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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจําป ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
.....................................

ผูมาประชุม
๑. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ประธานสภาเทศบาล
2.
นางสาวจิรวดี
เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
3. นายจิระบูรณ
ปญญารัตนวงศ
รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกฯ
4. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี
5. นายนริศ
อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
6. นายปรีชา มุกนําพร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
7.
รอยตรีบัวทอง
โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
8. นายภาณุมาศ
หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑0
.นายวัฒนาวุฒิ
หอวิจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล
๑1
. นายสงศักดิ์
เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาล
๑2. นายพิริน
ตุละรัต
สมาชิกสภาเทศบาล
๑3. นายปญญา
บัวแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
๑4. นางสาวสุมาลี
แถสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
๑5. นายคําพันธ
สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑6. นายกําพล
ขันธขวา
สมาชิกสภาเทศบาล
๑7. นายเกษม
ชวฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายจิรนันท
เกียรติชัยพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายผาน
ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล
๒0. นางจงจิต
แซเหีย
สมาชิกสภาเทศบาล
๒1. นายน
พดล
พลภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
๒2. นายบุญเหลือ
เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูไมมาประชุม
1. นายเลิศสิน
2.
นายกฤษฏ
ผูเขารวมประชุม
๑
.
2.
3.
4.
5. นายนําศิล

จึงจรัสทรัพย
ชัยมาตย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล(ไปราชการ)

นางสาวเรณู
พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาล
นางสาวดารารัตน ชาตะวราหะ รองปลัดเทศบาล
นางดรุณี วิเศษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
นายอิทธิพล พวกเมืองพล
ผูอํานวยการกองชาง
ป วิเศษ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
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6. นางฉวีวรรณ อัศฤกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานไผ
7. นาย
โพธิวัฒน
บุญกรอบ ผูจัดการสถานธนานุบาล
8. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
ฯ
9. นายวาสนา พิทักษ
ผูอํานวยการกองคลัง
10. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
11. นางสุภาภรณ คําภูเงิน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
12.
นางสาวลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่และภาษีฯ
13. นายธนายุทธ โครตบรรเทา
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ
14.
นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
15.
นางสาวดาวรรณ ภูเหิน
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
16.
นางสาวมัตติการ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและวิเคราะห
17. ดร.สุพจน แกวเจริญ ทองถิ่นอําเภอบานไผ
18.
นางพันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
19. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ
20. นางภาวิณี สุทธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
21.
นายอาทิตย ประวันโน นักทรัพยากรบุคคล
22. นางสาววรรณภา วงษจันลา ผช.เจาพนักงานธุรการ
23. นางสาวธันยธร คันทะพรม พนักงานจางทั่วไป
24.
นางสาวสุจิรา จันทรพิทักษ พนักงานจางเหมาบริการ
25.
นางสาววิชุดา จิตรโท พนักงานเจาเหมาบริการ
26. นางหนูพิน เชื้อบัณฑิต ประธานชุมชนบานไผเกา
27. นางบุญสวย อินทรสงเคราะห
ประธานชุมชนบานไผพัฒนา
28. นายภูวนัย นิมิตไตรสกุล
ประธานชุมชนมิตรภาพซอย
4 พัฒนา
29. นายบุญเรือง เอวะเมมาตะ
ประธานชุมชนศรีบุญเรือง
30.พ.ต.ท.สังวร สิกขา
ประธานชุมชนประปาบานไผ
31.
นายจํานงค โฉมสันเทียะ
ประธานชุมชนโนนสวรรค
32. นายวันชัย สอนอินทร ประธานชุมชน
บ.ข.ส.
33. นางผองผกา ศรีจุมพล
ประธานชุมชนสุมนามัย
34. นายสุชาติ กุญชรมณี ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา
35. นายสนธิ ชัดไธสง
ประธานชุมชนสมประสงคพฒ
ั นา
36. นายสมชาย โมกไธสง
ประธานชุมชนศาลเจา
37. ร.ต.ท.
สมภาร
สืบสิงห
รองสวป.สภ.บานไผ ตัวแทน ผูกํากับสภ.บานไผ
38. นายสิงหมาลัย ปาปะสิม ประธานชุมชนจัดสรร
39.
นางบุญถิ่น ศรีดารา ประธานชุมชนโนนสวาง
40.
นายประหยัด อุดม ประธานหมูสี่พัฒนา
41.
นายเจริญ ระวิระ ประธานชุมชนาหวยทราย
42.
นายทองใบ ทองทา ประธานชุมชนประเสริฐแกว
43.
นายธนดล กิตติวิจารณ ประธานชุมชนอยูเย็นเปนสุข
44.
นายเสรี คําภักดี
ประธานชุมชนแกวทรานี

3

45.นายสุพจน เกตกุมสี ประธานชุมชนหนองลุมพุก
46.
นายอุเทน พลขันธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
47.
นายสุเวช รอบรู ประธานชุมชนบานขาพัฒนา
48.นายทองพูล พลดงนอก ประธานชุมชนยิ่งยง
49.
นางละมัย ตายทรัพย ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย
50.
นางยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนอุตรนคร
51.
นางจิราภา ปฎิกานัง ประธานชุมชนชลประทาน
52.
นางสงวน พาบุ ประธานชุมชนหนองแคน
53.นายประมวล เพียรโญ ชุมชนโนนสะอาด
54.
นางสาวชมพูนุช โครตสุวรรณ พนักงานจางเหมาบริการ
55.
นายรพีพงศ ปลั่งศิริ ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
เมื่อไดเวลา 10.00 น. หัวหนาสํานักปลัดฯ เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแลว
กลาวเปดประชุม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีคะทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
ทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560
กอนที่จะมีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอปรึกษา
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดวย นายกฤษฎ ชัยมาตย เลขานุการสภาเทศบาล
ไดเดินไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของนาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่ ระหวางวันที่ 27- 31 มีนาคม
2560 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จึงทําใหไมมีผูปฏิบัติหนาที่
เลขานุการสภาเทศบาลในการประชุมคราวนี้ และตามความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ขอ ๑๙ วรรคสองในการ
ประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยูหรืออยู
แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไมยอมปฏิบัติหนาที่ใหสมาชิกสภาทองถิ่นเลือก
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาทองถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น
โดยใหนําความในขอ ๑๓ และ ขอ ๒๖ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวน
แตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ ดิฉัน ขอใหที่ประชุมเสนอชื่อวา
ผูใดเหมาะสมจะมาปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวในคราวนี้ โดย
ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จํานวน ๒ คน ขอเชิญ
ทานจิรวดี เจริญศิลป คะ
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น.ส.จิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉัน ขอเสนอ น.ส.เรณู พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เปนเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวในคราวนี้ คะ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรองดวยครับ (รับรองถูกตอง) มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอ
ชื่อทานอื่นอีกหรือไมคะ (ไมมี) อาศัยระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๔ ถือวา น.ส.เรณู พรอมพรั่ง เปนผูไดรับเลือกเปน
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวในคราวนี้ ขอมติที่ประชุมดวยคะ

มติที่ประชุม เห็นชอบเปนเอกฉันท

ขอเชิญ นางสาวเรณู พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาลดวยคะ ตอไปก็จะ
เชิญ เลขานุการสภาอานประกาศเทศบาลเมืองบานไผเลยคะ
นางสาวเรณู พรอมพรั่ง กราบ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิก
รองปลัดเทศบาลฯ
สภาเทศบาลผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ที่เคารพทุกทาน
ดิฉัน นางสาวเรณู พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ วันนี้
ไดมีโอกาสไดทําหนาที่เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองบานไผชั่วคราวในครั้งนี้ ก็
ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผทุกทาน ที่ไดใหเกียรตินะคะ

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ
เรื่อง เปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕60 เมื่อวันที่ 19
มกราคม ๒๕60 ไดมีมติกําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕60 ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕60 เปนตนไป นั้น
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕60 ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕60 เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ)

พัชรา ศิริศักดิ์กมล
(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ที่จบไปแลวนั้นเปนประกาศเทศบาลเมืองบานไผ เรื่อง การเปด
ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2560
ตอไปดิฉันจะดําเนินตามระเบียบการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
วันนี้ก็มีอยู 2 เรื่อง คือมีพนักงานที่ไดโอนยายเขามาใหม 2 ทาน
ทานแรก คือทานดารารัตน ชาตะวราหะ ตําแหนงรองปลัดเทศบาล โดยยายมา
จากเทศบาลหนองไผลอม จ.นครราชสีมา ความจริงแลวบุคคลทานนี้เคยอยู
เทศบาลเมืองบานไผมากอน สมาชิกทานเกาอาจคุนหนาคุนตากันเปนอยางดี
ทานที่ 2 ทานโพธิวัฒน บุญกรอบ ตําแหนง ผูจัดการสถานธนานุบาล
เมืองบานไผ โอนยายมาจากสถานธนานุบาลเมืองกาฬสินธุ ยายมาเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2560 ขอเชิญทั้ง 2 ทานไดแนะนําตัว ขอเชิญคะ

น.ส.ดารารัตน ชาตะวราหะ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
รองปลัดเทศบาล เทศบาลผูทรงเกียรติ
คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชนและผูแทน
สภ.บานไผ รวมถึงทานทองถิ่นอําเภอบานไผ เพื่อนพนักงานเทศบาลเมืองบานไผ
ทุกทาน ดิฉัน ดารารัตน ชาตะวราหะ เมื่อ 2 เมษายน 2552 ไดโอนยายมาดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเมืองบานไผ ถึง 1 สิงหาคม 2556 ก็ได
โอนยายไปดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนงที่เทศบาลเมืองบานไผตอนนั้น 1 ป 5 เดือน ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ
2560 ดิฉัน ไดรับโอกาส และมีความโชคดีในชีวิตการรับราชการ ไดยายกลับมา
ในตําแหนงรองปลัดเทศบาลเมืองบานไผอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ไดรับหนาที่กํากับดูแล
ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการละแผนงาน การกลับมาทํางานที่
เทศบาลเมืองบานไผในครั้งนี้ ดวยความมุงมั่นทุมเทและก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตคะ ถาทานใดมีปญหาขัดของอันใดจะใหรับใชยินดีรับใช
ขอบพระคุณคะ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ทานโพธิวัฒน บุญกรอบ คะ

นายโพธิวัฒน บุญกรอบ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ผจก.สถานธนานุบาลฯ ผูทรงเกียรติ
ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชนและผูแทน สภ.บานไผกระผม
นายโพธิวัฒน บุญกรอบ ครับ โอนยายมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 จาก
สถานธนานุบาลเมืองกาฬสินธุครับ ขอฝากเนื้อ ฝากตัวดวยครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

เทศบาลเมืองบานไผก็ยินดีตอนรับทั้ง 2 ทานนะคะ
ขอใหทานทองถิ่นอําเภอไผไดแนะนําตัวดวยคะ ที่ใหเกียรติมารวมสังเกตการณ
ขอเชิญคะ
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ดร.สุพจน แกวเจริญ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่นอําเภอบานไผ เทศบาลผูทรงเกียรติ
ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และผูแทน สภ.บานไผ
กอนอื่นขอแนะนําตัวกอนนะครับ กระผม ดร.สุพจน แกวเจริญ ทองถิ่นอําเภอ
บานไผ พึ่งยายมารับตําแหนงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ได 2 เดือนเศษ จริง
แลวผมก็เปนคนบานไผ บานผมอยูบานเกิ้ง รอบแรกอยูที่บานไผ แลวก็ยายไปอยูที่
ตางจังหวัดพักหนึ่ง แลวก็ยายไปอยูอําเภอเมืองประมาณ 18 ป ตอมาก็ไดรับ
คําสั่งยายกลับมาอยูที่บานไผครับ ยินดีรับใช มีอะไรใหรับใชก็เชิญไดครับ
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ทั้ง 2 ทานที่ไดโอนยายมาทางเทศบาลเมืองบานไผ เราก็ยินดีตอนรับ
ประธานสภาเทศบาล นะคะ และหวังอยางยิ่งวาทานก็คงจะมาสรางความเจริญใหกับเทศบาลเมืองบานไผ
เรา เชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
รองนายกเทศบาลฯ เทศบาลผูทรงเกียรติ
คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ขอ
รักษาราชการแทนนายกฯ ตอนรับ ดร.สุพจน แกวเจริญ ทองถิ่นอําเภอบานไผ และ ร.ต.ท. สมภาร สืบสิงห
ผูแทน สภ.บานไผ เนื่องจากวันที่ 22 มีนาคม 2560 กระทรวงคมนาคม ใหผมไป
พบเพื่อจะไดแจงความคืบหนาใหพี่นองชาวเทศบาลเมืองบานไผไดรับทราบ และ
ผมก็ไดไปขอเพิ่มเติม ยื่นหนังสือขอขยายถนนจากบานไผ – หนองแวงโอง และขอ
ขยายถนนมิตรภาพจาก 4 เลน เปน 6 เลน และขอแสงสวางเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้ทางทานพิชิต อัคราทิพย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ไดชี้แจง
และไดสั่งการ จะดําเนินการไดเมื่อไรก็อยูที่งบประมาณ และความคืบหนาเรื่อง
รถไฟรางคู ทางเทศบาลเมืองบานไรพรอมดวยคณะ กรอ. ทางหนวยราชการ ทาง
อําเภอ ไดประมาณการไวตอนที่ไดมาสํารวจ ประมาณ 2,800 เมตร แต
งบประมาณของรัฐบาลไมพอ ก็จะเหลือเพียง 1,700 เมตร ที่จะไดดําเนินการเปน
รถไฟรางคู แตในฐานะที่บานไผเรามีพี่นองประชากรเยอะมาก ก็ไมอยากใหสราง
เปนกําแพง เลยไดไปขอความเมตตาจากทานรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะหทาง
กระทรวงคมนาคมใหยกระดับ ไดขอลิฟมา 2 ตัว และบันไดเลื่อนมา 4 ตัว ตอนนี้
งบประมาณ ในการเพิ่มเติมการยกระดับ เมื่อกอนเปนรถไฟรางคู ในประเทศไทย
เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผเปนแหงแรกที่ไดยกระดับเหมือนกรุงเทพฯ ถือ
วาเปนอําเภอที่รองรับการคมนาคม ตอนนี้ก็กําลังสํารวจอยูบานไผ ออกนครพนม
ออกลาว ออกเวียดนาม แลวก็เปนเมืองอุตสาหกรรม ตอนนี้ทางโรงงานตางๆ ก็
ไดมาตั้งลอมรอบอยูรอรับรถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูงของเรา ตอนนี้บานเมืองเพีย
มีโรงงานมาซื้อที่ดินเพื่อกอสรางเยอะมาก เศรษฐกิจก็ดีขึ้น ที่ดินก็ราคาสูงขึ้น แลว
ก็จะมีสถานีกักเก็บน้ํามัน เก็บแกส แตทางคณะผูบริหารไมอนุญาตใหมีการกอสราง
เพราะเปนอันตรายตอพี่นองประชาชน จึงไมเปดโอกาสใหทางบริษัทตางๆเขามา
กอสราง แกสก็อันตราย น้ํามันก็อันตราย แตอนุญาตใหเปนการขนสงคมนาคม
แทน เรียนใหทางทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชน และ
0
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พี่นองชาวเทศบาลเราไดรับทราบนะครับ วาคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ
คณะกรอ.เราไมไดนิ่งนอนใจ เรื่องการคมนาคมนะครับ ผมเปนตัวแทนไดไปที่
กระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 แจงใหพี่นองไดรับทราบครับ

