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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
.....................................................
ผูมาประชุม
๑. นางพัชรา
ศิริศักดิ์กมล ประธานสภาเทศบาล
๒ นางสาวจิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
๔. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ รองนายกเทศมนตรี
๕. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ รองนายกเทศมนตรี
๖. นายนริศ อินทรกําแหง รองนายกเทศมนตรี
๗. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๘. นายปรีชา มุกนําพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๙. รอยตรีบัวทอง โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๑๐. นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายพิริน
ตุละรัต
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายปญญา บัวแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายคําพันธ สีดอนซาย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายกําพล ขันธขวา สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘ นายเกษม ชวฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นายจิรนันท
เกียรติชัยพัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐. นายผาน ไทยรัก สมาชิกสภาเทศบาล
๒๑. นางจงจิต
แซเหีย
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๒. นายนพดล พลภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๓. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
๒๔. นายภาณุมาศ หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาล เปนเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
ผูเขารวมประชุม
1. วาที่ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาลเมืองบานไผ
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2. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาลเมืองบานไผ
3. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาสําหนักปลัดเทศบาล
4. นางหนูพิน เชื้อบัณฑิต ประธานชุมชนไผเกา
5. นายเสรี คําภักดี ประธานชุมชนซอยแกวทรานี
6. นางบุญสวย อินทรสงเคราะห ประธานชุมชนบานไผพัฒนา
7. น.ส.ยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนอุตรนคร
8. นายสุรศักดิ์ โพธิยา ประธานชุมชนโนนสะอาด
9. นายสมชาย โมกไธสง ประธานชุมชนสมประสงค
10. นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
11. นายณัฐกานต รัตนปญญา ประชาชนชุมชนบานไผเกา
12. ร.ต.ท.สุนันท เคาแคน รอง สวป.สภ.บานไผ (ตัวแทน ผกก.สภ.บานไผ)
13. นายธนดล กิตติวิจารณ ประธานชุมชนอยูเย็นเปนสุข
14. นายสุวัฒน เทาใหม ผูจัดการสถานธนานุบาลบานไผ
15. นายประเสริฐ ไชยศรี หัวหนาฝายพัฒนารายได
16. นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง
17. นางกรองกาญจน ปญญารัตนวงศ หัวหนาฝายปกครอง
18. นายจีระศักดิ์ แกนดู หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
19. นายทองใบ ทองมา ประธานชุมชนประเสริฐแกว
20. นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค
21. นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา
22. น.ส.เพ็ญพิชญา ลัดทา
พนักงานจางทั่วไป
23. นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
24. นายบํารุง พรหมรัตน ประธานชุมชนศาลเจา
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25. นายเจริญ ระวิระ ประธานชุมชนหวยทราย
26. นายสุพล บุตรศรี ประธานชุมชนเจนจบทิศ
27. นายชัชวาล ช่ํามะณี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
28. นางสงวน พาบุ ประธานชุมชนหนองแคน
29. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
30. นายสุทธิ ขันแพง พนักงานจางตามภารกิจ
31. นายกฤษฎ
ชัยมาตย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
32. นายเนรมิตร มูลวงศ หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
33. นายประหยัดทรัพย อาวจําปา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
34. นางอุไรวรรณ กสิกิจวรกุล หัวหนาฝายแผนงานฯ
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35. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
36. นายทองแดง ธรรมีภักดี ประธานชุมชนหลัก
37. นางจิราภา ปฏิกานัง ประธานชุมชนคลองชลประทาน
38. นางละมัย ตายทรัพย ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย
39. นายสุพจน เกตุกุมสี ประธานชุมชนหนองลุมพุก
40. นางมลิวรรณ สารบรรณ ประธานชุมชนตลาด 1,2,3
41. นายอุเทน พลขันธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
42. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
43. น.ส.ลัดดาวัลย ความหมั่น หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
44. นายรพีพงศ ปลั่งศิริ ผูชวย.จพง.ประชาสัมพันธ
45. นายบุญเรือง เอวะเมมาตะ ประธานชุมชนศรีบุญเรือง
46. นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหนาฝายแบบแผนฯ
47. นางสาวธันยธร คันทะพรม พนักงานจางเหมา
48. นางจีรพันธ เนตรพิฑูร จพง.ธุรการชํานาญงาน
49. นายศรายุทธ ดารินรัมย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
50. น.ส.ธัญณิชา ขันตี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
51. นางทัศชญา พุทธศรี ลูกจางประจํา
52. นายแอนนา ศรีนวกุล ลูกจางประจํา
53. น.ส.ธิชา ภานุรักษ พนักงานจางเหมา
54. น.ส.พัชรียา เพียยุระ จพง.ธุรการปฏิบัติการ
55. นางสนอง ฤทธิ์คํา พนักงานจางเหมา
56. น.ส.อรสา เถาหมอ ผูชวย จนท.ธุรการ
57. น.ส.จิรารัตน ศรีคลาย ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี
58. น.ส.ปวีณา พงษอุดทา ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี
59. น.ส.ดุษดี วันเพ็ญ ผูชวย จนท.การเงินและบัญชี
60. นายสมจิตร ประทุมรุง ผูชวย จนท.สันทนาการ
61. นายกษิตินาถ แสนสิน พนักงานจางเหมา
62. น.ส.บังอร กันหาบาง จพง.ธุรการปฏิบัติการ
63. นางภัทรภร สุวรรณสม จพง.ธุรการชํานาญงาน
64. นายภาสกา แกวประกอบ นักวิชาการพัสดุชํานาญงาน
65. นางสุกัญญา จันทรภักดี หัวหนาฝายอํานวยการ
66. น.ส.วรรณภา วงษจันลา ผูชวย จนท.ธุรการ
67. น.ส.อมรรัตน ขุมดวง ชุมชนหนองลุมพุก
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68. นายปราโมทย มามุกดา ชุมชนปอบิด
69. นายธนวัฒน เทศนะ ชุมชนประปา
70. น.ส.อารียา ขอนเติง ชุมชนปอบิด
71. น.ส.วรินทร ลิมสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
72. น.ส.มลฤดี ไสยกิจ ผูชวย จนท.ธุรการ
73. น.ส.วิชุดา นารินทร พนักงานจางเหมา
74. น.ส.สุภาภรณ วรรณศรี พนักงานจางเหมา
75. น.ส.อัญรินทร สกุลศรีไกรสิน นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
76. นายเอกชัย ขําชัยภูมิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
77. นายนิวัฒน ชัยพัฒนเวช นายชางโยธาชํานาญงาน
78. นายสุชาติ ชื่นกมล จพง.ปองกันฯชํานาญงาน
79. นายถนัด หรรษาวงศ พนักงานเทศกิจ
80. นายปราโมทย เพียรแกว พนักงานเทศกิจ
81. นายพุฒิพงศ ทาตา พนักงานเทศกิจ
82. นายอภิจิรสิน วงษวิเชียรหาญ พนักงานเทศกิจ
83. นายสรนัย หวานขม จพง.เทศกิจปฏิบัติงาน
84. นางเพียงใจ ปองชารี จพง.ทะเบียนชํานาญงาน
85. นางภาวิณี สุทธิ นักจัดการงานทะเบียนชํานาญการ
86. นายอาทิตย ประวันโน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
87. นางดรุณี วิศิษฐชาติ รองปลัดเทศบาล
88. น.ส.พันธวิรา พลกลาหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
เมื่อไดเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญประธานสภา
เทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแลวกลาวเปดประชุม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
สวัสดีคะทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
ประธานสภาเทศบาล ทานผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 ขณะนี้มีสมาชิกมาครบองคประชุม แลว
ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองบานไผ
ขอเชิญคะ
นายภาณุมาศ หลามณี
ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เรื่อง เปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง
บานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
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ไดมีมติกําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป นั้น
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2554 จึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
30 วัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) พัชรา ศิริศักดิ์กมล
(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ที่จบไปแลวนั้นเปนประกาศเทศบาลเมืองบานไผ เรื่อง การเปดประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 ตอไปดิฉันจะ
ดําเนินการตามระเบียบการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหทราบดังนี้
ประธานสภาเทศบาล
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 117 วางหลักไววา ที่
ประชุมสภาทองถิ่นเปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ ผูเขาไปจะตองแตงกายสุภาพ
ประพฤติตนใหเรียบรอยและอยู ณ ที่ซึ่งจัดไว วรรคสอง การแตงกายของสมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นนั้น ใหแตงเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน
หรือตามที่ประธานสภาทองถิ่นกําหนดดังนี้ ประธานสภาเทศบาลจึงไดขอทานคณะ
ผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกทานที่
เขารวมการประชุมแตงกายดวยชุดเครื่องแบบราชการ (สีกากี) เขารวมประชุมสภา
เทศบาลในครั้งนี้ และขอ 118 ในที่ประชุมสภาทองถิ่น หามผูใดกระทําดังตอไปนี้
1. ใชถอยคําไมสภุ าพ กลาวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใสราย
2. แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ
3. กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเสื่อมเสียเกียรติ
ของที่ประชุมสภาทองถิ่นหรือจงใจกระทําการใดๆ อันเปนเหตุรบกวนกิจการของที่
ประชุมสภาทองถิ่น

๖
4. ขัดคําสั่งของประธานสภาทองถิ่น
2
. เทศบาลเมืองบานไผ ไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป
(พ.ศ. 2559 – 2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่
1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 และ ประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป
(พ.ศ. 2560 – 2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่
1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งทางกองวิชาการและแผนงานไดสงเอกสารให
ทานไดรับทราบแลว จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม
--รับทราบ-ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองบานไผ
แทนตําแหนงที่วาง
(แหงขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 13)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ดิฉัน ขอเขาสูระเบียบวาระที่ 2 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ เนื่องดวยเลขานุการสภาเทศบาล นายสุวัฒน สุทธิ
ไดยายไปดํารงตําแหนงใหมทําใหเลขานุการวางลง เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547
รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอเชิญทานเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวชี้แจงขอกฎหมาย
นายภาณุมาศ หลามณี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผูทรงเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 15 (2) และขอ 18 วรรคแรก
กําหนดวา “ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง เปน
เลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรู ความสามารถอันจะเปน
ประโยชนตอสภาทองถิ่น” และตามขอ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภา
ทองถิ่น ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ดิฉันขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอบุคคลที่เห็นสมควร
ประธานสภาเทศบาล เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองบานไผ โดยตองมีสมาชิกสภา
เทศบาลรับรอง จํานวน 2 คน ขอเชิญ ทานสงศักดิ์ เกียรติปกรณ คะ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ผมขอเสนอ ทานภาณุมาศ หลามณี เปนเลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองบานไผ

๗
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอผูรับรองดวยคะ มีผูรับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใด
ประธานสภาเทศบาล จะเสนอชื่อทานอื่นอีกหรือไมคะ ถาไมมี อาศัยระเบียบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ.2547 รวมทั้งที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ขอ 14 ถือวา ทานภาณุมาศ หลามณี
เปนผูไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองบานไผคะ
มติที่ประชุม
เลือก ทานภาณุมาศ หลามณี เปน เลขานุการสภาเทศบาล
เมืองบานไผ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ดิฉันขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2559 ซึ่งรายงานการประชุมไดสงให
ทานสมาชิกทุกทาน กอนลวงหนานี้แลวนะคะ มีสมาชิกทานใดจะขอ
แกไขเพิ่มเติม ขอเชิญคะ ทานชานล ธนระพีโชติ เชิญคะ
นายชานล ธนระพีโชติ
กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
สมาชิกสภาเทศบาล
และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทานจําลอง ทศทิศไดเสียชีวิตลงทานเปน
คณะกรรมการแปรรางเทศบัญญัติ เราควรมีการเลือกกรรมการแทนทานจําลอง
ทศทิศ นะครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทานประธาน
รองนายกเทศมนตรี ชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชน ทานประธานรับรองรายงานกอน แลวคอยมาคัดเลือก
คณะกรรมการเพื่อเวลาจะไดกระชับขึ้น
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอขอบคุณคะ ตามที่ทานรองนิวัฒน กลาว ควรเลือกคณะกรรมการแปร
ประธานสภาเทศบาล รางเทศบัญญัติแทนตําแหนงที่วาง หลังจากวาระนี้ผานไปกอน มีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดจะขอแกไขหรือไม ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลดวยคะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรค 2 การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทํา
โดยมติของที่ประชุมสภาทองถิ่น ดังนั้นดิฉันขอมติที่ประชุมดวยคะ ใครเห็นชอบ
การแกไขถอยคํากรุณายกมือดวยคะ (เห็นชอบถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะแกไข
อีกหรือไมคะ (ไมมี) ถาไมมี ดิฉันจะขอมติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบรับรองการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2559 กรุณายกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม
เห็นชอบเปนเอกฉันท
เห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

๘
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติที่ 10 /2559
เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
(กองวิชาการและแผนงาน)
- วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองบานไผ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ฉบับนี้ มาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
ในสมัยประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 นี้ ซึ่งไดจัดทําคําแถลง
งบประมาณประกอบรางงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตลอดจนหลักการและเหตุผลแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มาดวยแลว และขอชี้แจงใหทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิก
ทุกทานไดรับทราบถึงสถานการณคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ดังนี้
1.1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 เทศบาลเมืองบานไผ มีสภาพการเงิน ดังนี้ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
167,056,415.40 บาท (หนึ่งรอยหกสิบเจ็ดลานหาหมื่นหกพันสี่รอยสิบหา
บาทสี่สิบสตางค)
1.1.2 เงินสะสม 109,091,282.47 บาท
(หนึ่งรอยเกาลานเกาหมื่นหนึ่งพันสองรอยแปดสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 36,209,336.40 บาท
(สามสิบหกลานสองแสนเกาพันสามรอยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค)
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได
เบิกจาย จํานวน 1 โครงการรวม 39,000 บาท
(สามหมื่นเกาพันบาทถวน)
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน 8 โครงการรวม 17,496,100 บาท (สิบเจ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นหกพัน
หนึ่งรอยบาทถวน)

๙
1.2 เงินกูคงคาง 56,598,901.36 บาท
(หาสิบหกลานหาแสนเกาหมื่นแปดพันเการอยหนึ่งบาทสามสิบหกสตางค)
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2558
1. รายรับจริงทั้งสิ้น 184,651,151.29 บาท
(หนึ่งรอยแปดสิบสี่ลานหกแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบเอ็ดบาท
ยี่สิบเกาสตางค) ประกอบดวย
- หมวดภาษีอากร 9,815,929.21 บาท
(เกาลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันเการอยยี่สิบเกาบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)
- หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
5,241,422.50 บาท (หาลานสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบสองบาท
หาสิบสตางค)
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน 3,332,936.80 บาท
(สามลานสามแสนสามหมืน่ สองพันเการอยสามสิบหกบาทแปดสิบสตางค)
-หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
1,199,552.97 บาท
(หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยหาสิบสองบาทเกาสิบเจ็ดสตางค)
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 671,697.00 บาท
(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน)
- หมวดรายไดจากทุน ไมมี
- หมวดภาษีจัดสรร
103,916,099.81 บาท
(หนึ่งรอยสามลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหกพันเกาสิบเกาบาทแปดสิบเอ็ด
สตางค)
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 60,473,513.00 บาท
(หกสิบลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยสิบสามบาทถวน)
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
39,861,985.00 บาท
(สามสิบเกาลานแปดแสนหกหมื่นหนึง่ พันเการอยแปดสิบหาบาทถวน)
3. รายจายจริง จํานวน 176,299,731.65 บาท
(หนึ่งรอยเจ็ดสิบหกลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามสิบเอ็ด
บาทหกสิบหาสตางค)

๑๐
ประกอบดวย
งบกลาง ยอดรวม 15,328,865.75 บาท
(สิบหาลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยรอยหกสิบหาบาทเจ็ดสิบหา
สตางค)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจาง
ชั่วคราว ยอดรวม 61,457,171.58 บาท
(หกสิบเอ็ดลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหาสิบแปด
สตางค)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค)
ยอดรวม 58,492,833.93 บาท
(หาสิบแปดลานสี่แสนเกาหมื่นสองพันแปดรอยสามสิบสามบาทเกาสิบสาม
สตางค)
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) ยอดรวม
32,477,355.00 บาท
(สามสิบสองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามรอย
หาสิบหาบาทถวน)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) ยอดรวม - บาท
(ไมมี)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม
8,543,505.39 บาท (แปดลานหาแสนสี่หมื่นสามพันหารอยหาบาทสามสิบ
เกาสตางค)
4. รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
38,938,697.00 บาท (สามสิบเกาลานเกาแสนสามหมื่นแปดพันหกรอย
เกาสิบเจ็ดบาทถวน)
5. มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
จํานวน
6,430,101.00 บาท (หกลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งรอยหนึ่งบาทถวน)
6. รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน – บาท
-ไมมี3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองบานไผ
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 14,260,762.59 บาท
(สิบสี่ลานสองแสนหกหมื่นเจ็ดรอยหกสิบสองบาทหาสิบเกาสตางค)
รายจายจริง 9
,518,232.70 บาท (เกาลานหาแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน

๑๑
สองรอยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค)
กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ 105
,000,000 บาท
(หนึ่งรอยหาลานบาทถวน)
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
-ไมมีกําไรสุทธิ 4
,681,526.21 บาท
(สี่ลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหารอยยี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
50,260.01 บาท (หาหมื่นสองรอยหกสิบบาทหนึ่งสตางค)
ทรัพยจํานํา
76,958,300.00 บาท
(เจ็ดสิบหกลานเกาแสนหาหมื่นแปดพันสามรอยบาทถวน)
4. ประมาณการรายรับ ป 2560
รายไดจัดเก็บเอง
ยอดรวม 22,091,
000.00 บาท
(ยี่สิบสองลานเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอดรวม 108
,700,000.00 บาท
(หนึ่งรอยแปดลานเจ็ดแสนบาทถวน)
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอดรวม 102
,209,000.00 บาท
(หนึ่งรอยสองลานสองแสนเกาพันบาทถวน)
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น ยอดรวม
233
,000,000 บาท (สองรอยสามสิบสามลานบาทถวน)
5. ประมาณการรายจาย ป 2560
งบกลาง
ยอดรวม 51,848,800.00 บาท
(หาสิบเอ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)
งบบุคลากร
ยอดรวม 80,287,200.00 บาท
(แปดสิบลานสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)
งบดําเนินงาน
ยอดรวม 72,243,400.00 บาท
(เจ็ดสิบสองลานสองแสนสี่หมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)
งบลงทุน ยอดรวม 20,029
,600.00 บาท
(ยี่สิบลานสองหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)
งบรายจายอื่น ยอดรวม
-ไมมีงบเงินอุดหนุน ยอดรวม
8,591,000.00 บาท

๑๒
(แปดลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
รวมรายจายจากงบประมาณทั้งสิ้น ยอดรวม
233
,000,000 บาท (สองรอยสามสิบสามลานบาทถวน)
6. คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 คิดเปนรอยละ
24.88
จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2560 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ พิจารณาเห็นชอบตอไป
(ลงชื่อ)
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
(ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ )
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ทานนายกเทศมนตรี ไดแถลงหลักการและแนวนโยบายของรางเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภาเทศบาลแลว
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองบานไผตั้งงบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้น 233,000,000 บาท (สองรอยสามสิบสามลานบาทถวน)
เนื่องจากรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย แบงเปน 3 สวน จะมีทั้งหมด
จํานวน 181 หนา ซึ่งแตละสวนจะมีความสําคัญและมีรายละเอียดที่
สภาเทศบาลจะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ ดิฉันขอใหสมาชิกสภา
เทศบาลไดพิจารณาและอภิปรายเปนสวน ๆ เพื่อใหคณะผูบริหารได ชี้แจงใน
รายละเอียด ไดอยางชัดเจน มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
ขอเชิญทานจิรวดี เจริญศิลป รองประธานสภาเทศบาล คะ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันเห็นดวยกับทานประธาน
สภาเทศบาล ในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนสวน ๆ
เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดพิจารณาไดอยางละเอียด รอบคอบ และเกิดความคุมคา
ในการ ใชจายเงินของเทศบาล โดยขอใหพิจารณาในสวนที่ 1 จบ ก็ใหผูบริหารตอบ
และสวนที่ 2 และ 3 ก็ใชแบบเดียวกันคะ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล มีสมาชิกทานใดเห็นชอบกับคําเสนอของทานจิรวดี เจริญศิลป
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ขอใหยกมือดวยคะ ที่ประชุมเห็นชอบ
เมื่อสมาชิกเห็นชอบกับคําเสนอของทานจิรวดี เจริญศิลป
รองประธานสภา
เทศบาล ในการอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณ รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 1

๑๓
ขั้นรับหลักการ โดยพิจารณาเปนสวน ๆ ดิฉันขอเริ่มตั้งแตสวนที่
1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
หนา 1 ถึง หนา 4 ประกอบดวย
- คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 หนาที่ 1
- คําแถลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
- รายรับ หนาที่ 2
- รายจาย หนาที่ 3
- คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
หนาที่ 4
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญ ทานชานล คะ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมมีขอสงสัยในหนาที่ ๔ เรื่อง
เรื่องคาใชจายงานบริหารงานบุคคล ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติไทย
ระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอที๑่ คือประมาณ
การงบประมาณป 25๖๐
1. คือ การบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๓๕ ตามรายการดังตอไปนี้
2. เงินเดือนพนักงานอยูที่ ๒๗,496, 600 บาท
๑. เงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล ๑,๙๑๘,๕๐๐ บาท
๒. เงินคาจางประจํา ๑๗,๓๑๐,๖๐๐ บาท
๓. เงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา ๑๒๕, ๘๐๐ บาท
๔. เงินคาจางชัว่ คราว ๑๑,๖๙๔,๐๐๐ บาท
๕. เงินเพิ่มตางๆของลูกจางชั่วคราว ๔๘๑,๔๐๐ บาท
๖. เงินสวัสดิการชวยบุตร ไมมี
๗. เงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร ๗๐๖,๒๐๐ บาท
๘. เงินสวนกลางชวยเหลือคาเชาบาน ๒๑,๖๐๐ บาท
๑๐.เงินชวยเหลือคาตางๆงานศพพนักงานรับราชการ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๑๒. เงินสมทบผูพิการทองถิ่น ๒,๖๑๕,๙๐๐ บาท
๑๓. เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ๔๒๒,๘๐๐บาท
๑๔. เงินชวยคาครองชีพผูรับบําเหน็จ ๓๖๔,๐๐๐ บาท

๑๔
๑๕. เงินคาตอบแทนปฏิบัติอันเปนประโยชนแกองคกรการปกครองสวน
ทองถิ่น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖. เงินตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ลาออกจากราชการตามโครงการ ไมมี
๑๗. สงใชเงินสะสมตําแหนงสายบริหาร ไมมี
๑๘. สงใชเงินยืมสะสมตอบแทนพนักงานสายบริหาร ไมมี
๑๙. สงใชเงินสะสมลูกจางประจํา ไมมีรวมทั้งหมด ๑๙ รายการ เปนเงิน
๕๗,๙๗๗,๗๐๐ บาท คิดเปน ๒๔.๘๘% กระผมไมเขาใจเรื่องเงินเดือน
บุคลากร เพราะทานนายกฯ ชี้แจงวา ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ แตงบเงินเดือนมันแค
๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมเลยไมเขาใจกรุณาบวกเลขใหม แลวกรุณาชี้แจงให
เขาใจดวยนะครับ ทานใชงบประมาณปไหนเอาใหชัดเจนดวย มันตรงกันกับที่
ทานใหหรือไมขอบคุณครับ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานบริหารงานบุคคล
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติไทยระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
นั้นเขาพยายามจํากัดเรื่องงบบุคคลกรไมใหเกิน ๔๐%
ของงบประมาณรายจายประจําปของแตละองคกร เพื่อไมใหมาจายบุคคลกร
มากจนไมสามารถนํามาบริหารอยางอื่นได ในการคํานวณก็คือ
๕๗
,๙๗๗,๗๐๐ ตั้งแลวหารดวย ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท x ๑๐๐ =
24.88% งบประมาณป พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งรวมคาใชจายของราชการ
ทางการเมืองเขาไปดวย และไมไดบวกอีกอยาง คือ พนักงานครูเทศบาล
สวนตาง ๆ ที่ทานกลาวก็คือเงินเดือนเทานั้น ขอบคุณครับ
นายชานล ธนระพีโชติ
อยากทราบตัวเลขครับวารวมถูกหรือผิด
ขอบคุณครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
เมื่อไมมีผูใดจะอภิปรายในสวนที่ 1 อีก ดิฉันจะขอตอในสวนที่ 2
ประธานสภาเทศบาล
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแตหนา 5 ถึง หนา 136 เปนสวนสําคัญและมีรายละเอียดมากที่สุด
ดิฉันขอเริ่มตั้งแตหนาที่ 5 บันทึกหลักการและเหตุผล มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายในสวนนี้หรือไมคะ ขอเชิญคะ
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปหนาที่ 6 ถึง หนาที่ 10 เปนรายจายตามแผนงานและ
ประธานสภาเทศบาล
งบรายจาย มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสนนี้หรือไม ขอเชิญ
- ไมมี-

๑๕
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ตอไปหนาที่ 11 ถึง หนาที่ 12 เปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสมาชิกทานใด
จะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญคะ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผมมีขอสงสัย
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ในเทศบัญญัติในขอ ๓ และขอ ๔ ครับขอ ๓ บอกวางบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๐ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น๒๔๖
,๙๙๒,๔๕๐ บาท
ขอที่ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไปจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอื่นๆทั่วไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกออก
ตามแผนงาน ทานดูนะครับวาตัวเลขไมตรงกัน ชี้แจงดวยครับ ขอบคุณครับ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน รายละเอียดตาม
เอกสารที่ไดแจกใหทุกทานนั้นเลยนะครับไมผิดอะไรเลย เพราะไดแจง
รายละเอียดเปนรายการตางๆ อยางชัดเจนตามเอกสารนะครับ
นายชานล ธนระพีโชติ
ปงบประมาณ ๕๙ ยังไมหมดนะครับ ผมดูจากงบที่ใชจายตอนนั้น
สมาชิกสภาเทศบาล มีดังนี้นะครับ
เทศบัญญัติประมาณรายจายประจําป 25๕๙ จํานวนทั้งสิ้น
๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมถามเพราะเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย
ประจําป 25๖๐ และงบประมาณป 25๕๙ เพราะรายละเอียดคาใชจายเห
มือกันครับ ทานลงตัวเลขผิด หรือวาผมผิด ขอใหชี้แจงครับขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
เรียนทานสมาชิกสภาทุกทานคะ เนื่องจากงบประมาณทุกปจะตั้งไว
ประธานสภาเทศบาล ไมเทากันนะคะ
นายนริศ อินทรกําแหง
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขอชี้แจงในงบของ
กองการศึกษาดังนี้ ตามตัวเลขที่อยูในมือทุกทานเปนตัวเลขลูกจางครูและ
ลูกจางประจําไมเกี่ยวกับเงินเดือนทางการเมืองคาจางครูเราตองตั้งคาใชจาย
ประมาณกลางรองรับ ซึ่งเปนประเภทรายจายที่ตองมีเงื่อนไข ในหมวด
เงินเดือน และคาใชจายสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กทางกรมทรงเสริม
ปกครองสวนทองถิ่นไดตั้งงบจัดสรรตางๆ ไวในวงเงิน ๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐
ก็เชนเดียวกันเราตองตั้งไวตามหลักการ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นี้เปนตัวเลข ๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งเปนตัวเลขรองรับ ในเรื่องอาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่ตางๆ ฯลฯ

๑๖
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ประธานสภาเทศบาล

ตอไปหนาที่ 13 ถึง หนาที่ 15 เปนรายงานประมาณการ
รายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสมาชิกทานใด
จะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปหนาที่ 16 ถึง หนาที่ 20 เปนรายงานรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปหนาที่ 21 ถึง หนาที่ 31 เปนรายงานประมาณการ
ประธานสภาเทศบาล รายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
ในสวนนี้หรือไม
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ฝากเรื่องตัวเลข
คาใชจายงานบริหารบุคคลดวยครับ เพราะ ผมบวกยังไงก็ไดเทาเดิม
ขอบคุณครับ .
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 32 ถึง หนาที่
136 เปนรายงานรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล
ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีแผนงานทั้งหมด 11 แผนงาน โดยจะขอเริ่มจากแผนงานที่
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งมี 3 งาน ประกอบดวย
1. งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)
3. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
โดยจะขอเริ่มจากหนาที่ 32 ถึง หนาที่ 42 งานบริหารงานทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 25,997,300 บาท
(ยี่สิบหาลานเกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญคุณชานล คะ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขออนุญาตชี้แจง
หนา ๓๙
เปนภาพรวมนะครับ คือ คาจัดซื้อพัสดุสํานักงานนะครับ ฯลฯ
สามารถนํามาใชดวยกันไดหรือเพราะอยูที่เทศบาลเดียวกัน เพราะทุกกองตั้ง
งบประมาณเหมือนกัน
ฝากทานผูบริหารดวยครับ ขอบคุณครับ

๑๗
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
กราบเรียนทุกทานนะครับ
ระเบียบใหทําแบบนี้ ก็เขาใจคุณชานล
นายกเทศมนตรี
นะครับวาทานอยากใหซื้อเปนกองกลางแลวใหใชรวมกันดวยกันแตในทาง
ปฏิบัติแลวทําไมได จึงเปนแบบนี้นะครับวาแตละกองตองซื้อ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 42 ถึง หนาที่ 50 เปนรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล
ประมาณการรายจายงบประมาณ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(กองวิชาการและแผนงาน) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
6,979,200 บาท (หกลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญคะ
นายชานล .ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
หนา ๔๑ ผมมีขอสงสัยในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรบัตรพิมพเครื่อง
อัตโนมัติประกอบไปดวย จอโกทีวี จอ ๕๕ นิ้วกดบัตรคิว เครื่องปริ้นเตอร
๑ ตัว จอทีวี ๓๒ นิ้ว (แสดงบัตรคิว) ๑ ตัวพรอมอุปกรณในการติดตั้ง ผมมี
ขอสงสัยวาทานจะนําไปติดตั้งสวนไหน กองไหนจะใช ขอตอไป ครุภัณฑ อื่นๆ
โครงกาจัดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณหนาสํานักงานเทศบาล จํานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมสงสัยวาทานซื้ออุปกรณพัสดุตามทองตลาด หรือทํา
ตามแบบแผนของเทศบาลเมืองบานไผ ขอชี้แจง ๒ ขอนะครับ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานการจัดซื้อครุภัณฑ
นายกเทศมนตรี
คอมพิวเตอรบัตรพิมพเครื่องอัตโนมัติ เปนโครงการที่เรามุงเนนในการพัฒนา
สํานักงานทะเบียนราษฎร เพราะทางเทศบาลเราใหบริการประชาชนนอกเขต
เทศบาลดวยแลวในวันเสารเราก็เปดใหบริการครึ่งวันทําใหมีประชาชนมาใช
บริการเปนจํานวนมาก อีกอยางสํานักงานทะเบียนราษฎรเราไดรับรางวัล
สํานักงานทะเบียนดีเดน ทางเทศบาลเลยตองมีการจัดระบบใหเปนระเบียบใน
การใหบริการประชาชน ที่คุณชานลถามวาทําไมตองจัดซื้อในทองตลาด
เรียนทานประธาน ตามหลักระเบียบมีอยู ๒ ลักษณะ ๑ คือการจัดซื้อแบบที่มี
ราคากลางที่มีราคาตายตัวมาตรฐาน ทางเทศบาลเราจะจัดซื้อพัสดุที่มี
ประโยชนให ประชาชนมากที่สุดและสะดวกแกการใหบริการที่สุด ครับทาน
ประธาน
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนาที่ ๔๑ การ
จัดซื้อครุภัณฑ ซื้อรถตู ๗ ที่นั่ง ที่ตั้งงบ ๒
,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผมคิดวาความ

๑๘
จําเปนของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลมันมีมาก ผมไมเห็นดวยกับการ
จัดซื้อรถตู เพราะในป ๕๘
– 59 ก็พึ่งไดจัดซื้อไปรถตู ๑๒ ที่นั่งของสํานัก
ปลัดเทศบาล และรถตรวจการณ รวมแลวก็ ๒
,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท เอาไป
ทําขยายถนนดีไฟสวางจะดีกวานะครับ ปงบประมาณ 25๖๐ งบ
๒๓๓
,๐๐๐,๐๐๐ บาท มอบใหเขตละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เปรียบเทียมแลว
นอยกวาปงบประมาณ 25๕๙ อยากใหผูบริหารจัดซื้อสิ่งที่จําเปน สิ่งไหน
ไมจําเปนก็อยาซื้อ อยางที่จะซื้อรถตูไมเห็นดวยครับ ควรเอาไวโอกาสหนา
สําหรับรถตู ขอบคุณครับ
นายคําพันธ สีดอนซาย
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขออภิปรายใน
เรื่อง ครุภัณฑโครงการจัดซื้อรถตู ๗ ที่นั่ง ผมเห็นดวยจากประสบการณ ที่
ผานมางบประมารป ๕๙ ในระหวางปลายเดือนพฤษภาคม มีการประชุม
ประชาชนแหงประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองบานไผก็ไดสง ตัวแทน
เขารวมประชุมในครั้งนั้น เทศบาลเมืองบานไผเปนองคกรที่ใหญการไปศึกษา
ดูงานรวมไปถึงการตอนรับแขกบาน แขกเมือง เชน การเฝารับผูวาราชการ
การรถไฟผานมา ตามที่บอกวามีหลายคันก็บอกติดภารกิจ และตอนที่ไป
ประชุมก็บอกติดภารกิจ รถเกียรก็ชํารุดบอย สวนรถไททันก็พ่งึ ซอมมาผมก็
ไมหมั่นใจวาจะมีความปลอดภัยแคไหน แตผมก็ตองนั่งไปประชุมที่ชลบุรี ออก
จากบานไผ ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐น. และในบางครั้งก็ตองนําชุมชนไปศึกษา
ดูงานที่จํานวนไมถึง ๗ คน มีความจําเปนตองใชรถ เพราะฉะนั้นผมเห็นดี
อยางยิ่งในการจะจัดซื้อรถในครั้งนี้ สวนงบโครงสรางพื้นฐาน ในปที่แลวก็ตั้ง
งบไวที่ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากความสามารถผูบริหาร เจาหนาที่ราชการ
สมาชิก ก็ไดไปของบประมาณจากกรมตางๆมาไดเปนงบโครงสรางพื้นฐาน
รวมๆแลวเกือบ ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นี้ถือวาเปนสิ่งที่ดีของชาวเทศบาล
บานไผเรา ปนี้ตั้งไว ที่ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตยังไมทราบวาจะมีงบอื่นๆ
เหมือนปที่แลวหรือไม บางครั้งอยางมองแคงบประมาณที่เรามีอยู เราตอง
มองวาผูบริหารมีความสามารถมากนอยแคไหน ขอบคุณครับ
นายบุญเหลือ เรื่องลือ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผู
ทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน เรื่องงบประมาณ
ทุกทานตองดูใหดีอยางการจะซื้อรถตู วาสําคัญกับพี่นองประชาชนหรือไม
หรือสํานักงานหรือไม ผมวารถมีหลายคันอยูนะครับ และเทศบาลก็ยังมีอีก
หลายที่จะตองทําอยางที่ฝนตกลองน้ํา ทอระบายน้ําก็ยังไมครบทุกชุมชน ควร

๑๙
นําไปปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง จะซื้อรถ ๗ ที่นั่งนะจําเปนหรือไม แตผมมองดู
วามันไมจําเปน ควรชะลอไวกอน ขอบคุณครับ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน การจะซื้อรถตู
๗ ที่นั่ง ผมมองเห็นวายังไมมีความจําเปนที่จะซื้อ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผมถือ
วาตั้งงบประมาณที่สูงเกินไปผมไมเห็นดวยครับ ฝากทานนะครับ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมขอตอบเรื่อง
ขนาดจอบัตรคิว จอทีวี ๕๕ นิ้วนะครับสําหรับกดบัตรคิว ๑ ตัว คือ ๑ ชอง
แลวที่ถามวาราคาจอ ก็ขอตอบวามันไมมีราคามารตาฐานในราคาครุภัณฑ
เพราะไมไดใชทั่วไปจึงตองใชตามทองตลาด เราก็ปลอยใหบริษัทตอสูกันใน
การเสนอราคา แลวเราก็เลือกเอาราคาที่เหมาะสมเทานั้นครับขอบคุณครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ที่ทานบุญเหลือ
บอกเรื่องไฟฟาแสงสวางมันมืดไมมีนะครับเพราะผมใหหนวยทันใจที่ทาน
นายกฯตั้งขึ้นมาออกไปสํารวจเรียบรอยแตถามีก็จะรีบดําเนินการใหนะครับ
ตอเรื่องงบประมาณ ป 25๖๐ ที่เราได ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอชี้แจงวา ป
25๕๘ – 25๕๙ โครงสรางพื้นฐานของเรา ๓๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท ไมรวมกับ
ที่ทานนายกฯกับรองนายกฯไปขออาคารเรียนมา ๓ อาคารเรียน ก็ประมาณ
๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทผมหวังวาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของป 25๕๙ จะ
ตอเนื่องกันไปกลัววาลูกหลานของเราเรื่องการศึกษา เรื่องสุขภาพชุมชนปนี้
เลยฝากกองสาธารณสุขชวยดูดวย และขอชี้แจงเรื่องรถตู เรื่องเปนไปเปนมา
ที่เราจะตองจัดสรร ซื้อเพราะมีจดหมายจากประธานชุมชนและประธานเครือ
คาย รวมแลวประมาณ ๑๐ กวาทาน ไดทําหนังสือมาถึงผมอยากใหมีการ
จัดซื้อขออนุญาต ใหทานประธานอานใหฟงดวยครับแลวก็จะแจงใหทุกทาน
นะครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตามหนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะหชวยจัดซื้อรถตูใชเปนสวนกลาง
ประธานสภาเทศบาล ในงบประมาณ 2๕๖๐
เรียน คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ผมในนาม
ประธานเครือขายและประธานคณะกรรมการชุมชน ขอความอนุเคราะหจาก
คณะผูบริหารในการจัดการงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดซื้อรถตู ๗ ที่นั่ง ใชในการ
จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่อื่น ในบางครั้งทําเรื่องมาขอยืม
เทศบาลก็มีไมเพียงพอรถติดภารกิจหมด ตองทําหนังสือถึงกองการศึกษา

๒๐
เพื่อขอยืมรถนักเรียน ๖ ลอ ของโรงเรียนเทศบาลบานไผ ไมสะดวกในการ
เดินทาง เพราะบางครั้งตองไปหลายวัน โรงเรียนก็ไมมีรถ – รับสง นักเรียน
กระผมจึงไดหารือคุยกับประธานชุมชนหลายทานมีมติเสนอจากที่ประธาน
ชุมชน จึงขอความอนุเคราะหชวยจัดรถตู ๗ ที่นั่ง ใชเปนสวนกลางในการทํา
กิจกรรมตางๆ ชุมชน ในดานบริการพี่นองประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบาน
ไผ ผมในนามประธานเครือขายเทศบาลเมืองบานไผ ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนหวังวาทานคณะผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องอนุเคราะหงบการ
จัดซื้อรถตูไวเปนสวนกลางบริการพี่นองประชาชนใหทั่วถึง ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๐สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการบริการ
จากประธานเครือขายและประธานคณะกรรมการชุมชน
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ตอเลยนะครับความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ขอชี้แจงรถของ
รองนายกเทศมนตรี สํานักปลัดเทศบาลทั้งหมด ๖ คัน ขอชี้แจงแตละคัน ๑. ข ๔๗๖๙ ซื้อมา
ตั้งแต ป ๒๕๓๗ ปจจุบันใชงานมาแลว ๒๒ ป ๒.กฉ ๕๒96 ซื้อมาตั้งแตป
๒๕๔๖ ปจจุบันใชงาน ๑๓ ป ๓. กท ๖๒๖๑ ซื้อมาป ๒๕๔๙ ปจจุบันใชงาน
แลว ๑๑ ป ๔. กท ๖๐๖๒ ปจจุบันใชงานมาแลว ๑๑ ป ๕. กท ๖๔๕๘ ใช
งานมาแลว ๑๑ ป ๖. คตย ๒๔๔ ใชงานมาแลว ๙ ป รถทุกคันมีทะเบียนคุม
หมดนะครับ และนี่คือเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อรถตูคันใหม เพราะรถ
ทุกคันใชงานมานาน อายุการใชงานมาก ทําใหเกิดการชํารุดบอย แลวคา
บํารุงรักษาและซอมแซมก็แพงมาก บอยครั้งที่ไปติดตอราชการแลวรถยนต
ดับกลางทาง อาจจะทําใหเกิดอันตรายไดและลาชาตอการเดินทางดวย และ
งบในการซอมแซมในแตละปรวมแลวประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีความ
จําเปนในการตั้งงบประมาณในป ๒๕๕๖๐ ในการจัดซื้อรถยนต (รถตู) ขนาด
7 ที่นั่ง เพื่อใชเปนรถยนตสวนกลาง ไมวาจะเปนพี่นองประชาชน ทาน
ประธานชุมชน หรือกอง/ฝายใดก็สามารถใชรวมกันไดนะครับ ขอบคุณครับ
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขอเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑจัดซื้อรถตู เพราะมีความจําเปน ขอยกตัวอยางในวันนั้น
ทานนายกไดมอบหมายใหไปตอนรับผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยที่จังหวัด
ขอนแกนก็ไมมีรถไปรับ หรือไมก็ไปตอนรับแขกผูใหญนี้ละครับจึงมีความ
จําเปน และทานรองจิระบูรณ ก็แจงแลววาเปนรถสวนกลางทุกคนสามารถ
มาใชได ไมใชรถประจําตําแหนงผูหนึ่งผูใด เพราะเรามีรถจํากัดในการใชงาน
เปนอยางมาก ไมวาจะเปนการไปศึกษาดูงาน การไปประชุมสันนิบาตเทศบาล

๒๑
นะครับ และรถทุกคันก็อายุการใชงานหลายสิบปทุกคัน ผมจึงขอเรียนวามันมี
ประโยชนจริงนะครับ ขอบคุณครับ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกเทศบาล
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ทานบอกหรือไม
วาทานจะเอามาใหพี่นองประชาชนใช ก็ไมไดบอก บอกหรือไมวาจะเปนรถ
สวนกลางก็ไม ขอบคุณครับ
นายนริศ อินทรคําแหง
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน เกี่ยวคําถามของ
ทานสมาชิกสภาหลายทานขออนุญาตไมเอยนามนะครับ คําถามที่วารถที่มี
ประเด็นหลายประเด็น ๑ เรื่องความคุมคา มีความคุมคาแนนอนมีการจัดทํา
พัสดุตามขั้นตอนทุกอยาง โดยมีทานรองปลัดดรุณีเปนผูดูแล หลักความ
คุมคาคือเราใชดวยกัน เชน หนวยงานเทศบาล โรงเรียน ชุมชน และ
หนวยงานอื่น และหลักการที่สําคัญอยางยิ่งคือความปลอดภัยและทรัพยสิน
จึงมีความจําเปนตามที่ไดเสนอไป โรงเรียนเทศบาลทั้ง๒โรงเรียนมีเด็กทั้งสิ้น
เกือบ ๑,๐๐๐ กวาคน ไมมีรถตูเลยนะครับ เวลาไปทํากิจกรรมตามที่ตางๆ
ทั้งในและนอกสถานที่ การจัดซื้อในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางนะครับ การ
จัดซื้อตามตัวเลขที่ตั้งไวนนั้ ก็ทําตามระเบียบพัสดุทุกประการณเงินที่เหลือ
จายทุกรายการไมวาจะเปนเรื่องรถหรืออื่นๆ ฯลฯ ก็จะนําไปใชประโยชนใน
เรื่องอื่นได แลวเหมาะสมหรือไมวาเมืองบานไผที่เปนองคกรขนานใหญ
จะตองไปยืมรถที่อื่นมาใช ขอคุณครับทานประธาน
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติ ประธานเวลาทานผูบริหารอภิปรายไมเห็นมีทานสมาชิกยกมือ
เลย แตเวลาสมาชิกอภิปรายทําไมผบู ริหารไมรอใหอภิปรายใหเสร็จกอนคอย
ยกมือ ขอใหใหเกียรติทานสมาชิกดวย ผมไมไดตีรวน สิ่งที่ถามเปนสิ่งที่ไม
เขาใจทั้งนั้น ประเด็นที่ถามเรือ่ งปายยังไมตอบเลยนะครับ ฝากทานชี้แจงดวย
นะครับ เรียนทานรองนริศ ที่ทานบอกวาเด็กนักเรียนเทศบาล ๑,๐๐๐กวาคน
ทําไมไมเอารถโคช ครับ ถาเปนเชนนั้น ผมใหผานครับ นักเรียนไปศึกษาดูงาน
มันควรจะเปนรถบินิบัส หรือรถโคช ไมใชรถตู ๗ นั่ง นะครับ เรียนทาน
รองจิระบูรณ วารถกระบะ ๓ คัน รถเกียร ๑ คัน รถโตโยตา Fortuner
๑ คัน รถกระบะ ๓ คัน มันแทนกันไดหรือไมครับ กองสาธารณะสุขไดซื้อ
รถ อานเลยนะครับ หนา ๙๑
-พักการประชุม (รับประทานอาหารกลางวัน)

๒๒
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เริ่มตอหนา ๔๑ ที่คุณชานล คุยคางไวตอ ไปเลยนะคะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชานล ธนระพีโชติ
ทานประธานครับเราคางที่หนา ๔๑ ผมนําเรียนถามเรื่องของ
สมาชิกสภาเทศบาล ประโยชนโครงการที่จะจัดซื้อ ๓๐๐
,๐๐๐ บาท จะแกไขหรือไมหรือจะสง
แบบนี้มันเปนการจัดซื้อหรือจะสรางตามแบบแปรนอันนี้ทวงติงเพื่อประโยชน
ของเทศบาลในการนําเสนอผูวาราชการจังหวัดเรื่องของงบประมาณ
ประโยชนมันตองถูกนะครับ ทานจะแกหรือไมแก หรือจะสงแบบนี้ ครุภัณฑ
อื่นๆ นะครับทานประธาน
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ตามหนาที่ ๔๑
ในหมวดของเรื่องครุภัณฑอื่นๆ ที่ทานชานลไดถามตอเนื่อง เมื่อสักครูตอน
ทานขาวเที่ยง เปนโครงการจัดซื้อพัสดุ นึกภาพก็เปนแบบนอกดาวนมา
ประกอบเอง สถานติดตั้งก็จะอยูริมรั้วดานนอกที่เดิมจะแทนการติดตั้งรูปพระ
สัญญาลักษณที่เปนไมเราก็มีความเห็นวาจะไปซื้อสําเร็จแลวก็มาประกอบ
เหมือนนอกดาวนเปนของสวนครุภัณฑเราตองไปซื้อมาแลวมาติดตั้งมันก็มี
ประโยชนตามแบบแปรนแผนฝง ตามแบบแปรนเสมอเปนโครงการจัดซื้อจัด
จางเพื่อจะนํามาทําเปนโครงสราง ก็ยังยืนยันนะครับวาเปนครุภัณฑเปน
นอกดาวนประกอบติดตั้ง ก็เรียนใหทราบนะครับวาการใชงบประมาณใน
ขนานนี้เปนเรื่องระเอียดออนมากตองขอบคุณชานล เปนอยางมาก เรียนใหที่
ประชุมทราบครับทานประธาน
นายชานล ธนระพีโชติ
ทานประธานครับที่ผมทักทวง เรียนชี้แจงนิดหนึ่งผมทักทวงที่เปน
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณอันจะทําเรื่องประโยชน แตทานรองนิวัฒนไปพูดถึงเรื่อง
จงรักภักดี ผมภักดี๑๐๐%ทานลืมพูดถึงประโยชนนะครับทาน ผมทวงติงเรื่อง
การจัดซื้อตามทองตลาด หรือทานจะกอสรางเพื่อความมั่นคง ทานซือ้ ก็บอก
วาซื้อ สรางก็ตองเปนโครงการ ถาทานเขียนวาเปนโครงการผมคิดวาเปน
โครงการที่ใหญ อันนี้ตองเรียนชี้แจงใหสภาทราบ ผมไมเคยคิดวาจะไม
จงรักภักดีผมทําหนาที่ในวันนี้เพราะมีความจงรักภักดีเพื่อใหงบประมาณนั้น
เกิดความคุมคาจริงๆในการจะผานออกไป เพื่อประโยชนขอบคุณครับ
นายชานล ธนระพีโชติ
หนา ๔๒ ครับ ทานประธานครับ งบดุลกอสรางจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาล ๕๕๐
,๐๐๐ บาท โครงการกอสรางหองน้ําหองสวมอาคารหอประชุมประชา
เมืองไผที่จายเปนกอสรางหองน้ํา หองสวม ทั้ง ๒ ขนาดกวาง ๓๕ เมตร
ยาว ๓๕ เมตรพรอมระบบไฟฟาระบบประปาสุขาภิบาลรายระเอียดตามแบบ
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1.

