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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  2560 

วันท่ี  26   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา  10.00   น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 

..................................................... 
ผูมาประชุม 
1   นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ประธานสภาเทศบาล  
2.  นางสาวจิรวดี เจริญศิลป   รองประธานสภาเทศบาล  
3.  นายจิระบูรณ   ปญญารัตนวงศ  รองนายกเทศมนตรี  
4.  นายนิวัฒน ปลั่งศิริ   รองนายกเทศมนตรี 
5.  นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
6.  นายปรีชา มุกนําพร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
7.  รอยตรีบัวทอง   โลขันธ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8  นายวัฒนาวุฒิ   หอวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายพิริน   ตุละรัต   สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายปญญา บัวแสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวสุมาลี   แถสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายคําพันธ สีดอนซาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายกําพล ขันธขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายผาน ไทยรัก  สมาชิกสภาเทศบาล  
18. นางจงจิต แซเหีย  สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายนพดล พลภูเขียว   สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล  
21. นายภาณุมาศ หลามณี   สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายกฤษฏ  ชัยมาตย  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผูไมเขาประชุม 
1.   นายนริศ อินทรกําแหง  รองนายกเทศมนตรี  
2. นายชานล         ธนระพีโชติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูเขารวมประชุม 
๑.  นางสาวเรณู พรอมพรั่ง  รองปลัดเทศบาล  
2.   นางสาวดารารัตน ชาตะวราหะ  รองปลัดเทศบาล 
3.   นางดรุณี วิเศษฐชาติ  รองปลัดเทศบาล   
4.   นายอิทธิพล พวกเมืองพล   ผูอํานวยการกองชาง  
5.   นายนําศิลป วิเศษ  ผูอํานวยการกองการศึกษา  
6.   นางจิตโศภิน เคนจันทึก  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ 
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7.   นางวาสนา พิทักษ  ผูอํานวยการกองคลัง  
8.   นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
9. นางสุภาภรณ คําภูเงิน  หัวหนาสํานักปลัด  
10. นางสาวลัดดาวัลย ความหม่ัน  หัวหนาฝายแผนท่ีและภาษีฯ  
11. นางสุกัญญา จันทรภักดี  หัวหนาฝายอํานวยการ  
12. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  
13. นางสาวดาวรรณ  ภูเหิน  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข  
14. นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ  หัวหนาฝายแผนงานและวิเคราะห 
15. นายธนายทุธ โครตบรรเทา  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ 
16. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ  หัวหนาฝายปกครอง  
17. นางวารุณี ลาดมะโรง  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  
18. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล  หัวหนาฝายโครงการและแผน  
19. นางสาวภัทรวรรณ เกิดพิทักษ  หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห  
20. นางสาวธัญณิชา ขันติ  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  
21. นางสาวยุวนิต เพ่ิมยินดี  หัวหนาฝายบริการหารศึกษา  
22. นายเนรมิต มูลวงศ  หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล  
23. นางสาวอุมาภรณ  ตลับไธสง  เจาพนักงานทะเบียนและบัตร  
24. นายธวัชชัย     ผลรุง   ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
25. นางภาวิณี สุทธิ  นักจัดการงานทะเบียนและบัต รชํานาญการ 
26. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท  นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 
27. นายอาทิตย ประวันโน  นักทรัพยากรบุคคล  
28. นางสาววรรณภา วงษจันลา  ผช.เจาพนักงานธุรการ   
29. นางสาวธันยธร คันทะพรม  พนักงานจางท่ัวไป  
30. พ.ต.ท.สังวร สิกขา  ประธานชุมชนประปาบานไผ  
31.. นายสุชาติ กุญชรมณี  ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา  
32. นายจรัญ จันทา  ประธานชุมชนพระธรรมสาร  
33. นายทองแดง ธรรมีภักดี  ประธานชุมชนหลักสิบสี่  
34. นายธนดล กิตติวิจารณ  ประธานชุมชนอยูเย็นเปนสุข  
35. นายทองพูล พลดงนอก  ประธานชุมชนยิ่งยง 
36. นายประหยัด  อุดม  ประธานหมูสี่พัฒนา 
37. นางผองผกา ศรีจุมพล  ประธานชุมชนสุมนามัย  
38. นางจิราภา ปฎกิานัง  ประธานชุมชนชลประทาน  
39. นางสงวน พาบุ  ประธานชุมชนหนองแคน 
40. นายสมชาย โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจา  
41. นายทองสุข เหงาศรี  ประธานชุมชนแสงทองฯ  
42. นางยุพิน แสงผดุง  ประธานชุมชนอุตรนคร 
43. นางลัดดา สุทธิสําราญ  ประธานชุมชน หมู1 พัฒนา 
44. นางมลิวรรณ สารบรรณ  ประธานชุมชนตลาด 1 2 3  
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45. นางละมัย ตายทรัพย  ประธานชุมชนสมหวังสังวาล  
46. นายเจริญ ระวิระ  ประธานชุมชนาหวยทราย 
47. นางบํารุง พรหมรัตน  ประธานชุมชนศาลเจา 2  
48. นางหนูพิน เชื้อบัณฑิต  ประธานชุมชนบานไผเกา  
49. นางบุญสวย อินทรสงเคราะห  ประธานชุมชนบานไผพัฒนา 
50. นายภูวนัย นิมิตไตรสกุล   ประธานชุมชนมิตรภาพซอย  4 พัฒนา 
51. นายวันชัย สอนอินทร  ประธานชุมชน  บ.ข.ส. 
52. นายทองใบ ทองทา  ประธานชุมชนประเสริฐแกว  
53. นายสุพจน เกตกุมสี  ประธานชุมชนหนองลุมพุก 
54. นายสนธิ  ชัดไธสง  ประธานชุมชนสมประสงคพัฒนา  
55. นายบุญเรือง เอวะเมมาตะ  ประธานชุมชนศรีบุญเรือง 
 
เริ่มประชุม   เวลา  10.00 น.  
นายกฤษฎ  ชัยมาตย เม่ือไดเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล    
เลขานุการสภาเทศบาล    จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ทานพัชรา  ศิริศักดิ์กมล 
 จุดธูป   เทียน บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแลวกลาวเปดประชุม   
 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล           สวัสดีคะทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล และ 
ประธานสภาเทศบาล ทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  
       สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  2560  ขณะนี้มีสมาชิกมาครบ         

    องคประชุมแลว ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล อานประกาศ 
    จังหวัดขอนแกน ขอเชิญคะ  
 

นายกฤษฏ ชัยมาตย   ประกาศจังหวัดขอนแกน 
เลขานุการสภาเทศบาล       เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1                              

ประจําป พ.ศ. 2560 
        ดวยประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดยื่นหนังสือขอเปดประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2560  เพ่ือรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปของเทศบาลตอสภาเทศบาล 
        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  ผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  

                               ประจําป พ.ศ. 2560  ตั้งแตวันท่ี  18 เมษายน 2560  เปนตนไป  
  มีกําหนด ไมเกิน   15 วัน    
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 ประกาศ   ณ   วันท่ี   18  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2560 
                

       (ลงชื่อ)  ชัยธวัช  เนียมศิร ิ
                                (นายชัยธวัช  เนียมศิริ) 

รองผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน    
        ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  

    
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล                  ท่ีจบไปแลวนั้นเปนประกาศจังหวัดขอนแกน   เรื่อง เรียก                 
ประธานสภาเทศบาล          ประชุมสภาเมืองบานไผ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป พ.ศ.2560    
                                    ตอไปดิฉันจะดําเนินตามระเบียบการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  1           เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล      วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  1. รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบาน

ไผ  ครั้งท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 ก็ไดจัดสงใหกับทานสมาชิกทุกทาน
ไดดูเปนท่ีเรียบรอยแลวนะคะ แตอาจจะมีบางทานท่ียังไมไดอาน ดิฉัน จึงขอสรุป
ใหทุกทานไดฟงเลยนะคะ สรุปรายงานผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ครั้งท่ี 1 รอบเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน
มีนาคม 2560  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) ขอ 13 
(3) และขอ 14 (5) ซ่ึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ อยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ  ทุกป และ
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนการรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน นั้น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ครั้งท่ี 1         
(รอบตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 )   สรุป
ได ดังนี้ 
 -เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 
233,000,000 บาท  
 -โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 178 โครงการ จํานวนเงิน 
96,810,900 บาท คิดเปน 41.55 ของจํานวนงบประมาณท้ังหมด สรุปไดดังนี้ 

 1. จํานวนโครงการท่ีจะดําเนินการท้ังสิ้น  178  โครงการ  ปรากฏวา 
 โครงการท่ีดําเนินการ    แลวเสร็จ จํานวน 33 โครงการ (คิดเปน 18.54 %) 
งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 8,478,900 บาท รวมใชงบประมาณท้ังสิ้น 
8,101,460.56 บาท   



5 
 

2. จํานวนโครงการท่ีจะดําเนินการท้ังสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวา 
โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 54 โครงการ (คิดเปน 30.34  %) 
งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 65,718,500 บาท รวมใชงบประมาณท้ังสิ้น 
24,813,052.16 บาท   

3. จํานวนโครงการท่ีจะดําเนินการท้ังสิ้น  178  โครงการ ปรากฏวา
โครงการท่ียังไมดําเนินการ จํานวน 88  โครงการ  (คิดเปน 49.44 %) งบประมาณตั้ง
ไวท้ังสิ้น 21,363,500 บาท   

4. จํานวนโครงการท่ีจะดําเนินการท้ังสิ้น  178  โครงการ ปรากฏวา
โครงการท่ีไมดําเนินการ จํานวน 3  โครงการ (คิดเปน 1.69  %) งบประมาณตั้งไว
ท้ังสิ้น 1,250,000 บาท    

รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ท่ีไดจัดสงใหทานแลว นะคะ  เชิญ 

ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชน  
รองนายกเทศมนตรีฯ ท้ัง 39 ชุมชน ตามท่ีทานประธานไดสรุปผลการติดตามงบประมาณแผนพัฒนา  
รักษาราชการแทนนายกฯ เทศบาลเมืองบานไผครั้งท่ี 1 ไดแจงใหทานสมาชิกและพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ

วาท้ังหมดของเทศบาลเมืองบานไผ มีท้ังหมด 178 โครงการ ไตรมาสแรกก็คือวา
เงินยังไมเขา สิ่งไหนท่ีจําเปนก็ไดดําเนินการไปกอน ไตรมาสท่ี 2 ก็เริ่มดําเนินการ
มาก็ไดชี้แจงในรายละเอียดนะครับ ทางคณะผูบริหารทางเทศบาลเมืองบานไผ ก็
อยากจะใหการทํางานของเทศบาลเมืองบานไผ และไดใหพ่ีนองไดติดตามผลงาน 
ทางเทศบาลเมืองบานไผก็จะแจงใหทราบ วาการดําเนินการของคณะผูบริหารได
ดําเนินการไตรมาสแรกไดดําเนินการโครงการอะไรไปบางแลว และไตรมาส 2 ได
ดําเนินการโครงการอะไร โครงการไหนท่ียกเลิกอยูในรายละเอียดท่ีทางคณะ
ผูบริหารไดใหกับทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ คือการทํางานของคณะผูบริหาร
ทํางานอยางโปรงใสกลาเปดเผย โครงการอะไรท่ียังไมไดดําเนินการก็อยูในแผน อยู
ในเอกสารในเลมสีชมพู สวนโครงการไหนท่ียกเลิกเราก็ชี้แจงใหพ่ีนองประชาชน
ไดรับทราบ สวนโครงการไหนท่ีไดทําไปแลวมันผิดระเบียบเราก็ไมปฏิบัตินะครับ สิ่ง
ไหนท่ีทาง สตง. จะเปนหม่ินเหมเรียกเงินคืนเราก็ไมดําเนินการก็จะเปลี่ยนเปน
โครงการอยางอ่ืน ก็แจงใหทางทานประธานชุมชนไดรับทราบ อยางเชนโครงการ
ของ อสม. เราก็เปลี่ยนเปน 2 โครงการอยางท่ีทานไดไปศึกษาดูงานแลวนะครับ ก็
ขอขอบคุณทางทานสมาชิกไดดูรายละเอียดในเลมสีชมพู ขอบคุณมากครับ  

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล       สําหรับเรื่องท่ี2 คือ  ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีพนักงานเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล           ไดโอนยายมาดํารงตําแหนง  4 ทาน  คือ  

1. น.ส.อุมาภรณ  ตลับไธสง มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน  
2. วาท่ี ร.ต.หญิง สุกานดา ชินแสง มาดํารงตําแหนง ครูโรงเรียนเทศบาลบานไผ 
3. นายวิฑูรย  อุชาย  มาดํารงตําแหนง ครูโรงเรียนเทศบาลบานไผ 
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4. นายธวัชชัย  ผลรุง  มาดํารงตําแหนง ครูโรงเรียนเทศบาล 2 
                                        ดิฉันขอเชิญ แนะนําตัว  ขอเชิญคะ 
 
นางสาวอุมาภรณ ตลับไธสง    เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
เจาพนักงานทะเบียนฯ หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผทุก

ทาน ดิฉัน นางสาวอุมาภรณ ตลับไธสง  มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานทะเบียน
ชํานาญงาน โอนยายมาจากกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560 
ขอขอบคุณท่ีใหโอกาสมาทํางานท่ีเทศบาลเมืองบานไผจะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เต็มท่ีและทําใหดีท่ีสุด ขอบคุณคะ 
 

วาท่ีร.ต.สุกานดา ชินแสง  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
ครูโรงเรียนเทศบาลบานไผ หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาล ดิฉันยายมาจาก

โรงเรียนมัธยมศึกษาสดูพัฒนา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยาย
มา เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560 ตําแหนงครู สอนวิชาคณิตศาสตร อยากจะพัฒนา
เด็กใหรุงเรื่องพัฒนาสมองและพัฒนาการของเด็กก็ขอฝากเนื้อฝากตัวดวยนะคะ  

 
นายวิฑูรย อุชาย  เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
ครูโรงเรียนเทศบาลบานไผ หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาล ตําแหนง 
 ครูวิทยฐานะชํานาญการยายมาจากโรงเรียนสุเหลาจระเข 6 กรุงเทพฯรูสึกดีใจเปน

อยางมากสุขท้ังกายสุขท้ังใจไดมาอยูใกลพอแม ความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีเต็ม
รอยครับขอสัญญาวาจะมุงม่ันพัฒนาเด็กใหเปนเด็กดี ขอบคุณครับ  

 
นายธวัชชัย  ผลรุง  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
ครูเทศบาลบานไผ หัวหนาสวนราชการ  และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาล ขออนุญาต

แนะนําตัว นายธวัชชัย ผลรุง ตําแหนงครูโรงเรียนเทศบาล 2 ยายมาจาก จ.ชัยภูมิ 
ยายมาเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2560 ภูมิลําเนาเกิดท่ี จ. กาฬสินธุ แตมีครอบครัวอยู
ท่ี บานเมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกนก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางเทศบาลเมือง  

 บานไผทุกทาน สัญญาวาจะพัฒนาลูกหลานท่ีทานไววางใจพัฒนาในดานความรู 
และดานตางๆใหมีประสิทธิภาพท่ีสุด ขอขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ท้ัง 4 ทานก็ไดแนะนําตัวเปนท่ีเรียบรอยแลว นะคะ  ทางเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล            เมืองบานไผก็ยินดีตอนรับทุกทานดวยความยินดีก็หวังวาทุกทานจะมาชวยกัน  
 พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเจริญรุงเรือง  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล      ไมมี นะคะ   ขอรับรองในครั้งตอไป อยูระหวางการตรวจสอบ  
ประธานสภาเทศบาล            ความถูกตอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง ญัตติท่ี 10/2560 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
                                  งบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม  
                                  (กองการศึกษา)    
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล     ญัตติท่ี 10/2560 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา)   

เชิญคณะผูบริหารคะ 
 
นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ผูทรงเกียรติ  ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

 ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบลงทุน คา
ครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผไดกอสรางอาคาร 
Youth Park (ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองบานไผ) และยังไมมีเครื่องปรับอากาศ  
เทศบาลเมืองบานไผ ไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว จึงจําเปนตองขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มาตั้งจายเปนรายการใหม 
ดังนี้ 

 โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม 
    กองการศึกษา 
    แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
  งบลงทุน  
    คาครุภัณฑ 
    ครุภัณฑสํานักงาน 

- โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งสําหรับอาคาร Youth Park   
จํานวน 94,000 บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอม
ติดตั้ง สําหรับอาคาร Youth Park ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง โดยขอ
อนุมัติจัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  เดือนมีนาคม 
2560 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 9 
หนาท่ี 99 โครงการท่ี 30) 

    รวม 1 ประเภท เปนเงินท้ังส้ิน 94,000.- บาท (เกาหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 
    โอนลด 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    งบบุคลากร 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 
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    เงินเดือนพนักงาน 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว 3,613,900 .-บาท ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ 2,792,575.-บาท จึงขออนุมัติโอนลด จํานวน  
94,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,698,575.-บาท 
รวม 1 ประเภท เปนเงินท้ังส้ิน 94,000.- บาท (เกาหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 
  เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 “การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 
   (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 

รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

ขออนุญาตนะครับสํานักงาน Youth Park   ก็คืออยูดานหลังหองประชุมสภา
เทศบาลเรานะครับ ก็ยังคงเหลือเฉพาะติดตั้งแอร เรียนใหทานประธานและเพ่ือน
สมาชิกทุกทานไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  ตามท่ีจบลงไปแลวนั้น เปนเรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือนําไปตั้ง 
                                    จายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย 
                                    หรือไมคะ ขอเชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ 
 
นายบุญเหลือ เรื่องลือ    เรียนทานประธานสภา  คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนท้ัง 39  
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชน ทานผูสังเกตการณทุกทาน การท่ีคณะผูบริหารแจงตอสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่ีจะใชงบประมานโอนงบประมาณของกองกาศึกษา ผมเห็นวาเปนการดีแสดง
ความบริสุทธิ์ใจตอสภานะครับ ถาทุกสิ่งทุกอยางดําเนินการตามกฎระเรียบแบบนี้ก็
ผมก็ไมขัดของ เพราะทุกอยางเปนประโยชนสมัยนี้แอรก็ขาดไมไดเพราะอากาศ
รอน ก็อยากจะเสนอวาคณะผูบริหารทําแบบนี้ดีแลว ท่ีแจงในหองประชุมสภาแหง
นี้ คณะผูบริหารจะไดเงินมาจากไหนก็ตาม ขอใหแจงใหทางสมาชิกสภาไดรับทราบ 
ก็คงไมมีปญหาอะไรในสวนท่ีจะใชจายนะครับ ทุกสิ่งทุกอยางคุยกันได ปญหาก็จะ
ไมมีนะครับผมขอแนะนําอยางนี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล ตามท่ีจบลงไปแลวนั้นเปนการอภิปรายของทาน บุญเหลือ เรื่องลือ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญทานคําพันธ สีดอนซาย คะ 
 
นายคําพันธ สีดอนซาย เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนท้ัง  
สมาชิกสภาเทศบาล 39 ชุมชน  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน การขออนุมัติซ้ือ

เครื่องปรับอากาศในสถานท่ีหลายสถานท่ี ซ่ึงถือวามีความจําเปนเพราะวาสมัยนี้ 
 อากาศประเทศไทยเรานั้นรอนมากอาจจะถึง 40 องศา เปนเรื่องท่ีนาเปนหวงมาก  

และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การซ้ือแอร ไมวาจะเปนท่ีหอประชุมประชาเมืองไผหรือ
หลายสถานท่ี ซ้ือแอรท่ีไมไดมาตรฐาน เพราะฉะนั้น  การจัดซ้ือแอรในครั้งนี้ผม
ขอใหซ้ือท่ีไดมาตรฐานตามทองตลาด เพราะจะไดคุมทุนการใชงานและเปนหนา
เปนตาของเทศบาลเมืองบานไผเพราะตอนนี้ก็มีหลาย อปท. ท่ีมาศึกษาดูงานท่ี
เทศบาลเมืองบานไผเรา การตอนรับบางครั้งอาจตองใชสถานท่ีแหงนี้และเพ่ือให
เกิดความเหมาะสม อยากใหทางคณะผูบริหารพิจารณาใหดีครับ ขอบคุณครับ  

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท้ัง 39 ชุมชนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขออนุญาตเอยนาม

ทานคําพันธ สีดอนซาย ครับ ท่ีเปนหวงเปนใยในหลักของความคุมคาในการใชงาน 
ผมก็เคยเสนอแนะหลายครั้งในสภาแหงนี้เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางอะไรตางๆ  ทาง
คณะผูบริหารก็ไดชี้แจงวาถาเราไประบุยี่หอตางๆนั้นไมได เปนการลอคสเปค  แตนี่
ไมใชการลอคสเปคแตเราเลือกเอาเลยครับ อยากใหเลือกเอายี่หอดีดียึดหลักของ
ความคุมคา บอกผูท่ีมาประมูลอะไรตางๆ ตามท่ีจริงนั้นราคา เครื่องละ 

 47,000 บาท เครื่อง 36,000 BTU. เปนเครื่องใหญนะครับ ระยะการใชงาน
ตางๆ ก็ใหเหมาะสม  บางครั้งใชไปไหแค 1 ป ก็เห็นเรียกชางมาซอมแลว ก็หวงใย
ในตรงนี้ครับ เพราะเงินทุกบาททุกสตางคเปนภาษีจากพ่ีนองประชาชน เรานําไป 

 ใชในหองของลูกหลานเราเปนหอง Youth Park ผมก็มีความหวงใยในเรื่องนี้มาก
เราควรตรวจดูสถานท่ีแหงนี้วาเหมาะสมอยางไร ควรลดสเปคลงสัก 30,000 
BTU. ก็ไดเพราะเปนหองเล็กๆคงได ผมก็ขอฝากคณะผูบริหารเพียงแคนี้ ขอบคุณ
ครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล   มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ ถาไมมีเชิญคณะผูบริหารชี้แจงเลย  
ประธานสภาเทศบาล นะคะ เชิญทาน จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ  
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นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ   เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีมีความหวงใย  
รักษาราชการแทนนายกฯ ภาษีของพ่ีนองประชาชนทุกบาททุกสตางค เราทําเพ่ือพ่ีนองประชาชนขอบคุณทาน

บุญเหลือ เรื่องลือ เอาใจใสในเรื่องงบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง ความโปรงใสของ
คณะผูบริหารตองขอขอบคุณนะครับ  ทานคําพันธ สีดอนซาย เรื่องแอร และทาน
สงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรื่องแอรเหมือนกัน ประมาณ 94,000 บาท เราสามารถตก
ลงราคาไดเลย ท่ีวาลอคสเปคหรือไมลอคราคาตอง 500,000 ข้ึนไป เปนการ
ประกวดราคา แตเราสามารถตกลงราคาสั่งซ้ือไดเลย เรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ และทางประธานชุมชนไดรับทราบ อยางท่ีทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ได
บอกวาใชไดประมาณ 1 ปก็ไดซอม ตองลาง ไมใชเสียนะครับ เพราะแอรมันตัน
ตองทําความสะอาด บานเราสมัยนี้การขุดลอกเยอะ ฝุนละอองก็เลยเยอะพายุพัด
เขาในแอร เรียนใหทานสมาชิกไดรับทราบวาถาไมเกิน 500,000 บาทนี้ เราตก
ลงราคาได จะเอายี่หออะไรก็ได แตถาเกิน 500,000 บาท  ตองประกวดราคา 
สวนเรื่องลด BTU.นี้ถาคนเขาใชบริการเยอะแอรไมสามารถทําความเย็นได เราจึง
ตองประมาณการทําอะไรก็ตองประมาณการไวลวงหนา เรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีความหวงใยในการจัดซ้ือจัดจาง ขอขอบคุณครับ  

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล   เชิญทานนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนิวัฒน  ปล่ังศิริ   เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทาน  
รองนายเทศมนตรี ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ระเบียบวาระท่ี 3  ท่ีทานสมาชิกไดอภิปราย

เสนอแนะก็ขอขอบคุณเปนอยางสูงยิ่ง เรียนใหท่ีประชุมไดรับทราบ ขอเพ่ิมเติมใน
สวนของทาน จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ นะครับ วาทําไมตองเปน 36,000 BTU. 
อยางท่ีทุกทานทราบนะครับแอรจะมีขนาด  24,000  36,000  ก็คือ 1 ตัน  

 2 ตัน การประมาณการนะครับ ของหองผมเชื่อวาเปนเรื่องของทางเทคนิคเพราะ
ผมมีประสบการณท่ีบาน ไปซ้ือแอรเล็กทุกวันนี้แทบนอนไมไดเลย Youth Park 
ทุกทานคงทราบวาเราสรางดวยเงินรางวัล จํานวน 500,000 บาท  เด็กก็จะมาใช
งานอยูเรื่อยๆ ก็ยังคงมีปญหาเฉพาะเรื่องแอร เพราะฉะนั้น  นะครับการคํานวณ  

 ก็จะประเมินเรื่องเทคนิคความเย็น 36 ,000 BTU. 2 เครื่องนาจะเปนอะไรท่ี
สบายๆกับภาวะอากาศ ซ่ึงทางทานคําพันธ สีดอนซายก็ไดเรียนแลววา ณ วันนี้มี
ถึง 40 องศา นะครับท่ีบานเรา ก็จะดําเนินการตามหลักของความคุมคาตามท่ีทาน
สมาชิกไดเสนอแนะครับ ก็ขอเพ่ิมเติมเทานี้ครับทานประธาน ขอบคุณครับ  

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล   ทางทานคณะผูบริหารก็ไดชี้แจงใหกับทางทานสมาชิกไดรับทราบเปนท่ี
ประธานสภาเทศบาล  เรียบรอยแลวนะคะ ดิฉันจะขอมติในท่ีประชุมสภาเลยนะคะ สมาชิกทานใดอนุมัติ 
    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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    เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา)  กรุณายกมือ  ข้ึนคะ 
      
มติท่ีประชุม       -อนุมัติเปนเอกฉันท- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน  ๆ    
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล    มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ  ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  
ประธานสภาเทศบาล            คะ 
 
