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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีท่ี  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   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 
  
ผูไมมาประชุม 
                1.  นายเลิศสิน                 จึงจรัสทรพัย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 2.  นายกฤษฏ                 ชัยมาตย     เลขานุการสภาเทศบาล(ไปราชการ) 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑ .  นางสาวเรณู พรอมพรั่ง  รองปลัดเทศบาล  
 2.  นางสาวดารารัตน ชาตะวราหะ  รองปลัดเทศบาล 
 3.  นางดรุณี วิเศษฐชาติ  รองปลัดเทศบาล   
 4.  นายอิทธิพล พวกเมืองพล   ผูอํานวยการกองชาง  
 5.  นายนําศิล 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 ความหม่ัน  หัวหนาฝายแผนท่ีและภาษีฯ 
 13. นายธนายทุธ โครตบรรเทา  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ 
 14.  นายประหยัดทรัพย อาวจําปา  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  
 15.  นางสาวดาวรรณ ภูเหิน   หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
 16.  นางสาวมัตติการ เกิดพิทักษ  หัวหนาฝายแผนงานและวิเคราะห   
 17. ดร.สุพจน แกวเจริญ  ทองถ่ินอําเภอบานไผ 
 18.  นางพันธวิรา พลกลาหาญ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
 19. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท  นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 
 20. นางภาวิณี สุทธิ   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 21.  นายอาทิตย ประวันโน  นักทรัพยากรบคุคล 
 22. นางสาววรรณภา วงษจันลา  ผช.เจาพนักงานธุรการ   
 23. นางสาวธันยธร คันทะพรม  พนักงานจางท่ัวไป  
 24.  นางสาวสุจิรา จันทรพิทักษ  พนักงานจางเหมาบริการ 
 25. นางสาววิชุดา จิตรโท   พนักงานเจาเหมาบริการ  
 26. นางหนูพิน เชื้อบัณฑิต  ประธานชุมชนบานไผเกา  
 27. นางบุญสวย อินทรสงเคราะห  ประธานชมุชนบานไผพัฒนา 
 28. นายภูวนัย นิมิตไตรสกุล   ประธานชุมชนมิตรภาพซอย  4 พัฒนา 
 29. นายบุญเรือง เอวะเมมาตะ  ประธานชุมชนศรีบุญเรือง 
 30.พ.ต.ท.สังวร สิกขา   ประธานชมุชนประปาบานไผ 
 31.  นายจํานงค โฉมสันเทียะ  ประธานชมุชนโนนสวรรค 
 32. นายวันชัย สอนอินทร  ประธานชุมชน  บ.ข.ส. 
 33. นางผองผกา ศรีจุมพล   ประธานชุมชนสุมนามัย 
 34. นายสุชาติ กุญชรมณี  ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา  
 35. นายสนธิ ชัดไธสง   ประธานชมุชนสมประสงคพัฒนา 
 36. นายสมชาย โมกไธสง   ประธานชุมชนศาลเจา 
 37. ร.ต.ท. สมภาร สืบสิงห                      รองสวป.สภ.บานไผ ตัวแทน ผูกํากับสภ.บานไผ 
 38. นายสิงหมาลัย ปาปะสิม   ประธานชุมชนจัดสรร 
 39.  นางบุญถ่ิน ศรีดารา   ประธานชุมชนโนนสวาง   
 40.  นายประหยัด  อุดม   ประธานหมูสี่พัฒนา 
 41.  นายเจริญ ระวิระ   ประธานชุมชนาหวยทราย 
 42.  นายทองใบ ทองทา   ประธานชุมชนประเสริฐแกว 
 43.  นายธนดล กิตติวิจารณ  ประธานชุมชนอยูเย็นเปนสุข 
 44. นายเสรี คําภักดี   ประธานชมุชนแกวทรานี 
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 45.นายสุพจน เกตกุมสี   ประธานชุมชนหนองลุมพุก 
 46.  นายอุเทน พลขันธ   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 47.  นายสุเวช รอบรู   ประธานชุมชนบานขาพัฒนา 
 48.นายทองพูล พลดงนอก  ประธานชุมชนยิ่งยง 
 49.  นางละมัย ตายทรัพย  ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย 
 50.  นางยุพิน แสงผดุง   ประธานชุมชนอุตรนคร 
 51.  นางจิราภา ปฎกิานัง   ประธานชุมชนชลประทาน 
 52.  นางสงวน พาบุ   ประธานชุมชนหนองแคน 
 53.นายประมวล เพียรโญ   ชุมชนโนนสะอาด 
 54.  นางสาวชมพูนุช โครตสุวรรณ  พนักงานจางเหมาบริการ 
 55.  นายรพีพงศ ปลั่งศิริ   ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ  
  
 เม่ือไดเวลา 10.00 น. หัวหนาสํานักปลัดฯ  เรียนเชิญ 
                                       ประธานสภาเทศบาลจุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแลว 
                                       กลาวเปดประชุม   
  
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                 สวัสดีคะทานนายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ 
ประธานสภาเทศบาล        ทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   
                                      สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2560    

 กอนท่ีจะมีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ขอปรึกษา
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดวย นายกฤษฎ ชัยมาตย เลขานุการสภาเทศบาล  
ไดเดินไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของนาย
ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองท่ี ระหวางวันท่ี 27- 31 มีนาคม 
2560 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  จึงทําใหไมมีผูปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการสภาเทศบาลในการประชุมคราวนี้ และตามความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวย  ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  
(รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔)    ขอ ๑๙  วรรคสองในการ
ประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด  ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน  หรือมีแตไมอยูหรืออยู
แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ีใหสมาชิกสภาทองถ่ินเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  
โดยใหนําความในขอ  ๑๓  และ    ขอ ๒๖  วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  เวน
แตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ ดิฉัน  ขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อวา
ผูใดเหมาะสมจะมาปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวในคราวนี้  โดย
ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  จํานวน  ๒  คน    ขอเชิญ  
ทานจิรวดี  เจริญศิลป  คะ 
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น.ส.จิรวดี  เจริญศิลป เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล      ดิฉัน  ขอเสนอ  น.ส.เรณู  พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เปนเลขานุการสภา

เทศบาลชั่วคราวในคราวนี้  คะ 
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                 ขอผูรับรองดวยครับ  (รับรองถูกตอง)  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  ชื่อทานอ่ืนอีกหรือไมคะ  (ไมมี) อาศัยระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๑๔ ถือวา น.ส.เรณู  พรอมพรั่ง  เปนผูไดรับเลือกเปน

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวในคราวนี้   ขอมติท่ีประชุมดวยคะ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท  

  ขอเชิญ นางสาวเรณู พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาลดวยคะ ตอไปก็จะ
เชิญ เลขานุการสภาอานประกาศเทศบาลเมืองบานไผเลยคะ 

นางสาวเรณู พรอมพรั่ง   กราบ เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิก 
รองปลัดเทศบาลฯ  สภาเทศบาลผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  ท่ีเคารพทุกทาน   ดิฉัน  นางสาวเรณู พรอมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ วันนี้

ไดมีโอกาสไดทําหนาท่ีเปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองบานไผชั่วคราวในครั้งนี้  ก็
ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผทุกทาน ท่ีไดใหเกียรตินะคะ  

 

   ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 

  เรื่อง  เปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 2560 
ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ เม่ือคราวประชุมสภา 

เทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕60  เม่ือวันท่ี 19  
มกราคม ๒๕60 ไดมีมติกําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๒ 
ประจาํป ๒๕60  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕60  เปนตนไป นั้น 

   เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ  
                                     เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓)  
                                     พ.ศ.๒๕๕๒  จึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ       
                                    สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕60  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕60  เปนตนไป   
                                     มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน   
 
                                    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

                               ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 
     

                         (ลงชื่อ)     พัชรา  ศิริศักดิ์กมล 
                                     (นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล) 

                                                                   ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
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นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                 ท่ีจบไปแลวนั้นเปนประกาศเทศบาลเมืองบานไผ   เรื่อง การเปด  
ประธานสภาเทศบาล          ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  2560   
                                      ตอไปดิฉันจะดําเนินตามระเบียบการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่  1     เร่ือง  ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

 วันนี้ก็มีอยู  2 เรื่อง คือมีพนักงานท่ีไดโอนยายเขามาใหม  2  ทาน 
ทานแรก คือทานดารารัตน ชาตะวราหะ  ตําแหนงรองปลัดเทศบาล โดยยายมา
จากเทศบาลหนองไผลอม  จ.นครราชสีมา ความจริงแลวบุคคลทานนี้เคยอยู
เทศบาลเมืองบานไผมากอน สมาชิกทานเกาอาจคุนหนาคุนตากันเปนอยางดี   
ทานท่ี 2  ทานโพธิวัฒน บุญกรอบ ตําแหนง ผูจัดการสถานธนานุบาล 
เมืองบานไผ โอนยายมาจากสถานธนานุบาลเมืองกาฬสินธุ ยายมาเม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2560 ขอเชิญท้ัง 2 ทานไดแนะนําตัว ขอเชิญคะ 
 

น.ส.ดารารัตน ชาตะวราหะ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
รองปลัดเทศบาล เทศบาลผูทรงเกียรติ  คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชนและผูแทน  

สภ.บานไผ รวมถึงทานทองถ่ินอําเภอบานไผ เพ่ือนพนักงานเทศบาลเมืองบานไผ
ทุกทาน ดิฉัน ดารารัตน ชาตะวราหะ เม่ือ 2 เมษายน 2552 ไดโอนยายมาดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเมืองบานไผ ถึง 1 สิงหาคม 2556 ก็ได
โอนยายไปดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม ระยะเวลาท่ีดํารง
ตําแหนงท่ีเทศบาลเมืองบานไผตอนนั้น 1 ป 5 เดือน ถึงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2560  ดิฉัน ไดรับโอกาส และมีความโชคดีในชีวิตการรับราชการ ไดยายกลับมา
ในตําแหนงรองปลัดเทศบาลเมืองบานไผอีกครั้งหนึ่ง  ตอนนี้ไดรับหนาท่ีกํากับดูแล
ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการละแผนงาน การกลับมาทํางานท่ี
เทศบาลเมืองบานไผในครั้งนี้ ดวยความมุงม่ันทุมเทและก็ตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงาน ดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตคะ ถาทานใดมีปญหาขัดของอันใดจะใหรับใชยินดีรับใช
ขอบพระคุณคะ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                 ขอเชิญ ทานโพธิวัฒน บุญกรอบ คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายโพธิวัฒน  บุญกรอบ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
ผจก.สถานธนานุบาลฯ ผูทรงเกียรติ   ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชนและผูแทน สภ.บานไผกระผม  

นายโพธิวัฒน บุญกรอบ ครับ โอนยายมาเม่ือวันท่ี 27  กุมภาพันธ 2560  จาก
สถานธนานุบาลเมืองกาฬสินธุครับ ขอฝากเนื้อ ฝากตัวดวยครับ ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                 เทศบาลเมืองบานไผก็ยินดีตอนรับท้ัง 2 ทานนะคะ  
ประธานสภาเทศบาล ขอใหทานทองถ่ินอําเภอไผไดแนะนําตัวดวยคะ  ท่ีใหเกียรติมารวมสังเกตการณ  
 ขอเชิญคะ 
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ดร.สุพจน แกวเจริญ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา 
ทองถิ่นอําเภอบานไผ  เทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน และผูแทน สภ.บานไผ 

กอนอ่ืนขอแนะนําตัวกอนนะครับ กระผม ดร.สุพจน แกวเจริญ ทองถ่ินอําเภอ 
   บานไผ พ่ึงยายมารับตําแหนงเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2560 ได 2 เดือนเศษ  จริง

แลวผมก็เปนคนบานไผ  บานผมอยูบานเก้ิง รอบแรกอยูท่ีบานไผ แลวก็ยายไปอยูท่ี
ตางจังหวัดพักหนึ่ง  แลวก็ยายไปอยูอําเภอเมืองประมาณ 18 ป ตอมาก็ไดรับ
คําสั่งยายกลับมาอยูท่ีบานไผครับ ยินดีรับใช มีอะไรใหรับใชก็เชิญไดครับ 

   ขอบคุณครับ  
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                 ท้ัง 2 ทานท่ีไดโอนยายมาทางเทศบาลเมืองบานไผ เราก็ยินดีตอนรับ  
ประธานสภาเทศบาล  นะคะ และหวังอยางยิ่งวาทานก็คงจะมาสรางความเจริญใหกับเทศบาลเมืองบานไผ

เรา เชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา 
รองนายกเทศบาลฯ  เทศบาลผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ขอ 
รักษาราชการแทนนายกฯ ตอนรับ ดร.สุพจน แกวเจริญ ทองถ่ินอําเภอบานไผ และ ร.ต.ท. สมภาร สืบสิงห

ผูแทน สภ.บานไผ  เนื่องจากวันท่ี 22 มีนาคม 2560 กระทรวงคมนาคม ใหผมไป
พบเพ่ือจะไดแจงความคืบหนาใหพ่ีนองชาวเทศบาลเมืองบานไผไดรับทราบ และ
ผมก็ไดไปขอเพ่ิมเติม ยื่นหนังสือขอขยายถนนจากบานไผ – หนองแวงโอง และขอ
ขยายถนนมิตรภาพจาก 4 เลน เปน 6 เลน และขอแสงสวางเพ่ิมเติมนะครับ 
ตอนนี้ทางทานพิชิต อัคราทิพย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม0 ไดชี้แจง
และไดสั่งการ จะดําเนินการไดเม่ือไรก็อยูท่ีงบประมาณ และความคืบหนาเรื่อง
รถไฟรางคู ทางเทศบาลเมืองบานไรพรอมดวยคณะ กรอ. ทางหนวยราชการ ทาง
อําเภอ ไดประมาณการไวตอนท่ีไดมาสํารวจ ประมาณ 2,800 เมตร แต
งบประมาณของรัฐบาลไมพอ ก็จะเหลือเพียง 1,700 เมตร ท่ีจะไดดําเนินการเปน
รถไฟรางคู แตในฐานะท่ีบานไผเรามีพ่ีนองประชากรเยอะมาก ก็ไมอยากใหสราง
เปนกําแพง เลยไดไปขอความเมตตาจากทานรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะหทาง
กระทรวงคมนาคมใหยกระดับ ไดขอลิฟมา 2 ตัว และบันไดเลื่อนมา 4 ตัว ตอนนี้
งบประมาณ ในการเพ่ิมเติมการยกระดับ เม่ือกอนเปนรถไฟรางคู ในประเทศไทย 
เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผเปนแหงแรกท่ีไดยกระดับเหมือนกรุงเทพฯ ถือ
วาเปนอําเภอท่ีรองรับการคมนาคม ตอนนี้ก็กําลังสํารวจอยูบานไผ ออกนครพนม 
ออกลาว ออกเวียดนาม แลวก็เปนเมืองอุตสาหกรรม ตอนนี้ทางโรงงานตางๆ ก็
ไดมาตั้งลอมรอบอยูรอรับรถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูงของเรา ตอนนี้บานเมืองเพีย 
มีโรงงานมาซ้ือท่ีดินเพ่ือกอสรางเยอะมาก เศรษฐกิจก็ดีข้ึน ท่ีดินก็ราคาสูงข้ึน  แลว
ก็จะมีสถานีกักเก็บน้ํามัน เก็บแกส แตทางคณะผูบริหารไมอนุญาตใหมีการกอสราง 
เพราะเปนอันตรายตอพ่ีนองประชาชน จึงไมเปดโอกาสใหทางบริษัทตางๆเขามา
กอสราง แกสก็อันตราย น้ํามันก็อันตราย แตอนุญาตใหเปนการขนสงคมนาคม
แทน เรียนใหทางทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชน และ 
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   พ่ีนองชาวเทศบาลเราไดรับทราบนะครับ วาคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
คณะกรอ.เราไมไดนิ่งนอนใจ เรื่องการคมนาคมนะครับ ผมเปนตัวแทนไดไปท่ี
กระทรวงคมนาคมเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 แจงใหพ่ีนองไดรับทราบครับ  

   ขอบคุณครับ  
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล   เห็นแลวนะคะคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ มีความหวงใย  
ประธานสภาเทศบาล  พ่ีนองประชาชน และมีความกระตือรือรนในการสรางความเจริญใหกับบานเมือง

เราอยางไรบาง ถือวาพ่ีนองประชาชนโชคดีท่ีไดคณะผูบริหารชุดนี้ ขอเสียงปรบมือ
ใหกับคณะผูบริหารดวยคะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  

- สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2560 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ดิฉันขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 2560  ซ่ึงรายงานการประชุมได 
 สงใหทานสมาชิกทุกทาน  กอนลวงหนานี้แลวนะคะ  มีสมาชิกทานใดจะขอ  
       แกไขเพ่ิมเติม  ขอเชิญคะ ทาน  ชานล ธนระพีโชติ  เชิญคะ  
 
นายชานล ธนระพีโชต ิ กราบ เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผูทรงเกียรติ ทานทองถ่ินอําเภอ ดร.สุพจน แกวเจริญ  ทานตัวแทนสถานี 

ตํารวจภูธรอําเภอบานไผ ร.ต.ท. สมภาร สืบสิงห ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน
ผูอํานวยการกองฝาย รวมท้ังผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมขอทวงติงเพราะการ
พิมพชื่อของผมนามสกุลผมผิด หนา 16 ครับทาน ผมทวงติงจะไดพิมพใหถูกตอง   
นายชานล ธนรพีโชติ คําวาธนระพีโชค ระผมตองมี สระอะ แกไขใหผมดวย ฝาก
ทานหนาท่ี 18 อีกครับ ผมฝากแกไขดวยนะครับผมวาผมไมไดพูดคําวา MOD  
ผมพูดวา OD ทานไปเติมเปน MOD มันเปนอัตราเปรียบเทียบของอัตราดอกเบี้ย
ผมไมไดกลาวอยางนั้น แกท้ัง 2 ชวงเลยนะครับ ฝากแกไข ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                 ขอขอบคุณคะ  เม่ือสักครูทาน ชานล ธนระพีโชติ ก็ไดแกไขนิดเดียว 
ประธานสภาเทศบาล             นะค  ะ   

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรค 2 การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมให   

         กระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ดังนั้น  ดิฉันขอมติท่ีประชุมดวยคะ 
         ใครเห็นชอบการแกไขถอยคํากรุณายกมือดวยคะ (เห็นชอบถูกตอง)   
                                        มีสมาชิก   ทานใดจะแกไขอีกหรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี  ดิฉันจะขอมติท่ี  
                                        ประชุม  ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ    
                                       สมัยแรก ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2560 กรุณายกมือข้ึนคะ  
  
มติท่ีประชุม         เห็นชอบเปนเอกฉันท  
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง ญัตติท่ี 4/2560  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
โครงการจายขาดเงินสะสม  (กองชาง) 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ญัตติท่ี 4/2560  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล             คําชี้แจงโครงการจายขาดเงินสะสม   ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผูทรงเกียรติ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  
รักษาราชการแทนนายกฯ                       ขาพเจา ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือขอ 
                                     แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการจายขาดเงินสะสม ตามมติท่ีประชุม  
                                 สภาเทศบาลเมืองบานไผ  ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2 ประจํา 
 ป 2559 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 เห็นชอบในการอนุมัติใชจายเงินสะสม  
                                      ตามแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน            
                                      งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาสิ่งกอสราง 
                                      สาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี  
                                      งบประมาณ 315,000 บาท (-สามแสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน-)  
                                      เนื่องจากพ้ืนท่ีกอสรางเปนซอยตัน ประมาณราคาคากอสรางจะสํารวจ 
                                      สภาพจริงทําปริมาณงานโครงการ แตภายหลังปรากฏวาเจาของท่ีดิน 
                                      ทําการลอมรั้ว จึงจําเปนตองปรับลดปริมาณงานและงบประมาณคากอสราง  
                                       ตามรายละเอียดดังนี้ 
       ขอความเดิม 
                                               1. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี  
                                                 -  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอ                      
                                     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  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล  
                                กําหนด  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)   ยุทธศาสตร  
                                ท่ี 4  หนา 3-17  โครงการท่ี  20 
                                                - งบประมาณ   315,000.-  บาท 
        ขอความใหม  
                                                 1. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี  
                                                 - เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทอ  
                                    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  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล 
                                กําหนด  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560- 2562)                          
                                  ยุทธศาสตรท่ี 4  หนา 3-17  โครงการท่ี  20 
                                                       - งบประมาณ   273,000 บาท 
  ดังนั้น เพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
                                     ดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑     
                                     หมวด  ๔  ขอ  ๒๙  “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
                                     ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
                                     เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถาน    ท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา 
                                     ทองถ่ิน” 
                                                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  
                                       พิจารณาอนุมัติตอไป 

 
                                                                          ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                 
                                                                      จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 

                                                                            (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 
                                   รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
                                                                              นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

ฝากทานสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ตอนท่ีเราจัดทํางบประมาณวัดได 150 เมตร 
แตในพ้ืนท่ีความเปนจริงทางกรมท่ีดินไดออกมารางวัดทางเทศบาลเมืองบานไผได
ลุกล้ําท่ีดินของประชาชนไปประมาณ  20 เมตร ก็ไดปรับลดพ้ืนท่ีและงบประมาณ
ลง โครงการนี้เราใชเงินสะสมนะครับ และขออนุมัติจากทานสมาชิกสภาเทศบาล 
ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล คะตามท่ีจบลงไปแลวนั้นเปน  ญัตติขออนุมัติแกไข 
ประธานสภาเทศบาล            เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการจายขาดเงินสะสม  (กองชาง) 
                                     มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ คะ 
 
นายชานล ธนระพีโชติ เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  สิ่งท่ีผมเปนกังวลนะครับการปรับลดการกอสราง 

150 เมตร เหลือ 130 เมตรนั้น ไมมีขอสงสัยอะไรมากครับ แตสิ่งท่ีกังวลคือ ทาง
โครงการจัดทําตอไปนี้ การประมาณการ การสํารวจในโครงการท่ีจะดําเนินการ
ทองท่ีตางๆนั้น ผมคิดวาทานไมไดสอบถามเจาของท่ีดินนั้น แลวก็ไปดําเนินการโดย
ไมมีความเห็นชอบในลักษณะการผานทางของเจาของท่ีเดิมเขา หรือเจาของท่ี  

 ท่ีกอสราง หรือวาโครงการนี้ระยะทาง 150 เมตร บังเอิญเจาของท่ี ซ่ึงตอนนี้ผมไม
ทราบวาเจาของท่ีดิน 20 เมตรท่ีไมใหสรางนี้อยูหัวซอย ทายซอย หรือกลางซอย 
ผมคิดวาถาเกิดข้ึนกลางซอยโครงการนี้จะตอไปอยางไร มันจะไมหยุดชะงักอยู
ตรงท่ีเจาของท่ีดินหรือเปลา นี้คือขอสังเกตท่ีผมตองฝากทานผูบริหาร รวมท้ัง
เจาหนาท่ีผูปฎิบัติออกสํารวจทําโครงการ แตละโครงการของพ้ืนท่ีตางๆ ขอใหได
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ถามความเห็นชอบจากเจาของท่ีดิน ถากรณีท่ีจะตองผานท่ีดินของพ่ีนองประชาชน 
หรือใหเขาทําเปนหนังสือยินยอมใหกับเทศบาล พรอมท่ีจะใหทางเทศบาลตัดผาน
ท่ีดินของเขาออกมา  ผมฝากนะครับทานไมเชนนั้นโครงการนี้จะลมเหลว  

 ความเสียหายจะเกิดข้ึนกับทางเทศบาล ซ่ึงไดดําเนินผานไปแลว  ผูกอสรางก็ไม
สามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ ความเดือดรอนก็จะเกิดข้ึน การท้ิงงานก็
เกิดข้ึน ทอระบายน้ําก็ไมมี ถนน ค.ส.ล. ก็จะไมไดเกิดข้ึนเพราะมันจะติดปญหา
เจาของท่ีดิน อันนี้ผมฝากนะครับ ขอใหเปนเคล็ดตัวอยางฝากทานไวใหกําชับการ
ดูแลเรื่องของการประมาณการโครงการท่ีจะเกิดข้ึนกับแตละชุมชนตอไป  

 ขอบคุณมากครับ  
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ  
ประธานสภาเทศบาล คะ 
 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน โครงการท่ีคณะผูบริหาร  

ปรับลดหรือสังเกตดูการทํางานของคณะผูบริหาร ผมคิดวาถ่ีถวนดีแลวนะครับ  มัน
ไมไดเพ่ิมมีแตลด ท่ีทานไดสํารวจไมเฉพาะญัตตินี้นะครับ ท่ีบานไผเกาก็มีท่ีเขาทํา
ไวยังไมเสร็จ ผมก็ไดนําเสนอเปนท่ีสาธารณะทําตอเนื่องก็แสดงวา คณะผูบริหารนี้
ไดดูถ่ีถวนการทํางาน เพราะวาสิ่งนี้ท่ีเปนประโยชนแกเทศบาลเมืองบานไผของเรา 
หรือชุมชนทุกชุมชนนะครับ ผมคิดวาถาทําไปแบบนี้การทํางานก็จะดี แตถาไมถึง
จริงๆเราก็เอาหลักฐานแสดงใหม เพ่ือจะไดทราบวาเปนท่ีดินของใคร เพราะก็มี
ตัวอยางอยูท่ีบานไผเกานะครับ ก็ขอใหคณะผูบริหารทํางานอยางนี้ไปเรื่อยๆ  
นะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ขอบคุณทาน บุญเหลือ เรื่องลือ มากนะคะ มีสมาชิกทานอ่ืนอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไมคะ เชิญ ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงค คะ  
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา  
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน และทานผูรวมสังเกตการณ  
รักษาราชการแทนนายกฯ นะครับ เนื่องจากซอยท่ีจะดําเนินการนี้มันเปนซอยตัน เพราะวาเรารักษา

ผลประโยชนใหทางราชการ ขอขอบคุณทางทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ี
เสนอแนะใหดําเนินการอยางรอบคอบผมจะนอมรับไว  ฝากทางกองชางใหดูแล
อยางใกลชิด ก็คือวาหนึ่งทางกองชางก็ตองรักษาผลประโยชน เพ่ือจะนําเงินจาก
สวนท่ีเหลือ 20 เมตรนี้ไปพัฒนาอยางอ่ืนได ไปทําถนนท่ีขาดแคลนได  ทาง
เทศบาลก็จะออกไปสํารวจอีกรอบ ตอนท่ีเราไปสํารวจยังไมไดแจงสิทธิเจาของท่ีดิน 
เขายังไมไดทํารั้ว ทางกองชางก็คิดวาเปนท่ีดินสาธารณะประโยชนของเรา อันไหน
ท่ีความเจริญไปถึงทางเทศบาลก็อยากใหไปถึงหนาบานเลย แตเหตุการณนี้เปนซอย
ตัน ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีใหความไววางใจกับคณะผูบริหาร อะไรท่ีเปน
สิ่งดีดีผมก็จะนําเรียนใหพ่ีนองประชาชนและทางสมาชิกไดรับทราบ สิ่งไหนท่ีเปน
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ประโยชนกับทางเทศบาลเมืองบานไผ เราก็ตองดูแลผลประโยชนเพราะทุกสิ่งทุก
อยางเปนภาษีของพ่ีนองประชาชน สวน 20 เมตร เรานําไปทําโครงการอ่ืนก็ได 
เรียนใหพ่ีนองสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ  ขอขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล           แหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติ  ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
 โ ครงการจายขาดเงินสะสม  (กองชาง) กรุณายกมือข้ึนคะ 
มติท่ีประชุม       อนุมัติเปนเอกฉันท 
 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ญัตติท่ี 5/2560  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม  (กองวิชาการและแผนงาน)  
  ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ  
 

นายนิวัฒน ปล่ังศิริ                          เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ       ผูทรงเกียรติ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน     

                                  ขาพเจา ขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือขอ 
                   อนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจําป  2560 ไปตั้งจายเปนรายการใหม   

               กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 หมวดคาใชสอย จํานวน 2 โครงการ   ดังตอไปนี้ 

1. เนื่องจากโตะและเกาอ้ีทํางานมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
                           ของพนักงานจึงตองจัดหาเพ่ือใหเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติโอน 
                           งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  
                           จํานวน  2  ชุด  

2. เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีอายุการใชงานมาก และชํารุด 
                            เสียหาย จึงตองจัดหาเครื่องใหมมาทดแทนเครื่องเดิมท่ีชํารุด จึงขออนุมัติ 
                            โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับ 
                            อากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน  2 เครื่อง 

 ประกอบกับเทศบาลเมืองบานไผ ไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว  
                                      จึงจําเปนตองโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
                              โอนมาตั้งจายเปนรายการใหมกองวิชาการและแผนงาน 
                             แผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
                             หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  

                            1.โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ตั้งไว  30,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน  2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท 
ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

             (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี  3  
                  2.โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน  
             (มีระบบฟอกอากาศ)   เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน  
             (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน  2  เครื่อง  
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 เครื่องละ 23,000 บาท ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติ 
และวิชาการ (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 3 รวม  2 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน  76,000  บาท  
(เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 

                          โอนลด 
                                 แผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                                 หมวดคาใชสอย ประเภท คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว  420,000 
บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  370,110  บาท  ขอโอนลด 
จํานวน 76,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   
294,110 บาท  (สองแสนเกาหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) 

 รวม  1 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 76,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 
                                  เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  
                                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
                                      ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง 
                                      งบประมาณขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  
                                      ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
                                     ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
                                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป  

                                        ขอแสดงความนับถือ 
                                         จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 

                                         (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 
                                         รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

                                         นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล   ท่ีจบไปนั้นก็คือ  ญัตติท่ี 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  ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน และพนักงานทุกทานครับ  การท่ีผมยืน 
ข้ึนไมใชเปนการอภิปรายนะครับ เปนการชี้แนะและเสนอแนะนําในการซ้ือวัสดุ
อุปกรณตางๆ ในการท่ีขอเปลี่ยนแปลงแกไขตามจริงแลว ตั้งแตงบประมาณไมตอง
มาขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง วาในการซ้ือสิ่งของตางๆก็อยากจะใหซ้ือในสิ่งท่ีได
มาตรฐาน มอก.ของอุตสาหกรรมนะครับ เทาท่ีผมเห็นติดตั้งก็ไมรูวายี่หออะไร มัน
มีปริมาณตามท่ีตองการหรือไม อยางเชน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ 
ยี่หอตางๆท่ีมีตามทองตลาดงบประมาณตั้งไวเพียงพอ ควรจะซ้ือใหเกิดประโยชน
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กับทางเทศบาลเมืองบานไผมากข้ึน ตองซ้ือของดีมียี่หอมาใช หลักความคุมคามันก็
จะเกิดข้ึน ใชไดหลายป ใชไดนานไมตองมาขอเปลี่ยนแปลงบอย ผมเห็นควรเปน
แบบนี้ คือแนะนําการซ้ือเครื่องท่ีมี มอก.มาตรฐานอุตสาหกรรม และมีคุณภาพท่ี
เหมาะสม ท่ีมีขายตามทองตลาดบางครั้งผมยังไมเคยเห็นเลยนะครับ  
ในโฆษณาบาง การประชาสัมพันธ การคาการขายไมรูวายี่หออะไรท่ีออกมา อยาก
ใหเปนอยางนั้น จึงขอเรียนชี้แจงมาเพ่ือใหผูท่ีมีหนาท่ีจัดซ้ือ จัดจางตางๆ ได
ตระหนักถึงหลักของความคุมคา ก็อยากใหเปนอยางนั้น ผมก็มีเรื่องท่ีจะชี้แจง
เทานี้ครับผม ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล   เชิญคณะผูบริหารตอบคะ เชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภา   ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทาน
รองนายกเทศมนตรีฯ  รองประธานชุมชน ท้ัง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณ  ทุกทาน เนื่องจาก 
รักษาราชการแทนนายกฯ  การจัดซ้ือจัดจางแตละอยางเราไมสามารถท่ีจะบอกยี่หอได ตัวอยางเชน ซ้ือรถตู

เราอยากได  TOYOTA ก็ไปเอาราคา  TOYOTA มา แตก็ไมได  ระบุยี่หอ การ
ประกวดราคาแลวเราไดรถเปน NISSAN เราไมสามารถระบุยี่หอไดก็เรียนใหพ่ีนอง
ไดรับทราบ ประธานชุมชนไดรับทราบ อยางการจัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศหรือแอร 
เรามีการปรับปรุงกองวิชาการใหม ทําเปนหองเพ่ือเก็บรักษา เครื่องเสียงขอมูล
ตางๆ ชวงนี้อากาศมันรอน การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณบางครั้งเราไม
สามารถจัดทําโดยงบประมาณได เราก็ตองหาวาเงินตรงไหนท่ีมี เชน การไป 

  ทัศนศึกษาท่ีไปราชการเราไปดูเราก็ไดประโยชนมา แตเราจะขอเงินมาซ้ือวัสดุ
อุปกรณเราก็ยังไดเปนของ แตเราไปศึกษาดูงานเราก็ไดแคเอกสารกลับมา เรียนให
ทานสมาชิก และพ่ีนองเทศบาลเมืองบานไผไดรับทราบ วาเราลอคสเปคไดนะครับ
ปญหาเกิดข้ึนมาแน ตอไปโครงการตางๆท่ีผมจะขอเปลี่ยนแปลงก็จะอานใหทาน
สมาชิกไดรับทราบ เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ ขอบคุณมากครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  คณะผูบริหารก็ไดชี้แจงแลวนะคะ สําหรับญัตตินี้มีสมาชิกทานใดจะ
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไมคะ ญัตติท่ี 5/2560  เรื่องญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม  (กองวิชาการและแผนงาน)  (ไมมี)  ถาไมมี จะขอมติท่ี
ประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใดอนุมัติ  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จายเปนรายการใหม  (กองวิชาการและแผนงาน)  
กรุณายกมือข้ึนคะ 

 
มติท่ีประชุม       อนุมัติเปนเอกฉันท 
 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ญัตติท่ี 6/2560  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไข
ประธานสภาเทศบาล  เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญคณะผูบริหารคะ 
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นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ                 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ        ผูทรงเกียรติ   ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน    
รักษาราชการแทนนายกฯ                         ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ    
                                     เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย  
                                     ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  แผนงานบรหิารท่ัวไป   
 งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 เนื่องจากคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายดังกลาว มีการระบุเครื่องหมาย 
                                     การคาของผลิตภัณฑ (ยี่หอ) จึงจําเปนตองขอแกไขคําชี้แจงดังกลาว 
                                     เพ่ือประโยชนของทางราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ (ขอความเดิม) 
                                                  โครงการจัดซ้ือเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ งบประมาณตั้งไว   
                                     250,000.- บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องระบบบัตรคิวอัติโนมัติ ประกอบไปดวย  
                                     จอ FOCO TV Screen  55 นิ้ว (สําหรับกดบัตรคิว) 1 ตัว เครื่องปริ้นท  
                                     บัตรคิว 1 ตัว จอทีวี 32 นิ้ว (สําหรับแสดงคิวและสื่อมัลติมีเดีย) 1 ตัว  
                                     Software ระบบเดินสายรวมท้ังอุปกรณในการติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ    
                                     ท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด   
                                     (จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 – 2562) ตามยุทธศาสตรท่ี 9  
  หนาท่ี 3-95 โครงการท่ี 14) 
                                                   คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ (ขอความใหม) 
                                                   โครงการจัดซ้ือเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ งบประมาณ    
                                    ตั้งไว  250,000.- บาท 
                                                   - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องระบบบัตรคิวอัติโนมัติ  ประกอบไปดวย 
                                     จอ  T V Touch Screen  ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว (สําหรับกดบัตรคิว)  
                                     1 ตัว เครื่องปริ้นทบัตรคิว 1 ตัว จอทีวี ขนาด  ไมนอยกวา 32 นิ้ว  
                                     (สําหรับแสดงคิวและสื่อมัลติมีเดีย) 1 ตัว Software ระบบเดินสายรวมท้ัง 
                                     อุปกรณในการติดตั้งเนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในบัญชีราคา 
                                     มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด (จากแผนพัฒนาสามป  
                                     (พ.ศ. 2560 – 2562) ตามยุทธศาสตรท่ี 9 หนาท่ี 3-95 โครงการท่ี 14) 
  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 
                                     งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม  
                                     (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ ขอ ๒9  “การแกไขเปลี่ยนแปลง 
                                     คําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
                                     ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง     
                                     ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  
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   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  
                                     เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  
 

                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                   จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 
                                                  (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 

                                                   รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
                                                  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

 ครับเนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงท่ีทางทานสมาชิกสภาเทศบาล 
นะครับเรื่องยี่หอเราไมสามารถระบุยี่หอไดนะครับ คือวาเราขอเปลี่ยนแปลงไว
กอนในการประชุมสภาเราจะซ้ือหรือไมซ้ือก็ได เรียนใหทางทานสมาชิกไดรับทราบ 
ขอบคุณมากครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล คะตามท่ีจบลงไปแลวนั้นเปน  ญัตติขออนุมัติแกไข 
ประธานสภาเทศบาล            เปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ 
                                     ขอเชิญคุณ ทานชานล ธนระพีโชติ คะ  
 
นายชานล ธนระพีโชต ิ เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมสังเกตการณทุกทาน ทานประธานครับผมตองแยงนิดหนึ่ง ขอความ

เดิมผมตองเรียนอยางนี้เพ่ือท่ีจะใหมันตรงกับเอกสารนะครับทาน ผมเอาเฉพาะคํา
ชี้แจงเดิมกอนในเรื่องของขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเนื้อหาเก่ียวกับการจัดซ้ือระบบ 

  บัตรคิว ผมตองเรียนอยางนี้ครับ ในคําชี้แจงวันนี้เทศบาลแจกเอกสาร ให 
  วันท่ี 27 มีนาคม 2560 ขอความเขียนวา โครงการจัดซ้ือระบบบัตรคิว 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 ระบบเดินสายรวมท้ังอุปกรณ
ในการติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ ท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือ
ตามราคาทองตลาด(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ตามยุทธศาสตร
ท่ี 9 หนาท่ี 3-95 โครงการท่ี 14)  ผมเรียนอยางนี้นะครับทาน ท่ีผมตองลุกข้ึน
อภิปรายเพราะวา ผมดูจากเทศบัญญัติ คือฉบับท่ีทานใหผมไปกอนหนานี้ ถาทานมี
ใหเปดหนาตามผมนะครับ หนาท่ี 11 ครุภณัฑคอมพิวเตอรโครงการจัดซ้ือระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติอันนี้คือขอความท่ีอยูในเทศบัญญัติเพ่ือจัดซ้ือระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ ประกอบไปดวยจอ  FOCO TV Screen ทานตก Screen ไป จาก
ขอความเดิมลองดูนะครับ ผมยืนยันนะครับถาทานแจกเลมนี้ กับทานเขียน 
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  ผมขอทวงติงตรงนี้กอน สวนเนื้อหาท่ีทานรักษาราชการแทนทานนายกฯทานได
อานไปแลว ขอความเดิมนั้นตรงกับเทศบัญญัติ ป 2560 ท่ีทานแจกท่ีผมทวงติง ก็
คือกลับมาท่ีแผนท่ีทานไดแจกใหผมก็คือ ญัตติท่ี 6 ป 2560 ผมกลับมาท่ีคําชี้แจง
ประกอบงบประมาณ ขอความใหมนะครับ โครงการจัดซ้ือเครื่องระบบบัตรคิว
อัตโนมัติงบประมาณตั้งไวท่ี 250 ,000 บาท เนื้อหานะครับเพ่ือจัดซ้ือระบบบัตร
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 ระบบเดินสายรวมท้ังอุปกรณในการติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ  
  ท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด  
  (จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 – 2562) ตามยุทธศาสตรท่ี 9 หนาท่ี 3-95 

โครงการท่ี 14) ผมเรียนทานประธานผานทานผูบริหารทุกทาน  ผมตองเรียนอยาง
นี้ ตัว Touch Screen ตามท่ีผมมีขอมูลผมตองเรียนวา 55 นิ้ว ใหญมาก ผมเคย
ทวงติงเอาไวแลวในสภา เม่ือจะขออนุมัติผานเทศบัญญัติ ป 2560 เม่ือวันท่ี 23 
สิงหาคม พ.ศ.2559 นะครับทาน ผมขออนุญาตเพราะวาผมเองมีประสบการณ 
ในเรื่องนี้โดยตรง ผมเปนเจาหนาท่ีของธนาคารมากอน ผมรูวาจอ Touch Screen 
มันไมมี 55 นิ้ว  ท่ีผมทวงติงการแกไขขอมูลของทานนี้ ผมอยากใหศึกษาดูอีกท่ีดี
หรือไม ผมขอฝากขอคิดไวจอ TV Touch Screen เทาท่ีบริษัทท่ีผมเคยคุยดวย  

  ขออนุญาตตองกลาวเพราะวามันมีแค 22 นิ้ว ท่ีใหญมากแลว จอท่ีติดอยูตรงหนา
เครื่องนะครับมันใหญ ถา 55 นิ้ว เหมือนจอ TV เลย นะครับ ผมเคยทวงติงมาแลว
นะครับครั้งท่ีแลว แลวขอความท่ีเปลี่ยนมาใหมในครั้งนี้ 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
จอท่ีแขวนอยูขางหนาเราเวลาเราไปกดบัตรคิวดู ทานท่ีเขาธนาคารหรือไปงาน
ราชการตางๆ ทานจะเห็นบางท่ีใชจอขนาด 32 นิ้ว ก็มีแตจอเล็ก ท่ีผมทวงติงทาน
ดวยงบ 250,000 บาท ประมาณการทานอาจจะจายนอยกวา เพราะผมสามารถ
นําเสนอราคาใหกับทานได เพราะผมมีบริษัทท่ีผมรูจักนะครับ อันนี้ผมขอฝากเพ่ือ
ประหยัดคาใชจายของเทศบาล และทานจะไดเครื่องบัตรคิวท่ีไดมาตรฐานในการ 
Service เวลาเครื่องมีปญหาเขาจะไดเขามา Service ดูแลใหเราได เราจะไดของดี
ใชนะครับ อันนี้ผมฝากทานดวยความหวงใยจริงๆนะครับ ขอความท่ีทานใหมาผมก็
ยังม่ันใจวาผมศึกษามาพอสมควรในเรื่องนี้ ก็ฝากทานผูบริหารไดลองพิจารณาอีกท่ี
ผมทวงติงเพ่ือใหเกิดประโยชนกับเทศบาลเมืองบานไผใหมากท่ีสุด และประชาชน
จะไดใชของท่ีมีคุณภาพถาไดจอ TV ท่ีใหญเวลาคนอายุมากมาทําบัตรประชาชนก็
จะมองเห็นตัวเลขท่ีใหญนะครับ เสียงอาจจะไมกังวานแตถามองเห็นตัวเลขข้ึนเปน
คิวของเราแลวก็จะสะดวกนะครับ ขอบคุณมากครับทาน 
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นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญคณะผูบริหารตอบ คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน และผูสังเกตการณทุกทาน ผมตองขอขอบคุณ  
รักษาราชการแทนนายกฯ ทานชานล ธนระพีโชติ เปนอยางมาก ท่ีใหคําแนะนํากับคณะผูบริหารและทาง  
  กองฝายนะครับ เรื่อง FOCO TV Touch Screen ในเอกสารนี้ตองขออภัยทาง

เจาหนาท่ีกองวิชาการและแผนงานไดพิมพตกนะครับ เรื่อง FOCO TV Touch 
Screen ผมก็ไดไปศึกษาแลวนะครับท่ีตนแบบท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร คือไมใช
แบบธนาคาร เพราะไมไดใชแบบธนาคาร ตอนนี้ประชาชนของเราอายุนอยลง
สายตาก็ไมคอยดี คณะผูบริหารไดมีแนวความคิดท่ีกาวไกล คือ Touch Screen 
ไมใช Touch Screen ท่ีกดนะครับ เปน TV ท้ังจอเลยนะครับ เวลาท่ีพ่ีนอง
ประชาชนเขามา จะไปกองไหน จะไปทําบัตร หรือเสียภาษี แบบอยางเหมือนท่ี
โรงพยาบาลศรีนครินทร มีใหเลือกวาเราจะไปไหน ก็ไปกดเพราะจะตัวใหญข้ึนถา
นอยกวา 55 นิ้ว จะเปนการล็อคสเปคเลยถามากกวาจะมากกวาเทาไรก็ไดเรียนให
ทราบ ขอขอบคุณทานชานล ธนระพีโชติ ท่ีใหคําแนะนํา เครื่องนี้เวลาเราแตะท่ีจอ
ก็จะออกมาไมใชเหมือนธนาคาร ตอนนี้เปนวิวัฒนาการใหมแลว รุนใหมเพ่ือพ่ีนอง
ประชาชนชาวบานไผของเรานะครับ ตองขอขอบคุณทานชานล ธนระพีโชติ ท่ีให
คําแนะนํา การประมาณการนี้ถาสูงกวาราชการไดประโยชน แตถาต่ํากวาราชการ
เสียประโยชนนะครับ เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ แตทางคณะผูบริหาร
จะซ้ือหรือไมซ้ือก็อีกอยางหนึ่ง เขาประชุมสภาก็ขอเปลี่ยนแปลงไวกอนครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  คณะผูบริหารก็ไดอภิปรายใหทานสมาชิกไดรับทราบแลว มีทานใดจะ  
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไมคะ ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ สมาชิกทานใด 

อนุมัติ  ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือข้ึนคะ 

 
มติท่ีประชุม     อนุมัติเปนเอกฉันท  
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง ญัตติท่ี 7/2560  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม  
           (กองการศึกษา) 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติท่ี 7/2560  เรื่อง ญัตติ         
ประธานสภาเทศบาล           ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                                     เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) ขอเรียนเชิญ คณะผูบริหารคะ 
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นายนริศ อินทรกําแหง                          เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ        ผูทรงเกียรติ  ประธานชมุชนท้ัง 39 ชุมชน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน      
                                                    ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
                                   เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ จะไม 
                                   ดําเนินการโครงการเปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน ชนิด LED  
                                   ตามท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  
                                   งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และไดตรวจสอบงบประมาณรายจายประจํา 
   ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ บางรายการแลว ปรากฏวามีงบประมาณเหลือจาย  
                           ประกอบกับขณะนี้กองการศึกษา มีความจําเปนตองเรงดําเนินการโครงการ 
                                   กอสรางรั้วรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ (บานเก้ิง) แหงใหม งบประมาณ  
                                   ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือปองกันอันตรายและใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ 
                                   ทรัพยสินทางราชการ ซ่ึงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ดังกลาว ไดรับการ 
                                   จัดสรรงบประมาณในการกอสรางจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                                   ไมรวมคากอสรางรั้วรอบอาคาร  
                     ดังนั้น เพ่ือเปนการบริหารงานดานงบประมาณใหเกิดประโยชน  
                                    สูงสุด  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
                                    พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม  ซ่ึงโครงการดังกลาวไดบรรจุ  
                                    ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ แลว  
                                    รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีแนบไปพรอม 
                                    หนังสือเชิญประชุมแลวนั้น 
                                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอขออนุมัติโอนเงิน 
                                    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือนําไปตั้งจายเปน 
                                    รายการใหมตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                                    วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑   
                                    แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗  ตอไป 

                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                      จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 

                                       (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 
                                        รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 

                                     นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญทานภานุมาศ หลามณี 
ประธานสภาเทศบาล            
 
นายภานุมาศ หลามณี เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร   ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ทานผูอํานวยการกองฝาย  
 ผูรวมสังเกตการณทุกทาน กระผมภานุมาศ หลามณี ขออนุญาตกราบเรียนวาการ

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กนั้นของบานเก้ิงคืบหนาไปมาก  ก็ขอบคุณในการควบคุม
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การกอสรางในครั้งนี้และก็ดีใจเม่ือกอสรางอาคารแลวรั้วเราจะมีหรือไม เพราะมัน
อยูใกลกับลําหวยใกลกับทางรถยนตอันตรายอาจจะเกิดกับเด็กได เม่ือทานทําโอน
จายงบประมาณเพ่ือจะทํารั้วเพ่ือปองกันชีวิต และทรัพยสินของลูกหลานของเรา 
เปนพระคุณอยางสูงมีความตั้งใจไววาจะพูดการตั้งงบประมาณในเรื่องนี้ทาน ก็ได
ตั้งไว แตมีอีกอยางหนึ่งท่ีอยากจะกราบเรียนตรงนั้นเปนท่ีโลงมาก ไมมีตนไมสักตน 
ปญหาท่ีจะตามมาก็คือ ความรอนจากแสงแดดเพราะไมมีรมเงา อยากจะกราบ
เรียนคณะผูบริหาร ผานทานประธานสภาวาในโอกาสตอไป หรือในปนี้ก็ดีถาหาก
จะตั้งบประมาณจะจัดซ้ือตนไมไปปลูกไวเพ่ือใหรมเงาแกเด็ก ไปดูท่ีโรงเรียนอนุบาล
สาธิตรมรื่นดี และท่ีศูนยโนนสวาง แตศูนยเด็กเล็กบานเก้ิงหาตนไมไมได ขอความ
กรุณาทานประธานสภาผานไปหาคณะผูบริหารนะครับ  โปรดกรุณาเถอะครับ
สงสารเด็กอากาศรอน จะไปทําศาลาความรอนมันก็จะผานหลังคาลงมาอยูดี ตนไม
ดีท่ีสุด อยากขอความกรุณาจากทานไดพิจารณาหางบประมาณ ในการปลูกตนไม
เพ่ือเปนรมเงาใหกับเด็กๆดวย ก็จะเปนพระคุณกับเด็กๆอยางสูงครับ ขอบคุณครับ  