แปรนที่เทศบาลกําหนดตามแผนพัฒนา ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตาม
ยุทธศาสตรที่ระเบียบหนาที่ ๓- ๑๐๘ ที่ผมทักทวงทานเรื่องประปาผมขอ
ทักทวงทานไวกอนเพราะผมรูเรื่องประปาเราจะมีปญหาเรื่องการใชน้ําของ
ชั้น ๒ ในชัน้ ๑ ก็มีหองน้ําอยู แลวแตทานจะสรางชั้น ๒ ก็เปนสิ่งที่ดี ขอเพียง
ระบบจายน้ําใหเพียงพอในการชะลางถาน้ําไมแรงพอที่จะสงขึ้นขางบนก็จะ
ลําบาก เผื่อไปใชพรอมกันหลายๆคนปญหาจะเกิดขึ้นกลิ่นจะเหม็น ผมขอทวง
เทานี้กอนโครงการ ๕๕๐,๐๐๐ รวมกับปมน้ําดวยก็จะดี นะครับ ขอบคุณ
ครับ
ตอไปตั้งแตหนาที่ 51 ถึง หนาที่ 55 เปนรายละเอียด
ประมาณการรายจายงบประมาณ งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 7,859,900 บาท (เจ็ดลานแปดแสน
หาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
ในสวนนี้หรือไม ขอเชิญ.คะ
-ไมมีตอไปตั้งแตหนาที่ 56 ถึง หนาที่ 63 เปนรายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ซึ่งมีอยู 2 งาน
ประกอบดวย
งานเทศกิจ (สํานักปลัดเทศบาล)
2.
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(สํานักปลัดเทศบาล)
โดยขอเริ่มจากหนาที่ 56
ถึง หนาที่ 59 งานเทศกิจ
(สํานักปลัดเทศบาล)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 2,365,100 บาท
(สองลานสามแสนหกหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปราย ในสวนนี้หรือไม ขอเชิญคะ
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 59 ถึง หนาที่ 63 งานปองกันภัยฝายพลเรือน
ประธานสภาเทศบาล และระงับอัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
6,988,600 บาท (หกลานเกาแสนแปดหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญคะ
-ไมมี-
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ตอไปตั้งแตหนาที่ 64 ถึง หนาที่ 79 เปนรายงานรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ .ศ. 2560 ในแผนงานที่ 3. แผนงานการศึกษา ซึ่งมีอยู 3 งาน
ประกอบดวย
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
2. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
3. งานศึกษาไมมีกําหนดระดับ
(กองการศึกษา)
โดยขอเริ่มจากหนาที่ 64 ถึง หนาที่ 70 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
33,137,800 บาท (สามสิบสามลานหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดรอย
บาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญคะ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
เรื่องของกอง
การศึกษาผมมีขอสงสัยคือเรื่องงานบริหาทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องงาน
บริหารบุคคล เรื่องเงินเดือนประจําครูพนักงานเทศบาลตั้งไว ๓,๖๑๓,๙๐๐
บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน สวนที่ ๒ เงินเดือนครูเทศบาลตั้งไว
๑๗,๖๕๙,๙๐๐ บาท จายพนักงานครูเทศบาลทั้งสิ้น ๖๐ อัตรา ประเด็นที่
สงสัยคือนี้ครับทานงบประมาณครูเมื่อป ๕๙ มีอยูแค ๔๕ อัตราแลวตั้งไวที่
๑๓,542,๐๐๐ บาท วันนี้ในแผนพัฒนารางพัฒนาป ๖๐ อัตราพนักงานครู
เพิ่มขึ้นมาอีก ๑๕ อัตรา นั้นหมายความวากองการศึกษาจะมีการวาจาง
อัตราเพิ่มขึ้น จากป ๕๙ เปน ๑๕ อัตรา ถาเปนบุคลากรครูมีความรูกับ
เยาวชนผมยินดีมากกับเทศบาลที่ทานเพิม่ ๔๕ อัตรา ป ๕๙ ถาตั้งเพิ่มขึ้นมา
สวนตางมันอยูที่ ๔,๕๗๙,๐๐๐ บาท ขอเรียนถามแสดงวามีการประกาศรับ
อัตราพนักงานครูเพิ่มอีก ๑๕ อัตราใชหรือไมครับ สวนที่ผมสงสัยคือ
เงินวิทยฐานะของพนักงานครูตั้งไวที่ ๑,๖32,๐๐๐ บาท เงินวิทยฐานะ
พนักงานเทศบาล ตั้งไว ๔๒,๐๐๐ บาท เปนเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก
อัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา ทานครับที่ผมถามมีขอ
เปรียบเทียบปงบประมาณป ๕๙ ถาตั้งเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
ตั้งไวที่๑,๓๒๑,๒๐๐ บาท สวนตางจากปนี้ ตั้งเอาไว๑ ,๖๓๒,๐๐๐บาท
แปลวาเรามีครูที่ไดรับเงินวิทยฐานะเพิ่มขึ้นจํานวนกี่อัตราครับ ที่สงสัยเรื่อง
รับพนักงาน ถามีการประกาศรับมีการสอบผมวาก็ดีนะครับ สวนที่ผมทวงติง
ก็เพื่องบประมาณใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดกับเทศบาลและพี่นองประชาชน
ชาวบานไผนะครับทาน ผมถามทานหลายขอยังไมชี้แจง สวนที่ผมมีขอสงสัย
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อีกอยางครับทาน คือรางกฎ ๑๕ คือคาตอบแทนพนักงานจางของพนักงาน
จางทั่วไปตั้งไว ๓,๕๘๔,๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ขึ้นขัน้ ตามคาตอบแทน
ผลการปฏิบัติงานพิเศษของพนักงานจางที่มีผลระดับงานดีขึ้นจาก ๓%
เปน ๕% ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้นตามประกาศการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ครูดูแลเด็กจํานวน ๘ อัตรา ผูชวยเด็กจํานวน ๕ อัตรา ครูสอนเด็ก
อนุบาล ๑ อัตรา พนักงานขับรถจํานวน ๒ อัตรา ผูชวยบรรณารักษ จํานวน
๑ อัตรา ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๒ อัตรา เจาหนาที่นักวิชาการ
๑ อัตรา ผูชวยกิจกรรมจํานวน ๑ อัตรา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ๑ อัตรา
ผมรวมแลว ๒๒ อัตราครับทาน แตป ๕๙ ทานตั้งไว ๑๗ อัตราใน
งบประมาณ ๒,๕๒๓,๐๐๐ บาท แตปนี้เพิ่มเปน ๒๒ อัตรา ๓,๕๘๔,๕๐๐
บาท บวกลบแลวตางกันอยูที่ ๑,๐๕๑,๕๐๐ บาท ผมสงสัยวาบุคคลกรกอง
การศึกษาเพิ่มขึ้นหลายอัตรา กอนประกาศทานทราบหรือไมวามีการประกาศ
รับพนักงานเพิ่ม ผมเรียนวาเปนการเพิ่มในอนาคตเพราะงบประมาณนี้เปน
งบประมาณอนาคตจะไปใชในงานงบประมาณตอไป ฝากทานนะครับถาทาน
ประกาศรับในอําเภอวาทานทราบกันทั่วหรือไม บุคคลกรไหนที่จบสายครู
เพื่อที่จะสอบบรรจุขอฝากไว เปนสิ่งที่ดีเราจะไดคัดสรรเจาหนาที่ เปน
พนักงานครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ ขอบพระคุณครับ
ตอไปตั้งแตหนาที่ 70 ถึง หนาที่ 77 งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (กองการศึกษา) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
25,923,100 บาท (ยี่สิบหาลานเกาแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งรอย
บาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญ ทานชานลคะ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
หนา ๗๗ ครับทานประธาน ขอความชี้แจงจากผูบริหารที่ถามไปแลว
เรื่องโครงการสรางสิ่งปลูกสราง ที่ปลูกสรางสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางสระวายน้ําพรอมหลังคาคลุม พูดถึงคากอสรางสระวายน้ํา ขนาด
๕ x ๑๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๖-๑.๒ เมตร โดยพื้นและผนังปูดวยกระเบื้อง
เซรามิค รั่วเปนกศน.ในระบบไฟฟาแสงสวางระบบประปาสุขาภิบาลศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ที่เทศบาลเมืองบานไผ จัดทําแผนพัฒนาสามป ตั้งแตป
๒๕๕๖๐-๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตรที่ ๕ หนา ๓ / ๕๔ โครงการที๔่ ๓ จํานวน
๘๐๐,๐๐๐ บาท ผมเรียนอยางนี้ครับทานที่ผมถามผมเห็นดีดวยกับทานที่จะ
สรางแตเปนหวงอยางยิ่งในความปลอดภัย ผมยอมรับวาไมไดดูรายละเอียด
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ทั้งหมดวามีประตูเปด-ปด หรือไม เวลาพักเที่ยง มีความปลอดภัยแคไหน
เพราะเปนศูนยเด็กเล็ก ลึก ๑.๒ เมตร มันสูงกวาเด็กโอกาสที่เด็กจะตกน้ํามี
ผมพูดไวเพื่อใหทานทราบไวถึงความปลอดภัย เพราะไมทราบวาระบบ
น้ําประปาเปนอยางไร การฆาคลอรีนมีไม สิ่งที่จะตามมาคือเรื่องของเชื้อโรค
ในสังคมก็จะมีโรคตาแดง ตรงนี้ผมฝากใหผูบริหารชวยดูแลดวยหลังจากที่
ทานดําเนินการกอสรางสระวายน้ําเสร็จเรียบรอยใหความปลอดภัยจัดเวร
ยามดู เพราะผมเชื่อวาเด็กก็คือเด็กนะครับไมรูวาลึกหรือไมแลวก็วายน้ําไม
เปนก็จะเกิดอันตราย ขอฝากไวนะครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 78 ถึง หนาที่ 79 งานศึกษาไมกําหนดระดับ
ประธานสภาเทศบาล
(กองการศึกษา) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,460,000 บาท
หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้
หรือไม ขอเชิญทานรองนริศคะ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายนริศ อินรคําแหง
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
รองนายกเทศบาล
ขอขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติการเรียนถามในเรื่องตางๆเกี่ยวกับกอง
การศึกษาชวงแรกไมตอบ เพราะของกองการศึกษามาถึงหนา ๗๙ นะครับ
ขอบคุณสําหรับขอทวงติงจริงๆทานไมไดตั้งคําถามเลยแตเปนการทวงติงในการ
สนับสนุนตามที่ทานประธานสภาพูด ความจริงไมตองตอบก็ไดแตตองลุกมาชื่น
ชมทานชานลไดหวงใยวาการสรรหาบุคคลนั้นทําไมตองสรรหา และตองสรรหา
ใหดี ตองสรรหาแนนอนครับเพราะตอนนี้ทางโรงเรียนมีการพัฒนาอาคารเรียน
ที่ไดงบประมาณมาก็เกือบเสร็จทุกอาคารแลว หองเรียนทั้งหมดก็มีเพิ่มขึ้น
กระบวนชั้นเรียนก็มีถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่๖ ในโรงเรียนเทศบาล ๑ ในปจจุบัน
พนักงานครูก็ขาดอยู ๕ อัตรา ประกาศแลวรวมทั้งศึกษานิเทศดวยก็ยังไมมีมา
สมัคร ดังนั้นจึงเห็นไดวาพนักงานปจจุบันขาดอัตรากําลัง ในอนาคตที่เพิ่ม
หองเรียนขึ้นมาก็จะตองมีนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงตองมีการเพิ่มของอัตราพนักงานครู
เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานของเทศบาลเมืองบานไผ ใหไดอัตราครูตรงกับ
จํานวนนักเรียนซึ่งเปนเกณฑอัตราที่เขากําหนดไว จึงไดดําเนินการประกาศ
เพื่อที่จะรับโอนในโอกาสตอไปกอนที่จะไปประกาศรับในป ๖๐ แลว ทานตอง
ผานใหเพื่อที่จะสรรหาในการรับโอนตอไป ในปงบประมาณ ๖๐ ในการสรรหา
นั้นไมสามารถใหนาย ก นาย ข นาย ค นั้นเลือกเอามาไดตองเปนไปตามกฎ
กรมสงเสริมนั้นเปนผูกําหนด เพราะถาสรรหาไมถูกตองก็เปน การทุจริต จากที่
สปฐ.สรรหาไมถูกตองก็ถูกระงับ นั้นละที่ทานชานลเปนหวง เราตองสรรหาครู
ที่มีคุณภาพตามที่ทานหวงใยแนนอน ดังนั้นตามที่มีกําลังเพิ่มมันก็ตองเพิ่ม

๒๗
เงินเดือนไปตามลําดับ การจายก็ตองจายจริงในเมื่อมีตัวตนของคนนั้นมา
ทํางานแลวการตั้งงบประมาณมารองรับเปนเรื่องที่มีเหตุผล ถาไมตั้งไวรอรับมี
คนมาจะเอาเงินที่ไหนจายทําอยางไรครับ ผมวาสภาไมไดรับผิดชอบรวมนะครับ
ตรงนั้นคนที่สรรหานะครับรับผิดชอบ ทานตองรับผิดชอบรวมตั้งแตเริ่มตน
นะครับตองผานอนุมัติใหมีการเปดอัตรารองบประมาณที่จะจางได และเงินอีก
ตัวหนึ่งที่เรียกวาเงินวิทยฐานะเปนไปตามวิวัฒนาการความกาวหนาตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษากําหนดใหครูตองมีวิทยฐานะ ครูที่ไมมี
วิทยฐานะเรียกวาครูเฉยๆอยางครูที่เปนศน.ก็เปนศน.เฉยๆ ก็ไมไดเงินอัตรา
คือ ๓ ,๕๐๐ บาท แตเมื่อคุณไดชํานาญการก็ไดเพิ่มพรอมเงินคาตอบแทนตาม
เกณฑที่กฎหมายกําหนดแลวถาเปนชัน้ เชี่ยวชาญก็จะไดเพิ่มขึ้นตามลําดับนี้
คือเงินจะตองจายใหผูประสบผลสําเร็จในหนาที่ครู ขออนุญาตนําเอารายชื่อ
คุณครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ๓๗ คนตอนที่ผมเขามาคุณคน เปนรายงาน
รายละเอียดจบปริญญาโทถึงขั้นมหาบัณฑิตเปนบริหารการศึกษาทั้งหมด
๑๒ คน ปริญญาตรงนั้นไมไดหมายถึงจะไดคาวิริยฐานะนะครับ คุณตองผาน
การประเมินการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับรองศาสตรทางการ
เรียบรอยประกาศใหคุณเปนวิทยฐานะ ผูประกาศตองเปนผูที่มีอํานาจ เทศบาล
เมืองบานไผประกาศใหไมได เมื่อประกาศทานก็จะไดคาตอบแทนนั้นๆ ปจจุบัน
นี้ครูเหลืออีกเพียง ๔ คน จาก ๓๗ คน ที่ยังไมไดปริญญาโท คิดดูสิครับวา
เพิ่มขึ้นเทาไรความรูความสามารถของครูเทศบาลเราดังนั้นสิ่งที่เปนแรงจูงใจ
ใหกับประชาชนมั่นใจในโรงเรียนครูที่ระดับปริญญาโท ที่กําลังจะทําวิทยฐานะ
กันถวนหนา ซึ่งเราตองสงเสริมใหเขามีความกาวหนาในอาชีพนี้ คือสิ่งที่เกิดขึ้น
มานี้ คุณชานลตั้งขอสังเกตสําหรับสระวายน้ํานั้นทานก็บอกไววาสนับสนุนแต
ใหระมัดระวัง 2 อยางคือความปลอกภัย ๒ คือความปราศจากน้ําที่มีการ
บําบัดความสะอาดน้ําไมใหน้ําสกปรกที่ทําใหลกู ๆไดรับผลกระทบติดเชื้อ ระบบ
ระเบียบที่จะตองบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยใหเกิดขึ้นนั้นตองมีขึ้น
แนนอนครับเมื่อมีสระวายน้ํา และทานอนุมัติเรื่องนี้ผาน ทางโรงเรียนก็จะไป
เตรียมการเพื่อไปวางระเบียบวิธีการใชสระวายน้ํา อะไรที่ไมปลอดภัยผอ.ก็จะ
เปนผูดูแล ครูที่อยูศูนยก็ตองชวยกัน ครูโรงเรียนก็ตองชวยดูเวรยามก็ตองมี
แนนอน และที่สําคัญอาจจะมีการเพิ่มคนที่มีความรูความสามารในการสอน
เรื่องวายน้ําเพื่อสอนใหลูกหลานไดเรียนรูการวายน้ําปองกันตัวเพื่อไมใหเกิด
การจมน้ําอันตรายตอชีวิตของเขา ซึ่งสถิติในการจมน้ําตายนั้นเปนที่ราบกันโดย
ทั่วกันแลววาประเทศไทยวามักมีเด็กจมน้ําบอย ถาเราไดเรียนรูในเบื้องตนผม
คิดวาประเด็นจุดนี้ก็เปนจุดขายอยางหนึ่งที่จะทําใหประชาชนศัทธาในโรงเรียน

๒๘
ของเทศบาลเรา ทําไมเราตองวางไวที่โรงเรียนเทศบาล ๒ ขออนุญาตขยาย
ความใหฟงเพิ่มเติมดังนี้ ที่นี้โรงเรียนเทศบาล ๒ไดใชรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดวยกัน ขณะเดียวกันรถที่เราจะหาใชกันนี้ละครับก็จะไดมีโอกาสนําเด็กๆจาก
โรงเรียนอื่นๆจัดตารางมาเรียนซึ่งจะตองมีการถายทอด ถายเทไปรับและ
ปองกันอันตราไดดวยตนเองในอนาคต สําหรับในการบริหารจัดการน้ําไมใหติด
เชื้อนั้นมีการบริหารจัดการในตัวอยูแลวครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 79 ถึง หนาที่ 95 เปนรายงานรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล
ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในแผนงานที่ 4. แผนงานสาธารณสุข ซึ่งมี 4 งาน
ประกอบดวย
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)
2. งานโรงพยาบาล
(กองสาธารณสุขฯ)
3. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณอื่น (กองสาธารณสุขฯ)
4. งานศูนยบริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)
โดยขอเริ่มจากหนาที่ 79
ถึง หนาที่ 82 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
2,496,900 บาท (สองลานสี่แสนเกาหมื่นหกพันเการอยบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญ
คุณชานล คะ
นายชานล ธรนะพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขอเรียนถามนะครับหนา
๘๔ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูพิการและอา
สมัครพลศึกษาตั้งไว๕๐๐
,๐๐๐ บาท เพื่อตัง้ ไวจายศึกษาดูงานการอบรมโดยมี
คาใชจายดังนี้ คาจายเหมารถยนต ที่พัก คาสถานที่ เบี้ยเลี้ยง คาของที่ระลึก
คาพิธีการ คาสัมนาคุณ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
คากระเปา คาวัสดุประกอบการการอบรม คาปายประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร
สิ่งพิมพ คาใชตางอื่นๆที่จําเปนในการทัศนศึกษาดูงานและการฝกอบรม
(แผนพัฒนา๓ ปพ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๕๖๒ )เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่๑
ตามยุทธศาสตรที่ ๖ หนาที๓
่ -๖๐ โครงการ ๑๙ ๖๐๐
,๐๐๐ บาท รวมเปน
๑
,๖๐๐,๐๐๐ บาท ทานครับโครงการนี้ หมายถึง การศึกษาในโครงการผูสูงอายุ
และดูแลผูพิการตางๆอสม. นั้นหมายถึงวาปนี้ ๓ กลุมนี้จะไดเดินทางไปทัศนศึกษา
ดูงาน สิ่งที่หวงใยคือการเดินทาง เพราะจํานวนคืนที่จะไป มันเยอะเพราะจะมี
ปญหาตางๆไมวาจะเปนการเขาหองน้ําในโครงการเหลานี้ และการเดินทางไปแตละ
เที่ยวใหไดเกิดความรู ไมวาทั้ง ๓ โครงการที่ไดกลาวอางไปแลวนี้ ไดดูจากเทศบาล

๒๙
อื่นที่เราไดไปศึกษาดูงานแลวถาดีเจาหนาที่ที่ควบคุมไป ก็ไปเรียนรูสิ่งนั้นกลับมา
ดูแลพัฒนาคนพิการของคุณที่เทศบาลเมืองบานไผ และ อสม.อันนี้ขอฝากไวตาม
โครงการนี้ครับทาน ขอเรียนถามและเห็นดูดวยทานจะทําโครงการใน ๓ โครงการ
ผมคงตองขออนุญาตทานประธานตอเลยนะครับ หนา ๙๑ ครับทาน
เรื่องคาครุภัณฑยานพาหนะขนสงบรรทุกดีเซลดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ที่จายเปนคา
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลดับเบิลแค็บขนาน ๑ตัน เครื่องสามลอปริมาณก็บอกถูก
ไมต่ํากวา ๒
,๔๐๐ลิตรซีซี จํานวน ๑ คัน เปนกะบะสําเร็จรูปผูโดยสารบอกวาเปน
ดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ราคารวมพรอมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสามิต จัดซื้อตาม
บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.๒๕๕๘(แผนพัฒนา ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
แกไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ ๖ หนา ๑๘ โครงการที่ ๗ เปนการ
เพิ่มเติม ผมเรียนชี้แจงตั้งแตชวงนั้นไปแลววาเทศบาลจะมีการจัดซื้อรถที่ผมกลาว
นั้นก็คือชี้ใหเห็นวาโครงการนี้เรามีการจัดซื้อรถกองสาธารณสุข ความเขาใจวาใน
เทศบัญญัติมีการจัดซื้ออยูในโครงการอันนี้เรียนใหทราบที่ผมไมไดอานใหฟงเพราะ
ทานประธานไดเบรกผมไวมันคนละเรื่องผมก็เลยตองเรียนชี้แจง ตอเลยนะครับ
๙๑-๙๒ เรื่องครุภัณฑศาสตรหรือการแพทยขออนุญาตอานเฉพาะหัวขอนะครับ
เปนโครงการจัดซื้อยูนิคทําฟน ๓๐๐
,๐๐๐ บาท คงจะเปนอุปกรณทําฟนตามใน
ระเบียบมันเยอะ คงไมอาน ขอเรียนถามวา ทานเบิกไปแลวจะตั้งตรงไหน ประชาชน
จะใชบริการไดอยางไร มีเจาหนาที่บุคคลกรการแพทยหรือเปลาครับ เพราะผม
ไมไดจบแพทยไมรูหรอกวาตองทําไรบาง แตผมทวงติงวาเมื่อซื้อมาแลวประชาชน
ไดใชงานหรือไม ขอบคุณครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ
รองนายกเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ในสวนของหนา ๘๔ ขอตอบไปเลยทั้ง ๓ โครงการเลยนะครับ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของการศึกษาดูงาน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และ อสม. ผูสูงอายุ ตอบ
ทีเดียวเลยนะครับ ทานคงจําไดเมื่อเดือน หรือ ๒ เดือนเศษที่ผานมา ทานสมาชิก
ทานผูบริหารและกองฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกองวิชาการเราก็พาคณะกรรมการ
ชุมชนกลุสตรีแมบานไปศึกษาดูงานทั้งหมดก็เปน ๓ ทิศ การไปแตละครั้งแตละเมือง
เราก็จะไป
ที่เราทํา MOU ในเรื่องตางๆ ก็ตองขอบคุณที่ทานชานล ไดกังวล กอนหนา
การศึกษาดูงานเรากลับมาก็จะมีแตบนวา เงินไมพอ แตเที่ยวนี้ไมมีนะครับ เสียดาย
ทานชานลติดภารกิจไมไดไปดวย ตองเรียนนะครับวาทั้ง ๓ โครงการนี้ที่เราจะไป
เปนการตั้งงบประมาณโครงการไว ก็อาจจะมีการเดินทางถาผานสภา ดูแลวนาจะ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ก็กรณีผานรางวันนี้นะครับ แตถาไมผานก็ไมไดไปนะ

๓๐
ครับทั้ง ๓ โครงการ สวนเรื่องรถนะครับ ที่จัดซื้อเปนรถแค็บ ๒ ตอน วัตถุในการ
จัดซื้อนะครับเราจะเอาไปใชที่ศูนยบริการรวมตลาด ๔ ซึ่งของเดิมเรามีรถจาก
โรงพยาบาลบานไผพรอมคนขับมาสนับสนุนภารกิจของศูนยตลาด ๔ ซึ่งมี
ผูรับบริการ ที่จะตองนอนโรงพยาบาล ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลบานไผไดขอรถพรอม
คนขับคืน ผมเองตองมาขอยืมรถกองคลังพรอมคนขับ ซึ่งทานก็ทราบดีนะครับวา
กองคลังมีภารกิจเยอะ แตตอนนี้ก็ตองขอไปชวยที่โนน สภาพรถก็ดูไมไดเลย ตอนนี้
ศูนยบริการสาธารณสุขเราเปนเชิงรุกนะครับเราตองมีการขนเวชภัณฑออกไป
ใหบริการประชาชน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบสวนใหญก็จะเปนในเขตเทศบาลเมือง
บานไผเรา ปรากฏวาตอนนี้ทางกองคลังก็จะขอรถคืน หรือกรณีรถคันนั้นทานก็
ทราบนะครับวามันสภาพย่ําแยขนานไหนอายุไมนอยกวา ๒๐ ปขึ้นไป ทําประกันซื้อ
วัสดุเครื่องมือแพทยอันนี้ก็จะนําไปไวที่ศูนยตลาด ๔ ศูนยบริการรวมนะครับซึ่งเรา
มีหองเรียบรอยแลวนะครับ เชิญแวะดูไดนะครับ สวนเรื่องแพทยชํานาญการ
เบื้องตนก็ตองขอสนับสนุนจากางโรงพยาบาลกอนแลวเราก็คงจะเปดกรอบในอัตรา
ตอไป ตองยอมรับนะครับเราคงไมเอาเรื่องเสริมความงามคงเปนเรื่องของการรักษา
เพราะตอนนี้เรามีโครงการรองรับตลาด ๔ อยู บุคลากรตองมีแนนอนครับ แตคงจะ
หายากนิดหนึ่งนะครับ ชวงนี้ก็คงตองใชบุคคลากรทางโรงพยาบาลบานไผกอนเรียน
ใหทานสมาชิกไดทราบตามนี้นะครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 82 ถึง หนาที่ 85 งานโรงพยาบาล
ประธานสภาเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 2,511,400 บาท
(สองลานหาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) มีสมาชิกทานใด
จะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 85 ถึง หนาที่ 87 งานบริการสาธารณสุข
ประธานสภาเทศบาล และงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขฯ) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
544,000 บาท (หาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน) มีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 87 ถึง หนาที่ 95 งานศูนยบริการ
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
3,899,300 บาท (สามลานแปดแสนเกาหมื่นเกาพันสามรอยบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
ไมมี-

๓๑
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 96 เปนรายงานรายละเอียดประมาณ
ประธานสภาเทศบาล การรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในแผนงานที่ 5. แผนงานสังคมสงเคราะห ซึ่งมี อยู 1 งาน คือ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 810
,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 97 ถึง หนาที่ 104 เปนรายงานรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในแผนงานที่ 6. แผนงานเคหะและชุมชน ซึ่งมี
4 งาน ประกอบดวย
1. งานไฟฟาถนน (กองชาง)
2. งานสวนสาธารณะ (กองชาง)
3. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(กองชาง,กองสาธารณสุขฯ)
4. งานบําบัดน้ําเสีย (กองชาง)
โดยขอเริ่มจากหนาที่ 97 ถึง หนาที่ 99 งานไฟฟาถนน
(กองชาง)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 13,421,900 บาท
(สิบสามลานสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญคะ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนา๙๙ นะครับ
เงินอุดหนุนสวนราชการขยายเขตไฟฟาตั้งไวที่ ๕๐๐
,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
บานไผแจงรายละเอียดกิจกรรมของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเมื่อดําเนินการอื่นๆตาม
แผนงบประมาณ ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ตามยุทธศาสตรที่๔ หนา๔๓ โครงการ
๑๐ เงินอุดหนุนคาขยายเขตประปาในเขตเทศบาลประปาอําเภอบานไผแจง
รายละเอียดของรัฐอุดหนุนแผนพัฒนา ๓ ป
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร
ที่ ๔ หนา ๔๒ โครงการที๙่ จํานวน ๑๕๐
,๐๐๐ บาท ผมไดติดตามเขตขยาย
ประปาโดยเฉพาะชุมชนยิ่งยง ที่ไดรับการปฏิบัติกอสรางขยายเขตไปแลว
โดยเฉพาะยิ่งยงซอย ๖ ทราบขาววาเสร็จแลว แตผมไดรับการรองเรียนยิ่งยงซอย
๗
,๘ วาเมื่อไหรจะมาทํา ฝากทานทั้ง ๒ โครงการ ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ เศษๆ ถา
จําไมผิด ขอทวงติงนิดหนึ่ง แผน ๓ ป ขอใหทานแกไข ในเรื่องงบประปาและไฟฟา

๓๒
แผนพัฒนาเทศบาลสามป หนา ๓-๒ ขอใหทานไดไปแกไขผมเทียวกับงบประมาณ
ป 25๕๗,25๕๘,25๕๙ การขยายเขตโครงการที่ ๙ โครงการขยายเขตประปา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งไว ๕๐๐
,๐๐๐ บาท ป 25๕๙ ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ป 25๕๘
ตั้งไว ๑๕๐
,๐๐๐ บาท ป 25๕๗ ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท ป 25๕๙ อยูหนา ๙๖
ทานดูนะครับ ป 25๕๘ อยูหนา ๙๗ และป 25๕๗ อยูหนา ๑๐๙ การขยายเขต
โครงการไฟฟาป 25๖๐ นี้ เปนแผนผังที่ทานตั้งไว ๕๐๐
,๐๐๐ บาท ป 25๕๙
หนา ๙๖ ทานตั้ง ๓๐๐
,๐๐๐ บาท ป 25๕๗ ทานตั้งหนา ๙๙ ทานบอกวา
๕๐๐
,๐๐๐ บาท ตั้งแค ๓๐๐,๐๐๐ ครับ ป 25๕๗ หนา ๑๐๙ (ป 255๗
๕๐๐๐๐๐ บาท แตตั้งแค ๓๐๐
,๐๐๐ บาท) รบกวนแกไขใหถูกตองตามเทศ
บัญญัติ สวนโครงการอื่นคงไมทวงติงทาน ขอคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 99 ถึง หนาที่ 101 งานสวนสาธารณะ
ประธานสภาเทศบาล (กองชาง) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 4,329,600 บาท
(สี่ลานสามแสนสองหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายในสวนนี้หรือไม
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนางบลงทุนคาครุภัณฑ
และยานงานพาหนะโครงการซื้อรถยนตบรรทุกขนาน ๒ ตัน ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน
รายละเอียด ดังนี้ รถยนตบรรทุกขนาน ๓ ตัน ๖ ลอปริมาณกระบอกฉีดไมต่ํากวา
๓
,๐๐๐ ซีซี น้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๕,๐๐๐กิโลกรัม พรอมกระบะและ
เครื่องปรับอากาศซื้อตามบัญชีมาตรฐานะครุภัณฑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามป พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ แกไขเปลี่ยนตามยุทธศาสตรที่ ๗ โครงการที่
๔ เรื่องของยานพาหนะเปนสิ่งที่จําเปนผมเห็นดวยถาทานจะซื้อแลวรถประเภทนี้ได
ใชงานแนนอน การเติบโตของตนไมในหนาฝนมันจะเปนทุกพื้นที่ในชุมชนทั้ง ๓๙
ชุมชน อยากใหทานซื้อรถใหเกิดประโยชนสูงสุดแลวตองออกไปดูแลพี่นองประชาชน
ทั้ง ๓๙ ชุมชน ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 101 ถึง หนาที่ 109 งานกําจัดขยะมูลฝอย
ประธานสภาเทศบาล และสิ่งปฏิกูล (กองชาง,กองสาธารณสุขฯ) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
19,173,400 บาท (สิบเกาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญ
คุณชานลคะ
นายชานล ธรนะพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนา ๑๐๓ ครับทาน
ประธาน
เรื่องการจางเหมาบริการตางๆกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตั้ง

๓๓
งบประมาณไว ๑๐
,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ตั้งไวคาคนงานบุคคลภายนอก คาทําเนียม
ตางๆ คารถโดยสาร คาเย็บปกหนังสือ คาจางเหมาบริการตางๆ ที่ทางประปา
คาจางแรงงาน อุปกรณสงิ่ ของตางๆและจางเหมาบริภารกิจที่เกี่ยวกับกอง
สาธารณสุขจัดขึ้นถนนทางเทาทําความสะอาดตลาด และคาตอบแทนผูควบคุม
ที่ตองเรียนถามป 25๕๙ ตั้งงบประมาณไวที่ ๕
,๙๐๐,๐๐๐ บาท แตปนี้ตั้งเปน
๑๐
,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันมีสวนตางอยูที่ ๑,๒๗๒,๘๐๐ บาท เนื้อหาเดียวกันสาระ
เดียวกันในงบประมาณป ๕๙ ผมมองวาในงบประมาณนี้มันใชจายในสํานักงานเปน
หลักคาบุคลากรถาเปรียบเทียบเจาหนาบุคลากรที่มีอยูแลว บุคลากรตองเพิ่มขึ้น
หลายคนเพื่อในอยูในงบประมาณ ๑
,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาแรงวันละ ๓๐๐ บาทตอคน
เดือนก็ ๙
,๐๐๐ บาท สวนตางทานหารพนักงานไดเพิ่ม ๒ คน ที่ผมถามเพราะเห็น
งบประมาณมากกวาปที่ ๑
,๒๐๐,๐๐๐ บาทเนื้อหาที่ผมอานเปนเนื้อหาเดียวกันกับ
ปงบประมาณ ป25๕๙ ที่นี้ทานเพิ่มขึ้นมาผมไมเขาใจวาทําไมคาวัสดุอุปกรณที่ผม
อานในชวงเชานั้นและทานนายกและคณะผูบริหารยังไมไดใหคําตอบ การจางแตละ
กองมันมีเงินเพิ่มขึ้นมา ผมเลยตองถามครับทาน ถาจะจางคนทานตองประกาศให
ชัดเจนในการประกาศรับ พนักงานทําความสะอาด ถาไดคนทําความสะอาดมาอยาง
ตั้งใจบางคนอาจคิดวาเปนงานต่ําแตจริงๆไมใชครับมันเปนงานที่มีเกียรเพราะบางคน
เปนคนทําสกปรก แตเขาเปนคนทําความสะอาด ที่ผมอานนี้ผมตั้งของสังเกตถาทาน
เพิ่มพนักงานทานบอกเลยครับวาจะมีการจัดตั้งงบประมาณไมใชรับหูรับตาจาง
พนักงาน ถาทานจะจางพนักงานเพิ่มในสวนของการศึกษาทานตองใหรายละเอียด
กับผมในการที่ผมสอบถามเพื่อความกระจางใหพี่นองประชาชนใหทราบนะครับ
รียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ เ
รองนายกเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานครับคุณชานล เรื่อง
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งงานบริการ๗
,๑๗๒,๘๐๐ บาท เรียนทานประธานอยางนี้นะ
ครับ ในสวนของสาธารณสุขที่ตั้งไวสวนใหญก็เนนหนักในเรื่องของการจางเหมา
บริการ สังเกตไดวาตอนนี้ถนนทุกสายสะอาดจนกระทั้งวาเราไดรับรางวัลหลาย
รางวัลในเรื่องความสะอาดทั้งระดับภาค สวนหนึ่งก็มาจากคาแรงที่ปรับขึ้น จากเดิม
คาแรงจางเหมาบริการอยูที่ ๖
,๖๐๐ บาท ไดปรับมาเปน ๗,๒๐๐ บาท ในปจจุบัน
สวนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นก็จะมี ในสวนของคาเบี้ยประกันภัย และสวนตางๆรวมไปถึง
คากิจกรรมตางๆพิเศษ กรณีที่หลายทานทราบนะครับก็คือการทํางานในเรื่องทํา
ความสะอาดเรามีคาลวงเวลาคารายละเอียดตางๆที่คาบริหารจัดการ รวมทั้งคา
จัดการสิ่งปฏิกูลตางๆ กอนที่จะไปถึงไซนขยะ เพราะฉะนั้นงบประมาณตรงนี้ที่
เพิ่มเติมเขามาเพราะภาวะจําเปนในสวนของปริมาณของขยะมากขึ้น เพราะเรามีขยะ
สะสมรวมทั้งอปท.ตางๆ วันหนึ่งรวม ๔๐ ตัน ซึ่งกอนหนานี้บุคคลากรเราก็ไมพอเรา

๓๔
พยายามเบียดเสียดใหเพิ่มมากขึ้นแมกระทั้งคนทายรถขยะก็ตองเพิ่มขึ้น งบประมาณ
ที่ตั้งไวก็กราบเรียนนะครับจริงๆเคยเรียนนอกรอบกับทานสมาชิกเมื่อสัปดาหที่แลวก็
ยังยืนยันขอมูลเดิมนะครับ วามันเปนอยางนั้นจริงๆรายละเอียดตามที่ทานเห็น
นะครับ เราชี้แจงกันไดในเรื่องจางเหมาบริการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนื่องจากมีการ
ปรับคาแรงและเพิ่มคนงาน ขออนุญาตชี้แจงครับขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 109 ถึง หนาที่ 110 งานบําบัดน้ําเสีย
ประธานสภาเทศบาล (กองชาง) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,810,200 บาท
(หนึ่งลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองรอยบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 110 ถึง หนาที่ 116 เปนรายงาน
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พุทธศักราช
2560 ในแผนงานที่ 7. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ซึ่งมี
2 งาน ประกอบดวย
1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
(กองสวัสดิการสังคม)
2. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
(กองสวัสดิการสังคม)
โดยขอเริ่มจากหนาที่
110 ถึง หนาที่ 112 งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 3
,403,700 บาท (สามลานสี่แสน
สามพันเจ็ดรอยบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 113 ถึง หนาที่ 116 งานสงเสริมและ
ประธานสภาเทศบาล สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) ตั้งงบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้น 3,800,000 บาท (สามลานแปดแสนบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญคุณสงศักดิ์ คะ
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ เ
รียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนา ๑๑๔ โครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาศึกษาดูงานมีขอสังเกตครับ ในปงบประมาณป ๕๙ ตั้ง
งบประมาณไว๓๐๐
,๐๐๐แตปนี้ตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยากฟงคําชี้แจงจาก
คณะผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ ขอบคุณครับ

๓๕
นายนิวัฒน ปลั่งศิริ เ
รียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ในสวนของหนา๑๑๔
ที่มีทานสมาชิกสอบถาม วาโครงการฝกอบรมและพัฒนาศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียดตามเนื้อความของทานสมาชิกทําไมเปน ๑
,๗๐๐,๐๐๐บาท ขอเรียน
นะครับวางบประมาณของป ๕๙ เราตั้งไวอยูที่กองวิชาการในเรื่องดานการศึกษาดู
งานของประธานชุมชน กลุมสตรีแมบานคณะกรรมการชุมชน ครั้งนี้เรากลับมาตั้งไว
ที่กองสวัสดิการก็เปนการโอนงบประมาณมาตั้งจาย สําหรับกองสวัสดิการตัวเลข
เดิมนะครับตั้งไวงบที่ ๒๐๐
,๐๐๐ บาทโอนขามกองมาอีก๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ให
กองวิชาการเปนผูรับผิดชอบโครงการดังกลาวที่ทานสมาชิกถานํามาอภิปรายเมื่อ
สักครูครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 117 ถึง หนาที่ 119 เปนรายงาน
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแผนงานที่ 8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ซึ่งมี
2 งาน ประกอบดวย
1. งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)
2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (กองการศึกษา)
โดยขอเริ่มจากหนาที่ 117 ถึงหนาที่ 118 งานกีฬาและนันทนาการ
(กองการศึกษา)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 550,000 บาท
(หาแสนหาหมื่นบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม
ขอเชิญ
คุณชานล คะ
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนาที๑่ ๑๘ ศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่นในเรื่องหมวดคาใชซอยรายจายเกี่ยวกับคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการราชงานประเพณีวัฒนธรรม ๑
,๒๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๑ งานวันปใหม จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๒ งานวันสงกรานต ๔๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๓ งานลอยกระทง จํานวน ๔๐๐
,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๔ จัดงานแหเทียนพรรษา ๑๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่ ๕ จัดงานบุญกุมขาวใหญ ๕๐,๐๐๐ บาท
งานงบประมาณแผน ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตรที่ ๗

๓๖
หนา ๓-๓๖ โครงการที๙่ ผมเรียนทานประธานอยางนี้นะครับในโครงการที่จัด
งานวันสงกรานตซึ่งในป 25๕๙ ทางเทศบาลไดจัดงบประมาณเพื่อสงเสริมการจัด
ขบวนแหใหกับชุมชน ๓ ชุมชนตอ ๖
,๐๐๐ บาท รวม ๓๙ ชุมชน เปนเงิน
๗๘
,๐๐๐ บาท ประชาชนหลายชุมชนถามไมมีงบหรือ ผมบอกวามีงบอยูในป ๕๙ มี
งบประมาณ อยู ๖๐๐
,๐๐๐ บาท มีเงินงบประมาณตั้ง ๖๐๐ ,๐๐๐ บาทแตทําไมให
๓ ชุมชน ตอเงิน ๖๐๐๐ บาท ผมขอเรียนในที่ประชุมอยางนี้ ๖๐๐
,๐๐๐ บาท
หักชุมชนละ ๘
,๐๐๐ บาท ๓๙ ชุมชน ยอดที่เหลืออยูที่๕๒๖ ,๐๐๐ บาท แตปนี้ตัด
อยูที่ ๔๕๐
,๐๐๐ บาท ก็มีขบวนแหในวันสงกรานตถามวากังวนหรือไม แตละชุมชน
โดยวิธีการใชเงินอยางไรที่เราจะอุดหนุนใหกับชุมชนในการจัดขบวนแหโดย
งบประมาณที่ถูกตอง และเหมาะสมขอเรียนวาเราถูกตั้งคําถามจากชาวบานทั้ง ๓๙
ชุมชนวาทําไมไดนอย แคนี้คาแตงตัวก็ยังไมพอ สิ่งเหลานี้คํานวณแลวตาม
งบประมาณที่ต้งั ทําอยางไร ทําใหถูกตองตามระเบียบเบิกจายงบประมาณ และ
ชุมชนสามารถไปแตงตัวไดจัดขบวนแหได ขบวนแหมีแตรถพี่นองประชาชนมี
สวนรวมเปนขบวน อันนี้ขอนําเรียนทานผูบริหารนะครับฝากทานผูบริหารดวย ทํา
โครงการที่ผมกลาวทั้งหมดฝากทานดวยขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 118 ถึง หนาที่ 119 งานศาสนาวัฒนธรรม
ประธานสภาเทศบาล ทองถิ่น (กองการศึกษา) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1 ,750,000 บาท
(หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 120 ถึง หนาที่ 126 เปนรายงาน
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พุทธศักราช
2560 ในแผนงานที่ 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ซึ่งมี
2 งาน ประกอบดวย
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
2. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (กองชาง)
โดยขอเริ่มจากหนาที่
120 ถึง หนาที่ 122 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและโยธา (กองชาง)
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
2
,511,200 บาท (สองลานหาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม ขอเชิญ........................คะ
ไมมี
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 122 ถึง หนาที่ 126 งานกอสรางโครงสราง
ประธานสภาเทศบาล พื้นฐาน (กองชาง) ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 8,462,000 บาท

๓๗
(แปดลานสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
ในสวนนี้หรือไม ขอเชิญ
คุณชานล คะ
นายชานล ธรนะพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ไมไดจะทวงนะครับ
เพียงแตหนาที่๑๒๖
มีโครงการถนน กศร ทอระบายน้ําที่ชํารุด ซอยยิ่งยง ซอย ๘
จํานวน ๒๗๐
,๐๐๐ บาท เรียนอยางนี้นะครับวาซอย ๘ ผมคาดหวังไววาการขยาย
เขตประปาให ขยายกอนหรือวาจะตั้งโครงการกอนฝากทานผูบริหารดวยนะครับ
นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน เรื่องโครงสรางพื้นฐาน
ทางคณะผูบริหารทําดานงบประมาณมาของป ๖๐ ที่ทานสมาชิกไดอภิปรายมา
ตั้งแตปแรกๆในป ๕๙เราไดงบประมาณมา๓๗
, ๐๐๐,๐๐๐ บาท คือการทํา
โครงสรางพื้นฐานที่ทางผูบริหารไดแจกแจงมาแตละเขต ใหทานสมาชิกดูความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชน โครงสรางพื้นฐานทั้งหมดใหทางสมาชิกเปนผู
กลั่นกรอง ถามีโอกาสมันตกหลนหายก็ตองขอโทษทานสมาชิกดวยนะครับเรื่อง
โครงสรางพื้นฐาน ขออนุญาตพัฒนาตอนะครับแตตอนนีผ้ ูบริหารแจงใหทานสมาชิก
ประมาณ ๘๔๐
,๐๐๐ เศษๆ แตทานไมตองเปนหวงวาจะเปนการทําแลวทําอีก
นะครับคณะนี้ไมมีนะครับ จะทําอะไรกอนเราตองวางแผนจะไมมีทําแลวขุด ทําแลว
ตองขอขอบคุณทานสมาชิกชานลที่เปนหวงประชาชน คณะผูบริหาร
ขุดไมมีนะครับ
จะดําเนินการตามแบบแผนครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 126 ถึงหนาที่ 128 เปนรายงานรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ในแผนงานที่ 10. แผนงานการพาณิชย ซึ่งมี 1 งาน คือ
งานโรงฆาสัตว (กองสาธารณสุขฯ) โดยเริ่มจากหนาที่ 126 ถึง
หนาที่
128 ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 966,600 บาท
(เกาแสนหกหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
ในสวนนี้หรือไม
-ไมมีนางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปตั้งแตหนาที่ 128 ถึงหนาที่ 136 เปนรายงานรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในแผนงานที่ 11. แผนงานงบกลาง ซึ่งมี 1 งาน
คือ งบกลาง (สํานักปลัดเทศบาล)
โดยเริ่มจากหนาที่ 128 ถึง หนาที่ 136
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 51
,848,800 บาท (หาสิบเอ็ดลานแปดแสน

๓๘
สี่หมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวนนี้
หรือไม
-ไมมีนายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน มีขอสงสัยในเรื่องการ
ใชจายของ สปสช.ป พ.ศ.๒๕๕๙ งบประมาณ ๑
,๓๐๐,๐๐๐ บาท ปนี้ตั้งงบไว
๘
,๐๐๐,๐๐๐กวา อยากเรียนถามวาตั้งไว๒,๐๘๙,๘๐๐ บาท ปที่แลวตั้งไว
๑
,๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเปนเปอรเซ็นต ๕๐ % ผมสอบถามไปยังเจาหนาที่แลวเปน
ชวยโรงเรียนและวัดอยากทราบวาชวยวัดเทาไร โรงเรียนเทาไรอันนี้เราก็ชวยอยูแลว
ถาโครงการนี้นําไปชวยอีกจะซ้ํากันหรือไมผมเห็นดวยกับโครงการ ๓๐๐
,๐๐๐ บาท
ตามที่ตั้งไวในป 25๕๙ และในป 25๖๐ ก็ตองไวเชนเดียวกัน ขอความกรุณาชี้แจง
ใหรับทราบดวย ขอบคุณครับ
นายนิวัฒน ปลังศิริ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานหนา ๑๓๔ นะครับ จากที่
รองนายกเทศบาล
ทานสมาชิกเรียนถามเรื่องงบ สปสช.นะครับที่ทางเทศบาลจายสมทบ จากเดิมที่ทาน
สมาชิกไดอภิปรายไวท๑ี่
,๓๙๓,๑๐๐ บาท ๑๐ คูณดวย ๔๕ ตอ ๑ ประชากรที่เรา
สนับสนุนจาก สปสช. ครั้งที่แลวเราสมทบไป๑๐๐
% รวมยอดเสร็จก็ ๒,๐๐๐,๐๐๐
กวาบาท ขอเรียนวางบประมาณที่เราเพิ่มเติมก็เรียนทานสมาชิกนะครับในสวนของ
อสม.ที่เราสนับสนุนชุมชนละ ๗
,๕๐๐ บาท คูณดวย ๓๙ ชุมชนยอดเงินก็ตกเปน
๓๐๐
,๐๐๐เศษบาท ที่ทานบอกวาอุดหนุนวัดและโรงเรียนอันนั้นเปนเรื่องของ
กิจกรรมดานศาสนาไมไดเกี่ยวในเรื่องของสุขภาพ จริงๆที่เราสนับสนุนเปนเรื่องของ
สุขภาพภาวะเสี่ยงในกลุมของโรคตางๆ ขณะนี้เราก็มีชมรมที่ตั้งขึ้นมาใหมนะครับ ไม
วาจะเปนชมรมผูประกอบการอาหารทั้งตลาด ๑ ๒ ๓ และก็ชมรมผูประกอบการ
รานอาหาร เราตองดึงเขามาในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติทั้งหมดเพราะทุก
วันนี้เปนนโยบายของทางรัฐบาลในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ เพราะฉะนั้นเราตอง
ขยายผลไปทุกองคกรที่อยูในเขตเทศบาลไมวาจะเปนชมรมแอรบิคตางๆไมวาจะเปน
ทั้ง ๓๙ ชุมชน ที่เราไดจัดสรรงบประมาณไปให เราก็ใชจายอยางเต็มที่และคุมคา ที่
สมาชิกหลายทานก็ออกมาไปดวยกันก็มีการตอยอดขยายผลเรามีการบริหารจัดการ
ในทุกๆดาน เพราะฉะนั้นเรื่องความเปนอยูดานสุขภาพเราเอาใจใส คณะผูบริหาร
และสมาชิกชวยกันอยางเต็มที่ก็ไมไดมีอะไรมากเกินเลย อยางที่เรียนใหทราบวามันมี
ความจําเปนที่เราจะตองขยายผลในสวนนี้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพลานามัย
โดยเฉพาะตอนนี้เรากําลังจะยกเมืองเราเปนเมืองอาหารสะอาดรสชาติอรอย ตอนนี้

๓๙
ตลาด ๒ ก็จะเสร็จแลว ตลาดไนทก็จะเสร็จแลวทั้งหมดนี้ก็จะเปนชมรม
ผูประกอบการอาหารทั้งหมดเราก็จะเชิญเขามาอบรม และก็มอบความรูตอไปก็จะ
เปนเรื่องของสุขอนามัยมีผากันเปอน มีหมวก มีระบบกองทุนใหเขาจะไดเปน
หลักประกันใหผูคาผูขาย ฉะนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนนะครับที่ในการตั้งงบประมาณใน
ครั้งนี้นะครับ ขอบคุณ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
เมื่อจบสวนที่ 2 แลว ดิฉันขอตอในสวนที่ 3 งบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจายเฉพาะการ งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองบานไผ ประจําปงบประมาณพุทธศักราช
2560
ซึ่งเริ่มจากหนาที่
137 ถึง หนาที่ 143 ตั้งงบประมาณรายรับไว
15,520,500 บาท (สิบหาลานหาแสนสองหมื่นหารอยบาทถวน)
ประมาณการรายจาย
13,992,450 บาท (สิบสามลานเกาแสน
เกาหมื่นสองพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด
จะอภิปรายรายจายของสถานธนานุบาลหรือไม ขอเชิญ คุณชานลคะ
นายชานล ธนะะพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธาน ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน หนาที่ ๑๔๒ นะครับมีขอ
สงสัยในงบรายจายอื่นๆ นะครับ ๕
,๕๕๖,๒๐๐ บาท และสวนอื่นๆคาใชจายหมวด
บริการ ๕๖
,๒๐๐ บาท เงินตัวนี้บํารุงทองถิ่น ๓๐% ทั้งหมด จายใหทางเทศบาล
บานไผใหเปนโบนัส รวมถึงอื่นๆทั้งจายที่ ๓๐
% ของกําไลสุทธิ ตั้งจายจากกําไรสุทธิ
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ การดําเนินการของสถานธนานุบาล ๕๐
% จํานวนเงิน
๒
,๗๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมดสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผมีเงินหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาลที่ตั้งรายจายไว ๕๐
% ของกําไลสุทธิ ตั้งจายไวที่กําไลสุทธิป พ.ศ.
๒๕๕๙
เปนเงินรางวัล ๒๐%สําหรับจายใหเจาหนาที่พนักงานสถานธนานุบาลและ
พนักงานกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดตั้งไวที่ ๒๐
% ของกําไรสุทธิ
ตั้งจายกําไรสุทธิพ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑
,๑๐๐,๐๐๐บาท กลับมาที่เงินบํารุงทองถิ่น
๓๐
% ทั้งหมด จายใหทางเทศบาลบานไผ ๓๐% ของกําไรสุทธิ ตั้งจายจากกําไร
สุทธิป พ.ศ. ๒๕๕๘
ทานครับยอนหลังไปตั้ง ๒ ป ยอด ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาทแตวา
คุณดําเนินการตามสถานธนานุบาลนั้น ๕๐
% ทานคิดหลักสุทธิป พ.ศ.๒๕๕๘ เงิน
กําเหน็ดรางวัลทานคิดกําไรสุทธิ ป๒๕๕๙ กําไรมีทั้งป 25๕๘ และ 25๕๙ ไม
ชัดเจน มีการจัดงบประมาณกันอยางไร ผมอานแลวที่ผมสงสัยเพราะปพ.ศ.เปนป
25๕๘ และ 25๕๙ และอีกโครงการเปน พ.ศ.๒๕๑๙ ๓ ป รวมกันมา
งบประมาณเปนยอด ๕
,๕๖๒,๒๐๐ บาท ผมสงสัยทานประมาณการอยางไร
ในระบบที่ผมทราบการทํางานตั้งแต ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ถึงมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
ทานไมไดระบุกําไลสุทธิ เอาแตยอดรวมดอกเบี้ยรับจํานําแตผมไมอานนะครับ ยอด

๔๐
รวม ๖
,๙๗๘,58๙ บาท หลุด ๑,๒๒๘๘๐ บาท รายจาย ๔,๑๔๗,๖๓.๑ บาท
ทานไมมีกําไรสุทธิ ทานสามารถทําไดเทศบัญญัติแปรเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน ผม
อานแลวสงสัยกําไรสุทธิของป ๕๘ และป ๕๙ ขอใหทานชี้แจงดวยครับวาทานใช
ตรงไหนในการจัดงบประมาณ แตความเขาใจของผมมันตองเปนป พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งหมด ไมใชมี ๕๘ และ ๕๙ งบนี้รางนี้ถูกแลวทานตองสงรายงานจังหวัด แตทาน
ใหผมอานเรียนนะครับประโยคหลายประโยคหลายโครงการมันไมผานเลยทวงติง
ทานผมถือวาผมทําหนาที่ใหทานสวนหนึ่งในการตามโครงการตางๆที่จะออกไปใน
การใชงบประมาณ ทานทําใหสมาชิกอานแลวก็เห็นดีดวยสวนไหนที่ใชงบประมาณ
ตองมีการตั้งกระทูถามเปนเรื่องปกติของสมาชิกที่ตองทําหนาที่ขอเรียนแคนี้แลวให
ทานตอบคําถามที่ไดเรียนถามทาน ขอบคุณครับ
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศบาล
ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทานขออนุญาตใหคุณสุวัฒน
เทาใหม ที่เปนผูจัดการสถานธนานุบาลเมืองบานไผไดชี้แจง กรณีผิดพลาดอยางไร
คุณสุวัฒน เทาใหม อาจจะไดชี้แจงเพิ่มเติม สวนที่เปนขอทวงติงที่เปนประโยชนก็รับ
ไปพิจารณา ขออนุญาตทานประธานครับ
นายสุวัฒน เทาใหม
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ผจก.สถานธนานุบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน สําหรับขอทวงติง
ของทานสมาชิกนะครับ เงินงบบํารุงทองถิ่น ๓๐
% กําไลสุทธิที่จา ยจาก ป พ.ศ.
๒๕๕๘ ผมขออนุญาตวาพิมพตัวเลขผิดนะครับทาน เปนป พ.ศ ๒๕๕๙ นะครับ
เงินบํารุงทองถิ่น ๓๐
% ครับเปน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ตัวเลขผิดขออนุญาตแกไข
ตัวเลขนะครับ สวนที่ทานถามวากําไลผมขออนุญาตรวม ๓ ปเลยนะครับ กําไรสุทธิ
ของโรงรับจํานํา ป 25๕๖ จํานวนเงิน ๔
,๖๑๐,๓๓๒.๔๙ บาท ป 25๕๗
กําไรสุทธิ ๓
,๙๙๘,๕๐๙.๙๑ บาท ป 25๕๘ กําไรสุทธิ จํานวน
๔
,๖๘๑,๕๒๖.๒๑ บาท
นายชานล ธนระพีโชติ
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขอบคุณครับทาน
ประธานสิ่งที่ผมทวงติงทานจะไดทําใหมันถูกในขอความตางๆนี้มันถูกตองความ
เขาใจของเราก็ถูกตอง ที่ทวงติงเพราะผมอานแลวทําใหผมสับสน ก็ตองถามเพื่อให
เกิดความชัดเจนการจัดสรางงบเทศบัญญัติที่จะตองใชเงิน ๒๓๓
,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ทวงติง เพราะเปนงบประมาณที่มาก ที่ที่ทวงติงที่พูดไปผมเชื่อวาอันไหนที่เปน
ประโยชนทานจะยินดีปฏิบัติหรือไมก็ไมเปนไร ผูอํานวยการกองฝายจะแกไขที่ผม
เสนอทวงติงใหในวาระตอไป ทาตรวจสอบใหมันชัดเจนถาการเงินวิ่งก็แสดงวาทาน

๔๑
ใชงานเงินตรงนี้ออกไปมันเปนงบประมาณทั้งหมดครับถาแกไขก็ตองมาแกทั้งหมด
เอกสารทั้งหมดตองทําใหมทั้งหมดมันก็เปนคาใชจายที่เราเสียไปโดยที่ไมมีผล
นะครับผมเรียนไว วันนี้ ผมอาจเปนคนที่ถามเงินงบประมาณที่มันเปนตัวเลขที่เยอะ
ผมตองเรียนชี้แจงวาผมทําหนาที่ ที่ทําใหเกิดความโปรงใส โดยเฉพาะทานนายกฯ
คณะผูบริหารทานไดแถลงแลววาการทํางานตองมีการตรวจสอบมีความโปรงใสใน
การทําคาใชจายสามารถตรวจสอบไดไมวาจะเปนภาคเอกชนหรือสมาชิกสภา
เทศบาลที่อยูในสภาแหงนี้ ที่สามารถตรวจสอบได ผมเรียนดวยความเคารพก็ขอให
ทานพิจารณา ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ในสวนหนาที่ 144 ถึง หนาที่ 181 เปนการแจงตัวเลข
ประธานสภาเทศบาล แตละแผนงานทั้ง 11 แผนงาน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณพุทธศักราช
2560 มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด
จะอภิปรายหรือไม
-ไมมีนายนิวัฒน ปลั่งศิริ
ขออนุญาตทานประธาน และที่ประชุมนะครับ ขณะนี้ในที่ประชุมเปน
รองนายกเทศบาล ชวงสุดทายแลวในเรื่องของการขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปพ.ศ. ๒๕๖๐ในระเบียบวาระที่ ๑ ถารับหลักการ มีสมาชิกถามกรณี
ในวาระที๑่ ถารับหลักการมีทานสมาชิกหลายทานไดอภิปรายไวหลายโครงการเปน
ประโยชนสําหรับทองถิ่นของเรา ขอเรียนนะครับวาทั้งหมดรางเทศบัญญัติป ๖๐
เปนรางรางเดียวนะครับเปนงบประมาณประจําป กรณีที่ลงมติรางเทศบัญญัติถาจะ
รับรางก็ตองรับรางทั้งหมด หรือถาไมรับก็ไมรับทั้งหมด ถาไมรับรางก็แสดงวาตก
ทั้งหมดที่ประชุมกันมาทั้งวันก็ไมมีประโยชน แตถามีบางโครงการที่ทานยังไมแนใจ
เราก็ยังมีการประชุมในระเบียบวาระที่ ๒ ไมนอยกวา ๓ วันเพื่อจะใหคณะกรรมการ
ไดตรวจสอบ ถาดูแลวโครงการไหนไมมีประโยชนก็ขอแปรญัตติ เพื่อนําไปสูการ
อภิปรายในวาระที่ ๒ กอนที่จะลงวาระที่ ๓ ลงมติ ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เกิด
วันนี้เสียงขางมากไมรับรางทานประธานสภาก็ตองนําเสนอทานผูวาราชการจังหวัด
ทางจังหวัดก็จะตั้งกรรมการ ๓ ฝาย ประกอบดวยฝายบริหาร ฝายสมาชิกและก็ฝาย
จังหวัด ก็จะดูวาทําไมเทศบัญญัติไมผานก็จะมีการนําสูสภาอีกรอบหนึ่ง ถาเขาสภา
ในรอบที่ ๒ ยังไมผานอีกโดยที่วางบประมาณก็ถูกตองหมดตรวจสอบไดตาม
ระเบียบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นวาดวยกรณีงบประมาณไมผาน
สภาถึง ๒ ครั้งก็จะไปสูดุลพินิจของสวนกลางกระทรวงมหาดไทย ทางมหาดไทย
อาจจะเห็นชอบมีตัวอยางที่ชนบทก็มีการยุบสภา ขอเรียนนะครับเปนความรู
เล็กๆ นอย ๆจากผมเอง กรณียุบสภาก็ใชงบประมาณของป ๕๙ ในสวนคาตอบแทน

๔๒
เงินเดือนก็คงไมมีโครงการตางๆ สรางพื้นฐาน สิ่งปลูกสรางก็ไมมี ขอเรียนทําความ
เขาใจ ขอคุณครับ
นายชานล ธนระพีโชติ ขออนุญาตทานประธานผมขอทวงที่ผมพูดไวทายๆเรื่องการตั้ง
สมาชิกเทศบาล คณะกรรมการแปรรางเทศบัญญัติแทนทานจําลอง ทศทิศ ซึ่งทานบอกไววาในวาระ
ทายนี้ทานจะเสนอการจัดตั้งกรรมการแทนผูที่เสียชีวิตไปแลวขอโหวต
คณะกรรมการกอนนะครับ ผมขออนุญาตทวงกอนขอบคุณครับ
นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน เรียนทานประธานครับ ผมขอเสนอใหบันทึกดวยวาใครรับราง
สมาชิกเทศบาล
เทศบัญญัติบาง และใครไมรับรางเทศบัญญัติครับ ขอบคุณครับ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
เมื่อทานสมาชิกไดอภิปรายงบประมาณในแตละสวนจนครบ
ประธานสภาเทศบาล และพอสมควรแลว ขอเสนอแนะตาง ๆ ของทานสมาชิก ทางผูบริหาร
จะไดรับและนําไปแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ในการลงมติ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ .ศ. 2560 ในวาระที่ 1 กรุณายกมือขึ้นคะ จํานวน ๗ ทาน
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 1 กรุณายกมือขึ้นคะ จํานวน ๘ ทาน
สมาชิกทานใดไมออกเสียงรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ .ศ. 2560 ในวาระที่ 1 กรุณายกมือขึ้นคะ จํานวน ๑ ทาน
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ จํานวน 8 คน เปนเอกฉันท
(เห็นชอบ จํานวน 7 คน/ไมออกเสียง จํานวน 1 คน)
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
เมื่อที่ประชุมมีมติรับรางหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายแลว ตามขอ 45 วรรค 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ความวา “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวด เดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณนั้น” ดิฉันขอใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ดิฉันขอให
สมาชิกเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลคะ โดยจะใชเวลาในการแปรญัตติ กี่วันเริ่ม
จากวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร และประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ 2 ในวันที่เทาไหร
ขอเชิญสมาชิกเสนอ ความคิดเห็นตอที่ประชุมคะ ขอเชิญทานจิรวดี เจริญศิลป คะ

๔๓
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันขอ
เสนอสภาเทศบาลแหงนี้ ขอเสนอในการแปรญัตติ โดยใชเวลาในการ
แปรญัตติ จํานวน
3 วัน เริ่มจากวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
โดยใชหองกิจการสภาเทศบาล เปนหองแปรญัตติ และใหมีการประชุม
สภาเทศบาลวาระขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559
เวลา 10.00 น. คะ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอผูรับรองดวยคะ (สมาชิกรับรองถูกตอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากที่ทานจิรวดี เจริญศิลป ไดเสนอมาแลว
หรือไม (ไมมี) ถาไมมี ดังนั้น ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ ทานใดเห็นชอบให
มีการแปรญัตติ จํานวน 3 วัน นับตั้งแตวันที่ 24
–26 สิงหาคม 2559 โดยใชหองกิจการสภา
เทศบาลเปนสถานที่แปรญัตติ และประชุมในวาระที่ 2,3 ในวันที่ 29 สิงหาคม
2559 เวลา 10.00 น. กรุณายกมือขึ้นคะ มติที่ประชุมเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
2560 จํานวน 3 วัน นับตั้งแต
วันที่ 24 -26 สิงหาคม 2559 โดยใชหองกิจการสภาเทศบาล
และประชุมสภาเทศบาลในวาระที่ 2,3 ในวันที่ 29 สิงหาคม
2559 เวลา 10.00 น.
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ตอไปจะขอใหที่ประชุมไดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอหารือที่ประชุมของสภาเทศบาล จะกําหนดให
คณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการประชุมสภาทองถิ่น ขอ 103 กําหนดใหตั้งไดไมนอยกวา 3 คน
แตไมเกิน 7 คน สมาชิกจะกําหนดกี่คนขอเชิญคะ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป
ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 7 คนคะ
รองประธานสภาเทศบาล
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอผูรับรองดวยคะ (สมาชิกรับรองถูกตอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมคะ ถาไมมี ตอไปขอใหที่ประชุม
ไดเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 7 คน ตอที่ประชุมขอเชิญคะ
ขอเชิญทาน
สาวจิรวดี เจริญศิลป คะ
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป
เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันขอเสนอ
รายชื่อตอไปนี้คะ

๔๔
1. นายภานุมาศ หลามณี
2. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
3. นายชานล ธนระพีโชติ
4. นายคําพันธ สีดอนซาย
5. นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน
6. นายปญญา บัวแสง
7. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอผูรับรองดวยคะ (สมาชิกรับรองถูกตอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่ออีกไมคะ หากไมมี ที่ประชุมถือวา รายชื่อที่เสนอ
7 คน ดังกลาว เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อสมาชิกจํานวน 7 คน เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติ ดังนี้
1. นายภานุมาศ หลามณี
2. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
3. นายชานล ธนระพีโชติ
4. นายคําพันธ สีดอนซาย
5. นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน
6. นางปญญา บัวแสง
7. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา 1๖.00 น

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ผูต รวจรายงานการประชุม
(นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท)
( กมล สงวนญาติ )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)วาที่รอยเอก
ผูต รวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นางสุภาภรณ คําภูเงิน)
(วัทธิกร ทรงยศวัฒนา)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาลเมืองบานไผ

๔๕

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ขอหารือในที่ประชุมในระเบียบวาระอื่นๆ ดิฉันขอใหยกไปในวันที่
ประธานสภาเทศบาล ๒๙ สิงหาคม 2559 นะคะ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบบางคะ
กรุณายกมือขึ้นดวยคะ มติที่ประชุมเห็นชอบ วันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ
ไดประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมเรียบรอยแลว รางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2559 ที่ผานวาระรับหลักการไปดวยดีครั้งนี้ ถือเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่นของเราใหเจริญกาวหนา
และในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เราจะมาประชุมในวาระที่ 2,3 ตอไป ในวันนี้
ดิฉันขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรง
เกียรติ ประธานชุมชนทุกทาน ที่ไดเขามาประชุมและสังเกตการณโดยพรอมเพรียง
กัน ในโอกาสนี้ดิฉัน ขอปดประชุมสภาเทศบาล
เลิกประชุม

เวลา 13.00 น

๔๖

ระเบียบวาระที่ 4
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันขอ
เสนอ สภาเทศบาลแหงนี้ ขอเสนอในการแปรญัตติ โดยใชเวลาในการ

๔๗
แปรญัตติ จํานวน
3 วัน เริ่มจากวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 โดย
ใชหองกิจการสภาเทศบาล เปนหองแปรญัตติ และใหมีการประชุมวาระ
ขั้นแปรญัตติและขัน้ ลงมติ ในวันที่ 29 สิงหาคม
2559 เวลา 10.00 น. คะ

ในนามสภาเทศบาลเมืองบานไผและคณะผูบริหาร
ขอตอนรับทาน……………………………………ตําแหนง..........................................
ตัวแทน.................................... ....
ทาน………………………………………ตําแหนง.......................................................
ตัวแทน.......................................... ....
ทาน………………………………………ตําแหนง.......................................................

๔๘
ตัวแทน.......................................... ....
ทาน………………………………………ตําแหนง.......................................................
ตัวแทน.......................................... ....
ที่ใหเกียรติเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ขอบคุณคะ

วาที่ ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ

๔๙
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
2559

เรื่อง เปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559 เมื่อวันที่
14 มกราคม 2559
ไดมีมติกําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป นั้น
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2554 จึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
30 วัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) พัชรา ศิริศักดิ์กมล
(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ

ระเบียบวาระที่ ๒

๕๐
วาที่ ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผูทรงเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ และขอ ๑๘ วรรคแรก
กําหนดวา
“ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง เปน
เลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรู ความสามารถอันจะเปน ประโยชน
ตอสภาทองถิ่น” และตามขอ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภา ทองถิ่น ใหนํา
ความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ระเบียบวาระที่ 2

๕๑
นายสงศักดิ์ เกียรติปกรณ ผม ขอเสนอ ทานภาณุมาศ หลามณี
สมาชิกสภาเทศบาล เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองบานไผ

๕๒
ระเบียบวาระที่ 4
นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองบานไผ
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25
60
ฉบับนี้ มาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
ในสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 นี้
ซึ่งไดจัดทําคําแถลงงบประมาณประกอบรางงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.25
60 ตลอดจนหลักการและเหตุผลแนวนโยบาย
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มาดวยแลว และขอชี้แจงให
ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกทุกทานไดรับทราบถึงสถานการณคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ดังนี้
1.1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 เทศบาลเมืองบานไผ มีสภาพการเงิน ดังนี้ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
167,056,415.40 บาท
(หนึ่งรอยหกสิบเจ็ดลานหาหมื่นหกพันสี่รอยสิบหา
บาทสี่สิบสตางค)
1.1.2 เงินสะสม 109,091,282.47 บาท
(หนึ่งรอยเกาลานเกาหมื่นหนึ่งพันสองรอยแปดสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 36,209,336.40 บาท
(สามสิบหกลานสองแสนเกาพันสามรอยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค)
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได
เบิกจาย จํานวน 1 โครงการรวม 39,000 บาท
(สามหมื่นเกาพันบาทถวน)
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน 8 โครงการรวม 17,496,100 บาท (สิบเจ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นหกพัน
หนึ่งรอยบาทถวน)
1.2 เงินกูคงคาง 56,598,901.36 บาท
(หาสิบหกลานหาแสนเกาหมื่นแปดพันเการอยหนึ่งบาทสามสิบหกสตางค)

๕๓
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2558
1. รายรับจริงทั้งสิ้น 184,651,151.29 บาท
(หนึ่งรอยแปดสิบสี่ลานหกแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบเอ็ดบาท
ยี่สิบเกาสตางค) ประกอบดวย
- หมวดภาษีอากร 9,815,929.21 บาท
(เกาลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันเการอยยี่สิบเกาบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)
- หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
5,241,422.50 บาท (หาลานสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบสองบาท
หาสิบสตางค)
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน 3,332,936.80 บาท
(สามลานสามแสนสามหมืน่ สองพันเการอยสามสิบหกบาทแปดสิบสตางค)
-หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
1,199,552.97 บาท
(หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยหาสิบสองบาทเกาสิบเจ็ดสตางค)
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 671,697.00 บาท
(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน)
- หมวดรายไดจากทุน ไมมี
- หมวดภาษีจัดสรร
103,916,099.81 บาท
(หนึ่งรอยสามลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหกพันเกาสิบเกาบาทแปดสิบเอ็ด
สตางค)
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 60,473,513.00 บาท
(หกสิบลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยสิบสามบาทถวน)
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
39,861,985.00 บาท
(สามสิบเกาลานแปดแสนหกหมื่นหนึง่ พันเการอยแปดสิบหาบาทถวน)
3. รายจายจริง จํานวน 176,299,731.65 บาท
(หนึ่งรอยเจ็ดสิบหกลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามสิบเอ็ด
บาทหกสิบหาสตางค)
ประกอบดวย
งบกลาง ยอดรวม 15,328,865.75 บาท
(สิบหาลานสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยรอยหกสิบหาบาทเจ็ดสิบหา
สตางค)

๕๔
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจาง
ชั่วคราว ยอดรวม 61,457,171.58 บาท
(หกสิบเอ็ดลานสี่แสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหาสิบแปด
สตางค)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค) ยอดรวม 58,492,833.93 บาท
(หาสิบแปดลานสี่แสนเกาหมื่นสองพันแปดรอยสามสิบสามบาทเกาสิบสาม
สตางค)
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) ยอดรวม
32,477,355.00 บาท
(สามสิบสองลานสี่แสนเจ็ดหมืน่ เจ็ดพันสามรอยหาสิบหาบาทถวน)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) ยอดรวม - บาท
(ไมมี)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม
8,543,505.39 บาท (แปดลานหาแสนสี่หมื่นสามพันหารอยหาบาทสามสิบ
เกาสตางค)
4. รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
38,938,697.00 บาท (สามสิบเกาลานเกาแสนสามหมื่นแปดพันหกรอย
เกาสิบเจ็ดบาทถวน)
5. มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
จํานวน
6,430,101.00 บาท (หกลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งรอยหนึ่งบาทถวน)
6. รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน – บาท
ไมมี
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองบานไผ
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 14,260,762.59 บาท
(สิบสี่ลานสองแสนหกหมื่นเจ็ดรอยหกสิบสองบาทหาสิบเกาสตางค)
รายจายจริง 9
,518,232.70 บาท (เกาลานหาแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
สองรอยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค)
กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ 105
,000,000 บาท
(หนึ่งรอยหาลานบาทถวน)

๕๕
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล ไมมี
กําไรสุทธิ 4
,681,526.21 บาท
(สี่ลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหารอยยี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
50,260.01 บาท (หาหมื่นสองรอยหกสิบบาทหนึ่งสตางค)
ทรัพยจํานํา
76,958,300.00 บาท
(เจ็ดสิบหกลานเกาแสนหาหมื่นแปดพันสามรอยบาทถวน)
4. ประมาณการรายรับ ป 2560
รายไดจัดเก็บเอง
ยอดรวม 22,091,
000.00 บาท
(ยี่สิบสองลานเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอดรวม 108
,700,000.00 บาท
(หนึ่งรอยแปดลานเจ็ดแสนบาทถวน)
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอดรวม 102
,209,000.00 บาท
(หนึ่งรอยสองลานสองแสนเกาพันบาทถวน)
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น ยอดรวม
233
,000,000 บาท (สองรอยสามสิบสามลานบาทถวน)
5. ประมาณการรายจาย ป 2560
งบกลาง
ยอดรวม 51,848,800.00 บาท
(หาสิบเอ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)
งบบุคลากร
ยอดรวม 80,287,200.00 บาท
(แปดสิบลานสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)
งบดําเนินงาน
ยอดรวม 72,243,400.00 บาท
(เจ็ดสิบสองลานสองแสนสี่หมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)
งบลงทุน ยอดรวม 20,029
,600.00 บาท
(ยี่สิบลานสองหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)
งบรายจายอื่น ยอดรวม
ไมมี บาท
งบเงินอุดหนุน ยอดรวม
8,591,000.00 บาท
(แปดลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)

๕๖
รวมรายจายจากงบประมาณทั้งสิ้น ยอดรวม
233
,000,000 บาท (สองรอยสามสิบสามลานบาทถวน)
6. คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 คิดเปนรอยละ
24.88
จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2560 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ พิจารณาเห็นชอบตอไป
(ลงชื่อ)
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
(ดร.นายแพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ )
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ

๕๗
ระเบียบวาระที่ 4
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน
ดิฉันเห็นดวยกับทานประธานสภาเทศบาล ในการพิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนสวน ๆ เพื่อใหเพื่อนสมาชิก
ไดพิจารณาไดอยางละเอียด รอบคอบ และเกิดความคุมคาในการ
ใชจายเงินของเทศบาล โดยขอใหพิจารณาใน สวนที่
1 จบ
ก็ใหผูบริหารตอบ และสวนที่
2 และ 3 ก็ใชแบบเดียวกัน คะ

ระเบียบวาระที่ 4
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล

๕๘
รองประธานสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันขอเสนอ
รายชื่อตอไปนี้คะ 1. นายภานุมาศ หลามณี
2
. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
3
. นายชานล ธนระพีโชติ
4. นายคําพันธ สีดอนซาย
5. นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน
6. นางปญญา บัวแสง
7. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน

ระเบียบวาระที่ 4
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป ดิฉันขอเสนอ 7 คนคะ
รองประธานสภาเทศบาล

นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล เมื่อทานสมาชิกไดอภิปรายงบประมาณในแตละสวนจนครบ
ประธานสภาเทศบาล และพอสมควรแลว ขอเสนอแนะตาง ๆ ของทานสมาชิก ทางผูบริหาร
จะไดรับและนําไปแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้ในการลงมติ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พุทธศักราช

๕๙
2560
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พุทธศักราช 2560 ในวาระที่ 1 กรุณายกมือขึ้นคะ จํานวน
................ทาน
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พุทธศักราช 2560 ในวาระที่ 1 กรุณายกมือขึ้นคะ จํานวน
................ทาน
สมาชิกทานใดไมออกเสียงรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พุทธศักราช 2560 ในวาระที่ 1 กรุณายกมือขึ้นคะ จํานวน
................ทาน
มติที่ประชุม ไมรบั หลักการ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล กรณีไมรับหลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2554 ตามขอ 48 ในกรณีสภา
ทองถิ่นมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณใหประธานสภาทองถิ่นนํา
ปรึกษาในที่ประชุมสภาทองถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการใน
คณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นกําหนด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2569 แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับ ที่
13 พ.ศ.2552 มาตรา 62 ตรี ประกอบดวยกรรมการจํานวน สิบหาคนโดย
ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 7 คน โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ 12
แหงระเบียบนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแจมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถิ่น ใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบ ดังนั้น จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปน
คณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวน 7 คน มีสมาชิกจะเสนอทานใดขอเสนอขอ
เชิญ
ทานจิรวดี เจริญศิลป คะ

นางสาวจิรวดี เจริญศิลป เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันขอเสนอ
รายชื่อตอไปนี้คะ 1. นายนพดล พลภูเขียว
2
. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
3
. นายชานล ธนระพีโชติ

๖๐
4. นายผาน ไทยรัก
5. นายคําพันธ สีดอนซาย
6. นายกําพล ขันธขวา
7. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล ขอผูรับรองดวยคะ รับรองถูกตอง
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากที่ทานจิรวดี เจริญศิลป ได
เสนอมาแลวหรือไม (ไมมี) ถาไมมี
ดังนั้น ถือวา 7 ทาน ไดคัดเลือก
เปน
คณะกรรมการหาขอยุติ ตามมติที่ประชุมเสนอ และจะไดเสนอใหผูวา
ราชการจังหวัดรับทราบตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
รายชื่อตอไปนี้ 1. นายนพดล พลภูเขียว
2
. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
3
. นายชานล ธนระพีโชติ
4. นายผาน ไทยรัก
5. นายคําพันธ สีดอนซาย
6. นายกําพล ขันธขวา
7. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
เปน
คณะกรรมการหาขอยุติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล
ในระเบียบวาระอื่นๆ ดิฉันขอใหยกไปในครั้งประชุมคราวตอไป
ประธานสภาเทศบาล ในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหาร ทานสมาชิก
สภาเทศบาลผูทรงเกียรติ
ประธานชุมชนทุกทาน ที่ไดเขามาประชุมและ
สังเกตการณโดยพรอมเพรียงกันในโอกาสนี้ดิฉันขอปดประชุมสภาเทศบาล
เลิกประชุม

ปดเวลา 13.00 น

๖๑

ระเบียบวาระที่ 4
นางสาวจิรวดี เจริญศิลป เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ ประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ดิฉันขอเสนอ
รายชื่อตอไปนี้คะ 1. นายนพดล พลภูเขียว
2
. นายบุญเหลือ เรื่องลือ
3
. นายชานล ธนระพีโชติ
4. นายผาน ไทยรัก
5. นายคําพันธ สีดอนซาย
6. นายกําพล ขันธขวา
7. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน

๖๒
นายภาณุมาศ หลามณี
ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เรื่อง เปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป
2559
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2559 เมื่อวันที่
14 มกราคม 2559
ไดมีมติกําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป นั้น
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2554 จึงประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
30 วัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) พัชรา ศิริศักดิ์กมล
(นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ

๖๓
ระเบียบวาระที่ 3
นายภาณุมาศ หลามณี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผูทรงเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 15 (2) และขอ 18 วรรคแรก
กําหนดวา
“ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง เปน
เลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรู ความสามารถอันจะเปน ประโยชน
ตอสภาทองถิ่น” และตามขอ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภา ทองถิ่น ใหนํา
ความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม

