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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2560
วันที่ 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 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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
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7. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
8. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
9. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสํานักปลัด
10. นางสาวลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่และภาษีฯ
11. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
12. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
13. นางสาวดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
14. นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและวิเคราะห
15. นายธนายุทธ โครตบรรเทา
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ
16. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
17. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
18. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายโครงการและแผน
19. นางสาวภัทรวรรณ เกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
20. นางสาวธัญณิชา ขันติ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
21. นางสาวยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริการหารศึกษา
22. นายเนรมิต มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
23. นางสาวอุมาภรณ ตลับไธสง เจาพนักงานทะเบียนและบัตร
24. นายธวัชชัย
ผลรุง ครูโรงเรียนเทศบาล 2
25. นางภาวิณี สุทธิ นักจัดการงานทะเบียนและบัต
รชํานาญการ
26. นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ
27. นายอาทิตย ประวันโน นักทรัพยากรบุคคล
28. นางสาววรรณภา วงษจันลา ผช.เจาพนักงานธุรการ
29. นางสาวธันยธร คันทะพรม พนักงานจางทั่วไป
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 ปฎิกานัง 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

3

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
เมื่อไดเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ทานพัชรา ศิริศักดิ์กมล
จุดธูป
เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแลวกลาวเปดประชุม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
สวัสดีคะทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล และ
ประธานสภาเทศบาล ทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2560 ขณะนี้มีสมาชิกมาครบ
องคประชุมแลว ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล อานประกาศ
จังหวัดขอนแกน ขอเชิญคะ
นายกฤษฏ ชัยมาตย
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2560
ดวยประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดยื่นหนังสือขอเปดประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปของเทศบาลตอสภาเทศบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2560 ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2560 เปนตนไป
มีกําหนด ไมเกิน 15 วัน
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ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) ชัยธวัช เนียมศิริ
(นายชัยธวัช เนียมศิริ)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ที่จบไปแลวนั้นเปนประกาศจังหวัดขอนแกน เรื่อง เรียก
ประชุมสภาเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560
ตอไปดิฉันจะดําเนินตามระเบียบการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหทราบดังนี้
1. รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบาน
ไผ ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ก็ไดจัดสงใหกับทานสมาชิกทุกทาน
ไดดูเปนที่เรียบรอยแลวนะคะ แตอาจจะมีบางทานที่ยังไมไดอาน ดิฉัน จึงขอสรุป
ใหทุกทานไดฟงเลยนะคะ สรุปรายงานผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน
มีนาคม 2560
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ขอ 13
(3) และขอ 14 (5) ซึ่งกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ อยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ ทุกป และ
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนการรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น นั้น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ครั้งที่ 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 ของจํานวนงบประมาณทั้งหมด สรุปไดดังนี้
1. จํานวนโครงการที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวา
โครงการที่ดําเนินการ แลวเสร็จ จํานวน 33 โครงการ (คิดเปน 18.54 %)
งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น
8,478,900 บาท รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น
8,101,460.56 บาท
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2. จํานวนโครงการที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวา
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 54 โครงการ (คิดเปน
30.34 %)
งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น
65,718,500 บาท รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น
24,813,052.16 บาท
3. จํานวนโครงการที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวา
โครงการที่ยังไมดําเนินการ จํานวน 88 โครงการ (คิดเปน 49.44 %) งบประมาณตั้ง
ไวทั้งสิ้น 21,363,500 บาท
4. จํานวนโครงการที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวา
โครงการที่ไมดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ (คิดเปน 1.69 %) งบประมาณตั้งไว
ทั้งสิ้น 1,250,000บาท
รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ที่ไดจัดสงใหทานแลว นะคะ เชิญ
ทานรองจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชน
รองนายกเทศมนตรีฯ ทั้ง 39 ชุมชน ตามที่ทานประธานไดสรุปผลการติดตามงบประมาณแผนพัฒนา
รักษาราชการแทนนายกฯ เทศบาลเมืองบานไผครั้งที่ 1 ไดแจงใหทานสมาชิกและพี่นองประชาชนไดรับทราบ
วาทั้งหมดของเทศบาลเมืองบานไผ มีทั้งหมด 178 โครงการ ไตรมาสแรกก็คือวา
เงินยังไมเขา สิ่งไหนที่จําเปนก็ไดดําเนินการไปกอน ไตรมาสที่ 2 ก็เริ่มดําเนินการ
มาก็ไดชี้แจงในรายละเอียดนะครับ ทางคณะผูบริหารทางเทศบาลเมืองบานไผ ก็
อยากจะใหการทํางานของเทศบาลเมืองบานไผ และไดใหพี่นองไดติดตามผลงาน
ทางเทศบาลเมืองบานไผก็จะแจงใหทราบ วาการดําเนินการของคณะผูบริหารได
ดําเนินการไตรมาสแรกไดดําเนินการโครงการอะไรไปบางแลว และไตรมาส 2 ได
ดําเนินการโครงการอะไร โครงการไหนที่ยกเลิกอยูในรายละเอียดที่ทางคณะ
ผูบริหารไดใหกับทานสมาชิกไดรับทราบนะครับ คือการทํางานของคณะผูบริหาร
ทํางานอยางโปรงใสกลาเปดเผย โครงการอะไรที่ยังไมไดดําเนินการก็อยูในแผน อยู
ในเอกสารในเลมสีชมพู สวนโครงการไหนที่ยกเลิกเราก็ชี้แจงใหพี่นองประชาชน
ไดรับทราบ สวนโครงการไหนที่ไดทําไปแลวมันผิดระเบียบเราก็ไมปฏิบัตินะครับ สิ่ง
ไหนที่ทาง สตง. จะเปนหมิ่นเหมเรียกเงินคืนเราก็ไมดําเนินการก็จะเปลี่ยนเปน
โครงการอยางอื่น ก็แจงใหทางทานประธานชุมชนไดรับทราบ อยางเชนโครงการ
ของ อสม. เราก็เปลี่ยนเปน 2 โครงการอยางที่ทานไดไปศึกษาดูงานแลวนะครับ ก็
ขอขอบคุณทางทานสมาชิกไดดูรายละเอียดในเลมสีชมพู ขอบคุณมากครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับเรื่องที่2 คือ
ดวยเทศบาลเมืองบานไผ ไดมีพนักงานเทศบาล
ไดโอนยายมาดํารงตําแหนง 4 ทาน คือ
1. น.ส.อุมาภรณ ตลับไธสง มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน
2. วาที่ 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
เจาพนักงานทะเบียนฯ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผทุก
ทาน ดิฉัน นางสาวอุมาภรณ ตลับไธสง มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานทะเบียน
ชํานาญงาน โอนยายมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
ขอขอบคุณที่ใหโอกาสมาทํางานที่เทศบาลเมืองบานไผจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มที่และทําใหดีที่สุด ขอบคุณคะ

วาที่ร.ต.สุกานดา ชินแสง
ครูโรงเรียนเทศบาลบานไผ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาล ดิฉันยายมาจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาสดูพัฒนา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ยาย
มา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ตําแหนงครู สอนวิชาคณิตศาสตร อยากจะพัฒนา
เด็กใหรุงเรื่องพัฒนาสมองและพัฒนาการของเด็กก็ขอฝากเนื้อฝากตัวดวยนะคะ

นายวิฑูรย อุชาย เรียน
ครูโรงเรียนเทศบาลบานไผ

ทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาล ตําแหนง
ครูวิทยฐานะชํานาญการยายมาจากโรงเรียนสุเหลาจระเข 6 กรุงเทพฯรูสึกดีใจเปน
อยางมากสุขทั้งกายสุขทั้งใจไดมาอยูใกลพอแม ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เต็ม
รอยครับขอสัญญาวาจะมุงมั่นพัฒนาเด็กใหเปนเด็กดี ขอบคุณครับ

นายธวัชชัย ผลรุง
ครูเทศบาลบานไผ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาล ขออนุญาต
แนะนําตัว นายธวัชชัย ผลรุง ตําแหนงครูโรงเรียนเทศบาล 2 ยายมาจาก จ.ชัยภูมิ
ยายมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ภูมิลําเนาเกิดที่ จ. กาฬสินธุ แตมีครอบครัวอยู
ที่ บานเมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกนก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางเทศบาลเมือง
บานไผทุกทาน สัญญาวาจะพัฒนาลูกหลานที่ทานไววางใจพัฒนาในดานความรู
และดานตางๆใหมีประสิทธิภาพที่สุด ขอขอบคุณครับ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ทั้ง 4 ทานก็ไดแนะนําตัวเปนที่เรียบรอยแลว นะคะ
ทางเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เมืองบานไผก็ยินดีตอนรับทุกทานดวยความยินดีก็หวังวาทุกทานจะมาชวยกัน
พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเจริญรุงเรือง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
ไมมี นะคะ ขอรับรองในครั้งตอไป อยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ญัตติที่ 10/2560 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําไปตั้งจายเปนรายการใหม
(กองการศึกษา)
ญัตติที่ 10/2560 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา)
เชิญคณะผูบริหารคะ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี

งบลงทุน

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบลงทุน คา
ครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผไดกอสรางอาคาร
Youth Park (ศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองบานไผ) และยังไมมีเครื่องปรับอากาศ
เทศบาลเมืองบานไผ ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงจําเปนตองขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มาตั้งจายเปนรายการใหม
ดังนี้
โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งสําหรับอาคาร
Youth Park
จํานวน 94,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอม
ติดตั้ง สําหรับอาคาร Youth Park ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง โดยขอ
อนุมัติจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม
2560 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9
หนาที่ 99 โครงการที่ 30)
รวม 1 ประเภท เปนเงินทั้งสิ้น 94,000.- บาท (เกาหมื่นสี่พันบาทถวน)
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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 เปนเงินทั้งสิ้น 94,000.- บาท (เกาหมื่นสี่พันบาทถวน)
เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 “การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
(นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
ขออนุญาตนะครับสํานักงาน Youth Park ก็คืออยูดานหลังหองประชุมสภา
เทศบาลเรานะครับ ก็ยังคงเหลือเฉพาะติดตั้งแอร เรียนใหทานประธานและเพื่อน
สมาชิกทุกทานไดรับทราบ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตามที่จบลงไปแลวนั้น เปนเรื่อง
ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําไปตั้ง
จายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
หรือไมคะ ขอเชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนทั้ง 39
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชน ทานผูสังเกตการณทุกทาน การที่คณะผูบริหารแจงตอสมาชิกสภาเทศบาล
ที่จะใชงบประมานโอนงบประมาณของกองกาศึกษา ผมเห็นวาเปนการดีแสดง
ความบริสุทธิ์ใจตอสภานะครับ ถาทุกสิ่งทุกอยางดําเนินการตามกฎระเรียบแบบนี้ก็
ผมก็ไมขัดของ เพราะทุกอยางเปนประโยชนสมัยนี้แอรก็ขาดไมไดเพราะอากาศ
รอน ก็อยากจะเสนอวาคณะผูบริหารทําแบบนี้ดีแลว ที่แจงในหองประชุมสภาแหง
นี้ คณะผูบริหารจะไดเงินมาจากไหนก็ตาม ขอใหแจงใหทางสมาชิกสภาไดรับทราบ
ก็คงไมมีปญหาอะไรในสวนที่จะใชจายนะครับ ทุกสิ่งทุกอยางคุยกันได ปญหาก็จะ
ไมมีนะครับผมขอแนะนําอยางนี้ครับ ขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่จบลงไปแลวนั้นเปนการอภิปรายของทาน บุญเหลือ เรื่องลือ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ เชิญทานคําพันธ สีดอนซาย คะ

นายคําพันธ สีดอนซาย เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชนทั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล 39 ชุมชน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน การขออนุมัติซื้อ
เครื่องปรับอากาศในสถานที่หลายสถานที่ ซึ่งถือวามีความจําเปนเพราะวาสมัยนี้
อากาศประเทศไทยเรานั้นรอนมากอาจจะถึง 40 องศา เปนเรื่องที่นาเปนหวงมาก
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การซื้อแอร ไมวาจะเปนที่หอประชุมประชาเมืองไผหรือ
หลายสถานที่ ซื้อแอรที่ไมไดมาตรฐาน เพราะฉะนั้น การจัดซื้อแอรในครั้งนี้ผม
ขอใหซื้อที่ไดมาตรฐานตามทองตลาด เพราะจะไดคุมทุนการใชงานและเปนหนา
เปนตาของเทศบาลเมืองบานไผเพราะตอนนี้ก็มีหลาย อปท. ที่มาศึกษาดูงานที่
เทศบาลเมืองบานไผเรา การตอนรับบางครั้งอาจตองใชสถานที่แหงนี้และเพื่อให
เกิดความเหมาะสม อยากใหทางคณะผูบริหารพิจารณาใหดีครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานประธานชุมชน
สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 39 ชุมชนทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขออนุญาตเอยนาม
ทานคําพันธ สีดอนซาย ครับ ที่เปนหวงเปนใยในหลักของความคุมคาในการใชงาน
ผมก็เคยเสนอแนะหลายครั้งในสภาแหงนี้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางอะไรตางๆ ทาง
คณะผูบริหารก็ไดชี้แจงวาถาเราไประบุยี่หอตางๆนั้นไมได เปนการลอคสเปค แตนี่
ไมใชการลอคสเปคแตเราเลือกเอาเลยครับ อยากใหเลือกเอายี่หอดีดียึดหลักของ
ความคุมคา บอกผูที่มาประมูลอะไรตางๆ ตามที่จริงนั้นราคา เครื่องละ
47,000 บาท เครื่อง 36,000 BTU. เปนเครื่องใหญนะครับ ระยะการใชงาน
ตางๆ ก็ใหเหมาะสม บางครั้งใชไปไหแค 1 ป ก็เห็นเรียกชางมาซอมแลว ก็หวงใย
ในตรงนี้ครับ เพราะเงินทุกบาททุกสตางคเปนภาษีจากพี่นองประชาชน เรานําไป
ใชในหองของลูกหลานเราเปนหอง
Youth Park ผมก็มีความหวงใยในเรื่องนี้มาก
เราควรตรวจดูสถานที่แหงนี้วาเหมาะสมอยางไร 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 ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่มีความหวงใย
รักษาราชการแทนนายกฯ ภาษีของพี่นองประชาชนทุกบาททุกสตางค เราทําเพื่อพี่นองประชาชนขอบคุณทาน
บุญเหลือ เรื่องลือ เอาใจใสในเรื่องงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง ความโปรงใสของ
คณะผูบริหารตองขอขอบคุณนะครับ ทานคําพันธ สีดอนซาย เรื่องแอร และทาน
สงศักดิ์ เกียรติปกรณ เรื่องแอรเหมือนกัน ประมาณ 94,000 บาท เราสามารถตก
ลงราคาไดเลย ที่วาลอคสเปคหรือไมลอคราคาตอง 500,000 ขึ้นไป เปนการ
ประกวดราคา แตเราสามารถตกลงราคาสั่งซื้อไดเลย เรียนใหทานสมาชิกได
รับทราบ และทางประธานชุมชนไดรับทราบ อยางที่ทานสงศักดิ์ 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 ขอขอบคุณทุกทานที่มีความหวงใยในการจัดซื้อจัดจาง ขอขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ

นายนิวัฒน ปลั่งศิริ เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทาน
รองนายเทศมนตรี
ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ระเบียบวาระที่ 3 ที่ทานสมาชิกไดอภิปราย
เสนอแนะก็ขอขอบคุณเปนอยางสูงยิ่ง เรียนใหที่ประชุมไดรับทราบ ขอเพิ่มเติมใน
สวนของทาน จิระบูรณ ปญญารัตนวงศ นะครับ วาทําไมตองเปน 36,000 BTU.
อยางที่ทุกทานทราบนะครับแอรจะมีขนาด 24,000 36,000 ก็คือ 1 ตัน
2 ตัน การประมาณการนะครับ ของหองผมเชื่อวาเปนเรื่องของทางเทคนิคเพราะ
ผมมีประสบการณที่บาน ไปซื้อแอรเล็กทุกวันนี้แทบนอนไมไดเลย Youth Park
ทุกทานคงทราบวาเราสรางดวยเงินรางวัล จํานวน 500,000 บาท เด็กก็จะมาใช
งานอยูเรื่อยๆ ก็ยังคงมีปญหาเฉพาะเรื่องแอร เพราะฉะนั้น นะครับการคํานวณ
ก็จะประเมินเรื่องเทคนิคความเย็น 36
,000 BTU. 2 เครื่องนาจะเปนอะไรที่
สบายๆกับภาวะอากาศ ซึ่งทางทานคําพันธ สีดอนซายก็ไดเรียนแลววา ณ วันนี้มี
ถึง 40 องศา นะครับที่บานเรา ก็จะดําเนินการตามหลักของความคุมคาตามที่ทาน
สมาชิกไดเสนอแนะครับ ก็ขอเพิ่มเติมเทานี้ครับทานประธาน ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ทางทานคณะผูบริหารก็ไดชี้แจงใหกับทางทานสมาชิกไดรับทราบเปนที่
ประธานสภาเทศบาล เรียบรอยแลวนะคะ ดิฉันจะขอมติในที่ประชุมสภาเลยนะคะ
สมาชิกทานใดอนุมัติ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เพื่อนําไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) กรุณายกมือ ขึ้นคะ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเปนเอกฉันท-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมคะ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
คะ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ

เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผมก็ขออภิปราย
ในวาระอื่นๆเพียงเทาที่ทางพี่นองประชาชนเขต 1 ไดฝากเรียนถามคณะผูบริหาร
เรื่องแรก เรื่องงบประมาณ ป 2560 โครงสรางตางๆ เรื่องทอระบายน้ํา ถนนตางๆ
เชน ทอระบายน้ําชุมชนหนองลุมพุก ถนนประปาซอย 3 ซึ่งขณะนี้ชํารุดมาก และ
อีกหลายๆโครงการ ทางเขต 1 ยิ่งยงซอย8 ไดดําเนินการแลวหรือยัง หรือวาไตร
มาสนี้เงินยังไมเขาตางๆ ทางพี่นองไดสอบถามมา ผมจะไดไปชี้แจงพี่นองเขต 1
ไดรับทราบตอไป เพราะชวงเย็นผมจะขับรถเขาไปสอบถามความเปนอยูของพี่นอง
ตลอด เรื่อง ไฟฟาแสงสวางมีจุดไหนที่จะแกไขจะไดแจงกองฝายที่เกี่ยวของมา
ดําเนินการให งบประมาณตางๆก็อยูในปงบประมาณป 2560 นี้ เรื่องที่ 2 ที่
พี่นองฝากมาก็ตองขออนุญาตคณะผูบริหาร ขามเขตนะครับ คือเขต 2 เพราะเขา
ไปในตลาดทุกวันพี่นองก็เลยฝากเรียนถาม ปรับปรุงภูมิทัศนดานตะวันออกของ
วัดจันทรประสิทธิ์ หญารกแจงเจาหนาที่มาตัดหญาใหดวยเพื่อเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม ก็ไดรับปากกับพี่นองวาจะมานําเรียนให สวนเรื่องที่ 3 เปนเรื่อง
ภายในของเราครับ ทานประธานสภาที่เคารพผมมองดูแลว ทานคณะผูบริหาร
เรียนประธานสภา เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงขาราชการประจํา ไมเคย
เห็นเอยวาเรียนทานปลัด การประชุมทุกครั้ง ปลัดเทศบาลเปนผูนําสูงสุดของ
เทศบาล ทานตองเปนเจาของงบประมาณแตละกองฝายตองไปหาปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาลเปนผูดําเนินการในสวนตางๆ ถึงจะไดออกมาเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณได แตทุกครั้งสมาชิกทุกทานรู ทุกทานเห็น ทานไมเคยเขารวมประชุม
สภาเทศบาลเลย เรื่องงานอยางอื่นจะสําคัญกวาการประชุมสภาหรือไม เคยอยูเปน
ขวัญกําลังใจใหกับผูที่อยูใตบังคับบัญชาหรือไม ผมก็ไมทราบวาทานมีธุระอะไร แต
ผมคิดวาเรื่องของการประชุมสภาสําคัญที่สุด ควรอยูเปนขวัญและกําลังใจเพราะ
เปนเจาของงบประมาณนะครับ ถามีอะไรเกิดขึ้น แตหัวไมอยูผูดําเนินการจะชี้แจง
อะไรก็ลําบาก อยากเรียนทานประธานสภา เพราะตัวทานประธานก็คงทราบตั้งแต
ทานมาดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล ก็ไมเคยเขารวมในการประชุมสภาเลย ไมให
เกียรติกับสภาแหงนี้ ผมขอยืนยันตามนี้ไดเลยวาทานไมไดใหเกียรติกับสภาเลย
นะครับ ผมก็คงขอชี้แจงใหกับคณะผูบริหาร และไดพูดมีสวนที่จะรับผิดชอบควร
ปรึกษาหารือ วาควรทําอยางไร ลูกนองผูอยูใตบังคับบัญชาจะไดมีที่พึ่งหากมีปญหา
อะไรตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสภา ทานประธานครับทานพูดเสมอวาทานสมาชิก
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ผูทรงเกียรติ สมาชิกก็จะทําหนาที่ใหดีที่สุด ผมก็ขอชี้แจงใหกับคณะผูบริหารใน
วาระอื่นๆ เพียงแคนี้ครับผม ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ คะ

นายบุญเหลือ เรื่องลือ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผมก็ไมมีอะไรมาก
นะครับ สําหรับความเดือดรอนของพี่นองประชาชน สวนถนนตรงเลนหนา
โรงเรียนมหาไถไดยินขาวมานะครับ เปนความเดือดรอนของพี่นองไมเปนระเบียบ
ที่สุด เพราะจะลําบากในการรับลูก-หลานในการสัญจรไป-มา เรื่องราวเปนอยางไร
ถึงไหนผมจะไดชี้แจงใหพี่นองไดรับทราบ อยากใหคณะผูบริหารทํางานในสวนนี้ให
เร็วที่สุดเพราะเปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชน อีกเรื่อง เสนจราจรของ
เทศบาลเมืองบานไผเรา การวางเกาอี้หนารานรถจะจอดก็จอดไมไดเปนการยึด
ถนนหนาราน ตอนไปดูงานที่สิงคโปรไมเห็นมีเกาอี้ ไมมีตนไมเลย อยากนํามา
ปรับปรุงที่เทศบาลเมืองบานไผหนอยนะครับ จะไดเปนระเบียบขึ้นนะครับทาน
ควรเขาไปเตือนบอยๆ เพราะไมใชถนนของตนเองทุกคนมีสวนรวมที่จะใช ขอฝาก
ทางเทศบาลเมืองบานไผใหดําเนินการคอยๆทําไปนะครับ เดียวคงหายไปครับเกาอี้
อีกอยางคือ ที่ผมเคยถามในการประชุมสภาครั้งกอนวาทานปลัดไปไหน ทาน
ประธานตองตอบผม เพราะวันนี้ผมก็ตองถามอีกวาไปไหน สวนไหน เพราะวาวัน
สงกรานตก็ไดขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ผมก็ไดอโหสิกรรมใหเรียบรอย เพื่อเปน
ความปรองดองกันในเทศบาลเมืองบานไผ ใหสามัคคีกันเราอยูรวมกันมาชวยกัน
พัฒนา วันนี้ประชุมสภาคิดวาจะไดเจอหนาทานปลัดเทศบาล ถาใครรู ใครเจอก็
บอกใหทานปลัดเขารวมประชุมดวย ทางสมาชิกไมไดมีอะไร แคนี้ครับ
ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ตอไปเชิญทาน วัฒนาวุฒิ หอวิจิตร คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร
เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ขอเรียนเสนอทานประธานในเรื่อง
ความเสมอภาคของพอคาในตลาด 2 หรือตลาดในเมืองทั่วในอําเภอบานไผ ใน
ตลาด2 มีอยูรานหนึ่งที่ไมมีใครกลาไปยุง ผมไมกลาเอยชื่อนะครับ เดี๋ยวจะโดนฟอง
หมิ่นประมาทอีก รานดังกลาวนี้เหมือนบังเกอรที่บังรานคาอื่น ทําใหรานอื่นคาขาย
ลําบากเมื่อประมาณ 40 กวาปที่แลว และจนถึงทุกวันนี้นะครับ ทุกคนคงทราบ
นะครับวารานดังกลาวเปนรานของเฮียกลามนะครับ ณ วันนี้หลังจากที่ทําตลาด
แลวเสร็จตอนนี้มีผูรองเรียนมากในเรื่องความไมเสมอภาค มีบางรานมีการตอเติม
ออกมาก็อยากเรียนทานคณะผูบริหาร วาจะดําเนินการอยางไรในเรื่องของความ
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เสมอภาคของผูคาขายในตลาด 2 ฝากทานคณะผูบริหารดูแลในเรื่องนี้อยาง
เครงครัดอยาใหรุกล้ําที่สาธารณะ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีทานสมาชิกทานใดจะอธิบายอีกหรือไมคะ เชิญทาน ภานุมาศ
ประธานสภาเทศบาล หลามณี คะ
นายภานุมาศ หลามณี เรียนทานประธาน ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรง
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติ ทานประธานชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน หลายทานก็ไดอภิปรายมาพอสมควรใน
การดูแลความเดือดรอนของพี่นองประชาชน กระผมขออนุญาตกราบเรียนทาน
ประธานสภาผานไปทางคณะผูบริหารมีอยู 3 เรื่องเล็กๆ ไมใหญ เรื่องแรก รูสึกวา
ชาวบานรองเรียนมาเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะพี่นองที่อยูทางรถไฟอยูในเขต 3
เวลาเดินทางมาตลาด เพราะมีการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียที่มีการขุดทอระบาย
ตรงนั้น ผมก็เลยชี้แจงใหพี่นองประชาชนทราบวาเขาจะรีบดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จจะไดใชถนนในเร็ววันนี้ เพราะวันนี้ถนนทางฟากรถไฟมาถนนปดเลยครับ
ถาเปนกรณีรถยนตตองยอนกลับ พอจะสะดวกก็คงจะเปนรถมอเตอรไซคชาวบาน
เลยฝากมาถึงคณะผูบริหาร ชวยเรงตรงนั้นใหดวยเพราะชาวบานเดือดรอนมาก ใน
การสัญจรเขาตลาดตรงฟากรถไฟจะไปบานเกิ้งนะครับ เมื่อวานนี้มีการแขงขัน
ศูนยสุขภาพบานเกิ้งไดมีการตอนรับคณะศึกษาดูงานและตรวจศูนยสุขภาพชุมชน
บานเกิ้ง มาจากกระทรวงสาธารณสุข โดยทานอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
หัวหนาทีม ทาง อสม. ศูนยสุขภาพชุมชนบานเกิ้งไดฝากถามมาวา อาคารของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูกับศูนยสุขภาพชุมชนบานเกิ้งนั้น หลังจากที่ยายศูนยพัฒนาเล็ก
ออกมาแลว อาคารดังกลาวจะใชประโยชนอะไร บางคนก็บอกวาทางคณะผูบริหาร
เทศบาลเมืองบานไผบอกวา ถายายศูนยพัฒนาเด็กเล็กออกมาแลว จะใหเปน
สถานที่จอดรถดับเพลิงเปนสถานที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ทางอสม.ก็เลยอยาก
ใหเรียนถามทานผูบริหาร ถาบอกวายายศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลวสถานที่ตรงนั้นจะ
ขอเปนศูนยสุขภาพชุมชนไดหรือไม เพราะสถานที่เดิมคับแคบมากถึงแมชาวบานจะ
ไดบริจาคสรางเพิ่มมาอีก 1 หองก็ยังไมพอใชในการบริการพี่นองประชาชน ถาหาก
ทานใหศูนยสุขภาพชุมชนไดใชจะเปนประโยชนมากขึ้น การใหบริการของ
สาธารณสุขในชุมชนก็จะสะดวกขึ้น อันนี้ก็ทางอสม.บานเกิ้งฝากมานะครับ
เรื่องที่ 3 นะครับ ผมขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองบานไผ ที่ไดไปกอสรางถนนขาง
วัดศรีบุญเรืองดานทิศตะวันออกเพราะชาวบานจะไดสัญจรไป-มาไดสะดวก ถึงแม
จะไมมีคนใชเลยแตตอนนี้มีถนนแลวก็คงจะมีคนไปใชเสนทางตรงนั้น ทุกครั้งที่
เดินทางมาประชุม ก็คือถนนบานเกิ้งซอย7 ตอนนี้เปนหลุมเปนบออยางมากอยาก
เรียนทานประธานสภาถึงผูบริหาร วามีงบตรงไหนที่สามารถใชจายได ตรงถนน
บานเกิ้งซอย 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 ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณทุกทาน วันนี้
ก็ไมมีอะไร ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่จัดศูนยเด็กเล็กใหชุมชนบานเกิ้ง ที่ไดยาย
เด็กออกจากศูนยสุขภาพชุมชนบานเกิ้ง โดยศูนยสุขภาพบานเกิ้งตั้งมาไดหลาย
10 ปแลวครับ เพราะอยูกับเชื้อโรค โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะยายประมาณ
เดือน พฤษภาคม 60 นี้ก็ตองขอขอบคุณมากครับ ขอใหคณะผูบริหารเจริญๆ
นะครับ เพราะรอมาหลายสมัยแลวก็พึ่งสําเร็จในสมัยทานรักษาราชการ
แทนนายกฯ เรื่องที่ 2 ผมเขามาเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผตั้งแต
พ.ศ.2525 ทานปลัดเทศบาลทุกทานสมัยที่ผมอยู อยางเชนทานบุญเหลือ เรื่องลือ
ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ที่ไดเอยนามเพราะวาปลัดเทศบาลสําคัญนะครับ ในการ
ประชุมนัดสําคัญตองเห็นตองอยูนะครับ เพราะกองฝายจะไดเปนที่พึ่งผมพึ่งเห็นนี้
ละครับ 4-5 สมัยแลวไมรวมประชุม ถาทานไมมีเวลาอยายายมา ทุกทานที่มาอยู
บานไผ ขอใหยายมาแลวทํางานผมขออนุญาตพูดความจริงเลยนะครับ ผมเปน
สมาชิกมาตั้งแตพ.ศ.2525 เขาๆออกๆ ก็รูสึกวาทุกทานผมขอชมเชยที่เขามาแลว
หวังที่จะพัฒนาใหบานไผไดกาวหนาไดเจริญ ถายายมาแบบนี้อยามา เขามาแลว
ตองทําใหสมาชิกไดเห็นฝมือ ขอใหทุกทานที่ยายเขามาใหเจริญในหนาที่การงาน
ยิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญทานคําพันธ สีดอนซาย คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายคําพันธ สีดอนซาย ขอคุณครับทานประธาน ขออนุญาตสภาเทศบาลสักนิด ในวาระอื่นๆ
สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ก็ขอเปนเรื่องเบาๆ ตามที่ดูเอกสารติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการบริหารบานเมืองของเทศบาลเมืองบานไผ เทาที่ดูแลวตองขอชื่นชม
คณะผูบริหารชุดนี้ที่มีการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องโครงสราง
พื้นฐานซึ่งเทาที่ผมดูเฉพาะในเขต 2 ของกระผมนั้น 2-3 ปที่ผานมานี้งบประมาณ
โครงสรางพื้นฐานทุกชุมชนดูแลวไมขาดเลย อยางเชน คลองชลประทานไดไปหลาย
โครงการซึ่งโครงการละไมนอยเลย ถือวาเปนเรื่องที่นาชื่นชมอยางยิ่ง แตมีนิดหนึ่งที่
อยากจะเสริม คือถนนทางเขาชลประทานผมก็เคยอภิปรายมาหลายครั้งแลว คงจะ
เขาแผนเปนที่เรียบรอยแลว แตวาไปทีไรก็นึกนอยใจอยูถึงแมจะเปนชุมชนเล็กๆ ก็
ขอความอนุเคราะหดูแลใหดวยนะครับ ถนนเขาคลองชลประทาน สวนปญหาอื่นๆ
ในสมัยนี้ตองเรียกวารวดเร็วทันใจมากเพราะวาเรามีหนวยทันใจ ตองถือวาสมาชิก
ในยุคนี้นั้นสบายขึ้นเยอะเพราะวาสมัยกอนไฟหลอดหนึ่งตองขอ 2-3 รอบ แต
เดี๋ยวนี้ถาจะใหชื่นชมก็คงเปนสวนของประธานชุมชน เดี๋ยวนี้การทํางานในเรื่อง
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ของการทํางานเล็กๆนอยๆ ทานประธานชุมชนสามารถที่จะประสานได เพราะวา
ประสานมาทีไรไดรับการดําเนินการทุกที ถือวาหนวยทันใจเปนหนวยงานที่สําคัญ
อยางยิ่ง ขอชื่นชม ในสวนของสมาชิกเราก็จะดูแลเรื่องโครงการที่ไมไดแกปญหาได
ทันทวงที แตก็ยังคอยพยายามสนับสนุนอยางนี้ ขอขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ เชิญ ทานเกษม ชวฤทธิ์ คะ

นายเกษม ชวฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทาน
ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผูรวมสังเกตการณทุกทานมีเรื่องฝากทาน
ประธานสภาถึงฝายคณะผูบริหารนะครับ 2-3 เรื่อง กอนอื่นตองขอขอบคุณทาน
ประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูอํานวยการทุกกอง ตลอดจนถึง
ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน กระผมมีเรื่องที่จะใหทางคณะผูบริหารดําเนินการให
ก็มีอยู 2 เรื่อง นะครับ 1. เรื่องการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนแจงสนิท เริ่มตั้งแต
สะพานขามหวยทรายไปทางทิศตะวันออกทั้ง 2 ขาง ก็มีบางสวนที่ยังไมสวางอยู
เพราะถนนเสนนี้มีการใชสัญจรเยอะรถเขา-ออกเยอะ ไมวาจะเปนตอนกลางคืน
หรือตอนกลางวัน สําคัญที่สุดก็คือแสงสวางบนทองถนน ยังมีจุดที่มืดอยูหลายจุด
ฝากทานฝากบริหารชวยตรวจสอบใหดวย เรื่องที่ 2 ก็คือเมื่อสักครูทานสมาชิกผูมี
เกียรติไดพูดไปแลวนะครับวาทางเขาอางเก็บน้ําชลประทาน ชุมชนหวยทรายทาน
ไปดูไดทุกวันนี้เหมือนไมใชถนน ฝากทานผูบริหารชวยดูดวย อีกเรื่องนะครับ เรื่อง
การขยายสะพานหวยจิก และสะพานหวยทราย 2 แหงนี้ เปนคอขวดและก็เปน
ทางออก-ทางเขาที่สําคัญผมเห็นอยูในแผนทุกยุคทุกสมัย แตไมเคยดําเนินการเลย
นะครับ ผมก็เขาใจครับทานประธานเพราะตองใชเงินเยอะทั้ง 2 แหง ก็คงไมนอย
กวา 40-50 ลานบาท งบประมาณเราก็คงมีไมเพียงพอที่จะทําได ฝากทานคณะ
ผูบริหารพิจารณาดูวาจะหาเงินสวนไหนมาพัฒนาสวนนี้ ขยายสะพานทั้ง 2 แหง
ไมตองทําพรอมกันก็ไดครับ ทําทีละครั้งกอนก็ไดจะเอาหวยจิก หรือหวยทรายกอน
ก็ไดครับ ทุกวันนี้การจราจรแออัดขึ้นนะครับ โดยเฉพาะฝงสะพานหวยจิกนะครับ
รถเขา-ออก แตละวันนี้นะครับเยอะมากนะครับ สุดทายครับทานประธานเมื่อสักครู
ที่สมาชิกผูทรงเกียรติทานหนึ่งขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานสงศักดิ์
เกียรติปกรณ กลาวถึงการปรับภูมิทัศนทางเดินถนนสุขาภิบาล 2 ดานทิศ
ตะวันออกวัดจันทรประสิทธิ์ ทานไปดูนะครับวาดูไดหรือเปลาหญาขึ้นเต็มไปหมด
โคมไฟก็แตกเสาโคมไฟก็หายไป 2-3 ตน พื้นที่ใชสัญจรก็ไมสม่ําเสมอกัน ทุกวันนี้
ไมมีใครไปใชประโยชนแลว อยากฝากผานทางผูบริหารครับชวยไปปรับปรุงพัฒนา
ใหเปนที่ผอนคลายออกกําลังกายเชา-เย็นของพี่นองในเมืองบานไผ ขอฝากทาน
ประธานถึงคณะผูบริหารพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอะไรอีกหรือไมคะ เชิญทานคําพันธ
ประธานสภาเทศบาล สีดอนซาย คะ
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นายคําพันธ สีดอนซาย เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผมขอเพิ่มเติมทานเกษม ชวฤทธิ์ นะครับ ในเรื่อง
ปรับภูมิทัศทางดานตะวันออกวันจันทรประสิทธิ์ ตามวัตถุประสงคเดิมก็คือจะสราง
เปนสถานที่ออกกําลังกายระยะแรกๆก็ดูแลกันเปนอยางดีนะครับ แตตอนนี้สวน
สุขภาพเขต 2 เราขึ้นแลวที่นาศูนยสุขภาพชุมชนโนนสวางประชารัตนวาจะเปน
สถานที่ออกกําลังกายอีกที่1 เพราะ ฉะนั้น สถานที่ทานเกษม ชวฤทธิ์ ขออนุญาต
ที่ตองเอยนามกลาวถึงก็คือภูมิทัศนดานตะวันออกวัดจันทรประสิทธิ์ ผมขอเสนอให
ปรับเปนอยางอื่นแทน ควรเทเปนลานคอนกรีตใหชาวบานแถวนั้นขายของจะเกิด
ประโยชนมากกวา เพราะจะใชเปนสถานที่ออกกําลังกายคงไมเหมาะสม ขอ
อนุญาตกราบเรียนทานประธานฝากถึงคณะผูบริหารครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ชี้แจง คะ

มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมคะ ถาไมมีดิฉัน ขอเชิญคณะผูบริหาร

นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทาน
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่มีความ
รักษาราชการแทนนายกฯ หวงใยความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ขอขอบคุณที่ทานไดเสนอแนะ อะไรที่
ทานสมาชิกไดเสนอแนะ ก็จะนําไปปรึกษาหารือกับทางคณะผูบริหาร กองฝาย
แลวจะนําเขาประชุมประจําเดือนทุกเดือนนะครับ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหการ
สนับสนุนงบประมาณป 2560 เรื่องตางๆทางคณะผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจ ขอเอย
นามนะครับ เรื่องที่ทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร เรื่องตลาด 2 ทางคณะผูบริหารก็ไมได
นิ่งนอนใจไดแจงใหทางเทศกิจแลวกองชางก็ไดออกไปดําเนินการ และกําลังอยูใน
ขั้นการทํารายงานขึ้นเสนอ เรื่องโครงสรางพื้นฐานของทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ก็
จะดําเนินการเพราะไตรมาสแรกเงินยังไมเขา ไตรมาส 2 ก็เริ่มเขามาแลว แตตอนนี้
ทางกองชางไดสงแบบมาเปนไปตามขั้นตอน แตตอนนี้จะใหทางกองชางแจงวาติด
ตรงไหน ราคากลางติดตรงไหน ตองเปนในรูประเบียบ แลวทางกองชางตองสงมา
ทางทานปลัดก็จะสงไปทางกองชางแลวทางกองชางก็จะสงไปที่กองคลัง จากนั้นก็
จะสงประมาณการเรื่องแบบ ผมเปนคนเซ็นคนสุดทาย เรียนใหพี่นองประชาชน
ไดรับทราบวา ผมจะใหทางกองชางดําเนินการรายงานขึ้นมา วาสงแบบไปวันไหน
ราคากลางกลับมาวันไหน ครั้งตอไปก็จะใหทํารายละเอียดแลวฝากทานประธาน
สวนเรื่องทานปลัดเทศบาลนะครับใหทางคณะผูบริหารทําอยางไร ใหชี้แจงอยางไร
ใหทางทานประธานสภาเปนผูตัดสินโดยตรง การอนุญาตไปราชการของทาง
ราชการทุกทานผมก็ตองอนุญาต แตก็จะตองรูวาวันนี้เปนวันประชุมสภา ตองขอ
เลื่อนราชการจากที่อื่น ทานเปนเจาของงบประมาณตองรับรูรับทราบดวย ขอชี้แจง
ใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ วาเรื่องทานปลัดเทศบาลเปนอํานาจของทาน
ประธานสภา เรื่องตัดหญาของทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ นะครับ จะใหหนวยทันใจ
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ไดไปดูนะครับ และจะใหเจาหนาที่ไปดูนะครับ เรื่องของทานคําพันธ สีดอนซาย
เรื่องที่คลองชลประทาน ตอนนี้ผมกําลังทําหนังสือขออนุญาตจากกรมชลประทาน
เพื่อขยายเขต เพราะเขาไปทําในเขตคลองชลประทาน เรื่องของ ทานเกษม ชวฤทธิ์
นะครับ เปนเรื่องเดียวกัน สวนเรื่องขยายสะพานการปรับปรุงภูมิทัศนผมไมไดนิ่ง
นอนใจ เพราะชวงนี้เปนชวงหนาฝน แลวเราก็มีกิจกรรมเยอะมาก ก็ขอขอบคุณ
ทานที่ไดแนะนํา เรื่อง ทานผาน ไทยรัก เรื่องศูนยเด็กเล็กก็ตองขอขอบคุณ และ
เรื่องทานปลัดดวย วันนี้ก็มีแตเรื่องทานปลัดเทศบาล ที่ทานสมาชิกเปนหวงและ
เปนกังวลดวย ผมก็ไมไดนิ่งนอนใจ วันนี้ก็ตองมอบอํานาจใหทางประธานสภา เรื่อง
ศูนยเด็กเล็กนะครับ คือความพรอมในเรื่องขยายเขตไฟตองเรียนใหทานสมาชิกทุก
ทานไดรับทราบ ศูนยเด็กเล็กเราไดเฉพาะศูนยเด็กจากงบประมาณสวนกลางมา
เทานั้น เรื่องขยายเขตไฟฟา เรื่องแอร เรื่องผามาน เรื่องมุงลวด เรื่องเหล็กดัด
ความปลอดภัยของลูกหลานเรา สิ่งหนึ่งที่จะขาดไมไดก็คือรั้วนะครับ กอนที่จะยาย
มาก็ตองมีรั้วเพราะเปนถนนบายพลาสคนก็เยอะ รถก็เยอะ เรื่องบานเกิ้งซอย 7
นะครับ ที่ทาน ภานุมาศ หลามณี ผมก็ไมไดนิ่งนอนใจไดใหกองชางออกไปดูวัด
แลว จะดําเนินการเมื่อไรก็จะแจง และจะใหรีบดําเนินการอยางเร็วที่สุด เรื่อง
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยของศูนยสุขภาพบานเกิ้งนะครับไมมีนะครับ ไมเคยพูดเลย
นะครับ เรื่องบอบําบัดน้ําเสียนะครับ กราบเรียนใหพี่นอง ทานประธานชุมชน และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบนะครับ ตอนนี้เราก็ไดเรงดําเนินการใหเสร็จ
กอนที่รถไฟรางคูจะมา เดี๋ยวรถไฟยกระดับมามันทํา 2 อยางพรอมๆกันพี่นองก็จะ
เดือดรอน จะพยายามทําใหเสร็จใหเร็วที่สุดกอนที่รถไฟยกระดับจะมา ตองวางผัง
เมืองใหดี ตอไปเทศบาลเมืองบานไผไมใชเทศบาลเมืองแลวนะครับ คงจะเปน
เทศบาลนครเพื่อรองรับพี่นองประชาชน ตอนนี้เรามีประชากร 28,000 คน
ผูสูงอายุประมาณ 6,000 คน ผูพิการประมาณ 700 กวาคน เทศบาลเมืองบานไผ
ก็ไดไปขอบันไดเลื่อน และก็ลิฟตตอนนี้ก็ไดยื่นหนังสือใหกับรัฐมนตรีพิชิต
อัคราทิตย เพื่อขอขยายเขตจากเทศบาลเมืองบานไผไปหนองแวงโองอยูที่ทานวา
จะอนุเคราะหเราหรือไม เพราะวาโรงพยาบาลก็จะยายออกไปแลว และไดขอขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะตางๆ จากแขวงการทาง สวนเรื่องสะพานก็ตองขอขอบคุณ
ทานเกษม ชวฤทธิ์ ผมก็จะทําหนังสือไปถึงทานรัฐมนตรี และทําหนังสือไปถึงแขวง
การทางเพราะเปนงบประมาณที่เยอะสะพานหนึ่งก็ประมาณ 30 ลานได ขอเรียน
ใหพี่นองไดรับทราบ ก็ขอขอบคุณทางทานสมาชิกที่มีความเปนหวงเปนใย
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ผมก็ขอปฏิญาณวาจะทําดีที่สุดในการปฏิบัติ
หนาที่ในรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีและคณะก็จะทําใหดีที่สุด เราจะทํา
วันนี้ใหดีกวาเมื่อวาน ครับผม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญทานนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ
ประธานสภาเทศบาล
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นายนิวัฒน ปลั่งศิริ เรียนทานประธาน ทานสมาชิกเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธาน
รองนายกเทศมนตรี ชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ทานผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขออนุญาตตอบเพิ่มเติมใน
สวนที่สมาชิกไดเสนอแนะนะครับ เริ่มจากทานวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร เรื่องของตลาด
นะครับ ไมใชแคตลาด 1, 2 ก็ทราบกันเปนอยางดีนะครับ ในการบริหารของคณะ
ผูบริหารชุดนี้นะครับ บานไผเราโดยเฉพาะยานธุรกิจสภาพทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลาและในเรื่องของการทํามาหากินไดคุยในเรื่องการปรับปรุงตลาด ทุกตลาด
ในพื้นที่ หลังจากปรับปรุงเสร็จก็เขาใจนะครับวาบางครั้งปญหา ไดสะสมมาเปน
เวลา กวา 20 ป เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงแกไขก็ตองใชเวลา และตอง
ยอมรับนะครับวาบางครั้ง ผูประกอบการ หรือผูคาขายบางทานแสดงตัวเปน
เจาของที่ตลาด อาจเปนเพราะการคาขายคิดวาเปนของตัวเอง ถามวาทําไปแลว
ดําเนินการไปแลวเราตองมองภาพรวมอาจจะมีผูที่สูญเสียบางเปนปกติ ถามวาเรา
ตอสูหรือไม เราตอสูครับถาคนสวนใหญไดประโยชน ฝากขอบคุณทานวัฒนาวุฒิ
ชวยเปนแรงใจใหดวย สวนในเรื่องตลาดก็ตองขอฝากเจาหนาที่โดยเฉพาะฝาย
ประจําที่รับผิดชอบชวยกรุณาสานตอดวยหลังจากคณะผูบริหารไดไปดําเนินการให
แลวในสวนนี้ สมาชิกไดดําเนินการใหแลวก็ขอใหตอยอด โดยเฉพาะในเรื่องการ
บังคับใช ไมวาจะเปนเรื่องของความสะอาด เรื่องของภูมิทัศน เรื่องการฝาฝนที่ไม
ควรจะเกิด ก็ใหเจาหนาที่ชวยรับผิดชอบดวย ขออนุญาตมาที่ ทานบุญเหลือ
เรื่องลือนะครับ เรื่องของการขยายผิวจราจรที่บริเวณสถานการศึกษา ไมวาจะเปน
มหาไถ ขก.5, ขก.10 ทุกทานคงไมปฏิเสธ ณ วันนี้รถที่ผูปกครองมาสงลูกหลาน
นี้ 1 คัน / 1 คน เพราะฉะนั้นพื้นที่จราจรก็เปนชั่วโมงเรงดวนทําใหการสัญจรติด
ทางคณะผูบริหารก็ไดเล็งเห็นความสําคัญในการขยายถนน ไหลทาง ก็จะเปน
ประโยชนในเรื่องของการจอดรถ ตอนนี้เอกสารโครงการตางๆ มาหมดแลว ผาน
การประมาณการจากกองชาง เรื่องมาลงที่กองคลังฝายพัสดุ จัดซื้อจัดจาง เสนอขึ้น
ขางบนทานรักษาราชการก็รออยูนะครับ แตไมทราบวาไปติดอยูที่ไหนนะครับ
หลายโครงการไตรมาสที่ 3 ยังสามารถเปดงานได มันไปคางอยูที่ไหนครับ ชวย
ตรวจสอบดวยนะครับ ชวยทํารายงายขึ้นมานะครับ กองฝายที่เกี่ยวของ ถาชวงนี้ไม
เรงก็จะไปติดในหนาฝน พี่นองก็จะสัญจรไปมาลําบาก อุปสรรคอยูตรงไหนชวยทํา
รายงานขึ้นมาดวย ทางฟุตบาททางเทาขออนุญาตเอยนามทาน บุญเหลือ เรื่องลือ
ทานคงเห็นบาทวิถีทางเทาในเขตเทศบาลในยานชุมชน จริงๆก็จะเกี่ยวของกับ
พรบ.ความสะอาด เรียบรอย และประโยชนสาธารณะคือบาทวิถีทางเทาใช
ประโยชนรวมกัน แตก็ตองกลับมาในหมวดในการเคยชิน บางรานเราไปดําเนินการ
จับเปรียบเทียบปรับจนถึงไปตีเสนแบงพื้นที่ ปรากฏวาแค 3 -7 วัน ก็ล้ําเสน
เหมือนเดิม เรื่องนี้ก็ไมไดนิ่งนอนใจนะครับเปนเราดําเนินการมีคณะทํางาน มี
นายอําเภอเปนประธาน ทานผูกํากับการสถานีภูธรบานไผ ทานรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี ก็จะมีการดําเนินการอีกครั้งหลังจากที่เราไดดําเนินการไปแลว ชวง
นี้ที่ผอนผันนะครับ ก็คือ เนื่องจากทานคงเห็นนะครับวามีปรับปรุงบาทวิถีทางเทา
เรื่องระบบบอบําบัดน้ําเสีย ถาทุกสิ่งทุกอยางเขาที่เขาทาง เราก็คงจะมีการ
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ดําเนินการครั้งใหญอีกครั้งนะครับ เพื่อจะไดจัดบานเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย
มากกวานี้ ตองขอขอบคุณและกําลังใจจากทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานดวย
นะครับ มาที่ทาน ภานุมาศ หลามณี ไดสอบถามนะครับ เรื่องศูนยเด็กนะครับ
หลังจากที่ยายออกมาแหงใหม แลวไดขาววาจะมีเรื่องของศูนยบรรเทาสาธารณภัย
ฝายพลเรือน ขอยืนยันวาไมมีนะครับ เพราะพื้นที่ตรงนั้นเปนศูนยสุขภาพชุมชน
และก็จะมีการเพิ่มเติมเรื่องของการดูแลรักษา การดูแลผูปวยผูสูงอายุ และอีกอยาง
งานบรรเทาสาธารณภัยเราไมพอ สวนหนึ่งก็ไดไปประจําอยูที่ศูนยบานไผเกา ถนน
มิตรภาพทางโรงไฟฟานะครับ เพราฉะนั้นก็ขอยืนยันนะครับวายังไมมีนโยบาย
กอนที่จะปดการประชุมขออนุญาตทานประธานนะครับ ขอเรียนทานสมาชิก
ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน เนื่องจากเทศบาลเมืองปกธงชัย ไดแจงมาวาจะ
มาขอศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองบานไผ โครงการที่จะมาดูนะครับก็คือโครงการ
ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ คณะจะมาในวันอาทิตยที่จะถึงนี้นะครับชวงเย็น ทั้งหมด
ที่มาจากเมืองปกธงชัย จํานวน 200 ทาน ก็จะมีการพาชมถนนคนเดินของเรา การ
แสดงบนเวที เรื่องอาหารการกิน ขอกราบเรียนทานสมาชิกทุกทานรวมตอนรับ
คณะศึกษาดูงานดวยนะครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานภานุมาศ หลามณี คะ

นายภานุมาศ หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธาน คณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ขอบคุณทานประธานสภา ขอขอบคุณผานไปยัง
คณะผูบริหารที่ทานมีนโยบายที่จะใหอาคารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนอาคารของ
ศูนยสุขภาพชุมชนบานเกิ้ง ขออนุญาตกราบเรียนวา ณ ปจจุบันนี้ ทางศูนยสุขภาพ
ชุมชนบานเกิ้งมีภาระที่จะตองดูแลประชาชนเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว เนื่องจากวาคนงาน
คิดวานาจะเปนคนงานตางดาว ที่มากอสรางทางรถไฟรางคู ขึ้นกับองคการบริหาร
ตําบลบานไผ เมื่อมีเหตุเจ็บปวยเขาจะมาใชศูนยสุขภาพชุมชนบานเกิ้ง เนื่องจากอยู
ใกลกวา และการบริการของเราก็ดีกวา เพราะฉะนั้นภาระตอไปที่ศูนยสุขภาพบาน
เกิ้ง จะตองรับภาระอีกมากมายก็คือการอพยพแรงงาน เขามาเพื่อที่จะตองดําเนิน
โครงการนี้เต็มรูปแบบเมื่อไร เราจะมีประชากรแฝงอยูอีกมาก เมื่อเขามาขอรับ
บริการทางดานสุขภาพเราจะไมใหบริการก็ไมได ดังนั้น สถานที่ตรงนี้ถาหากวาทาน
กรุณาใหศูนยสุขภาพชุมชนไดใชนะครับ ก็จะเปนบุญกุศลกับพี่นองประชาชนใน
ชุมชนและทั้งประชากรแฝง ขอขอบคุณ ไดมีโอกาสไดคุยกับผูอํานวยการ
โรงพยาบาล ทานบอกวาถาถึงเวลานั้นจริงๆถามีประชาชนมาใชบริการมากๆ ก็จะ
ใหหมอมาประจําการที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานเกิ้ง 1 ทาน แตตองหาหองที่จะมา
ประจําการ เพราะตอนนี้เราก็มีหมอครอบครัวประจําอยู ในวันพุธ วันศุกร
ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดยืนยันวาไมใหศูนยบรรเทาสาธารณะภัยตามที่ได
ขาวมา ขอขอบคุณครับ
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นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอเชิญ ร.ต.บัวทอง โลขันธ คะ
ประธานสภาเทศบาล
ร.ต.บัวทอง โลขันธ
เรียนทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชนทั้ง
เลขานุการนายกฯ 39 ชุมชน กระผมในฐานะผบ.หนวยทันใจ ขอกราบขอบพระคุณขออนุญาต
เอยนาม ทานคําพันธ สีดอนซาย และประธานชุมชนที่ใหผมไดรับใช ผมทํางานตาม
นโยบายของฝายบริหาร เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขของพี่นองประชาชน ไมใหมีความ
เดือดรอน เปนนโยบายของฝายบริหารครับ ทานประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชนมี
อะไรใหกระผมรับใชก็ขอใหแจงผมยินดีรับใชครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ดิฉันขอขอบคุณ ทานบุญเหลือ เรื่องลือ และทานสงศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล เกียรติปกรณ ที่ถามถึงเรื่องทานปลัด จริงไมใชหนาที่ของประธานสภา แตเปน
หนาที่ของฝายบริหารที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง 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 ลุกขึ้นพูดไมไดเปนอํานาจของทาน ตอจากนี้ไปปดประชุมออกจากหองประชุมเปน
อํานาจของผมนะครับ ตอนนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้เปนอํานาจหนาที่ของทาน
ประธานสภา นะครับ ขอบคุณครับผม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญทานบุญเหลือ เรืองลือ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
ทานประธานครับ ที่ผมเรียนถามทานประธาน ผมไมเคยเจอหนา
สมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเลยสักครั้ง ในฐานะหัวหนาสวนราชการ
ก็เลยไดถาม เพราะปลัดยายมา
ปฏิบัติหนาที่เทศบาลเมืองบานไผ และทานประธานเปนประธาน ที่จะตองตอบใน
สภา ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญทาน ภานุมาศ หลามณี คะ
ประธานสภาเทศบาล
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นายภานุมาศ หลามณี
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ใหทานประธานสั่งทานรักษาราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล แทนนายกเทศมนตรี และรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี สั่งการใหทานปลัดให
ชี้แจงวาทําไมไมเขาประชุมสภา ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ดีคะ เห็นดวยถึงไดถามทานสมาชิกุกทานวามีความเห็นวาอยางไร
ถาทุกทานมีความเห็นแบบนี้ดิฉัน ก็จะมอบใหทางฝายผูบริหารเรียกทาน
ปลัดเทศบาลมาชี้แจงเลย เพราะเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง ชี้แจงเหตุผลเลย ทาง
คณะผูบริหารรับไปตั้งแตนี้เลยนะคะ เชิญทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ

นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณครับทานประธานครับ ผมก็อึดอัดตามที่ไดฟงการอภิปราย
จากทานสมาชิก เปนอํานาจหนาที่ของทานประธานทุกครั้งที่มีการประชุมสภา
ทานปลัดจะไมอยูทุกครั้ง แมแตประชุมงบประมาณรายจายป 2560 ก็ไมอยู ทั้งๆ
ที่ทานเปนเจาของโครงการทานเปนผูอนุมัติ นี้คือหลักการที่สําคัญผมอยากจะใหมี
มาตรการณ ขอบคุณครับ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เชิญทานนิวัฒน ปลั่งศิริ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานครับ ในการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง ที่ทาน
สมาชิกไดอภิปราย ไมวาเจาของโครงการ เจาของญัตติที่ไดดําเนินการสวนนี้ก็จะ
เปนตัวทานปลัดเองซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของฝายราชการประจํา ทานจะตองอยู
เพื่อที่จะไดนําขอมูลใหกับคณะผูบริหารเพื่อที่จะชี้แจง ทําความเขาใจกับสมาชิก ใน
กรณีที่มีการอภิปราย เพราะฉะนั้นในการประชุมสภาแตละครั้งนะครับตองเปน
2 สวนนะครับ ที่เราอภิปรายในวันนี้คือการมาปฏิบัติหนาในเรื่องของการประชุม
สภา ก็คงตองฝากใหทางผูที่กลาวถึงในวันนี้ ชวยทําหนังสือชี้แจงใหทานประธาน
ทุกครั้งที่มีการประชุมสภาดวยสาเหตุอะไร ไปราชการที่ไหน สวนทานประธานจะ
ดําเนินการอยางไรก็สุดแลวแตทานประธาน สวนในทางของฝายบริหารก็คงจะมี
การดําเนินการเชนกันในเรื่องวินัย ในเรื่องของภารกิจ ความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ทองถิ่น ทานสมาชิกก็เปนตัวแทนของประชาชน เราไดปฏิญาณตนแถลงนโยบายใน
การดูแลพี่นองเรา สวนการขับเคลื่อนนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงค เจตนารมณ เรา
ตองมีมาตรการณเชนกัน อยาลืมวาฝายราชการทานมีวินัย ฝายการเมืองไมมีวินัย
นะครับ มีแตเรื่องอาสามารับใชพี่นองประชาชน ขอบคุณครับ

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร ทานสมาชิก
สภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนทุกทาน ที่ไดเขามาประชุม และ
สังเกตการณโดยพรอมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ดิฉันขอปด การประชุม สภาเทศบาล
คะ
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ปดประชุม เวลา 12.05 น.
(ลงชื่อ)

(นางสาวธันยธร คันทะพรม)
พนักงานทั่วไป

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุภาภรณ คําภูเงิน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายกฤษฏ ชัยมาตย)
เลขานุการสภาเทศบาล

( นางภาวิณี สุทธิ )
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ

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

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ)

(ลงชื่อ กรรมการ
(นายคําพันธ สีดอนซาย)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกษม ชวฤทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(
นายพิริน ตุละรัต)

(นาง

(นายนพดล พลภูเขียว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
สาวสุมาลี แถสูงเนิน)
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สภาแหงนีร้ ับรองรายงานการประชุมนี้
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. 2560

(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ
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