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานนพดล  พลภูเขียว 
ประธานสภาเทศบาล            
 
นายนพดล  พลภูเขียว  กราบเรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทรงเกียรติ ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผูรวมสังเกตการณทุกทาน  

สําหรับผมก็มีปญหา เก่ียวกับศูนยเด็กเล็กบานเก้ิงท่ีทานภานุมาศ ไดอภิปรายจบลง 
สําหรับผมอยากจะเพ่ิมเติมจากทานภานุมาศ ก็คือสถานท่ีนี่ละครับ เพราะวารั้ว
รอบขอบชิดนาจะไปวางผังแปลนไว วาอยูในระดับไหน ท่ี 2 ไร ท่ีถมดินไววากวาง
ขนาดไหน และอีกอยางมีทางลงหวยมีคนสัญจรไป-มา ถาหากไมมีรั้วก้ันขอบเขตให
เรียบรอยเวลาเปดเรียนก็อาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็กได หรือผูท่ีสัญจรไป-มา 
อาจจะขโมยสิ่งของได จึงอยากใหทํารั้วใหเรียบรอย สวนเรื่องตนไมอยางท่ี 
ทานภานุมาศ หลามณี พูด มันตองใชเวลา ตนไมตองมีแนนอนจะใหโตทันใจไมได 
ก็ฝากทานผูบริหาร ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณครับทานประธาน   เรื่อง ญัตติท่ี 7/2560  เรื่อง ญัตติขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือนําไปตั้ง

จายเปนรายการใหม (กองการศึกษา)  เปนสิ่งท่ีดีครับทานประธาน ทานมองไป
เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเด็ก ซ่ึงเราจะตองมีท่ีกีดก้ันมีบริเวณ เปนอาณา
บริเวณใหมันดูแลไดงายข้ึน ผมเองก็ตองเรียนดวยความเคารพ เพราะโครงการนี้
ปรับลดโครงการ  L E D ออกไป 500,000 บาท เปนโครงการท่ีไดนํามาจาก
โครงการแผนพัฒนา 3 ป พ.ศ.2559-2561 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ซ่ึงเดิมเรามี
พ้ืนท่ี ท่ีจะกอสรางติดหลอด LED บริเวณถนนสมาทบํารุง ถนนราชธุกิจ ถนน
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ประชาพัฒนา จํานวน 52 โคม โครงการนี้ก็ไดยกเลิกไป เพราะทานผูบริหารได
มองถึงความปลอดภัยแกเด็กและเยาวชน ผมเห็นดีดวย  แตถนนท่ีผมกลาวไวนั้นถา
ติดตั้งตามโครงการก็จะเพ่ิมความปลอดภัยในแสงสวางในการสัญจรในเวลา
กลางคืน ผมคงตองฝากทานหลังจากทานไดปรับลดโครงการนี้แลว ก็ลองดูถนนท่ี
ผมกลาวไปท้ัง 3 เสนทางนั้น ทานจะเพ่ิมความสวางอยางไร เพ่ือความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของพ่ีนองประชาชน และผูสัญจรในเวลากลางคืนคอยสวาง ท่ีจะตองมา
เดินทําการคาจับจายซ้ือสินคาในตลาดกอนสวาง ผมฝากทานนะครับ อีกอยางท่ีผม
ตองเรียนทานวาสถานท่ี ท่ีทานจะกอสรางทานไมไดยื่นแบบใหทานสมาชิกไดทราบ
ถึงวัสดุท่ีทานจะใชก็ขอใหแนบในรายละเอียดนี้เลยนะครับในการประชุม อยางนอย
สมาชิกก็จะไดทราบในเนื้อหาวัสดุท่ีทานจัดซ้ือเพ่ือความสบายใจในงบประมาณท่ี
ทานจะโอน ท่ีทานกอสรางก็ฝากทานผูบริหารไดดูแลในเรื่องนี้นะครับ ผมเองก็คง
เห็นดีดวยกับความปลอดภัยของเด็กเยาวชนนะครับ ก็ขอบพระคุณมากครับผม 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญ ทานรองจิระบูรณ  
ประธานสภาเทศบาล   ปญญารัตนวงศ คะ 
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผูสังเกตุการณทุกทาน ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผมตองขอขอบคุณทาน 
รักษาราชการแทนนายกฯ สมาชิกทุกทานท่ีใหคําแนะนําท่ีดีดี ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน เรื่อง  

หลอดไฟ LED ท่ีทาน ชานล ธนระพีโชติ ผมก็จะใหเจาหนาท่ีออกไปสํารวจ ก็
ขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีแนะนํา เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนานะครับ ท่ีเราไมได
แจงไวเพราะเราไดงบมาจากกรมมาจากสวนกลางเขาใหเปนอาหารเทานั้นเอง เราก็
ยังขาดพวกเครื่องทําความเย็น และอยางอ่ืนของลูกหลานเรา เราไดเปนอาคาร
เปลา เรื่องความเดือดรอนตางๆทางผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ เรื่องความปลอดภัย
ของพ่ีนอง เรื่องตนไมผมไดปรึกษาหารือกับทางคณะผูบริหารและทางทานรองปลัด
วาในวันครบรอบ 36 ป เทศบาลเมืองบานไผทานสมาชิกออกไปปลูกคนละตนเพ่ือ
เปนสัญญลักษณของแตละทานจะดีหรือไม ก็ตองขอบคุณ ทานภานุมาศ หลามณี  
ทานนพดล พลภูเขียว เวลารอนก็รอนมาก ถาเราจะปลูกตอนนี้ก็กลัวเพราะลมแรง
มากกลัวตนไมจะลม เพราะรากแกวบางครั้งตองใชเวลานาน การปลูกใน 
ครั้งนี้เราก็จะใหทุกคนมีสวนรวม เชน ประธานชุมชน ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ทุกทานไปปลูกคนละตน 2 ตน และก็ติดชื่อพรอม เพ่ือเปนเกียรติประวัติของ
เทศบาลเมืองบานไผเพ่ือเปนเกียรติประวัติของทานสมาชิก เพ่ือผลักดัน
งบประมาณ เราไดงบประมาณมาสรางอาคารนี้ประมาณ 1.8 ลานบาท ไดแคตัว
อาคารเทานั้นเอง อุปกรณไมมีเลยนะครับ ก็ไมไดนิ่งนอนใจ ขอขอบคุณทานสมาชิก
ท่ีไดใหคําแนะนํามา เย็นนี้ผมจะใหทางกองชางออกไปสํารวจหลอดไฟ เรียนใหพ่ี
นองชาวตลาดไดรับทราบอันไหนดับ เราก็มาแกไขใหใชได ทางอําเภอ ทางตํารวจ 
ก็ไดประสานกันตลอดเวลา เรื่องความปลอดภัยของพ่ีนอง ก็ขอขอบคุณทาน  
สมาชิกครับ ขอบคุณครับ 
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นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญรองนริศ  อินทรกําแหง คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนริศ  อินทรกําแหง  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูรวม  
รองนายกเทศมนตรีฯ สังเกตการณทุกทาน ผูตัวแทนท้ัง 2 หนวยงาน ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน  
 รากฐานการกอสรางคืออิฐ รากฐานชีวิต คือการศึกษา การสรางคุณภาพชีวิต  
 ใหกับคนในชาติเปนเรื่องสําคัญผมตองขอบคุณท่ีทานไดใหคําแนะนําเปนอยางดี  
 จากทุกทาน ฝายบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  
 ท่ีทําหนาท่ีในขณะนี้  ซ่ึงทานไดเห็นความสําคัญไดตอเติมกับสิ่งท่ีเราไดมา อดีตเรา  

ทราบกันอยูแลว ผมเคยเลาใหกับพ่ีนองสมาชิกทุกทานไดทราบวา การจัดการ
ศึกษาท่ีผานมา ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเราอยูกับศูนยสุขภาพ ศูนยสุขภาพประเมินก็
ไมผาน เวลาประเมินมาตรฐานเด็กก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรค การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาก็ไมผาน  โชคดีท่ีหมอออยท่ีประจําการอยูท่ีศูนยสุขภาพก็พยายามท่ีจะ
ดําเนินการในการยายศูนยสุขภาพออกเหมือนกัน ผมก็ไดชวยประสานงานทางเขต 
เขตก็ใหพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนบานเก้ิง ท่ีตรงนั้นไดขาววาจะไดงบจากสํานักรัฐมนตรี 
เปนจํานวนเงิน 2.2 ลานบาท ในการกอสรางศูนยสุขภาพตอไปแตเงินยังไมมา  เรา
โชคดีท่ีงบประมาณมาท่ีจังหวัดขอนแกน ใหสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 
จังหวัดขอนแกน แตคนท่ีขอไปนั้นไมมีท่ีดินกอสราง ก็เลยถือวาเปนความโชคดีของ
เราท่ีเราจะยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กพอดี ก็เลยไดงบประมาณมาตามท่ี  
ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ แจงใหทราบนะครับ  ไดมาสรางศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กท่ีกอสรางในขณะนี้  แลวก็จะเริ่มยายเด็กไปในปการศึกษานี้  กรณี  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยาย ศูนยสุขภาพยาย ตรงนั้นก็จะเปนท่ีวางเปลา เราตองมา
ชวยกันคิดวาจะทําอะไรใชใหเกิดประโยชน ก็ตองขอความกรุณาจากทาน
ประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดใหคําแนะนําเพ่ือท่ีจะใหเราไดสรางสิ่งท่ีดี
มีประโยชนกับชาวบานเก้ิง ท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองบานไผของเราตอไป สําหรับ
ความหวงใยท่ีทานมี ไมวาจะเปนเรื่องของการดูแลใหรมเงากับเด็ก การสราภูมิทัศน
ดวยการปลูกตนไม มีอยูในแผนแนนอนตามท่ีทานรักษาราชการแทนนายกชี้แจงไป
เม่ือสักครู และในวันพืชมงคลเราก็จะไปรวมกันปลูกตนไม วันสําคัญอะไรท้ังหลาย
หรือมีโอกาสเม่ือไรเราก็จะชวนกันไปปลูก โชคดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทานเลขาสภา
ชั่วคราวท่ีนั่งอยูขางหนาเรารองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ ทานดูแลกองการศึกษา
เอาใจใสเปนอยางดี ดูแลกองชาง ทานก็ไดใหกองชางไปเกรดพ้ืนท่ีแลวนะครับ 
เพ่ือท่ีจะทําการปลูกตนไม และไดมีการวางแผน ในการติดตั้งพัดลมเพ่ือบรรเทา
ความรอน ติดตั้งผามาน ติดตั้งมุงลวดเพ่ือปองกันสิ่งท่ีอาจจะเปนอันตรายท่ีเวลา
เด็กหลับนอน ปองกันเชื้อโรคท่ีจะมาจากยุง เรียนใหทราบแผนท่ีแบบจัดสรางรั้ว 
ตามท่ีทานสมาชิกไดใหคําแนะนํานั้นเราจะนําใหทานดูในโอกาสตอไป เพราะทาง
เลขาสภาชั่วคราวไดใหทางกองชางชวยดําเนินการ  เม่ือเราเขาสูแบบงานเรียบรอย
มันเปนเรื่องเรงรัดอยางรวดเร็ว ก็จะรีบดําเนินการใหทานไดเห็น และภาพลักษณท่ี
จะเกิดข้ึน ณ ศูนยแหงนี้เราควรตองไปรวมในพิธีเปดเชิญไวลวงหนาทุกทานครับ  
ขอบคุณครับ  
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นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะเชิญรองนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนิวัฒน ปล่ังศิริ  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูรวม 
รองนายกเทศมนตรีฯ สังเกตการณทุกทาน ผมขอเสริมเพ่ิมเติมท่ีทานรองจิระบูรณ ไดเอยไวนะครับ  
 ตามท่ีทานสมาชิกไดใหคําเสนอแนะไว เก่ียวกับเรื่องของไฟฟาแสงสวางท่ี  
 ถนนสมาทบํารุง ก็ตองขอกราบเรียนนะครับโดยเฉพาะทาน ชานล นะครับ ทาง  

ผูบริหารและผูเก่ียวของตระหนักถึงความปลอดภัยและทรัพยสินของพ่ีนอง
ประชาชน ในเรื่องของการจราจรก็ดี ยานพาหนะในยามคํ่าคืนก็ตองเรียนนะครับวา 
วันนี้คณะผูบริหารก็ไดเตรียมแผนงานรองรับ ท่ีจะมีการจัดระเบียบในสวนของทาง 
พ่ีนองเราท่ีมาคามาขายตั้งแตชวง 4 ทุมจนถึงสวาง ไมวาจะเปนถนนราษฏรนุกุล  
ถนนสมาทบํารุง ท้ังสายนะครับชวง4 ทุม จะมีพ่ีนองนอกเขตนํารถกระบะบาง  
ยานพาหนะมาซ้ือสิ้นคาผักทุกอยางเพ่ือจะนําไปขายรอบนอก ปรากฏวาการจัด
ระเบียบจราจรในยามท่ีผมกลาวสวนใหญจะจอดกันไมเปนระเบียบ ก็จะมีปญหา
หลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องการจราจร การเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะถาเกิดอัคคีภัย
ก็จะมีปญหาในการท่ีจะไประงับเหตุ รถดับเพลิงก็จะเขาพ้ืนท่ีไมได  ตอนนี้ยกราง
แผนการเรียบรอยแลวก็จะเชิญผูท่ีเก่ียวของเขามาประชุมซ่ึงตอนนี้ก็ตองขอยินดีกับ
ทางผูกํากับสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ ทานจํารัส จันแดง และคณะผูบริหาร
เทศบาลเมืองบานไผก็ไดใสใจในเรื่องนี้ ตอนนี้เราก็ตั้งเปนของคณะรูปกรรมการ ทุก
ภาคสวนทานรองจิระบูรณ ก็ไดมอบหมายใหผมไปกํากับดูแลในสวนนี้ รวมกับทาง
องคกรท่ีเก่ียวของก็คงจะนําเรียนทานตอไป สวนเรื่องของไฟฟาสาธารณะอันนี้เรา
ปฏิเสธไมไดนะวาอุปกรณท่ีเราใชขออนุญาตเรียนนะครับ วาสวนถนน 4 เลน ถนน
เจนจบทิศท่ีมาเทศบาลโครงการนี้นะครับ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะนะครับ ติดตั้งมา
ตั้งแต พ.ศ.2536 ท้ังโคมท้ังเสาถานับถึงวันนี้ก็ประมาณ 30 ปนะครับ ดังนั้น 
ประสิทธิภาพในการใชงานก็มีปญหา โดยเฉพาะโครงการ LED  ถือวาเปนหลอด
ประหยัดไฟและอายุการใชงานก็ยาว เราไดประสานไปทางไฟฟาเราใชไฟฟา
สาธารณะในเขตของผูใชไฟรวม ซ่ึงการไฟฟาจะใหเราใชได40/60% ของผูใชไฟ
โดยรวมท้ังเขตเทศบาลตอนนี้เราก็ใชอยูประมาณ 8 % เพราะฉะนั้น โครงการท่ีจะ
ขยายเขตไฟก็ดีหรือไฟสาธารณะท่ัวเมืองตามถนนสายหลักๆ เราก็ยังสามารถติดตั้ง
ตรงนี้ได ถือวาเมืองบานไผเราพรอมพัฒนาไปในทุกๆดาน ทานรองจิระบูรณก็ไดนํา
เรียนแลววา ในวันท่ี 22 ท่ีผานมาไดไปติดตามในเรื่องของรถไฟรางคู ซ่ึงของเดิม
เราจะไดเปนบันได ซ่ึงทานแจงวาตอนนี้มีผูอายุนอยลง ผูสูงอายุมากข้ึน ถาไมมี
บันไดเลื่อนมารองรับ ข้ึนบันไดความสูง 6 เมตร ลองคิดดูเพราะฉะนั้นการ
ขับเคลื่อนในทุกๆดานไปพรอมๆกันก็คงจะเปนภารกิจของพวกเราทุกๆคน ก็ตอง
ฝากทานประธานสภา และทานสมาชิกชวยกันขับเคลื่อนโครงการท่ีเปนประโยชน 
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เราจะไดระดมมันสมองเพ่ือพัฒนาบานเมืองของเราตอไป เราก็จะจูงมือไปพรอมกัน 
รวมท้ังประธานชุมชนและผูเก่ียวของนะครับ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมแคนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  คณะผูบริหารก็ไดอภิปรายชี้แจงท้ัง 3 ทานแลว  ดิฉัน จะขอมติท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาแหงนี้   สมาชิกทานใดอนุมัติญัตติท่ี 7/2560  เรื่อง ญัตติขออนุมัติขอ

อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือนําไปตั้ง
จายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) กรุณายกมือข้ึนคะ 

 
มติท่ีประชุม     อนุมัติเปนเอกฉันท  
 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง ญัตติท่ี 8/2560  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
 เปนรายการใหม  (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง ญัตติท่ี 8/2560  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล ง บประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม(สํานักปลัดเทศบาล)  
 ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารคะ 
 
นายนิวัฒน ปล่ังศิริ                            เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีฯ        ผูทรงเกียรติ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน      
                                    ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือขอ              
                                    อนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจาย 

เปนรายการใหม สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป  
งบลงทุน  คาครุภัณฑ  รวม  3  รายการ  เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ ได
คัดเลือกและรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 2 ตําแหนง  แทนตําแหนงท่ีวาง  
ประกอบกับเทศบาลจะตองดําเนินการบันทึกขอมูลบุคลากรทองถ่ิน  ตามโครงการ
จัดตั้งศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ระยะท่ี 1 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0809.3/ว 1370 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559  โดย
จะตองจัดเตรียมระบบการประมวลผล ดานครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรแบบ 

                                    ประมวลผลเพ่ือรองรับการใชงานระบบดังกลาว  และมีครุภัณฑบางประเภท 
ท่ีใชงานมาเปนเวลานาน เกิดชํารุดและเสียคาซอมแซมบอยครั้ง ขณะเดียวกัน
ครุภัณฑบางประเภทมีไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ  
ไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว จึงจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  มาตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้ 

                  โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม 
                    สํานักปลัดเทศบาล 
                    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
                    งบลงทุน               รวม  151,100 บาท 
                    คาครุภัณฑ       รวม  151,100 บาท 
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                    ครุภัณฑสํานักงาน 
                           -โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี   จํานวน  35,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี สําหรับตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 17,500.- บาท  รวมเปนเงิน 35,000 บาท เนื่องจาก
ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาด (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ตามยุทธศาสตร การพัฒนาท่ี 11  
หนาท่ี 23 โครงการท่ี 2)  

                     ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
                            -โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกจํานวน  21,000 บาท   
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

ระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน งานการเจาหนาท่ี   สํานักปลัดเทศบาล   
จํานวน  1  เครื่อง  โดยขออนุมัติจัดซ้ือตามเกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  
พ.ศ. 2559 ประกาศ  ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) กระทรวงดิจิทัล   
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  
แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 11  
หนาท่ี 18 โครงการท่ี 2)  

                               -โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล        
                                     จํานวน  44,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ  
                                     งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) สําหรับตําแหนง  
                                     รองปลัดเทศบาล  จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ   
                                     ทายนี้  โดยขออนุมัติจัดซ้ือตามเกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร  
   (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
   ประจําป พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) กระทรวงดิจิทัล  
                                     เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  
                                     แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 11  
                                     หนาท่ี 18 โครงการท่ี 2) 
                              -โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก  
                                    (Inkjet)  จํานวน  23,700 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ  
                                    Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  สําหรับใชปฏิบัติงานตําแหนง  
                                    รองปลัดเทศบาล และงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  
    จํานวน 3  เครื่อง โดยขออนุมัติจัดซ้ือตามเกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร  
                                    (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
                                    ประจาํป พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) กระทรวงดิจิทัล         
                                    เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  
    แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 11  
    หนาท่ี 18 โครงการท่ี 2) 
                             -โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน  17,400 บาท 
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                 เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA  สําหรับใชในการปฏิบัติงาน  
ตําแหนง รองปลัดเทศบาล และงานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 เครื่อง  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้  โดยขออนุมัติจัดซ้ือตามเกณฑราคา
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (จากแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  ตามยุทธศาสตร   
การพัฒนาท่ี 11 หนาท่ี 18 โครงการท่ี 2) 

  ครุภัณฑการเกษตร 
                                -โครงการจัดซ้ือเครื่องปมน้ํา  จํานวน  10,000 บาท เพ่ือจาย 
  เปนคาจัดซ้ือเครื่องปมน้ําแรงดันคงท่ี ขนาดไมนอยกวา 350 วัตต  
                                    มอเตอรขนาดไมนอยกวา 350 วัตต  จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑท่ี  

จัดซ้ือไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด 
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 3 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 11 หนาท่ี 19 โครงการท่ี 1)  

                    รวม 3 ประเภท  เปนเงินท้ังส้ิน 151,100 บาท 
                                     (หนึ่งแสนหาหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)  
                    โอนลด 
                    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
                    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 เปนเงินท้ังส้ิน 151,100 บาท  
                                     (หนึ่งแสนหาหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)   
                                  เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  
                                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
                                     ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543     
                                     หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 “การโอนเงิน 
                                     งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให 
                                     ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน 
                                     อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน"  
 
                                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาตอไป  

                                         ขอแสดงความนับถือ 
                                                                            นิวัฒน     ปลั่งศิริ 

                                            (นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ) 
                                            รองนายกเทศมนตร ี รักษาราชการแทน 

                                          นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
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นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะเชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ คะ 

ประธานสภาเทศบาล  
 
นายชานล ธนระพีโชต ิ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชน 
สมาชิกสภาเทศบาล ท้ัง 39 ชุมชน  ญัตติท่ี 8/2560  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

เปนรายการใหม (สํานักปลัดเทศบาล) โอนไปจากหมวดเงินเดือนประจํา 
151,100 บาท  เพ่ือไปจายเปนคาครุภณัฑตามรายละเอียดท่ีทานรอง
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ทานนิวัฒน ปลั่งศิริ ไดอานรายละเอียด ผมคงไมอาน
ในเนื้อหาและรายละเอียด สิ่งท่ีผมมีความไมกระจาง อาจจะตองใหทานผูบริหารได
ชี้แจงเพ่ิมเติม ในเรื่องของการปรับลด เพ่ือโอนไปจายเปนคาครุภัณฑ ในหมวด
เงินเดือน โดยเฉพาะฝายประจําของเงินนั้น เม่ือปงบประมาณ พ.ศ.2560  
เทศบัญญัติตั้งไว 7,085,600 บาท ซ่ึงขณะนี้งบประมาณคงเหลือท่ี 
3,787,618 บาท ทานประธานครับ สิ่งท่ีผมยังไมกระจางนั้นการจัดทํา
งบประมาณเทศบัญญัติในแตละป การประมาณการในเรื่องของเงินเดือน 
โดยเฉพาะ ผมใชคําวาหนึ่งเดือนฝายประจําตามประมาณการนั้น เราจะตั้งจาก
ตําแหนงท่ีมีอยู ณ ปจจุบันของทุกกองฝาย เราจะตั้งงบประมาณก็คือ ประมาณจาก
เงินเดือนของแตละบุคคล เพ่ือตั้งข้ึนมาการตั้งข้ึนมานั้น ผมมองอยางนี้ครับทาน  
ท่ีผานมาเราไมทราบ ผมก็ไมทราบ สมาชิกทุกคนก็คงไมทราบ แตละทานมี
เงินเดือนเทาไร แตถาประมาณการในสวนของกองฝายสํานักปลัดภาพรวม 
คือ 7 ลานกวาบาท นั้นแสดงวาประมาณการท่ีใกลเคียงกับเงินเดือนฝายประจําท่ี
จะตองไดรับในป พ.ศ.2560 นี้ แตวันนี้มีการปรับลด 151,100 บาท นั้นก็แสดง
วาการตั้งงบประมาณนั้น เกินออกไปหรือความเขาใจของผมเจาหนาท่ี  
กองฝายของสํานักปลัด มีการโอนยายไป ถาโอนยายแสดงวาเงินเดือนท่ีทานตั้งไว
นั้นไมมีการ จายสําหรับคนท่ีโอนยายไป ผลกระทบกรณีท่ีโอนยายออกไปแต  
ณ วันนี้มีการโอนยายเขามาในสํานักปลัด ผมตั้งขอสังเกตวาการปรับลดในอัตรา
เงินเดือนประจําลงนี้ แสดงวาเราประมาณการเอาไวสูงกวาความเปนจริง จาก
เงินเดือนท่ีจะตองจายจริง ผมเรียนทานประธานดวยความเคารพ ถาตั้งงบประมาณ
เอาไวอยางนี้ทุกกองฝายในเรื่องของหมวดเงินเดือน โดยเฉพาะฝายประจําก็จะไป
เบียดบังในเรื่องของงบประมาณท่ีเหลือ ท่ีสามารถมาลงในทองถ่ิน ไมวาจะเปน
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีจะอํานวยความสะดวกใหกับทองถ่ินใหกับชุมชนได  ผม
เองไมกระจางในเรื่องงบประมาณ ขอเรียนทานประธานดวยความเคารพผาน  
คณะผูบริหาร ใหชี้แจงใหทราบวาทานปรับลดจากเงินเดือนประจํานี้ แสดงใหเห็น
วาทานตั้งไวเกินจากปงบประมาณท่ีจะตองจายจริง เกินไปอยางมาก ฝากทานท่ี
ประชุมสภาแหงนี้ไดพิจารณาการตั้งงบประมาณตางๆ ขอใหตั้งเทียบกับสวน
เงินเดือนท่ีจะจายออกไปจริง สวนท่ีเหลือนั้นสามารถท่ีจะไปจัดเปนโครงสราง
พ้ืนฐาน หรือโครงการท่ีจะเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนใหมากท่ีสุด ผมเรียน
ดวยความเคารพครับทาน ทุกอยางมีท่ีมาท่ีไปของงบประมาณนั้น ตองใกลเคียงกัน
ใหมากท่ีสุด ผมเองก็ไมทราบแตละทานมีเงินเดือนเทาไร เงินคาตอบแทนตําแหนง
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เทาไร  แตประมาณการท่ีเหลือออกมาอยางนี้ แสดงวาทานจะโอนยายพนักงาน
ออกไปแลวผลกระทบจะตามมาวา เรื่องอัตรากําลังท่ีมีอยูนี้จะมีผลกระทบ 3ป  
5ป หรือไม เรียนเพ่ือความเคารพนะครับทาน ใหทานชี้แจงดวย แสดงวาทานจะไม
รับโอนยายเขามาอีกแลวในสวนของสํานักปลัด ถึงตองปรับลดเงินเดือนลงไป 
นะครับ ฝากชี้แจงเรื่องนี้ดวย กอนท่ีจะผานสภานี้เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ ทานมองวา
เปนเรื่องของความจําเปนท่ีจะตองซ้ือ เรียนดวยความเคารพวาสิ่งไหนท่ีชํารุดทาน
ซ้ือไดครับ จัดสรรได ขอใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ผมเรียนดวยความเคารพอีก 
ครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะเชิญ ทาน ปญญา บัวแสง คะ 

ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปญญา บัวแสง  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู  บริหาร และผูรวมสังเกตการณทุกทาน เรื่องการจัดซ้ือครุภัณฑ คอมพิวเตอร 

ซ้ือเถอะครับ ถาเปนความจําเปนในการใชงานของเจาหนาท่ี ทานรองปลัดเทศบาล
ท้ัง 2 ทาน แลวก็ตองซ้ือท่ีทันสมัย ซ้ือแลวตองนํามาใชประโยชนอยางคุมคา และ
เครื่องปนไฟซ้ือเถอะครับ เพราะเราตองออกนอกสถานท่ีบางสถานท่ีอาจจะไมมี
ไฟฟาก็จะไดใชงานไดนะครับ สนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะเชิญทาน สงศักดิ์ เกียรติปกรณ  

ประธานสภาเทศบาล  คะ 
   
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  ขอบคุณครับทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องท่ีจะอภิปรายเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตางๆนั้น ไมขัดของเหมือนกับ  

ทานปญญา บัวแสง ผมเห็นดีดวย แตก็เกิดความกังวลแตจริงๆคือความหวงใย
มากกวา หวงใยตรงท่ีวาถาเปนหมวดอ่ืนจะไมหวงเลยครับ ผมเปนศิษยเกาของ
เทศบาลเมืองบานไผ มีหนาท่ีเปนพนักงานขับรถทําหนาท่ีทุกอยาง ถายภาพ ท้ัง
ประชาสัมพันธ และสุดทายเปนเทศกิจ มีความหวงใยมากครับเพราะคาตอบแทน
พนักงานประจํา ท่ีทานบอกวาโอนยายไป เชน คุณอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล  
คุณประเสริฐ ไชยศรี ก็คงจะคิดเหมือน ทานชานล  ธนระพีโชติ แลวท่ีโอนยายมา
ตําแหนงใหญกวา รองปลัดเทศบาล 2 ทาน ผูอํานวยการกองการศึกษา 1 ทาน 
ตําแหนงใหญเงินเดือนก็ตองมากกวา ผมเกรงวาเงินจะไมพอใชจาย แลวก็ตองไป
เปลี่ยนคําชี้แจงอีก โอนตรงนั้นตรงนี้มาอีก มันเปนระเบียบรูอยูวาทําได ตามจริงผม
วาจะถามแลวนะครับ แผนงานเคหะชุมชนยายขามกองแตผมไดรับคําชี้แจงกอน 
อันนี้ก็เชนเดียวกันยายขามหมวดทําไมไมเอาหมวดครุภัณฑดวยกัน  แตพอไดรับคํา
ชี้แจงถึงเขาใจวาเปนอํานาจหนาท่ีของคณะผูบริหาร ท่ีจะดําเนินการสิ่งใดก็ได ท่ี
เห็นวาสมควร ไดรับคําชี้แจงอยางนั้นก็เลยไมติดใจ  ทานทําสิ่งท่ีถูกตอง และสิ่งท่ี
เราภาคภูมิใจดวยกันมาตลอด ท่ีข้ึนมาพูดเพราะความหวงใยไมตองไปหาเงิน  
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ตรงนั้นไปหายืมเงินสะสมจายเปนเงินเดือนพนักงาน เพราะตอนนี้ก็ตองไปถึงเดือน
ตุลาคม ก็ตองเปน พฤศจิกายน ธันวาคม อีกกวาไมพอจาย เศรษฐกิจทุกวันนี้ก็
เพ่ิมข้ึนมากคาใชจายอะไรตางๆ ไมอยากใหคางเงินเดือนพนักงานประจํา เพราะ
ความหวงใยเทานั้นครับ ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล เชิญคณะผูบริหารอภิปรายคะ เชิญทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ  

ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธาน ทานสมาชิกเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธาน
รองนายกเทศมนตรีฯ ชุมชนท้ัง 39 ชุมชน  ตองขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีมีความหวงใยเรื่องการใชจาย
รักษาราชการแทนนายกฯ งบประมาณปญหาก็คือ 1 ท่ีจะเรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบวาเรื่องการจัดซ้ือ  

