา สมัยการประชุมสภา
เทศบาล ขอเชิญคะ เชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
ทาน ร.ต.ท.บุญทัน พงษสุดตา ตัวแทน สภ.บานไผ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรง
เกียรติทุกทาน ผมนายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ขอเสนอกําหนดวันประชุม
สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๒. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๐
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๓. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๐
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๔. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ สมัยแรก
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เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน ครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ที่จบไปแลวนั้นก็คือ ทานสงศักดิ์ เกียรติปรณ ไดเสนอวัน
รองประธานสภาเทศบาลฯ
เวลากําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๐
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๑ ขอผูรับรองดวยคะ
(รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่น หรือไม คะ (ไมมี) ถาไมมี
ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกทานใดเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาล ตามที่ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาลที่ไดเสนอมา
โปรดยกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท คือใหกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
ดังนี้
๑. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๒. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๐
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๓. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๐
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๔. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๑
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่ ๕
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ
นายกฤษฎ ชัยมาตย
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาล
ตอไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ดิฉันขอเชิญทานเลขานุการสภา
เทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบดวย เชิญคะ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพและทานสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด ๘
คณะกรรมการสภาทองถิ่น ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี 2 ประเภท
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวน
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ตามขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับ ขอ 103
และขอ 104 สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆตามความจําเปนแก
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กิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการของสภาเทศบาลประกอบดวย
สองชุด ดังนี้
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
โดยการเสนอรายชื่อทีละคนในคณะกรรมการแตละชุด ตาม ขอ ๑๐๗
ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตอง
มีผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปน
อยางอื่น และนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และให
นําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ให
สมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวา
สมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น
การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรอง
ไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่ง
ชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศ คะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูได คะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือก
ใหมเฉพาะ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมี
ผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน
กรณีเสนอรายชื่อเพียงคนเดียวใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ที่จบไปนั้นเปนระเบียบกฎหมายที่เลขานุการสภาไดชี้แจงไปแลวนะคะ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ซึ่งตามขอ ๑๐๖ กรรมการสภาทองถิ่นพนจากหนาที่เมื่อ
ปฏิบัติหนาที่ประธานฯ
๑. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น
๒. ตาย
๓. สมาชิกภาพสมาชิกสภาทองถิ่นของผูนั้นสิ้นสุดลง
๔. เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นมาใหม หรืองานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จสิ้นลง
๕. สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที่
ซึ่งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ชุดเดิมทั้งสองคณะไดทําหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลงแลว จึงตองทําการเลือกคณะกรรมการทั้งสองชุด
ขึ้นใหม ขอใหสมาชิกสภา เทศบาลเสนอคะ โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
และไมเกิน 7 คน ขอเชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอคณะกรรมการทั้ง
สองคณะ มีคณะกรรมการคณะละเจ็ดคนครับ
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ไดเสนอขอผูรับรองดวยคะ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
(รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อทานอื่นหรือไมคะ (ไมมี)
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ถาไมมีขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมี คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ
คณะละเจ็ดคน กรุณายกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตอไปจะทําการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกอน
รองประธานสภาเทศบาลฯ
นะคะ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเปนคณะกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ คนที่ ๑ กอนคะ ขอเชิญทานกําพล ขันธขวา คะ
นายกําพล ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอชื่อนายพิริน ตุละรัต

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานกําพล ขันธขวาไดเสนอรายชื่อนายพิริน ตุละรัต
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุมคะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 2 ขอเชิญ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายกําพล ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ทานกําพล ขันธขวา คะ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอชื่อนายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อนายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมม)ี ถาไมมี ขอมติที่ประชุมคะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายกําพล ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 3 ขอเชิญ นายกําพล ขันธขวา คะ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอชื่อนายเกษม ชวฤทธิ์
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อนายเกษม ชวฤทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯหรือไมคะ (ไมม)ี ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายกําพล ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 4 ขอเชิญคะ ทานกําพล ขันธขวา

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอชื่อ นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมม)ี ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายกําพล ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 5 ขอเชิญ ทานกําพล ขันธขวาคะ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอชื่อ ทานคําพันธ สีดอนซาย

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อ ทานคําพันธ สีดอนซาย
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายกําพล ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 6 ขอเชิญ ทานกําพล ขันธขวา คะ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอชื่อ นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
ครับ
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อ นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายกําพล ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 7 ขอเชิญ ทานกําพล ขันธขวา คะ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน ผมขอเสนอชื่อนายนพดล พลภูเขียว

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อนายนพดล พลภูเขียว
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
ตอไปจะเปนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
คณะกรรมการคนที่ ๑ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ
ขอเชิญทานทานคําพันธ สีดอนซาย คะ
นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
คณะกรรมการคนที่ ๑ ผมขอเสนอชื่อนายภาณุมาศ หลามณี ครับ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานคําพันธ สีดอนซายไดเสนอรายชื่อทานภาณุมาศ หลามณี
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม เห็นชอบเปนเอกฉันท
ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญ ทานคําพันธ สีดอนซาย คะ
นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนที่ ๒
ผมขอเสนอชื่อนายผาน ไทยรัก ครับ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานคําพันธ สีดอนซายไดเสนอรายชื่อนายผาน ไทยรัก
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 3 ขอเชิญ ทานคําพันธ สีดอนซาย คะ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนที่ 3
ผมขอเสนอชื่อนายบุญเหลือ เรื่องลือ ครับ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อนายบุญเหลือ เรื่องลือ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 4 ขอเชิญ คะ ทานคําพันธ สีดอนซาย

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนที่ 4 ผมขอเสนอชื่อ
นายชานล ธนรพีโชติ ครับ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อ นายชานล ธนรพีโชติ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯหรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป ตอไปเปน คณะกรรมการคนที่ 5 ขอเชิญ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ทานคําพันธ สีดอนซาย คะ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนที่ 5 ผมขอเสนอ
ชื่อนายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน ครับ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 6 ขอเชิญทานคําพันธ สีดอนซาย คะ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนที่ 6 ผมขอเสนอ
ชื่อนายปญญา บัวแสง ครับ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อนายปญญา บัวแสง
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ตอไปเปนคณะกรรมการคนที่ 7 ขอเชิญทานคําพันธ สีดอนซาย คะ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนที่ 7 ผมขอเสนอ
ชื่อนายกําพล ขันธขวา ครับ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตามที่ทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อนายกําพล ขันธขวา
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ขอมติที่ประชุม คะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ทางสภาเทศบาลก็ขอขอบคุณทานคําพันธ สีดอนซาย
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ทานกําพล ขันธขวา ที่ไดเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ ทั้ง 2 คณะจํานวนคณะละ 7 ทานนะคะ
ดิฉันจะขอสรุปรายชื่อ คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ชุดละ 7 ทาน ดังนี้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบจํานวนเจ็ดทาน ประกอบไปดวย
๑. นายพิริน ตุละรัต
๒. นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร
.
๓. นายเกษม ชวฤทธิ์
๔. นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
๕. นายคําพันธ สีดอนซาย
๖. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
๗. นายนพดล พลภูเขียว
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ประกอบไปดวย
๑. นายภาณุมาศ หลามณี
๒. นายผาน ไทยรัก
๓. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
๔. นายชานล ธนร
ะพีโชติ
๕. นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน
๖. นายปญญา บัวแสง
๗. นายกําพล ขันธขวา
เห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ญัตติที่ ๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง
ญัตติขออนุญาตตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี กับ
ธนาคารออมสิน เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
บานไผ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับตามที่สถานธนานุบาลเทศบาล
รักษาราชการแทนนายกฯ
เมืองบานไผ ไดทําสัญญากูเงินเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน (สาขาบานไผ)
จํานวน ๔ สัญญา วงเงินทั้งหมด ๘๐,๐๐๐,๐๐๐. บาท
(แปดสิบลานบาทถวน) ประกอบดวย
๑. สัญญาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จํานวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบลานบาท
ถวน) โดยใชตําแหนงคณะผูบริหาร
ค้ําประกัน
๒. สัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ จํานวน๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบลานบาทถวน) โดยใชตําแหนงคณะผูบริหารค้ําประกัน ตราดอกเบี้ย
MOR – ๑.๕๐ ตอป
๓. สัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท
(สามสิบลานบาทถวน) โดยใชตําแหนงคณะผูบริหารค้ําประกัน
อัตราดอกเบี้ย MOR – ๑.๕๐ ตอป
๔. สัญญาฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบลานบาทถวน) โดยใชตําแหนงคณะผูบริหารค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ย
MOR – ๑.๕๐ ตอป (ปจจุบัน MOR = ๗.๑๐%)
เนื่องจากสัญญา ฉบับที่ ๓ จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้
และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ มีความจําเปนตองเบิกเงินเกินบัญชี
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําแกประชาชน ไดอยางตอเนื่อง และเกิดความ
คลองตัวในการบริหารงานเพื่อถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

17

ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ ว ๖๒๙ ลงวันที่
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เรื่อง การมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กูเงินโดยกําหนดใหการกูเงินเพื่อเปนเงิน
ทุนหมุนเวียน ของสถานธนานุบาลจะตองไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบานไผ พิจารณาอนุญาต
ใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ ตออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน จํานวน ๑ สัญญา วงเงิน
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบลานบาทถวน) ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
( นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
กราบเรียนพี่นองนะครับ เรื่องสัญญาเงินกูหมดสัญญาก็จะขอตอสัญญา
นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เพราะเงินจะได
หมุนเวียนไดตลอดเวลาก็ขอนําเรียนใหพี่นองไดรับทราบ เปนการตอสัญญา
เทานั้นนะครับ ไมใชการเริ่มสัญญา ขออนุญาตจากทานสมาชิกครับ เรียนใหทราบ
ขอบคุณมากครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ

ขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ ตามที่จบลงไปแลว
นั้นเปนญัตติขออนุญาตตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน เพื่อใช
เปนทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ มีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ

นายบุญเหลือ เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ประธานชุมชน
ทั้ง 39 ชุมชน และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ครับ เรื่องโรงรับจํานํา หรือสถานธนานุบาลนี้นะครับ ผมก็เคยสนับสนุนไววาถา
ขาดเขินอะไรก็เสนอที่สภาแหงนี้ ไมเปนไรก็คุยกันรูเรื่อง แตจะขาดเทาไร
คณะผูบริหารผูมีความรูความสามารถอยูแลว โดยเฉพาะทานรองจิรบูรณ ที่เขามา
รักษาราชการนายกเทศมนตรีฯ สภาเราก็ดูเรียบรอยดีนะครับ แลวเรื่อง
สถานธนานุบาลผมก็ไดรับเรื่องจากพี่นองประชาชน ใหเสนอวา เรื่องทรัพยหลุด
จํานําก็ขอใหแจงพี่นองประชาชนไดรับทราบดวย แจงทางเสียงตามสายดวยนะ
ครับ ที่พอจะจําหนายจายแจกออกไปได ก็ใหพี่นองประชาชนไดรับทราบหนอย
นะครับ มีอะไรเราจะไดชวยกันบรรเทาทุกขได สิ่งไหนที่พอจะมีราคา หรือ
พอที่จะมีกําไร ก็ใหประชาสัมพันธใหรับทราบหนอย สวนตางๆก็ไดรับความ
สนับสนุนและบรรเทาเปนอยางดี แตสวนที่วาเราจะหาเอากําไรไหนเขาเทศบาลฯ
ของเราจะไดบริหารตอไป จะไดไมเปนหนี้สินกันมาก ตามที่ดูรายการเราก็เปนหนี้
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เปนสินกันมากมายก็คงไมเปนไร สําหรับทรัพยสินเราทองเราคงมีอยูเต็มตูนะครับ
สิ่งพวกนี้ก็คงไมหลุด ยังนอนเปนทุนเรา แตสําหรับดอกเบี้ยก็คงจะได นี้คือความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชน และบรรเทาไดมากที่สุด ผมก็ขอใหสมาชิกทุกทาน
จงสนับสุนนแตสิ่งที่เปนประโยชนกับเทศบาลฯของเรา ผมก็ไมวาอะไรนะครับ ขอ
เสนอใหทางผูบริหารเราใหดําเนินการตอไปครับ ขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ตองขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ ที่มีความหวงใยกับเทศบาลเมือง
รองประธานสภาเทศบาลฯ
บานไผของเรานะคะ ที่จบลงไปแลวนั้นเปนการอภิปรายของทานบุญเหลือ เรื่องลือ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ คะ
นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทานรักษาราชการแทน
นายกฯ ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คณะผูบริหารทุกทาน
ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทานตัวแทนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
บานไผ ทาน ร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน
และทานผูอํานวยการกอง ทานผูสังเกตการณทุกทานครับ เรื่องญัตติขออนุญาต
ตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของสถานธ
นานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ ทานครับ ในรายละเอียดที่ทานจะขอ
ก็คือ ขอ ๓. สัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาท
ถวน) ซึ่งก็จะหมดสัญญาเงินกู คือสัญญา OD
นะครับ ซึ่ง สถานธนานุบาล จะตองเตรียมเพื่อจะตองดําเนินการไดตอเนื่อง
เนื่องจาก วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 นั้น เปนวันทําสัญญา ซึ่งตาม
หลักเกณฑแลวสัญญา OD หรือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนั้นจะตอสัญญากัน
ทุก 1 ปตอสัญญานะครับ ทีนี้สวนที่ผมมีขอสังเกตนะครับทานก็คือในหนาที่ 3 ผม
คงตองฝากขอรับฟงคําชี้แจง เมื่อผมเรียนถามไปตามเอกสารนะครับทาน ทานแจง
วาผลการดําเนินการกิจการ สถานธนานุบาลเมืองบานไผ สวนรายระเอียดนั้น ผม
ขอมาที่ ขอ 3 นะครับ คือ กิจการสถานธนานุบาล ณ วันที่ 6 มกราคม 2560
ทานครับ ผมตั้งขอสังเกตอยางนี้ ทานใชวาเงินสดคงเหลือจํานวน 91,080.91
บาท แลวก็มีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
อยูที่ 47,613.12 บาท เงินฝากธนาคารกรุงไทยฝากประจํา
จํานวน 2,611.72 บาท เงินฝากธนาคารออมสิน ก็คือออมทรัพย
จํานวน 20,504.53 บาท สวน 3.1 หนี้สินคงเหลือเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 25,000,000 บาท เงินเบิกเกินธนาคารออมสินวงเงิน รวม
80,000,000 บาท ทานครับ ในรายละเอียดจริงๆแลว ผมอยากจะใหทาน หรือ
ทานผูจัดการสถานธนานุบาล ไดทํารายละเอียดในเรื่องของวงเงิน แตละวงเงินให
ทราบทานไดใชจายไปแลว ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 เปนจํานวนเงินเทาไร เรา
เปนวงเงินติดลบ แตละวงเงินเทาไรนะครับ สามารถแจงใหกับสมาชิกไดทราบวา
วงเงินแตละวงเงินนั้น เหลือที่ยังหมุนเวียนอีกเทาไร ในการเตรียมความพรอม นะ
ครับ เราจะตองมีการรับทราบในขั้นตอนของทานวาในแตละชวง แต ละเดือนนะ
ครับ ทานเหลือวงเงินใชในแตละสัญญาเทาไร เพราะอะไร เพราะชวงเรงดวน
หมายถึงชวงเปดเทอม ปดเทอม การใชจายเงินจะแตกตางกันนะครับ ผมฝากทาน
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ผูจัดการนะครับ ถาทานจะทําเอกสารก็ขอใหชี้แจงในเรื่องของสัญญาแตละสัญญา
วาทานเหลือวงเงินรวมใชไดอีกเทาไร ผมฝากทานนะครับที่ผมขอในสวนความ
เตรียมพรอมวันนี้ก็เห็นดีดวยกับทาน ที่จะตองเตรียมเอกสารทั้งสัญญาตางๆก็จะ
ไดตอเนื่องกับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินก็จะไดดําเนินการใหกับเราให
ถูกตองครับผม ขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ขอบคุณคะ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมี
รองประธานสภาฯ
ขอเชิญ คณะผูบริหาร เชิญทานรักษาราชการแทนนายเทศมนตรีเมืองบานไผ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รักษาราชการแทนนายกฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ
ผมตองขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ และทานชานล ธนรพีโชติ
นะครับ เรื่อง การทรัพยหลุดนะครับ เดี๋ยวผมจะปรึกษาทานผูจัดการ ในการที่จะ
ประกาศทรัพยหลุด ก็อยากจะใหทานผูจัดการไดเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ
ดวยนะครับ เพื่อที่จะไดอธิบายอันไหนที่เปนประโยชน นะครับ ในการประมูล เพื่อ
เพิ่มรายไดใหกับเทศบาลเมืองบานไผนะครับ ก็จะชี้แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ
นะครับ เรื่องรายไดตอป ปหนึ่งสมมุติ 100% อันนี้เปนการสังเกตนะครับ สมมุติ
เราได 100% เราก็ตองหัก 50% เขามาสมทบใหกับสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองบานไผ เราไดเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับแตละป ปนี้ก็นาจะไดเงินสุทธิประมาณ
5,000,000 กวาบาท แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ เรื่อง รายรับรายจาย และก็
เรื่องสัญญานะครับ เดี๋ยวเสร็จประชุมแลวผมจะเรียกผูจัดการมา ทํารายละเอียดใน
การประชุมครั้งหนา ไมวาสัญญาอื่นๆ ก็จะเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ เรื่อง
การใชจายเงินตอนนี้วาเหลือเงินเทาไร ตองขออนุญาตจากประธานสภานะครับ ให
ทางผูจัดการสถานธนานุบาลชี้แจงเปนเบื้องตนนะครับ กราบเรียนใหทานสมาชิก
และผูสังเกตการณไดรับทราบครับ ขออนุญาตจากสภาครับผม

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป อนุญาตคะ เชิญผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ คะ
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายสุวัฒน เทาใหม
ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ เงินสด ณ วันนี้
นะครับมีเงินสดคงเหลืออยูที่ใชไดนะครับ 46,380,072.34 บาท ก็ขอ
กราบเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ขอขอบคุณทางทานผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผที่ได
รองประธานสภาฯ
ชี้แจงขอมูลเพื่อเปนประโยชนใหกับสภานะคะ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หรือไม คะ(ไมมี)ถาไมมีขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ เลยนะคะ สมาชิกทานใดอนุญาต
ญัตติขออนุญาตตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน เพื่อใชเปน
ทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ กรุณายกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม อนุญาตเปนเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ญัตติที่ ๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง ญัตติแจงชะลอการดําเนินการจัดตั้งบาน
พิทักษบุคคลออทิสติก (กองการศึกษา)
ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
เรื่อง ญัตติแจงชะลอการดําเนินการจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก
รองนายกเทศมนตรีฯ
(กองการศึกษา)
เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทาน ร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา
ผูสังเกตการณที่เคารพทุกทาน ครับ
ตามญัตติที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ญัตติ
ขอเห็นชอบรับโอนที่ดินที่มีผูอุทิศใหเทศบาลเมืองบานไผ ในคราวประชุมสภา
เทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๕๙ และ สภาเทศบาลเมืองบานไผ มีมติให ความเห็นชอบรับโอน
ที่ดินจากนางจีรพันธุ ตันมณี ที่ไดแจงความประสงคจะอุทิศใหเทศบาลเมือง
บานไผ จํานวน ๒ งาน ๔๑ ตารางวา เพื่อกอสรางบานพิทักษบุคคลออทิสติก นั้น
เทศบาลเมืองบานไผ ไดมีคําสั่งที่ ๗๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินงานจัดตั้ง
บานพิทักษบุคคลออทิสติก โดยคณะกรรมการฯ ไดไปศึกษา ดูงานที่ศูนยบริการ
บุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแกน และไดมีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก สรุปไดดังนี้
1. สถานที่ที่จะดูแลและใหบริการผูพิการออทิสติก จะตองเงียบสงบ
ไมมีเสียงดัง เนื่องจากที่ดินที่ผูประสงคจะอุทิศใหเทศบาลเมืองบานไผอยูในชุมชน
และติดกับวัด จึงไมเหมาะสมในการดําเนินการจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก
๒. งบประมาณที่จะใชในการดําเนินงาน เชน คาถมดิน คากอสราง
อาคาร และระบบสาธารณูปโภค ประมาณ ๒๐ – ๒๑ ลานบาท และ คาบริหาร
จัดการ (กรณีอยูประจํา) ปละประมาณ ๑๒ ลานบาท ซึ่งงบประมาณดังกลาว
คอนขางสูง คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ และคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมในการดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก ไดพิจารณาแลว
เห็นควรใหชะลอการดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติกดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อทราบตอไป
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ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
( นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ

ตามที่จบลงไปแลวนั้นเปนญัตติแจงชะลอการดําเนินการจัดตั้งบาน
พิทักษบุคคลออทิสติก มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ
คุณทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ

นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่คณะผูบริหารไดอานคําชี้แจงเพื่อขอชะลอ
การดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคลออทิสติกนั้น ทางผมก็เห็นดวยนะครับ ตั้งแต
ผูที่บริจาคที่ใหซึ่งที่นั้น เปนที่ของชุมชนและเปนที่ดิน ที่ติดกับวัดอีก คําวาชุมชนก็
จะมีเสียงรบกวนตางๆ เขามาแลวตามกฏเกณฑขอกําหนดนั้น บานพิทักษ
ออทิสติกนั้นอยูในที่สงบเรียบรอยเงียบ ก็คงจะเปนไปตามระเบียบของผูที่จะทํา
การกอสราง และมามองดูอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับการลงทุนคากอสรางก็ 20 - 21 ลาน
บาท ดังที่ ผูบริหารเรียนชี้แจงมา แลวก็ตองมาเสียเงินถาสรางเสร็จ ก็ตองมาเสีย
อีก ปละ 12,000,000 บาท เกี่ยวกับการอยูประจํา คาใชจายนะครับ
12,000,000 บาท ตอป เราก็ตองดําเนินอยางนี้ตอไป ก็เปนเงินไมใชนอย แตก็
เปนผลประโยชน เมื่อมีการชะลออยางนี้แลว ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับเทศบาล
หรือไม แตวามามองดูกับเทศบาลก็ 80 กวา แปลง หรือ 90 แปลงแลวที่เกาๆที่
มีมา ผมมองเห็นที่หนึ่งที่เงียบสงบไมมีผูรบกวน ตอนนี้ก็ใหผูดําเนินการเชาอยูที่
ทางหนองรานหญา ไปหนองหญาขวัญ 56 ไร ทางนั้นเงียบจริง แตการสัญจรผาน
ไปมาไมสะดวก แตไมอยูใกลชุมชน ไมแออัด เพราะทุกที่ ที่มีจะแออัดเปนที่ในเขต
ชุมชนทั้งนั้น ชุมชนเมือง ฉะนั้น สถานที่ตางๆ ที่อยูในเขต อยางเชน วาจะไปทาง
ที่สํารวจใหเห็นก็เปนที่ตั้งศูนยตรงนั้นจะเหมาะสมหรือไม ตองมาคิดดู ผมวา
โครงการนี้อยาชะลอเลยครับ ผมวายกเลิกไปเลยดีกวานะครับ เพราะ คากอสราง
ใชเงินจํานวนมาก 20 กวาลาน บาท แลวยังจะตองมาเสีย ปละ 12ลานบาท
ตอไปทุกๆป หลายปก็หลายสิบลานนะครับ ผมมีความคิดเห็นวา ชะลอไวก็ดีแลว
แตถาเปนไปไดก็ใหยกเลิกโครงการนี้เลยครับ ขอบคุณครับทานประธาน

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ
นายภาณุมาศ หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานภาณุมาศ หลามณี คะ

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติ กระผม ภาณุมาศ หลามณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ ผมอยาก
ทราบรายละเอียดวัตถุประสงคของผูบริจาค ทานไดบริจาคใหกับ
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เทศบาลเมืองบานไผ และขณะนี้เทศบาลเมืองบานไผของเรารับมาเปนพื้นที่ของ
เทศบาลแลวหรือยังนะครับ ถาหากวารับมาแลวนะครับ ถาเราชะลอโครงการนี้
เอาไวผมเห็นดวยกับทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ นะครับ นาจะยกเลิกโครงการ
กอสรางบานพิทักษออทิสติกนี้ไวเลยนะครับ ยกเลิกไปเลย แตถาหากเราไดรับมา
เปนพื้นที่เทศบาลเมืองบานไผแลว กระผมเห็นหนวยงานหนึ่งที่จําเปนที่จะตองใช
และมีความเหมาะสมที่จะตองใช คือ โรงเรียนเทศบาล 1 นะครับ ถาหากวาเรารับ
พื้นที่ตรงนี้มาเปนของเทศบาลแลว ขอเปลี่ยนไดหรือไมครับ มาใชประโยชนของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ซึ่งตอไปจะเปนโรงเรียนที่ขยายใหญขึ้นมาตลอดเวลานะครับ
เพราะคณะนี้ก็ทราบวาในปนี้จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมา แลวตอไปถาหากเมืองบานไผ
ของเรา มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรถไฟรางคู บานไผ- นครพนม คนจะเขามา
อยูที่บานไผนี้มากมาย เราก็มีความจําเปนอยูนะครับวาเราจะตองรับบุตรหลาน
ของเขา เขามาศึกษาอยูในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล1 และอีกไมนานจะมี
นักเรียน เปน 1,000-2,000 คน ในอนาคต เพราะฉะนั้นถาหากเราไดที่ดิน ผืนนี้
มาเปนของเทศบาลแลวนะครับ ขอเปลี่ยนจากกอสรางบานออทิสติกมาเปนพื้นที่
ของโรงเรียนเทศบาล 1 จะมีความเหมาะสมหรือจะใชประโยชนไดอยางมากเลย
ครับ ขอบคุณมากครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญทาน บุญเหลือ เรื่องลือ คะ

เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ ผมนายบุญเหลือ เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 เรื่องที่บริจาคที่ดินตรงนี้ผมก็ทราบนะครับ เพราะอยู
ในพื้นที่ของเขต 3 แตผมรูวาผูบริจาคนี้ ในเมื่อบริจาคเขาไปแลวจะใหทําอยางโนน
อยางนี้ แตสถานที่ไมเหมาะสม ถาจะสรางศูนย ออทิสติก รักษาคนพิการ มันไม
เหมาะสม เพราะวาเปนสระลึกมาก ถาบริจาคจริงๆ บริจาคใหโรงเรียนเทศบาล
เพื่อที่จะไดเปนสระเพื่อปลอยปลา จะไดเปนอาหารของนักเรียน ปลอยปลาแตละ
ปนะครับ สมัยกอนไดเปนหมื่นๆนะครับ มาบริจาคแลวมาบอกวาตองสรางนั้น
สรางนี้ ตองบริจาคทุนมาดวยนะครับ ถึงจะทําได เทศบาลเราอาจจะมีงบอยูแลว
หรือมีเงินอยูแลวแตละปก็ไมพอ อยากเสนอใหผูบริจาคก็ดีนะครับ ศรัทธาก็ดี ถา
ปลอยปลาก็ดีเปนอาหารกลางวันของเด็ก แตถาจะบริจาคเสร็จเรียบรอยแลวรับ
โอนเสร็จเปนของเทศบาลเราก็อยากใหทําเปนรั้วขอบชิดหนอยเพราะวาสระลึก
มาก ถาเกิดรถเสียหลักอะไรลงไปก็จะเปนอุบัติเหตุอีกทีหนึ่ง ถาไมใหทําตาม
โครงการเขา เราก็ไมเอา นะครับ ถาเขาไมสละไปเลย คําวาบริจาคคือใหไปเลย
แลวแตคุณจะไปสรางอะไร ผมก็เห็นดวยกับทางเทศบาลที่จะชะลอไป จนกวาเวลา
เรามีเงินมาก มีทุกสิ่งทุกอยางพรอม ที่จะทําได ผมเห็นดีดวยกับทางเทศบาลที่จะ
ชะลองบตรงนี้ไวกอน เพราะสิ่งที่วาเราจะพัฒนามันมีหลายอยางอยูนะครับใน
เทศบาลของเรา สวนมากก็จะเปนคลองน้ํา และถนนอะไรก็ยังขาดอยูมาก ถาจะ
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เอางบสวนนี้มาทําก็มีอีกมากที่ยังไมพัฒนา ยังมีศูนยที่เขาดูแลในตรงนี้ สถานที่ก็คง
มีถาจะทํา เพราะการรักษาก็มีอยูที่บานมีคนดูแล เปนโครงการที่วายังไมจําเปน
แตถาเราจะมาใชงบสวนนี้ผมก็ยังไมเห็นดี ก็ใหชะลอไวครับ กราบขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ นะคะ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
รองประธานสภาเทศบาล
หรือไมคะ (ไมมี) ขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร ชี้แจง คะ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รักษาราชการแทนนายกฯ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘

เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ ผมตองขอขอบคุณทาน
ภาณุมาศ หลามณี ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ อีกสวน
หนึ่งที่ผมตองขอขอบคุณผูที่มอบที่ดินมาให เรา เขามีความจริงใจนะครับ แตวา
ณ โอกาสนี้เราก็ยังไมไดรับมา เราแคมาปรึกษาหารือกันกับคณะผูบริหาร และก็
ทางกองตางๆ ที่จะไดดําเนินการมา แตวาเรื่องยกเลิก ผมก็ขอใหเปนชะลอไวกอน
เผื่อเราไดมีโอกาส เราก็จะไดดําเนินการ แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ
ขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ นะคะ
สําหรับเรื่องญัตติแจงชะลอการดําเนินการจัดตั้งพิทักษ บุคคลออทิสติก
ขอมติที่ประชุมคะ
การชะลอดําเนินการจัดตั้งพิทักษบุคคลบานออทิสติก
เรื่อง ญัตติที่ ๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง ญัตติเพื่อขอความเห็นชอบและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. จากจังหวัดขอนแกน
ขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ
รักษาราชการแทนนายฯ
ดวย เทศบาลเมืองบานไผ ไดรับหนังสือจากวัดปาชัยวารินทร ซึ่งอยูที่ชุมชน
คลองชลประทานหมูที่ ๙ ตําบลในเมือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร เนื่องจาก
สะพานเดิมบริเวณลําหวยทรายทางเขาถูกน้ํากัดเซาะพังทลายเสียหายไม
สามารถสัญจรไปมาได ตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เปนเหตุให
พระสงฆและประชาชน ไดรับความ เดือดรอนที่จะเขาไปทํากิจกรรมทางศาสนา
โดยในเบื้องตนเทศบาลเมืองบานไผ ไดแกไขปญหา ความเดือดรอน โดยการนํา
ไมอัดมาทําเปนสะพานขามชั่วคราวแลว
ขาพเจา ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อขอความ
เห็นชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. บริเวณ
ลําหวยทรายและในเขตพื้นที่ธรณีสงฆ ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณในการกอสราง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

24

(สองลานหาแสนบาทถวน) โดยเทศบาลเมืองบานไผ จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการกอสราง จากจังหวัดขอนแกน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา
ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
( นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
กราบเรียนใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ ประธานชุมชน และ
ผูสังเกตการณไดรับทราบนะครับ เงินงบประมาณนี้ ทางคณะผูบริหารไดไปสวัสดี
ปใหมทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน กระผมตัวแทนคณะผูบริหารและทานรอง
ปลัดเรณู พรอมพรั่ง และผอ.กอง ไดไปนําเรียนใหทานผูวาราชการจังหวัดได
รับทราบ และทานรองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ไดรับทราบวาเราไมมีเงิน
งบประมาณมาพัฒนา เพราะวาเปนเขตธรณีสงฆ และเปนลําหวยสาธารณะ ก็เรียน
ใหทานทราบ ทานบอกใหทางวัดทําหนังสือมา แลวจะไดใหทางเทศบาลเมืองบาน
ไผเสนอตอที่ประชุม ก็ขอเงินสนับสนุนจากจังหวัด เราไมสามารถที่จะนําเงินภาษี
ของพี่นองประชาชนมาใชไดเพราะไมเพียงพอ แลวก็เปนเขตธรณีสงฆ ลําหวย
สาธารณะก็เลยวานําเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ วาคณะผูบริหาร ทั้ง 3 ทาน
ไมไดนิ่งนอนใจ ไปพรอมทานที่ปรึกษาเลิศสิน จึงจรัสทรัพย แลวก็ทานเลขานุการ
นายกเทศมนตรีนะครับ ก็ไดไปปรึกษาหารือกับทางผูวาราชการจังหวัด ขอนแกน
นะครับ นําเรียนใหทานทราบ ทานบอกใหทําหนังสือเรงดวน ก็ขอแจงในที่ประชุม
ไดรับทราบเพื่อของบประมาณจากจังหวัดเพื่อ นํามาพัฒนาความเปนอยูของพี่นอง
ประชาชน อะไรที่ดี ที่พัฒนาพี่นองประชาชนให อยูดีมีสุข ความสามัคคีในการ
พัฒนาบานเมืองของเรา คณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ ไดเขาขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ
สิ่งตางๆอะไรที่ไดมาก็จะนําเรียนมาใหที่ประชุมไดรับทราบนะครับ ก็ฝากทางทาน
สมาชิกดวยนะครับ อะไรที่ดีก็แนะนํามา อะไรที่เปนความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชน ถาทางคณะผูบริหารดําเนินการใหไดก็จะรีบดําเนินการใหเลย
นะครับ ก็ฝากในที่ประชุมไดรับทราบครับผม ขอบคุณมากครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ถาไมมี ดิฉันขอมติ
รองประธานสภาเทศบาล
ในที่ประชุมแหงนี้เลยนะคะ สมาชิกทานใด เห็นชอบขอญัตติเพื่อขอความ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เห็นชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางสะพาน
ค.ส.ล. จาก จังหวัดขอนแกน กรุณายกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม เห็นชอบเปนเอกฉันท
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ

กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระอื่นๆ ดิฉัน ก็จะมีกําหนดการพิธีเพื่อ
ทําดีถวายแดพอหลวงของเรานะคะ คือวันศุกรที่ 20 มกราคม 2560
คือ พรุงนี้เราจะไดกําหนดพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จะมีทั้งสองชวง คือ ชวงเชาและชวงเย็น สําหรับชวงเชาก็จะมีการทําบุญ
ตักบาตร เพื่อถวายเปนพระราชกุศล 100 วัน แด บริเวณลานประชารัฐ
หนาที่วาการอําเภอบานไผ ในเวลา 07.00 น. เปนตนไป การแตงกายก็เปนชุด
สุภาพไวทุกข ชวงเย็นวัดคุมจัดสรรค จึงขอนําเรียนใหกับทางสภาเทศบาลของเรา
ทราบ วาพรุงนี้เราจะไดรวมกันทําบุญตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศล เริ่มตั้งแต
07.00 น. เปนตนไปบริเวณลานประชารัฐ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาทุกทาน
พรอมกับทางประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน รองปลัดเทศบาล และผูอํานวยการกอง
ทุกกอง นะคะ

ระเบียบวาระที่ ๙
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานฯ

เรื่อง อื่น ๆ (ถามี)
ในระเบียบวาระอื่นๆ ดิฉันขอทําความเขาใจใหทานสมาชิก
เรามีอยู 3 เขต ใหอภิปรายทีละเขต เริ่ม จากเขต ๑ ตอดวย
เขต ๒ และเขต ๓ ตามลําดับ เมื่อ อภิปรายแลวก็จะใหคณะผูบริหารชี้แจง
ครั้งเดียว เรียนมาเพื่อโปรดทราบ เริ่มจากเขต ๑ กอนนะคะ มีสมาชิกทาน ใด
จะอภิปรายใน ระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม ขอเชิญทานทานรักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ คะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รักษาราชการแทนนายกฯ

เรียนทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติฯ ทุกทาน
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขออนุญาต 5 นาที
นะครับ เพื่อจะแจงใหทานสมาชิก และผูรวมสังเกตการณไดรับทราบ นะครับ
วันนี้เราก็จะมีกิจกรรม ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ไดเขาคายลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญรุนใหญ ตั้งแตวันที่ 19-21 มกราคม 2560 ก็ฝากทานสมาชิกนะครับ
วาใครไมมีภารกิจ คืนนี้มีเลนกองไฟนะครับ แลวก็วันที่ 2 กุมภาพันธ 2560
เปด อาคาร Youth Park นะครับ ผมก็จะเปนประธานในการเปดงาน
นะครับ ผูกลาวรายงานก็จะเปนทานปลัดเทศบาลเมืองบานไผ เรียนใหทานได
รับทราบนะครับ พรุงนี้ก็อยางลืมนะครับ มาทําบุญตักบาตร มาสรางความ
สามัคคี สิ่งตางๆ อะไรที่ดี ทางคณะผูบริหารและเทศบาลเมืองบานไผก็จะนําเรียน
ใหทานสมาชิก และ ทานประธานไดรับทราบ และผูสังเกตการณไดรับทราบ ขออีก
นิดหนึ่งนะครับ โครงการของป 2560 ทางคณะผูบริหารก็จะไดชี้แจง ใหทางทาน
สมาชิกไดรับทราบวาไดดําเนินการไปถึงไหนแลว ก็มีดังนี้
1. การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาที่ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต
2. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.หลังศาลา ทางแยกชุมชนขนมจีน
3. โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. หนองลุมพุกซอย 15
4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนยิ่งยงซอย 12
5. โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.หนองลุมพุก ซอย 13

จะมีพิธี
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6. โครงการกอสราง ค.ส.ล.ทอระบายน้ํา ถนน ค.ส.ล.ทางแยกชุมชนขนมจีน
7. โครงการปรับปรุงหองกองวิชาการและแผนงาน
8. โครงการกอสรางทอระบายน้ําหลังศาลา โรงเรียนยิ่งยง
9. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธที่สี่แยกเกียรติสิน
10. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธหนาเทศบาลเมืองบานไผ
แจงใหทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบนะครับ วาทางคณะผูบริหารไดดําเนินการ
พรอมทั้งกองชาง และกองคลัง ไดดําเนินการเซ็นสัญญานะครับ แตยังไมได
ดําเนินการ ทางคณะผูบริหารก็ไมไดนิ่งนอนใจก็ตามผูรับเหมาตลอดนะครับ ไดทํา
หนังสือเตือนกันตลอดกับบริษัทนะครับ ก็หวังวา ทานคงใหความไววางใจใหกับ
คณะผูบริหาร ซึ่งผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ อะไรที่ขาดตกบกพรอง ขอเชิญทาน
สมาชิกไดพูดและแนะนําคณะผูบริหาร ก็จะนํามาปรับปรุงแกไข แลวก็จะเรียกทาง
ผอ.กองมาดําเนินการนะครับ ก็ขอฝากทานสมาชิกดวย ขอบคุณมากครับผม
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผก็ไดชี้แจง
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ตอสภาของเรา ก็ตองขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่งนะคะ ชวงนี้เราอยูใน
ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 9 วาระอื่นๆ โดยที่เราจะเริ่มจากสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
กอนเปนผูอภิปรายนะคะ มีสมาชิกเขต 1 ทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ
ทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร คะ
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูทรงเกียรติ ตัวแทนทานผูกํากับสถานีตํารวจภูธรบานไผ ประธานชุมชน และ
ผูรวมสังเกตการณทุกทาน ที่ไดมาประชุมพรอมกันในวันนี้ จริงๆแลวผมก็ไม
อยากจะพูดเรื่องนี้ แตวามันก็ไดเกิดขึ้นมาแลว เกิดความวุนวายกับเทศบาลเมือง
บานไผมากอนปใหมนะครับ ระหวางเดือนสิงหาคม 2559 ก็จําเปนตองพูดใหกับ
พี่นองสมาชิกไดรับทราบ คณะผูบริหาร พี่นองขาราชการ ทุกฝายนะครับ วามัน
เปนบทเรียนที่สําคัญมากนะครับ ซึ่งความไมสามัคคีนะครับ มันทําใหทุกสิ่ง
ทุกอยาง มันแยมากครับ จากมิตรเปนศัตรู จากเพื่อนก็เปนคนระแวงกันทุกวันนี้คุย
กันก็เอามีดเหน็บขางหลังหละครับ ใครเผลอก็จวงเลย ผมขออนุญาตทานประธาน
นะครับ ขออนุญาตพูดเรื่องการใชอํานาจ คือที่ผานมา ขออนุญาตเอยนามนะครับ
ทานนายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ จริงๆแลวทานก็ไมไดมีอะไรกับผมนะครับ มัน
เปนขอผิดพลาดในเรื่อง ของการสื่อสาร ทานก็เลยใชอํานาจมาบางอยางก็ดี
ขาราชการก็ขยันทํางาน แตบางอยางมันผิดพลาด ผิดพลาดในเรื่องการใชอํานาจ
แบบเกินเหตุ เกินเหตุในที่นี้หมายความวาคือบุคลากรในเทศบาล เจอกันไมได
คุยกันไมได ราเริงหัวเราะก็ไมได แลวใครขัด หรือวาขัดนโยบายก็ไมได ขัดขืน
คําสั่งหรือวาไมถูกตา ถูกใจทาน ทานก็จะใชอํานาจ ขออนุญาตพูดตรงๆนะครับ
อํานาจ อันนี้ผมขออนุญาต คือถาสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือวายังไง ผมขอรับผิดชอบใน
คําพูดของผม แตที่ผานมานี้ผมไมเคยตองคดีอาญา เพื่อนสมาชิกทุกคนก็ไดรับ
ความอนุเคราะหจากทานนายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ คือใหคนละ 3-4 คดี
ทานรักมากครับ แตวารักผมมากที่สุด คือ ทานใหมา 5-6 คดี ที่เหลือก็เลยบอกวา
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ทําไมทานวัฒนาวุฒิ ได ตั้ง 5-6 คดี พี่ทําไมไดนอยจัง ผมก็เลยบอกวาพี่แกรักไม
เหมือนกัน แกรักผมมากก็เลยใหผมมาก การบริหารที่ผานมา ที่ผมเช็คดูที่มีคนมา
ใหขอมูลผมตางๆนี้ตั้งแตทานคุณหมอนะครับ บริหารมามีคนเออรี่ไปเอง ยายไป
เอง ไมตอสัญญา ไมจางตอ คือพวกจางภารกิจ พวกจางเหมาบริการ ออกจาก
เทศบาลเมืองบานไผไปแลว 30 กวาคน ซึ่งเปนปรากฏการณที่เทศบาลบานไผ
ไมเคยมีมากอน อันนี้ผมขออนุญาตทานประธานสักนิดหนึ่งไมนานนะครับ ผมพูด
ไมนานก็ ขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ คือขอเท็จจริงผมกับคุณหมอไมมีอะไรกัน แตคุณ
หมอไปมีปญหากับสื่อ มีปญหาอะไรผมพอทราบอยู แตวามันเปนขอหาที่ตางคน
ตางปฏิเสธ ตางคนก็ตองตางสูในศาล ละครับ แตวามีวันหนึ่งผูสื่อขาวก็มา
สัมภาษณผม เรื่อง กองทุนคุยไปคุยมาก็มีอะไรกลองเล็กๆวางอยูบนโตะ ผมก็ไมรู
วากลองอะไร ถามไปถามมา แลวก็ถามวา คุณหมอไดตั้งกองทุนอะไรหรือไม
กองทุนคนบานไผไมทอดทิ้งกัน ผมก็เลยบอกวามีครับ แลวเขาก็ถามวาแลวตั้ง
ยังไง ผมก็เลยบอกวาเห็นบอกวาจดทะเบียนไมได นะครับ ที่ผมรูมา อาวงั้นก็
กองทุนเถื่อนสิถางั้น ออใชครับกองทุนเถื่อนผมก็พูดอยางนี้
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ก็ตองขอโทษทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร ดวยนะคะเพราะวาตาม
รองประธานสภาเทศบาลฯ
หลักการประชุมสภาของเรา อันนี้เปนเรื่องอดีต แลวทีนี้ทางประชุม
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ สภาของเราก็นาจะรับทราบกัน ใหทานอภิปราย ในปจจุบันทันดวน
เรื่อง ขจัดทุกข บํารุงสุขใหกับพี่นองประชาชนของเราจะดีหรือไมคะ ถาเปนแบบ
นี้ตามที่ ดิฉันฟงดูมันจะกวางไกลเกินไป นะคะทานวัฒนาวุฒิ คะ ตามที่ทานเอยถึง
บุคคลที่ 3 เขาก็ไมไดอยูในที่ประชุมแหงนี้
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร ครับ ผมเรียนทานประธานสภาเทศบาล แลววาจะรับผิดชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผมขอสรุปนะครับ เรื่องแรกมาถึงปจจุบันนี้ทุกคนแฮปปคือไมมีใครลาออก ไมมีใคร
โดนปลดออก หรือวาเลิกจาง ทุกวันนี้ผมก็ดีใจ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
นั้นสิคะดิฉัน ถึงไดทวงติงทานวัฒนาวุฒิวาการที่ พนักงานจะยาย
รองประธานสภาเทศบาล
จะโอน จะลาออก จะเออรี่ไมเกี่ยวกับเรา เปนความพึงพอใจของขาราชการประจํา
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ หนาที่และบทบาทของเรา จะตองอยูแค ขจัดทุกข บํารุงสุขกับพี่นองประชาชน
ตรวจสอบคณะผูบริหาร อันนี้เปนงานปจจุบันทันดวน อัคคีภัย วาตภัย อยางนี้จะ
เปนปจจุบันทันดวนของเรา นะคะทานวัฒนาวุฒิ คะ
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร คือผมอยากเรียนวา อยากจะใหพี่ๆสมาชิกสภาทุกทานไดรูจาก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประสบการณที่ผมผานมา ผมเจอมาแลววันนี้ 2 คดี แลวก็คดีถึงศาลแลวนะครับ
ผมก็อยากจะเรียนใหเพื่อนสมาชิกไดรับทราบวาขั้นตอนเปนอยางไร มันเลวราย
มากนะครับ เพราะวาการที่จะไปศาลไมใชเดินเขาไป เพื่อจะไปประกันตัว นั่ง
สบายๆไมใชนะครับ สาหัสสากรรจกันมาก ตองไปเขาหองกักขังกอน กักบริเวณ
4-5 ชั่วโมง แลวก็รานคาอยูไกลมาก ถาไมมีญาติไปนี้ตายเลยครับ สั่งอาหารมา
พอดีอยูในหองกักขังก็มี 10 กวาคนผมก็ตองเลี้ยงขาวเขา แลวกวาจะสั่งอาหารได
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นะครับขาวผัด โอเลี้ยง กวาจะเขามาในหองกักขังไดตองโดนไมเขี่ย จนไมใชขาวผัด
เลยครับ ก็อยากจะเรียนบอกกลาวกับเพื่อนสมาชิกทุกคนวาอยาไปตอลอตอเถียง
กับทานคุณหมอนะครับ เพราะวาผียังกลัว อยาวาแตคนเลยครับ ผียังกลัว เรื่องที่
2. ครับ วันนี้ทาน ปลัดไมอยูใชหรือไมครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ทานวัฒนาวุฒิคะ คืออภิปรายในสภาเรา บุคคลที่ 3 ตอง
รองประธานสภาเทศบาลฯ
อยูในหอง ดิฉันขออนุญาตใหทานไดคุยเฉพาะปจจุบันนี้ ถายังไงถาทาน
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ อยากจะถามอะไร เราจะตองมีการ ยื่นกระทูสดผานคณะผูบริหารไปกอน
เพื่อที่จะใหคณะผูบริหารเปนผูตอบขอซักถาม ของเราหรือไมอยางนั้นเราจะมาคุย
กันหลังจากการประชุมสภาเสร็จแบบนี้จะดีหรือไมคะ ทานวัฒนาวุฒิ เพราะวา
ระเบียบของเราการที่เราจะเอยถึงบุคคลที่ 3 โดยที่ไมไดมาอยูในหองมันผิด
ระเบียบ นะคะทาน ขอความกรุณานิดหนึ่ง ในขณะที่สมาชิกคนอื่นกําลังรอ
อภิปรายอยู ขอรวดเร็วหนอยนะคะ
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร คือผมไมทราบวาทานปลัดไมไดเขาประชุม การประชุมทุกครั้งผม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไมคอยเห็นทานปลัดเขาประชุมเลย
ผมจะพูดเรื่องกอสรางนะครับ คือตอนนี้ผม
เห็นการกอสราง มันมี บริษัทหนึ่ง ชื่อ ป. กุงเผา หรือ ป.ประตูน้ําไมรู มารับงาน
ทั้งหมดในเทศบาล ผมก็ผานไปผมก็เห็น ทอระบายน้ํา มีทอประปาแทงสวนเขา
มาก็ยังเจาะทอตัดทอแลว คือ การทํางาน บริษัท ป.กุงเผา ที่วานี้มันไมไหวแลว
ทานประธาน ทานประธานก็ชวยตรวจสอบชวยผมดวยนะครับ คือตอไปนี้ผมวา
การกอสรางอะไรตางๆนี้ ขอใหเปนมืออาชีพ ไมใชเฮีย ป. อยางเดียวนะครับ ถามี
ป. แบบนี้ไมไหวครับ 4 งานแลว ผมเห็นงานขึ้นมา งานลอกทออยางนี้เละเทะหมด
เรื่องกอสรางก็ขออนุญาต และก็เรื่องการเคารพผูบังคับบัญชา คือผูใตบังคับชาตอง
ฟงนโยบายจากคณะผูบริหาร คือนายกเทศมนตรี หรือ รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเทานั้น ไมใชมาจุนจาน จุกจิก จูจี้ ออกระเบียบเองอยางนี้มันไมใช
อันนี้ผมก็ขอฝากผานไปยังผูใตบังคับบัญชาดวยนะครับวาตองเคารพนโยบายของ
ผูบริหารเทานั้นขอบคุณทานประธานครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
สําหรับสมาชิกสภาเขต 1 มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม
รองประธานสภาเทศบาลฯ
คะ ขอเชิญ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน มีอยู 2-3 เรื่องก็คงจะตอเนื่องจาก
ทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร นะครับ เรื่องการดําเนินการกอสรางตางๆ นะครับ อยาง
ถนน เจาเงาะวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผมนับดูแลว 46 วัน โดนปรับที่ยังไมเสร็จ
ผมก็อยากจะทราบวา ปรับไปกี่วันกันแนอันนี้อันหนึ่ง อันที่ 2. ยังไมเริ่มสรางเลย
ครับ ฟุตบาทหนาที่วาการอําเภอ ถนนเจนจบทิศยังไมสรางเลย หมดสัญญาตั้งแต
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เลยมาแลวครับ 30 กวาวัน 38 วัน ยังไมไดทําอะไร
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เลย อันนี้ก็อยากจะเรียนถาม จะบริษัทไหนก็แลวแต ปรับนะมันดี แตการสัญจร
ไป-มา พี่นองประชาชนไมไดรับความสะดวกนะครับ อันนี้เปนสิ่งที่สําคัญ เปน
ปจจัยที่สมาชิกทุกคนจะตองดูแล รักษาผลประโยชนใหกับพี่นองประชาชนที่ได
เลือกสรรใหพวกเราไดเขามา ฉะนั้น ก็ขอความรวมมือไปยังทานคณะผูบริหาร ก็
ตองขอขอบคุณทานนะที่ทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ทานก็บอกวา
ทานพยายามทําหนังสือ หรือไปพูดดวยตัวเองเพื่อเรงรัดใหมันถูกตอง ทานก็เอาใจ
ใสดูแลแลวก็หวงใย เชนเดียวกันกับสมาชิก อันนี้ก็เปนผลดีนะครับ พี่นอง
ประชาชนเขาฝากมาเรื่องนี้พึ่งจบสิ้นวัน-สองวันนี้เอง ก็คือวันที่ 17 ตามโครงการ
แผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ป 2560 ที่ทางเทศบาลไดแจกใหผมดูอยู
รายการตางๆ การแขงมินิมาราธอน ก็เห็นวาไมไดจัดนะครับ งบประมาณ
85,000 บาท ที่ 2. ก็การแขงขันเซปกตะกรอทุกปจะมี ปนี้เปนปที่เราอาจจะ
งดไปเราไมไดดําเนินการก็ไมควรจะเอาไปในแผน เพราะวาดําเนินการสวนนี้ผมก็
ไมไดวาอะไร คือตองการฟงคําชี้แจงจากคณะผูบริหารวาเงินสวนนี้ไมไดใชจาย
อะไรจะตกเปนเงินสะสมตางๆก็วาไป อยางเชน งานปใหมตั้งไว 200,000 บาท
ปนี้ไมมีการจัดเคาทดาวนตางๆ เงินก็คงจะเหลือ แลวเหลือเทาไร ฝายสมาชิกเปน
ฝายตรวจสอบก็อยากรูเชนเดียวกันนะ งานลอยกระทงอยูในงบประมาณปนี้
600,000 บาท ใชไป 20,000 เหลือ 580,000 บาท แลวเงินอยูที่ไหนอยางไร
อยูที่กองเราสามารถตรวจสอบไดอยางนี้ ก็เทากับวาเปนเงินตกสะสม หรือทานจะ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ไปเกี่ยวกับโครงสราง สรางถนนหนทางตางๆ ตรงนั้นบาง
ตรงนี้บางเพิ่มใหพี่นองประชาชนไดรับผลประโยชน สิ่งนี้สมาชิกจะดีใจมากนะครับ
สิ่งของตางๆในเทศบาลเราเยอะแลวครับ จะไปซื้อสิ่งตางๆ ถาเปนคุรุภัณฑถึงจะ
ผานสมาชิกผมอยากจะเรียนคณะผูบริหารเงินจํานวนนี้ตางๆ ประชาชนเขาฝากมา
ก็ เชนโครงการ เดิน-วิ่งมาราธอน โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 7 คน แลวก็
เซปกตะกรอ นะครับ 150,000 บาท เราไมไดใชก็ควรจะดําเนินการอะไรอยางไร
นะครับ ผมวาฏีกาตางๆก็คงจะผานเฉพาะกองคลังอยางเดียว แตวาเรื่องการ
บันทึกตางๆอยูที่กองการศึกษานะครับ ผมถามนี้ไมไดถามตองการรับคําตอบวาทุก
อยางเราดําเนินการไปนี้เรา เราอาจจะเลื่อนไปดําเนินการในวันขางหนา อันนี้ลงไว
กอนแตเราประจําเดือนนั้น เดือนนี้อาจเปนเดือนถัด ไป อาจจะเปนกีฬาสีชุมชน
ตางๆ ทั้ง 39 ชุมชนหรือไม อะไรตางๆอยางนี้ เราจะเอาไปใชสวนไหนอยางไร
อยากทราบตรงนี้ สําหรับเรื่องการกอสรางอะไรตางๆ ทานวัฒนาวุฒิ ก็ไดพูดมา
เปนที่เรียบรอยแลว ก็ไมอยากจะขอเอยนามแตวาโครงการตางๆทานผูบริหารก็ได
ชี้แจงมาวาไดดําเนินการตรงนั้น ตรงนี้ขอขอบคุณเปนอยางสูงครับ ในงาน
โครงสรางสาธารณูปโภคตางๆ ผมเห็นดีดวย ถาทานทําแลวตรงไหนที่เปนสัญญา
แลวอะไรตางๆทานแนะนําชี้แจงใหทางสมาชิกไดรับทราบเราก็จะไดบอกพี่นอง
หนองลุมพุกซอย 13 หนองลุมพุก ซอย 15 ยิ่งยงซอย 12 อะไรตางๆวาไดเซ็น
สัญญาแลวนะครับพี่นอง อะไรตางๆเราก็จะไดไปพูดไดนะครับ สิ่งที่ทานขอรอง
มาเอาเขาสภา สภาดําเนินการแลว แลวก็ทุกอยางเซ็นเรียบรอยแลว เรื่องอื่นๆ ผม
มีเรื่องชี้แจงคณะผูบริหารและเพื่อนสมาชิก ทุกทานเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
คะขอขอบคุณทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ มาก นะคะ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 มีทานใดจะอภิปรายอีก หรือไมคะ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ขอเชิญทานชานล ธนระพีโชติ คะ
นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ก็ไดฟงเรื่องกอสรางก็
ขออนุญาต เอยนามทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร และก็ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
ผมเองก็คงจะไมตามเรื่อง ก็จะขอในสวนที่ดําเนินการแลว ก็คือ ถนน สมาสบํารุง
ที่ไดกอสรางไปแลวการวางทอนะครับทาน ที่ผานมาเราเกิดปญหาครับทาน มันมี
กลิ่นนะครับนั้นคือปญหาใหญเลยเมื่อชวงกอนปใหมและหลังปใหมนะครับ กลิ่น
มันแรงมากนะครับ ก็คงจะมีหลายทานคงจะสัมผัสเองนะครับ ตรงนั้นก็เห็นวา
ทางเทศบาลไดไปดูแลบําบัดไปเบื้องตนแลวนะครับ แลวที่นี้ปญหาจะมีมาอีก
นะครับเทาที่ผมเรียนถามผูประกอบการและผูอยูอาศัยแถวนั้น ปญหาหนึ่งก็คือ
เรื่องของมีผูประกอบการที่ไดเทน้ํานะครับ นาจะเปนของทะเลลงที่ทอนะครับ นั้น
คือทําใหระบบน้ํามันไมสามารถที่จะไหลเวียนออกไป มันขังอยูที่ทอนะครับแลวก็
เกิดปญหาสงกลิ่นอยางรุนแรง ก็คงตองฝากเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของนะครับได
กําชับผูที่ประกอบการเรื่องของทะเลตางๆนั้น อยาไดเทน้ําเหลานี้ลงไป เพราะมัน
เปนน้ําขัง สิ่งเหลานี้ก็คงตองฝากทานผูบริหารนะครับ ไดดูแล ตรงจุดนี้อาจจะตอง
บอยนิดหนึ่ง นะครับอาจจะตองใชวาบอยหนอยนะครับ เพราะวามันเปนจุดชุมชน
ทั้งตลาดไนทดวยนะครับ ผูจับจายสินคาซื้ออาหารเขาก็รูสึกไมสบายนะครับ อันนี้
ฝากทาน หนึ่งเรื่องนะครับ อีกเรื่องนะครับผม ผมก็ตองคงขอขอบพระคุณทาน
รักษาราชการแทนทานนายกฯ นะครับ และก็ทางกองชาง เจาหนาที่ทุกกองฝาย
นะครับ ไดดําเนินการในเรื่องของการขายเขตการประปานะครับของซอยยิ่งยง ก็
ทราบวาทางเจาหนาที่การประปาบานไผไดดําเนินการทั้ง 6 ,7 ไปแลวแต 8 ก็อยู
กําลังจะดําเนินการ ก็คงจะแลวเสร็จนะครับก็ขอขอบคุณที่ทานไดดูแลในเรื่องของ
น้ําในชุมชนยิ่งยงนะครับ ซึ่งก็นาจะไดใชน้ํากันนะครับ กอนอื่นสิ่งที่ผมตองขอ
อนุญาตนะครับ ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชนนะครับ ถาทานมีความ
เดือดรอนชุมชนใดนะครับ เรื่องการขยายเขตประปาและไฟฟาขอใหทานได
ดําเนินการเขียนคํารอง จะผานสมาชิกในเขตของทาน หรือจะยื่นตรงตอทาน
ผูบริหาร หรือวา ทาน ผอ.กองชาง นะครับ เพื่อรีบดําเนินการในการขยายเขต
ไฟฟาและประปา ใหแตละชุมชนของทานนะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ใหญ
เพราะอะไร การขาดน้ําเปนเรื่องที่ใหญนะครับ น้ํามีความสําคัญกับทุกๆคนนะครับ
ผมฝากทานประธานชุมชนนะครับ วันนี้ ก็ขอบคุณทานในเรื่อ งที่ทานดําเนินการ
ในซอยยิ่งยงแลว สวนผมเองก็ตองฝากทานคณะผูบริหารนะครับ โครงการที่ทาน
ไดกลาว ในเรื่องของโครงการตางๆ แตละชุมชนที่ไดทําสัญญามีผูวาจางไปแลว จะ
บริษัทอะไรก็แลวแตนะครับ ก็ฝากทานในเรื่องของปายโครงการนะครับ ที่ผานมา
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นั้นผมคิดวามันผิดพลาดในเรื่องของปริมาณงาน รายละเอียดตางๆนั้น ทานไมลง
ในปาย ซึ่งก็เปนคําถามที่พี่นองประชาชนเวลาเขาเดินผาน แลวก็เห็นโครงการที่
กอสรางแลว เกิดคําถามวาทําอะไร แลวจะทําไปถึงไหนนะครับ ตรงนี้ตองฝากทาน
ไดกําชับผูรับเหมาที่ไดยื่นแบบ ไดงานไปแลวในแตละโครงการนั้น ใหทํา
รายละเอียดของปายใหชัดเจนนะครับ กําหนดระยะเวลา สิ้นสัญญาเมื่อไหร
ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะทางกองชางที่มีชางโยธา แตละทานนั้นตองรับผิดชอบแตละ