ขอบคุณครับ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เห็นแลวนะคะคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ มีความหวงใย
ประธานสภาเทศบาล
พี่นองประชาชน และมีความกระตือรือรนในการสรางความเจริญใหกับบานเมือง
เราอยางไรบาง ถือวาพี่นองประชาชนโชคดีที่ไดคณะผูบริหารชุดนี้ ขอเสียงปรบมือ
ใหกับคณะผูบริหารดวยคะ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ดิฉันขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560 ซึ่งรายงานการประชุมได
สงใหทานสมาชิกทุกทาน กอนลวงหนานี้แลวนะคะ มีสมาชิกทานใดจะขอ
แกไขเพิ่มเติม ขอเชิญคะ ทาน
ชานล ธนระพีโชติ เชิญคะ
นายชานล ธนระพีโชติ กราบ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผูทรงเกียรติ
ทานทองถิ่นอําเภอ ดร.สุพจน แกวเจริญ ทานตัวแทนสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอบานไผ ร.ต.ท. สมภาร สืบสิงห ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน
ผูอํานวยการกองฝาย รวมทั้งผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมขอทวงติงเพราะการ
พิมพชื่อของผมนามสกุลผมผิด หนา 16 ครับทาน ผมทวงติงจะไดพิมพใหถูกตอง
นายชานล ธนรพีโชติ คําวาธนระพีโชค ระผมตองมี สระอะ แกไขใหผมดวย ฝาก
ทานหนาที่ 18 อีกครับ ผมฝากแกไขดวยนะครับผมวาผมไมไดพูดคําวา MOD
ผมพูดวา OD ทานไปเติมเปน MOD มันเปนอัตราเปรียบเทียบของอัตราดอกเบี้ย
ผมไมไดกลาวอยางนั้น แกทั้ง 2 ชวงเลยนะครับ ฝากแกไข ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

นะค ะ

ขอขอบคุณคะ เมื่อสักครูทาน ชานล ธนระพีโชติ ก็ไดแกไขนิดเดียว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรค 2 การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมให
กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทองถิ่น ดังนั้น
ดิฉันขอมติที่ประชุมดวยคะ
ใครเห็นชอบการแกไขถอยคํากรุณายกมือดวยคะ (เห็นชอบถูกตอง)
มีสมาชิก ทานใดจะแกไขอีกหรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ดิฉันจะขอมติที่
ประชุม ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 กรุณายกมือขึ้นคะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเปนเอกฉันท
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติที่ 4/2560 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
โครงการจายขาดเงินสะสม (กองชาง)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติที่ 4/2560 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล
คําชี้แจงโครงการจายขาดเงินสะสม ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีฯ ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
รักษาราชการแทนนายกฯ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการจายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองบานไผ ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจํา
ป 2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เห็นชอบในการอนุมัติใชจายเงินสะสม
ตามแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาสิ่งกอสราง
สาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี
งบประมาณ 315,000 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน-)
เนื่องจากพื้นที่กอสรางเปนซอยตัน ประมาณราคาคากอสรางจะสํารวจ
สภาพจริงทําปริมาณงานโครงการ แตภายหลังปรากฏวาเจาของที่ดิน
ทําการลอมรั้ว จึงจําเปนตองปรับลดปริมาณงานและงบประมาณคากอสราง
ตามรายละเอียดดังนี้
ขอความเดิม
1. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี ทําการกอสราง ทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี โดยเริ่มจากแยกถนนสมหวังสังวาลย ซอย 1
ไปทางทิศเหนือ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ
ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมยาว
ประมาณ 150.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร
ที่ 4 หนา 3-17 โครงการที่ 20
- งบประมาณ 315,000.- บาท
ขอความใหม
1. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี ทําการกอสราง ทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี โดยเริ่มจากแยกถนนสมหวังสังวาลย ซอย 1
ไปทางทิศเหนือ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ
ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมยาว
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ประมาณ 130.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560- 2562)
ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 3-17 โครงการที่ 20
- งบประมาณ 273,000 บาท
ดังนั้น เพื่อเปนการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา
ดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๔ ขอ ๒๙ “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถาน ที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบานไผ
พิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
(นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
ฝากทานสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ตอนที่เราจัดทํางบประมาณวัดได 150 เมตร
แตในพื้นที่ความเปนจริงทางกรมที่ดินไดออกมารางวัดทางเทศบาลเมืองบานไผได
ลุกล้ําที่ดินของประชาชนไปประมาณ 20 เมตร ก็ไดปรับลดพื้นที่และงบประมาณ
ลง โครงการนี้เราใชเงินสะสมนะครับ และขออนุมัติจากทานสมาชิกสภาเทศบาล
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

คะตามที่จบลงไปแลวนั้นเปน ญัตติขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการจายขาดเงินสะสม (กองชาง)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ คะ

นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
สิ่งที่ผมเปนกังวลนะครับการปรับลดการกอสราง
150 เมตร เหลือ 130 เมตรนั้น ไมมีขอสงสัยอะไรมากครับ แตสิ่งที่กังวลคือ ทาง
โครงการจัดทําตอไปนี้ การประมาณการ การสํารวจในโครงการที่จะดําเนินการ
ทองที่ตางๆนั้น ผมคิดวาทานไมไดสอบถามเจาของที่ดินนั้น แลวก็ไปดําเนินการโดย
ไมมีความเห็นชอบในลักษณะการผานทางของเจาของที่เดิมเขา หรือเจาของที่
ที่กอสราง หรือวาโครงการนี้ระยะทาง 150 เมตร บังเอิญเจาของที่ ซึ่งตอนนี้ผมไม
ทราบวาเจาของที่ดิน 20 เมตรที่ไมใหสรางนี้อยูหัวซอย ทายซอย หรือกลางซอย
ผมคิดวาถาเกิดขึ้นกลางซอยโครงการนี้จะตอไปอยางไร มันจะไมหยุดชะงักอยู
ตรงที่เจาของที่ดินหรือเปลา นี้คือขอสังเกตที่ผมตองฝากทานผูบริหาร รวมทั้ง
เจาหนาที่ผูปฎิบัติออกสํารวจทําโครงการ แตละโครงการของพื้นที่ตางๆ ขอใหได
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ถามความเห็นชอบจากเจาของที่ดิน ถากรณีที่จะตองผานที่ดินของพี่นองประชาชน
หรือใหเขาทําเปนหนังสือยินยอมใหกับเทศบาล พรอมที่จะใหทางเทศบาลตัดผาน
ที่ดินของเขาออกมา ผมฝากนะครับทานไมเชนนั้นโครงการนี้จะลมเหลว
ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทางเทศบาล ซึ่งไดดําเนินผานไปแลว ผูกอสรางก็ไม
สามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ ความเดือดรอนก็จะเกิดขึ้น การทิ้งงานก็
เกิดขึ้น ทอระบายน้ําก็ไมมี ถนน ค.ส.ล. ก็จะไมไดเกิดขึ้นเพราะมันจะติดปญหา
เจาของที่ดิน อันนี้ผมฝากนะครับ ขอใหเปนเคล็ดตัวอยางฝากทานไวใหกําชับการ
ดูแลเรื่องของการประมาณการโครงการที่จะเกิดขึ้นกับแตละชุมชนตอไป
ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

คะ

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ

นายบุญเหลือ เรื่องลือ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน โครงการที่คณะผูบริหาร
ปรับลดหรือสังเกตดูการทํางานของคณะผูบริหาร ผมคิดวาถี่ถวนดีแลวนะครับ มัน
ไมไดเพิ่มมีแตลด ที่ทานไดสํารวจไมเฉพาะญัตตินี้นะครับ ที่บานไผเกาก็มีที่เขาทํา
ไวยังไมเสร็จ ผมก็ไดนําเสนอเปนที่สาธารณะทําตอเนื่องก็แสดงวา คณะผูบริหารนี้
ไดดูถี่ถวนการทํางาน เพราะวาสิ่งนี้ที่เปนประโยชนแกเทศบาลเมืองบานไผของเรา
หรือชุมชนทุกชุมชนนะครับ ผมคิดวาถาทําไปแบบนี้การทํางานก็จะดี แตถาไมถึง
จริงๆเราก็เอาหลักฐานแสดงใหม เพื่อจะไดทราบวาเปนที่ดินของใคร เพราะก็มี
ตัวอยางอยูที่บานไผเกานะครับ ก็ขอใหคณะผูบริหารทํางานอยางนี้ไปเรื่อยๆ
นะครับ ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอบคุณทาน บุญเหลือ เรื่องลือ มากนะคะ มีสมาชิกทานอื่นอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไมคะ เชิญ ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงค คะ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และทานผูรวมสังเกตการณ
รักษาราชการแทนนายกฯ
นะครับ เนื่องจากซอยที่จะดําเนินการนี้มันเปนซอยตัน เพราะวาเรารักษา
ผลประโยชนใหทางราชการ ขอขอบคุณทางทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่
เสนอแนะใหดําเนินการอยางรอบคอบผมจะนอมรับไว ฝากทางกองชางใหดูแล
อยางใกลชิด ก็คือวาหนึ่งทางกองชางก็ตองรักษาผลประโยชน เพื่อจะนําเงินจาก
สวนที่เหลือ 20 เมตรนี้ไปพัฒนาอยางอื่นได ไปทําถนนที่ขาดแคลนได ทาง
เทศบาลก็จะออกไปสํารวจอีกรอบ ตอนที่เราไปสํารวจยังไมไดแจงสิทธิเจาของที่ดิน
เขายังไมไดทํารั้ว ทางกองชางก็คิดวาเปนที่ดินสาธารณะประโยชนของเรา อันไหน
ที่ความเจริญไปถึงทางเทศบาลก็อยากใหไปถึงหนาบานเลย แตเหตุการณนี้เปนซอย
ตัน ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจกับคณะผูบริหาร อะไรที่เปน
สิ่งดีดีผมก็จะนําเรียนใหพี่นองประชาชนและทางสมาชิกไดรับทราบ สิ่งไหนที่เปน
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ประโยชนกับทางเทศบาลเมืองบานไผ เราก็ตองดูแลผลประโยชนเพราะทุกสิ่งทุก
อยางเปนภาษีของพี่นองประชาชน สวน 20 เมตร เรานําไปทําโครงการอื่นก็ได
เรียนใหพี่นองสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล
โ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมสภา
แหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติ ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ครงการจายขาดเงินสะสม (กองชาง) กรุณายกมือขึ้นคะ
อนุมัติเปนเอกฉันท

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล
ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติที่ 5/2560 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม (กองวิชาการและแผนงาน)

นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ขาพเจา ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อขอ
อนุมัตโิ อนงบประมาณรายจายประจําป 2560 ไปตั้งจายเปนรายการใหม
กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
หมวดคาใชสอย จํานวน 2 โครงการ ดังตอไปนี้
1. เนื่องจากโตะและเกาอี้ทํางานมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจึงตองจัดหาเพื่อใหเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
จํานวน 2 ชุด
2. เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีอายุการใชงานมาก และชํารุด
เสียหาย จึงตองจัดหาเครื่องใหมมาทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 2 เครื่อง
ประกอบกับเทศบาลเมืองบานไผ ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว
จึงจําเปนตองโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้
โอนมาตั้งจายเปนรายการใหมกองวิชาการและแผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
1.โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
2.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
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เครื่องละ 23,000 บาท ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 รวม 2 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท
(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
หมวดคาใชสอย ประเภท คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว 420,000
บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 370,110 บาท ขอโอนลด
จํานวน 76,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
294,110 บาท (สองแสนเกาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยสิบบาทถวน)
รวม 1 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
(นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ที่จบไปนั้นก็คือ
ญัตติที่ 5/2560 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองวิชาการและแผนงาน) มีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรียนทานประธานสภา
ทานตัวแทนนายอําเภอบานไผ
สมาชิกสภาเทศบาล ดร.สุพจน แกวเจริญ ทานตัวแทนผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ
ร.ต.ท. สมภาร สืบสิน รองสวป. คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผู
ทรงเกียรติ ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และพนักงานทุกทานครับ การที่ผมยืน
ขึ้นไมใชเปนการอภิปรายนะครับ เปนการชี้แนะและเสนอแนะนําในการซื้อวัสดุ
อุปกรณตางๆ ในการที่ขอเปลี่ยนแปลงแกไขตามจริงแลว ตั้งแตงบประมาณไมตอง
มาขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง วาในการซื้อสิ่งของตางๆก็อยากจะใหซื้อในสิ่งที่ได
มาตรฐาน มอก.ของอุตสาหกรรมนะครับ เทาที่ผมเห็นติดตั้งก็ไมรูวายี่หออะไร มัน
มีปริมาณตามที่ตองการหรือไม อยางเชน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ
ยี่หอตางๆที่มีตามทองตลาดงบประมาณตั้งไวเพียงพอ ควรจะซื้อใหเกิดประโยชน
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กับทางเทศบาลเมืองบานไผมากขึ้น ตองซื้อของดีมียี่หอมาใช หลักความคุมคามันก็
จะเกิดขึ้น ใชไดหลายป ใชไดนานไมตองมาขอเปลี่ยนแปลงบอย ผมเห็นควรเปน
แบบนี้ คือแนะนําการซื้อเครื่องที่มี มอก.มาตรฐานอุตสาหกรรม และมีคุณภาพที่
เหมาะสม ที่มีขายตามทองตลาดบางครั้งผมยังไมเคยเห็นเลยนะครับ
ในโฆษณาบาง การประชาสัมพันธ การคาการขายไมรูวายี่หออะไรที่ออกมา อยาก
ใหเปนอยางนั้น จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อใหผูที่มีหนาที่จัดซื้อ จัดจางตางๆ ได
ตระหนักถึงหลักของความคุมคา ก็อยากใหเปนอยางนั้น ผมก็มีเรื่องที่จะชี้แจง
เทานี้ครับผม ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญคณะผูบริหารตอบคะ เชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทาน
รองนายกเทศมนตรีฯ รองประธานชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณ
ทุกทาน เนื่องจาก
รักษาราชการแทนนายกฯ การจัดซื้อจัดจางแตละอยางเราไมสามารถที่จะบอกยี่หอได ตัวอยางเชน ซื้อรถตู
เราอยากได TOYOTA ก็ไปเอาราคา TOYOTA มา แตก็ไมได ระบุยี่หอ การ
ประกวดราคาแลวเราไดรถเปน NISSAN เราไมสามารถระบุยี่หอไดก็เรียนใหพี่นอง
ไดรับทราบ ประธานชุมชนไดรับทราบ อยางการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศหรือแอร
เรามีการปรับปรุงกองวิชาการใหม ทําเปนหองเพื่อเก็บรักษา เครื่องเสียงขอมูล
ตางๆ ชวงนี้อากาศมันรอน การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณบางครั้งเราไม
สามารถจัดทําโดยงบประมาณได เราก็ตองหาวาเงินตรงไหนที่มี เชน การไป
ทัศนศึกษาที่ไปราชการเราไปดูเราก็ไดประโยชนมา แตเราจะขอเงินมาซื้อวัสดุ
อุปกรณเราก็ยังไดเปนของ แตเราไปศึกษาดูงานเราก็ไดแคเอกสารกลับมา เรียนให
ทานสมาชิก และพี่นองเทศบาลเมืองบานไผไดรับทราบ วาเราลอคสเปคไดนะครับ
ปญหาเกิดขึ้นมาแน ตอไปโครงการตางๆที่ผมจะขอเปลี่ยนแปลงก็จะอานใหทาน
สมาชิกไดรับทราบ เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล คณะผูบริหารก็ไดชี้แจงแลวนะคะ สําหรับญัตตินี้มีสมาชิกทานใดจะ
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไมคะ
ญัตติที่ 5/2560 เรื่องญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองวิชาการและแผนงาน) (ไมมี) ถาไมมี จะขอมติที่
ประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จายเปนรายการใหม (กองวิชาการและแผนงาน)
กรุณายกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม

อนุมัติเปนเอกฉันท

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติที่ 6/2560 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญคณะผูบริหารคะ
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นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
รักษาราชการแทนนายกฯ
ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ
เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เนื่องจากคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายดังกลาว มีการระบุเครื่องหมาย
การคาของผลิตภัณฑ (ยี่หอ) จึงจําเปนตองขอแกไขคําชี้แจงดังกลาว
เพื่อประโยชนของทางราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คําชี้แจงประกอบงบประมาณ (ขอความเดิม)
โครงการจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ งบประมาณตั้งไว
250,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัติโนมัติ ประกอบไปดวย
จอ FOCO TV Screen 55 นิ้ว (สําหรับกดบัตรคิว) 1 ตัว เครื่องปริ้นท
บัตรคิว 1 ตัว จอทีวี 32 นิ้ว (สําหรับแสดงคิวและสื่อมัลติมีเดีย) 1 ตัว
Software ระบบเดินสายรวมทั้งอุปกรณในการติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ
ที่จัดซื้อไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ตามยุทธศาสตรที่ 9
หนาที่ 3-95 โครงการที่ 14)
คําชี้แจงประกอบงบประมาณ (ขอความใหม)
โครงการจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ งบประมาณ
ตั้งไว 250,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัติโนมัติ ประกอบไปดวย
จอ T V Touch Screen ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว (สําหรับกดบัตรคิว)
1 ตัว เครื่องปริ้นทบัตรคิว 1 ตัว จอทีวี ขนาด ไมนอยกวา 32 นิ้ว
(สําหรับแสดงคิวและสื่อมัลติมีเดีย) 1 ตัว Software ระบบเดินสายรวมทั้ง
อุปกรณในการติดตั้งเนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด (จากแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2560 – 2562) ตามยุทธศาสตรที่ 9 หนาที่ 3-95 โครงการที่ 14)
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒9 “การแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
(นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
ครับเนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงที่ทางทานสมาชิกสภาเทศบาล
นะครับเรื่องยี่หอเราไมสามารถระบุยี่หอไดนะครับ คือวาเราขอเปลี่ยนแปลงไว
กอนในการประชุมสภาเราจะซื้อหรือไมซื้อก็ได เรียนใหทางทานสมาชิกไดรับทราบ
ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
คะตามที่จบลงไปแลวนั้นเปน ญัตติขออนุมัติแกไข
ประธานสภาเทศบาล
เปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ
ขอเชิญคุณ ทานชานล ธนระพีโชติ คะ
นายชานล ธนระพีโชติ เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมสังเกตการณทุกทาน ทานประธานครับผมตองแยงนิดหนึ่ง ขอความ
เดิมผมตองเรียนอยางนี้เพื่อที่จะใหมันตรงกับเอกสารนะครับทาน ผมเอาเฉพาะคํา
ชี้แจงเดิมกอนในเรื่องของขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดซื้อระบบ
บัตรคิว ผมตองเรียนอยางนี้ครับ ในคําชี้แจงวันนี้เทศบาลแจกเอกสาร ให
วันที่ 27 มีนาคม 2560 ขอความเขียนวา โครงการจัดซื้อระบบบัตรคิว อัตโนมัติ
งบประมาณตั้งไว 250,000 บาท ประกอบไปดวยจอ FOCO TV Screen
55 นิ้ว (สําหรับกดบัตรคิว) 1 ตัว เครื่องปริ้นท บัตรคิว 1 ตัว จอทีวี 32 นิ้ว
(สําหรับแสดงคิวและสื่อมัลติมีเดีย) 1 ตัว Software ระบบเดินสายรวมทั้งอุปกรณ
ในการติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ ที่จัดซื้อไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาด(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ตามยุทธศาสตร
ที่ 9 หนาที่ 3-95 โครงการที่ 14) ผมเรียนอยางนี้นะครับทาน ที่ผมตองลุกขึ้น
อภิปรายเพราะวา ผมดูจากเทศบัญญัติ คือฉบับที่ทานใหผมไปกอนหนานี้ ถาทานมี
ใหเปดหนาตามผมนะครับ หนาที่ 11 ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรโครงการจัดซื้อระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติอันนี้คือขอความที่อยูในเทศบัญญัติเพื่อจัดซื้อระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ ประกอบไปดวยจอ FOCO TV Screen ทานตก Screen ไป จาก
ขอความเดิมลองดูนะครับ ผมยืนยันนะครับถาทานแจกเลมนี้ กับทานเขียน
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ผมขอทวงติงตรงนี้กอน สวนเนื้อหาที่ทานรักษาราชการแทนทานนายกฯทานได
อานไปแลว ขอความเดิมนั้นตรงกับเทศบัญญัติ ป 2560 ที่ทานแจกที่ผมทวงติง ก็
คือกลับมาที่แผนที่ทานไดแจกใหผมก็คือ ญัตติที่ 6 ป 2560 ผมกลับมาที่คําชี้แจง
ประกอบงบประมาณ ขอความใหมนะครับ โครงการจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิว
อัตโนมัติงบประมาณตั้งไวที่ 250 ,000 บาท เนื้อหานะครับเพื่อจัดซื้อระบบบัตร
คิวอัตโนมัติประกอบไปดวยจอ ทานไมมี FOCO ไมเปนไรนะครับ เขียนวา
จอ
TV Screen ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว (สําหรับกดบัตรคิว) 1 ตัว เครื่องปริ้นท
บัตรคิว 1 ตัว จอทีวีขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว (สําหรับแสดงคิวและสื่อมัลติมีเดีย)
1 ตัว Software ระบบเดินสายรวมทั้งอุปกรณในการติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ
ที่จัดซื้อไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ตามยุทธศาสตรที่ 9 หนาที่ 3-95
โครงการที่ 14) ผมเรียนทานประธานผานทานผูบริหารทุกทาน ผมตองเรียนอยาง
นี้ ตัว Touch Screen ตามที่ผมมีขอมูลผมตองเรียนวา 55 นิ้ว ใหญมาก ผมเคย
ทวงติงเอาไวแลวในสภา เมื่อจะขออนุมัติผานเทศบัญญัติ ป 2560 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม พ.ศ.2559 นะครับทาน ผมขออนุญาตเพราะวาผมเองมีประสบการณ
ในเรื่องนี้โดยตรง ผมเปนเจาหนาที่ของธนาคารมากอน ผมรูวาจอ Touch Screen
มันไมมี 55 นิ้ว ที่ผมทวงติงการแกไขขอมูลของทานนี้ ผมอยากใหศึกษาดูอีกที่ดี
หรือไม ผมขอฝากขอคิดไวจอ TV Touch Screen เทาที่บริษัทที่ผมเคยคุยดวย
ขออนุญาตตองกลาวเพราะวามันมีแค 22 นิ้ว ที่ใหญมากแลว จอที่ติดอยูตรงหนา
เครื่องนะครับมันใหญ ถา 55 นิ้ว เหมือนจอ TV เลย นะครับ ผมเคยทวงติงมาแลว
นะครับครั้งที่แลว แลวขอความที่เปลี่ยนมาใหมในครั้งนี้ ผมรบกวนทานนะครับ
ศึกษาและใหขอมูลชัดเจนกวานี้ คําวาไมนอยกวา 55 นิ้ว ใหญกวา 55 นิ้วอีก
นะครับ ถาทานยื่นขอความวาไมเกิน 55 นิ้ว จะดีกวาหรือไม อันนี้ผมขอฝากไว
เผื่อทานจะตอบอยางไรนะครับทาน สวนจอ TV ไมนอยกวา32 นิ้ว ก็ตกลง นั้นคือ
ประมาณใหญกวา 32 นิ้วไดครับ จอแสดงขางหนานั้นเราจะมองเห็นไดชัด TV คือ
จอที่แขวนอยูขางหนาเราเวลาเราไปกดบัตรคิวดู ทานที่เขาธนาคารหรือไปงาน
ราชการตางๆ ทานจะเห็นบางที่ใชจอขนาด 32 นิ้ว ก็มีแตจอเล็ก ที่ผมทวงติงทาน
ดวยงบ 250,000 บาท ประมาณการทานอาจจะจายนอยกวา เพราะผมสามารถ
นําเสนอราคาใหกับทานได เพราะผมมีบริษัทที่ผมรูจักนะครับ อันนี้ผมขอฝากเพื่อ
ประหยัดคาใชจายของเทศบาล และทานจะไดเครื่องบัตรคิวที่ไดมาตรฐานในการ
Service เวลาเครื่องมีปญหาเขาจะไดเขามา Service ดูแลใหเราได เราจะไดของดี
ใชนะครับ อันนี้ผมฝากทานดวยความหวงใยจริงๆนะครับ ขอความที่ทานใหมาผมก็
ยังมั่นใจวาผมศึกษามาพอสมควรในเรื่องนี้ ก็ฝากทานผูบริหารไดลองพิจารณาอีกที่
ผมทวงติงเพื่อใหเกิดประโยชนกับเทศบาลเมืองบานไผใหมากที่สุด และประชาชน
จะไดใชของที่มีคุณภาพถาไดจอ TV ที่ใหญเวลาคนอายุมากมาทําบัตรประชาชนก็
จะมองเห็นตัวเลขที่ใหญนะครับ เสียงอาจจะไมกังวานแตถามองเห็นตัวเลขขึ้นเปน
คิวของเราแลวก็จะสะดวกนะครับ ขอบคุณมากครับทาน
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญคณะผูบริหารตอบ คะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และผูสังเกตการณทุกทาน ผมตองขอขอบคุณ
รักษาราชการแทนนายกฯ ทานชานล ธนระพีโชติ เปนอยางมาก ที่ใหคําแนะนํากับคณะผูบริหารและทาง
กองฝายนะครับ เรื่อง FOCO TV Touch Screen ในเอกสารนี้ตองขออภัยทาง
เจาหนาที่กองวิชาการและแผนงานไดพิมพตกนะครับ เรื่อง FOCO TV Touch
Screen ผมก็ไดไปศึกษาแลวนะครับที่ตนแบบที่โรงพยาบาลศรีนครินทร คือไมใช
แบบธนาคาร เพราะไมไดใชแบบธนาคาร ตอนนี้ประชาชนของเราอายุนอยลง
สายตาก็ไมคอยดี คณะผูบริหารไดมีแนวความคิดที่กาวไกล คือ Touch Screen
ไมใช Touch Screen ที่กดนะครับ เปน TV ทั้งจอเลยนะครับ เวลาที่พี่นอง
ประชาชนเขามา จะไปกองไหน จะไปทําบัตร หรือเสียภาษี แบบอยางเหมือนที่
โรงพยาบาลศรีนครินทร มีใหเลือกวาเราจะไปไหน ก็ไปกดเพราะจะตัวใหญขึ้นถา
นอยกวา 55 นิ้ว จะเปนการล็อคสเปคเลยถามากกวาจะมากกวาเทาไรก็ไดเรียนให
ทราบ ขอขอบคุณทานชานล ธนระพีโชติ ที่ใหคําแนะนํา เครื่องนี้เวลาเราแตะที่จอ
ก็จะออกมาไมใชเหมือนธนาคาร ตอนนี้เปนวิวัฒนาการใหมแลว รุนใหมเพื่อพี่นอง
ประชาชนชาวบานไผของเรานะครับ ตองขอขอบคุณทานชานล ธนระพีโชติ ที่ให
คําแนะนํา การประมาณการนี้ถาสูงกวาราชการไดประโยชน แตถาต่ํากวาราชการ
เสียประโยชนนะครับ เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ แตทางคณะผูบริหาร
จะซื้อหรือไมซื้อก็อีกอยางหนึ่ง เขาประชุมสภาก็ขอเปลี่ยนแปลงไวกอนครับ
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล คณะผูบริหารก็ไดอภิปรายใหทานสมาชิกไดรับทราบแลว มีทานใดจะ
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไมคะ
ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใด
อนุมัติ ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม

อนุมัติเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติที่ 7/2560 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําไปตั้งจายเปนรายการใหม
(กองการศึกษา)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติที่ 7/2560 เรื่อง ญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อนําไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) ขอเรียนเชิญ คณะผูบริหารคะ
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นายนริศ อินทรกําแหง
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อนําไปตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ จะไม
ดําเนินการโครงการเปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน ชนิด LED
ตามที่ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และไดตรวจสอบงบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ บางรายการแลว ปรากฏวามีงบประมาณเหลือจาย
ประกอบกับขณะนี้กองการศึกษา มีความจําเปนตองเรงดําเนินการโครงการ
กอสรางรั้วรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ (บานเกิ้ง) แหงใหม งบประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปองกันอันตรายและใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินทางราชการ ซึ่งอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ดังกลาว ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการกอสรางจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไมรวมคากอสรางรั้วรอบอาคาร
ดังนั้น เพื่อเปนการบริหารงานดานงบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อนําไปตั้งจายเปนรายการใหม ซึ่งโครงการดังกลาวไดบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แลว
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายที่แนบไปพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลวนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นําเสนอขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อนําไปตั้งจายเปน
รายการใหมตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
(นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญทานภานุมาศ หลามณี

นายภานุมาศ หลามณี เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร
ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ทานผูอํานวยการกองฝาย
ผูรวมสังเกตการณทุกทาน กระผมภานุมาศ หลามณี ขออนุญาตกราบเรียนวาการ
กอสรางศูนยพัฒนาเด็กนั้นของบานเกิ้งคืบหนาไปมาก ก็ขอบคุณในการควบคุม
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การกอสรางในครั้งนี้และก็ดีใจเมื่อกอสรางอาคารแลวรั้วเราจะมีหรือไม เพราะมัน
อยูใกลกับลําหวยใกลกับทางรถยนตอันตรายอาจจะเกิดกับเด็กได เมื่อทานทําโอน
จายงบประมาณเพื่อจะทํารั้วเพื่อปองกันชีวิต และทรัพยสินของลูกหลานของเรา
เปนพระคุณอยางสูงมีความตั้งใจไววาจะพูดการตั้งงบประมาณในเรื่องนี้ทาน ก็ได
ตั้งไว แตมีอีกอยางหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนตรงนั้นเปนที่โลงมาก ไมมีตนไมสักตน
ปญหาที่จะตามมาก็คือ ความรอนจากแสงแดดเพราะไมมีรมเงา อยากจะกราบ
เรียนคณะผูบริหาร ผานทานประธานสภาวาในโอกาสตอไป หรือในปนี้ก็ดีถาหาก
จะตั้งบประมาณจะจัดซื้อตนไมไปปลูกไวเพื่อใหรมเงาแกเด็ก ไปดูที่โรงเรียนอนุบาล
สาธิตรมรื่นดี และที่ศูนยโนนสวาง แตศูนยเด็กเล็กบานเกิ้งหาตนไมไมได ขอความ
กรุณาทานประธานสภาผานไปหาคณะผูบริหารนะครับ โปรดกรุณาเถอะครับ
สงสารเด็กอากาศรอน จะไปทําศาลาความรอนมันก็จะผานหลังคาลงมาอยูดี ตนไม
ดีที่สุด อยากขอความกรุณาจากทานไดพิจารณาหางบประมาณ ในการปลูกตนไม
เพื่อเปนรมเงาใหกับเด็กๆดวย ก็จะเปนพระคุณกับเด็กๆอยางสูงครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานนพดล พลภูเขียว

นายนพดล พลภูเขียว กราบเรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทรงเกียรติ ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผูรวมสังเกตการณทุกทาน
สําหรับผมก็มีปญหา เกี่ยวกับศูนยเด็กเล็กบานเกิ้งที่ทานภานุมาศ ไดอภิปรายจบลง
สําหรับผมอยากจะเพิ่มเติมจากทานภานุมาศ ก็คือสถานที่นี่ละครับ เพราะวารั้ว
รอบขอบชิดนาจะไปวางผังแปลนไว วาอยูในระดับไหน ที่ 2 ไร ที่ถมดินไววากวาง
ขนาดไหน และอีกอยางมีทางลงหวยมีคนสัญจรไป-มา ถาหากไมมีรั้วกั้นขอบเขตให
เรียบรอยเวลาเปดเรียนก็อาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็กได หรือผูที่สัญจรไป-มา
อาจจะขโมยสิ่งของได จึงอยากใหทํารั้วใหเรียบรอย สวนเรื่องตนไมอยางที่
ทานภานุมาศ หลามณี พูด มันตองใชเวลา ตนไมตองมีแนนอนจะใหโตทันใจไมได
ก็ฝากทานผูบริหาร ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล
นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ
ขอบคุณครับทานประธาน
เรื่อง ญัตติที่ 7/2560 เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําไปตั้ง
จายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) เปนสิ่งที่ดีครับทานประธาน ทานมองไป
เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเด็ก ซึ่งเราจะตองมีที่กีดกั้นมีบริเวณ เปนอาณา
บริเวณใหมันดูแลไดงายขึ้น ผมเองก็ตองเรียนดวยความเคารพ เพราะโครงการนี้
ปรับลดโครงการ L E D ออกไป 500,000 บาท เปนโครงการที่ไดนํามาจาก
โครงการแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ.2559-2561 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ซึ่งเดิมเรามี
พื้นที่ ที่จะกอสรางติดหลอด LED บริเวณถนนสมาทบํารุง ถนนราชธุกิจ ถนน
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ประชาพัฒนา จํานวน 52 โคม โครงการนี้ก็ไดยกเลิกไป เพราะทานผูบริหารได
มองถึงความปลอดภัยแกเด็กและเยาวชน ผมเห็นดีดวย แตถนนที่ผมกลาวไวนั้นถา
ติดตั้งตามโครงการก็จะเพิ่มความปลอดภัยในแสงสวางในการสัญจรในเวลา
กลางคืน ผมคงตองฝากทานหลังจากทานไดปรับลดโครงการนี้แลว ก็ลองดูถนนที่
ผมกลาวไปทั้ง 3 เสนทางนั้น ทานจะเพิ่มความสวางอยางไร เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของพี่นองประชาชน และผูสัญจรในเวลากลางคืนคอยสวาง ที่จะตองมา
เดินทําการคาจับจายซื้อสินคาในตลาดกอนสวาง ผมฝากทานนะครับ อีกอยางที่ผม
ตองเรียนทานวาสถานที่ ที่ทานจะกอสรางทานไมไดยื่นแบบใหทานสมาชิกไดทราบ
ถึงวัสดุที่ทานจะใชก็ขอใหแนบในรายละเอียดนี้เลยนะครับในการประชุม อยางนอย
สมาชิกก็จะไดทราบในเนื้อหาวัสดุที่ทานจัดซื้อเพื่อความสบายใจในงบประมาณที่
ทานจะโอน ที่ทานกอสรางก็ฝากทานผูบริหารไดดูแลในเรื่องนี้นะครับ ผมเองก็คง
เห็นดีดวยกับความปลอดภัยของเด็กเยาวชนนะครับ ก็ขอบพระคุณมากครับผม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานรองจิระบูรณ
ปญญารัตนวงศ คะ

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และ
รองนายกเทศมนตรีฯ ผูสังเกตุการณทุกทาน ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผมตองขอขอบคุณทาน
รักษาราชการแทนนายกฯ สมาชิกทุกทานที่ใหคําแนะนําที่ดีดี ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เรื่อง
หลอดไฟ LED ที่ทาน ชานล ธนระพีโชติ ผมก็จะใหเจาหนาที่ออกไปสํารวจ ก็
ขอขอบคุณทานสมาชิกที่แนะนํา เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนานะครับ ที่เราไมได
แจงไวเพราะเราไดงบมาจากกรมมาจากสวนกลางเขาใหเปนอาหารเทานั้นเอง เราก็
ยังขาดพวกเครื่องทําความเย็น และอยางอื่นของลูกหลานเรา เราไดเปนอาคาร
เปลา เรื่องความเดือดรอนตางๆทางผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ เรื่องความปลอดภัย
ของพี่นอง เรื่องตนไมผมไดปรึกษาหารือกับทางคณะผูบริหารและทางทานรองปลัด
วาในวันครบรอบ 36 ป เทศบาลเมืองบานไผทานสมาชิกออกไปปลูกคนละตนเพื่อ
เปนสัญญลักษณของแตละทานจะดีหรือไม ก็ตองขอบคุณ ทานภานุมาศ หลามณี
ทานนพดล พลภูเขียว เวลารอนก็รอนมาก ถาเราจะปลูกตอนนี้ก็กลัวเพราะลมแรง
มากกลัวตนไมจะลม เพราะรากแกวบางครั้งตองใชเวลานาน การปลูกใน
ครั้งนี้เราก็จะใหทุกคนมีสวนรวม เชน ประธานชุมชน ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกทานไปปลูกคนละตน 2 ตน และก็ติดชื่อพรอม เพื่อเปนเกียรติประวัติของ
เทศบาลเมืองบานไผเพื่อเปนเกียรติประวัติของทานสมาชิก เพื่อผลักดัน
งบประมาณ เราไดงบประมาณมาสรางอาคารนี้ประมาณ 1.8 ลานบาท ไดแคตัว
อาคารเทานั้นเอง อุปกรณไมมีเลยนะครับ ก็ไมไดนิ่งนอนใจ ขอขอบคุณทานสมาชิก
ที่ไดใหคําแนะนํามา เย็นนี้ผมจะใหทางกองชางออกไปสํารวจหลอดไฟ เรียนใหพี่
นองชาวตลาดไดรับทราบอันไหนดับ เราก็มาแกไขใหใชได ทางอําเภอ ทางตํารวจ
ก็ไดประสานกันตลอดเวลา เรื่องความปลอดภัยของพี่นอง ก็ขอขอบคุณทาน
สมาชิกครับ ขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญรองนริศ อินทรกําแหง คะ

นายนริศ อินทรกําแหง กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูรวม
รองนายกเทศมนตรีฯ สังเกตการณทุกทาน ผูตัวแทนทั้ง 2 หนวยงาน ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน
รากฐานการกอสรางคืออิฐ รากฐานชีวิต คือการศึกษา การสรางคุณภาพชีวิต
ใหกับคนในชาติเปนเรื่องสําคัญผมตองขอบคุณที่ทานไดใหคําแนะนําเปนอยางดี
จากทุกทาน ฝายบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
ที่ทําหนาที่ในขณะนี้ ซึ่งทานไดเห็นความสําคัญไดตอเติมกับสิ่งที่เราไดมา อดีตเรา
ทราบกันอยูแลว ผมเคยเลาใหกับพี่นองสมาชิกทุกทานไดทราบวา การจัดการ
ศึกษาที่ผานมา ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเราอยูกับศูนยสุขภาพ ศูนยสุขภาพประเมินก็
ไมผาน เวลาประเมินมาตรฐานเด็กก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรค การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาก็ไมผาน โชคดีที่หมอออยที่ประจําการอยูที่ศูนยสุขภาพก็พยายามที่จะ
ดําเนินการในการยายศูนยสุขภาพออกเหมือนกัน ผมก็ไดชวยประสานงานทางเขต
เขตก็ใหพื้นที่บริเวณโรงเรียนบานเกิ้ง ที่ตรงนั้นไดขาววาจะไดงบจากสํานักรัฐมนตรี
เปนจํานวนเงิน 2.2 ลานบาท ในการกอสรางศูนยสุขภาพตอไปแตเงินยังไมมา เรา
โชคดีที่งบประมาณมาที่จังหวัดขอนแกน ใหสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดขอนแกน แตคนที่ขอไปนั้นไมมีที่ดินกอสราง ก็เลยถือวาเปนความโชคดีของ
เราที่เราจะยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กพอดี ก็เลยไดงบประมาณมาตามที่
ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ แจงใหทราบนะครับ ไดมาสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่กอสรางในขณะนี้ แลวก็จะเริ่มยายเด็กไปในปการศึกษานี้ กรณี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยาย ศูนยสุขภาพยาย ตรงนั้นก็จะเปนที่วางเปลา เราตองมา
ชวยกันคิดวาจะทําอะไรใชใหเกิดประโยชน ก็ตองขอความกรุณาจากทาน
ประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดใหคําแนะนําเพื่อที่จะใหเราไดสรางสิ่งที่ดี
มีประโยชนกับชาวบานเกิ้ง ที่อยูในเขตเทศบาลเมืองบานไผของเราตอไป สําหรับ
ความหวงใยที่ทานมี ไมวาจะเปนเรื่องของการดูแลใหรมเงากับเด็ก การสราภูมิทัศน
ดวยการปลูกตนไม มีอยูในแผนแนนอนตามที่ทานรักษาราชการแทนนายกชี้แจงไป
เมื่อสักครู และในวันพืชมงคลเราก็จะไปรวมกันปลูกตนไม วันสําคัญอะไรทั้งหลาย
หรือมีโอกาสเมื่อไรเราก็จะชวนกันไปปลูก โชคดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทานเลขาสภา
ชั่วคราวที่นั่งอยูขางหนาเรารองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ ทานดูแลกองการศึกษา
เอาใจใสเปนอยางดี ดูแลกองชาง ทานก็ไดใหกองชางไปเกรดพื้นที่แลวนะครับ
เพื่อที่จะทําการปลูกตนไม และไดมีการวางแผน ในการติดตั้งพัดลมเพื่อบรรเทา
ความรอน ติดตั้งผามาน ติดตั้งมุงลวดเพื่อปองกันสิ่งที่อาจจะเปนอันตรายที่เวลา
เด็กหลับนอน ปองกันเชื้อโรคที่จะมาจากยุง เรียนใหทราบแผนที่แบบจัดสรางรั้ว
ตามที่ทานสมาชิกไดใหคําแนะนํานั้นเราจะนําใหทานดูในโอกาสตอไป เพราะทาง
เลขาสภาชั่วคราวไดใหทางกองชางชวยดําเนินการ เมื่อเราเขาสูแบบงานเรียบรอย
มันเปนเรื่องเรงรัดอยางรวดเร็ว ก็จะรีบดําเนินการใหทานไดเห็น และภาพลักษณที่
จะเกิดขึ้น ณ ศูนยแหงนี้เราควรตองไปรวมในพิธีเปดเชิญไวลวงหนาทุกทานครับ
ขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะเชิญรองนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ

นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูรวม
รองนายกเทศมนตรีฯ
สังเกตการณทุกทาน ผมขอเสริมเพิ่มเติมที่ทานรองจิระบูรณ ไดเอยไวนะครับ
ตามที่ทานสมาชิกไดใหคําเสนอแนะไว เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟาแสงสวางที่
ถนนสมาทบํารุง ก็ตองขอกราบเรียนนะครับโดยเฉพาะทาน ชานล นะครับ ทาง
ผูบริหารและผูเกี่ยวของตระหนักถึงความปลอดภัยและทรัพยสินของพี่นอง
ประชาชน ในเรื่องของการจราจรก็ดี ยานพาหนะในยามค่ําคืนก็ตองเรียนนะครับวา
วันนี้คณะผูบริหารก็ไดเตรียมแผนงานรองรับ ที่จะมีการจัดระเบียบในสวนของทาง
พี่นองเราที่มาคามาขายตั้งแตชวง 4 ทุมจนถึงสวาง ไมวาจะเปนถนนราษฏรนุกุล
ถนนสมาทบํารุง ทั้งสายนะครับชวง4 ทุม จะมีพี่นองนอกเขตนํารถกระบะบาง
ยานพาหนะมาซื้อสิ้นคาผักทุกอยางเพื่อจะนําไปขายรอบนอก ปรากฏวาการจัด
ระเบียบจราจรในยามที่ผมกลาวสวนใหญจะจอดกันไมเปนระเบียบ ก็จะมีปญหา
หลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องการจราจร การเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะถาเกิดอัคคีภัย
ก็จะมีปญหาในการที่จะไประงับเหตุ รถดับเพลิงก็จะเขาพื้นที่ไมได ตอนนี้ยกราง
แผนการเรียบรอยแลวก็จะเชิญผูที่เกี่ยวของเขามาประชุมซึ่งตอนนี้ก็ตองขอยินดีกับ
ทางผูกํากับสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ ทานจํารัส จันแดง และคณะผูบริหาร
เทศบาลเมืองบานไผก็ไดใสใจในเรื่องนี้ ตอนนี้เราก็ตั้งเปนของคณะรูปกรรมการ ทุก
ภาคสวนทานรองจิระบูรณ ก็ไดมอบหมายใหผมไปกํากับดูแลในสวนนี้ รวมกับทาง
องคกรที่เกี่ยวของก็คงจะนําเรียนทานตอไป สวนเรื่องของไฟฟาสาธารณะอันนี้เรา
ปฏิเสธไมไดนะวาอุปกรณที่เราใชขออนุญาตเรียนนะครับ วาสวนถนน 4 เลน ถนน
เจนจบทิศที่มาเทศบาลโครงการนี้นะครับ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะนะครับ ติดตั้งมา
ตั้งแต พ.ศ.2536 ทั้งโคมทั้งเสาถานับถึงวันนี้ก็ประมาณ 30 ปนะครับ ดังนั้น
ประสิทธิภาพในการใชงานก็มีปญหา โดยเฉพาะโครงการ LED ถือวาเปนหลอด
ประหยัดไฟและอายุการใชงานก็ยาว เราไดประสานไปทางไฟฟาเราใชไฟฟา
สาธารณะในเขตของผูใชไฟรวม ซึ่งการไฟฟาจะใหเราใชได40/60% ของผูใชไฟ
โดยรวมทั้งเขตเทศบาลตอนนี้เราก็ใชอยูประมาณ 8 % เพราะฉะนั้น โครงการที่จะ
ขยายเขตไฟก็ดีหรือไฟสาธารณะทั่วเมืองตามถนนสายหลักๆ เราก็ยังสามารถติดตั้ง
ตรงนี้ได ถือวาเมืองบานไผเราพรอมพัฒนาไปในทุกๆดาน ทานรองจิระบูรณก็ไดนํา
เรียนแลววา ในวันที่ 22 ที่ผานมาไดไปติดตามในเรื่องของรถไฟรางคู ซึ่งของเดิม
เราจะไดเปนบันได ซึ่งทานแจงวาตอนนี้มีผูอายุนอยลง ผูสูงอายุมากขึ้น ถาไมมี
บันไดเลื่อนมารองรับ ขึ้นบันไดความสูง 6 เมตร ลองคิดดูเพราะฉะนั้นการ
ขับเคลื่อนในทุกๆดานไปพรอมๆกันก็คงจะเปนภารกิจของพวกเราทุกๆคน ก็ตอง
ฝากทานประธานสภา และทานสมาชิกชวยกันขับเคลื่อนโครงการที่เปนประโยชน
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เราจะไดระดมมันสมองเพื่อพัฒนาบานเมืองของเราตอไป เราก็จะจูงมือไปพรอมกัน
รวมทั้งประธานชุมชนและผูเกี่ยวของนะครับ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมแคนี้ครับ
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

คณะผูบริหารก็ไดอภิปรายชี้แจงทั้ง 3 ทานแลว ดิฉัน จะขอมติที่
ประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติญัตติที่ 7/2560 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขอ
อนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําไปตั้ง
จายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) กรุณายกมือขึ้นคะ

อนุมัติเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติที่ 8/2560 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
เปนรายการใหม
(สํานักปลัดเทศบาล)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติที่ 8/2560 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล ง
บประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม(สํานักปลัดเทศบาล)
ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อขอ
อนุมัตโิ อนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป
งบลงทุน คาครุภัณฑ รวม 3 รายการ เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ ได
คัดเลือกและรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร ตําแหนง รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 2 ตําแหนง แทนตําแหนงที่วาง
ประกอบกับเทศบาลจะตองดําเนินการบันทึกขอมูลบุคลากรทองถิ่น ตามโครงการ
จัดตั้งศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ระยะที่ 1 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1370 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดย
จะตองจัดเตรียมระบบการประมวลผล ดานครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ประมวลผลเพื่อรองรับการใชงานระบบดังกลาว และมีครุภัณฑบางประเภท
ที่ใชงานมาเปนเวลานาน เกิดชํารุดและเสียคาซอมแซมบอยครั้ง ขณะเดียวกัน
ครุภัณฑบางประเภทมีไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ
ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้
โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
รวม 151,100 บาท
คาครุภัณฑ
รวม 151,100 บาท
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ครุภัณฑสํานักงาน
-โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ สําหรับตําแหนง รองปลัดเทศบาล
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 17,500.- บาท รวมเปนเงิน 35,000 บาท เนื่องจาก
ครุภัณฑที่จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ตามยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 11
หนาที่ 23 โครงการที่ 2)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกจํานวน 21,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
ระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 1 เครื่อง โดยขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11
หนาที่ 18 โครงการที่ 2)
-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 44,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) สําหรับตําแหนง
รองปลัดเทศบาล จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ทายนี้ โดยขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11
หนาที่ 18 โครงการที่ 2)
-โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 23,700 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับใชปฏิบัติงานตําแหนง
รองปลัดเทศบาล และงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 3 เครื่อง โดยขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11
หนาที่ 18 โครงการที่ 2)
-โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 17,400 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1
KVA สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ตําแหนง รองปลัดเทศบาล และงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 เครื่อง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้ โดยขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑราคา
พื้นฐานคอมพิวเตอร (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (จากแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 11 หนาที่ 18 โครงการที่ 2)
ครุภัณฑการเกษตร
-โครงการจัดซื้อเครื่องปมน้ํา จํานวน 10,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องปมน้ําแรงดันคงที่ ขนาดไมนอยกวา 350 วัตต
มอเตอรขนาดไมนอยกวา 350 วัตต จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑที่
จัดซื้อไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 หนาที่ 19 โครงการที่ 1)
รวม 3 ประเภท เปนเงินทั้งสิ้น 151,100 บาท
(หนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน
- งบประมาณตั้งไว 7,085,600.- บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ
3,787,618.- บาท จึงขออนุมัติโอนลด จํานวน 151,100 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,636,518 บาท
รวม 1 ประเภท เปนเงินทั้งสิ้น 151,100 บาท
(หนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)
เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น"
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
นิวัฒน ปลั่งศิริ
(นายนิวัฒน ปลั่งศิริ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
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มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะเชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ คะ

ประธานสภาเทศบาล
นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชน
ทั้ง 39 ชุมชน ญัตติที่ 8/2560 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
เปนรายการใหม (สํานักปลัดเทศบาล) โอนไปจากหมวดเงินเดือนประจํา
151,100 บาท เพื่อไปจายเปนคาครุภณ
ั ฑตามรายละเอียดที่ทานรอง
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ทานนิวัฒน ปลั่งศิริ ไดอานรายละเอียด ผมคงไมอาน
ในเนื้อหาและรายละเอียด สิ่งที่ผมมีความไมกระจาง อาจจะตองใหทานผูบริหารได
ชี้แจงเพิ่มเติม ในเรื่องของการปรับลด เพื่อโอนไปจายเปนคาครุภัณฑ ในหมวด
เงินเดือน โดยเฉพาะฝายประจําของเงินนั้น เมื่อปงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติตั้งไว 7,085,600 บาท ซึ่งขณะนี้งบประมาณคงเหลือที่
3,787,618 บาท ทานประธานครับ สิ่งที่ผมยังไมกระจางนั้นการจัดทํา
งบประมาณเทศบัญญัติในแตละป การประมาณการในเรื่องของเงินเดือน
โดยเฉพาะ ผมใชคําวาหนึ่งเดือนฝายประจําตามประมาณการนั้น เราจะตั้งจาก
ตําแหนงที่มีอยู ณ ปจจุบันของทุกกองฝาย เราจะตั้งงบประมาณก็คือ ประมาณจาก
เงินเดือนของแตละบุคคล เพื่อตั้งขึ้นมาการตั้งขึ้นมานั้น ผมมองอยางนี้ครับทาน
ที่ผานมาเราไมทราบ ผมก็ไมทราบ สมาชิกทุกคนก็คงไมทราบ แตละทานมี
เงินเดือนเทาไร แตถาประมาณการในสวนของกองฝายสํานักปลัดภาพรวม
คือ 7 ลานกวาบาท นั้นแสดงวาประมาณการที่ใกลเคียงกับเงินเดือนฝายประจําที่
จะตองไดรับในป พ.ศ.2560 นี้ แตวันนี้มีการปรับลด 151,100 บาท นั้นก็แสดง
วาการตั้งงบประมาณนั้น เกินออกไปหรือความเขาใจของผมเจาหนาที่
กองฝายของสํานักปลัด มีการโอนยายไป ถาโอนยายแสดงวาเงินเดือนที่ทานตั้งไว
นั้นไมมีการ จายสําหรับคนที่โอนยายไป ผลกระทบกรณีที่โอนยายออกไปแต
ณ วันนี้มีการโอนยายเขามาในสํานักปลัด ผมตั้งขอสังเกตวาการปรับลดในอัตรา
เงินเดือนประจําลงนี้ แสดงวาเราประมาณการเอาไวสูงกวาความเปนจริง จาก
เงินเดือนที่จะตองจายจริง ผมเรียนทานประธานดวยความเคารพ ถาตั้งงบประมาณ
เอาไวอยางนี้ทุกกองฝายในเรื่องของหมวดเงินเดือน โดยเฉพาะฝายประจําก็จะไป
เบียดบังในเรื่องของงบประมาณที่เหลือ ที่สามารถมาลงในทองถิ่น ไมวาจะเปน
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่จะอํานวยความสะดวกใหกับทองถิ่นใหกับชุมชนได ผม
เองไมกระจางในเรื่องงบประมาณ ขอเรียนทานประธานดวยความเคารพผาน
คณะผูบริหาร ใหชี้แจงใหทราบวาทานปรับลดจากเงินเดือนประจํานี้ แสดงใหเห็น
วาทานตั้งไวเกินจากปงบประมาณที่จะตองจายจริง เกินไปอยางมาก ฝากทานที่
ประชุมสภาแหงนี้ไดพิจารณาการตั้งงบประมาณตางๆ ขอใหตั้งเทียบกับสวน
เงินเดือนที่จะจายออกไปจริง สวนที่เหลือนั้นสามารถที่จะไปจัดเปนโครงสราง
พื้นฐาน หรือโครงการที่จะเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนใหมากที่สุด ผมเรียน
ดวยความเคารพครับทาน ทุกอยางมีที่มาที่ไปของงบประมาณนั้น ตองใกลเคียงกัน
ใหมากที่สุด ผมเองก็ไมทราบแตละทานมีเงินเดือนเทาไร เงินคาตอบแทนตําแหนง
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เทาไร แตประมาณการที่เหลือออกมาอยางนี้ แสดงวาทานจะโอนยายพนักงาน
ออกไปแลวผลกระทบจะตามมาวา เรื่องอัตรากําลังที่มีอยูนี้จะมีผลกระทบ 3ป
5ป หรือไม เรียนเพื่อความเคารพนะครับทาน ใหทานชี้แจงดวย แสดงวาทานจะไม
รับโอนยายเขามาอีกแลวในสวนของสํานักปลัด ถึงตองปรับลดเงินเดือนลงไป
นะครับ ฝากชี้แจงเรื่องนี้ดวย กอนที่จะผานสภานี้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ ทานมองวา
เปนเรื่องของความจําเปนที่จะตองซื้อ เรียนดวยความเคารพวาสิ่งไหนที่ชํารุดทาน
ซื้อไดครับ จัดสรรได ขอใหเกิดประโยชนมากที่สุด ผมเรียนดวยความเคารพอีก
ครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะเชิญ ทาน ปญญา บัวแสง คะ

ประธานสภาเทศบาล
นายปญญา บัวแสง เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู
บริหาร และผูรวมสังเกตการณทุกทาน เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ คอมพิวเตอร
ซื้อเถอะครับ ถาเปนความจําเปนในการใชงานของเจาหนาที่ ทานรองปลัดเทศบาล
ทั้ง 2 ทาน แลวก็ตองซื้อที่ทันสมัย ซื้อแลวตองนํามาใชประโยชนอยางคุมคา และ
เครื่องปนไฟซื้อเถอะครับ เพราะเราตองออกนอกสถานที่บางสถานที่อาจจะไมมี
ไฟฟาก็จะไดใชงานไดนะครับ สนับสนุนครับ ขอบคุณครับ
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ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะเชิญทาน สงศักดิ์ เกียรติปกรณ
คะ

นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ขอบคุณครับทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่จะอภิปรายเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตางๆนั้น ไมขัดของเหมือนกับ
ทานปญญา บัวแสง ผมเห็นดีดวย แตก็เกิดความกังวลแตจริงๆคือความหวงใย
มากกวา หวงใยตรงที่วาถาเปนหมวดอื่นจะไมหวงเลยครับ ผมเปนศิษยเกาของ
เทศบาลเมืองบานไผ มีหนาที่เปนพนักงานขับรถทําหนาที่ทุกอยาง ถายภาพ ทั้ง
ประชาสัมพันธ และสุดทายเปนเทศกิจ มีความหวงใยมากครับเพราะคาตอบแทน
พนักงานประจํา ที่ทานบอกวาโอนยายไป เชน คุณอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล
คุณประเสริฐ ไชยศรี ก็คงจะคิดเหมือน ทานชานล ธนระพีโชติ แลวที่โอนยายมา
ตําแหนงใหญกวา รองปลัดเทศบาล 2 ทาน ผูอํานวยการกองการศึกษา 1 ทาน
ตําแหนงใหญเงินเดือนก็ตองมากกวา ผมเกรงวาเงินจะไมพอใชจาย แลวก็ตองไป
เปลี่ยนคําชี้แจงอีก โอนตรงนั้นตรงนี้มาอีก มันเปนระเบียบรูอยูวาทําได ตามจริงผม
วาจะถามแลวนะครับ แผนงานเคหะชุมชนยายขามกองแตผมไดรับคําชี้แจงกอน
อันนี้ก็เชนเดียวกันยายขามหมวดทําไมไมเอาหมวดครุภัณฑดวยกัน แตพอไดรับคํา
ชี้แจงถึงเขาใจวาเปนอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร ที่จะดําเนินการสิ่งใดก็ได ที่
เห็นวาสมควร ไดรับคําชี้แจงอยางนั้นก็เลยไมติดใจ ทานทําสิ่งที่ถูกตอง และสิ่งที่
เราภาคภูมิใจดวยกันมาตลอด ที่ขึ้นมาพูดเพราะความหวงใยไมตองไปหาเงิน
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ตรงนั้นไปหายืมเงินสะสมจายเปนเงินเดือนพนักงาน เพราะตอนนี้ก็ตองไปถึงเดือน
ตุลาคม ก็ตองเปน พฤศจิกายน ธันวาคม อีกกวาไมพอจาย เศรษฐกิจทุกวันนี้ก็
เพิ่มขึ้นมากคาใชจายอะไรตางๆ ไมอยากใหคางเงินเดือนพนักงานประจํา เพราะ
ความหวงใยเทานั้นครับ ขอบคุณครับ
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เชิญคณะผูบริหารอภิปรายคะ เชิญทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ

ประธานสภาเทศบาล
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธาน ทานสมาชิกเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธาน
รองนายกเทศมนตรีฯ ชุมชนทั้ง 39 ชุมชน
ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่มีความหวงใยเรื่องการใชจาย
รักษาราชการแทนนายกฯ งบประมาณปญหาก็คือ 1 ที่จะเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบวาเรื่องการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรนี้สวนมากเราจะซื้อคอมพิวเตอรประจําโตะ แตเราจะซื้อเปนโนตบุค
ปญหาที่เกิดขึ้นมาคือ วันนั้นประธานศาลรัฐธรรมนูญจังหวัดขอนแกนไดมาดูไซค
ขยะเทศบาลเมืองบานไผเรา ที่พี่นองประชาชนเราเดือดรอนไดรองเรียนมา ทานก็
เลยใชสถานที่เทศบาลเมืองบานไผเรา เปนที่พิมพสํานวนเพื่อเปนการสรุปเพื่อตรวจ
พรอมทาน ศรีสุวรรณ ปญญา ที่ไดรองเรียนในเรื่องกลิ่น ผมก็ไดไปพรอมคณะ
ผูอํานวยกอง รองปลัด สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นไมไดมาจากกองขยะของเรา แตมาจาก
กากเบียร กลิ่นมันสําปะหลัง ทานไดเดินดูรอบๆภายในหมูบาน กลิ่นไมไดมาจาก
กองขยะของเรา ทานก็ไมไดนําโนตบุคมาใหทางเทศบาลชวยจัดหาให เพื่อที่จะ
พิมพสํานวน เลยเปนที่มาที่ไปในการที่จะจัดซื้อโนตบุคเพื่อมาบริการและใชในที่
ตางๆไดในการประชุมปรึกษาหารือไมตองนําเอกสารไปเราสามารถพิมพในโนตบุค
ไดเลยที่มาที่ไปที่จะตองซื้อคอมพิวเตอรนะครับ เรื่องเงินเดือนเราไดตั้งกันไว
หมดแลวเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเรายังไมมีการโอนยายนะครับ ใครจะมาก็ตองไป
สอบที่สวนกลางยังไมรูวาจะเริ่มสอบตอนไหน เพราะทางรัฐบาลใชมาตรา 44 ใน
การสอบเลื่อนระดับ เรียนใหพี่นองไดรับทราบเงินที่ไดโอนมาทางคณะผูบริหาร
ไมใหเกิดปญหาขึ้นแนนอน เรื่องเงินเดือนพนักงานทางคณะผูบริหารไดกําชับไว
ไมใหมีปญหาแน ไดกําชับกับทางกองคลังวาอยาใหมีปญหากับเงินเดือนพนักงานก็
จะทําใหดีที่สุดนะครับ เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบวาพนักงานที่ไดยายไปก็คือ
จาเอกกมล สงวนญาติ ยายไปอยูโนนศิลา คุณยุพารัตน ที่ยายไปอยูทาพระ เพราะ
การโอนยายเลื่อนตําแหนงตอนนี้ไมสามารถที่จะรับไดเลย ตองมาจากสวนกลาง
อยางเดียว เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบและทานประธานชุมชน ขอขอบคุณครับ
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จะขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ เลยนะคะ สมาชิกทานใดอนุมัติ
เรื่อง ญัตติที่ 8/2560 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม(สํานักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือขึ้นคะ

มติที่ประชุม

อนุมัติเปนเอกฉันท
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ในระเบียบวาระอื่นๆ ดิฉันอยากใหสมาชิกทุกทานพูดอยูในกรอบดวย
ประธานสภาเทศบาล
นะคะ ไมกลาวถึงบุคคลภายนอก ใครมีอะไรก็ถามคณะผูบริหารไดมี ทานใดจะ
อ
ภิปรายในระเบียบวาระอื่น ๆ ขอเชิญทาน สงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารสําหรับวาระอื่นๆ ไดพูดคุยกับผูที่เกี่ยวของ ไมใชเรื่องอภิปราย เปนเรื่องที่
แนะนํา และขอคําตอบจากคณะผูบริหาร เรื่องประกาศเสียงตามสายเห็นประกาศ
ที่ถนนคนเดิน ระหวางวันที่ 27 -31 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับกองการศึกษาบอก
วาจะมีการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเซปกตระกรอเพื่อประชาชนงบประมาณ
1 แสนบาท พอถึงวันที่ 27 มีนาคม 60 ก็ไดไปที่วาการอําเภอไปสอบถามดูวามี
การแขงขันที่สนามไหน อันนี้คําถามหนึ่ง คําถามที่ 2 ครับทาน
สืบเนื่องมาจากเมื่อปที่แลว ก็ไดมีการอภิปรายขออนุญาตทานประทานนะครับเปน
เอกสารทางเทศบาลเมืองบานไผเรา ขออนุญาตนําไปใหทานประธานสภาดูนะครับ
วาผมพูดตามตัวหนังสือ มาดูหนาที่ 10 ครับทานประธานหนังสือพิมพเสียงเมืองไผ
การเรียนรูภาษาอาเซียนประจําเดือน มกราคม ดวยคําวาดูแลตัวเองนะ ภาษาไทย
ใชคําอะไรครับ ก็ตองดูแลตัวเองใชไมครับ อันนี้บอกวาหิว เปนหนังสือพิมพ
เผยแพรไปทั่วไมเฉพาะชุมชนแตไปทั่วทุกเทศบาลที่ดูในจังหวัดขอนแกน และ
ภาษาลาวก็ยังเปนเหมือนเดิมอยู คําวาหิวเชนเดียวกันภาษลาวตองบอกวา
ยากเขาแลว อันนี้ผิดนะครับภาษาอื่นผมจะไมพูดผมอยากใหแกไขครับตรงนี้
อยางเชนเมื่อปที่แลวที่อภิปรายไว คําวาสนามบินผมไดอภิปรายไวแลว แตบอกวา
อากาศรอน เปนภาษลาวก็อากาศฮอน พอมาเดือนมีนาคมไมมีภาษาอาเซียน
นะครับผมขอฝากดวย ใหดําเนินการแกไขในสวนนี้บรรณาธิการตางๆ มันเสียชื่อไป
ถึงบรรณาธิการ ผมมีเอกสารหลักฐานพรอม สําหรับเรื่องที่ 3 ผมก็อยากฝากถึง
คณะผูบริหารเกี่ยวกับรถสุขาในเมื่อเราตรวจรับแลว ดําเนินการแลวรอปาย
ทะเบียนเพื่อจะจายเงิน ก็ควรไปเก็บรักษาไวในที่ ที่เหมาะสม เพราะตอนนี้จอด
ตากแดด เงิน 5 ลานกวา เอามาจอดตากแดดตองคิดถึงหลักความคุมคา ศูนย
ดับเพลิงหนวย2 ก็มี หนวย3 ก็มีนําไปจอดตรงนั้นก็ไดนําไปจอดใหเหมาะสมเพื่อ
การรักษาความสะดวกใหยึดถึงหลักความคุมคา ไมใชจัดซื้อแลวก็แลวไป และขอ
อนุญาตทานผูอํานวยการกองคลังไมไดขัดของอยางอื่น วาจะถามวารถสุขายี่หอ
อะไรราคารูแลว ไมเห็นมียี่หอตามจริงแลวรถตองมียี่หอ ผมไปไหวพระบรมศพรถ
สุขา 4 ลานกวาใหญกวาของเรา อยากทราบหลักความคุมคา เก็บรักษาดวยครับ
เงิน 5ลาน ดูแลใหดีใหเกิดประโยชนสิ่งที่ตามมาจะตามมาหมด การชํารุดซอมแซม
การดูแลตางๆน้ํามันคนขับผูดูแลทําความสะอาด ก็ตองมีตามมามันไมจบแคนี้
ดังนั้น จึงอยากฝากใหคณะผูบริหารหาที่จอดใหเหมาะสม ดวยความหวงใยเงินภาษี
พี่นองประชาชนผมเหมือนกัน โดยเฉพาะคาไฟฟา น้ําประปา คาอะไรตางก็ขอ
ความกรุณาจากทาน ผมพูดคําเดี่ยวกับเงิน 5.4ลาน หลักความคุมคาไมมีครับ
ขอบคุณครับทานประธาน
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นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล ทานทองถิ่นอําเภอ ทานตัวแทนผูกํากับสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ
ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผมก็จะกลาวตอทายกับ ทานสงศักดิ์
เกียรติปกรณ ในเรื่องรถสุขา วันนั้นผมก็ไดเจอกับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกนก็
ไดเรียนถามวารถสุขาเปนอยางไร ทานก็บอกวาดีครับมีหองน้ําทั้งหมด 6 หองครับ
แตไมมีแอร มีขอเสียอยูคือวาถามีคนไปทําธุระสวนตัวในหอง แลวถาเกิดมีหองใด
หนึ่งใชอยู อีก 5 หองตองรอนะครับก็ไมไหวนะครับอยางนี้ อีกเรื่อง ก็คือวาตกเย็น
มาชวง 3 -4 ทุม ผมขับรถดูเมืองก็เรียบรอยดีสะอาด แตมีบางอยางที่รอดหูรอดตา
คณะผูบริหาร ถนนจากประมิดไปถึงสามแยกหมวยแหนมสด จะมีรถขยะทีจ่ ะไปขน
ที่ตลาด เพราะรถขยะเขาไปในตลาดไมไดกลิ่นแรง ผมเห็นการคัดแยกขยะโดยการ
เทลงพื้นถนน น้ําขยะก็ไหลลงถนนทําใหกลิ่นเหม็น ผมรูดีวาเจาหนาที่เทขยะ
ตรงไหน เวลาขับรถผานบริเวณนั้นตองกั้นหายใจนะครับ ก็ไดไปปรึกษากับ
ทานนิวัฒน ปลั่งศิริ นอกรอบเพราะทานดูแลเรื่องนี้ ทานนิวัฒน ก็จะรีบดําเนินการ
ให ทุกสิ่งทุกอยางในเรื่องขยะในบานเราตอนนี้ก็สะอาดเรียบรอยดีครับ
ขอบคุณมากครับผม
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มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ
คะ

นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผมขออภิปรายตอเลยนะครับ จะไดตอเนื่อง แต
บางเรื่องก็ไมไดอภิปรายนะครับ จะขอตามในเนื้อของโครงการตางๆ ใน
เทศบัญญัติ ทานประธานขอตามในเรื่องแรกเลยนะครับ ในเทศบัญญัติป
พ.ศ.2560 ในหมวดของกองการศึกษา ผมไดอภิปรายไว ในการผานเทศบัญญัติ
โดยเฉพาะชวงนี้เปนชวงปดเทอมกอนที่จะเปดเทอม ก็คงเปนเรื่องของอัตราครู
วาจางในเทศบัญญัตินั้น ผมเคยเรียนถามในเรื่องของอัตราที่มีการปรับเพิ่มจาก 45
อัตราเปน 60 อัตรา เพิ่มขึ้น 15 อัตรา อยากทราบวาทางผูบริหาร ไดมีการ
ประกาศรับอันตรวาจางครู ที่จะมาสอนเด็กในเขตโรงเรียนเทศบาลบานไผ แลว
หรือยัง เราจะไดบุคคลากรที่มีคุณภาพมาถายทอดความรูใหกับเยาวชน ผมตอง
ตามเพราะวาผมไดถามในที่สภาแหงนี้ เมื่อครั้งที่แลวงบประมาณที่ตั้งเอาไวไดมีการ
ชี้แจงเบื้องตนจากทานผูบริหารไปแลวจํานวน 4 ลานกวาบาท นะครับทาน
โครงการนี้เราไดประกาศหรือยังชวยตอบดวยนะครับ ผมตามงานในเทศบัญญัติเรา
จะไดบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาถายทอดความรูใหกับเด็กผมตาม 1 เรื่องนะครับ
เรื่องที่ 2 ที่ผมตามเรื่องคลินิกฟนผมไดเรียนถามในที่สภาแหงนี้ในโครงการที่จะซื้อ
ยูนิคทําฟน 3 แสนบาท ผมตามนะครับเพราะวาเปนโครงการที่ดีผมเห็นดวยอยาง
มากเลยนะครับ ถาโครงการนี้สําเร็จเราไดประสานกับโรงพยาบาลแลวหรือยัง การ
ที่จะจัดซื้อคลินิกทําฟนเพื่อมาบริการใหพี่นองประชาชนไดรับบริการ ผมเองตอง
เรียนชี้แจงวาโครงการนี้ดีมากถาเราสามารถประสานกับโรงพยาบาล แลวสามารถ
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จัดหมอฟนมาดูแลในวันเวลา มันไมไดทุกวันแนนอนแตเปนวันที่เราสามารถ
ดําเนินการได มาดูแลไมตองเอาไกลแคขูดหินปูนได อุดฟนได ถอนฟนได สิ่งเหลานี้
ถาทําได โดยเฉพาะกองสาธารณสุขที่จะตองดูแล ผมเองก็ตองเรียนดวย
ความเคารพ ถาทําไดผมอาจจะไดไปใชบริการ เพราะผมไปขูดหินปูนที่ 500 1,000 บาทนะครับ แตถาเราทําที่นี้ไดอํานวยความสะดวกพี่นองประชาชนไดเรื่อง
ของสุขภาพฟน เปนเรื่องใหญนะครับเรียนดวยความเคารพ ผมตาม 2 เรื่อง ใน
เทศบัญญัติ สวนที่ผมคงตองคุยอีกเรื่องนะครับทาน เปนเรื่องที่ตองเรียนถามครับ
การชี้แจงเพราะวาผมเองก็ไมทราบวาจะเสร็จเมื่อไหร เสนถนนที่มีการขุดเจาะ
ปจจุบันนี้ที่ถามกันไปถามกันมา พี่นองถามผมวาเขาทําอะไรผมก็ตอบวาเปน
โครงการทอบําบัดน้ําเสีย 10 ลาน ถามวาเสร็จเมื่อไหรผมก็ไมทราบเหมือนกัน
เพราะผมพยายามหาปายอยู แตไมรูติดอยูตรงไหนไมเห็น ถาใครเห็นชวยบอกผม
ดวยผมจะไดชี้แจงพี่นองประชาชน เพราะตอนนี้การขุดเจาะเปนการขุดเจาะใน
บริเวณชุมชน ความสะดวกไมคอยมี เราตองทําความเขาใจกับพี่นองที่เขาใชถนน
นะครับทาน เรียนดวยความเคารพและโครงการนี้เราไดตั้งงบประมาณ โครงการที่
ปรึกษา 1.8 ลานบาท ไมทราบวาทางเทศบาลไดวาจางบริษัทที่ปรึกษามาดูแลใน
โครงการนี้หรือไม ถามีขอใหกําชับในการกอสรางใหทันกับกําหนดระยะเวลา อยา
ใหเหมือนที่ผานมาที่จะตองยกเลิกโครงการบริษัทเจาแรกไป ผมเรียนดวยความ
เคารพมันเปนโครงการใหญขอใหนั้นเปนกอสรางแลว สามารถบําบัดความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของน้ํา ตอไปนี้ทองที่รอบนอกมีการ
ถมที่นาตัวเองน้ําจะไมมีที่ไปจะทะลักเขาเมือง ตกเล็กตกนอยไมแนใจนะครับ
ตอไปนี้อาจจะทวมนะครับ เราตองไปศึกษาดูงานที่ระยองมาเมื่ออาทิตยที่แลวนี้เอง
ครับทาน เมื่อคืนผมดูขาวเดอะเนชั่นน้ําทวมระยองครับ ทวมจนจะทวมรถเลย
นะครับ เปนความโชคดีที่เราไปมากอนแลว ถาเกิดเปนชวงที่เราอยูที่นั้นก็คงลําบาก
เหมือนกันในการเดินทาง เพราะเราพึ่งออกมาจากระยอง ดังนั้น ผมฝากนะครับ
โครงการนี้ขอใหเปนโครงการที่เกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนมากที่สุด ในเรื่อง
ระบบน้ําขัง ฝากทานนะครับ อีกเรื่อง 1 คงไมหนีเรื่องรถสุขา รถสุขาผมตองเรียน
ดวยความเคารพ ในสภาแหงนี้ ทานครับโครงการที่มีการจัดซื้อสุขาเคลื่อนที่ตอง
เรียนในสภาแหงนี้อีกรอบวาไมผานสภาแหงนี้นะครับ สภาไมไดรับทราบ สมาชิก
ไมไดโหวตไมไดออกเสียง ไมไดเห็นชอบในการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่งบประมาณ
โครงการ 5.5 ลานบาท การที่คณะผูจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่คันนี้โดยการใชอํานาจ
การใชเงินรางวัลพิเศษ ซึ่งไมไดอยูในงบประมาณเทศบัญญัติ เปนเงินที่มาจากการ
ประกวดของเทศบาลจํานวน 10 ลานบาท โครงการนี้จัดซื้อจากแผนพัฒนา
3 ป พ.ศ.2559-2561 แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 นะครับทาน เปน
การใชอํานาจในการจัดซื้อ ทานครับผมขออนุญาตอาน ณ วันนี้หลายทานก็ยังไม
ทราบเลยวาโครงการนี้มีรายละเอียดของรถอยางไร เพราะไมผานสภาแมกระทั้ง
ผมเองถาไมยิบมาอานก็ไมรูวารถคันนี้มีคุณสมบัติโครงสรางอยางไร ผมขออนุญาต
สภานะครับ เปนเอกสารของเทศบาลแจกนะครับทาน นิดเดียวครับทานจะไดรูวา
รถคันนี้คุมหรือไมคุม ขออนุญาตครับเปนแผนจากหนา 18 โครงการ 5 โครงการ
ซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ รายละเอียดนะครับ จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ตัวรถชนิด
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6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 170 แรงมา มีหอง
พนักงานขับรถตอนหนา ภายในมีหองสุขาสําหรับอุจาระ จํานวนไมนอยกวา
6 หอง มีชองสําหรับปสสาวะสําหรับผูชายพรอมที่กันจํานวนไมนอยกวา 5 หอง
ติดตั้งระบบเทาชางชวยในการค้ํายันทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ซึ่งกระบอก
ไฮโดรลิกจะตองมีคุณภาพตามมาตรฐานผูผลิตภัณฑอุสาหกรรม ชุดหองสุขา
เคลื่อนที่เปนผลิตภัณฑที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ในขอบขายการบํารุงรักษาและซอมแซม อุปกรณทุกชนิดเปน
ของใหม ไมเคยใชงานมากอน โครงการนี้เขียนไวที่ 5.5 ลานบาท ทานประธาน
ครับผมฟงจากทานวัฒนาวุฒิ ขอเอยนามทาน 6 หองถาหองหนึ่งเขาที่เหลือ
5 หองใชงานไมได ผมเองก็ยังไมเขาใจ วาใชไมไดยังไง อันนี้ผมเรียนดวยความ
เคารพนะครับ เพราะ ณ วันนี้สมาชิกหลายทานก็ยังไมเคยเห็นขางในภายในรถ
อยากชมเหมือนกันนะครับถามีโอกาส หรือจะเปนหลังเลิกประชุม เรียนดวยความ
เคารพครับ 5.5 ลานบาท สภาพที่เห็นคุมคากับเงิน5.5 ลานบาทหรือไมเรียนดวย
ความเคารพครับทาน ผมอยากใหทานทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนวารถคันนี้
เอามาจอดตากแดดเหมือนทานสงศักดิ์ ไดกลาวไปแลว นับวันมันจะผุไดงายๆ เกิด
ความเสียหาย แมกระทั้งยางเปนยางใหม หรือป พ.ศ. อะไรการตากแดดนานไมดี
ระบบก็จะรวนไฮโดรลิกก็จะรวนเพราะความรอน ใหทานไดหาที่เก็บและการใช
ประโยชนนั้นก็ยังไมทราบเลยวาจะใชในธุรกรรมอะไร งานที่ไหน คุมหรือเปลาผม
ใชคํานี้ดีกวานะครับทานถา5.5 ลานที่ฟงมามีการปรับลดอยางไรไมทราบ เรียน
ทานผูบริหารไดชี้แจงนะครับ ผมเองหวงใยเพราะโครงการนี้เกิดขึ้นมาแลวความ
คุมคามันตองเกิดใหมากที่สุด ทําอยางไรพี่นองประชาชนถึงจะไดประโยชนจาก
งบประมาณแตละครั้ง ฝากไวในสวนนี้ ผมเองคงตองนําเรียนชี้แจง และขอฝากทาน
ตัวแทนสถานีตํารวจภูธรบานไผ วันนี้ทานไดมานั่งในหองประชุมนี้ผมเองก็ยังมีขอ
สงสัยเรื่องของ พรบ.20 วีรกรรมจะใชในเทศกาลสงกรานตหรือไม อยากไดรับการ
ชี้แจงบางสวนหรือถายังไงชี้แจงไดก็อยากใหชี้แจงเรื่องกระบะทายที่จะตองมีการ
บรรทุก บรรทุกไดหรือไมไดในเทศกาล ขบวนแหจะทําอยางไรถามันผิด พรบ.ใน
งานเทศกาลแหสงกรานต นะครับคงตองเรียนดวยความเคารพตามที่ผมฟงขาวก็
สับสนเหมือนกันจากทานนายกรัฐมนตรี เรื่อง พรบ.การจราจรฝากทานตัวแทน
สถานีตํารวจภูธรบานไผ ชี้แจงบางสวนก็ไดครับ ขอบคุณครับผม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานวัฒนาวุฒิ
ประธานสภาเทศบาล หอวิจิตร คะ
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร ขอบคุณครับทานประธานครับ ขอชี้แจงนิดหนึ่งครับที่ ทานชานล
สมาชิกสภาเทศบาล กลาวเมื่อสัครูนี้ ไมไดกลาววาการซื้อรถสุขาเคลื่อนที่นั้น เปนสมัยไหน สมัยที่แลว
หรือสมัยนี้ เทาที่ผมทราบคือสมัยนายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ บริหารที่เปน
นายกเทศมนตรีอยู เปนผูสั่งซื้อ ขอบคุณครับผม
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานบุญเหลือ
ประธานสภาเทศบาล เรื่องลือ คะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ทานประธานแจงวาใหอภิปรายใน
สภาเทศบาลอยางอภิปรายนอกเรื่อง ผมก็จะอภิปรายในเรื่องของเทศบาลของเรา
ผมอยูในสภามาก็ประมาณ 8 ป ก็เห็นไดวาสภาแหงนี้มีความสงบ ก็สงบมาได
ประมาณ 5-6 เดือนนี้นะครับ ที่ทางสมาชิกไดรับความเดือนรอนมา เดือดรอน
จริงๆนะครับที่ไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม 2 ครั้งนะครับ ก็ไดรับความ
ชวยเหลือจากทานนิวัฒน ปลั่งศิริ ก็ขอขอบคุณทาน ที่ชวยใหทางสมาชิกเดินทางไป
ดวยความเรียบรอย เวลาเดือดรอนมาก็ตองดูแลกันแบบนี้ละครับ คือน้ําใจของ
เทศบาลเรา คนบานไผไมทอดทิ้งกัน และผมก็ไดเดินทางไปศึกษาดูงานก็ไดรับ
ความรูจากเทศบาลที่จังหวัดระยองมาในเรื่องสุขภาพของสุนัขและแมว ก็เปน
ปญหาเหมือนกันนะครับเทศบาลเราเรื่องการทําหมัน และโรคพิษสุนัข แมว สุนัข
วันนั้นผมก็ไดจับแมววาจะทําหมัน แตบังเอิญยาหมดกอนเลยไมไดฉีด ฝากคณะ
ผูบริหารนะครับยาอยาใหขาด นี้คือการบริการพี่นองประชาชนที่แทจริงนะครับ
แนะนํากันนะครับ ที่มีการศึกษาดูงานผมวาดีจะไดมีอะไรมาปรึกษาหารือกัน
ขอขอบคุณผูบริหารอีกเรื่องนะครับ คือเรื่องไฟฟาที่ถนนแจงสนิทใชงานไดแลว ก็
ตองขอบคุณมากนะครับทันใจจริงๆ และแตละชุมชนเรานะครับ ซอยไหนที่ยังไมใช
การไมไดและยังไมไดทําอยางเชนชุมชนบานไผเกา ทานก็ไดไปทําให ขอขอบคุณ
และอีกเรื่องหนึ่งงานประเพณีทุกอยาง ก็ขอใหทานสมาชิกไดรับทราบดวยอยาง
งานสงกรานตประชุมสมาชิกก็ไมไดรับทราบไมไดเขามาประชุม ชาวบานก็ถามวา
สงกรานตปนี้เราทําแบบไหนขบวนแบบไหนผมก็ตอบไมได เพราะไมไดมาประชุม
ตามจริงตองมีการประชุมรวมกันขอฝากไวดวยนะครับ ฝากคณะผูบริหารวาจะมี
งานเกี่ยวกับงานประเพณีแจงใหทางสมาชิกไดรับทราบดวยนะครับ จะไดชี้แจงให
ชาวบานไดรับรู เพราะสมาชิกทําหนาที่เพื่อพี่นองประชาชนถามแลวตอบได
ฝากคณะผูบริหารไวดวยนะครับ และเทศบาลของเราเทศบาลใหญนะครับ ตามที่
ผมไปศึกษาดูงาน เทศบาลเราพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองแลว ก็ขอฝากคณะ
ผูบริหารดวยครับ ขอขอบคุณครับ
นายภานุมาศ หลามณี เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ขอขอบคุณทางคณะผูบริหารและทุกๆทาน
นะครับ ขอชมเชยการดําเนินการเกี่ยวกับการยายโรงเรียนอนุบาลบานเกิ้งเปนไป
ดวยความรวดเร็วทันใจชาวบานก็ฝากขอบคุณมา ครั้งแรกผมวาจะไปพบทานรอง
ขอเวลาในการที่จะปลูกตนไม ผมเห็นหลายหนวยงานที่ปลูกตนไมไปปลูกตอน
เดือนตุลาคม
–พฤศจิกายน ปลูกไวก็ตายหมดนะครับ ทานวาจะไปปลูกใน
วันพืชมงคลก็เปนเดือนพฤษภาคม ก็ดีครับตนไมจะไดโตในฤดูฝนการรักษาจะงาย
ขึ้น ขอฝากใหทานไดดําเนินการอยางชาก็นาจะเปนเดือนพฤษภาคม เรื่องที่ 2 มี
ชาวบานฝากถามมาถนนบานเกิ้งซอย7 เห็นบอกวาจะกอสรางมาหลายปแลวถึงป
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นี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู ผมก็เคยอภิปรายในเรื่องนี้บานเกิ้งซอย7 ระยะทางก็ไมยาว
20-30 เมตร เมื่อปที่แลวก็เรียนผูบริหารทานก็ไดสงหนวยทันใจเพิ่มเขาไปดูแล
ปรับแตงถนนใหอยางนี้ครับ พอฝนตกมาก็เปนหลุมเปนบออีกเดียวนี้ก็รูสึกวาสภาพ
ถนนใชไมไดเพราะ ฉะนั้น ก็อยากจะขอเรียนถามทานผูบริหารวาถนนบานเกิ้งซอย
7 ซึ่งเปนระยะทางสั้นๆ มีสวนไหนที่จะไปแกปญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชน ขอความกรุณาชวยดูแลใหดวย อีกเรื่องนะครับ ขอขอบคุณเมื่อวานทาง
ชุมชนบานขาพัฒนาไดมีโอกาสตอนรับพี่นองจากองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลาหมอ อ.โนนศิลามาดูงานเกี่ยวกับขยะการคัดแยกขยะ พี่นองที่มาจากโนนศิลา
ก็ฝากขอบคุณ ขอฝากชมเชยทานนายกฯดวยคนอะไรรูปหลอ พูดก็ไพเราะ ทํางาน
ก็เกง จึงนําความวาฝากทานครับ ผมก็ภูมิใจที่เขาใหเกียรติพวกเรานะครับ ขอบคุณ
ครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ ถาไมมีก็เชิญ
ประธานสภาเทศบาล
คณะผูบริหารชี้แจงนะคะ เชิญ ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธาน
รองนายกเทศมนตรีฯ
ชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิก
รักษาราชการแทนนายกฯ
ทุกทานที่หวงใยความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ไดนําเสนอแนะกับ
คณะผูบริหาร ทางคณะผูบริหารหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภา ก็จะไป
ปรึกษาหารือในการดําเนินงานความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ที่ทานสมาชิก
ไดลงพื้นที่สํารวจความใกลชิดกับพี่นองประชาชนก็ขอขอบคุณนะครับจะชี้แจงเปน
เรื่องๆไปนะครับ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรื่อง สนามฟุตซอล สนามตะกรอ
ในวันที2่ 7-31 มีนาคม 60 ไมมีนะครับ คณะผูบริหารยังไมทราบเลยนะครับ แค
ปรึกษาหารือกอนวาจะกําหนดอยางไรยังไมมีการรับสมัครอะไร สวนเรื่องวารสาร
ตอนนี้ผมไดประชุมกับคณะกรรมการแลวเรื่องการใชภาษาอาเซียน ตอไปทาง
รัฐบาลเขาใหเปลี่ยนเปนศาสตรพระราชา ตอไป เริ่มเดือนหนานะครับ ขอบคุณที่
ทานแนะนํามา ขอบคุณทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรื่องรถสุขาเคลื่อนที่ก็คือเปน
เงินรางวัลใน กฎระเบียบไมตองผานสภา แตวาเงิน 10 ลานบาททั้งหมดเราไดมา
14.4 ลานบาททั้งเงินชมเชยดวย เราก็ไดซื้อรถขยะและก็ไดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ใน
เรื่องความเดือดรอนของพี่นองประชาชนน้ําไมไหล ไฟไมสวาง ทางไมดีเราก็ไดใช
งบตัวนี้ไป เพราะวางบประจําปของเราไมสามารถที่จะใชไดครบทุกซอกซอยได
รถสุขาไดมีการตรวจรับเรียบรอยจากคณะกรรมการ ถาไมเรียบรอยคณะกรรมการ
ก็คงไมผานมาหรอก แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบทุกสิ่งทุกอยางเปนรูปของ
คณะกรรมการ กรรมการไมไดเปนวิศวกร แคขอคําปรึกษากับวิศวกรและการตรวจ
รับก็เรียนใหพี่นองไดรับทราบดวย เรื่องคลินิกทําฟนตอนนี้คณะผูบริหารกําลัง
ศึกษาดูถามมหาวิทยาลัยขอนแกน เพราะเรื่องการทําฟนเปนเรื่องละเอียดออนมาก
เพระเปนระบบประสาท แมกระทั้งคนเรียนทั้งหมด 100 คน จะจบหมอฟนจริงๆ
ไมสามารถจบครบ 100 คนได เราตองศึกษาเรื่องรายละเอียดอยูเรื่อวัสดุอุปกรณ
เราตั้งงบประมาณไวจะซื้อก็ได ไมซื้อก็ไดขึ้นอยูกับความพรอมของเราแตเราตอง
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เตรียมการไวกอนเรียนให ทานชานล ธนระพีโชติ ไดรับทราบ ขอบคุณทานสมาชิก
ทุกคนมากครับที่เปนหวงเปนใยงบประมาณของพี่นองประชาชน เรื่องโครงการที่
ปรึกษาผมก็ไดเซ็นตสัญญาไปเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 สวนปาย
โครงการติดไวทุกซอยเลยนะครับ ที่ไดทําบอบําบัดน้ําเสีย เราตองเตรียม
ความพรอมอยางที่ทานไดบอกไว วาชาวบานไดถมที่ดินไวเยอะเราตองเตรียมการ
รองรับในเรื่องบอบําบัดน้ําเสีย เรื่องโรงรถผมก็ไดปรึกษาหารือกับทานรองปลัดทั้ง
2 ทาน เมื่อตรวจรับแลวทําไมไมมีโรงรถจะไปเก็บที่ไซคขยะก็ไกล รถเราใหมดวย
ระเบียบการใชจายในการซื้อมาแลวก็ตองใชใหคุมคา อยางองคการบริหารหนอง
ปลาหมอมาก็ไดเห็นรถเรา เขาบอกวาเวลามีงานขอเชาไดหรือไม ตอนนี้เรากําลังดู
รายละเอียดในระเบียบการเชา เวลา ระยะทางใกลไกล จะทําเหมือนรถแท็กซี่เลย
ตองขออภัยพี่นองประชาชน ทานสมาชิกสภาเทศบาลเราซื้อมาก็ตองมีการ
บํารุงรักษา จะขอความอนุเคราะหไมไดตองทําเปนระเบียบในการยืมนะครับ การ
ตรวจรับในรูปของคณะกรรมการกวาจะตรวจรับได ผมกับ ทานรองดรุณี
วิศิษฐชาติ ตองไปดูรถที่ชลบุรีเลยนะครับ วารถนี้ไดมาแกไขอะไรหรือไม ไดไปดู
ดวยกัน และการสงมอบก็เชิญคณะกรรมการวิศวกรจากหนวยงานตางๆ มาชวยกัน
ตรวจรับ ชี้แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ เรื่องงานประเพณีนะครับผมก็ขอโทษกับ
ทานสมาชิกดวยนะครับที่ยังไมไดเชิญเพราะเอกสารยังไมเรียบรอย วาปนี้เราจะจัด
ใหยิ่งใหญอยางไร ผมก็ไดไปเชิญคณะสิงโตจากกรุงเทพฯมาทุกครั้งจะพนไฟ แตมา
ที่นี้จะใหพนน้ํา 3 วัน 3 คืน และดารากําลังติดตออยูนะครับ กอง หวยไร จะวาง
หรือเปลา ก็ยังไมรูวาจะทันหรือเปลา เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ วันที่ 12 เรา
ก็จะมีการกอเจดียทราย วันที่13 เมษายาน เราก็ทําบุญตักบาตร 06.00 น. แลวก็
ประกวดนางสงกรานต วันที่ 14 เมษายน ก็ประกวดหนูนอยสงกรานต
รายละเอียดจะแจงอีกครั้งนะครับ ก็จะเชิญทานสมาชิก ทานประธานชุมชนมา
ปรึกษาหารืออีกครั้ง ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กลม มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ ถาไมมีก็เชิญ
ประธานสภาเทศบาล
คณะผูบริหารชี้แจง เชิญทาน นิวัฒน ปลั่งศิริ คะ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี

เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทาน
ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องการจัดเก็บขยะตามที่ทาน
วัฒนาวุฒิ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ขอเรียนนะครับหลังถนนประมิด เราจะมีรถ
ขอเกี่ยวเอาไวรวบรวมขยะพอถึงเวลาเราก็มีรถไปรับ ประมาณสัก 3 -4 ทุม ซึ่งผม
ก็ลงไปดูเปนประจํา แตชวงหลังปรากฏวาเราไดมีการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 ที่
ทานสมาชิกไดไปรวมเปดนะครับ ตอนนี้ก็ไมสะดวกดวยขอจํากัดพื้นที่โซนเมือง
โดยเฉพาะยานธุรกิจ เราเลยตองมาใชขางตลาด 4 ชั่วคราว ตอนนี้กําลังหารือวาจะ
ใชที่ตรงไหนดี ก็ไดอธิบายนอกรอบกับทานสมาชิก วาเราจะมีกระบะปูไปรองรับ
ขยะ เพื่อจะไมใหขยะมันลงพื้นเพราะน้ําขยะกลิ่นเหม็น คงมีการแกไข ขออนุญาต
เพิ่มเติมทานรองจิระบูรณ ที่ ทานชานล ไดถามเรื่องคลินิกทําฟนที่ศูนยสุขภาพ
ตลาด 4 นะครับ เราตั้งงบประมาณไวที่ 3 แสนบาท ทานจิระบูรณไดมอบหมายให
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ผมและกองฝายที่เกี่ยวของเราก็กําลังตามเรื่อง โดยตอนนี้ก็มีขาวดีนะครับวาอาจจะ
ไมไดซื้อในงบประมาณเรา เพราะตอนนี้เราไปประสานงานไปที่วิทยาลัยสาธารณสุข
สิรินธร เขามีเครื่องมือลักษณะนี้อยูประมาณ 60 เครื่องเปนสเปคเดียวกันที่เราจะ
ซื้อ ตอนนี้เรากําลังทําเรื่องขอจํานวน 1 เครื่องและตอนนี้มีแนวโนมวาเราจะไดดวย
นะครับ ติดขัดอยูเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรที่มีความชํานาญการ แพทยเฉพาะทางเปน
เรื่องที่เรากังวลมากตอนนี้ กําลังประสานงานทางโรงพยาบาลบานไผ ศูนยสุขภาพ
ตลาด 4 เราก็จะมีหองนวดแผนไทย เรากําลังคนหาทางผูที่เคยรับการอบรมจาก
โครงการของ สปสช. ที่เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการเมื่อปที่แลว ปกอน จะจัด
นวดแผนไทยไวเปนประจําในหองติดกันนะครับ ก็กราบเรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ สวนทางทานบุญเหลือ เรื่องลือ ทานถามมาเรื่องสุนัขจรจัด แมวเยอะมาก
เรามีเรื่องของการทําหมันแมกระทั้งออก I SEE YOU เราไปทําหมัน แตปรากฏวา
เดือนที่แลวมีหนังสือสั่งการมาจากจังหวัดขอนแกน หามฉีดยาทําหมันใหกับสุนัข
และแมว เนื่องจากมดลูกอักเสบ จะเปนการทารุณกรรมสัตว เลยมีการชะลอ สวน
ทานบุญเหลือ ที่ทานไปศึกษางานที่เชียงใหมก็เปนเรื่องของน้ําใจ สวนเรื่องของสุขา
นะครับ ตอนนี้เราตรวจรับกันเรียบรอยแลว การตรวจรับในครั้งนี้ ก็ที่ทา นจิระบูรณ
ไดกลาวไวนะครับ สภาพการใชงานทั้งหมด 6 หองใชไดเต็มที่เพราะถามีเรื่อง
ปญหาของการสงมอบ การตรวจรับงานถายังไมเรียบรอยเชื่อแนวาคณะกรรมการก็
คงไมรับแนนอน ก็ขอเรียนนะครับที่อภิปรายในการจัดซื้อ จัดจางราคาทั้งหมด
ตามที่ประมาณการเทศบัญญัติคือ 5.5 ลานบาท เราจายจริงอยูที่ 4.7 ลานบาท
เทานั้นเองนะครับ เรียนเพิ่มเติมจากที่ ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ไดเรียนไว
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน
สมาชิกสภาเทศบาล
พอดีทานรักษาราชการไดตอบ ในเรื่องเซปกตระกรอทานบอกไมมี แตใน
แผนปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2560 อยูที่ผมก็มีนะครับ ทานสงรายงาน
ปฏิบัติงานในแผน ผมก็ดูตามแผน และมีการประกาศอนุญาตเอยนามนะครับ
ทานนิวัฒน ปลั่งศิริ ก็ไดประชาสัมพันธที่ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ วามีการจัดการ
แขงขัน ประชาชนฝากมาถามก็ไมไดติดใจอะไร พอดีมีอยูในแผนเลยเรียนถามดู มี
หรือไมมีไมเปนไรแตในแผนงานกองวิชาการ ผมวาทานสมาชิกทุกทานก็คงจะไดรับ
เหมือนกัน ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ
ประธานสภาเทศบาล

37

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธาน ก็ตองขอขอบคุณทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
รองนายกเทศมนตรีฯ นะครับเรื่องรายละเอียดทางกองวิชาการที่ไดสงใหทานไปวาในการจัดกิจกรรม ใน
รักษาราชการแทนนายกฯ บางครั้งมีงบประมาณอยู ชวงนี้เปนชวงไวทุกขของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชการที่ 9 ของเราไดสวรรคต ทุกสิ่งทุกอยางเราจะทําอะไรก็ตองระมัดระวัง ใน
การจัดงานประเพณีของเราบางครั้งเราตั้งไวเมื่อปที่แลว แตเกิดเหตุหลังและอีก
เรื่องหนึ่งที่ทานถามวารถสุขายี่หออะไร เปน อีซูซุ นะครับ แจงใหทานสมาชิกได
รับทราบนะครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานครับขออนุญาตตอบคําถามทานสงศักดิ์
เกียรติปกรณ นะครับ ไมใชสิทธิพาดพิงนะครับ เปนการใหขอมูล จริงๆแลวถนนคน
เดินทุกอาทิตยนะครับ ผมเองไดรับมอบหมายจาก ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
ก็จะอยูตั้งแตบายสามโมงถึง สี่ทุม ขอเรียนนะครับวาการที่ผมจะไปประชาสัมพันธ
ในเรื่องของกองฝายนี้สวนใหญก็จะมีเจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธเปนผู
ประชาสัมพันธ ทานไดเอยในเรื่องการจัดงานเซปกตระกอขึ้นมา การ
ประชาสัมพันธในถนนคนเดิน เราเชื่อแนวาตองไดรับนโยบายจากผูบังคับบัญชา ถา
เจาหนาที่จะไปคอมเมนอะไรตองไดรับนโยบาย เราก็เคยปรึกษากันอยูนะครับใน
การแขงขันเซปกตระกรอในวันบุญกุมขาวใหญ แตเนื่องจากพื้นที่เดิมตอนนี้ไดสราง
เปนบานพักทานนายอําเภอไปเรียบรอย จึงไมสะดวกในเรื่องสถานที่ โดยมี
ทานนริศ อินทรกําแหง เปนผูดูแลกองการศึกษา เราก็ไดปรึกษาหารือกันตลอด
ทางทานรองจิระบูรณ ก็เรียนวาตอนนี้ไมสะดวกเพราะหลายเรื่อง ไมวาการทําถนน
ฟุตบาททางเทา โครงการบําบัดน้ําเสีย โครงการแขงขันเซปกตระกรอก็เลยชะลอไป
มาถึงทุกวันนี้ อนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญทานรองนริศ อินทรกําแหง คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายนริศ อินทรกําแหง
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธาน
ชุมชนทั้ง 39 ชุมชน อนุญาตตอบทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ผานทานประธานสภา
ขอเรียนวางานใดที่ยังไมทําเงินก็ไมไดใชถึงแมจะมีในแผนก็ตาม งานที่ทําแลวเงิน
เหลือก็จะเปนเงินเหลือจาย จายเปนเงินสะสมทานจะเห็นไดวา เงินสะสมที่เหลือ
นั้นทานรักษาราชการแทนนายฯ ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ไมไดทิ้งเลย
นะครับ ทานยังไดมาหารือกับทางทานสมาชิกวาจะดําเนินการอยางไร แสดงให
เห็นแลววาไดนําเงินที่เหลือที่ทานหวงใยนี้ จะใชใหคุมคาและมีประโยชนกับพี่นอง
ประชาชนใหมากที่สุด ผมคิดวาอนาคตแนวทางปฏิบัติคงจะเปนเชนนั้น ผมมีเรื่อง
ตกหลนที่ยังไมไดรับคําตอบใหกับ ทานชานล ธนระพีโชติ ที่ทานถามถึงอัตรา
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กําลังครู ขอชี้แจงใหทราบนะครับ เดิมเราเคยมีอัตรากําลังครูอยูเทาไรเราก็จะ
ไดรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ เมื่อเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น
จํานวนครูจึงตองเพิ่ม ดังนั้น จึงตองเสนอในเทศบัญญัติเพื่อใหมีอัตรากําลังครู ตาม
จํานวนตามเกณฑที่มีเด็ก แลวก็ตองรายงานไปยังกรมสงเสริมฯ แลวกรมสงเสริมฯ
จึงจะอนุมัติเงินใหกับเรา และการรับโอนก็จะมาตามระบบเราไมไดสอบ ดังนั้น
อัตราที่ทานถามในจํานวนนั้น ตอนนี้ขอเรียนใหทราบนะครับ วาโรงเรียนไดรับการ
จัดสรรอัตรากําลังครูโอนยายมาจากกรมครบทุกอัตรา และครูทุกคนไดรับ
เงินเดือนจากกรมสงเสริมฯ เปนเงินอุดหนุนประเภททั่วไปนะครับ ไมใชเงินของ
เทศบาล เงินที่ใชสําหรับครูก็คือ ครูจาง เชนที่จางครูตางชาติ จางอัตราที่จําเปน
ของโรงเรียนที่ขอมา เราก็จัดสรรไปตามที่ไดรับอนุมัติจากเทศบัญญัติของพวกเรา
ทุกคนนะครับ ใชเงินอยางคุมคา ขออนุญาตประชาสัมพันธงานที่โรงเรียนที่
ดําเนินการรวมทั้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําแลวประสบผลสําเร็จใหกับที่ประชุมแหงนี้
ไดรับทราบ ดังนี้ ปกอนเราเคยไดรับรางวัลการประกวดจัดทําแผนจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลอนุบาลสาธิต โรงเรียนละ 10,000 บาท
เปนรางวัลชมเชยในการประกวดแผน และเราไปศึกษาดูงานดําเนินการประกวด
ตอเนื่อง ในปที่ผานมา 2559 ผลเราไดรับรางวัลทั้ง 2 โรงเรียน 2 ศูนย ที่มีอยู 3
ศูนยแสดงวามีการพัฒนาขึ้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเกิ้ง ไดชื่นชม ไดรับเงิน
รางวัลจํานวน 35,000 บาท 2.โรงเรียนบานไผ โรงเรียนเทศบาลอนุบาลสาธิต 2
ไดรับโรงเรียนละ 25,000 บาท สําหรับรางวัลการจัดแผนประเมินความพอใชจาก
โรงเรียนที่เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสวาง ไดรับรางวัลจํานวน 7,500 บาท
เรายังตกอยู 1 แหงที่ยังไมได เราจะไปดูงานนี้อีก หลังจากนั้นก็จะมาพัฒนา
ตอเนื่องหวังเปนอยางยิ่งวาทางโรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราจะมี
คุณภาพ ในการดําเนินการไดรับรางวัลที่สูงขึ้น และครบทุกโรงเรียนเปนพัฒนาการ
จากการทํางานของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แจงใหทราบงานสวนรวมที่
ทานรักษาราชการแทนนายฯ มอบหมายใหผมทําขอรายงานตอเนื่องเรื่องรางวัล
UN ภายใตการนําของ ทานรองดรุณี วิศิษฐชาติ และทีมงานสาธารณสุข ทีมงาน
พนักงานที่เราไปสอบทางวิชาการ และผูที่ทํางานในเทศบาลหลายคนประมาณ
10 กวาคน เราผานระดับประเทศไดรับการบริการจัดการบานเมืองที่ดีจนกระทั้ง
ทานรองวิษณุ เครืองาม กําหนดใหเทศบาลของเราเขาสูระดับประเทศแขงขันระดับ
โลกรางวัลดังกลาว แจงใหทราบนะครับวาเราสมัครสงเอกสารองคการ
สหประชาชาติรับการสมัครของเราเปนที่เรียบรอย และตรวจสอบเอกสารของเรา
ผลงานขณะนี้ผานรอบที่1 เรียบรอย เขาสูรอบที่ 2 เปนรอบที่เขากําลังตรวจฉบับ
สมบรูณ กําลังตรวจผลงานเรื่องของ VDO ที่ทางเทศบาลจัดทําภายใตอํานวยการ
กํากับของทานรักษาราชการแทนนายกฯ ทานมอบใหผมไปดําเนินการ นั้นบัดนี้ อยู
ระหวางการตรวจสอบแขงขันกันในระดับโลกของสวนเอเชียของเรานี้แขงขันใน
ทวีปเอเชีย สวนของยุโรปก็แขงพวกยุโรปคนสงก็สงเปนพันชิ้น แตจะมีรางวัลสวน
ของเอเชีย 2 รางวัลเทานั้น เทศบาลเมืองบานไผ เราจะไปถึงตรงไหนโปรด
ติดตามตอนตอไป จะแจงใหทราบครับ ขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
วันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดประชุมครบตาม
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระการประชุมเรียบรอยแลว ในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ
คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชน
ทุกทาน ที่ไดเขามาประชุมและสังเกตการณโดยพรอมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ดิฉัน
ขอปดประชุมสภาเทศบาล

เลิกประชุม

ปดเวลา 13.00 น

(ลงชื่อ)
(นางสาวธันยธร คันทะพรม)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
พนักงานทั่วไป

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

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุภาภรณ คําภูเงิน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายกฤษฏ ชัยมาตย)
เลขาสภาเทศบาลฯชั่วคราว

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดตรวจรายงานการประชุมนี้แลว
เมื่อ
เดือน
พ.ศ.2560
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร)

(นาย

(ลงชื่อ)

กรรมการ
สงศักดิ์ เกียรติปกรณ)
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(ลงชื่อ กรรมการ
(นายคําพันธ สีดอนซาย)

(นายเกษม ชวฤทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(
นายพิริน ตุละรัต)

(นาง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนพดล พลภูเขียว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
สาวสุมาลี แถสูงเนิน)

สภาแหงนี้รับรองรายงานการประชุมนี้
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. 2560
(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ
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เลิกประชุม

เวลา 13.00 น

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธันยธร คันทะพรม)
พนักงานทั่วไป
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(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท)
(
นางภาวิณี สุทธิ )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ

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

เมื่อ

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดตรวจรายงานการประชุมนี้แลว
24 เดือน มี นาคม พ.ศ.2560

(ลงชื่อ) กรรมการ

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

(นาย

(นายเกษม ชวฤทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(

สงศักดิ์ เกียรติปกรณ)
(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายพิริน ตุละรัต)
(นาง

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

(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ

