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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 

..................................... 
ผูมาประชุม 
 ๑.  นางสาวจิรวดี              เจริญศิลป  รองประธานสภาเทศบาล  
 ๒.  นายจิระบูรณ   ปญญารัตนวงศ           รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายฯ 
 ๓ .  นายนิวัฒน ปลั่งศิริ   รองนายกเทศมนตรี 
                4.  นายนรศิ             อินทรกําแหง  รองนายกเทศมนตรี 
                5.  นายเลิศสิน  จึงจรัสทรัพย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6.  นายปรีชา  มุกนําพร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
 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. นายธนายทุธ โครตบรรเทา  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ 
 14. นางวารุณี ลาดมะโรง  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  
 15. นางสาวยุวนิต เพ่ิมยินดี  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา  
 16. นายประเสริฐ ไชยศรี  หัวหนาฝา ยพัฒนารายได 
 17. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  
 18. นางสาวดาวรรณ ภูเหิน  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข  
 19. นายอุดมศักดิ์ ธรรม นําศีล  หัวหนาฝายแบบแผน และกอสราง 
 20. นางภาวิณี สุทธิ  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
 21. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท  นักจัดการงานท่ัวไป  
 22. นางสาวเมธยา มูลคํากาเจริญ นิติกร 
 23. นางสาวธันยธร คันทะพรม  พนักงานจางท่ัวไป  
 24. นายเสรี คําภักดี  ประธานชุมชนแกวทรานี  
 25. นางมลิวรรณ สารบรรณ  ประธานชุมชนตลาด 1  2 3  
 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  ประธานชมุชนโนนสวรรค 
 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  พนักงานจางท่ัวไป  
 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    ดวยไดรับแจงจากประธานสภาเทศบาลวา  ไมสามารถข้ึนทําหนาท่ีได  
เลขานุการสภาเทศบาล   ในวันนี้  เนื่องจากมีอาการปวดศรีษะ ไมสบาย  อาศัยอํานาจตามระเบียบ 
               กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

    (รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554)  ขอ  ๑๗  วรรคสอง   
             ในกรณีไมมีประธานสภาทองถ่ิน  หรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติ  
             หนาท่ีไดหรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี  ใหรองประธานสภาทองถ่ินเปนผูปฏิบัติ 
             หนาท่ีแทนประธานสภาทองถ่ิน 

     ดังนั้น  จึงเรียนเชิญรองประธานสภาเทศบาลทานจิรวดี  เจริญศิลป   
       จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแลว  กลาวเปดประชุม   
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป     สวัสดีคะทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร         
รองประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาล และทานผูมีเกียรติทุกทาน  วันนี้เปนการเปดประชุม 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ  สภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป  ๒๕๖๐  เราไดรับ 

เกียรติอยางยิ่งจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผมารวมสังเกตการณในวันนี้ คือ
ทานร.ต.ท. บุญทัน  พงษสุดตา ขอเสียงปรบมือใหแกทานดวยคะ ขณะนี้มี  

                                สมาชิกมาประชุมครบองคประชุมแลวกอนเขาสูวาระการประชุม ขอเชิญทาน 
                                เลขานุการสภาเทศบาล  อานประกาศสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ขอเชิญคะ 
 
นายกฤษฏ  ชัยมาตย     ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ  
เลขานุการสภาเทศบาล        เรื่อง  เปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยแรก ประจําป  ๒๕๖๐ 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง 
บานไผ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป ๒๕๕๙   เม่ือวันท่ี  ๑๔  มกราคม  
๒๕๕๙  ไดมีมติกําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจําป ๒๕๖๐  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  
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30 วันนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคแรก   
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงพระราชบัญญัติ
เทศบาล ( ฉบับท่ี ๑๓ )  พ.ศ.๒๕๕๒  จึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมือง
บานไผ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม  ๒๕๖๐ 
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
                         (ลงชื่อ)     พัชรา  ศิริศักดิ์กมล 
                                   (นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล) 

                                                                      ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป        ท่ีจบไปแลวนั้นเปนประกาศเทศบาลเมืองบานไผ  
รองประธานสภาเทศบาล  เรื่องการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ     ประจําป ๒๕60  นะคะ  ตอไปดิฉันจะดําเนินการประชุมตามระเบียบ  วาระการ 
                                 ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบจํานวน   ๓    เรื่อง  ดังนี้ 
รองประธานสภาเทศบาล      ๑.  ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีพนักงานเทศบาลโอน  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ มาดํารงตําแหนง  2 ทาน คือ นายนําศิลป วิเศษ ตําแหนง  
                              ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) โอนมาจาก 

เทศบาลตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และ ทาน ท่ี ๒   
น.ส. เมธยา  มูลคํากาเจริญ   ตําแหนง  นิติกรปฏิบัติการ โอนมาจากสํานัก
กฎหมาย กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดิฉัน  จะขอเชิญท้ัง  
2 ทาน ท่ีไดโอนยายมาใหมแนะนําตัวตอคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ
โดยจะเริ่มจาก ทานนําศิลป วิเศษ ผูอํานวยการกองการศึกษา  ขอเรียนเชิญคะ 

     
นายนําศิลป  วิเศษ     เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   
ผอ.กองการศึกษา   ผูอํานวยการกอง ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูเขารวมสังเกตการณการ 

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผทุกทาน ผมชื่อนายนําศิลป  วิเศษ ครับ เดิม 
ดํารงตําแหนงอยูท่ีเทศบาลตําบลบานเปด ไดโอนยายมาดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม  
พ.ศ.2560 เปนตนมา  ขออนุญาตแนะนําขอมูลท่ัวไปนะครับ  ผมมีภูมิลําเนาเดิม
เกิดท่ีบานหวยแคน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรี     
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลวาในภาระงานกอง
การศึกษารับผิดชอบก็คือ งานดานการศึกษา งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม งาน
กีฬา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายท่ีเปน
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นโยบายจากคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ขอเรียนกับทุกทานวาผมจะปฎิบัติ
หนาท่ีตามภาระงานและตามท่ีจะไดรับมอบหมายจากคณะผูบริหารอยางเต็ม
ความสามารถ ขอบคุณครับ 
 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ขอเชิญ  น.ส. เมธยา  มูลคํากาเจริญ   แนะนําตัว  ขอเชิญคะ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
            
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 รูสึกดีใจท่ีไดกลับมาพัฒนาบานเกิดของตัวเอง แลวก็รูสึก
ภูมิใจและเปนเกียรติอยางยิ่ง ท่ีไดมาทํางานท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  จะทํางานให
เต็มความสามารถ ตามตําแหนงหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายและตามนโยบายของ
ทานผูบริหารทุกทาน  ขอบคุณคะ 

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป           ท่ีจบไปแลวนั้น  ก็เปนการแนะนําตัวของพนักงานเทศบาลท้ัง  ๒ ทาน   
รองประธานสภาเทศบาลฯ  ลวนแตเปนคนบานไผ กลับมาพัฒนาบานเกิดเมืองนอนของตัวเอง  ในนาม 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  เทศบาลเมืองบานไผ  ยินดีตอนรับนะคะ และฝายสภาเทศบาลก็หวังเปน 

อยางยิ่งวาทานจะมาทํางานสมกับทานแนะนําตัวนะคะ  ก็ขอใหทานนําความรูมา  
                               พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เราใหดียิ่งข้ึนไป  ขอบคุณคะ 
     ๒.  เรื่องแจงผลการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร 
                             จัดการท่ีดีปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ตามท่ีคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก 
                             องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดจัดใหมีการประกวดไปแลวนั้น  บัดนี้                     
                              ไดประกาศผลการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน   
                              ๒๕๕๙  ซ่ึงเทศบาลเมืองบานไผ  ของเราไดผานเกณฑการบริหารจัดการท่ีดี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ  
ประเภทโดดเดน  ไดรับเงินรางวัลจํานวน ๔๑๒,๑๖๒.๑๖ บาท 

    จึงขอแจงใหสมาชิกไดรับทราบโดยท่ัวกัน  และในนามสภาเทศบาลก็ขอแสดง 
ความยินดีดวยนะคะ ท่ีทําชื่อเสียงใหกับเทศบาลเมืองบานไผของเรา เพ่ือเปนการ
แสดงความยินดี และดีใจกับทางเทศบาลเมืองบานไผของเสียงปรบมือเพ่ือเปน
กําลังใจใหกับคณะผูบริหารดวยคะ  ขอขอบคุณคะ 

        ๓. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 
  2559 ซ่ึงเทศบาลโดยกองวิชาการและแผนงาน ไดดําเนินการตามระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินรายการติดตามและประเมิน 
  ผลแผนพัฒนาเทศบาลตอสภาทองถ่ินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ซ่ึงคณะผูบริหาร 
  ไดจัดสงรายการการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใหทุกทานได 
  ทราบแลว 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  

- สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม  
๒๕๕๙ 
- สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน  
๒๕๕๙ 
- สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม  

๒๕๕๙ 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป    ดิฉันขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาลฯ   เมืองบานไผ  ทีละสมัย  ซ่ึงรายงานการประชุมไดสงใหทานสมาชิกทุกทาน 
ปฎิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ กอนลวงหนา แลวนะคะ เพ่ือใหทานไดตรวจสอบ โดยขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได

ตรวจสอบทีละสมัย เริ่มจาก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๕9  เม่ือวันท่ี  
๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  กอน นะคะ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพ่ิมเติมหรือไม 
(ไมมี )  ถาไมมี  ดิฉัน จะใหสมาชิก  สภาเทศบาลไดดู สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจาํป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๙ ตอเลยนะคะ มีสมาชิกทานใดจะ
ขอแกไขเพ่ิมเติม หรือไม (ไมมี) ถาไมมีมี  ดิฉัน จะใหสมาชิกสภาเทศบาลได
ตรวจดู สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ตอ
เลยนะคะมีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหรือไมหรือไม  (ไมมี) 
ถาไมมี ดิฉัน ขอมติท่ีประชุม  ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  - สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม  
๒๕๕๙ 

      - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๙ 
                                  - สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
    กรุณายกมือข้ึนคะ   
 
มติท่ีประชุม        รับรองเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงตอสภาเทศบาลเมือง 
  บานไผ และประชาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล   ไดดําเนินการตามมาตรา 48 ทศ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ   พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2552 บัญญัติวา “ให 

นายกเทศมนตรี จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ
สภาเทศบาลเปนประจําทุกป จึงขอเรียนเชิญ ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดรายงานผล
การปฏิบัติงานตอสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญคะ 
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นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอสวัสดีปใหมนะครับ ท่ีผานมา แลวก็ใกลวันตรุษจีนของ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  คนไทย เชื้อสายจีน ซินเจียยูอ่ี  ซินนี้ฮวดใช สวัสดีปใหมทุกทานนะครับ 
รักษาราชการแทนฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชน 

ร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา ตัวแทน สภ.บานไผ และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ 
กระผม นายจิระบูรณ  ปญญารตันวงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ  
แทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ตามท่ี  ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ 
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดแถลงนโยบาย “การบริหารจัดการราชการทองถ่ิน
เทศบาลเมืองบานไผ” ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ ซ่ึงการบริหารงานมี
ความมุงหมายใหองคกรมีคุณภาพและมีความพรอมท้ังดานการบริหารงานสําหรับ
ใหบริการประชาชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน การ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปนระเบียบเรยีบรอย พัฒนาและปรับปรงุโครงสราง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตางๆใหมีความพรอม กลาวไดวาเปนความภาคภูมิใจ 
ความตั้งใจมุงม่ันแนวแนในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเจริญกาวหนาโดย
สรุปผลการดําเนินงานภายใตนโยบายตางๆ ประจําป พ.ศ.2559 ไดดังนี้ 

                1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
                 2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                    3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
               4. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
                                                 และภูมิปญญาทองถ่ิน 
               5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 
               6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  ผลการดําเนินการตามนโยบายท่ีไดแถลงไวในป  พ.ศ. ๒๕๕๙   
                              ก็ไดดําเนินการตามนโยบายท่ีใหไว  ทานสามารถดูจากเอกสารรายละเอียดตาม 
  เอกสารท่ีสงไปใหทานรับทราบกอนหนานี้แลวนะครับ จะเปนรูปเลมสีเหลือง 

 มีจํานวน 18 หนานะครับ ตามท่ีเจาหนาท่ีไดสงใหทานสมาชิกฯนะครับ  
 ขอบคุณครับ 

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนะคะ  ท่ีจบไปแลว 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   นั้นเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลง ตอสภาเทศบาลของ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ   ทานนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง   การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
ประจําป  ๒๕๖๐  และสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๑ 

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป    ตอไปดิฉันขอนําเขาสูระเบียบวาระท่ี  ๔  การกําหนดสมัย 
รองประธานสภาเทศบาลฯ     ประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจง 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯระเบียบกฎหมายใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบดวย  เชิญคะ 
 
นายกฤษฎ  ชัยมาตย   กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและทาน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ   ตามความในมาตรา  ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ 
  เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  กําหนดไววา  ใน 
  ปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม 
  สมัยสามัญประจําป  ใหสภาเทศบาลกําหนด วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ 
  ใหมีกําหนด ไมเกินสามสิบวัน  และขอ ๑๑  (๒)  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒)  
  พ.ศ.๒๕๕๔) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาล กําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ 
  ประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่ม  เม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน  กับให 
  กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป     ตามท่ีทานเลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมาย            
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ใหทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบแลว  นั้น  ดิฉัน จะขอหารือท่ีประชุมสภา 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ เทศบาลแหงนี้วามีสมาชิกทานใดจะเสนอกําหนดเวลา สมัยการประชุมสภา

เทศบาล  ขอเชิญคะ เชิญทานสงศักดิ์  เกียรติปกรณ คะ 
 
นายสงศักดิ์  เกียรติปกรณ     เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทาน ร.ต.ท.บุญทัน พงษสุดตา ตัวแทน สภ.บานไผ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรง 

เกียรติทุกทาน  ผมนายสงศักดิ์  เกียรติปกรณ   ขอเสนอกําหนดวันประชุม 
สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๖๐ 
  เริ่มตั้งแตวันท่ี  ๑ เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน  มีนาคม   
  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

๒. วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป  ๒๕๖๐   
  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี ๓๐  เดือน  มิถุนายน   
  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

๓. วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๖๐ 
  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน  สิงหาคม   
   พ.ศ. ๒๕๖๐  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

๔. วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําป  ๒๕๖๑  สมัยแรก   
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  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน  มกราคม   
  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน  ครับ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป     ท่ีจบไปแลวนั้นก็คือ  ทานสงศักดิ์  เกียรติปรณ  ไดเสนอวัน 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   เวลากําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ประจําป  ๒๕๖๐ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ และสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๑  ขอผูรับรองดวยคะ 
   (รับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม คะ  (ไมมี) ถาไมมี   
   ดิฉันจะขอมติท่ีประชุมสภา  สมาชิกทานใดเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา 

เทศบาล  ตามท่ีทานสงศักดิ์  เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดเสนอมา  
โปรดยกมือข้ึนคะ 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบเปนเอกฉันท  คือใหกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  
   ดังนี้ 

๑.  วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๖๐ 
  เริ่มตั้งแตวันท่ี  ๑ เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน  มีนาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๐  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

๒.  วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป  ๒๕๖๐   
เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี ๓๐  เดือน มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

๓.  วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๖๐ 
   เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน   
   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

๔.  วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป  ๒๕๖๑   
  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน   
  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสามัญ 
  ประจําสภาเทศบาล 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตอไประเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง 
รองประธานสภาเทศบาลฯ    คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ดิฉันขอเชิญทานเลขานุการสภา 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ เทศบาล  ชี้แจงระเบียบกฎหมายใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบดวย  เชิญคะ 
 
นายกฤษฎ  ชัยมาตย   กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและทานสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ    เทศบาลผูทรงเกียรติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ 
                              ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 หมวด ๘   
                              คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  ขอ  ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน  มีจํานวน 
   ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  ตามขอ  ๑๐๕  ภายใตบังคับ ขอ 103 

และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆตามความจําเปนแก
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กิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการของสภาเทศบาลประกอบดวย
สองชุด  ดังนี้ 

     (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

โดยการเสนอรายชื่อทีละคนในคณะกรรมการแตละชุด  ตาม  ขอ  ๑๐๗  
ภายใตบังคับขอ ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตอง  

  มีผูรับรอง  การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน  เวนแตท่ีประชุมมีมติเปน
  อยางอ่ืน  และนําวิธีการเลือกตามขอ  ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม  และให  

  นําความในขอ ๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม  วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ให 
  สมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวา
  สมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน  การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภา 

ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรอง 
ไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่ง
ชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศ คะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูได คะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือก
ใหมเฉพาะ ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมี
ผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน   
กรณีเสนอรายชื่อเพียงคนเดียวใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ท่ีจบไปนั้นเปนระเบียบกฎหมายท่ีเลขานุการสภาไดชี้แจงไปแลวนะคะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ    ซ่ึงตามขอ  ๑๐๖  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ 
ปฏิบัติหนาท่ีประธานฯ    ๑.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน 

๒.  ตาย 
๓.  สมาชิกภาพสมาชิกสภาทองถ่ินของผูนั้นสิ้นสุดลง 
๔.  เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนมาใหม  หรืองานท่ีไดรับ

มอบหมายเสร็จสิ้นลง 
     ๕.  สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากหนาท่ี 

   ซ่ึงคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล   ชุดเดิมท้ังสองคณะไดทําหนาท่ี  
   ท่ีไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลงแลว  จึงตองทําการเลือกคณะกรรมการท้ังสองชุด 

ข้ึนใหม    ขอใหสมาชิกสภา เทศบาลเสนอคะ  โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน     
และไมเกิน 7 คน   ขอเชิญทานสงศักดิ์  เกียรติปกรณ คะ 

 
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ      เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอคณะกรรมการท้ัง 
   สองคณะ มีคณะกรรมการคณะละเจ็ดคนครับ     
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานสงศักดิ์  เกียรติปกรณ ไดเสนอขอผูรับรองดวยคะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนหรือไมคะ (ไมมี)   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมี คณะกรรมการท้ัง 2 คณะ 
    คณะละเจ็ดคน  กรุณายกมือข้ึนคะ 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเปนเอกฉันท      
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตอไปจะทําการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกอน 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   นะคะ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอรายชื่อบุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ คนท่ี ๑  กอนคะ  ขอเชิญทานกําพล  ขันธขวา คะ 
 
นายกําพล  ขันธขวา       เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอชื่อนายพิริน ตุละรัต 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป    ตามท่ีทานกําพล ขันธขวาไดเสนอรายชื่อนายพิริน ตุละรัต 
รองประธานสภาเทศบาลฯ    ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมคะ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป    ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 2 ขอเชิญ ทานกําพล ขันธขวา คะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ     
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  
 
นายกําพล  ขันธขวา      เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอชื่อนายวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อนายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมคะ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป     ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 3  ขอเชิญ นายกําพล  ขันธขวา  คะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ    
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  
     
นายกําพล  ขันธขวา       เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอชื่อนายเกษม ชวฤทธิ์  
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อนายเกษม ชวฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯหรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป       ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 4  ขอเชิญคะทานกําพล ขันธขวา 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายกําพล  ขันธขวา        เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอชื่อ นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป     ตามท่ีทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
น.ส.จิรวดี เจริญศิลป       ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 5  ขอเชิญทานกําพล ขันธขวาคะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายกําพล  ขันธขวา          เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอชื่อ ทานคําพันธ สีดอนซาย 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป     ตามท่ีทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อ ทานคําพันธ สีดอนซาย 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป       ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 6  ขอเชิญ ทานกําพล ขันธขวา คะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายกําพล  ขันธขวา            เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอชื่อ นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน 

ครับ 
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานกําพล ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อ นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป      ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 7  ขอเชิญ ทานกําพล  ขันธขวา คะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  
 
นายกําพล  ขันธขวา            เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอชื่อนายนพดล  พลภูเขียว 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป    ตามท่ีทานทานกําพล  ขันธขวา ไดเสนอรายชื่อนายนพดล  พลภูเขียว 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ  (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ  (ไมมี) ถาไมมีขอมติท่ีประชุม คะ  
 มติท่ีประชุม    เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
     ตอไปจะเปนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   
   คณะกรรมการคนท่ี ๑  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ 
 ขอเชิญทานทานคําพันธ  สีดอนซาย คะ 
 
นายคําพันธ  สีดอนซาย      เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
   คณะกรรมการคนท่ี ๑    ผมขอเสนอชื่อนายภาณุมาศ  หลามณี ครับ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานคําพันธ  สีดอนซายไดเสนอรายชื่อทานภาณุมาศ  หลามณี 
รองประธานสภาเทศบาลฯ    ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเปนเอกฉันท  
     ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี ๒  ขอเชิญทานคําพันธ  สีดอนซาย คะ 
 
นายคําพันธ  สีดอนซาย        เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนท่ี ๒   
   ผมขอเสนอชื่อนายผาน  ไทยรัก ครับ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานคําพันธ  สีดอนซายไดเสนอรายชื่อนายผาน  ไทยรัก  
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม    
เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป     ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 3  ขอเชิญทานคําพันธ  สีดอนซาย คะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายคําพันธ  สีดอนซาย        เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนท่ี 3    
   ผมขอเสนอชื่อนายบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อนายบุญเหลือ  เรื่องลือ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท  
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 4  ขอเชิญ คะ ทานคําพันธ สีดอนซาย 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายคําพันธ  สีดอนซาย        เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนท่ี 4  ผมขอเสนอชื่อ 
   นายชานล ธนรพีโชติ ครับ  
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อ นายชานล ธนรพีโชติ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯหรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมีขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท  
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตอไปเปน คณะกรรมการคนท่ี 5  ขอเชิญ  ทานคําพันธ สีดอนซาย คะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายคําพันธ  สีดอนซาย        เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนท่ี 5   ผมขอเสนอ 
   ชื่อนายจิรนันท  เกียรติชัยพัฒน ครับ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   นายจิรนันท  เกียรติชัยพัฒน ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 6  ขอเชิญทานคําพันธ สีดอนซาย คะ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายคําพันธ  สีดอนซาย        เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนท่ี 6   ผมขอเสนอ 
   ชื่อนายปญญา  บัวแสง ครับ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป     ตามท่ีทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อนายปญญา  บัวแสง  
รองประธานสภาเทศบาลฯ    ขอผูรับรองดวยคะ (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี)  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป      ตอไปเปนคณะกรรมการคนท่ี 7  ขอเชิญทานคําพันธ สีดอนซาย คะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายคําพันธ  สีดอนซาย        เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน คณะกรรมการคนท่ี 7 ผมขอเสนอ 
   ชื่อนายกําพล ขันธขวา ครับ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีทานคําพันธ สีดอนซาย ไดเสนอรายชื่อนายกําพล ขันธขวา 
รองประธานสภาเทศบาลฯ    ขอผูรับรองดวยคะ  (รับรองถูกตอง)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมีขอมติท่ีประชุม คะ 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ทางสภาเทศบาลก็ขอขอบคุณทานคําพันธ สีดอนซาย  
รองประธานสภาเทศบาลฯ ทานกําพล ขันธขวา ท่ีไดเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ ท้ัง 2 คณะจํานวนคณะละ 7 ทานนะคะ  
    ดิฉันจะขอสรุปรายชื่อ คณะกรรมการท้ัง  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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   คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ   ประกอบไปดวย 
๑. นายภาณุมาศ   หลามณี  
๒. นายผาน    ไทยรัก  
๓. นายบุญเหลือ   เรื่องลือ  
๔. นายชานล   ธนร ะพีโชติ 
๕. นายจิรนันท   เกียรติชัยพัฒน  
๖. นายปญญา    บัวแสง  
๗. นายกําพล   ขันธขวา  

มติท่ีประชุม     เห็นชอบเปนเอกฉนัท 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง ญัตติท่ี ๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง  ญัตติขออนุญาตตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี กับ  

ธนาคารออมสิน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง 
  บานไผ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป                         ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับตามท่ีสถานธนานุบาลเทศบาล 
รักษาราชการแทนนายกฯ  เมืองบานไผ  ไดทําสัญญากูเงินเบิกเงินเกินบัญชี กับธนาคารออมสิน (สาขาบานไผ)   

จํานวน  ๔ สัญญา  วงเงินท้ังหมด  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐. บาท  
   (แปดสิบลานบาทถวน)  ประกอบดวย 

   ๑.  สัญญาฉบับท่ี  ๑  ลงวันท่ี   ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  จํานวน   
  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สิบลานบาทถวน)  โดยใชตําแหนงคณะผูบริหาร 
  คํ้าประกัน       
   ๒.  สัญญาฉบับท่ี ๒ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (สิบลานบาทถวน)  โดยใชตําแหนงคณะผูบริหารคํ้าประกัน  ตราดอกเบี้ย  
  MOR – ๑.๕๐ ตอป  
   ๓.  สัญญาฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (สามสิบลานบาทถวน)  โดยใชตําแหนงคณะผูบริหารคํ้าประกัน   
  อัตราดอกเบี้ย  MOR – ๑.๕๐ ตอป   
   ๔.  สัญญาฉบับท่ี ๔  ลงวันท่ี  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖  จํานวน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สามสิบลานบาทถวน)  โดยใชตําแหนงคณะผูบริหารคํ้าประกัน อัตราดอกเบี้ย  
MOR – ๑.๕๐  ตอป (ปจจุบัน MOR = ๗.๑๐%)  

    เนื่องจากสัญญา ฉบับท่ี  ๓ จะสิ้นสุดในวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ นี้ 
  และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ  มีความจําเปนตองเบิกเงินเกินบัญชี   
  ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําแกประชาชน  ไดอยางตอเนื่อง  และเกิดความ 

  คลองตัวในการบริหารงาน    เพ่ือถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
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  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๓/ ว ๖๒๙  ลงวันท่ี   ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕   
  เรื่อง  การมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหองคการบริหารสวน 
  จังหวัด  เทศบาล  และเมืองพัทยา  กูเงิน  โดยกําหนดใหการกูเงินเพ่ือเปนเงิน 

ทุนหมุนเวียน ของสถานธนานบุาลจะตองไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล  และไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  พิจารณาอนุญาต
  ใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ  ตออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับ 
  ธนาคารออมสิน  เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน   จํานวน  ๑  สัญญา  วงเงิน   
  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สามสิบลานบาทถวน)  ตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 
จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 

( นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ) 
รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

  กราบเรียนพ่ีนองนะครับ เรื่องสัญญาเงินกูหมดสัญญาก็จะขอตอสัญญา  
  นะครับเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน เพราะเงินจะได  
  หมุนเวียนไดตลอดเวลาก็ขอนําเรียนใหพ่ีนองไดรับทราบ เปนการตอสัญญา 

เทานั้นนะครับ ไมใชการเริ่มสัญญา ขออนุญาตจากทานสมาชิกครับ เรียนใหทราบ 
ขอบคุณมากครับ 
 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ ตามท่ีจบลงไปแลว 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   นั้นเปนญัตติขออนุญาตตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน เพ่ือใช 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ  เปนทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ  มีสมาชิก 
  ทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ  ขอเชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ 
 
นายบุญเหลือ เรื่องลือ   กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร ประธานชมุชน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท้ัง 39 ชุมชน  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

ครับ เรื่องโรงรับจํานํา หรือสถานธนานุบาลนี้นะครับ ผมก็เคยสนับสนุนไววาถา
ขาดเขินอะไรก็เสนอท่ีสภาแหงนี้ ไมเปนไรก็คุยกันรูเรื่อง แตจะขาดเทาไร  
คณะผูบริหารผูมีความรูความสามารถอยูแลว  โดยเฉพาะทานรองจิรบูรณ ท่ีเขามา
รักษาราชการนายกเทศมนตรีฯ สภาเราก็ดูเรียบรอยดีนะครับ  แลวเรื่อง 
สถานธนานุบาลผมก็ไดรับเรื่องจากพ่ีนองประชาชน ใหเสนอวา เรื่องทรัพยหลุด
จํานําก็ขอใหแจงพ่ีนองประชาชนไดรับทราบดวย แจงทางเสียงตามสายดวยนะ
ครับ  ท่ีพอจะจําหนายจายแจกออกไปได ก็ใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบหนอย
นะครับ   มีอะไรเราจะไดชวยกันบรรเทาทุกขได สิ่งไหนท่ีพอจะมีราคา หรือ
พอท่ีจะมีกําไร ก็ใหประชาสัมพันธใหรับทราบหนอย สวนตางๆก็ไดรับความ
สนับสนุนและบรรเทาเปนอยางดี แตสวนท่ีวาเราจะหาเอากําไรไหนเขาเทศบาลฯ
ของเราจะไดบริหารตอไป จะไดไมเปนหนี้สินกันมาก ตามท่ีดูรายการเราก็เปนหนี้
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เปนสินกันมากมายก็คงไมเปนไร สําหรับทรัพยสินเราทองเราคงมีอยูเต็มตูนะครับ 
สิ่งพวกนี้ก็คงไมหลุด  ยังนอนเปนทุนเรา แตสําหรับดอกเบี้ยก็คงจะได นี้คือความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน และบรรเทาไดมากท่ีสุด ผมก็ขอใหสมาชิกทุกทาน 
จงสนับสุนนแตสิ่งท่ีเปนประโยชนกับเทศบาลฯของเรา ผมก็ไมวาอะไรนะครับ ขอ
เสนอใหทางผูบริหารเราใหดําเนินการตอไปครับ ขอบคุณครับ 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตองขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ ท่ีมีความหวงใยกับเทศบาลเมือง  
รองประธานสภาเทศบาลฯ   บานไผของเรานะคะ ท่ีจบลงไปแลวนั้นเปนการอภิปรายของทานบุญเหลือ เรื่องลือ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ   เชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ คะ 
 
นายชานล ธนระพีโชต ิ  เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานรักษาราชการแทน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายกฯ ทานรองจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ คณะผูบริหารทุกทาน  
  ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทานตัวแทนสถานตีํารวจภูธรอําเภอ 
  บานไผ ทาน ร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน 

และทานผูอํานวยการกอง ทานผูสังเกตการณทุกทานครับ  เรื่องญัตติขออนุญาต
ตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนของสถานธ
นานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ ทานครับ ในรายละเอียดท่ีทานจะขอ 
ก็คือ ขอ ๓. สัญญาฉบับท่ี ๓  ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน   
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน)  ซ่ึงก็จะหมดสัญญาเงินกู คือสัญญา OD 
นะครับ ซ่ึง สถานธนานุบาล จะตองเตรียมเพ่ือจะตองดําเนินการไดตอเนื่อง  
เนื่องจาก วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 นั้น เปนวันทําสัญญา ซ่ึงตาม
หลักเกณฑแลวสัญญา OD หรือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนั้นจะตอสัญญากัน 
ทุก 1 ปตอสัญญานะครับ ทีนี้สวนท่ีผมมีขอสังเกตนะครับทานก็คือในหนาท่ี 3 ผม
คงตองฝากขอรับฟงคําชี้แจง เม่ือผมเรียนถามไปตามเอกสารนะครับทาน ทานแจง
วาผลการดําเนินการกิจการ สถานธนานุบาลเมืองบานไผ สวนรายระเอียดนั้น ผม
ขอมาท่ี ขอ 3 นะครับ คือ กิจการสถานธนานุบาล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2560  
ทานครับ ผมตั้งขอสังเกตอยางนี้ ทานใชวาเงินสดคงเหลือจํานวน  91,080.91  
บาท แลวก็มีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
อยูท่ี 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 วันท่ี 6 มกราคม 2560 เปนจํานวนเงินเทาไร เรา
เปนวงเงินติดลบ แตละวงเงินเทาไรนะครับ สามารถแจงใหกับสมาชิกไดทราบวา 
วงเงินแตละวงเงินนั้น เหลือท่ียังหมุนเวียนอีกเทาไร ในการเตรียมความพรอม นะ
ครับ เราจะตองมีการรับทราบในข้ันตอนของทานวาในแตละชวง แตละเดือนนะ
ครับ ทานเหลือวงเงินใชในแตละสัญญาเทาไร เพราะอะไร เพราะชวงเรงดวน 
หมายถึงชวงเปดเทอม ปดเทอม การใชจายเงินจะแตกตางกันนะครับ ผมฝากทาน
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ผูจัดการนะครับ  ถาทานจะทําเอกสารก็ขอใหชี้แจงในเรื่องของสัญญาแตละสัญญา
วาทานเหลือวงเงินรวมใชไดอีกเทาไร ผมฝากทานนะครับท่ีผมขอในสวนความ
เตรียมพรอมวันนี้ก็เห็นดีดวยกับทาน ท่ีจะตองเตรียมเอกสารท้ังสัญญาตางๆก็จะ
ไดตอเนื่องกับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินก็จะไดดําเนินการใหกับเราให
ถูกตองครับผม ขอบคุณครับ 
 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป ขอบคุณคะ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมี  
รองประธานสภาฯ  ขอเชิญ คณะผูบริหาร เชิญทานรักษาราชการแทนนายเทศมนตรีเมืองบานไผ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ 
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ 
รักษาราชการแทนนายกฯ   ผมตองขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ และทานชานล ธนรพีโชติ 

นะครับ เรื่อง การทรัพยหลุดนะครับ เดี๋ยวผมจะปรึกษาทานผูจัดการ ในการท่ีจะ
ประกาศทรัพยหลุด ก็อยากจะใหทานผูจัดการไดเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ
ดวยนะครับ เพ่ือท่ีจะไดอธิบายอันไหนท่ีเปนประโยชนนะครับ ในการประมูล เพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหกับเทศบาลเมืองบานไผนะครับ ก็จะชี้แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ
นะครับ  เรื่องรายไดตอป ปหนึ่งสมมุติ 100% อันนี้เปนการสังเกตนะครับ  สมมุติ
เราได 100% เราก็ตองหัก 50% เขามาสมทบใหกับสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองบานไผ  เราไดเพ่ิมเติมเรื่อยๆนะครับแตละป  ปนี้ก็นาจะไดเงินสุทธิประมาณ  
5,000,000 กวาบาท แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ เรื่อง รายรับรายจาย และก็
เรื่องสัญญานะครับ เดี๋ยวเสร็จประชุมแลวผมจะเรียกผูจัดการมา ทํารายละเอียดใน
การประชุมครั้งหนา ไมวาสัญญาอ่ืนๆ ก็จะเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ เรื่อง
การใชจายเงินตอนนี้วาเหลือเงินเทาไร ตองขออนุญาตจากประธานสภานะครับ ให
ทางผูจัดการสถานธนานุบาลชี้แจงเปนเบื้องตนนะครับ กราบเรียนใหทานสมาชิก
และผูสังเกตการณไดรับทราบครับ ขออนุญาตจากสภาครับผม 

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป อนุญาตคะ เชิญผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ คะ  
รองประธานสภาฯ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายสุวัฒน  เทาใหม   เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ 
ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ   ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ เงินสด ณ วันนี้ 
   นะครับมีเงินสดคงเหลืออยูท่ีใชไดนะครับ 46,380,072.34 บาท ก็ขอ 
   กราบเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ  
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ขอขอบคุณทางทานผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผท่ีได 
รองประธานสภาฯ   ชี้แจงขอมูลเพ่ือเปนประโยชนใหกับสภานะคะ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หรือไม คะ(ไมมี)ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ เลยนะคะ สมาชิกทานใดอนุญาต  

ญัตติขออนุญาตตอสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน เพ่ือใชเปน 

ทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ  กรุณายกมือข้ึนคะ 

มติท่ีประชุม      อนุญาตเปนเอกฉันท  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่อง ญัตติท่ี ๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง  ญัตติแจงชะลอการดําเนินการจัดตั้งบาน  
                                 พิทักษบุคคลออทิสติก (กองการศึกษา) 
                             ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ 
นายนริศ อินทรกําแหง เรื่อง  ญัตติแจงชะลอการดําเนินการจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก  
รองนายกเทศมนตรีฯ      (กองการศึกษา) 

เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ 
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทาน ร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา   
ผูสังเกตการณท่ีเคารพทุกทาน ครับ 

ตามญัตติท่ี ๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  ญัตติ 
ขอเห็นชอบรับโอนท่ีดินท่ีมีผูอุทิศใหเทศบาลเมืองบานไผ  ในคราวประชุมสภา
เทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๙ และ สภาเทศบาลเมืองบานไผ มีมติให ความเห็นชอบรับโอน
ท่ีดินจากนางจีรพันธุ  ตันมณี ท่ีไดแจงความประสงคจะอุทิศใหเทศบาลเมือง  
บานไผ จํานวน ๒ งาน ๔๑ ตารางวา เพ่ือกอสรางบานพิทักษบุคคลออทิสติก นั้น
เทศบาลเมืองบานไผ ไดมีคําสั่งท่ี ๗๗๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินงานจัดตั้ง  
บานพิทักษบุคคลออทิสติก โดยคณะกรรมการฯ ไดไปศึกษา ดูงานท่ีศูนยบริการ
บุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแกน และไดมีการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในการดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก  สรุปไดดังนี้  

1. สถานท่ีท่ีจะดูแลและใหบริการผูพิการออทิสติก จะตองเงียบสงบ  
  ไมมีเสียงดัง เนื่องจากท่ีดินท่ีผูประสงคจะอุทิศใหเทศบาลเมืองบานไผอยูในชุมชน
  และติดกับวัด จึงไมเหมาะสมในการดําเนินการจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก  

  ๒. งบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินงาน เชน คาถมดิน คากอสราง
อาคาร  และระบบสาธารณูปโภค ประมาณ ๒๐ – ๒๑ ลานบาท และ คาบริหาร
จัดการ (กรณีอยูประจํา) ปละประมาณ ๑๒ ลานบาท ซ่ึงงบประมาณดังกลาว
คอนขางสูง คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ และคณะกรรมการพิจารณา  
ความเหมาะสมในการดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติก ไดพิจารณาแลว
เห็นควรใหชะลอการดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคคลออทิสติกดังกลาว 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือทราบตอไป 
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        ขอแสดงความนับถือ 
                    จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 
                           ( นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ) 

                                รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
                         นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ตามท่ีจบลงไปแลวนั้นเปนญัตติแจงชะลอการดําเนินการจัดตั้งบาน 
รองประธานสภาเทศบาล    พิทักษบุคคลออทิสติก มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ   คุณทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ 
 
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ     กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีคณะผูบริหารไดอานคําชี้แจงเพ่ือขอชะลอ

การดําเนินงานจัดตั้งบานพิทักษบุคลออทิสติกนั้น ทางผมก็เห็นดวยนะครับ ตั้งแต
ผูท่ีบริจาคท่ีใหซ่ึงท่ีนั้น เปนท่ีของชุมชนและเปนท่ีดิน ท่ีติดกับวัดอีก คําวาชุมชนก็
จะมีเสียงรบกวนตางๆ เขามาแลวตามกฏเกณฑขอกําหนดนั้น บานพิทักษ  

  ออทิสติกนั้นอยูในท่ีสงบเรียบรอยเงียบ ก็คงจะเปนไปตามระเบียบของผูท่ีจะทํา
การกอสราง และมามองดูอีกทีหนึ่งเก่ียวกับการลงทุนคากอสรางก็  20 - 21 ลาน
บาท ดังท่ี ผูบริหารเรียนชี้แจงมา แลวก็ตองมาเสียเงินถาสรางเสร็จ ก็ตองมาเสีย
อีก ปละ 12,000,000 บาท เก่ียวกับการอยูประจํา คาใชจายนะครับ  

  12,000,000 บาท  ตอป เราก็ตองดําเนินอยางนี้ตอไป ก็เปนเงินไมใชนอย แตก็
เปนผลประโยชน  เม่ือมีการชะลออยางนี้แลว ความเสียหายจะเกิดข้ึนกับเทศบาล
หรือไม แตวามามองดูกับเทศบาลก็  80 กวา แปลง หรือ 90 แปลงแลวท่ีเกาๆท่ี
มีมา ผมมองเห็นท่ีหนึ่งท่ีเงียบสงบไมมีผูรบกวน ตอนนี้ก็ใหผูดําเนินการเชาอยูท่ี
ทางหนองรานหญา ไปหนองหญาขวัญ 56 ไร ทางนั้นเงียบจริง แตการสัญจรผาน
ไปมาไมสะดวก แตไมอยูใกลชุมชน ไมแออัด เพราะทุกท่ี ท่ีมีจะแออัดเปนท่ีในเขต
ชุมชนท้ังนั้น ชุมชนเมือง ฉะนั้น  สถานท่ีตางๆ ท่ีอยูในเขต อยางเชน วาจะไปทาง
ท่ีสํารวจใหเห็นก็เปนท่ีตั้งศูนยตรงนั้นจะเหมาะสมหรือไม ตองมาคิดดู ผมวา
โครงการนี้อยาชะลอเลยครับ ผมวายกเลิกไปเลยดีกวานะครับ  เพราะ คากอสราง
ใชเงินจํานวนมาก 20 กวาลาน บาท แลวยังจะตองมาเสีย ปละ 12ลานบาท  
ตอไปทุกๆป หลายปก็หลายสิบลานนะครับ ผมมีความคิดเห็นวา ชะลอไวก็ดีแลว  
แตถาเปนไปไดก็ใหยกเลิกโครงการนี้เลยครับ  ขอบคุณครับทานประธาน  

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานภาณุมาศ หลามณี คะ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ 
 
นายภาณุมาศ  หลามณี   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ กระผม ภาณุมาศ หลามณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ ผมอยาก

ทราบรายละเอียดวัตถุประสงคของผูบริจาค ทานไดบริจาคใหกับ 
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เทศบาลเมืองบานไผ และขณะนี้เทศบาลเมืองบานไผของเรารับมาเปนพ้ืนท่ีของ
เทศบาลแลวหรือยังนะครับ ถาหากวารับมาแลวนะครับ ถาเราชะลอโครงการนี้
เอาไวผมเห็นดวยกับทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ นะครับ นาจะยกเลิกโครงการ
กอสรางบานพิทักษออทิสติกนี้ไวเลยนะครับ ยกเลิกไปเลย แตถาหากเราไดรับมา
เปนพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผแลว กระผมเห็นหนวยงานหนึ่งท่ีจําเปนท่ีจะตองใช
และมีความเหมาะสมท่ีจะตองใช คือ โรงเรียนเทศบาล 1 นะครับ ถาหากวาเรารับ
พ้ืนท่ีตรงนี้มาเปนของเทศบาลแลว ขอเปลี่ยนไดหรือไมครับ  มาใชประโยชนของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ่ึงตอไปจะเปนโรงเรียนท่ีขยายใหญข้ึนมาตลอดเวลานะครับ 
เพราะคณะนี้ก็ทราบวาในปนี้จะมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนมา แลวตอไปถาหากเมืองบานไผ
ของเรา มีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรถไฟรางคู บานไผ- นครพนม คนจะเขามา
อยูท่ีบานไผนี้มากมาย  เราก็มีความจําเปนอยูนะครับวาเราจะตองรับบุตรหลาน
ของเขา เขามาศึกษาอยูในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล1 และอีกไมนานจะมี
นักเรียน เปน 1,000-2,000 คน ในอนาคต  เพราะฉะนั้นถาหากเราไดท่ีดินผืนนี้
มาเปนของเทศบาลแลวนะครับ ขอเปลี่ยนจากกอสรางบานออทิสติกมาเปนพ้ืนท่ี
ของโรงเรียนเทศบาล 1 จะมีความเหมาะสมหรือจะใชประโยชนไดอยางมากเลย
ครับ  ขอบคุณมากครับ 

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญทาน บุญเหลือ เรื่องลือ คะ 
รองประธานสภาเทศบาล   
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธาน 
 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ ผมนายบุญเหลือ เรื่องลือ 

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3  เรื่องท่ีบริจาคท่ีดินตรงนี้ผมก็ทราบนะครับ  เพราะอยู
ในพ้ืนท่ีของเขต 3 แตผมรูวาผูบริจาคนี้ ในเม่ือบริจาคเขาไปแลวจะใหทําอยางโนน 
อยางนี้ แตสถานท่ีไมเหมาะสม ถาจะสรางศูนย ออทิสติก รักษาคนพิการ มันไม
เหมาะสม เพราะวาเปนสระลึกมาก ถาบริจาคจริงๆ บริจาคใหโรงเรียนเทศบาล 
เพ่ือท่ีจะไดเปนสระเพ่ือปลอยปลา จะไดเปนอาหารของนักเรียน ปลอยปลาแตละ
ปนะครับ สมัยกอนไดเปนหม่ืนๆนะครับ มาบริจาคแลวมาบอกวาตองสรางนั้น 
สรางนี้ ตองบริจาคทุนมาดวยนะครับ ถึงจะทําได เทศบาลเราอาจจะมีงบอยูแลว 
หรือมีเงินอยูแลวแตละปก็ไมพอ  อยากเสนอใหผูบริจาคก็ดีนะครับ ศรัทธาก็ดี ถา
ปลอยปลาก็ดีเปนอาหารกลางวันของเด็ก แตถาจะบริจาคเสร็จเรียบรอยแลวรับ
โอนเสร็จเปนของเทศบาลเราก็อยากใหทําเปนรั้วขอบชิดหนอยเพราะวาสระลึก
มาก  ถาเกิดรถเสียหลักอะไรลงไปก็จะเปนอุบัติเหตุอีกทีหนึ่ง ถาไมใหทําตาม
โครงการเขา เราก็ไมเอา นะครับ ถาเขาไมสละไปเลย คําวาบริจาคคือใหไปเลย
แลวแตคุณจะไปสรางอะไร ผมก็เห็นดวยกับทางเทศบาลท่ีจะชะลอไป จนกวาเวลา
เรามีเงินมาก มีทุกสิ่งทุกอยางพรอม ท่ีจะทําได ผมเห็นดีดวยกับทางเทศบาลท่ีจะ
ชะลองบตรงนี้ไวกอน  เพราะสิ่งท่ีวาเราจะพัฒนามันมีหลายอยางอยูนะครับใน
เทศบาลของเรา  สวนมากก็จะเปนคลองน้ํา และถนนอะไรก็ยังขาดอยูมาก ถาจะ



23 
 

เอางบสวนนี้มาทําก็มีอีกมากท่ียังไมพัฒนา ยังมีศูนยท่ีเขาดูแลในตรงนี้ สถานท่ีก็คง
มีถาจะทํา เพราะการรักษาก็มีอยูท่ีบานมีคนดูแล เปนโครงการท่ีวายังไมจําเปน 
แตถาเราจะมาใชงบสวนนี้ผมก็ยังไมเห็นดี ก็ใหชะลอไวครับ กราบขอบคุณครับ 

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ นะคะ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย 
รองประธานสภาเทศบาล   หรือไมคะ (ไมมี)   ขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร ชี้แจง คะ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ ผมตองขอขอบคุณทาน 
รักษาราชการแทนนายกฯ   ภาณุมาศ หลามณี  ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  ทานบุญเหลือ เรื่องลือ อีกสวน

หนึ่งท่ีผมตองขอขอบคุณผูท่ีมอบท่ีดินมาใหเรา เขามีความจริงใจนะครับ แตวา  
   ณ โอกาสนี้เราก็ยังไมไดรับมา เราแคมาปรึกษาหารือกันกับคณะผูบริหาร และก็

ทางกองตางๆ ท่ีจะไดดําเนินการมา แตวาเรื่องยกเลิก ผมก็ขอใหเปนชะลอไวกอน 
เผื่อเราไดมีโอกาส เราก็จะไดดําเนินการ แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ  

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป    ขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ นะคะ  
รองประธานสภาฯ  สําหรับเรื่องญัตติแจงชะลอการดําเนินการจัดตั้งพิทักษบุคคลออทิสติก  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ  ขอมติท่ีประชุมคะ 
มติท่ีประชุม       รับทราบ การชะลอดําเนินการจัดตั้งพิทักษบุคคลบานออทิสติก 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๘  เรื่อง ญัตติท่ี ๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง ญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบและขอรับ 
  การสนับสนุนงบประมาณการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. จากจังหวัดขอนแกน 
                              ขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ครับ 
รักษาราชการแทนนายฯ   ดวย  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดรับหนังสือจากวัดปาชัยวารินทร ซ่ึงอยูท่ีชุมชน

  คลองชลประทาน  หมูท่ี  ๙ ตาํบลในเมือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
  กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกวาง  ๗.๐๐  เมตร  ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  เนื่องจาก
  สะพานเดิมบริเวณลําหวยทรายทางเขาถูกน้ํากัดเซาะพังทลายเสียหายไม  
  สามารถสัญจรไปมาได  ตั้งแตวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙  เปนเหตุให 
  พระสงฆและประชาชน  ไดรับความ เดือดรอนท่ีจะเขาไปทํากิจกรรมทางศาสนา   

   โดยในเบื้องตนเทศบาลเมืองบานไผ ไดแกไขปญหา ความเดือดรอน โดยการนํา  
   ไมอัดมาทําเปนสะพานขามชั่วคราวแลว  

  ขาพเจา  ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือขอความ
เห็นชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. บริเวณ
ลําหวยทรายและในเขตพ้ืนท่ีธรณีสงฆ ขนาดกวาง  ๗.๐๐  เมตร   

  ยาว ๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณในการกอสราง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
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  (สองลานหาแสนบาทถวน)  โดยเทศบาลเมืองบานไผ จะขอรับการสนับสนุน 
  งบประมาณในการกอสราง จากจังหวัดขอนแกน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา 

   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
ไผเสนอตอท่ีประชุม  ก็ขอเงินสนับสนุนจากจังหวัด เราไมสามารถท่ีจะนําเงินภาษี
ของพ่ีนองประชาชนมาใชไดเพราะไมเพียงพอ แลวก็เปนเขตธรณีสงฆ ลําหวย
สาธารณะก็เลยวานําเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ วาคณะผูบริหาร ท้ัง 3 ทาน 
ไมไดนิ่งนอนใจ ไปพรอมทานท่ีปรึกษาเลิศสิน จึงจรัสทรัพย แลวก็ทานเลขานุการ
นายกเทศมนตรีนะครับ ก็ไดไปปรึกษาหารือกับทางผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
นะครับ นําเรียนใหทานทราบ ทานบอกใหทําหนังสือเรงดวน ก็ขอแจงในท่ีประชุม
ไดรับทราบเพ่ือของบประมาณจากจังหวัดเพ่ือนํามาพัฒนาความเปนอยูของพ่ีนอง
ประชาชน อะไรท่ีดี ท่ีพัฒนาพ่ีนองประชาชนให อยูดีมีสุข ความสามัคคีในการ
พัฒนาบานเมืองของเรา  คณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ ไดเขาขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ 
สิ่งตางๆอะไรท่ีไดมาก็จะนําเรียนมาใหท่ีประชุมไดรับทราบนะครับ ก็ฝากทางทาน
สมาชิกดวยนะครับ อะไรท่ีดีก็แนะนํามา อะไรท่ีเปนความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชน ถาทางคณะผูบริหารดําเนินการใหไดก็จะรีบดําเนินการใหเลย 
นะครับ  ก็ฝากในท่ีประชุมไดรับทราบครับผม ขอบคุณมากครับ 

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ   ถาไมมี ดิฉันขอมติ 
รองประธานสภาเทศบาล   ในท่ีประชุมแหงนี้เลยนะคะ สมาชิกทานใด เห็นชอบขอญัตติเพ่ือขอความ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ เห็นชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางสะพาน  
  ค.ส.ล. จาก จังหวัดขอนแกน  กรุณายกมือข้ึนคะ 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบเปนเอกฉันท  
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระอ่ืนๆ ดิฉัน ก็จะมีกําหนดการพิธีเพ่ือ 
รองประธานสภาฯ  ทําดีถวายแดพอหลวงของเรานะคะ คือวันศุกรท่ี 20 มกราคม 2560  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ  คือ พรุงนี้เราจะไดกําหนดพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพ่ือถวายเปน 

 พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
จะมีท้ังสองชวง คือ ชวงเชาและชวงเย็น สําหรับชวงเชาก็จะมีการทําบุญ 
ตักบาตร  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 100 วัน แด บริเวณลานประชารัฐ      
หนาท่ีวาการอําเภอบานไผ ในเวลา 07.00 น. เปนตนไป การแตงกายก็เปนชุด
สุภาพไวทุกข ชวงเย็นวัดคุมจัดสรรค จึงขอนําเรียนใหกับทางสภาเทศบาลของเรา
ทราบ วาพรุงนี้เราจะไดรวมกันทําบุญตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศล เริ่มตั้งแต 
07.00 น. เปนตนไปบริเวณลานประชารัฐ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาทุกทาน  
พรอมกับทางประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน รองปลัดเทศบาล และผูอํานวยการกอง
ทุกกอง นะคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่อง  อ่ืน  ๆ  (ถามี) 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ดิฉันขอทําความเขาใจใหทานสมาชิก   
รองประธานสภาเทศบาลฯ  เรามีอยู 3 เขต ใหอภิปรายทีละเขต  เริ่ม จากเขต ๑  ตอดวย 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานฯ  เขต ๒  และเขต ๓  ตามลําดับ  เม่ือ อภิปรายแลวก็จะใหคณะผูบริหารชี้แจง 
  ครั้งเดียว เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ เริ่มจากเขต  ๑  กอนนะคะ  มีสมาชิกทาน ใด  
  จะอภิปรายใน ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  หรือไม ขอเชิญทานทานรักษาราชการ 

แทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ คะ  
 

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ   เรียนทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติฯ ทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ขออนุญาต 5 นาที 
รักษาราชการแทนนายกฯ  นะครับ เพ่ือจะแจงใหทานสมาชิก และผูรวมสังเกตการณไดรับทราบ นะครับ  

วันนี้เราก็จะมีกิจกรรม ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ไดเขาคายลูกเสือ-  เนตรนารี  
  สามัญรุนใหญ ตั้งแตวันท่ี 19-21  มกราคม 2560 ก็ฝากทานสมาชิกนะครับ 
  วาใครไมมีภารกิจ  คืนนี้มีเลนกองไฟนะครับ แลวก็วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 
  จะมีพิธี เปด อาคาร Youth  Park นะครับ ผมก็จะเปนประธานในการเปดงาน 
  นะครับ ผูกลาวรายงานก็จะเปนทานปลัดเทศบาลเมืองบานไผ เรียนใหทานได

รับทราบนะครับ  พรุงนี้ก็อยางลืมนะครับ มาทําบุญตักบาตร  มาสรางความ
สามัคคี  สิ่งตางๆ อะไรท่ีดี ทางคณะผูบริหารและเทศบาลเมืองบานไผก็จะนําเรียน
ใหทานสมาชิก และ ทานประธานไดรับทราบ และผูสังเกตการณไดรับทราบ ขออีก
นิดหนึ่งนะครับ โครงการของป 2560 ทางคณะผูบริหารก็จะไดชี้แจง ใหทางทาน
สมาชิกไดรับทราบวาไดดําเนินการไปถึงไหนแลว ก็มีดังนี้ 

1. การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาท่ี 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 
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6. โครงการกอสราง ค.ส.ล.ทอระบายน้ํา ถนน ค.ส.ล.ทางแยกชุมชนขนมจีน 
7. โครงการปรับปรุงหองกองวิชาการและแผนงาน 
8. โครงการกอสรางทอระบายน้ําหลังศาลา โรงเรียนยิ่งยง 
9. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธท่ีสี่แยกเกียรติสิน 
10. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธหนาเทศบาลเมืองบานไผ 

แจงใหทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบนะครับ วาทางคณะผูบริหารไดดําเนินการ 
พรอมท้ังกองชาง และกองคลัง ไดดําเนินการเซ็นสัญญานะครับ  แตยังไมได
ดําเนินการ ทางคณะผูบริหารก็ไมไดนิ่งนอนใจก็ตามผูรับเหมาตลอดนะครับ ไดทํา
หนังสือเตือนกันตลอดกับบริษัทนะครับ ก็หวังวา ทานคงใหความไววางใจใหกับ
คณะผูบริหาร  ซ่ึงผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ อะไรท่ีขาดตกบกพรอง ขอเชิญทาน
สมาชิกไดพูดและแนะนําคณะผูบริหาร ก็จะนํามาปรับปรุงแกไข แลวก็จะเรียกทาง
ผอ.กองมาดําเนินการนะครับ ก็ขอฝากทานสมาชิกดวย ขอบคุณมากครับผม 

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผก็ไดชี้แจง  
รองประธานสภาเทศบาลฯ    ตอสภาของเรา ก็ตองขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่งนะคะ  ชวงนี้เราอยูใน  
ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 9 วาระอ่ืนๆ  โดยท่ีเราจะเริ่มจากสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

กอนเปนผูอภิปรายนะคะ  มีสมาชิกเขต 1 ทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ  ขอเชิญ 
ทานวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร คะ 

 
นายวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร  เรียนประธานสภาเทศบาล   คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติ  ตัวแทนทานผูกํากับสถานตีํารวจภูธรบานไผ  ประธานชุมชน และ 

ผูรวมสังเกตการณทุกทาน ท่ีไดมาประชุมพรอมกันในวันนี้  จริงๆแลวผมก็ไม
อยากจะพูดเรื่องนี้ แตวามันก็ไดเกิดข้ึนมาแลว เกิดความวุนวายกับเทศบาลเมือง
บานไผมากอนปใหมนะครับ ระหวางเดือนสิงหาคม 2559 ก็จําเปนตองพูดใหกับ
พ่ีนองสมาชิกไดรับทราบ คณะผูบริหาร พ่ีนองขาราชการ ทุกฝายนะครับ วามัน
เปนบทเรียนท่ีสําคัญมากนะครับ ซ่ึงความไมสามัคคีนะครับ มันทําใหทุกสิ่ง  
ทุกอยาง มันแยมากครับ จากมิตรเปนศัตรู จากเพ่ือนก็เปนคนระแวงกันทุกวันนี้คุย
กันก็เอามีดเหน็บขางหลังหละครับ ใครเผลอก็จวงเลย ผมขออนุญาตทานประธาน 
นะครับ  ขออนุญาตพูดเรื่องการใชอํานาจ คือท่ีผานมา ขออนุญาตเอยนามนะครับ  
ทานนายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ  จริงๆแลวทานก็ไมไดมีอะไรกับผมนะครับ มัน
เปนขอผิดพลาดในเรื่อง ของการสื่อสาร ทานก็เลยใชอํานาจมาบางอยางก็ดี 
ขาราชการก็ขยันทํางาน แตบางอยางมันผิดพลาด  ผิดพลาดในเรื่องการใชอํานาจ
แบบเกินเหตุ  เกินเหตุในท่ีนี้หมายความวาคือบุคลากรในเทศบาล เจอกันไมได 
คุยกันไมได ราเริงหัวเราะก็ไมได  แลวใครขัด หรือวาขัดนโยบายก็ไมได ขัดขืน
คําสั่งหรือวาไมถูกตา ถูกใจทาน ทานก็จะใชอํานาจ ขออนุญาตพูดตรงๆนะครับ 
อํานาจ อันนี้ผมขออนุญาต คือถาสิ่งใดท่ีผิดพลาดหรือวายังไง ผมขอรับผิดชอบใน
คําพูดของผม แตท่ีผานมานี้ผมไมเคยตองคดีอาญา เพ่ือนสมาชิกทุกคนก็ไดรับ
ความอนุเคราะหจากทานนายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ คือใหคนละ 3-4 คดี  
ทานรักมากครับ แตวารักผมมากท่ีสุด คือ ทานใหมา 5-6 คดี ท่ีเหลือก็เลยบอกวา
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ทําไมทานวัฒนาวุฒิ ได ตั้ง 5-6 คดี พ่ีทําไมไดนอยจัง  ผมก็เลยบอกวาพ่ีแกรักไม
เหมือนกัน แกรักผมมากก็เลยใหผมมาก การบริหารท่ีผานมา  ท่ีผมเช็คดูท่ีมีคนมา
ใหขอมูลผมตางๆนี้ตั้งแตทานคุณหมอนะครับ บริหารมามีคนเออรี่ไปเอง  ยายไป
เอง  ไมตอสัญญา ไมจางตอ  คือพวกจางภารกิจ พวกจางเหมาบริการ ออกจาก
เทศบาลเมืองบานไผไปแลว 30 กวาคน ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีเทศบาลบานไผ 
ไมเคยมีมากอน อันนี้ผมขออนุญาตทานประธานสักนิดหนึ่งไมนานนะครับ  ผมพูด
ไมนานก็ ขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ คือขอเท็จจริงผมกับคุณหมอไมมีอะไรกัน แตคุณ
หมอไปมีปญหากับสื่อ มีปญหาอะไรผมพอทราบอยู แตวามันเปนขอหาท่ีตางคน
ตางปฏิเสธ  ตางคนก็ตองตางสูในศาล ละครับ แตวามีวันหนึ่งผูสื่อขาวก็มา
สัมภาษณผม เรื่อง กองทุนคุยไปคุยมาก็มีอะไรกลองเล็กๆวางอยูบนโตะ ผมก็ไมรู
วากลองอะไร ถามไปถามมา แลวก็ถามวา  คุณหมอไดตั้งกองทุนอะไรหรือไม 
กองทุนคนบานไผไมทอดท้ิงกัน  ผมก็เลยบอกวามีครับ แลวเขาก็ถามวาแลวตั้ง
ยังไง ผมก็เลยบอกวาเห็นบอกวาจดทะเบียนไมได นะครับ ท่ีผมรูมา อาวง้ันก็
กองทุนเถ่ือนสิถาง้ัน  ออใชครับกองทุนเถ่ือนผมก็พูดอยางนี้  
 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป  ก็ตองขอโทษทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร ดวยนะคะเพราะวาตาม  
รองประธานสภาเทศบาลฯ    หลักการประชุมสภาของเรา อันนี้เปนเรื่องอดีต แลวทีนี้ทางประชุม 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ สภาของเราก็นาจะรับทราบกัน ใหทานอภิปราย ในปจจุบันทันดวน  

เรื่อง ขจัดทุกข บํารุงสุขใหกับพ่ีนองประชาชนของเราจะดีหรือไมคะ  ถาเปนแบบ
นี้ตามท่ี ดิฉันฟงดูมันจะกวางไกลเกินไป นะคะทานวัฒนาวุฒิ คะ ตามท่ีทานเอยถึง
บุคคลท่ี 3 เขาก็ไมไดอยูในท่ีประชุมแหงนี้ 
 

นายวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร  ครับ ผมเรียนทานประธานสภาเทศบาล   แลววาจะรับผิดชอบ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอสรุปนะครับ เรื่องแรกมาถึงปจจุบันนี้ทุกคนแฮปปคือไมมีใครลาออก  ไมมีใคร

โดนปลดออก หรือวาเลิกจาง ทุกวันนี้ผมก็ดีใจ  
    
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป  นั้นสิคะดิฉัน ถึงไดทวงติงทานวัฒนาวุฒิวาการท่ี พนักงานจะยาย  
รองประธานสภาเทศบาล    จะโอน จะลาออก จะเออรี่ไมเก่ียวกับเรา เปนความพึงพอใจของขาราชการประจํา  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ หนาท่ีและบทบาทของเรา จะตองอยูแค ขจัดทุกข บํารุงสุขกับพ่ีนองประชาชน 

ตรวจสอบคณะผูบริหาร อันนี้เปนงานปจจุบันทันดวน อัคคีภัย วาตภัย อยางนี้จะ
เปนปจจุบันทันดวนของเรา นะคะทานวัฒนาวุฒิ คะ 

 
นายวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร  คือผมอยากเรียนวา อยากจะใหพ่ีๆสมาชิกสภาทุกทานไดรูจาก  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสบการณท่ีผมผานมา ผมเจอมาแลววันนี้ 2 คดี แลวก็คดีถึงศาลแลวนะครับ 

ผมก็อยากจะเรียนใหเพ่ือนสมาชิกไดรับทราบวาข้ันตอนเปนอยางไร มันเลวราย
มากนะครับ เพราะวาการท่ีจะไปศาลไมใชเดินเขาไป เพ่ือจะไปประกันตัว นั่ง
สบายๆไมใชนะครับ สาหัสสากรรจกันมาก ตองไปเขาหองกักขังกอน กักบริเวณ 
4-5 ชั่วโมง แลวก็รานคาอยูไกลมาก ถาไมมีญาติไปนี้ตายเลยครับ สั่งอาหารมา
พอดีอยูในหองกักขังก็มี 10 กวาคนผมก็ตองเลี้ยงขาวเขา แลวกวาจะสั่งอาหารได
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นะครับขาวผัด โอเลี้ยง กวาจะเขามาในหองกักขังไดตองโดนไมเข่ีย จนไมใชขาวผัด
เลยครับ ก็อยากจะเรียนบอกกลาวกับเพ่ือนสมาชิกทุกคนวาอยาไปตอลอตอเถียง
กับทานคุณหมอนะครับ เพราะวาผียังกลัว อยาวาแตคนเลยครับ ผียังกลัว เรื่องท่ี 
2. ครับ วันนี้ทาน  ปลัดไมอยูใชหรือไมครับ  

 
น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป  ทานวัฒนาวุฒิคะ  คืออภิปรายในสภาเรา บุคคลท่ี 3 ตอง 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   อยูในหอง ดิฉันขออนุญาตใหทานไดคุยเฉพาะปจจุบันนี้ ถายังไงถาทาน  
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ อยากจะถามอะไร เราจะตองมีการ ยื่นกระทูสดผานคณะผูบริหารไปกอน 

เพ่ือท่ีจะใหคณะผูบริหารเปนผูตอบขอซักถาม ของเราหรือไมอยางนั้นเราจะมาคุย
กันหลังจากการประชุมสภาเสร็จแบบนี้จะดีหรือไมคะ ทานวัฒนาวุฒิ  เพราะวา
ระเบียบของเราการท่ีเราจะเอยถึงบุคคลท่ี 3 โดยท่ีไมไดมาอยูในหองมันผิด
ระเบียบ นะคะทาน ขอความกรุณานิดหนึ่ง ในขณะท่ีสมาชิกคนอ่ืนกําลังรอ
อภิปรายอยู  ขอรวดเร็วหนอยนะคะ 
 

นายวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร  คือผมไมทราบวาทานปลัดไมไดเขาประชุม การประชุมทุกครั้งผม  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไมคอยเห็นทานปลัดเขาประชุมเลย  ผมจะพูดเรื่องกอสรางนะครับ  คือตอนนี้ผม

เห็นการกอสราง มันมี บริษัทหนึ่ง ชื่อ ป. กุงเผา หรือ ป.ประตูน้ําไมรู มารับงาน
ท้ังหมดในเทศบาล ผมก็ผานไปผมก็เห็น ทอระบายน้ํา  มีทอประปาแทงสวนเขา
มาก็ยังเจาะทอตัดทอแลว คือ การทํางาน บริษัท ป.กุงเผา ท่ีวานี้มันไมไหวแลว
ทานประธาน ทานประธานก็ชวยตรวจสอบชวยผมดวยนะครับ คือตอไปนี้ผมวา
การกอสรางอะไรตางๆนี้ ขอใหเปนมืออาชีพ ไมใชเฮีย ป. อยางเดียวนะครับ ถามี 
ป. แบบนี้ไมไหวครับ 4 งานแลว ผมเห็นงานข้ึนมา 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 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

 

นายสงศักดิ์  เกียรติปกรณ   เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน มีอยู 2-3 เรื่องก็คงจะตอเนื่องจาก

ทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร นะครับ เรื่องการดําเนินการกอสรางตางๆ นะครับ  อยาง
ถนน เจาเงาะวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ผมนับดูแลว 46 วัน  โดนปรับท่ียังไมเสร็จ 
ผมก็อยากจะทราบวา ปรับไปก่ีวันกันแนอันนี้อันหนึ่ง  อันท่ี 2.  ยังไมเริ่มสรางเลย
ครับ ฟุตบาทหนาท่ีวาการอําเภอ ถนนเจนจบทิศยังไมสรางเลย หมดสัญญาตั้งแต
วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 เลยมาแลวครับ 30 กวาวัน  38 วัน ยังไมไดทําอะไร
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เลย อันนี้ก็อยากจะเรียนถาม จะบริษัทไหนก็แลวแต ปรับนะมันดี แตการสัญจร 
ไป-มา พ่ีนองประชาชนไมไดรับความสะดวกนะครับ อันนี้เปนสิ่งท่ีสําคัญ เปน
ปจจัยท่ีสมาชิกทุกคนจะตองดูแล รักษาผลประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชนท่ีได 
เลือกสรรใหพวกเราไดเขามา ฉะนั้น ก็ขอความรวมมือไปยังทานคณะผูบริหาร ก็

ตองขอขอบคุณทานนะท่ีทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ทานก็บอกวา
ทานพยายามทําหนังสือ หรือไปพูดดวยตัวเองเพ่ือเรงรัดใหมันถูกตอง ทานก็เอาใจ
ใสดูแลแลวก็หวงใย เชนเดียวกันกับสมาชิก อันนี้ก็เปนผลดีนะครับ พ่ีนอง
ประชาชนเขาฝากมาเรื่องนี้พ่ึงจบสิ้นวัน-สองวันนี้เอง ก็คือวันท่ี 17 ตามโครงการ
แผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ป 2560 ท่ีทางเทศบาลไดแจกใหผมดูอยู 
รายการตางๆ การแขงมินิมาราธอน ก็เห็นวาไมไดจัดนะครับ งบประมาณ 
85,000 บาท  ท่ี 2.  ก็การแขงขันเซปกตะกรอทุกปจะมี ปนี้เปนปท่ีเราอาจจะ
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 แลวเงินอยูท่ีไหนอยางไร 
อยูท่ีกองเราสามารถตรวจสอบไดอยางนี้ ก็เทากับวาเปนเงินตกสะสม หรือทานจะ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ไปเก่ียวกับโครงสราง สรางถนนหนทางตางๆ ตรงนั้นบาง 
ตรงนี้บางเพ่ิมใหพ่ีนองประชาชนไดรับผลประโยชน สิ่งนี้สมาชิกจะดีใจมากนะครับ 
สิ่งของตางๆในเทศบาลเราเยอะแลวครับ จะไปซ้ือสิ่งตางๆ ถาเปนคุรุภัณฑถึงจะ
ผานสมาชิกผมอยากจะเรียนคณะผูบริหารเงินจํานวนนี้ตางๆ ประชาชนเขาฝากมา
ก็ เชนโครงการ เดิน-วิ่งมาราธอน โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 7 คน แลวก็
เซปกตะกรอ นะครับ 150,000 บาท เราไมไดใชก็ควรจะดําเนินการอะไรอยางไร 
นะครับ ผมวาฏีกาตางๆก็คงจะผานเฉพาะกองคลังอยางเดียว แตวาเรื่องการ
บันทึกตางๆอยูท่ีกองการศึกษานะครับ ผมถามนี้ไมไดถามตองการรับคําตอบวาทุก
อยางเราดําเนินการไปนี้เรา เราอาจจะเลื่อนไปดําเนินการในวันขางหนา อันนี้ลงไว
กอนแตเราประจําเดือนนั้น เดือนนี้อาจเปนเดือนถัดไป อาจจะเปนกีฬาสีชุมชน
ตางๆ ท้ัง 39 ชุมชนหรือไม อะไรตางๆอยางนี้ เราจะเอาไปใชสวนไหนอยางไร
อยากทราบตรงนี้ สําหรับเรื่องการกอสรางอะไรตางๆ ทานวัฒนาวุฒิ ก็ไดพูดมา
เปนท่ีเรียบรอยแลว ก็ไมอยากจะขอเอยนามแตวาโครงการตางๆทานผูบริหารก็ได
ชี้แจงมาวาไดดําเนินการตรงนั้น ตรงนี้ขอขอบคุณเปนอยางสูงครับ ในงาน
โครงสรางสาธารณูปโภคตางๆ ผมเห็นดีดวย ถาทานทําแลวตรงไหนท่ีเปนสัญญา
แลวอะไรตางๆทานแนะนําชี้แจงใหทางสมาชิกไดรับทราบเราก็จะไดบอกพ่ีนอง
หนองลุมพุกซอย 13 หนองลุมพุก ซอย 15  ยิ่งยงซอย 12 อะไรตางๆวาไดเซ็น
สัญญาแลวนะครับพ่ีนอง  อะไรตางๆเราก็จะไดไปพูดไดนะครับ สิ่งท่ีทานขอรอง
มาเอาเขาสภา สภาดําเนินการแลว แลวก็ทุกอยางเซ็นเรียบรอยแลว เรื่องอ่ืนๆ ผม
มีเรื่องชี้แจงคณะผูบริหารและเพ่ือนสมาชิก ทุกทานเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ  
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   คะขอขอบคุณทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ มาก นะคะ 

รองประธานสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 มีทานใดจะอภิปรายอีก หรือไมคะ  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ขอเชิญทานชานล ธนระพีโชติ คะ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ก็ไดฟงเรื่องกอสรางก็ 

   ขออนุญาต เอยนามทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร และก็ทานสงศักดิ์  เกียรติปกรณ  

   ผมเองก็คงจะไมตามเรื่อง ก็จะขอในสวนท่ีดําเนินการแลว ก็คือ ถนน สมาสบํารุง 

ท่ีไดกอสรางไปแลวการวางทอนะครับทาน ท่ีผานมาเราเกิดปญหาครับทาน มันมี

กลิ่นนะครับนั้นคือปญหาใหญเลยเม่ือชวงกอนปใหมและหลังปใหมนะครับ กลิ่น

มันแรงมากนะครับ ก็คงจะมีหลายทานคงจะสัมผัสเองนะครับ ตรงนั้นก็เห็นวา 

ทางเทศบาลไดไปดูแลบําบัดไปเบื้องตนแลวนะครับ  แลวท่ีนี้ปญหาจะมีมาอีก  

นะครับเทาท่ีผมเรียนถามผูประกอบการและผูอยูอาศัยแถวนั้น  ปญหาหนึ่งก็คือ 

เรื่องของมีผูประกอบการท่ีไดเทน้ํานะครับ นาจะเปนของทะเลลงท่ีทอนะครับ นั้น

คือทําใหระบบน้ํามันไมสามารถท่ีจะไหลเวียนออกไป  มันขังอยูท่ีทอนะครับแลวก็

เกิดปญหาสงกลิ่นอยางรุนแรง ก็คงตองฝากเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของนะครับได

กําชับผูท่ีประกอบการเรื่องของทะเลตางๆนั้น  อยาไดเทน้ําเหลานี้ลงไป เพราะมัน

เปนน้ําขัง สิ่งเหลานี้ก็คงตองฝากทานผูบริหารนะครับ ไดดูแล ตรงจุดนี้อาจจะตอง

บอยนดิหนึ่ง นะครับอาจจะตองใชวาบอยหนอยนะครับ เพราะวามันเปนจุดชุมชน

ท้ังตลาดไนทดวยนะครับ ผูจับจายสินคาซ้ืออาหารเขาก็รูสึกไมสบายนะครับ อันนี้

ฝากทาน  หนึ่งเรื่องนะครับ อีกเรื่องนะครับผม ผมก็ตองคงขอขอบพระคุณทาน

รักษาราชการแทนทานนายกฯ นะครับ และก็ทางกองชาง เจาหนาท่ีทุกกองฝาย

นะครับ ไดดําเนินการในเรื่องของการขายเขตการประปานะครับของซอยยิ่งยง ก็

ทราบวาทางเจาหนาท่ีการประปาบานไผไดดําเนินการท้ัง 6 ,7 ไปแลวแต 8 ก็อยู

กําลังจะดําเนินการ  ก็คงจะแลวเสร็จนะครับก็ขอขอบคุณท่ีทานไดดูแลในเรื่องของ

น้ําในชุมชนยิ่งยงนะครับ ซ่ึงก็นาจะไดใชน้ํากันนะครับ กอนอ่ืนสิ่งท่ีผมตองขอ

อนุญาตนะครับ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชนนะครับ  ถาทานมีความ

เดือดรอนชุมชนใดนะครับ เรื่องการขยายเขตประปาและไฟฟาขอใหทานได

ดําเนินการเขียนคํารอง  จะผานสมาชิกในเขตของทาน หรือจะยื่นตรงตอทาน

ผูบริหาร หรือวา ทาน ผอ.กองชาง นะครับ เพ่ือรีบดําเนินการในการขยายเขต

ไฟฟาและประปา ใหแตละชุมชนของทานนะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีใหญ

เพราะอะไร การขาดน้ําเปนเรื่องท่ีใหญนะครับ น้ํามีความสําคัญกับทุกๆคนนะครับ

ผมฝากทานประธานชุมชนนะครับ  วันนี้ ก็ขอบคุณทานในเรื่องท่ีทานดําเนินการ

ในซอยยิ่งยงแลว  สวนผมเองก็ตองฝากทานคณะผูบริหารนะครับ โครงการท่ีทาน

ไดกลาว ในเรื่องของโครงการตางๆ แตละชุมชนท่ีไดทําสัญญามีผูวาจางไปแลว จะ

บริษัทอะไรก็แลวแตนะครับ ก็ฝากทานในเรื่องของปายโครงการนะครับ ท่ีผานมา
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นั้นผมคิดวามันผิดพลาดในเรื่องของปริมาณงาน รายละเอียดตางๆนั้น ทานไมลง

ในปาย ซ่ึงก็เปนคําถามท่ีพ่ีนองประชาชนเวลาเขาเดินผาน แลวก็เห็นโครงการท่ี

กอสรางแลว เกิดคําถามวาทําอะไร แลวจะทําไปถึงไหนนะครับ ตรงนี้ตองฝากทาน

ไดกําชับผูรับเหมาท่ีไดยื่นแบบ ไดงานไปแลวในแตละโครงการนั้น  ใหทํา  

รายละเอียดของปายใหชัดเจนนะครับ กําหนดระยะเวลา  สิ้นสัญญาเม่ือไหร 

ผูรับผิดชอบโดยเฉพาะทางกองชางท่ีมีชางโยธา แตละทานนั้นตองรับผิดชอบแตละ

โครงการอันนั้นขอใหดูนะครับ ดูรายละเอียดดูความเรียบรอยนะครับ  กรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้งนั้นก็ขอใหดูแตละโครงการอยาใหเกิดขอผิดพลาด หรือถาเกิดก็

ขอใหนอยท่ีสุดนะครับทาน เพ่ือจะไดบรรเทาความเดือดรอนใหกับพ่ีนอง

ประชาชนไดอยางรวดเร็วนะครับ ขอผิดพลาดท่ีผานมานั้นผมก็ตองเรียนวา ณ  

ตอนนี้ก็ขอใหเปนบทเรียนหลายเรื่องนะครับ ผมตองเรียนอยางนี้นะครับทาน  อีก

อยางก็ คือ ในเรื่องของความสะอาดตางๆนั้นก็ขอใหดูแลนะครับ แตละชุมชน 

ตนไม หรือ ทอท่ีมันแตกมันหักนะครับ ประธานชุมชนท่ีอยูในชุมชนตางๆ ก็ชวยดู

เปนหู เปนตา ใหกับพ่ีนองประชาชนดวยนะครับ ถาสมาชิกแตละเขตทานไม

สามารถเขาไปดูแลไดทุกจุดนั้น ไดบอกผานหรือจะแจงผานเทศบาลโดยตรง 

เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบทางกองชางจะไดดําเนินการแกไขใหนะครับ  ในการไปปด

ทอ หรือฝาทอตางๆก็ยังมีปญหาอยูอันนี้ผมขอฝากภาพรวมทุกเขตนะครับ ขอให

ทานผูบริหารไดดูแลในสวนนี้นะครับ โดยเฉพาะไฟฟานะครับ ไฟฟากลางคืนนั้น

เปนเรื่องใหญอีกสวนหนึ่งนะครับ ก็ฝากทุกคนทุกทานวาขอใหไฟฟามันสวาง 

ความปลอดภัยเราก็จะอุนใจข้ึนในระดับหนึ่งนะครับ กอนอ่ืนก็ขอฝากทานตัวแทน

สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผนะครับทาน ก็ไดชวยดูแลความปลอดภัยในภาค

กลางคืนนะครับ แตละชุมชนถาเปนไปไดนะครับ  ในชวงนี้ก็มีขาวตลอดนะครับ 

ในเรื่องการลักเล็ก ขโมยนอย ทุกวันนี้ไมวากลางคืนหรือกลางวัน ก็เขาไปเอา    

นะครับ ทําเนียนมากทุกวันนี้ ครับเดี๋ยวนี้ทําเปนเหมือนเปนเจาของบาน เขาไป

หยิบไปยกเอาเลยครับ อันนี้ผมฝากทานตัวแทนสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผดวย

นะครับวา ทานก็คงจะไดชวยดูแลใหกับพ่ีนองประชาชนชาวอําเภอบานไผนะครับ 

ทายสุดนะครับ ปใหมตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีน ผมก็ ซินเจียยูอ่ี ซินนี้ฮวดไช 

นะครับ และฝากเรื่องของไฟนิดหนึ่งนะครับทานผูบริหารนะครับ  ทานรักษา

ราชการนะครับ ก็ชวงท่ีมีการกราบไหว การจุดกระดาษเงินกระดาษทองตางๆ นั้น

ก็ชวยประชาสัมพันธใหกับพ่ีนองท่ีตองกราบไหว และตองเผากระดาษเงินกระดาษ

ทองนั้นก็ขอใหดูแลนะครับ ถามีหนวยปองกันเราออกประชาสัมพันธใหกับพ่ีนอง

ประชาชนไดระวังเอาไว ก็จะเปนสิ่งท่ีดี นะครับจะไดเตือนเขานิดหนึ่งวาใหดับไฟ

ใหสนิทกอนท่ีทานจะเขานอนนะครับ  บางทีกลางคืนก็จุดนะครับ เพราะจุดไหล

จับ จุดเพ่ือกราบไหวรับโชคตอนตี 1 ตี 2 ยังนี้มีนะครับ ตอนนี้มีมีเยอะดวยครับ 

อันนี้ตองระวังชวยกันนะครับ  ความปลอดภัยเราจะไดไมตองหวงใยมาก  เทาท่ีผม

ทราบมา วันท่ีเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีสระบุรีนะครับ ก็จะมีปญหาเรื่องของ

ไฟไหมตรงนั้นท่ีเกิดข้ึนนะครับ และก็ท่ีแกงคอยก็เสียหายไปหลายสิบหลังคาเรือน
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นะครับก็ขอฝากนะครับ ทายท่ีสุดขอใหทานไดดําเนินการตามท่ีเสนอไป ขอบคุณ

มากครับผม  

 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 มีทานใดจะอภิปราย อีก หรือไมคะ 

รองประธานสภาเทศบาลฯ   ถาไมมีดิฉันจะขอใหคณะผูบริหารไดตอบขอซักถามสมาชิสภาเทศบาลเขต 1 กอน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ นะคะ ขอเชิญทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ คะ 

 

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ     

รองนายกเทศมนตรีฯ   ประธานชุมชนท้ัง  39 ชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมก็ขอขอบคุณ 

รักษาราชการแทนนายกฯ   ทานสมาชิกทุกทานนะครับท่ีมีความหวงใยพ่ีนองประชาชน น้ําไมไหล ไฟไมสวาง  

ทางไมดี  การพัฒนาของเราไมไดนิ่งนอนใจนะครับ  สิ่งตาง ท่ีทางสมาชิกได

แนะนําในท่ีประชุมสภาเทศบาลนี้  ทางคณะผูบริหารก็จะเรียกทาง ผอ.กอง มา

ประชุมคณะผูบริหารทุกเดือนนะครับ  ก็จะมีการปรับปรุงแกไขแลวชี้แจงกันและ

ทําหนังสือเกิดข้ึนมานะครับ  เรื่องท่ีทานวัฒนาวุฒิ และทานสงศักดิ์  และก็ทาน

ชานล ธนรพีโชติ เรื่องฟุตบาทนะครับ จะแจงใหทานสงศักดิ์ไดรับทราบก็คือวา

หลังจากปใหมนี้ ทางผูรับเหมาไดมาลงงานแลว แตชวงนี้เรามีงานบุญกุมขาวใหญ 

แลวก็มีหางและก็ยังรานคาจะมาลงตองใชฟุตบาทตรงหนาอําเภอ ก็ขอใหทาง

ผูรับเหมาใหชะลอไวกอน เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ ก็คือเราไมไดนิ่ง

นอนใจ หลังจากปใหมเขาทําจากซอยเจาเงาะเสร็จแลวก็จะมาดําเนินการแตวาเรา

มาติดงานบุญกุมงานประจําปของเรา แลวคืนนี้ท่ีใหทําไปพ่ีนองประชาชนในเขต

และก็นอกเขตแลวก็การทองเท่ียวก็คือวาเปนงานของอําเภอบานไผได  ลงปฎิทิน

ไวในระดับประเทศเลย แสงสีเสียงทุกปเราจัด 5 วันนะครับ แตปนี้เราจัด 3 วัน 

เพราะวาเปนปท่ีพ่ีนองประชาชนชาวไทยไดเสียใจและโศกเศราเปนครั้งใหญ ใน

ประเทศนะครับก็ใหจาก 5 วัน เหลือ 3 วัน เราจัดแบบเรียบงายนะครับ ก็เรื่อง

ของพนักงานนะครับเปนรูปของคณะกรรมการ แตจะวาปลด 30 คนเปนไปไมได

ผมยืนยันไดเลยนะครับ อยางเรื่องพนักงานท่ีผมเซ็นอยูผมก็รอหนังสือจากจังหวัด 

รอการอุทธรณนะครับผมไมไดเซ็นใหใครออกนะครับเรียนใหทานสมาชิกได

รับทราบ วาผมรอหนังสืออุทธรณนะครับถาผมเซ็นไปแลว ทานก็จะหมดสิทธิ์เลย

นะครับ กลับมาไมไดแตวาผมก็รอหนังสืออุทธรณจากจังหวัด เรียนใหทานสมาชิก

ไดรับทราบ  แต 30 คนเปนไปไมได ถาผมบริหารอยูนะครับกราบเรียนทาน

สมาชิกไดรับทราบนะครับ  แลวเรื่องการตรวจสอบ เรื่องกลิ่นก็ในชวงปใหม ถนน

สมาสบํารุงทานพ่ีนองประชาชนเรามาเยอะบานไผไมมีอาหารทะเลขาย พ่ีนอง

ประชาชนแมคาตลาด จากขายผัก ขายผลไม กลับมาขายอาหารทะเลกันหลายๆ

เจานะครับ เรียนใหทางทานสมาชิกไดรับทราบ  เพราะทุกสิ่งทุอยางผมเดินไป 

ตอนนี้มีคนขายอาหารทะเลอยูประมาณ 3 เจา แตชวงปใหมจากขายผัก ขาย

รองเทา ขายอะไร  มาขายปลาหมึกบาง ปลาหมึกสดก็มีนะครับ ก็เรียนใหทาน
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สมาชิกไดรับทราบแตไมเปนไรผมก็จะใหทางกองชาง กองสาธารณสุขท่ีดูแลเรื่อง

ความสะอาด เรื่อง กลิ่น จะไปดําเนินการให ใหพ่ีนองไดรับทราบนะครับ แลวเรื่อง

โครงการตางๆ ผมไมไดนิ่งนอนใจ ไดเรงรัด ใหเขาทําตามสัญญาตลอด ชี้แจงใหกับ

ผูรับเหมาตลอดนะครับ  ทานก็เหมือนผมนะครับ ผมไมไดนิ่งนอนใจปญหาความ

เดือดรอนของพ่ีนองของโครงการตางๆ ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกนะครับ ท่ีได

ผลักดันงบประมาณตางๆ แลวเราใชเงินสะสมท่ีเรามีอยูนะครับ เพ่ือบําบัดทุกข 

บํารุงสุขของพ่ีนองประชาชนนะครับสิ่งตางๆ ก็ไดดําเนินการไป ถาเตือนแลว 3 

ครั้ง ถายังไมมานะครับก็จะประชุมปรึกษาหารือกันในรูปคณะกรรมการ  เราก็จะ

ไดยกเลิกสัญญานะครับ ก็เรียนใหทางทานสมาชิกไดรับทราบ  เรื่องชวงตรุษจีนนะ

ครับ ทางเรามีหนวยปองกันอยูนะครับ เราจะไปตั้งจุดพิเศษอยูท่ีหนาอําเภอ ทุกๆ

ป ทุกครั้งเรามีแค 2 จุดเทานั้นเอง คืออยูท่ีเทศบาลเมืองบานไผ และอยูท่ีถนน

มิตรภาพ แตเราก็ขยายการดูแล ออกไปดูแลความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน

นะครับ ปญหาอะไรตางๆ คณะผูบริหารไดดําเนินการเฝาระวังหมด  เราก็มีรถน้ํา

มาแลวก็ตั้งจุดบริการในชวงตรุษจีนท่ีหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ  แจงใหทาน

สมาชิกไดรับทราบ ขอขอบคุณครับ 

 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ก็ไดตอบขอซักถาม 

รองประธานสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ของเรา ตอไป เชิญ ทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ขอเรียนเชิญคะ 

 
นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ   เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหารสมาชิกสภา 
รองนายเทศมนตรีฯ  เทศบาลผูทรงเกียรติทานตัวแทนประทานชุมชนนะครับ ท้ัง 39 ชุมชน 

  ทานผูแทนผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานไผ และทางผูอํานวยการกอง 
ขออนุญาตเสริมเพ่ิมเติมนะครับ  ในเรื่องของวาระอ่ืนๆสักนิดนึงนะครับ ก็ 
ขอเรียนวาชวงนี้มีท้ังโครงการกอสราง และเรื่องของความสะอาดหลายโครงการ
นะครับ ตองขอเรียนทานสักนิดนึงนะครับ ท่ีฟุตบาททางเทา 
หนาท่ีวาการอําเภอ ซ่ึงจะมีการปรับปรุงท้ัง 2 ดานนะครับ ณ วันนี้ก็ตองเรียนนะ
ครับวาเปนโครงการท่ีอยูในยานธุรกิจเราก็มีการประชาสัมพันธเชิญผูรับจางมาสง
แผนวาจะดําเนินการอยางไร เม่ือไหรนะครับ แลวก็จะแบงกันทําเปน 2 ฝง แตละ
ชวงก็จะมีการไลไปเรื่อยๆ ก็คํานึงถึงความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเปนหลัก 
คาดวาหลังจากงานบุญกุมขาวใหญเสร็จก็คงจะเริ่มไดนะครับ  สวนเรื่องถนน 
สมาสบํารุง ท่ีทานสมาชิกทานชานล ธนรพีโชติ ไดสอบถามตอนนี้เราไดไปพบปะ
ทางผูประกบการรานคาท้ังหมดในยานนั้นนะครับ   ท่ีมีปญหาในเรื่องกลิ่น ตอง 
ขอเรียนวากรณีท่ีมีพวกขายอาหารทะเล  จริงแลวไมไดยากเลยนะครับ ใหมาขาย
ตรงท่ีดานนอก หรือมาจอดรถขาย แตปรากฏวาชวงเทศกาล ไมวาจะเปนปใหม  
ตรุษจีน หรือกรณีท่ีผูคนกลับบานเยอะๆ เราก็ใหโอกาสแกคนท่ีขายกอน อยาไปให
ปลอยน้ําเสียหรือวาอะไร  ถามีเรื่องรองเรียนเราจะยกเลิกนะครับ ปรากฏวาตอนนี้ 
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ก็ไดใหกองชางไปดูฝาทอระบายน้ํา สวนหนึ่งก็มาจากกลิ่นอาหารทะเล สวนหนึ่งก็
มาจากการเทเศษอาหารลงทอระบายน้ํา น้ําเสียบาง จริงๆตอนนี้ไดมอบท้ัง
สาธารณสุขซ่ึงดูแลเรื่องงานความสะอาด และก็มลภาวะก็ไดประชาสัมพันธแลว 
และตอนนี้ก็จะมีการแกไขปรับปรุงเรื่องฝาทอพักสักนิดหนึ่ง เพราะตอนนี้เปนฝา
เปด พอฝาเปดแลวมีผูผานไปผานมาก็ถือวางาย แลวก็นําเศษอาหารมาเทลงบาง 
เศษขยะมาท้ิงนะครับ  ตอนนี้ก็กําลังแกไขแลวเราก็ไดชี้แจง ทางพ่ีนองเราท่ีอยู
ในทางรานคาเปนท่ีเรียบรอยนะครับ ผมก็ขออนุญาตใหขอมูลเพ่ิมเติมจากทาน
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีไดใหไปแลวครับ ขอบคุณมากครับ  

 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   คะตองขอขอบคุณ ทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ รองนายกเทศมนตรีเมือง 

รองประธานสภาเทศบาลฯ   บานไผ ท่ีไดตอบคําถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญ ทานรองนริศ อินทรกําแหง คะ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ 

  
นายนริศ  อินทรกําแหง   เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหารสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลผูทรงเกียรติ ทุกทาน ทานผูสังเกตการณ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ผมตองขอขอบคุณในคําถามของทานสมาชิกท่ีไดถาม เก่ียวกับภารกิจงานในหนาท่ี 
ท่ีผมไดรับผิดชอบทางดานกองการศึกษา ซ่ึงก็มาจากพ่ีสุดท่ีรักของผม กราบเรียน
ทานประธานสภาวา จากคําถามนั้น ความจริงทานมีคําตอบในตัวของทานเองเปน
ท่ีเรียบรอยหมดทุกประการ เพราะทานทรงภูมิ ภูมิรูอยางดีในการตั้งคําถามเอง
ตอบเอง แตมีรายละเอียดท่ีผมจะใหเพ่ิมเติมดังนี้ เก่ียวกับแผนปฏิบัติงานไตรมาสท่ี 
1 นับตั้งแตเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ก็ไปสิ้นสุดในไตรมาสท่ี 1 ไตร
มาสท่ี 2 จะเปนประเด็นท่ีทานไดถามถึง  ก็คืองานปใหมนะครับ การทํางานนั้น
เปนไปตามแผน สําหรับท่ีไมเปนตามแผนตามท่ีทานไดเอยถึงเราก็มีการเลื่อนนะ
ครับท่ีทานตองการคําตอบ เลื่อนก็เลื่อนไปตามศักยภาพของ ประการท่ี1 ผูปฏิบัติ 
ประการท่ี 2  เปนไปตามเหตุและปจจัย ท่ีมันสมควรนะครับ แลวเราก็ได
ดําเนินการอยางนั้นจริงๆ ไมมีการยกเลิกนะครับ ซ่ึงเรียนใหทานทราบวาสนาม
ตะกรอเขาก็เอาไปสรางบานพักแลวพ้ืนท่ีนั้นก็คือ ปจจัยหนึ่งนะครับ แตมันมีอยูใน
แผนเราก็ยังจะทําและหาสถานท่ีอันเหมาะสมท่ีจะตองดําเนินการ ตลอดท้ังเรื่อง
มินิมาราธอนซ่ึงเดิมในอดีตนั้นโรงเรียนบานไผเปนคนท่ีเริ่มทํามาตั้งแตสมัยท่ีผมยัง
อยูท่ีโรงเรียนแหงนั้น และเม่ือเห็นมันหายไปพักหนึ่ง เขามาอยูท่ีตรงนี้ก็มีโอกาส
ตองสงเสริมบานไผใหเปนเมืองกีฬาตามนโยบาย ดังนั้น จึงไดนําเอามินิมาราธรเขา
มาซ่ึงเราก็เห็นแลววาศักยภาพเทศบาลเมืองบานไผประสานขอความรวมมือกับ
โรงเรียนบานไผกับเทศบาลรวมมือกัน ท่ีสุดแลวงานก็สําเร็จตามท่ีทานเห็นนะครับ 
ซ่ึงตอนนี้ประชาชนก็ถามหา รอคอยนะครับ มีแนนอนครับ  ซ่ึงผูอํานวยการกอง
การศึกษาทานใหมท่ีมารายงานตัวนี้ ก็จะไดผลักดัน และแจงกําหนดวันเวลาพรอม
กับประชาสัมพันธไปใหพ่ีนองมารวมทําการแขงขัน ตามกําหนดตอไปนะครับ เรื่อง
เงินเหลือ ทานก็ทราบระเบียบแนนอนชัดเจนท่ีผมบอกวาทานถามเองตอบเอง  
แนนอนนะครับเราใชไปตามระเบียบทุกอยาง  เงินท่ีเหลือเราก็ยังคงไมตกเปนเงิน
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สะสมนะครับตอนนี้ ยังมีการโอนใชกันอยูในชวงนี้ เทาท่ีจําเปนนะครับ เม่ือไปถึง
อีกระยะเวลาหนึ่งท่ีเหมาะสมแลวยังมีเหลืออีกมันตองตกเปนเงินสะสมแนนอน
ครับตามระเบียบ เราเบิกเทาท่ีใชไมไดเอาเงินไปกองไวท่ีกองการศึกษา หรืออยูท่ี
ตัวผม หรือท่ีตัวใคร ใชเทาไรเบิกเทานั้นออกมาใชนะครับ อาทิเชน งบเก่ียวกับท่ี
ทานถามวา งบปใหมใชไปเทาไรตั้งไว 200,000 บาท ใชไปประมาณผมใชตัวเลข
กลมๆนะครับ รายละเอียดตองดูท่ีใบเบิกจาย เปนตัวเลขประมาณ 30,000 บาท
ครับ ยังคงเหลือ 170,000 บาทครับ นี้คือยกตัวอยางตามคําถามท่ีทานไดตาม
มานะครับ สําหรับ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกคนปฏิบัติตามระบบท่ีไดวางไว 
ก็คือเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการ เขาก็จะรายงาน รายงานนั้นเม่ือเสร็จสิ้น
โครงการ รายงานเปนเดือน และเม่ือสุดสิ้นไตรมาสก็จะรายงาน  ยกตัวอยางเชน 
โครงการท่ีทานถามถึงงานของการจัดงานปใหมตนนี้ยังไมอยูในระหวางท่ีเขาจะ
รายงาน ผมถึงใหตัวเลขกลมๆไง ยังไมใชตัวเลขท่ีละเอียดออกมา แตมันอยู
ประมาณนี้ท่ีผมเห็นผานตานะครับ จะ 65 แลวครับคงจําไมแมนเหมือนทานท่ี 
70 กวาแลวนะครับ พ่ีท่ีรัก ผมม่ันใจวาพ่ีนองท่ีอยูในกองการศึกษาตั้งใจทํางาน
แนนอนครับทานสมาชิกครับ  แลวก็สิ้นเดือน มกราคม นี้ก็จะรายงานของเดือน
มกราคม สิ้นเดือนกุมภาพันธก็จะรายงานของเดือนกุมภาพันธเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม
เขาก็จะรายงานรวบเปนไตรมาสท่ี 2 ครับ  แลวเราก็มีหลักการอีกครับ ท้ังของ
โรงเรียนท้ังของกองการศึกษามีสรุปรายงานปละ 2 ครั้ง สรุปเปนไตรมาส 2 
ไตรมาสก็รายงานเพ่ือสรุปภาพรวมและประเมิน  ประเมินแลวเราจะเห็นไดวาจาก
ผลท่ีปฏิบัติงานรวมกันกับสภามานี้ทานจะเห็นวาเรายุบจาก 102 โครงการ ลงมา
เหลืออยูท่ี 88 โครงการอยางนี้เปนตนนะครับ  ก็ทําใหวิธีการทํางานของเรานั้น
กระชับและก็มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนะครับก็ผลพวงมาจากสมาชิกสภาทุกทาน ท่ี
ดูแลใหพวกเราไดทํางานกันเปนอยางดีขอบคุณสภาครับ ขอบคุณทาน
ประธานสภาครับ ขอบคุณผูถามครับ  

 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   คะตองขอขอบคุณ ทานรองนริศ อินทรกําแหง  รองนายกเทศมนตรีเมือง  

รองประธานสภาเทศบาลฯ   บานไผ ท่ีไดตอบคําถามเพ่ิมเติมใหกับสมาชิกท่ีไดตั้งโจทยเอาไวนะคะ ตอไป 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ ดิฉัน จะใหสมาชิกสภาเขต 2 นะคะ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกเขต 2 ทาน 

   จะอภิปรายอะไรหรือไมคะ เชิญทานปญญา  บัวแสง คะ 

 

ปญญา บัวแสง   เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร ทานตัวแทน 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ       สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ ทานประธานชุมชน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  

หัวหนากองฝาย มีคําติ ชมมานะครับ สําหรับพ่ีนองท่ีทางคณะผูบริหารท่ีไดพาไป

ทัศนศึกษาดูงานนะครับวาไดรับการตอนรับจากคณะเจาหนาท่ีของเราเปนอยางดี

นะครับ ฝากขอบคุณมาไมวาจะเปนทางคณะกรรมการชุมชน  กลุมสตรีแมบาน  

และก็คณะกลุมนักเรียนผูสูงอายุ ซ่ึงไปมาเม่ือวานนี้นะครับ  ก็ไดรับการดูแลเปน

อยางดี และไดพาทุกคณะไปกราบพระบรมศพของพระเจาอยูหัวของเราทุกคณะ
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นะครับ  ก็ฝากขอบคุณเปนตัวแทนของพ่ีนองในเขตเทศบาลมานะครับ ตอนนี้ถือ

วาเปนนิมิตรหมายท่ีดีนะครับท่ีเรามีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

ตอนนี้ก็พ่ีนองในเขตเทศบาลก็ฝากขอบคุณคณะผูบริหารนะครับ ก็มีแคนี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   มีสมาชิกสภาเขต 2 มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม คะ ขอเชิญ  

รองประธานสภาเทศบาลฯ   ทานจิรนันท เกียรติชัยพัฒน คะ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภา 
 
นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน  เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตัวแทนสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ และ 

  ขาราชการประจําทุกทาน  ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน  ขอเอยนามทานสงศักดิ์  
ท่ีพูดถึงเรื่องฟุตบาทนะครับ 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 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภา 
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชนนะครับ กอนอ่ืน ผมตองขอแสดง 
รักษาราชการแทนนายกฯ ความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 1 ของเรา ท่ีไปแขงขันบัวใหญเกมส ได

วอลเลยบอลชนะเลิศ อันดับ 1  กีฬาตะกรอได อันดับ 3 ก็ขอขอบคุณ 
ทานรองนริศ อินทรกําแหง และก็ทางผอ.กองฝาย ทานรองปลัด ท่ีไดไปใหกําลังใจ
ลูกหลาน สรางชื่อเสียงใหกับเทศบาลเมืองบานไผของเรา ผมก็ขอขอบคุณทุกทาน 
ในการขับเคลื่อนกีฬาของเรา คณะผูบริหารทุกทาน ก็เปนกําลังใจใหลูกใหหลาน
เรา สงเสริมบํารุงกีฬา สิ่งตางๆนานา อะไรดีเราก็ติชม เราก็มาชมกันในท่ีประชุม
นะครับ แจงใหทานสมาชิกและก็ประธานชุมชนไดรับทราบครับ เพราะวาบางครั้ง 
ทานมีภารกิจ ไดอะไรมาก็ตองมาชี้แจงใหทานไดรับทราบครับ  เรื่องท่ี 2. คือวา
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เราจะมีโครงการเขาคายลูกเสือ ประจําป 
2560 วันท่ี 23-24 มกราคม 2560 ท่ี คายลูกเสือพันธวาศิฐฏ  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  วันท่ี 23 มกราคม 2560 เรียนเชิญทานนะครับ  
สิ่งตางๆนั้นท่ีไดดําเนินการไป อะไรก็ชมได ติไดนะครับ การไปกราบ  
พระบรมศพของเราทางเทศบาลเมืองบานไผ อยากจะใหพ่ีนองประชาชน ท้ัง 
26,000 คนนี้  ไดไปไหวครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา เราไมมีอีกแลวนะครับ  
พอหลวงเรา 4,000 กวาโครงการท่ีทานพอหลวงทํามานะครับ  70 ป ท่ีทาน
พัฒนามา เพ่ือคนไทยของเรา ทานอยากใหเศรษฐกิจพอเพียง สรางความสามัคคี
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ใหประเทศไทยอยูดวยกัน รักกัน กลมเกลียวกัน  ก็ฝากใหทานทุกคน ฝาก ผอ.กอง
ทุกทานนะครับ  ถามีงบประมาณนะครับ ชวยจัดสรรประชาชนของเราไดไปกราบ
พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แลวก็วันท่ี 1 
2, 3 นะครับ ทาง อสม.ก็จะไปกราบพระบรมศพท่ีทองสนามหลวงก็ฝากดวย 
เรื่องวันท่ีผมจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกที จะคุยทางผอ.นะครับ ทางเจาของ
โครงการอีกท่ี เรื่องวันท่ียังไมแนนอนนะครับ  เดี๋ยวจะสรุปแลวก็เรียนใหทาน
สมาชิกและประธานชุมชนไดรับทราบและพ่ีนอง อสม.ไดรับทราบ เพราะทุกคนก็
อยากไป วันท่ี 31 มกราคม หรือวันท่ี 1 กุมภาพันธ บางทานก็ติดภารกิจ ก็ฝาก
ทางทานสมาชิกนะครับ วันอ่ืนไปได พอดีมีธุระสําคัญก็อยากจะปรึกษาหารือกับ
เจาของโครงการนะครับ เรียนใหพ่ีนองประชาชนและสมาชิกไดรับทราบ  ขอบคุณ
ครับ 

 

 น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   ขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  

รองประธานสภาเทศบาลฯ   ดวยนะคะ กอนท่ีจะเขาสูเขต 3 นะคะ สําหรับนักกีฬาของเราไมวาจะ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ เปน โรงเรียนเทศบาล 1 หรือ โรงเรียนเทศบาล 2 ณ เวลานี้ทาน 
ผูอํานวยการเทศบาลโรงเรียน ท.1 นําโดยทานฉวีวรรณ อัศฤกษ ตามท่ีดิฉัน ได
เห็นมา เพราะวาอยูในชุมชนของดิฉันทานคุมเขมมาก เด็กมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากนะคะ  เพราะเด็กนักเรียนของเราเดี๋ยวนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 1 
ไมวาจะเปนคณะครู ดูแลนักเรียนไดเปนอยางดี นี้ก็ขอชมเชย ทานผอ.ผานสภา
ดวยนะคะ ทาน ผอ.ฉวีวรรณ อัศฤกษ พรอมคณะครู ท่ีคุมเขมกับนักกีฬา 
วอลเลยบอลไดอันดับ 1  ตะกรอไดอันดับ 3 ไมใชธรรมดานะคะ ทางนักกีฬาทํา
ชื่อเสียงใหกับทางเทศบาลเมืองบานไผเปนสิ่งเติมเต็ม ใหกับพวกเราอีกสวนหนึ่ง
เหมือนกัน ขอขอบคุณทางผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ดวยและวันท่ี 23-24 
มกราคม 2560 ท่ีจะถึงทางผูอํานวยการจิตโศภิน เคนจันทึก ก็ขอเชิญทาน
สมาชิกทุกทานไดไปรวมกับโรงเรียนอนุบาลสาธิตท่ีจะเขาคายลูกเสือในอีกไมก่ีวัน
ขางหนานี้ ถาทานใดวางก็ขอเชิญไปรวมใหกําลังใจกับลูกหลานของเรานะคะ คะ
ตอไปจะเปนสมาชิกเทศบาลเขต 3 นะคะ มีทานใดจะอภปิรายในระเบียบวาระ
อ่ืนๆหรือไมคะ  ขอเชิญทานภาณุมาศ หลามณี คะ 

 
นายภาณุมาศ หลามณี   เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน ผูเขารวมสังเกตการณทุกทาน กระผม ภาณุมาศ 

หลามณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กอนอ่ืนก็ตองขอขอบพระคุณ  
ทางผูบริหารท่ีทานไดดูแลเขต 3 นะครับ ไมนอยหนาเขตอ่ืนๆ ไมวาจะเปน
โครงการตางๆ ก็ไดบรรจุลงไป เพราะวาเขต 3 เปนชุมชน ชานเมือง  
การพัฒนานั้นจะตองไดรับการดูแล ถาสมาชิกก็ไมไดนิ่งนอนใจ ติดตามผลการ
ทํางานของทางเทศบาลของเราอยูตลอดเวลาก็ขอขอบคุณทานท่ีใหความสําคัญกับ
เขต 3 ของเราดวย ไมวาจะเปนโครงการกอสรางตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ขณะนี้ ศูนยเด็กเล็กบานเก้ิงของเราก็จะยายมาสถานท่ีแหงใหม ก็นาจะเปนสถานท่ี 
ท่ีใหการพัฒนาเด็กเล็กสะดวกสบายยิ่งข้ึนนะครับ บรรยากาศก็คงจะดีกวาเดิม 
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เพราะแตกอนนั้น ศูนยเล็กบานเก้ิงอยูท่ีศูนยสุขภาพชุมชน คนปวยกับเด็กอยู
ดวยกัน ครับก็จะเปนนิมิตรหมายท่ีดีท่ียายออกมา  แตก็หวงครับ หวงวาศูนยเด็ก
เล็กนั้นตั้งอยูกับริมหวยท่ีรองรับน้ําเสียจากเมืองบานไผ เม่ือ 2 ปท่ีแลวเราก็ดีใจ   
ดีใจวาน้ําท่ีจะลงลําหวยจิก ลําหวยนอยนะครับ ลําหวยจิกไปลงแกงละวา ท่ีเปน
แหลงผลิตน้ําประปาเราจะไดรับการบําบัด จะเปนน้ําสะอาดนะครับ ไปท่ีแกงละวา
นํากลับมาทําน้ําประปา ใหคนบานไผใช  แตก็ปรากฏวาจนถึงขณะนี้เราก็ยังไมมี
การบําบัดน้ําเสีย ของเมืองบานไผ ผมเคยพูดในสภาแหงนี้และกับหลายๆแหง  
บอกวาคนบานไผกินน้ํา ใชน้ําข้ีเยี่ยวตัวเองนะครับ เพราะวาไมมีหรอกครับรถสวม
ไปปฏิบัติการในเขตตลาดเมืองบานไผเพราะออกมาจากบอเกรอะก็ลงหวย จาก
หวยก็ลงไปท่ีแกงละวา จากแกงละวาก็นําน้ํานั้นมาทําน้ําประปาใหคนบานไผไดกิน
ไดใช  ก็มีคนฝากมาถามหลายคนบอกวาโครงการบอบําบัดน้ําเสียยกเลิกแลว
หรือไม ไมเห็นกอสรางตอ หลายครั้งผมก็ไดรับคําตอบจากทานผูบริหารวากําลังจะ
หาผูรับเหมาคนใหม จนถึงขณะนี้ก็ยังไมเปนรูปธรรม ยังไมทราบวาจะทําตอ
หรือไม จะมีผูรับเหมาหรือไมนะครับ เพราะฉะนั้น ก็อยากฝากทานคณะผูบริหาร
ชวยตอบปญหานี้ดวยจะไดไปบอกประชาชน อีกอยางหนึ่งนะครับงบประมาณ
ตางๆในการกอสรางโครงการตางๆสภาเปนผูอนุมัตินะครับ สมาชิกสภาเปนผูยก
มืออนุมัติมาใหกับทานดําเนินการ แตเม่ือสภาอนุมัติแลวนะครับ เวลาทานจะไป
ดําเนินการนั้น ขอความกรุณาจากทางผูบริหารหรือเจาหนาท่ีประจํานะครับ ชวย
กรุณาแจงใหสมาชิกไดทราบดวย วาขณะนี้วาโครงการนั้นไดมีผูรับเหมาแลว แลว
จะเขาไปดําเนินการแลวนะครับ  เพ่ืออะไรครับ เพ่ือจะใหสมาชิกไดเขาไปดู ใน
บางครั้งผูรับเหมาลงมือทําไวแลวนะครับ สมาชิกเดินทางผานไปเจอถึงคอยรูวา
โครงการนี้เขาดําเนินการแลว บางท่ีผูรับเหมาก็ไมรูจักสมาชิกไมรูจักหนาสมาชิก
ดวย  พอเราไปถามก็ชักสีหนาแสดงสีหนาไมพอใจใสวาใครมาถาม ถามเรื่องอะไร 
ถามทําไม นะครับ เพราะฉะนั้นโปรดกรุณาแจงใหสมาชิกทราบดวยวาผูรับเหมาจะ
เขาไปดําเนินโครงการนั้นโครงการนี้  เพ่ือเราจะไดไปดูนะครับ สมาชิกจะไดเขาไป
ตรวจสอบวาการทํางานของเขาเปนยังไงนะครับ เพ่ืออยางนอยๆทานจะไดให
ความสําคัญกับทางสมาชิกบางนะครับ ถาหากวา จะตองแจงสมาชิกทุกคนมันก็คง
จะเปนงานใหญ แจงสมาชิกเขตก็พอนะครับ กรุณาใหความสําคัญกับสมาชิกเขต
บาง นะครับเราจะไดเขาไปดูและจะไดเขาไปประสานกับผูรับเหมาจะไดไมตองมา
ตอวากันในสภานะครับ ก็ขอขอบคุณสําหรับหลายๆอยางท่ีทานไดเขาไป
ดําเนินการอยางรวดเร็ว ก็ขอขอบทุกทานประธานสภาท่ีใหโอกาส ขอขอบคุณครับ  

 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   คะสมาชิกเขต 3 ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ อีกบางคะ  

รองประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญ ทานบุญเหลือ  เรื่องลือ คะ 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ  
 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ    สวัสดีปใหมครับทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่ีปรึกษาทุกทานนะครับ  ปใหมแลวยังไมสวัสดีกันเลย ทานประธานท่ีเคารพ 

กระผมนายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ปใหมแลวนะครับ 
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ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนมาเปนท่ีหนึ่ง  สมาชิก ผมก็ทราบดี แตใหมัน
ผานไปเถอะสมาชิกท้ังหลายอยาไปคิดมาก ถือวากรรมเวรของเราก็แลวกัน ใหมัน
ผานไปเอาแตสิ่งดีดีเขามา นะครับเราก็รับกรรมไปเพราะวา ชาติกอนเรามีกรรมแค
นี้ เรามาปรองดองกันใหมเพราะวาคณะผูบริหาร ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 

  ผูรักษาราชการแทนนายกฯ ทานรองจิระบูรณก็รักษาราชการอยูแลว เปนกําลังใจ
ของเราอยูแลว และก็ขอใหทานรักษาราชการตลอดไป ตลอด 4 ปนะครับ ทุกสิ่ง
ทุกอยางท่ีเทศบาลเราทํานะครับความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเราก็ทราบอยู
แลว ไมวาเรื่องการกอสรางแตกอสรางมันก็มีปญหาท่ีเดือดรอน เพราะวาสัญญา
มันไมตรงนะครับ ปายก็ไมตรง  บางครั้งผูรับเหมาทําปายไมถูกจุดประสงคนะครับ  
แตกอนผมก็ดําเนินการเปนผูรับเหมาเหมือนกันนะครับ ทําหลอกๆหลวงๆไปก็มี 
บางบริษัท แตพอมารูถึงแลวเขาก็แกไขไป แกไขเฉพาะหนาไป แตผูท่ีรับกรรมก็คือ 
อยางเทศบาลเรา ชาวบานเขาก็วาเรา แตไมเปนไรทานรองนายฯก็ทําใจไปแบบนี้ 
เพราะวาทานเปนผูนําท่ีดีอยูแลว เวลาจะทักทายทานก็ยิ้มกอนแลวก็พูดคุย หรือ
ทักทายกันผมวาดี เปนบุคลิกท่ีดีของผูนํานะครับ  ของใหพ่ีนองเทศบาลเจาหนาท่ี
เรา ไดอาศัยทานตอไปนะครับ ยิ้มแยมแจมใสเรามาปรับมิติใหม ผมก็ไมมีอะไรป
ใหมนี้ขอใหทุกทานและเจาหนาท่ีในเทศบาลของเราปรองดองกันสามัคคีกันมี
กําลังใจทํางานสุขภาพแข็งแรงดวยใจและกาย เหมือนภาษาอีสานบานเฮาวาเปน
ใหญแลว อยาลืมราษฏร มีเกวียนแลว  บมีไมคํ่า หัวสิจ้ําจุมดิน  เดอพ่ีนอง ครับ   
ขอกราบขอบคุณครับ 

 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   คะตองขอขอบคุณทานบุญเหลือ เรื่องลือ มากนะคะ  ทานก็ได 

รองประธานสภาเทศบาลฯ  แสดงความในใจพรอมกับใหพรคณะผูบริหาร  เจาหนาท่ีเทศบาลของ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ เปนเราก็ดีท่ีนั่งอยูในหองประชุม ทานก็แสดงความรูสึกดีดีตอพวกเรา 
  นะคะ ก็ตองขอบคุณมากคะ สมาชิกเขต 3 ทานใดจะอภิปรายอีกหรือ  
  ไมคะ ถาไมมีดิฉันก็จะขอใหทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี  
  เมืองบานไผ ไดตอบขอซักถาม  เชิญคะ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ครับ ก็ตองขอขอบคุณนะครับทานบุญเหลือ เรื่องลือ ท่ีใหกําลังใจ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  กับคณะผูบริหาร ทุกทาน และก็เปนกําลังใจใหกับพนักงาน ทาง ผอ.กองฝายทุก 
รักษาราชการแทนนายกฯ  ทาน อะไรดีก็ขอใหติชมมาไดอะไรไมดีก็ขอใหติ  ก็ขอขอบคุณนะครับ  ท่ีทาง 
  สมาชิกใหความไววางใจใหกับคณะผูบริหารก็ทุกคนก็จะทํางานใหพ่ีนองประชาชน 
  นะครับ เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูของเรานะครับ  กราบเรียนทานภาณุมาศ  

หลามณี นะครับ เรื่องศูนยเด็กเล็กนะครับท่ีเราไปอยูบอบําบัดน้ําเสีย ก็คือวาเรา
ไมไดอยูบอบําบัดน้ําเสียนะครับ  อันนั้นเปนบอท่ี 3 เปนบอถมดินของเรานะครับ 
เพ่ือเปนการสํารองไวนะครับ เรียนใหทราบ ถาตรงนั้นดีเราก็จะดําเนินการเปน
ศูนยเด็กเล็กท่ีใหญท่ีสุดในเขตบานเก้ิงของเรานะครับ เพราะมีพ้ืนท่ีมากและเปน
เอกเทศดี เรียนใหทานภาณุมาศ และพ่ีนองประชาชน และก็ทางสมาชิกไดรับ
ทราบ แลวตอนนี้เราก็ไดผูรับจางเสร็จเรียบรอยแลว ก็คือกิจการรวมคา MSB  
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นะครับ เราเซ็นสัญญาเม่ือเดือนตุลาคม ตอนนี้เขาไดปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสียบอ
เกาแลวนะครับ ท่ีถนนบายพาสนะครับ  ทุกเดือนก็จะมีการประชุม เม่ือวานนี้ทาง
บริษัท MSB ก็ไดมารับหนวยขาราชการท่ีเก่ียวกับถนนหนทางเรื่องไฟฟาเรื่องอะไร 
ประชุมกันท่ีรานอาหารลูกบัวนะครับ  เปนอันวาเขาตองดําเนินการปดถนน 
อยางไรสถานีตํารวจความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน บริษัทนี้เขาจะทําอะไร 
เขาตองมาปรึกษาหารือกับทางกองชางกอนและก็คณะผูบริหาร และก็หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับงานเทศบาลนะครับ ไมวาสถานีตํารวจเรื่องการขนถาย การวางทอ 
เรื่องไฟฟา น้ําประปา  อยูแนวเดียวกันหรือเปลา เม่ือวานก็ไดคุยกันเรียบรอย 
ทอระบายน้ําท่ีจะไปบําบัดท่ีบอของเรา และก็บายนี้ก็จะมีบริษัทเขามาสรุปกับทาง
คณะทํางานทางกองชาง และก็ทางประธานของเรานะครับก็เรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบนะครับ วาเด็กไมไดอยูในบอบําบัดน้ําเสียนะครับ เพราะมันเปนท่ีเก็บดิน
ของเรา เปนบอท่ี 3 เพราะ บอ 1 บอ 2 เราใชเราตอง สแปรไวกอนนะครับก็เรียน
ใหทางสมาชิกไดรับทราบและก็พ่ีนองประชาชนแถวบานเก้ิงไดรับทราบนะครับ 
แลวก็ถาโรงเรียนเกิดปญหาเรื่องการจราจรก็จะปรึกษาหารือกับทานรอง และ
สถานีตํารวจวาใหรถทําอยางไรจะใหชา เราก็จะไดปรับปรุงแกไขก็จะมาหารือกับ
ทางสถานีตํารวจแลวก็ทางเทศกิจของเรานะครับ งานประเพณีตรุษจีนของเรา  
นะครับ หนวยปองกันเราก็จะไปตั้งสถานีอยูท่ีหนาท่ีวาการอําเภอนะครับเปนการ
ปองกันตั้งแตวันท่ี 26-30 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะครับ  
ก็ฝากใหพ่ีนองไดรับทราบ ก็ขอขอบคุณทานประธานและทานสมาชิกทุกทานท่ี
วันนี้ไดมารวมประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผของเรา เพ่ือเปนการขับเคลื่อน
นโยบายในการพัฒนา ขอใหทุกทานสุขภาพแข็งแรงตลอดป และตลอดไป เปน
กําลังใจใหกับคณะผูบริหารครับ ขอบคุณมากครับผม 

 

น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป   คะตองขอขอบคุณทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมือง  

รองประธานสภาเทศบาลฯ  บานไผของเรานะคะ คะสําหรับวันนี้กอนท่ีจะมีการปดการประชุมสภา 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาฯ นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกทานไดไปรวมรับประทานอาหารท่ีหองประชุม  

ประชาเมืองไผนะคะ ตองขอขอบคุณตัวแทนสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ  
ร.ต.ท. บุญทัน พงษสุดตา พรอมกับขอบคุณประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน 
ผูอํานวยการกองทุกกอง และก็ทานรองปลัด ทานเรณู พรอมพรั่ง  คณะผูบริหาร 
สําหรับวันนี้   ดิฉันขอปดการประชุมสภาคะ 

 
  เลิกประชุม เวลา   13.00 น  
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 (ลงชื่อ)                        ผูบันทึกรายงานการประชุม  
     (นางสาวธันยธร  คันทะพรม)  
             พนักงานท่ัวไป  
 
 
 
 
(ลงชื่อ)                         ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)                     ผูตรวจรายงานการประชุม                                                      
  (นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท)                      ( นางภาวิณี สุทธ ิ) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)                        ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)                          ผูตรวจรายงานการประชุม  
       (นางสุภาภรณ  คําภูเงิน)                                        (นายกฤษฏ  ชัยมาตย) 
     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล                เลขาสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดตรวจรายงานการประชุมนี้แลว 
   เม่ือ  24 เดือน มี นาคม  พ.ศ.2560  
 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการ    (ลงชื่อ)   กรรมการ  

(นายวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร)      (นาย สงศักดิ์ เกียรติปกรณ) 
 
 
(ลงชื่อ    กรรมการ    (ลงชื่อ)   กรรมการ 
 (นายคําพันธ  สีดอนซาย)       (นายเกษม  ชวฤทธิ์) 
 
 
(ลงชื่อ)    กรรมการ   (ลงชื่อ)   กรรมการ 
 
 ( นายพิริน  ตุละรัต)      (นายนพดล  พลภูเขียว) 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการ  

     (นาง สาวสุมาลี แถสูงเนิน) 
 

  
  สภาแหงนีร้ับรองรายงานการประชุมนี้ 
 เม่ือวันท่ี 28  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
    (นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล) 

 ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


	ผู้เข้าร่วมประชุม
	เลขานุการสภาเทศบาล        เรื่อง  เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๖๐
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์        ที่จบไปแล้วนั้นเป็นประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่
	รองประธานสภาเทศบาล  เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ     ประจำปี ๒๕60  นะค่ะ  ต่อไปดิฉันจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ  วาระการ
	ประชุม
	รองประธานสภาเทศบาล      ๑.  ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีพนักงานเทศบาลโอน
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์           ที่จบไปแล้วนั้น  ก็เป็นการแนะนำตัวของพนักงานเทศบาลทั้ง  ๒ ท่าน
	รองประธานสภาเทศบาลฯ  ล้วนแต่เป็นคนบ้านไผ่ กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง  ในนาม
	พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เราให้ดียิ่งขึ้นไป  ขอบคุณค่ะ
	มติที่ประชุม        รับรองเป็นเอกฉันท์
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์    ต่อไปดิฉันขอนำเข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๔  การกำหนดสมัย
	รองประธานสภาเทศบาลฯ     ประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจง
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย  เชิญค่ะ
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์     ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย            รองประธานสภาเทศบาลฯ   ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบแล้ว  นั้น  ดิฉัน จะขอหารือที่ประชุมสภา
	นายส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่าน ร.ต.ท.บุญทัน พงษ์สุดตา ตัวแทน สภ.บ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
	เกียรติทุกท่าน  ผมนายส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์   ขอเสนอกำหนดวันประชุม
	สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐  ดังนี้
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์     ที่จบไปแล้วนั้นก็คือ  ท่านส่งศักดิ์  เกียรติปรณ์  ได้เสนอวัน
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   เวลากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๐
	(รับรองถูกต้อง) มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ค่ะ  (ไม่มี) ถ้าไม่มี
	ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภา  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภา
	เทศบาล  ตามที่ท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เสนอมา
	โปรดยกมือขึ้นค่ะ
	รองประธานสภาเทศบาลฯ    คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  ดิฉันขอเชิญท่านเลขานุการสภา
	รองประธานสภาเทศบาลฯ    ซึ่งตามข้อ  ๑๐๖  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
	๕.  สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
	ซึ่งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  ชุดเดิมทั้งสองคณะได้ทำหน้าที่
	ที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงต้องทำการเลือกคณะกรรมการทั้งสองชุด
	ขึ้นใหม่    ขอให้สมาชิกสภา เทศบาลเสนอค่ะ  โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน     และไม่เกิน 7 คน   ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ค่ะ
	นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอคณะกรรมการทั้ง
	สองคณะ มีคณะกรรมการคณะละเจ็ดคนครับ
	นายกำพล  ขันธ์ขวา       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอชื่อนายพิริน ตุละรัต
	รองประธานสภาเทศบาลฯ    ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ
	มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
	รองประธานสภาเทศบาลฯ
	นายกำพล  ขันธ์ขวา      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอชื่อนายวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์     ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ 3  ขอเชิญ นายกำพล  ขันธ์ขวา  ค่ะ
	รองประธานสภาเทศบาลฯ
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ
	นายกำพล  ขันธ์ขวา       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอชื่อนายเกษม ชวฤทธิ์
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯหรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ค่ะ
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์       ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ 4  ขอเชิญค่ะท่านกำพล ขันธ์ขวา
	นายกำพล  ขันธ์ขวา        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอชื่อ นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์     ตามที่ท่านกำพล ขันธ์ขวา ได้เสนอรายชื่อ ท่านส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ค่ะ
	น.ส.จิรวดี เจริญศิลป์       ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ 5  ขอเชิญท่านกำพล ขันธ์ขวาค่ะ
	นายกำพล  ขันธ์ขวา          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอชื่อ ท่านคำพันธ์ สีดอนซ้าย
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์     ตามที่ท่านกำพล ขันธ์ขวา ได้เสนอรายชื่อ ท่านคำพันธ์ สีดอนซ้าย
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ค่ะ
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์       ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ 6  ขอเชิญ ท่านกำพล ขันธ์ขวา ค่ะ
	นายกำพล  ขันธ์ขวา            เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ    สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอชื่อ นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน ครับ
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ค่ะ
	นายกำพล  ขันธ์ขวา            เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอชื่อนายนพดล  พลภูเขียว
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรองด้วยคะ  (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ  (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ค่ะ
	มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
	ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
	คณะกรรมการคนที่ ๑  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ
	นายคำพันธ์  สีดอนซ้าย      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
	คณะกรรมการคนที่ ๑    ผมขอเสนอชื่อนายภาณุมาศ  หล้ามณี ครับ
	รองประธานสภาเทศบาลฯ    ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ค่ะ
	มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
	ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ ๒  ขอเชิญท่านคำพันธ์  สีดอนซ้าย ค่ะ
	นายคำพันธ์  สีดอนซ้าย        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการคนที่ ๒
	ผมขอเสนอชื่อนายผ่าน  ไทยรัก ครับ
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ค่ะ
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์     ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ 3  ขอเชิญท่านคำพันธ์  สีดอนซ้าย ค่ะ
	นายคำพันธ์  สีดอนซ้าย        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการคนที่ 3
	ผมขอเสนอชื่อนายบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ
	นายคำพันธ์  สีดอนซ้าย        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการคนที่ 4  ผมขอเสนอชื่อ
	นายชานล ธนรพีโชติ ครับ
	นายคำพันธ์  สีดอนซ้าย        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการคนที่ 5   ผมขอเสนอ
	ชื่อนายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ
	นายคำพันธ์  สีดอนซ้าย        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการคนที่ 6   ผมขอเสนอ
	ชื่อนายปัญญา  บัวแสง ครับ
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์     ตามที่ท่านคำพันธ์ สีดอนซ้าย ได้เสนอรายชื่อนายปัญญา  บัวแสง
	รองประธานสภาเทศบาลฯ    ขอผู้รับรองด้วยค่ะ (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์      ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ 7  ขอเชิญท่านคำพันธ์ สีดอนซ้าย ค่ะ
	นายคำพันธ์  สีดอนซ้าย        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร
	สมาชิกสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะกรรมการคนที่ 7 ผมขอเสนอ
	ชื่อนายกำพล ขันธ์ขวา ครับ
	รองประธานสภาเทศบาลฯ    ขอผู้รับรองด้วยคะ  (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ หรือไม่คะ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ค่ะ
	มติที่ประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
	คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   ประกอบไปด้วย
	นายภาณุมาศ   หล้ามณี
	นายผ่าน    ไทยรัก
	นายบุญเหลือ   เรื่องลือ
	นายชานล   ธนระพีโชติ
	นายจิรนันท์   เกียรติชัยพัฒน
	นายปัญญา    บัวแสง
	นายกำพล   ขันธ์ขวา
	มติที่ประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
	นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์   ค่ะขอขอบคุณท่านส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ มาก นะค่ะ
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 มีท่านใดจะอภิปรายอีก หรือไม่ค่ะ
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ขอเชิญท่านชานล ธนระพีโชติ ค่ะ
	นายชานล ธนระพีโชติ    เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน ก็ได้ฟังเรื่องก่อสร้างก็
	ขออนุญาต เอ่ยนามท่านวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร และก็ท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์
	ผมเองก็คงจะไม่ตามเรื่อง ก็จะขอในส่วนที่ดำเนินการแล้ว ก็คือ ถนน สมาสบำรุง
	ที่ได้ก่อสร้างไปแล้วการวางท่อนะครับท่าน ที่ผ่านมาเราเกิดปัญหาครับท่าน มันมีกลิ่นนะครับนั้นคือปัญหาใหญ่เลยเมื่อช่วงก่อนปีใหม่และหลังปีใหม่นะครับ กลิ่นมันแรงมากนะครับ ก็คงจะมีหลายท่านคงจะสัมผัสเองนะครับ ตรงนั้นก็เห็นว่า
	ทางเทศบาลได้ไปดูแลบำบัดไปเบื้องต้นแล้วนะครับ  แล้วที่นี้ปัญหาจะมีมาอีก
	นะครับเท่าที่ผมเรียนถามผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยแถวนั้น  ปัญหาหนึ่งก็คือ เรื่องของมีผู้ประกอบการที่ได้เทน้ำนะครับ น่าจะเป็นของทะเลลงที่ท่อนะครับ นั้นคือทำให้ระบบน้ำมันไม่สามารถที่จะไหลเวียนออกไป  มันขังอยู่ที่ท่อนะครับแล้วก็เกิดปัญหาส่งกลิ่นอย่างรุน...
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์   สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 มีท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่ค่ะ
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   ถ้าไม่มีดิฉันจะขอให้คณะผู้บริหารได้ตอบขอซักถามสมาชิสภาเทศบาลเขต 1 ก่อน
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  นะคะ ขอเชิญท่านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ค่ะ
	นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์    เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
	รองนายกเทศมนตรีฯ   ประธานชุมชนทั้ง  39 ชุมชน  และผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน ผมก็ขอขอบคุณ
	รักษาราชการแทนนายกฯ   ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง  ทางไม่ดี  การพัฒนาของเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ  สิ่งต่าง ที่ทางสมาชิกได้แนะนำในที่ประชุมสภาเทศบาลนี้  ทางคณะผู้บริหารก็จะเรียกทาง ผอ.กอง มาประชุมคณะผู้บริห...
	น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป์   ท่านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ก็ได้ตอบข้อซักถาม
	รองประธานสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ของเรา ต่อไป เชิญ ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ
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