โครงการอันนั้นขอใหดูนะครับ ดูรายละเอียดดูความเรียบรอยนะครับ กรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งนั้นก็ขอใหดูแตละโครงการอยาใหเกิดขอผิดพลาด หรือถาเกิดก็
ขอใหนอยที่สุดนะครับทาน เพื่อจะไดบรรเทาความเดือดรอนใหกับพี่นอง
ประชาชนไดอยางรวดเร็วนะครับ ขอผิดพลาดที่ผานมานั้นผมก็ตองเรียนวา ณ
ตอนนี้ก็ขอใหเปนบทเรียนหลายเรื่องนะครับ ผมตองเรียนอยางนี้นะครับทาน อีก
อยางก็ คือ ในเรื่องของความสะอาดตางๆนั้นก็ขอใหดูแลนะครับ แตละชุมชน
ตนไม หรือ ทอที่มันแตกมันหักนะครับ ประธานชุมชนที่อยูในชุมชนตางๆ ก็ชวยดู
เปนหู เปนตา ใหกับพี่นองประชาชนดวยนะครับ ถาสมาชิกแตละเขตทานไม
สามารถเขาไปดูแลไดทุกจุดนั้น ไดบอกผานหรือจะแจงผานเทศบาลโดยตรง
เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบทางกองชางจะไดดําเนินการแกไขใหนะครับ ในการไปปด
ทอ หรือฝาทอตางๆก็ยังมีปญหาอยูอันนี้ผมขอฝากภาพรวมทุกเขตนะครับ ขอให
ทานผูบริหารไดดูแลในสวนนี้นะครับ โดยเฉพาะไฟฟานะครับ ไฟฟากลางคืนนั้น
เปนเรื่องใหญอีกสวนหนึ่งนะครับ ก็ฝากทุกคนทุกทานวาขอใหไฟฟามันสวาง
ความปลอดภัยเราก็จะอุนใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ กอนอื่นก็ขอฝากทานตัวแทน
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผนะครับทาน ก็ไดชวยดูแลความปลอดภัยในภาค
กลางคืนนะครับ แตละชุมชนถาเปนไปไดนะครับ ในชวงนี้ก็มีขาวตลอดนะครับ
ในเรื่องการลักเล็ก ขโมยนอย ทุกวันนี้ไมวากลางคืน หรือกลางวัน ก็เขาไปเอา
นะครับ ทําเนียนมากทุกวันนี้ ครับเดี๋ยวนี้ทําเปนเหมือนเปนเจาของบาน เขาไป
หยิบไปยกเอาเลยครับ อันนี้ผมฝากทานตัวแทนสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผดวย
นะครับวา ทานก็คงจะไดชวยดูแลใหกับพี่นองประชาชนชาวอําเภอบานไผนะครับ
ทายสุดนะครับ ปใหมตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีน ผมก็ ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดไช
นะครับ และฝากเรื่องของไฟนิดหนึ่งนะครับทานผูบริหารนะครับ ทานรักษา
ราชการนะครับ ก็ชวงที่มีการกราบไหว การจุดกระดาษเงินกระดาษทองตางๆ นั้น
ก็ชวยประชาสัมพันธใหกับพี่นองที่ตองกราบไหว และตองเผากระดาษเงินกระดาษ
ทองนั้นก็ขอใหดูแลนะครับ ถามีหนวยปองกันเราออกประชาสัมพันธใหกับพี่นอง
ประชาชนไดระวังเอาไว ก็จะเปนสิ่งที่ดี นะครับจะไดเตือนเขานิดหนึ่งวาใหดับไฟ
ใหสนิทกอนที่ทานจะเขานอนนะครับ บางทีกลางคืนก็จุดนะครับ เพราะจุดไหล
จับ จุดเพื่อกราบไหวรับโชคตอนตี 1 ตี 2 ยังนี้มีนะครับ ตอนนี้มีมีเยอะดวยครับ
อันนี้ตองระวังชวยกันนะครับ ความปลอดภัยเราจะไดไมตองหวงใยมาก เทาที่ผม
ทราบมา วันที่เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี ที่สระบุรีนะครับ ก็จะมีปญหาเรื่องของ
ไฟไหมตรงนั้นที่เกิดขึ้นนะครับ และก็ที่แกงคอยก็เสียหายไปหลายสิบหลังคาเรือน
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นะครับก็ขอฝากนะครับ ทายที่สุดขอใหทานไดดําเนินการตามที่เสนอไป ขอบคุณ
มากครับผม
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 มีทานใดจะอภิปราย อีก
หรือไมคะ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ถาไมมีดิฉันจะขอใหคณะผูบริหารไดตอบขอซักถามสมาชิสภาเทศบาลเขต 1 กอน
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ นะคะ ขอเชิญทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ คะ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รักษาราชการแทนนายกฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมก็ขอขอบคุณ
ทานสมาชิกทุกทานนะครับที่มีความหวงใยพี่นองประชาชน น้ําไมไหล ไฟไมสวาง
ทางไมดี การพัฒนาของเราไมไดนิ่งนอนใจนะครับ สิ่งตาง ที่ทางสมาชิกได
แนะนําในที่ประชุมสภาเทศบาลนี้ ทางคณะผูบริหารก็จะเรียกทาง ผอ.กอง มา
ประชุมคณะผูบริหารทุกเดือนนะครับ ก็จะมีการปรับปรุงแกไขแลวชี้แจงกันและ
ทําหนังสือเกิดขึ้นมานะครับ เรื่องที่ทานวัฒนาวุฒิ และทานสงศักดิ์ และก็ทาน
ชานล ธนรพีโชติ เรื่องฟุตบาทนะครับ จะแจงใหทานสงศักดิ์ไดรับทราบก็คือวา
หลังจากปใหมนี้ ทางผูรับเหมาไดมาลงงานแลว แตชวงนี้เรามีงานบุญกุมขาวใหญ
แลวก็มีหางและก็ยังรานคาจะมาลงตองใชฟุตบาทตรงหนาอําเภอ ก็ขอใหทาง
ผูรับเหมาใหชะลอไวกอน เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ ก็คือเราไมไดนิ่ง
นอนใจ หลังจากปใหมเขาทําจากซอยเจาเงาะเสร็จแลวก็จะมาดําเนินการแตวาเรา
มาติดงานบุญกุมงานประจําปของเรา แลวคืนนี้ที่ใหทําไปพี่นองประชาชนในเขต
และก็นอกเขตแลวก็การทองเที่ยวก็คือวาเปนงานของอําเภอบานไผได ลงปฎิทิน
ไวในระดับประเทศเลย แสงสีเสียงทุกปเราจัด 5 วันนะครับ แตปนี้เราจัด 3 วัน
เพราะวาเปนปที่พี่นองประชาชนชาวไทยไดเสียใจและโศกเศราเปนครั้งใหญ ใน
ประเทศนะครับก็ใหจาก 5 วัน เหลือ 3 วัน เราจัดแบบเรียบงายนะครับ ก็เรื่อง
ของพนักงานนะครับเปนรูปของคณะกรรมการ แตจะวาปลด 30 คนเปนไปไมได
ผมยืนยันไดเลยนะครับ อยางเรื่องพนักงานที่ผมเซ็นอยูผมก็รอหนังสือจากจังหวัด
รอการอุทธรณนะครับผมไมไดเซ็นใหใครออกนะครับเรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ วาผมรอหนังสืออุทธรณนะครับถาผมเซ็นไปแลว ทานก็จะหมดสิทธิ์เลย
นะครับ กลับมาไมไดแตวาผมก็รอหนังสืออุ ทธรณจากจังหวัด เรียนใหทานสมาชิก
ไดรับทราบ แต 30 คนเปนไปไมได ถาผมบริหารอยูนะครับกราบเรียนทาน
สมาชิกไดรับทราบนะครับ แลวเรื่องการตรวจสอบ เรื่องกลิ่นก็ในชวงปใหม ถนน
สมาสบํารุงทานพี่นองประชาชนเรามาเยอะบานไผไมมีอาหารทะเลขาย พี่นอง
ประชาชนแมคาตลาด จากขายผัก ขายผลไม กลับมาขายอาหารทะเลกันหลายๆ
เจานะครับ เรียนใหทางทานสมาชิกไดรับทราบ เพราะทุกสิ่งทุอยางผมเดินไป
ตอนนี้มีคนขายอาหารทะเลอยูประมาณ 3 เจา แตชวงปใหมจากขายผัก ขาย
รองเทา ขายอะไร มาขายปลาหมึกบาง ปลาหมึกสดก็มีนะครับ ก็เรียนใหทาน
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สมาชิกไดรับทราบแตไมเปนไรผมก็จะใหทางกองชาง กองสาธารณสุขที่ดูแลเรื่อง
ความสะอาด เรื่อง กลิ่น จะไปดําเนินการให ใหพี่นองไดรับทราบนะครับ แลวเรื่อง
โครงการตางๆ ผมไมไดนิ่งนอนใจ ไดเรงรัด ใหเขาทําตามสัญญาตลอด ชี้แจงใหกับ
ผูรับเหมาตลอดนะครับ ทานก็เหมือนผมนะครับ ผมไมไดนิ่งนอนใจปญหาความ
เดือดรอนของพี่นองของโครงการตางๆ ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกนะครับ ที่ได
ผลักดันงบประมาณตางๆ แลวเราใชเงินสะสมที่เรามีอยูนะครับ เพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขของพี่นองประชาชนนะครับสิ่งตางๆ ก็ไดดําเนินการไป ถาเตือนแลว 3
ครั้ง ถายังไมมานะครับก็จะประชุมปรึกษาหารือกันในรูปคณะกรรมการ เราก็จะ
ไดยกเลิกสัญญานะครับ ก็เรียนใหทางทานสมาชิกไดรับทราบ เรื่องชวงตรุษจีนนะ
ครับ ทางเรามีหนวยปองกันอยูนะครับ เราจะไปตั้งจุดพิเศษอยูที่หนาอําเภอ ทุกๆ
ป ทุกครั้งเรามีแค 2 จุดเทานั้นเอง คืออยูที่เทศบาลเมืองบานไผ และอยูที่ถนน
มิตรภาพ แตเราก็ขยายการดูแล ออกไปดูแลความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
นะครับ ปญหาอะไรตางๆ คณะผูบริหารไดดําเนินการเฝาระวังหมด เราก็มีรถน้ํา
มาแลวก็ตั้งจุดบริการในชวงตรุษจีนที่หนาที่วาการอําเภอบานไผ แจงใหทาน
สมาชิกไดรับทราบ ขอขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
ทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ก็ไดตอบขอซักถาม
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ของเรา ตอไป เชิญ ทานนิวัฒน ปลั่งศิริ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ขอเรียนเชิญคะ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทานตัวแทนประทานชุมชนนะครับ ทั้ง 39 ชุมชน
ทานผูแทนผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานไผ และทางผูอํานวยการกอง
ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนะครับ ในเรื่องของวาระอื่นๆสักนิดนึงนะครับ ก็
ขอเรียนวาชวงนี้มีทั้งโครงการกอสราง และเรื่องของความสะอาดหลายโครงการ
นะครับ ตองขอเรียนทานสักนิดนึงนะครับ ที่ฟุตบาททางเทา
หนาที่วาการอําเภอ ซึ่งจะมีการปรับปรุงทั้ง 2 ดานนะครับ ณ วันนี้ก็ตองเรียนนะ
ครับวาเปนโครงการที่อยูในยานธุรกิจเราก็มีการประชาสัมพันธเชิญผูรับจางมาสง
แผนวาจะดําเนินการอยางไร เมื่อไหรนะครับ แลวก็จะแบงกันทําเปน 2 ฝง แตละ
ชวงก็จะมีการไลไปเรื่อยๆ ก็คํานึงถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชนเปนหลัก
คาดวาหลังจากงานบุญกุมขาวใหญเสร็จก็คงจะเริ่มไดนะครับ สวนเรื่องถนน
สมาสบํารุง ที่ทานสมาชิกทานชานล ธนรพีโชติ ไดสอบถามตอนนี้เราไดไปพบปะ
ทางผูประกบการรานคาทั้งหมดในยานนั้นนะครับ ที่มีปญหาในเรื่องกลิ่น ตอง
ขอเรียนวากรณีที่มีพวกขายอาหารทะเล จริงแลวไมไดยากเลยนะครับ ใหมาขาย
ตรงที่ดานนอก หรือมาจอดรถขาย แตปรากฏวาชวงเทศกาล ไมวาจะเปนปใหม
ตรุษจีน หรือกรณีที่ผูคนกลับบานเยอะๆ เราก็ใหโอกาสแกคนที่ขายกอน อยาไปให
ปลอยน้ําเสียหรือวาอะไร ถามีเรื่องรองเรียนเราจะยกเลิกนะครับ ปรากฏวาตอนนี้
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ก็ไดใหกองชางไปดูฝาทอระบายน้ํา สวนหนึ่งก็มาจากกลิ่นอาหารทะเล สวนหนึ่งก็
มาจากการเทเศษอาหารลงทอระบายน้ํา น้ําเสียบาง จริงๆตอนนี้ไดมอบทั้ง
สาธารณสุขซึ่งดูแลเรื่องงานความสะอาด และก็มลภาวะก็ไดประชาสัมพันธแลว
และตอนนี้ก็จะมีการแกไขปรับปรุงเรื่องฝาทอพักสักนิดหนึ่ง เพราะตอนนี้เปนฝา
เปด พอฝาเปดแลวมีผูผานไปผานมาก็ถือวางาย แลวก็นําเศษอาหารมาเทลงบาง
เศษขยะมาทิ้งนะครับ ตอนนี้ก็กําลังแกไขแลวเราก็ไดชี้แจง ทางพี่นองเราที่อยู
ในทางรานคาเปนที่เรียบรอยนะครับ ผมก็ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมจากทาน
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีไดใหไปแลวครับ ขอบคุณมากครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
คะตองขอขอบคุณ ทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ รองนายกเทศมนตรีเมือง
รองประธานสภาเทศบาลฯ
บานไผ ที่ไดตอบคําถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ ทานรองนริศ อินทรกําแหง คะ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายนริศ อินทรกําแหง
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน ทานผูสังเกตการณ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ผมตองขอขอบคุณในคําถามของทานสมาชิกที่ไดถาม เกี่ยวกับภารกิจงานในหนาที่
ที่ผมไดรับผิดชอบทางดานกองการศึกษา ซึ่งก็มาจากพี่สุดที่รักของผม กราบเรียน
ทานประธานสภาวา จากคําถามนั้น ความจริงทานมีคําตอบในตัวของทานเองเปน
ที่เรียบรอยหมดทุกประการ เพราะทานทรงภูมิ ภูมิรูอยางดีในการตั้งคําถามเอง
ตอบเอง แตมีรายละเอียดที่ผมจะใหเพิ่มเติมดังนี้ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่
1 นับตั้งแตเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ก็ไปสิ้นสุดในไตรมาสที่ 1 ไตร
มาสที่ 2 จะเปนประเด็นที่ทานไดถามถึง ก็คืองานปใหมนะครับ การทํางานนั้น
เปนไปตามแผน สําหรับที่ไมเปนตามแผนตามที่ทานไดเอยถึงเราก็มีการเลื่อนนะ
ครับที่ทานตองการคําตอบ เลื่อนก็เลื่อนไปตามศักยภาพของ ประการที1่ ผูปฏิบัติ
ประการที่ 2 เปนไปตามเหตุและปจจัย ที่มันสมควรนะครับ แลวเราก็ได
ดําเนินการอยางนั้นจริงๆ ไมมีการยกเลิกนะครับ ซึ่งเรียนใหทานทราบวา สนาม
ตะกรอเขาก็เอาไปสรางบานพักแลวพื้นที่นั้นก็คือ ปจจัยหนึ่งนะครับ แตมันมีอยูใน
แผนเราก็ยังจะทําและหาสถานที่อันเหมาะสมที่จะตองดําเนินการ ตลอดทั้งเรื่อง
มินิมาราธอนซึ่งเดิมในอดีตนั้นโรงเรียนบานไผเปนคนที่เริ่มทํามาตั้งแตสมัยที่ผมยัง
อยูที่โรงเรียนแหงนั้น และเมื่อเห็นมันหายไปพักหนึ่ง เขามาอยูที่ตรงนี้ก็มีโอกาส
ตองสงเสริมบานไผใหเปนเมืองกีฬาตามนโยบาย ดังนั้น จึงไดนําเอามินิมาราธรเขา
มาซึ่งเราก็เห็นแลววาศักยภาพเทศบาลเมืองบานไผประสานขอความรวมมือกับ
โรงเรียนบานไผกับเทศบาลรวมมือกัน ที่สุดแลวงานก็สําเร็จตามที่ทานเห็นนะครับ
ซึ่งตอนนี้ประชาชนก็ถามหา รอคอยนะครับ มีแนนอนครับ ซึ่งผูอํานวยการกอง
การศึกษาทานใหมที่มารายงานตัวนี้ ก็จะไดผลักดัน และแจงกําหนดวันเวลาพรอม
กับประชาสัมพันธไปใหพี่นองมารวมทําการแขงขัน ตามกําหนดตอไปนะครับ เรื่อง
เงินเหลือ ทานก็ทราบระเบียบแนนอนชัดเจนที่ผมบอกวาทานถามเองตอบเอง
แนนอนนะครับเราใชไปตามระเบียบทุกอยาง เงินที่เหลือเราก็ยังคงไมตกเปนเงิน
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สะสมนะครับตอนนี้ ยังมีการโอนใชกันอยูในชวงนี้ เทาที่จําเปนนะครับ เมื่อไปถึง
อีกระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมแลวยังมีเหลืออีกมันตองตกเปนเงินสะสมแนนอน
ครับตามระเบียบ เราเบิกเทาที่ใชไมไดเอาเงินไปกองไวที่กองการศึกษา หรืออยูที่
ตัวผม หรือที่ตัวใคร ใชเทาไรเบิกเทานั้นออกมาใชนะครับ อาทิเชน งบเกี่ยวกับที่
ทานถามวา งบปใหมใชไปเทาไรตั้งไว 200,000 บาท ใชไปประมาณผมใชตัวเลข
กลมๆนะครับ รายละเอียดตองดูที่ใบเบิกจาย เปนตัวเลขประมาณ 30,000 บาท
ครับ ยังคงเหลือ 170,000 บาทครับ นี้คือยกตัวอยางตามคําถามที่ทานไดตาม
มานะครับ สําหรับ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติตามระบบที่ไดวางไว
ก็คือเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการ เขาก็จะรายงาน รายงานนั้นเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ รายงานเปนเดือน และเมื่อสุดสิ้นไตรมาสก็จะรายงาน ยกตัวอยางเชน
โครงการที่ทานถามถึงงานของการจัดงานปใหมตนนี้ยังไมอยูในระหวางที่เขาจะ
รายงาน ผมถึงใหตัวเลขกลมๆไง ยังไมใชตัวเลขที่ละเอียดออกมา แตมันอยู
ประมาณนี้ที่ผมเห็นผานตานะครับ จะ 65 แลวครับคงจําไมแมนเหมือนทานที่
70 กวาแลวนะครับ พี่ที่รัก ผมมั่นใจวาพี่นองที่อยูในกองการศึกษาตั้งใจทํางาน
แนนอนครับทานสมาชิกครับ แลวก็สิ้นเดือน มกราคม นี้ก็จะรายงานของเดือน
มกราคม สิ้นเดือนกุมภาพันธก็จะรายงานของเดือนกุมภาพันธเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม
เขาก็จะรายงานรวบเปนไตรมาสที่ 2 ครับ แลวเราก็มีหลักการอีกครับ ทั้งของ
โรงเรียนทั้งของกองการศึกษามีสรุปรายงานปละ 2 ครั้ง สรุปเปนไตรมาส 2
ไตรมาสก็รายงานเพื่อสรุปภาพรวมและประเมิน ประเมินแลวเราจะเห็นไดวาจาก
ผลที่ปฏิบัติงานรวมกันกับสภามานี้ทานจะเห็นวาเรายุบจาก 102 โครงการ ลงมา
เหลืออยูที่ 88 โครงการอยางนี้เปนตนนะครับ ก็ทําใหวิธีการทํางานของเรานั้น
กระชับและก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็ผลพวงมาจากสมาชิกสภาทุกทาน ที่
ดูแลใหพวกเราไดทํางานกันเปนอยางดีขอบคุณสภาครับ ขอบคุณทาน
ประธานสภาครับ ขอบคุณผูถามครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
คะตองขอขอบคุณ ทานรองนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรีเมือง
รองประธานสภาเทศบาลฯ
บานไผ ที่ไดตอบคําถามเพิ่มเติมใหกับสมาชิกที่ไดตั้งโจทยเอาไวนะคะ ตอไป
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ ดิฉนั จะใหสมาชิกสภาเขต 2 นะคะ ในระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกเขต 2 ทาน
จะอภิปรายอะไรหรือไมคะ เชิญทานปญญา บัวแสง คะ
ปญญา บัวแสง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร ทานตัวแทน
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ ทานประธานชุมชน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
หัวหนากองฝาย มีคําติ ชมมานะครับ สําหรับพี่นองที่ทางคณะผูบริหารที่ไดพาไป
ทัศนศึกษาดูงานนะครับวาไดรับการตอนรับจากคณะเจาหนาที่ของเราเปนอยางดี
นะครับ ฝากขอบคุณมาไมวาจะเปนทางคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน
และก็คณะกลุมนักเรียนผูสูงอายุ ซึ่งไปมาเมื่อวานนี้นะครับ ก็ไดรับการดูแลเปน
อยางดี และไดพาทุกคณะไปกราบพระบรมศพของพระเจาอยูหัวของเราทุกคณะ
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นะครับ ก็ฝากขอบคุณเปนตัวแทนของพี่นองในเขตเทศบาลมานะครับ ตอนนี้ถือ
วาเปนนิมิตรหมายที่ดีนะครับที่เรามีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
ตอนนี้ก็พี่นองในเขตเทศบาลก็ฝากขอบคุณคณะผูบริหารนะครับ ก็มีแคนี้ครับ
ขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป มีสมาชิกสภาเขต 2 มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม คะ ขอเชิญ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ทานจิรนันท เกียรติชัยพัฒน คะ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา
นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร
ตัวแทนสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ และ
ขาราชการประจําทุกทาน ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ขอเอยนามทานสงศักดิ์
ที่พูดถึงเรื่องฟุตบาทนะครับ กอนหนานั้น 2 อาทิตย รถแม็คโครไดเขามาลงทํางาน
ผมเจอแลว แลวผมก็มาเรียนคณะผูบริหารวามันจะเกะกะในงานบุญกุมขาวใหญ
แลวทางผูบริหารไดสั่งการใหเขาเอารถออกไปแลวนะครับ ก็เรียนทานนะครับวา
เขาลงมาแลวนะครับ กอนหนานั้น 2 อาทิตย ขอบคุณครับ

น.ส.จิรวดี เจริญศิลป มีสมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม คะ ถาไมมี
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถาม เชิญคะ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รักษาราชการแทนนายกฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชนนะครับ กอนอื่น ผมตองขอแสดง
ความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 1 ของเรา ที่ไปแขงขันบัวใหญเกมส ได
วอลเลยบอลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาตะกรอได อันดับ 3 ก็ขอขอบคุณ
ทานรองนริศ อินทรกําแหง และก็ทางผอ.กองฝาย ทานรองปลัด ที่ไดไปใหกําลังใจ
ลูกหลาน สรางชื่อเสียงใหกับเทศบาลเมืองบานไผของเรา ผมก็ขอขอบคุณทุกทาน
ในการขับเคลื่อนกีฬาของเรา คณะผูบริหารทุกทาน ก็เปนกําลังใจใหลูกใหหลาน
เรา สงเสริมบํารุงกีฬา สิ่งตางๆนานา อะไรดีเราก็ติชม เราก็มาชมกันในที่ประชุม
นะครับ แจงใหทานสมาชิกและก็ประธานชุมชนไดรับทราบครับ เพราะวาบางครั้ง
ทานมีภารกิจ ไดอะไรมาก็ตองมาชี้แจงใหทานไดรับทราบครับ เรื่องที่ 2. คือวา
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เราจะมีโครงการเขาคายลูกเสือ ประจําป
2560 วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ที่ คายลูกเสือพันธวาศิฐฏ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วันที่ 23 มกราคม 2560 เรียนเชิญทานนะครับ
สิ่งตางๆนั้นที่ไดดําเนินการไป อะไรก็ชมได ติไดนะครับ การไปกราบ
พระบรมศพของเราทางเทศบาลเมืองบานไผ อยากจะใหพี่นองประชาชน ทั้ง
26,000 คนนี้ ไดไปไหวครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา เราไมมีอีกแลวนะครับ
พอหลวงเรา 4,000 กวาโครงการที่ทานพอหลวงทํามานะครับ 70 ป ที่ทาน
พัฒนามา เพื่อคนไทยของเรา ทานอยากใหเศรษฐกิจพอเพียง สรางความสามัคคี

37

ใหประเทศไทยอยูดวยกัน รักกัน กลมเกลียวกัน ก็ฝากใหทานทุกคน ฝาก ผอ.กอง
ทุกทานนะครับ ถามีงบประมาณนะครับ ชวยจัดสรรประชาชนของเราไดไปกราบ
พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แลวก็วันที่ 1
2, 3 นะครับ ทาง อสม.ก็จะไปกราบพระบรมศพที่ทองสนามหลวงก็ฝากดวย
เรื่องวันที่ผมจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกที จะคุยทางผอ.นะครับ ทางเจาของ
โครงการอีกที่ เรื่องวันที่ยังไมแนนอนนะครับ เดี๋ยวจะสรุปแลวก็เรียนใหทาน
สมาชิกและประธานชุมชนไดรับทราบและพี่นอง อสม.ไดรับทราบ เพราะทุกคนก็
อยากไป วันที่ 31 มกราคม หรือวันที่ 1 กุมภาพันธ บางทานก็ติดภารกิจ ก็ฝาก
ทางทานสมาชิกนะครับ วันอื่นไปได พอดีมีธุระสําคัญก็อยากจะปรึกษาหารือกับ
เจาของโครงการนะครับ เรียนใหพี่นองประชาชนและสมาชิกไดรับทราบ ขอบคุณ
ครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป ขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ดวยนะคะ กอนที่จะเขาสูเขต 3 นะคะ สําหรับนักกีฬาของเราไมวาจะ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เปน โรงเรียนเทศบาล 1 หรือ โรงเรียนเทศบาล 2 ณ เวลานี้ทาน
ผูอํานวยการเทศบาลโรงเรียน ท.1 นําโดยทานฉวีวรรณ อัศฤกษ ตามที่ดิฉัน ได
เห็นมา เพราะวาอยูในชุมชนของดิฉันทานคุมเขมมาก เด็กมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากนะคะ เพราะเด็กนักเรียนของเราเดี๋ยวนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 1
ไมวาจะเปนคณะครู ดูแลนักเรียนไดเปนอยางดี นี้ก็ขอชมเชย ทานผอ.ผานสภา
ดวยนะคะ ทาน ผอ.ฉวีวรรณ อัศฤกษ พรอมคณะครู ที่คุมเขมกับนักกีฬา
วอลเลยบอลไดอันดับ 1 ตะกรอไดอันดับ 3 ไมใชธรรมดานะคะ ทางนักกีฬาทํา
ชื่อเสียงใหกับทางเทศบาลเมืองบานไผเปนสิ่งเติมเต็ม ใหกับพวกเราอีกสวนหนึ่ง
เหมือนกัน ขอขอบคุณทางผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ดวยและวันที่ 23-24
มกราคม 2560 ที่จะถึงทางผูอํานวยการจิตโศภิน เคนจันทึก ก็ขอเชิญทาน
สมาชิกทุกทานไดไปรวมกับโรงเรียนอนุบาลสาธิตที่จะเขาคายลูกเสือในอีกไมกี่วัน
ขางหนานี้ ถาทานใดวางก็ขอเชิญไปรวมใหกําลังใจกับลูกหลานของเรานะคะ คะ
ตอไปจะเปนสมาชิกเทศบาลเขต 3 นะคะ มีทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระ
อื่นๆหรือไมคะ ขอเชิญทานภาณุมาศ หลามณี คะ
นายภาณุมาศ หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน ผูเขารวมสังเกตการณทุกทาน กระผม ภาณุมาศ
หลามณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กอนอื่นก็ตองขอขอบพระคุณ
ทางผูบริหารที่ทานไดดูแลเขต 3 นะครับ ไมนอยหนาเขตอื่นๆ ไมวาจะเปน
โครงการตางๆ ก็ไดบรรจุลงไป เพราะวาเขต 3 เปนชุมชน ชานเมือง
การพัฒนานั้นจะตองไดรับการดูแล ถาสมาชิกก็ไมไดนิ่งนอนใจ ติดตามผลการ
ทํางานของทางเทศบาลของเราอยูตลอดเวลาก็ขอขอบคุณทานที่ใหความสําคัญกับ
เขต 3 ของเราดวย ไมวาจะเปนโครงการกอสรางตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขณะนี้ ศูนยเด็กเล็กบานเกิ้งของเราก็จะยายมาสถานที่แหงใหม ก็นาจะเปนสถานที่
ที่ใหการพัฒนาเด็กเล็กสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ บรรยากาศก็คงจะดีกวาเดิม
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เพราะแตกอนนั้น ศูนยเล็กบานเกิ้งอยูที่ศูนยสุขภาพชุมชน คนปวยกับเด็กอยู
ดวยกัน ครับก็จะเปนนิมิตรหมายที่ดีที่ยายออกมา แตก็หวงครับ หวงวาศูนยเด็ก
เล็กนั้นตั้งอยูกับริมหวยที่รองรับน้ําเสียจากเมืองบานไผ เมื่อ 2 ปที่แลวเราก็ดีใจ
ดีใจวาน้ําที่จะลงลําหวยจิก ลําหวยนอยนะครับ ลําหวยจิกไปลงแกงละวา ที่เปน
แหลงผลิตน้ําประปาเราจะไดรับการบําบัด จะเปนน้ําสะอาดนะครับ ไปที่แกงละวา
นํากลับมาทําน้ําประปา ใหคนบานไผใช แตก็ปรากฏวาจนถึงขณะนี้เราก็ยังไมมี
การบําบัดน้ําเสีย ของเมืองบานไผ ผมเคยพูดในสภาแหงนี้และกับหลายๆแหง
บอกวาคนบานไผกินน้ํา ใชน้ําขี้เยี่ยวตัวเองนะครับ เพราะวาไมมีหรอกครับรถสวม
ไปปฏิบัติการในเขตตลาดเมืองบานไผเพราะออกมาจากบอเกรอะก็ลงหวย จาก
หวยก็ลงไปที่แกงละวา จากแกงละวาก็นําน้ํานั้นมาทําน้ําประปาใหคนบานไผไดกิน
ไดใช ก็มีคนฝากมาถามหลายคนบอกวาโครงการบอบําบัดน้ําเสียยกเลิ กแลว
หรือไม ไมเห็นกอสรางตอ หลายครั้งผมก็ไดรับคําตอบจากทานผูบริหารวากําลังจะ
หาผูรับเหมาคนใหม จนถึงขณะนี้ก็ยังไมเปนรูปธรรม ยังไมทราบวาจะทําตอ
หรือไม จะมีผูรับเหมาหรือไมนะครับ เพราะฉะนั้น ก็อยากฝากทานคณะผูบริหาร
ชวยตอบปญหานี้ดวยจะไดไปบอกประชาชน อีกอยางหนึ่งนะครับงบประมาณ
ตางๆในการกอสรางโครงการตางๆสภาเปนผูอนุมัตินะครับ สมาชิกสภาเปนผูยก
มืออนุมัติมาใหกับทานดําเนินการ แตเมื่อสภาอนุมัติแลวนะครับ เวลาทานจะไป
ดําเนินการนั้น ขอความกรุณาจากทางผูบริหารหรือเจาหนาที่ประจํานะครับ ชวย
กรุณาแจงใหสมาชิกไดทราบดวย วาขณะนี้วาโครงการนั้นไดมีผูรับเหมาแลว แลว
จะเขาไปดําเนินการแลวนะครับ เพื่ออะไรครับ เพื่อจะใหสมาชิกไดเขาไปดู ใน
บางครั้งผูรับเหมาลงมือทําไวแลวนะครับ สมาชิกเดินทางผานไปเจอถึงคอยรูวา
โครงการนี้เขาดําเนินการแลว บางที่ผูรับเหมาก็ไมรูจักสมาชิกไมรูจักหนาสมาชิก
ดวย พอเราไปถามก็ชักสีหนาแสดงสีหนาไมพอใจใสวาใครมาถาม ถามเรื่องอะไร
ถามทําไม นะครับ เพราะฉะนั้นโปรดกรุณาแจงใหสมาชิกทราบดวยวาผูรับเหมาจะ
เขาไปดําเนินโครงการนั้นโครงการนี้ เพื่อเราจะไดไปดูนะครับ สมาชิกจะไดเขาไป
ตรวจสอบวาการทํางานของเขาเปนยังไงนะครับ เพื่ออยางนอยๆทานจะไดให
ความสําคัญกับทางสมาชิกบางนะครับ ถาหากวา จะตองแจงสมาชิกทุกคนมันก็คง
จะเปนงานใหญ แจงสมาชิกเขตก็พอนะครับ กรุณาใหความสําคัญกับสมาชิกเขต
บาง นะครับเราจะไดเขาไปดูและจะไดเขาไปประสานกับผูรับเหมาจะไดไมตองมา
ตอวากันในสภานะครับ ก็ขอขอบคุณสําหรับหลายๆอยางที่ทานไดเขาไป
ดําเนินการอยางรวดเร็ว ก็ขอขอบทุกทานประธานสภาที่ใหโอกาส ขอขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป คะสมาชิกเขต 3 ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

อีกบางคะ

สวัสดีปใหมครับทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และคณะผูบริหาร
ที่ปรึกษาทุกทานนะครับ ปใหมแลวยังไมสวัสดีกันเลย ทานประธานที่เคารพ
กระผมนายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ปใหมแลวนะครับ
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ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนมาเปนที่หนึ่ง สมาชิก ผมก็ทราบดี แตใหมัน
ผานไปเถอะสมาชิกทั้งหลายอยาไปคิดมาก ถือวากรรมเวรของเราก็แลวกัน ใหมัน
ผานไปเอาแตสิ่งดีดีเขามา นะครับเราก็รับกรรมไปเพราะวา ชาติกอนเรามีกรรมแค
นี้ เรามาปรองดองกันใหมเพราะวาคณะผูบริหาร ที่สําคัญที่สุดคือ
ผูรักษาราชการแทนนายกฯ ทานรองจิระบูรณก็รักษาราชการอยูแลว เปนกําลังใจ
ของเราอยูแลว และก็ขอใหทานรักษาราชการตลอดไป ตลอด 4 ปนะครับ ทุกสิ่ง
ทุกอยางที่เทศบาลเราทํานะครับความเดือดรอนของพี่นองประชาชนเราก็ทราบอยู
แลว ไมวาเรื่องการกอสรางแตกอสรางมันก็มีปญหาที่เดือดรอน เพราะวาสัญญา
มันไมตรงนะครับ ปายก็ไมตรง บางครั้งผูรับเหมาทําปายไมถูกจุดประสงคนะครับ
แตกอนผมก็ดําเนินการเปนผูรับเหมาเหมือนกันนะครับ ทําหลอกๆหลวงๆไปก็มี
บางบริษัท แตพอมารูถึงแลวเขาก็แกไขไป แกไ ขเฉพาะหนาไป แตผูที่รับกรรมก็คือ
อยางเทศบาลเรา ชาวบานเขาก็วาเรา แตไมเปนไรทานรองนายฯก็ทําใจไปแบบนี้
เพราะวาทานเปนผูนําที่ดีอยูแลว เวลาจะทักทายทานก็ยิ้มกอนแลวก็พูดคุย หรือ
ทักทายกันผมวาดี เปนบุคลิกที่ดีของผูนํานะครับ ของใหพี่นองเทศบาลเจาหนาที่
เรา ไดอาศัยทานตอไปนะครับ ยิ้มแยมแจมใสเรามาปรับมิติใหม ผมก็ไมมีอะไรป
ใหมนี้ขอใหทุกทานและเจาหนาที่ในเทศบาลของเราปรองดองกันสามัคคีกันมี
กําลังใจทํางานสุขภาพแข็งแรงดวยใจและกาย เหมือนภาษาอีสานบานเฮาวาเปน
ใหญแลว อยาลืมราษฏร มีเกวียนแลว บมีไมค่ํา หัวสิจ้ําจุมดิน เดอพี่นอง ครับ
ขอกราบขอบคุณครับ
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป คะตองขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ มากนะคะ
ทานก็ได
รองประธานสภาเทศบาลฯ
แสดงความในใจพรอมกับใหพรคณะผูบริหาร เจาหนาที่เทศบาลของ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ เปนเราก็ดีที่นั่งอยูในหองประชุม ทานก็แสดงความรูสึกดีดีตอพวกเรา
นะคะ ก็ตองขอบคุณมากคะ สมาชิกเขต 3 ทานใดจะอภิปรายอีกหรือ
ไมคะ ถาไมมีดิฉันก็จะขอใหทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
เมืองบานไผ ไดตอบขอซักถาม เชิญคะ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ครับ ก็ตองขอขอบคุณนะครับทานบุญเหลือ เรื่องลือ ที่ใหกําลังใจ
รองนายกเทศมนตรีฯ
กับคณะผูบริหาร ทุกทาน และก็เปนกําลังใจใหกับพนักงาน ทาง ผอ.กองฝายทุก
รักษาราชการแทนนายกฯ
ทาน อะไรดีก็ขอใหติชมมาไดอะไรไมดีก็ขอใหติ ก็ขอขอบคุณนะครับ ที่ทาง
สมาชิกใหความไววางใจใหกับคณะผูบริหารก็ทุกคนก็จะทํางานใหพี่นองประชาชน
นะครับ เพื่อสรางความสามัคคีในหมูของเรานะครับ กราบเรียนทานภาณุมาศ
หลามณี นะครับ เรื่องศูนยเด็กเล็กนะครับที่เราไปอยูบอบําบัดน้ําเสีย ก็คือวาเรา
ไมไดอยูบอบําบัดน้ําเสียนะครับ อันนั้นเปนบอที่ 3 เปนบอถมดินของเรานะครับ
เพื่อเปนการสํารองไวนะครับ เรียนใหทราบ ถาตรงนั้นดีเราก็จะดําเนินการเปน
ศูนยเด็กเล็กที่ใหญที่สุดในเขตบานเกิ้งของเรานะครับ เพราะมีพื้นที่มากและเปน
เอกเทศดี เรียนใหทานภาณุมาศ และพี่นองประชาชน และก็ทางสมาชิกไดรับ
ทราบ แลวตอนนี้เราก็ไดผูรับจางเสร็จเรียบรอยแลว ก็คือกิจการรวมคา MSB
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นะครับ เราเซ็นสัญญาเมื่อเดือนตุลาคม ตอนนี้เขาไดปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสียบอ
เกาแลวนะครับ ที่ถนนบายพาสนะครับ ทุกเดือนก็จะมีการประชุม เมื่อวานนี้ทาง
บริษัท MSB ก็ไดมารับหนวยขาราชการที่เกี่ยวกับถนนหนทางเรื่องไฟฟาเรื่องอะไร
ประชุมกันที่รานอาหารลูกบัวนะครับ เปนอันวาเขาตองดําเนินการปดถนน
อยางไรสถานีตํารวจความเดือดรอนของพี่นองประชาชน บริษัทนี้เขาจะทําอะไร
เขาตองมาปรึกษาหารือกับทางกองชางกอนและก็คณะผูบริหาร และก็หนวยงานที่
เกี่ยวของกับงานเทศบาลนะครับ ไมวาสถานีตํารวจเรื่องการขนถาย การวางทอ
เรื่องไฟฟา น้ําประปา อยูแนวเดียวกันหรือเปลา เมื่อวานก็ไดคุยกันเรียบรอย
ทอระบายน้ําที่จะไปบําบัดที่บอของเรา และก็บายนี้ก็จะมีบริษัทเขามาสรุปกับทาง
คณะทํางานทางกองชาง และก็ทางประธานของเรานะครับก็เรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบนะครับ วาเด็กไมไดอยูในบอบําบัดน้ําเสียนะครับ เพราะมันเปนที่เก็บดิน
ของเรา เปนบอที่ 3 เพราะ บอ 1 บอ 2 เราใชเราตอง สแปรไวกอนนะครับก็เรียน
ใหทางสมาชิกไดรับทราบและก็พี่นองประชาชนแถวบานเกิ้งไดรับทราบนะครับ
แลวก็ถาโรงเรียนเกิดปญหาเรื่องการจราจรก็จะปรึกษาหารือกับทานรอง และ
สถานีตํารวจวาใหรถทําอยางไรจะใหชา เราก็จะไดปรับปรุงแกไขก็จะมาหารือกับ
ทางสถานีตํารวจแลวก็ทางเทศกิจของเรานะครับ งานประเพณีตรุษจีนของเรา
นะครับ หนวยปองกันเราก็จะไปตั้งสถานีอยูที่หนาที่วาการอําเภอนะครับเปนการ
ปองกันตั้งแตวันที่ 26-30 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะครับ
ก็ฝากใหพี่นองไดรับทราบ ก็ขอขอบคุณทานประธานและทานสมาชิกทุกทานที่
วันนี้ไดมารวมประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผของเรา เพื่อเปนการขับเคลื่อน
นโยบายในการพัฒนา ขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรงตลอดป และตลอดไป เปน
กําลังใจใหกับคณะผูบริหารครับ ขอบคุณมากครับผม
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป คะตองขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง
รองประธานสภาเทศบาลฯ
บานไผของเรานะคะ คะสําหรับวันนี้กอนที่จะมีการปดการประชุมสภา
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาฯ นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกทานไดไปรวมรับประทานอาหารที่หองประชุม
ประชาเมืองไผนะคะ ตองขอขอบคุณตัวแทนสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ
ร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา พรอมกับขอบคุณประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน
ผูอํานวยการกองทุกกอง และก็ทานรองปลัด ทานเรณู พรอมพรั่ง คณะผูบริหาร
สําหรับวันนี้ ดิฉันขอปดการประชุมสภาคะ
เลิกประชุม

เวลา 13.00 น
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(ลงชื่อ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธันยธร คันทะพรม)
พนักงานทั่วไป

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท)
(
นางภาวิณี สุทธิ )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุภาภรณ คําภูเงิน)
(นายกฤษฏ ชัยมาตย)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เลขาสภาเทศบาลฯ
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เมื่อ

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดตรวจรายงานการประชุมนี้แลว
24 เดือน มี นาคม พ.ศ.2560

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร)
(ลงชื่อ กรรมการ
(นายคําพันธ สีดอนซาย)

(นาย

(นายเกษม ชวฤทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(

(ลงชื่อ) กรรมการ
สงศักดิ์ เกียรติปกรณ)
(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายพิริน ตุละรัต)
(นาง

(นายนพดล พลภูเขียว)
(ลงชื่อ) กรรมการ
สาวสุมาลี แถสูงเนิน)
สภาแหงนีร้ ับรองรายงานการประชุมนี้
เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ