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผมก็ขออภิปราย

ในวาระอ่ืนๆเพียงเทาท่ีทางพ่ีนองประชาชนเขต 1  ไดฝากเรียนถามคณะผูบริหาร 
เรื่องแรก เรื่องงบประมาณ ป 2560 โครงสรางตางๆ เรื่องทอระบายน้ํา ถนนตางๆ 
เชน ทอระบายน้ําชุมชนหนองลุมพุก ถนนประปาซอย 3 ซ่ึงขณะนี้ชํารุดมาก และ
อีกหลายๆโครงการ  ทางเขต 1  ยิ่งยงซอย8 ไดดําเนินการแลวหรือยัง หรือวาไตร
มาสนี้เงินยังไมเขาตางๆ ทางพ่ีนองไดสอบถามมา ผมจะไดไปชี้แจงพ่ีนองเขต 1 
ไดรับทราบตอไป เพราะชวงเย็นผมจะขับรถเขาไปสอบถามความเปนอยูของพ่ีนอง
ตลอด เรื่อง ไฟฟาแสงสวางมีจุดไหนท่ีจะแกไขจะไดแจงกองฝายท่ีเก่ียวของมา
ดําเนินการให งบประมาณตางๆก็อยูในปงบประมาณป 2560 นี้  เรื่องท่ี 2 ท่ี 

 พ่ีนองฝากมาก็ตองขออนุญาตคณะผูบริหาร ขามเขตนะครับ คือเขต 2 เพราะเขา
ไปในตลาดทุกวันพ่ีนองก็เลยฝากเรียนถาม ปรับปรุงภูมิทัศนดานตะวันออกของ  

 วัดจันทรประสิทธิ์ หญารกแจงเจาหนาท่ีมาตัดหญาใหดวยเพ่ือเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม  ก็ไดรับปากกับพ่ีนองวาจะมานําเรียนให สวนเรื่องท่ี 3 เปนเรื่อง
ภายในของเราครับ ทานประธานสภาท่ีเคารพผมมองดูแลว ทานคณะผูบริหาร  
เรียนประธานสภา เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงขาราชการประจํา ไมเคย
เห็นเอยวาเรียนทานปลัด การประชุมทุกครั้ง ปลัดเทศบาลเปนผูนําสูงสุดของ
เทศบาล ทานตองเปนเจาของงบประมาณแตละกองฝายตองไปหาปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาลเปนผูดําเนินการในสวนตางๆ ถึงจะไดออกมาเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณได  แตทุกครั้งสมาชิกทุกทานรู ทุกทานเห็น ทานไมเคยเขารวมประชุม
สภาเทศบาลเลย เรื่องงานอยางอ่ืนจะสําคัญกวาการประชุมสภาหรือไม เคยอยูเปน
ขวัญกําลังใจใหกับผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาหรือไม ผมก็ไมทราบวาทานมีธุระอะไร  แต
ผมคิดวาเรื่องของการประชุมสภาสําคัญท่ีสุด ควรอยูเปนขวัญและกําลังใจเพราะ
เปนเจาของงบประมาณนะครับ ถามีอะไรเกิดข้ึน แตหัวไมอยูผูดําเนินการจะชี้แจง
อะไรก็ลําบาก อยากเรียนทานประธานสภา เพราะตัวทานประธานก็คงทราบตั้งแต
ทานมาดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล ก็ไมเคยเขารวมในการประชุมสภาเลย ไมให
เกียรติกับสภาแหงนี้ ผมขอยืนยันตามนี้ไดเลยวาทานไมไดใหเกียรติกับสภาเลย 

 นะครับ ผมก็คงขอชี้แจงใหกับคณะผูบริหาร และไดพูดมีสวนท่ีจะรับผิดชอบควร
ปรึกษาหารือ วาควรทําอยางไร ลูกนองผูอยูใตบังคับบัญชาจะไดมีท่ีพ่ึงหากมีปญหา
อะไรตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกับสภา  ทานประธานครับทานพูดเสมอวาทานสมาชิก
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ผูทรงเกียรติ สมาชิกก็จะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด ผมก็ขอชี้แจงใหกับคณะผูบริหารใน
วาระอ่ืนๆ เพียงแคนี้ครับผม ขอบคุณครับ  

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล     มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ  
ประธานสภาเทศบาล            
 
นายบุญเหลือ เรื่องลือ เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล            เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผมก็ไมมีอะไรมาก 
    นะครับ สําหรับความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน สวนถนนตรงเลนหนา  

โรงเรียนมหาไถไดยินขาวมานะครับ เปนความเดือดรอนของพ่ีนองไมเปนระเบียบ
ท่ีสุด เพราะจะลําบากในการรับลูก-หลานในการสัญจรไป-มา เรื่องราวเปนอยางไร 
ถึงไหนผมจะไดชี้แจงใหพ่ีนองไดรับทราบ อยากใหคณะผูบริหารทํางานในสวนนี้ให
เร็วท่ีสุดเพราะเปนความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน อีกเรื่อง เสนจราจรของ
เทศบาลเมืองบานไผเรา การวางเกาอ้ีหนารานรถจะจอดก็จอดไมไดเปนการยึด
ถนนหนาราน ตอนไปดูงานท่ีสิงคโปรไมเห็นมีเกาอ้ี ไมมีตนไมเลย อยากนํามา
ปรับปรุงท่ีเทศบาลเมืองบานไผหนอยนะครบั จะไดเปนระเบยีบข้ึนนะครับทาน 
ควรเขาไปเตือนบอยๆ เพราะไมใชถนนของตนเองทุกคนมีสวนรวมท่ีจะใช  ขอฝาก
ทางเทศบาลเมืองบานไผใหดําเนินการคอยๆทําไปนะครับ เดียวคงหายไปครับเกาอ้ี 
อีกอยางคือ ท่ีผมเคยถามในการประชุมสภาครั้งกอนวาทานปลัดไปไหน ทาน
ประธานตองตอบผม เพราะวันนี้ผมก็ตองถามอีกวาไปไหน สวนไหน เพราะวาวัน
สงกรานตก็ไดขออโหสิกรรมซ่ึงกันและกัน ผมก็ไดอโหสิกรรมใหเรียบรอย เพ่ือเปน
ความปรองดองกันในเทศบาลเมืองบานไผ ใหสามัคคีกันเราอยูรวมกันมาชวยกัน
พัฒนา วันนี้ประชุมสภาคิดวาจะไดเจอหนาทานปลัดเทศบาล ถาใครรู ใครเจอก็
บอกใหทานปลัดเขารวมประชุมดวย ทางสมาชิกไมไดมีอะไร แคนี้ครับ  
ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตอไปเชิญทาน วัฒนาวุฒิ หอวิจิตร คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตร  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ขอเรียนเสนอทานประธานในเรื่อง

ความเสมอภาคของพอคาในตลาด 2 หรือตลาดในเมืองท่ัวในอําเภอบานไผ ใน
ตลาด2 มีอยูรานหนึ่งท่ีไมมีใครกลาไปยุง ผมไมกลาเอยชื่อนะครับ เดี๋ยวจะโดนฟอง
หม่ินประมาทอีก รานดังกลาวนี้เหมือนบังเกอรท่ีบังรานคาอ่ืน ทําใหรานอ่ืนคาขาย
ลําบากเม่ือประมาณ 40 กวาปท่ีแลว และจนถึงทุกวันนี้นะครับ ทุกคนคงทราบ 

 นะครับวารานดังกลาวเปนรานของเฮียกลามนะครับ  ณ  วันนี้หลังจากท่ีทําตลาด
แลวเสร็จตอนนี้มีผูรองเรียนมากในเรื่องความไมเสมอภาค มีบางรานมีการตอเติม
ออกมาก็อยากเรียนทานคณะผูบริหาร วาจะดําเนินการอยางไรในเรื่องของความ
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เสมอภาคของผูคาขายในตลาด 2 ฝากทานคณะผูบริหารดูแลในเรื่องนี้อยาง
เครงครัดอยาใหรุกล้ําท่ีสาธารณะ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  มีทานสมาชิกทานใดจะอธิบายอีกหรือไมคะ เชิญทาน ภานุมาศ  
ประธานสภาเทศบาล หลามณี คะ  
 
นายภานุมาศ หลามณี  เรียนทานประธาน ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรง  
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติ ทานประธานชุมชน ท้ัง 39 ชุมชน หลายทานก็ไดอภิปรายมาพอสมควรใน

การดูแลความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน กระผมขออนุญาตกราบเรียนทาน
ประธานสภาผานไปทางคณะผูบริหารมีอยู 3 เรื่องเล็กๆ ไมใหญ เรื่องแรก รูสึกวา
ชาวบานรองเรียนมาเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะพ่ีนองท่ีอยูทางรถไฟอยูในเขต 3  
เวลาเดินทางมาตลาด เพราะมีการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียท่ีมีการขุดทอระบาย 

 ตรงนั้น ผมก็เลยชี้แจงใหพ่ีนองประชาชนทราบวาเขาจะรีบดําเนินการกอสราง  
 แลวเสร็จจะไดใชถนนในเร็ววันนี้ เพราะวันนี้ถนนทางฟากรถไฟมาถนนปดเลยครับ 

ถาเปนกรณีรถยนตตองยอนกลับ พอจะสะดวกก็คงจะเปนรถมอเตอรไซคชาวบาน
เลยฝากมาถึงคณะผูบริหาร ชวยเรงตรงนั้นใหดวยเพราะชาวบานเดือดรอนมาก ใน
การสัญจรเขาตลาดตรงฟากรถไฟจะไปบานเก้ิงนะครับ  เม่ือวานนี้มีการแขงขัน
ศูนยสุขภาพบานเก้ิงไดมีการตอนรับคณะศึกษาดูงานและตรวจศูนยสุขภาพชุมชน  

 บานเก้ิง มาจากกระทรวงสาธารณสุข โดยทานอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
หัวหนาทีม ทาง อสม. ศูนยสุขภาพชุมชนบานเก้ิงไดฝากถามมาวา อาคารของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูกับศูนยสุขภาพชุมชนบานเก้ิงนั้น หลังจากท่ียายศูนยพัฒนาเล็ก
ออกมาแลว อาคารดังกลาวจะใชประโยชนอะไร  บางคนก็บอกวาทางคณะผูบริหาร
เทศบาลเมืองบานไผบอกวา ถายายศูนยพัฒนาเด็กเล็กออกมาแลว จะใหเปน
สถานท่ีจอดรถดับเพลิงเปนสถานท่ีปองกันบรรเทาสาธารณภัย ทางอสม.ก็เลยอยาก
ใหเรียนถามทานผูบริหาร ถาบอกวายายศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลวสถานท่ีตรงนั้นจะ
ขอเปนศูนยสุขภาพชุมชนไดหรือไม เพราะสถานท่ีเดิมคับแคบมากถึงแมชาวบานจะ
ไดบริจาคสรางเพ่ิมมาอีก 1 หองก็ยังไมพอใชในการบริการพ่ีนองประชาชน ถาหาก
ทานใหศูนยสุขภาพชุมชนไดใชจะเปนประโยชนมากข้ึน การใหบริการของ
สาธารณสุขในชุมชนก็จะสะดวกข้ึน อันนี้ก็ทางอสม.บานเก้ิงฝากมานะครับ   

 เรื่องท่ี 3 นะครับ ผมขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองบานไผ ท่ีไดไปกอสรางถนนขาง
วัดศรีบุญเรืองดานทิศตะวันออกเพราะชาวบานจะไดสัญจรไป-มาไดสะดวก ถึงแม
จะไมมีคนใชเลยแตตอนนี้มีถนนแลวก็คงจะมีคนไปใชเสนทางตรงนั้น  ทุกครั้งท่ี
เดินทางมาประชุม ก็คือถนนบานเก้ิงซอย7 ตอนนี้เปนหลุมเปนบออยางมากอยาก
เรียนทานประธานสภาถึงผูบริหาร วามีงบตรงไหนท่ีสามารถใชจายได ตรงถนน 

 บานเก้ิงซอย 7 ไดบาง เพราะทุกครั้งทานก็บอกวาจะหางบประมาณพิเศษมาให 
เปนระยะทางใกลๆประมาณ 50เมตร อยากเรียนถามทานประธานไปยัง 

 คณะผูบริหารวา ทานจะชวยตรงนี้ไดหรือไม เพราะวาอยูตรงกลางหมูบานซอย 7 
กลางชุมชน ไมเหมือนกับซอยขางวัด ขอบคุณครับ  
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ตอไปทาน ผาน ไทยรัก คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายผาน  ไทยรัก  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผู 
สมาชิกสภาเทศบาล ทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณทุกทาน วันนี้

ก็ไมมีอะไร ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีจัดศูนยเด็กเล็กใหชุมชนบานเก้ิง ท่ีไดยาย
เด็กออกจากศูนยสุขภาพชุมชนบานเก้ิง  โดยศูนยสุขภาพบานเก้ิงตั้งมาไดหลาย  

 10 ปแลวครับ เพราะอยูกับเชื้อโรค โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะยายประมาณ 
 เดือน พฤษภาคม 60 นี้ก็ตองขอขอบคุณมากครับ ขอใหคณะผูบริหารเจริญๆ  
 นะครับ เพราะรอมาหลายสมัยแลวก็พ่ึงสําเร็จในสมัยทานรักษาราชการ  
 แทนนายกฯ  เรื่องท่ี 2  ผมเขามาเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผตั้งแต  
 พ.ศ.2525 ทานปลัดเทศบาลทุกทานสมัยท่ีผมอยู อยางเชนทานบุญเหลือ เรื่องลือ  
 ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ท่ีไดเอยนามเพราะวาปลัดเทศบาลสําคัญนะครับ ในการ

ประชุมนัดสําคัญตองเห็นตองอยูนะครับ เพราะกองฝายจะไดเปนท่ีพ่ึงผมพ่ึงเห็นนี้
ละครับ 4-5 สมัยแลวไมรวมประชุม ถาทานไมมีเวลาอยายายมา ทุกทานท่ีมาอยู
บานไผ ขอใหยายมาแลวทํางานผมขออนุญาตพูดความจริงเลยนะครับ  ผมเปน
สมาชิกมาตั้งแตพ.ศ.2525 เขาๆออกๆ ก็รูสึกวาทุกทานผมขอชมเชยท่ีเขามาแลว
หวังท่ีจะพัฒนาใหบานไผไดกาวหนาไดเจริญ ถายายมาแบบนี้อยามา เขามาแลว
ตองทําใหสมาชิกไดเห็นฝมือ ขอใหทุกทานท่ียายเขามาใหเจริญในหนาท่ีการงาน
ยิ่งๆข้ึนไป ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทานคําพันธ  สีดอนซาย คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคําพันธ สีดอนซาย  ขอคุณครับทานประธาน ขออนุญาตสภาเทศบาลสักนิด ในวาระอ่ืนๆ   
สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ก็ขอเปนเรื่องเบาๆ  ตามท่ีดูเอกสารติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ

เก่ียวกับการบริหารบานเมืองของเทศบาลเมืองบานไผ เทาท่ีดูแลวตองขอชื่นชม
คณะผูบริหารชุดนี้ท่ีมีการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องโครงสราง
พ้ืนฐานซ่ึงเทาท่ีผมดูเฉพาะในเขต 2 ของกระผมนั้น 2-3 ปท่ีผานมานี้งบประมาณ
โครงสรางพ้ืนฐานทุกชุมชนดูแลวไมขาดเลย อยางเชน คลองชลประทานไดไปหลาย
โครงการซ่ึงโครงการละไมนอยเลย ถือวาเปนเรื่องท่ีนาชื่นชมอยางยิ่ง แตมีนิดหนึ่งท่ี
อยากจะเสริม คือถนนทางเขาชลประทานผมก็เคยอภิปรายมาหลายครั้งแลว คงจะ
เขาแผนเปนท่ีเรียบรอยแลว แตวาไปทีไรก็นึกนอยใจอยูถึงแมจะเปนชุมชนเล็กๆ ก็
ขอความอนุเคราะหดูแลใหดวยนะครับ ถนนเขาคลองชลประทาน สวนปญหาอ่ืนๆ
ในสมัยนี้ตองเรียกวารวดเร็วทันใจมากเพราะวาเรามีหนวยทันใจ  ตองถือวาสมาชิก
ในยุคนี้นั้นสบายข้ึนเยอะเพราะวาสมัยกอนไฟหลอดหนึ่งตองขอ 2-3 รอบ  แต
เดี๋ยวนี้ถาจะใหชื่นชมก็คงเปนสวนของประธานชุมชน  เดี๋ยวนี้การทํางานในเรื่อง
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ของการทํางานเล็กๆนอยๆ  ทานประธานชุมชนสามารถท่ีจะประสานได เพราะวา
ประสานมาทีไรไดรับการดําเนินการทุกที ถือวาหนวยทันใจเปนหนวยงานท่ีสําคัญ
อยางยิ่ง ขอชื่นชม ในสวนของสมาชิกเราก็จะดูแลเรื่องโครงการท่ีไมไดแกปญหาได
ทันทวงที แตก็ยังคอยพยายามสนับสนุนอยางนี้ ขอขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานเกษม ชวฤทธิ์  คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเกษม ชวฤทธิ์  เรียนทานประธาน  คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผูรวมสังเกตการณทุกทานมีเรื่องฝากทาน

ประธานสภาถึงฝายคณะผูบริหารนะครับ 2-3 เรื่อง กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทาน
ประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูอํานวยการทุกกอง ตลอดจนถึง
ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน กระผมมีเรื่องท่ีจะใหทางคณะผูบริหารดําเนินการให 

 ก็มีอยู 2 เรื่อง นะครับ  1. เรื่องการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนแจงสนิท เริ่มตั้งแต
สะพานขามหวยทรายไปทางทิศตะวันออกท้ัง 2 ขาง ก็มีบางสวนท่ียังไมสวางอยู 
เพราะถนนเสนนี้มีการใชสัญจรเยอะรถเขา-ออกเยอะ ไมวาจะเปนตอนกลางคืน
หรือตอนกลางวัน สําคัญท่ีสุดก็คือแสงสวางบนทองถนน ยังมีจุดท่ีมืดอยูหลายจุด
ฝากทานฝากบริหารชวยตรวจสอบใหดวย เรื่องท่ี 2  ก็คือเม่ือสักครูทานสมาชิกผูมี
เกียรติไดพูดไปแลวนะครับวาทางเขาอางเก็บน้ําชลประทาน  ชุมชนหวยทรายทาน
ไปดูไดทุกวันนี้เหมือนไมใชถนน ฝากทานผูบริหารชวยดูดวย  อีกเรื่องนะครับ เรื่อง
การขยายสะพานหวยจิก และสะพานหวยทราย 2 แหงนี้ เปนคอขวดและก็เปน
ทางออก-ทางเขาท่ีสําคัญผมเห็นอยูในแผนทุกยุคทุกสมัย  แตไมเคยดําเนินการเลย
นะครับ ผมก็เขาใจครับทานประธานเพราะตองใชเงินเยอะท้ัง 2 แหง ก็คงไมนอย
กวา 40-50 ลานบาท งบประมาณเราก็คงมีไมเพียงพอท่ีจะทําได ฝากทานคณะ
ผูบริหารพิจารณาดูวาจะหาเงินสวนไหนมาพัฒนาสวนนี้  ขยายสะพานท้ัง 2 แหง 
ไมตองทําพรอมกันก็ไดครับ ทําทีละครั้งกอนก็ไดจะเอาหวยจิก หรือหวยทรายกอน
ก็ไดครับ  ทุกวันนี้การจราจรแออัดข้ึนนะครับ  โดยเฉพาะฝงสะพานหวยจิกนะครับ  

 รถเขา-ออก แตละวันนี้นะครับเยอะมากนะครับ สุดทายครับทานประธานเม่ือสักครู
ท่ีสมาชิกผูทรงเกียรติทานหนึ่งขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานสงศักดิ์  

 เกียรติปกรณ กลาวถึงการปรับภูมิทัศนทางเดินถนนสุขาภิบาล 2 ดานทิศ
ตะวันออกวัดจันทรประสิทธิ์ ทานไปดูนะครับวาดูไดหรือเปลาหญาข้ึนเต็มไปหมด 
โคมไฟก็แตกเสาโคมไฟก็หายไป 2-3 ตน พ้ืนท่ีใชสัญจรก็ไมสมํ่าเสมอกัน ทุกวันนี้
ไมมีใครไปใชประโยชนแลว อยากฝากผานทางผูบริหารครับชวยไปปรับปรุงพัฒนา
ใหเปนท่ีผอนคลายออกกําลังกายเชา-เย็นของพ่ีนองในเมืองบานไผ ขอฝากทาน
ประธานถึงคณะผูบริหารพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไมคะ เชิญทานคําพันธ  
ประธานสภาเทศบาล สีดอนซาย คะ  
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นายคําพันธ สีดอนซาย  เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผมขอเพ่ิมเติมทานเกษม ชวฤทธิ์ นะครับ ในเรื่อง

ปรับภูมิทัศทางดานตะวันออกวันจันทรประสิทธิ์ ตามวัตถุประสงคเดิมก็คือจะสราง
เปนสถานท่ีออกกําลังกายระยะแรกๆก็ดูแลกันเปนอยางดีนะครับ แตตอนนี้สวน
สุขภาพเขต 2 เราข้ึนแลวท่ีนาศูนยสุขภาพชุมชนโนนสวางประชารัตนวาจะเปน
สถานท่ีออกกําลังกายอีกท่ี1 เพราะ  ฉะนั้น  สถานท่ีทานเกษม ชวฤทธิ์ ขออนุญาต
ท่ีตองเอยนามกลาวถึงก็คือภูมิทัศนดานตะวันออกวัดจันทรประสิทธิ์ ผมขอเสนอให
ปรับเปนอยางอ่ืนแทน ควรเทเปนลานคอนกรีตใหชาวบานแถวนั้นขายของจะเกิด
ประโยชนมากกวา เพราะจะใชเปนสถานท่ีออกกําลังกายคงไมเหมาะสม ขอ
อนุญาตกราบเรียนทานประธานฝากถึงคณะผูบริหารครับ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ  ถาไมมีดิฉัน ขอเชิญคณะผูบริหาร  
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจง คะ 
 
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทาน  
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีมีความ  
รักษาราชการแทนนายกฯ หวงใยความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ขอขอบคุณท่ีทานไดเสนอแนะ อะไรท่ี

ทานสมาชิกไดเสนอแนะ ก็จะนําไปปรึกษาหารือกับทางคณะผูบริหาร กองฝาย 
แลวจะนําเขาประชุมประจําเดือนทุกเดือนนะครับ  ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหการ
สนับสนนุงบประมาณป 2560 เรื่องตางๆทางคณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ ขอเอย
นามนะครับ เรื่องท่ีทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร  เรื่องตลาด 2 ทางคณะผูบริหารก็ไมได
นิ่งนอนใจไดแจงใหทางเทศกิจแลวกองชางก็ไดออกไปดําเนินการ และกําลังอยูใน
ข้ันการทํารายงานข้ึนเสนอ เรื่องโครงสรางพ้ืนฐานของทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  ก็
จะดําเนินการเพราะไตรมาสแรกเงินยังไมเขา ไตรมาส 2 ก็เริ่มเขามาแลว แตตอนนี้
ทางกองชางไดสงแบบมาเปนไปตามข้ันตอน แตตอนนี้จะใหทางกองชางแจงวาติด
ตรงไหน ราคากลางติดตรงไหน ตองเปนในรูประเบียบ แลวทางกองชางตองสงมา
ทางทานปลัดก็จะสงไปทางกองชางแลวทางกองชางก็จะสงไปท่ีกองคลัง  จากนั้นก็
จะสงประมาณการเรื่องแบบ  ผมเปนคนเซ็นคนสุดทาย เรียนใหพ่ีนองประชาชน
ไดรับทราบวา ผมจะใหทางกองชางดําเนินการรายงานข้ึนมา วาสงแบบไปวันไหน 
ราคากลางกลับมาวันไหน  ครั้งตอไปก็จะใหทํารายละเอียดแลวฝากทานประธาน 
สวนเรื่องทานปลัดเทศบาลนะครับใหทางคณะผูบริหารทําอยางไร ใหชี้แจงอยางไร 
ใหทางทานประธานสภาเปนผูตัดสินโดยตรง การอนุญาตไปราชการของทาง
ราชการทุกทานผมก็ตองอนุญาต แตก็จะตองรูวาวันนี้เปนวันประชุมสภา ตองขอ
เลื่อนราชการจากท่ีอ่ืน ทานเปนเจาของงบประมาณตองรับรูรับทราบดวย ขอชี้แจง
ใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ วาเรื่องทานปลัดเทศบาลเปนอํานาจของทาน
ประธานสภา เรื่องตัดหญาของทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ นะครับ จะใหหนวยทันใจ



17 
 

ไดไปดูนะครับ และจะใหเจาหนาท่ีไปดูนะครับ เรื่องของทานคําพันธ สีดอนซาย 
เรื่องท่ีคลองชลประทาน ตอนนี้ผมกําลังทําหนังสือขออนุญาตจากกรมชลประทาน 
เพ่ือขยายเขต เพราะเขาไปทําในเขตคลองชลประทาน เรื่องของ ทานเกษม ชวฤทธิ์ 
นะครับ เปนเรื่องเดียวกัน สวนเรื่องขยายสะพานการปรับปรุงภูมิทัศนผมไมไดนิ่ง
นอนใจ เพราะชวงนี้เปนชวงหนาฝน แลวเราก็มีกิจกรรมเยอะมาก ก็ขอขอบคุณ
ทานท่ีไดแนะนํา เรื่อง ทานผาน ไทยรัก เรื่องศูนยเด็กเล็กก็ตองขอขอบคุณ และ
เรื่องทานปลัดดวย วันนี้ก็มีแตเรื่องทานปลัดเทศบาล ท่ีทานสมาชิกเปนหวงและ
เปนกังวลดวย ผมก็ไมไดนิ่งนอนใจ วันนี้ก็ตองมอบอํานาจใหทางประธานสภา เรื่อง
ศูนยเด็กเล็กนะครับ คือความพรอมในเรื่องขยายเขตไฟตองเรียนใหทานสมาชิกทุก
ทานไดรับทราบ ศูนยเด็กเล็กเราไดเฉพาะศูนยเด็กจากงบประมาณสวนกลางมา
เทานั้น  เรื่องขยายเขตไฟฟา เรื่องแอร เรื่องผามาน เรื่องมุงลวด เรื่องเหล็กดัด 
ความปลอดภัยของลูกหลานเรา  สิ่งหนึ่งท่ีจะขาดไมไดก็คือรั้วนะครับ กอนท่ีจะยาย
มาก็ตองมีรั้วเพราะเปนถนนบายพลาสคนก็เยอะ รถก็เยอะ  เรื่องบานเก้ิงซอย 7   

 นะครับ ท่ีทาน ภานุมาศ  หลามณี ผมก็ไมไดนิ่งนอนใจไดใหกองชางออกไปดูวัด
แลว จะดําเนินการเม่ือไรก็จะแจง และจะใหรีบดําเนินการอยางเร็วท่ีสุด เรื่อง 

 ศูนยบรรเทาสาธารณภัยของศูนยสุขภาพบานเก้ิงนะครับไมมีนะครับ ไมเคยพูดเลย
นะครับ เรื่องบอบําบัดน้ําเสียนะครับ กราบเรียนใหพ่ีนอง ทานประธานชุมชน และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบนะครับ ตอนนี้เราก็ไดเรงดําเนินการใหเสร็จ
กอนท่ีรถไฟรางคูจะมา เดี๋ยวรถไฟยกระดับมามันทํา 2 อยางพรอมๆกันพ่ีนองก็จะ
เดือดรอน จะพยายามทําใหเสร็จใหเร็วท่ีสุดกอนท่ีรถไฟยกระดับจะมา  ตองวางผัง
เมืองใหดี  ตอไปเทศบาลเมืองบานไผไมใชเทศบาลเมืองแลวนะครับ คงจะเปน
เทศบาลนครเพ่ือรองรับพ่ีนองประชาชน ตอนนี้เรามีประชากร 28,000 คน 
ผูสูงอายุประมาณ 6,000 คน ผูพิการประมาณ 700 กวาคน เทศบาลเมืองบานไผ
ก็ไดไปขอบันไดเลื่อน และก็ลิฟตตอนนี้ก็ไดยื่นหนังสือใหกับรัฐมนตรีพิชิต  

 อัคราทิตย  เพ่ือขอขยายเขตจากเทศบาลเมืองบานไผไปหนองแวงโองอยูท่ีทานวา
จะอนุเคราะหเราหรือไม เพราะวาโรงพยาบาลก็จะยายออกไปแลว และไดขอขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะตางๆ จากแขวงการทาง สวนเรื่องสะพานก็ตองขอขอบคุณ 
ทานเกษม ชวฤทธิ์  ผมก็จะทําหนังสือไปถึงทานรัฐมนตรี และทําหนังสือไปถึงแขวง
การทางเพราะเปนงบประมาณท่ีเยอะสะพานหนึ่งก็ประมาณ 30 ลานได ขอเรียน
ใหพ่ีนองไดรับทราบ ก็ขอขอบคุณทางทานสมาชิกท่ีมีความเปนหวงเปนใย  

 ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ผมก็ขอปฏิญาณวาจะทําดีท่ีสุดในการปฏิบัติ
หนาท่ีในรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและคณะก็จะทําใหดีท่ีสุด  เราจะทํา
วันนี้ใหดีกวาเม่ือวาน ครับผม  

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ขอเชิญทานนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายนิวัฒน ปล่ังศิริ  เรียนทานประธาน  ทานสมาชิกเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธาน  
รองนายกเทศมนตรี ชุมชนท้ัง 39 ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขออนุญาตตอบเพ่ิมเติมใน

สวนท่ีสมาชิกไดเสนอแนะนะครับ เริ่มจากทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร เรื่องของตลาด
นะครับ ไมใชแคตลาด 1, 2  ก็ทราบกันเปนอยางดีนะครับ ในการบริหารของคณะ
ผูบริหารชุดนี้นะครับ บานไผเราโดยเฉพาะยานธุรกิจสภาพทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลาและในเรื่องของการทํามาหากินไดคุยในเรื่องการปรับปรุงตลาด  ทุกตลาด
ในพ้ืนท่ี หลังจากปรับปรุงเสร็จก็เขาใจนะครับวาบางครั้งปญหา ไดสะสมมาเปน
เวลา กวา 20 ป เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงแกไขก็ตองใชเวลา และตอง
ยอมรับนะครับวาบางครั้ง ผูประกอบการ หรือผูคาขายบางทานแสดงตัวเปน
เจาของท่ีตลาด อาจเปนเพราะการคาขายคิดวาเปนของตัวเอง ถามวาทําไปแลว
ดําเนินการไปแลวเราตองมองภาพรวมอาจจะมีผูท่ีสูญเสียบางเปนปกติ ถามวาเรา
ตอสูหรือไม เราตอสูครับถาคนสวนใหญไดประโยชน ฝากขอบคุณทานวัฒนาวุฒิ 
ชวยเปนแรงใจใหดวย สวนในเรื่องตลาดก็ตองขอฝากเจาหนาท่ีโดยเฉพาะฝาย
ประจําท่ีรับผิดชอบชวยกรุณาสานตอดวยหลังจากคณะผูบริหารไดไปดําเนินการให
แลวในสวนนี้ สมาชิกไดดําเนินการใหแลวก็ขอใหตอยอด  โดยเฉพาะในเรื่องการ
บังคับใช ไมวาจะเปนเรื่องของความสะอาด  เรื่องของภูมิทัศน เรื่องการฝาฝนท่ีไม
ควรจะเกิด ก็ใหเจาหนาท่ีชวยรับผิดชอบดวย ขออนุญาตมาท่ี ทานบุญเหลือ  

 เรื่องลือนะครับ  เรื่องของการขยายผิวจราจรท่ีบริเวณสถานการศึกษา ไมวาจะเปน
มหาไถ ขก.5,  ขก.10  ทุกทานคงไมปฏิเสธ ณ วันนี้รถท่ีผูปกครองมาสงลูกหลาน
นี้ 1 คัน / 1 คน เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีจราจรก็เปนชั่วโมงเรงดวนทําใหการสัญจรติด 
ทางคณะผูบริหารก็ไดเล็งเห็นความสําคัญในการขยายถนน ไหลทาง ก็จะเปน
ประโยชนในเรื่องของการจอดรถ  ตอนนี้เอกสารโครงการตางๆ มาหมดแลว ผาน
การประมาณการจากกองชาง เรื่องมาลงท่ีกองคลังฝายพัสดุ จัดซ้ือจัดจาง เสนอข้ึน
ขางบนทานรักษาราชการก็รออยูนะครับ แตไมทราบวาไปติดอยูท่ีไหนนะครับ  
หลายโครงการไตรมาสท่ี 3 ยังสามารถเปดงานได มันไปคางอยูท่ีไหนครับ ชวย
ตรวจสอบดวยนะครับ ชวยทํารายงายข้ึนมานะครับ กองฝายท่ีเก่ียวของ ถาชวงนี้ไม
เรงก็จะไปติดในหนาฝน พ่ีนองก็จะสัญจรไปมาลําบาก  อุปสรรคอยูตรงไหนชวยทํา
รายงานข้ึนมาดวย ทางฟุตบาททางเทาขออนุญาตเอยนามทาน บุญเหลือ เรื่องลือ 
ทานคงเห็นบาทวิถีทางเทาในเขตเทศบาลในยานชุมชน จริงๆก็จะเก่ียวของกับ 
พรบ.ความสะอาด เรียบรอย และประโยชนสาธารณะคือบาทวิถีทางเทาใช
ประโยชนรวมกัน  แตก็ตองกลับมาในหมวดในการเคยชิน บางรานเราไปดําเนินการ
จับเปรียบเทียบปรับจนถึงไปตีเสนแบงพ้ืนท่ี ปรากฏวาแค 3 -7 วัน ก็ล้ําเสน
เหมือนเดิม เรื่องนี้ก็ไมไดนิ่งนอนใจนะครับเปนเราดําเนินการมีคณะทํางาน มี
นายอําเภอเปนประธาน ทานผูกํากับการสถานีภูธรบานไผ ทานรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี ก็จะมีการดําเนินการอีกครั้งหลังจากท่ีเราไดดําเนินการไปแลว ชวง
นี้ท่ีผอนผันนะครับ ก็คือ เนื่องจากทานคงเห็นนะครับวามีปรับปรุงบาทวิถีทางเทา
เรื่องระบบบอบําบัดน้ําเสีย ถาทุกสิ่งทุกอยางเขาท่ีเขาทาง เราก็คงจะมีการ
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ดําเนินการครั้งใหญอีกครั้งนะครับ เพ่ือจะไดจัดบานเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย
มากกวานี้ ตองขอขอบคุณและกําลังใจจากทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานดวย  

 นะครับ มาท่ีทาน ภานุมาศ หลามณี ไดสอบถามนะครับ เรื่องศูนยเด็กนะครับ
หลังจากท่ียายออกมาแหงใหม แลวไดขาววาจะมีเรื่องของศูนยบรรเทาสาธารณภัย
ฝายพลเรือน ขอยืนยันวาไมมีนะครับ เพราะพ้ืนท่ีตรงนั้นเปนศูนยสุขภาพชุมชน
และก็จะมีการเพ่ิมเติมเรื่องของการดูแลรักษา การดูแลผูปวยผูสูงอายุ และอีกอยาง
งานบรรเทาสาธารณภัยเราไมพอ สวนหนึ่งก็ไดไปประจําอยูท่ีศูนยบานไผเกา ถนน
มิตรภาพทางโรงไฟฟานะครับ  เพราฉะนั้นก็ขอยืนยันนะครับวายังไมมีนโยบาย 
กอนท่ีจะปดการประชุมขออนุญาตทานประธานนะครับ ขอเรียนทานสมาชิก  

 ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน เนื่องจากเทศบาลเมืองปกธงชัย ไดแจงมาวาจะ
มาขอศึกษาดูงานท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  โครงการท่ีจะมาดูนะครับก็คือโครงการ
ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ คณะจะมาในวันอาทิตยท่ีจะถึงนี้นะครับชวงเย็น  ท้ังหมด
ท่ีมาจากเมืองปกธงชัย จํานวน 200 ทาน ก็จะมีการพาชมถนนคนเดินของเรา การ
แสดงบนเวที เรื่องอาหารการกิน ขอกราบเรียนทานสมาชิกทุกทานรวมตอนรับ
คณะศึกษาดูงานดวยนะครับ  

 
นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล           เชิญทานภานุมาศ หลามณี คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภานุมาศ หลามณี   เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชน  ขอบคุณทานประธานสภา ขอขอบคุณผานไปยัง

คณะผูบริหารท่ีทานมีนโยบายท่ีจะใหอาคารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนอาคารของ
ศูนยสุขภาพชุมชนบานเก้ิง ขออนุญาตกราบเรียนวา ณ ปจจุบันนี้ ทางศูนยสุขภาพ
ชุมชนบานเก้ิงมีภาระท่ีจะตองดูแลประชาชนเพ่ิมข้ึนอีกเทาตัว  เนื่องจากวาคนงาน
คิดวานาจะเปนคนงานตางดาว ท่ีมากอสรางทางรถไฟรางคู ข้ึนกับองคการบริหาร
ตําบลบานไผ เม่ือมีเหตุเจ็บปวยเขาจะมาใชศูนยสุขภาพชุมชนบานเก้ิง เนื่องจากอยู
ใกลกวา  และการบริการของเราก็ดีกวา เพราะฉะนั้นภาระตอไปท่ีศูนยสุขภาพบาน
เก้ิง จะตองรับภาระอีกมากมายก็คือการอพยพแรงงาน เขามาเพ่ือท่ีจะตองดําเนิน
โครงการนี้เต็มรูปแบบเม่ือไร เราจะมีประชากรแฝงอยูอีกมาก เม่ือเขามาขอรับ
บริการทางดานสุขภาพเราจะไมใหบริการก็ไมได ดังนั้น สถานท่ีตรงนี้ถาหากวาทาน
กรุณาใหศูนยสุขภาพชุมชนไดใชนะครับ ก็จะเปนบุญกุศลกับพ่ีนองประชาชนใน
ชุมชนและท้ังประชากรแฝง ขอขอบคุณ ไดมีโอกาสไดคุยกับผูอํานวยการ
โรงพยาบาล ทานบอกวาถาถึงเวลานั้นจริงๆถามีประชาชนมาใชบริการมากๆ ก็จะ
ใหหมอมาประจําการท่ีศูนยสุขภาพชุมชนบานเก้ิง 1 ทาน  แตตองหาหองท่ีจะมา
ประจําการ เพราะตอนนี้เราก็มีหมอครอบครัวประจําอยู ในวันพุธ วันศุกร 
ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดยืนยันวาไมใหศูนยบรรเทาสาธารณะภัยตามท่ีได  

 ขาวมา ขอขอบคุณครับ  
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ขอเชิญ ร.ต.บัวทอง โลขันธ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ร.ต.บัวทอง  โลขันธ  เรียนทานประธาน  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนท้ัง 
เลขานุการนายกฯ 39 ชุมชน กระผมในฐานะผบ.หนวยทันใจ ขอกราบขอบพระคุณขออนุญาต  

เอยนาม ทานคําพันธ สีดอนซาย และประธานชุมชนท่ีใหผมไดรับใช ผมทํางานตาม
นโยบายของฝายบริหาร เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขของพ่ีนองประชาชน ไมใหมีความ
เดือดรอน เปนนโยบายของฝายบริหารครับ ทานประธานชุมชนท้ัง 39 ชุมชนมี
อะไรใหกระผมรับใชก็ขอใหแจงผมยินดีรับใชครับ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ดิฉันขอขอบคุณ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ และทานสงศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล เกียรติปกรณ ท่ีถามถึงเรื่องทานปลัด จริงไมใชหนาท่ีของประธานสภา แตเปน  
 หนาท่ีของฝายบริหารท่ีเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง คุณบุญเหลือ เรื่องลือ เคยถาม  

ดิฉันนอกรอบแลว ปกติก็มาทํางานบางไมใชไมมา เราอาจจะไมเห็น แตเวลาเขา
ประชุมทางปลัดเทศบาลไมเขาประชุมจริงๆ เราก็เห็นกันทุกคน แตก็ไมทราบวา
ทานไปไหน แตครั้งนี้ทราบเพราะวาทานปลัดแจงไวทานถูกเรียกไปใหถอยคําของ
สํานักงาน ปปช.  ของจังหวัดรอยเอ็ด ครั้งตอไปจะเรียกมาคุยวาทานปลัดไมให
ความสําคัญกับการประชุมสภาเลยใชหรือไม 
 

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  เรียนทานประธานครับ ตอนนี้ทานเปนประธานหรือประมุข  
รองนายกเทศมนตรีฯ สามารถสั่งไดเลยวาจะดําเนินการอยางไร เหมือนกระผมถาทานไมอนุญาต ผมก็ 
รักษาราชการแทนนายกฯ ลุกข้ึนพูดไมไดเปนอํานาจของทาน ตอจากนี้ไปปดประชุมออกจากหองประชุมเปน

อํานาจของผมนะครับ ตอนนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้เปนอํานาจหนาท่ีของทาน
ประธานสภา นะครับ ขอบคุณครับผม 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทานบุญเหลือ เรืองลือ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายบุญเหลือ เรื่องลือ   ทานประธานครับ ท่ีผมเรียนถามทานประธาน ผมไมเคยเจอหนา
สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเลยสักครั้ง ในฐานะหัวหนาสวนราชการ  ก็เลยไดถาม เพราะปลัดยายมา 

ปฏิบัติหนาท่ีเทศบาลเมืองบานไผ และทานประธานเปนประธาน ท่ีจะตองตอบใน
สภา ขอบคุณครับ 
 

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทาน ภานุมาศ หลามณี คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายภานุมาศ  หลามณี  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ใหทานประธานสั่งทานรักษาราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล แทนนายกเทศมนตรี และรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี สั่งการใหทานปลัดให

ชี้แจงวาทําไมไมเขาประชุมสภา ขอบคุณครับ 
 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ดีคะ เห็นดวยถึงไดถามทานสมาชิกุกทานวามีความเห็นวาอยางไร 
ประธานสภาเทศบาล ถาทุกทานมีความเห็นแบบนี้ดิฉัน ก็จะมอบใหทางฝายผูบริหารเรียกทาน

ปลัดเทศบาลมาชี้แจงเลย เพราะเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง ชี้แจงเหตุผลเลย ทาง
คณะผูบริหารรับไปตั้งแตนี้เลยนะคะ เชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ 

 
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผมก็อึดอัดตามท่ีไดฟงการอภิปราย  
สมาชิกสภาเทศบาล จากทานสมาชิก  เปนอํานาจหนาท่ีของทานประธานทุกครั้งท่ีมีการประชุมสภา 

ทานปลัดจะไมอยูทุกครั้ง  แมแตประชุมงบประมาณรายจายป 2560 ก็ไมอยู ท้ังๆ
ท่ีทานเปนเจาของโครงการทานเปนผูอนุมัติ นี้คือหลักการท่ีสําคัญผมอยากจะใหมี
มาตรการณ ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  เชิญทานนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนิวัฒน ปล่ังศิริ  เรียนทานประธานครับ ในการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง ท่ีทาน 
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกไดอภิปราย ไมวาเจาของโครงการ เจาของญัตติท่ีไดดําเนินการสวนนี้ก็จะ

เปนตัวทานปลัดเองซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของฝายราชการประจํา ทานจะตองอยู
เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลใหกับคณะผูบริหารเพ่ือท่ีจะชี้แจง ทําความเขาใจกับสมาชิก ใน
กรณีท่ีมีการอภิปราย เพราะฉะนั้นในการประชุมสภาแตละครั้งนะครับตองเปน  

  2 สวนนะครบั ท่ีเราอภิปรายในวันนี้คือการมาปฏิบัติหนาในเรื่องของการประชุม
สภา ก็คงตองฝากใหทางผูท่ีกลาวถึงในวันนี้ ชวยทําหนังสือชี้แจงใหทานประธาน 
ทุกครั้งท่ีมีการประชุมสภาดวยสาเหตุอะไร ไปราชการท่ีไหน  สวนทานประธานจะ
ดําเนินการอยางไรก็สุดแลวแตทานประธาน สวนในทางของฝายบริหารก็คงจะมี
การดําเนินการเชนกันในเรื่องวินัย ในเรื่องของภารกิจ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
ทองถ่ิน ทานสมาชิกก็เปนตัวแทนของประชาชน เราไดปฏิญาณตนแถลงนโยบายใน
การดูแลพ่ีนองเรา สวนการขับเคลื่อนนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงค เจตนารมณ เรา
ตองมีมาตรการณเชนกัน อยาลืมวาฝายราชการทานมีวินัย ฝายการเมืองไมมีวินัย
นะครับ มีแตเรื่องอาสามารับใชพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ 

 
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  ในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ประธานชุมชนทุกทาน ท่ีไดเขามาประชุม และ

สังเกตการณโดยพรอมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ดิฉันขอปดการประชุม สภาเทศบาล 
คะ 
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ปดประชุม เวลา 12.05 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               เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดตรวจรายงานการประชุมนี้แลว 

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

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

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

    ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
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