คอมพิวเตอรนี้สวนมากเราจะซ้ือคอมพิวเตอรประจําโตะ แตเราจะซ้ือเปนโนตบุค 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนมาคือ วันนั้นประธานศาลรัฐธรรมนูญจังหวัดขอนแกนไดมาดูไซค
ขยะเทศบาลเมืองบานไผเรา ท่ีพ่ีนองประชาชนเราเดือดรอนไดรองเรียนมา ทานก็
เลยใชสถานท่ีเทศบาลเมืองบานไผเรา เปนท่ีพิมพสํานวนเพ่ือเปนการสรุปเพ่ือตรวจ
พรอมทาน ศรีสุวรรณ ปญญา ท่ีไดรองเรียนในเรื่องกลิ่น ผมก็ไดไปพรอมคณะ  
ผูอํานวยกอง รองปลัด สิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนไมไดมาจากกองขยะของเรา แตมาจาก  
กากเบียร กลิ่นมันสําปะหลัง ทานไดเดินดูรอบๆภายในหมูบาน กลิ่นไมไดมาจาก
กองขยะของเรา ทานก็ไมไดนําโนตบุคมาใหทางเทศบาลชวยจัดหาให เพ่ือท่ีจะ
พิมพสํานวน เลยเปนท่ีมาท่ีไปในการท่ีจะจัดซ้ือโนตบุคเพ่ือมาบริการและใชในท่ี
ตางๆไดในการประชุมปรึกษาหารือไมตองนําเอกสารไปเราสามารถพิมพในโนตบุค
ไดเลยท่ีมาท่ีไปท่ีจะตองซ้ือคอมพิวเตอรนะครับ เรื่องเงินเดือนเราไดตั้งกันไว
หมดแลวเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเรายังไมมีการโอนยายนะครับ ใครจะมาก็ตองไป
สอบท่ีสวนกลางยังไมรูวาจะเริ่มสอบตอนไหน เพราะทางรัฐบาลใชมาตรา 44 ใน
การสอบเลื่อนระดับ เรียนใหพ่ีนองไดรับทราบเงินท่ีไดโอนมาทางคณะผูบริหาร
ไมใหเกิดปญหาข้ึนแนนอน เรื่องเงินเดือนพนักงานทางคณะผูบริหารไดกําชับไว
ไมใหมีปญหาแน ไดกําชับกับทางกองคลังวาอยาใหมีปญหากับเงินเดือนพนักงานก็
จะทําใหดีท่ีสุดนะครับ เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบวาพนักงานท่ีไดยายไปก็คือ  
จาเอกกมล สงวนญาติ ยายไปอยูโนนศิลา คุณยุพารัตน ท่ียายไปอยูทาพระ เพราะ
การโอนยายเลื่อนตําแหนงตอนนี้ไมสามารถท่ีจะรับไดเลย ตองมาจากสวนกลาง
อยางเดียว เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบและทานประธานชุมชน ขอขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล จะขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ เลยนะคะ สมาชิกทานใดอนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล    เรื่อง ญัตติท่ี 8/2560  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน

รายการใหม(สํานักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือข้ึนคะ 
 
มติท่ีประชุม       อนุมัติเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง  อ่ืน  ๆ  
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ดิฉันอยากใหสมาชิกทุกทานพูดอยูในกรอบดวย 
ประธานสภาเทศบาล             นะคะ ไมกลาวถึงบุคคลภายนอก ใครมีอะไรก็ถามคณะผูบริหารไดมี ทานใดจะ 
 อ ภิปรายในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ขอเชิญทาน สงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ   
 
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารสําหรับวาระอ่ืนๆ ไดพูดคุยกับผูท่ีเก่ียวของ ไมใชเรื่องอภิปราย เปนเรื่องท่ี  

แนะนํา และขอคําตอบจากคณะผูบริหาร เรื่องประกาศเสียงตามสายเห็นประกาศ
ท่ีถนนคนเดิน ระหวางวันท่ี 27 -31 มีนาคม 2560 เก่ียวกับกองการศึกษาบอก
วาจะมีการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเซปกตระกรอเพ่ือประชาชนงบประมาณ 
1 แสนบาท พอถึงวันท่ี 27 มีนาคม 60 ก็ไดไปท่ีวาการอําเภอไปสอบถามดูวามี
การแขงขันท่ีสนามไหน อันนี้คําถามหนึ่ง  คําถามท่ี 2 ครับทาน 
สืบเนื่องมาจากเม่ือปท่ีแลว ก็ไดมีการอภิปรายขออนุญาตทานประทานนะครับเปน
เอกสารทางเทศบาลเมืองบานไผเรา ขออนุญาตนําไปใหทานประธานสภาดูนะครับ 
วาผมพูดตามตัวหนังสือ มาดูหนาท่ี 10 ครับทานประธานหนังสือพิมพเสียงเมืองไผ 
การเรียนรูภาษาอาเซียนประจําเดือน มกราคม ดวยคําวาดูแลตัวเองนะ ภาษาไทย
ใชคําอะไรครับ ก็ตองดูแลตัวเองใชไมครับ อันนี้บอกวาหิว เปนหนังสือพิมพ
เผยแพรไปท่ัวไมเฉพาะชุมชนแตไปท่ัวทุกเทศบาลท่ีดูในจังหวัดขอนแกน  และ
ภาษาลาวก็ยังเปนเหมือนเดิมอยู คําวาหิวเชนเดียวกันภาษลาวตองบอกวา  
ยากเขาแลว อันนี้ผิดนะครับภาษาอ่ืนผมจะไมพูดผมอยากใหแกไขครับตรงนี้ 
อยางเชนเม่ือปท่ีแลวท่ีอภิปรายไว คําวาสนามบินผมไดอภิปรายไวแลว แตบอกวา
อากาศรอน เปนภาษลาวก็อากาศฮอน พอมาเดือนมีนาคมไมมีภาษาอาเซียน  
นะครับผมขอฝากดวย ใหดําเนินการแกไขในสวนนี้บรรณาธิการตางๆ มันเสียชื่อไป
ถึงบรรณาธิการ ผมมีเอกสารหลักฐานพรอม สําหรับเรื่องท่ี 3  ผมก็อยากฝากถึง
คณะผูบริหารเก่ียวกับรถสุขาในเม่ือเราตรวจรับแลว ดําเนินการแลวรอปาย
ทะเบียนเพ่ือจะจายเงิน ก็ควรไปเก็บรักษาไวในท่ี ท่ีเหมาะสม เพราะตอนนี้จอด
ตากแดด เงิน 5 ลานกวา เอามาจอดตากแดดตองคิดถึงหลักความคุมคา ศูนย
ดับเพลิงหนวย2 ก็มี หนวย3 ก็มีนําไปจอดตรงนั้นก็ไดนําไปจอดใหเหมาะสมเพ่ือ
การรักษาความสะดวกใหยึดถึงหลักความคุมคา ไมใชจัดซ้ือแลวก็แลวไป และขอ
อนุญาตทานผูอํานวยการกองคลังไมไดขัดของอยางอ่ืน วาจะถามวารถสุขายี่หอ
อะไรราคารูแลว ไมเห็นมียี่หอตามจริงแลวรถตองมียี่หอ ผมไปไหวพระบรมศพรถ
สุขา 4 ลานกวาใหญกวาของเรา อยากทราบหลักความคุมคา เก็บรักษาดวยครับ 
เงิน 5ลาน ดูแลใหดีใหเกิดประโยชนสิ่งท่ีตามมาจะตามมาหมด การชํารุดซอมแซม
การดูแลตางๆน้ํามันคนขับผูดูแลทําความสะอาด ก็ตองมีตามมามันไมจบแคนี้ 
ดังนั้น จึงอยากฝากใหคณะผูบริหารหาท่ีจอดใหเหมาะสม ดวยความหวงใยเงินภาษี
พ่ีนองประชาชนผมเหมือนกัน โดยเฉพาะคาไฟฟา น้ําประปา คาอะไรตางก็ขอ
ความกรุณาจากทาน ผมพูดคําเดี่ยวกับเงิน 5.4ลาน หลักความคุมคาไมมีครับ 
ขอบคุณครับทานประธาน 
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นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล ทานทองถ่ินอําเภอ ทานตัวแทนผูกํากับสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ  
 ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผมก็จะกลาวตอทายกับ ทานสงศักดิ์  
 เกียรติปกรณ  ในเรื่องรถสุขา วันนั้นผมก็ไดเจอกับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกนก็

ไดเรียนถามวารถสุขาเปนอยางไร ทานก็บอกวาดีครับมีหองน้ําท้ังหมด 6 หองครับ 
แตไมมีแอร มีขอเสียอยูคือวาถามีคนไปทําธุระสวนตัวในหอง แลวถาเกิดมีหองใด
หนึ่งใชอยู อีก 5 หองตองรอนะครับก็ไมไหวนะครับอยางนี้  อีกเรื่อง ก็คือวาตกเย็น
มาชวง 3 -4 ทุม ผมขับรถดูเมืองก็เรียบรอยดีสะอาด แตมีบางอยางท่ีรอดหูรอดตา 

 คณะผูบริหาร ถนนจากประมิดไปถึงสามแยกหมวยแหนมสด จะมีรถขยะท่ีจะไปขน
ท่ีตลาด เพราะรถขยะเขาไปในตลาดไมไดกลิ่นแรง ผมเห็นการคัดแยกขยะโดยการ  

 เทลงพ้ืนถนน น้ําขยะก็ไหลลงถนนทําใหกลิ่นเหม็น ผมรูดีวาเจาหนาท่ีเทขยะ
ตรงไหน เวลาขับรถผานบริเวณนั้นตองก้ันหายใจนะครับ  ก็ไดไปปรึกษากับ 

 ทานนิวัฒน ปลั่งศิริ นอกรอบเพราะทานดูแลเรื่องนี้ ทานนิวัฒน ก็จะรีบดําเนินการ
ให ทุกสิ่งทุกอยางในเรื่องขยะในบานเราตอนนี้ก็สะอาดเรียบรอยดีครับ  

 ขอบคุณมากครับผม  
 

นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานชานล ธนระพีโชติ 

ประธานสภาเทศบาล  คะ 

 
นายชานล ธนระพีโชติ  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผมขออภิปรายตอเลยนะครับ จะไดตอเนื่อง แต

บางเรื่องก็ไมไดอภิปรายนะครับ จะขอตามในเนื้อของโครงการตางๆ ใน  
 เทศบัญญัติ ทานประธานขอตามในเรื่องแรกเลยนะครับ  ในเทศบัญญัติป  
 พ.ศ.2560 ในหมวดของกองการศึกษา ผมไดอภิปรายไว ในการผานเทศบัญญัติ

โดยเฉพาะชวงนี้เปนชวงปดเทอมกอนท่ีจะเปดเทอม ก็คงเปนเรื่องของอัตราครู
วาจางในเทศบัญญัตินั้น ผมเคยเรียนถามในเรื่องของอัตราท่ีมีการปรับเพ่ิมจาก 45 
อัตราเปน 60 อัตรา เพ่ิมข้ึน 15 อัตรา อยากทราบวาทางผูบริหาร ไดมีการ
ประกาศรับอันตรวาจางครู ท่ีจะมาสอนเด็กในเขตโรงเรียนเทศบาลบานไผ แลว
หรือยัง เราจะไดบุคคลากรท่ีมีคุณภาพมาถายทอดความรูใหกับเยาวชน ผมตอง
ตามเพราะวาผมไดถามในท่ีสภาแหงนี้ เม่ือครั้งท่ีแลวงบประมาณท่ีตั้งเอาไวไดมีการ
ชี้แจงเบื้องตนจากทานผูบริหารไปแลวจํานวน 4 ลานกวาบาท นะครับทาน 
โครงการนี้เราไดประกาศหรือยังชวยตอบดวยนะครับ ผมตามงานในเทศบัญญัติเรา
จะไดบุคคลากรท่ีมีคุณภาพเพ่ือมาถายทอดความรูใหกับเด็กผมตาม 1 เรื่องนะครับ  
เรื่องท่ี 2  ท่ีผมตามเรื่องคลินิกฟนผมไดเรียนถามในท่ีสภาแหงนี้ในโครงการท่ีจะซ้ือ
ยูนิคทําฟน 3 แสนบาท ผมตามนะครับเพราะวาเปนโครงการท่ีดีผมเห็นดวยอยาง
มากเลยนะครับ ถาโครงการนี้สําเร็จเราไดประสานกับโรงพยาบาลแลวหรือยัง การ
ท่ีจะจัดซ้ือคลินิกทําฟนเพ่ือมาบริการใหพ่ีนองประชาชนไดรับบริการ  ผมเองตอง
เรียนชี้แจงวาโครงการนี้ดีมากถาเราสามารถประสานกับโรงพยาบาล แลวสามารถ
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จัดหมอฟนมาดูแลในวันเวลา มันไมไดทุกวันแนนอนแตเปนวันท่ีเราสามารถ
ดําเนินการได มาดูแลไมตองเอาไกลแคขูดหินปูนได อุดฟนได ถอนฟนได สิ่งเหลานี้
ถาทําได โดยเฉพาะกองสาธารณสุขท่ีจะตองดูแล ผมเองก็ตองเรียนดวย  

 ความเคารพ ถาทําไดผมอาจจะไดไปใชบริการ เพราะผมไปขูดหินปูนท่ี 500 -
1,000 บาทนะครับ แตถาเราทําท่ีนี้ไดอํานวยความสะดวกพ่ีนองประชาชนไดเรื่อง
ของสุขภาพฟน เปนเรื่องใหญนะครับเรียนดวยความเคารพ ผมตาม 2 เรื่อง ใน 

 เทศบัญญัติ สวนท่ีผมคงตองคุยอีกเรื่องนะครับทาน เปนเรื่องท่ีตองเรียนถามครับ
การชี้แจงเพราะวาผมเองก็ไมทราบวาจะเสร็จเม่ือไหร เสนถนนท่ีมีการขุดเจาะ
ปจจุบันนี้ท่ีถามกันไปถามกันมา พ่ีนองถามผมวาเขาทําอะไรผมก็ตอบวาเปน
โครงการทอบําบัดน้ําเสีย 10 ลาน ถามวาเสร็จเม่ือไหรผมก็ไมทราบเหมือนกัน
เพราะผมพยายามหาปายอยู แตไมรูติดอยูตรงไหนไมเห็น ถาใครเห็นชวยบอกผม
ดวยผมจะไดชี้แจงพ่ีนองประชาชน เพราะตอนนี้การขุดเจาะเปนการขุดเจาะใน
บริเวณชุมชน ความสะดวกไมคอยมี เราตองทําความเขาใจกับพ่ีนองท่ีเขาใชถนน
นะครับทาน เรียนดวยความเคารพและโครงการนี้เราไดตั้งงบประมาณ โครงการท่ี
ปรึกษา 1.8 ลานบาท ไมทราบวาทางเทศบาลไดวาจางบริษัทท่ีปรึกษามาดูแลใน
โครงการนี้หรือไม ถามีขอใหกําชับในการกอสรางใหทันกับกําหนดระยะเวลา อยา
ใหเหมือนท่ีผานมาท่ีจะตองยกเลิกโครงการบริษัทเจาแรกไป ผมเรียนดวยความ
เคารพมันเปนโครงการใหญขอใหนั้นเปนกอสรางแลว สามารถบําบัดความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของน้ํา ตอไปนี้ทองท่ีรอบนอกมีการ
ถมท่ีนาตัวเองน้ําจะไมมีท่ีไปจะทะลักเขาเมือง ตกเล็กตกนอยไมแนใจนะครับ
ตอไปนี้อาจจะทวมนะครับ เราตองไปศึกษาดูงานท่ีระยองมาเม่ืออาทิตยท่ีแลวนี้เอง
ครับทาน เม่ือคืนผมดูขาวเดอะเนชั่นน้ําทวมระยองครับ  ทวมจนจะทวมรถเลย 

 นะครับ เปนความโชคดีท่ีเราไปมากอนแลว ถาเกิดเปนชวงท่ีเราอยูท่ีนั้นก็คงลําบาก
เหมือนกันในการเดินทาง เพราะเราพ่ึงออกมาจากระยอง ดังนั้น ผมฝากนะครับ
โครงการนี้ขอใหเปนโครงการท่ีเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนมากท่ีสุด ในเรื่อง
ระบบน้ําขัง ฝากทานนะครับ อีกเรื่อง 1 คงไมหนีเรื่องรถสุขา รถสุขาผมตองเรียน
ดวยความเคารพ ในสภาแหงนี้ ทานครับโครงการท่ีมีการจัดซ้ือสุขาเคลื่อนท่ีตอง
เรียนในสภาแหงนี้อีกรอบวาไมผานสภาแหงนี้นะครับ  สภาไมไดรับทราบ สมาชิก
ไมไดโหวตไมไดออกเสียง ไมไดเห็นชอบในการจัดซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ีงบประมาณ
โครงการ 5.5 ลานบาท การท่ีคณะผูจัดซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ีคันนี้โดยการใชอํานาจ
การใชเงินรางวัลพิเศษ  ซ่ึงไมไดอยูในงบประมาณเทศบัญญัติ เปนเงินท่ีมาจากการ
ประกวดของเทศบาลจาํนวน 10 ลานบาท โครงการนี้จัดซ้ือจากแผนพัฒนา  

 3 ป พ.ศ.2559-2561 แกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 นะครับทาน เปน
การใชอํานาจในการจัดซ้ือ ทานครับผมขออนุญาตอาน ณ วันนี้หลายทานก็ยังไม
ทราบเลยวาโครงการนี้มีรายละเอียดของรถอยางไร  เพราะไมผานสภาแมกระท้ัง
ผมเองถาไมยิบมาอานก็ไมรูวารถคันนี้มีคุณสมบัติโครงสรางอยางไร  ผมขออนุญาต
สภานะครับ เปนเอกสารของเทศบาลแจกนะครับทาน นิดเดียวครับทานจะไดรูวา
รถคันนี้คุมหรือไมคุม ขออนุญาตครับเปนแผนจากหนา 18 โครงการ 5 โครงการ
ซ้ือรถยนตสุขาเคลื่อนท่ี รายละเอียดนะครับ จัดซ้ือรถยนตสุขาเคลื่อนท่ีตัวรถชนิด 
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6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 170 แรงมา  มีหอง
พนักงานขับรถตอนหนา ภายในมีหองสุขาสําหรับอุจาระ จํานวนไมนอยกวา 

 6 หอง มีชองสําหรับปสสาวะสําหรับผูชายพรอมท่ีกันจํานวนไมนอยกวา 5 หอง  
ติดตั้งระบบเทาชางชวยในการคํ้ายันทํางานดวยระบบไฮโดรลิก  ซ่ึงกระบอก 

 ไฮโดรลิกจะตองมีคุณภาพตามมาตรฐานผูผลิตภัณฑอุสาหกรรม ชุดหองสุขา
เคลื่อนท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ในขอบขายการบํารุงรักษาและซอมแซม อุปกรณทุกชนิดเปน
ของใหม ไมเคยใชงานมากอน โครงการนี้เขียนไวท่ี 5.5 ลานบาท ทานประธาน
ครับผมฟงจากทานวัฒนาวุฒิ ขอเอยนามทาน  6 หองถาหองหนึ่งเขาท่ีเหลือ 

 5 หองใชงานไมได ผมเองก็ยังไมเขาใจ วาใชไมไดยังไง อันนี้ผมเรียนดวยความ
เคารพนะครับ เพราะ ณ วันนี้สมาชิกหลายทานก็ยังไมเคยเห็นขางในภายในรถ
อยากชมเหมือนกันนะครับถามีโอกาส หรือจะเปนหลังเลิกประชุม เรียนดวยความ
เคารพครับ 5.5 ลานบาท สภาพท่ีเห็นคุมคากับเงิน5.5 ลานบาทหรือไมเรียนดวย
ความเคารพครับทาน ผมอยากใหทานทําความเขาใจกับพ่ีนองประชาชนวารถคันนี้
เอามาจอดตากแดดเหมือนทานสงศักดิ์ ไดกลาวไปแลว นับวันมันจะผุไดงายๆ เกิด
ความเสียหาย แมกระท้ังยางเปนยางใหม หรือป พ.ศ. อะไรการตากแดดนานไมดี 
ระบบก็จะรวนไฮโดรลิกก็จะรวนเพราะความรอน ใหทานไดหาท่ีเก็บและการใช
ประโยชนนั้นก็ยังไมทราบเลยวาจะใชในธุรกรรมอะไร งานท่ีไหน คุมหรือเปลาผม
ใชคํานี้ดีกวานะครับทานถา5.5 ลานท่ีฟงมามีการปรับลดอยางไรไมทราบ เรียน
ทานผูบริหารไดชี้แจงนะครับ ผมเองหวงใยเพราะโครงการนี้เกิดข้ึนมาแลวความ
คุมคามันตองเกิดใหมากท่ีสุด ทําอยางไรพ่ีนองประชาชนถึงจะไดประโยชนจาก
งบประมาณแตละครั้ง ฝากไวในสวนนี้ ผมเองคงตองนําเรียนชี้แจง และขอฝากทาน
ตัวแทนสถานีตํารวจภูธรบานไผ วันนี้ทานไดมานั่งในหองประชุมนี้ผมเองก็ยังมีขอ
สงสัยเรื่องของ พรบ.20 วีรกรรมจะใชในเทศกาลสงกรานตหรือไม อยากไดรับการ
ชี้แจงบางสวนหรือถายังไงชี้แจงไดก็อยากใหชี้แจงเรื่องกระบะทายท่ีจะตองมีการ
บรรทุก บรรทุกไดหรือไมไดในเทศกาล ขบวนแหจะทําอยางไรถามันผิด พรบ.ใน
งานเทศกาลแหสงกรานต นะครับคงตองเรียนดวยความเคารพตามท่ีผมฟงขาวก็
สับสนเหมือนกันจากทานนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พรบ.การจราจรฝากทานตัวแทน
สถานีตํารวจภูธรบานไผ ชี้แจงบางสวนก็ไดครับ ขอบคุณครับผม 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานวัฒนาวุฒิ  
ประธานสภาเทศบาล หอวิจิตร คะ  
 
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร  ขอบคุณครับทานประธานครับ ขอชี้แจงนิดหนึ่งครับท่ี ทานชานล  
สมาชิกสภาเทศบาล กลาวเม่ือสัครูนี้ ไมไดกลาววาการซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ีนั้น เปนสมัยไหน สมัยท่ีแลว 

หรือสมัยนี้ เทาท่ีผมทราบคือสมัยนายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ บริหารท่ีเปน
นายกเทศมนตรีอยู เปนผูสั่งซ้ือ ขอบคุณครับผม 
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานบุญเหลือ  
ประธานสภาเทศบาล เรื่องลือ คะ  
 
นายบุญเหลือ เรื่องลือ  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน  ทานประธานแจงวาใหอภิปรายใน

สภาเทศบาลอยางอภิปรายนอกเรื่อง ผมก็จะอภิปรายในเรื่องของเทศบาลของเรา 
ผมอยูในสภามาก็ประมาณ 8 ป ก็เห็นไดวาสภาแหงนี้มีความสงบ ก็สงบมาได
ประมาณ 5-6 เดือนนี้นะครับ ท่ีทางสมาชิกไดรับความเดือนรอนมา เดือดรอน
จริงๆนะครับท่ีไดเดินทางไปศึกษาดูงานท่ี จ.เชียงใหม 2 ครั้งนะครับ ก็ไดรับความ
ชวยเหลือจากทานนิวัฒน ปลั่งศิริ ก็ขอขอบคุณทาน ท่ีชวยใหทางสมาชิกเดินทางไป
ดวยความเรียบรอย เวลาเดือดรอนมาก็ตองดูแลกันแบบนี้ละครับ คือน้ําใจของ
เทศบาลเรา คนบานไผไมทอดท้ิงกัน และผมก็ไดเดินทางไปศึกษาดูงานก็ไดรับ
ความรูจากเทศบาลท่ีจังหวัดระยองมาในเรื่องสุขภาพของสุนัขและแมว ก็เปน
ปญหาเหมือนกันนะครับเทศบาลเราเรื่องการทําหมัน และโรคพิษสุนัข แมว สุนัข 
วันนั้นผมก็ไดจับแมววาจะทําหมัน แตบังเอิญยาหมดกอนเลยไมไดฉีด ฝากคณะ
ผูบริหารนะครับยาอยาใหขาด นี้คือการบริการพ่ีนองประชาชนท่ีแทจริงนะครับ 
แนะนํากันนะครับ ท่ีมีการศึกษาดูงานผมวาดีจะไดมีอะไรมาปรึกษาหารือกัน  
ขอขอบคุณผูบริหารอีกเรื่องนะครับ คือเรื่องไฟฟาท่ีถนนแจงสนิทใชงานไดแลว ก็
ตองขอบคุณมากนะครับทันใจจริงๆ และแตละชุมชนเรานะครับ ซอยไหนท่ียังไมใช
การไมไดและยังไมไดทําอยางเชนชุมชนบานไผเกา ทานก็ไดไปทําให ขอขอบคุณ 
และอีกเรื่องหนึ่งงานประเพณีทุกอยาง ก็ขอใหทานสมาชิกไดรับทราบดวยอยาง
งานสงกรานตประชุมสมาชิกก็ไมไดรับทราบไมไดเขามาประชุม ชาวบานก็ถามวา
สงกรานตปนี้เราทําแบบไหนขบวนแบบไหนผมก็ตอบไมได เพราะไมไดมาประชุม 
ตามจริงตองมีการประชุมรวมกันขอฝากไวดวยนะครับ ฝากคณะผูบริหารวาจะมี
งานเก่ียวกับงานประเพณีแจงใหทางสมาชิกไดรับทราบดวยนะครับ จะไดชี้แจงให
ชาวบานไดรับรู เพราะสมาชิกทําหนาท่ีเพ่ือพ่ีนองประชาชนถามแลวตอบได  

 ฝากคณะผูบริหารไวดวยนะครับ และเทศบาลของเราเทศบาลใหญนะครับ ตามท่ี
ผมไปศึกษาดูงาน  เทศบาลเราพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตองแลว ก็ขอฝากคณะ
ผูบริหารดวยครับ ขอขอบคุณครับ  

 
นายภานุมาศ หลามณี   เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ขอขอบคุณทางคณะผูบริหารและทุกๆทาน  
 นะครับ ขอชมเชยการดําเนินการเก่ียวกับการยายโรงเรียนอนุบาลบานเก้ิงเปนไป

ดวยความรวดเร็วทันใจชาวบานก็ฝากขอบคุณมา ครั้งแรกผมวาจะไปพบทานรอง
ขอเวลาในการท่ีจะปลูกตนไม ผมเห็นหลายหนวยงานท่ีปลูกตนไมไปปลูกตอน 

 เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน ปลูกไวก็ตายหมดนะครับ ทานวาจะไปปลูกใน 
 วันพืชมงคลก็เปนเดือนพฤษภาคม  ก็ดีครับตนไมจะไดโตในฤดูฝนการรักษาจะงาย

ข้ึน ขอฝากใหทานไดดําเนินการอยางชาก็นาจะเปนเดือนพฤษภาคม  เรื่องท่ี 2 มี
ชาวบานฝากถามมาถนนบานเก้ิงซอย7  เห็นบอกวาจะกอสรางมาหลายปแลวถึงป
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นี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู ผมก็เคยอภิปรายในเรื่องนี้บานเก้ิงซอย7 ระยะทางก็ไมยาว
20-30 เมตร เม่ือปท่ีแลวก็เรียนผูบริหารทานก็ไดสงหนวยทันใจเพ่ิมเขาไปดูแล
ปรับแตงถนนใหอยางนี้ครับ พอฝนตกมาก็เปนหลุมเปนบออีกเดียวนี้ก็รูสึกวาสภาพ
ถนนใชไมไดเพราะ ฉะนั้น ก็อยากจะขอเรียนถามทานผูบริหารวาถนนบานเก้ิงซอย 
7 ซ่ึงเปนระยะทางสั้นๆ มีสวนไหนท่ีจะไปแกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชน ขอความกรุณาชวยดูแลใหดวย อีกเรื่องนะครับ ขอขอบคุณเม่ือวานทาง
ชุมชนบานขาพัฒนาไดมีโอกาสตอนรับพ่ีนองจากองคการบริหารสวนตําบลหนอง 

 ปลาหมอ อ.โนนศิลามาดูงานเก่ียวกับขยะการคัดแยกขยะ พ่ีนองท่ีมาจากโนนศิลา
ก็ฝากขอบคุณ ขอฝากชมเชยทานนายกฯดวยคนอะไรรูปหลอ พูดก็ไพเราะ ทํางาน
ก็เกง จึงนําความวาฝากทานครับ ผมก็ภูมิใจท่ีเขาใหเกียรติพวกเรานะครับ ขอบคุณ
ครับ  

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ ถาไมมีก็เชิญ  
ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารชี้แจงนะคะ เชิญ ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ   
 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธาน 
รองนายกเทศมนตรีฯ ชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิก 
รักษาราชการแทนนายกฯ ทุกทานท่ีหวงใยความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนท่ีไดนําเสนอแนะกับ  
 คณะผูบริหาร ทางคณะผูบริหารหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภา ก็จะไป

ปรึกษาหารือในการดําเนินงานความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ท่ีทานสมาชิก
ไดลงพ้ืนท่ีสํารวจความใกลชิดกับพ่ีนองประชาชนก็ขอขอบคุณนะครับจะชี้แจงเปน
เรื่องๆไปนะครับ  ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรื่อง สนามฟุตซอล สนามตะกรอ 

 ในวันท่ี27-31  มีนาคม  60 ไมมีนะครับ คณะผูบรหิารยังไมทราบเลยนะครับ แค
ปรึกษาหารือกอนวาจะกําหนดอยางไรยังไมมีการรับสมัครอะไร สวนเรื่องวารสาร
ตอนนี้ผมไดประชุมกับคณะกรรมการแลวเรื่องการใชภาษาอาเซียน ตอไปทาง
รัฐบาลเขาใหเปลี่ยนเปนศาสตรพระราชา ตอไป เริ่มเดือนหนานะครับ ขอบคุณท่ี
ทานแนะนํามา ขอบคุณทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรื่องรถสุขาเคลื่อนท่ีก็คือเปน
เงินรางวัลใน กฎระเบียบไมตองผานสภา แตวาเงิน 10 ลานบาทท้ังหมดเราไดมา  

 14.4 ลานบาทท้ังเงินชมเชยดวย เราก็ไดซ้ือรถขยะและก็ไดซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ี ใน
เรื่องความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนน้ําไมไหล ไฟไมสวาง ทางไมดีเราก็ไดใช  

 งบตัวนี้ไป เพราะวางบประจําปของเราไมสามารถท่ีจะใชไดครบทุกซอกซอยได  
 รถสุขาไดมีการตรวจรับเรียบรอยจากคณะกรรมการ ถาไมเรียบรอยคณะกรรมการ

ก็คงไมผานมาหรอก แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบทุกสิ่งทุกอยางเปนรูปของ
คณะกรรมการ กรรมการไมไดเปนวิศวกร แคขอคําปรึกษากับวิศวกรและการตรวจ
รับก็เรียนใหพ่ีนองไดรับทราบดวย เรื่องคลินิกทําฟนตอนนี้คณะผูบริหารกําลัง
ศึกษาดูถามมหาวิทยาลัยขอนแกน เพราะเรื่องการทําฟนเปนเรื่องละเอียดออนมาก
เพระเปนระบบประสาท แมกระท้ังคนเรียนท้ังหมด 100 คน จะจบหมอฟนจริงๆ
ไมสามารถจบครบ 100 คนได เราตองศึกษาเรื่องรายละเอียดอยูเรื่อวัสดุอุปกรณ
เราตั้งงบประมาณไวจะซ้ือก็ได ไมซ้ือก็ไดข้ึนอยูกับความพรอมของเราแตเราตอง
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เตรียมการไวกอนเรียนให ทานชานล ธนระพีโชติ ไดรับทราบ ขอบคุณทานสมาชิก
ทุกคนมากครับท่ีเปนหวงเปนใยงบประมาณของพ่ีนองประชาชน เรื่องโครงการท่ี
ปรึกษาผมก็ไดเซ็นตสัญญาไปเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560 สวนปาย
โครงการติดไวทุกซอยเลยนะครับ ท่ีไดทําบอบําบัดน้ําเสีย  เราตองเตรียม 

 ความพรอมอยางท่ีทานไดบอกไว  วาชาวบานไดถมท่ีดินไวเยอะเราตองเตรียมการ
รองรับในเรื่องบอบําบัดน้ําเสีย เรื่องโรงรถผมก็ไดปรึกษาหารือกับทานรองปลัดท้ัง 
2 ทาน เม่ือตรวจรับแลวทําไมไมมีโรงรถจะไปเก็บท่ีไซคขยะก็ไกล รถเราใหมดวย 
ระเบียบการใชจายในการซ้ือมาแลวก็ตองใชใหคุมคา อยางองคการบริหารหนอง
ปลาหมอมาก็ไดเห็นรถเรา เขาบอกวาเวลามีงานขอเชาไดหรือไม ตอนนี้เรากําลังดู
รายละเอียดในระเบียบการเชา เวลา ระยะทางใกลไกล จะทําเหมือนรถแท็กซ่ีเลย 
ตองขออภัยพ่ีนองประชาชน ทานสมาชิกสภาเทศบาลเราซ้ือมาก็ตองมีการ
บํารุงรักษา จะขอความอนุเคราะหไมไดตองทําเปนระเบียบในการยืมนะครับ การ
ตรวจรับในรูปของคณะกรรมการกวาจะตรวจรับได ผมกับ ทานรองดรุณี   

 วิศิษฐชาติ ตองไปดูรถท่ีชลบุรีเลยนะครับ วารถนี้ไดมาแกไขอะไรหรือไม ไดไปดู
ดวยกัน และการสงมอบก็เชิญคณะกรรมการวิศวกรจากหนวยงานตางๆ มาชวยกัน
ตรวจรับ ชี้แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ เรื่องงานประเพณีนะครับผมก็ขอโทษกับ
ทานสมาชิกดวยนะครับท่ียังไมไดเชิญเพราะเอกสารยังไมเรียบรอย วาปนี้เราจะจัด
ใหยิ่งใหญอยางไร  ผมก็ไดไปเชิญคณะสิงโตจากกรุงเทพฯมาทุกครั้งจะพนไฟ แตมา
ท่ีนี้จะใหพนน้ํา 3 วัน 3 คืน และดารากําลังติดตออยูนะครับ กอง หวยไร จะวาง
หรือเปลา ก็ยังไมรูวาจะทันหรือเปลา เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบ วันท่ี 12 เรา
ก็จะมีการกอเจดียทราย วันท่ี13 เมษายาน เราก็ทําบุญตักบาตร 06.00 น. แลวก็
ประกวดนางสงกรานต วันท่ี 14 เมษายน ก็ประกวดหนูนอยสงกรานต 
รายละเอียดจะแจงอีกครั้งนะครับ ก็จะเชิญทานสมาชิก ทานประธานชุมชนมา
ปรึกษาหารืออีกครั้ง ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กลม  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ ถาไมมีก็เชิญ  
ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารชี้แจง เชิญทาน นิวัฒน ปลั่งศิริ คะ 
 
นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ  เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทาน 
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน  ขออนุญาตเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดเก็บขยะตามท่ีทาน

วัฒนาวุฒิ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ขอเรียนนะครับหลังถนนประมิด เราจะมีรถ
ขอเก่ียวเอาไวรวบรวมขยะพอถึงเวลาเราก็มีรถไปรับ ประมาณสัก 3 -4 ทุม ซ่ึงผม
ก็ลงไปดูเปนประจํา แตชวงหลังปรากฏวาเราไดมีการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 ท่ี
ทานสมาชิกไดไปรวมเปดนะครับ ตอนนี้ก็ไมสะดวกดวยขอจํากัดพ้ืนท่ีโซนเมือง 
โดยเฉพาะยานธุรกิจ เราเลยตองมาใชขางตลาด 4 ชั่วคราว ตอนนี้กําลังหารือวาจะ
ใชท่ีตรงไหนดี ก็ไดอธิบายนอกรอบกับทานสมาชิก วาเราจะมีกระบะปูไปรองรับ
ขยะ เพ่ือจะไมใหขยะมันลงพ้ืนเพราะน้ําขยะกลิ่นเหม็น  คงมีการแกไข ขออนุญาต
เพ่ิมเติมทานรองจิระบูรณ ท่ี ทานชานล ไดถามเรื่องคลินิกทําฟนท่ีศูนยสุขภาพ
ตลาด 4 นะครับ เราตั้งงบประมาณไวท่ี 3 แสนบาท ทานจิระบูรณไดมอบหมายให
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ผมและกองฝายท่ีเก่ียวของเราก็กําลังตามเรื่อง โดยตอนนี้ก็มีขาวดีนะครับวาอาจจะ
ไมไดซ้ือในงบประมาณเรา เพราะตอนนี้เราไปประสานงานไปท่ีวิทยาลัยสาธารณสุข
สิรินธร  เขามีเครื่องมือลักษณะนี้อยูประมาณ 60 เครื่องเปนสเปคเดียวกันท่ีเราจะ
ซ้ือ ตอนนี้เรากําลังทําเรื่องขอจํานวน 1 เครื่องและตอนนี้มีแนวโนมวาเราจะไดดวย
นะครับ ติดขัดอยูเก่ียวกับเรื่องบุคลากรท่ีมีความชํานาญการ แพทยเฉพาะทางเปน
เรื่องท่ีเรากังวลมากตอนนี้ กําลังประสานงานทางโรงพยาบาลบานไผ ศูนยสุขภาพ
ตลาด 4 เราก็จะมีหองนวดแผนไทย เรากําลังคนหาทางผูท่ีเคยรับการอบรมจาก
โครงการของ สปสช. ท่ีเทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการเม่ือปท่ีแลว ปกอน จะจัด
นวดแผนไทยไวเปนประจําในหองติดกันนะครับ ก็กราบเรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ สวนทางทานบุญเหลือ เรื่องลือ ทานถามมาเรื่องสุนัขจรจัด แมวเยอะมาก 
เรามีเรื่องของการทําหมันแมกระท้ังออก I SEE YOU เราไปทําหมัน แตปรากฏวา
เดือนท่ีแลวมีหนังสือสั่งการมาจากจังหวัดขอนแกน  หามฉีดยาทําหมันใหกับสุนัข 
และแมว เนื่องจากมดลูกอักเสบ จะเปนการทารุณกรรมสัตว เลยมีการชะลอ สวน
ทานบุญเหลือ ท่ีทานไปศึกษางานท่ีเชียงใหมก็เปนเรื่องของน้ําใจ สวนเรื่องของสุขา
นะครับ ตอนนี้เราตรวจรับกันเรียบรอยแลว การตรวจรับในครั้งนี้ ก็ท่ีทานจิระบูรณ
ไดกลาวไวนะครับ สภาพการใชงานท้ังหมด 6 หองใชไดเต็มท่ีเพราะถามีเรื่อง
ปญหาของการสงมอบ การตรวจรับงานถายังไมเรียบรอยเชื่อแนวาคณะกรรมการก็
คงไมรับแนนอน ก็ขอเรียนนะครับท่ีอภิปรายในการจัดซ้ือ จัดจางราคาท้ังหมด
ตามท่ีประมาณการเทศบัญญัติคือ 5.5 ลานบาท เราจายจริงอยูท่ี 4.7 ลานบาท 
เทานั้นเองนะครับ เรียนเพ่ิมเติมจากท่ี ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ไดเรียนไว 
ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน  
สมาชิกสภาเทศบาล พอดีทานรักษาราชการไดตอบ ในเรื่องเซปกตระกรอทานบอกไมมี แตใน

แผนปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2560 อยูท่ีผมก็มีนะครับ ทานสงรายงาน
ปฏิบัติงานในแผน ผมก็ดูตามแผน และมีการประกาศอนุญาตเอยนามนะครับ  

 ทานนิวัฒน ปลั่งศิริ ก็ไดประชาสัมพันธท่ีถนนคนเดินเพลินเมืองไผ วามีการจัดการ
แขงขัน ประชาชนฝากมาถามก็ไมไดติดใจอะไร พอดีมีอยูในแผนเลยเรียนถามดู มี
หรือไมมีไมเปนไรแตในแผนงานกองวิชาการ ผมวาทานสมาชิกทุกทานก็คงจะไดรับ
เหมือนกัน  ขอบคุณครบั  

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ   เรียนทานประธาน ก็ตองขอขอบคุณทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  
รองนายกเทศมนตรีฯ นะครับเรื่องรายละเอียดทางกองวิชาการท่ีไดสงใหทานไปวาในการจัดกิจกรรม ใน  
รักษาราชการแทนนายกฯ บางครั้งมีงบประมาณอยู ชวงนี้เปนชวงไวทุกขของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 รัชการท่ี 9 ของเราไดสวรรคต ทุกสิ่งทุกอยางเราจะทําอะไรก็ตองระมัดระวัง ใน

การจัดงานประเพณีของเราบางครั้งเราตั้งไวเม่ือปท่ีแลว แตเกิดเหตุหลังและอีก
เรื่องหนึ่งท่ีทานถามวารถสุขายี่หออะไร เปน อีซูซุ นะครับ แจงใหทานสมาชิกได
รับทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทานรองนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนิวัฒน ปล่ังศิริ  เรียนทานประธานครับขออนุญาตตอบคําถามทานสงศักดิ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ เกียรติปกรณ นะครับ ไมใชสิทธิพาดพิงนะครับ เปนการใหขอมูล จริงๆแลวถนนคน

เดินทุกอาทิตยนะครับ ผมเองไดรับมอบหมายจาก ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ 
ก็จะอยูตั้งแตบายสามโมงถึง สี่ทุม ขอเรียนนะครับวาการท่ีผมจะไปประชาสัมพันธ
ในเรื่องของกองฝายนี้สวนใหญก็จะมีเจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธเปนผู
ประชาสัมพันธ ทานไดเอยในเรื่องการจัดงานเซปกตระกอข้ึนมา การ
ประชาสัมพันธในถนนคนเดิน เราเชื่อแนวาตองไดรับนโยบายจากผูบังคับบัญชา ถา
เจาหนาท่ีจะไปคอมเมนอะไรตองไดรับนโยบาย เราก็เคยปรึกษากันอยูนะครับใน
การแขงขันเซปกตระกรอในวันบุญกุมขาวใหญ แตเนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมตอนนี้ไดสราง
เปนบานพักทานนายอําเภอไปเรียบรอย จึงไมสะดวกในเรื่องสถานท่ี โดยมี 

 ทานนริศ อินทรกําแหง เปนผูดูแลกองการศึกษา เราก็ไดปรึกษาหารือกันตลอด 
ทางทานรองจิระบูรณ ก็เรียนวาตอนนี้ไมสะดวกเพราะหลายเรื่อง ไมวาการทําถนน
ฟุตบาททางเทา โครงการบําบัดน้ําเสีย โครงการแขงขันเซปกตระกรอก็เลยชะลอไป 
มาถึงทุกวันนี้  อนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทานรองนริศ อินทรกําแหง คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนริศ อินทรกําแหง  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธาน 
รองนายกเทศมนตรีฯ ชุมชนท้ัง 39 ชุมชน อนุญาตตอบทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ผานทานประธานสภา 

ขอเรียนวางานใดท่ียังไมทําเงินก็ไมไดใชถึงแมจะมีในแผนก็ตาม  งานท่ีทําแลวเงิน
เหลือก็จะเปนเงินเหลือจาย จายเปนเงินสะสมทานจะเห็นไดวา เงินสะสมท่ีเหลือ
นั้นทานรักษาราชการแทนนายฯ ทานจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ไมไดท้ิงเลย 

 นะครับ  ทานยังไดมาหารือกับทางทานสมาชิกวาจะดําเนินการอยางไร  แสดงให
เห็นแลววาไดนําเงินท่ีเหลือท่ีทานหวงใยนี้ จะใชใหคุมคาและมีประโยชนกับพ่ีนอง
ประชาชนใหมากท่ีสุด   ผมคิดวาอนาคตแนวทางปฏิบัติคงจะเปนเชนนั้น ผมมีเรื่อง
ตกหลนท่ียังไมไดรับคําตอบใหกับ ทานชานล ธนระพีโชติ ท่ีทานถามถึงอัตรา 
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 กําลังครู ขอชี้แจงใหทราบนะครับ  เดิมเราเคยมีอัตรากําลังครูอยูเทาไรเราก็จะ
ไดรับเพ่ิมหรือลด ข้ึนอยูกับจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ เม่ือเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึน
จํานวนครูจึงตองเพ่ิม ดังนั้น จึงตองเสนอในเทศบัญญัติเพ่ือใหมีอัตรากําลังครู ตาม
จํานวนตามเกณฑท่ีมีเด็ก แลวก็ตองรายงานไปยังกรมสงเสริมฯ แลวกรมสงเสริมฯ
จึงจะอนุมัติเงินใหกับเรา และการรับโอนก็จะมาตามระบบเราไมไดสอบ ดังนั้น 
อัตราท่ีทานถามในจํานวนนั้น ตอนนี้ขอเรียนใหทราบนะครับ วาโรงเรียนไดรับการ
จัดสรรอัตรากําลังครูโอนยายมาจากกรมครบทุกอัตรา  และครูทุกคนไดรับ
เงินเดือนจากกรมสงเสริมฯ เปนเงินอุดหนุนประเภทท่ัวไปนะครับ ไมใชเงินของ
เทศบาล เงินท่ีใชสําหรับครูก็คือ ครูจาง เชนท่ีจางครูตางชาติ จางอัตราท่ีจําเปน 
ของโรงเรียนท่ีขอมา เราก็จัดสรรไปตามท่ีไดรับอนุมัติจากเทศบัญญัติของพวกเรา
ทุกคนนะครับ ใชเงินอยางคุมคา ขออนุญาตประชาสัมพันธงานท่ีโรงเรียนท่ี
ดําเนินการรวมท้ัง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําแลวประสบผลสําเร็จใหกับท่ีประชุมแหงนี้
ไดรับทราบ  ดังนี้  ปกอนเราเคยไดรับรางวัลการประกวดจัดทําแผนจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลอนุบาลสาธิต  โรงเรียนละ 10,000 บาท 
เปนรางวัลชมเชยในการประกวดแผน และเราไปศึกษาดูงานดําเนินการประกวด
ตอเนื่อง ในปท่ีผานมา 2559 ผลเราไดรับรางวัลท้ัง 2 โรงเรียน 2 ศูนย ท่ีมีอยู 3 
ศูนยแสดงวามีการพัฒนาข้ึน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเก้ิง ไดชื่นชม ไดรับเงิน
รางวัลจํานวน 35,000 บาท 2.โรงเรียนบานไผ โรงเรียนเทศบาลอนุบาลสาธิต 2 
ไดรับโรงเรียนละ 25,000 บาท สําหรับรางวัลการจัดแผนประเมินความพอใชจาก
โรงเรียนท่ีเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสวาง ไดรับรางวัลจํานวน 7,500 บาท 
เรายังตกอยู 1 แหงท่ียังไมได เราจะไปดูงานนี้อีก หลังจากนั้นก็จะมาพัฒนา
ตอเนื่องหวังเปนอยางยิ่งวาทางโรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราจะมี
คุณภาพ ในการดําเนินการไดรับรางวัลท่ีสูงข้ึน และครบทุกโรงเรียนเปนพัฒนาการ
จากการทํางานของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แจงใหทราบงานสวนรวมท่ี
ทานรักษาราชการแทนนายฯ มอบหมายใหผมทําขอรายงานตอเนื่องเรื่องรางวัล 
UN ภายใตการนําของ ทานรองดรุณี  วิศิษฐชาติ และทีมงานสาธารณสุข ทีมงาน
พนักงานท่ีเราไปสอบทางวิชาการ และผูท่ีทํางานในเทศบาลหลายคนประมาณ  

 10 กวาคน เราผานระดับประเทศไดรับการบริการจัดการบานเมืองท่ีดีจนกระท้ัง
ทานรองวิษณุ เครืองาม กําหนดใหเทศบาลของเราเขาสูระดับประเทศแขงขันระดับ
โลกรางวัลดังกลาว  แจงใหทราบนะครับวาเราสมัครสงเอกสารองคการ
สหประชาชาติรับการสมัครของเราเปนท่ีเรียบรอย และตรวจสอบเอกสารของเรา
ผลงานขณะนี้ผานรอบท่ี1 เรียบรอย เขาสูรอบท่ี 2 เปนรอบท่ีเขากําลังตรวจฉบับ
สมบรูณ กําลังตรวจผลงานเรื่องของ VDO ท่ีทางเทศบาลจัดทําภายใตอํานวยการ
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 ในวนันี้ดิฉันขอขอบคุณ   
         คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ   ประธานชมุชน 
         ทุกทาน  ท่ีไดเขามาประชุมและสังเกตการณโดยพรอมเพรียงกัน   
         ในโอกาสนี้ดิฉัน   ขอปดประชุมสภาเทศบาล   
 
 
 
เลิกประชุม    ปดเวลา   13.00 น  
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                        ผูบันทึกรายงานการประชุม  
     (นางสาวธันยธร  คันทะพรม)  
                    พนักงานท่ัวไป 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)                         ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)                     ผูตรวจรายงานการประชุม                                                      
  (นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท)                      ( นางภาวิณี สุทธ ิ) 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ         นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
 
  
 
(ลงชื่อ)                        ผูตรวจรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)                          ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสุภาภรณ  คําภูเงิน)                                        (นายกฤษฏ ชัยมาตย) 
     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล            เลขาสภาเทศบาลฯชั่วคราว 
 

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

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

(ลงชื่อ)    กรรมการ  
     (นาง สาวสุมาลี แถสูงเนิน) 
 
 
             
    สภาแหงนี้รับรองรายงานการประชุมนี้ 
    เม่ือวันท่ี       เดือน            พ.ศ. 2560 
 
 
    (นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล) 

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

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