
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๕๔ 
วันท่ี   ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐   น. 

ณ  หองประชุมไผทอง 
.............................................................................. 

ผูมาประชุม 
๑. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายนิวัฒน ปลั่งศิร ิ รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๔. นายประเสริฐ พงษธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๕. นายโดม เนตรสมจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๖. นายสงศักด์ิ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางพัชรา ศิริศักด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายภาคภูมิ ศรีอุน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายศรัญ กสิกิจวรกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายกําพล ขันธขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๔. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๕. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายนพรุจ เอนลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นางจงจิต แซเหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นายประสิทธ์ิ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๑. นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นางชยาภรณ ศิลาออน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผูไมมารวมประชุม 
๑. ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๒. นายนพดล   โฆษิตวัฒนาพานิชย รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๓. นายสุกิจ เรืองชยจตุพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๔. นายสุทธิศักด์ิ อึ้งตรงจิตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  ร.ต.ท.วีระชัย  กองหลา รอง  สวป.  สภ.บานไผ 
๒.  นายสุภัทร ปวีณาภรณ ประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ    
๓.  นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชุมชนศาลเจา 
๔.  นายสมชาย โมกไธสง เลขานุการชุมชนศาลเจา  



๕.  นายทองสุข เหงาศร ี ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค 
๖.  นางสมศร ี  จอยสอดดง ประธานชุมชนซอยย่ิงยง 
๗.  ดาบตรีบัวล ี นันกาส ี ประธานชุมชนประปาบานไผ 
๘.  นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชุมชนตลาดสด   ๑,๒,๓ 
๘.  นายชวดล ศุภรัตนชาติ ประธานชุมชนหวยทราย 
๑๐.  นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนเจาเงาะสัมพันธ 
๑๑.  นายนรินทร พิกุลศร ี ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย 
๑๒.  นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงคพัฒนา 
๑๓.  นายคําพันธ สีดอนซาย ประธานชุมชนโนนสะอาด 
๑๔.  นางสุมาล ี แถสูงเนิน ประธานชุมชนโนนสวาง 
๑๕.  นายสุรชัย ศิริรัชกิจ ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา 
๑๖.  นายจํานงค โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโนนสวรรค 
๑๗.  นายสุวัฒน สุทธิ รองปลัดเทศบาล 
๑๘.  นางสาวดารารัตน ชาตะวราหะ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๘.  นายวิชัย วิพัฒนเกษมสุข ผูอํานวยการกองชาง 
๒๐.  นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๒๑.  นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง 
๒๒.  นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๒๕.  นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานไผ 
๒๖.  นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบานไผ 
๒๗. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๘.  นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
๒๘.  นายศักด์ิสิทธ์ิ ปนคํา หัวหนาฝายการโยธา 
๓๐.  นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
๓๑.  นายจีรศักด แกนดู หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๓๒.  นายกฤษฎ ชัยมาตย หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
๓๓.  จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๓๔.  นางสาวดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข  
๓๕.  นางสุกัญญา มาตยวังแสง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๓๖.  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๓๗.  นายยศกร ศรีคลัง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๓๘.  นายสุชาติ ช่ืนกมล หัวหนางานปองกันฯ 
๓๘.  จ.อ.สายันต นรสาร หัวหนางานรักษาความสงบ 
๔๐.  นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนางานพัสดุ 
๔๑.  นายอุดมศักด์ิ ธรรมนําศีล วิศวกรสุขาภิบาล 
๔๒.  นายอาทิตย ประวันโน บุคลากร 
๔๓.  น.ส.ภัทรวรรณ เกิดพิทักษ นักพัฒนาชุมชน 
๔๔.  นางภัทรา สุปตคํา เจาพนักงานธุรการ 
๔๕.  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
๔๖.  น.ส.วรรณภา วงษจันลา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
๔๗.  นายอาทิตย พิทักษเผาสกุล พนักงานจางทั่วไป 
๔๘.  นางทัศนีวรรณ ทองเช้ือ พนักงานจางทั่วไป 
๔๘.  นายสรนัย หวานขม พนักงานจางทั่วไป 



๕๐.  นางอุทัยวรรณ ช่ืนกมล พนักงานจางทั่วไป 
  ประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย   
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  สวัสดีครับทานนายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกสภาเทศบาลและทานผูมีเกียรติทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําป  

๒๕๕๔   ขณะน้ีมีสมาชิกมาครบองคประชุมแลวผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังน้ี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ๑. เทศบาลเมืองบานไผ ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๕-๒๕๕๗)             
ประธานสภาเทศบาล ณ วันที่    ๒๘  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๔  เปนตนไป  ตามที่ทางกองวิชาการและ

แผนงาน  ไดจัดสงเอกสารใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทราบ  กอนหนาน้ีแลวน้ัน  จึงแจงมา
ใหทราบโดยทั่วกัน 

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เรื่อง  กําหนด
ตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  รองผูบริหารทองถ่ินผูชวยผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๔ ใหผู
ดํารงตําแหนง  ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน  ผูชวยผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและมีหนาที่ย่ืน
บัญชีแสดงทรัพยสินและหน้ีสินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ตามมาตรา  ๓๒  หลังจากเลิกการประชุมสภาเทศบาล  ทานปลัดเทศบาลและนิติกรไดเชิญ
เจาหนาที่จากสํานักงานปราบปรามการทุจริตแหงชาติมาใหความรูและช้ีแจงรายละเอียดให
เพื่อนคณะผูบริหารและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกครั้งหน่ึง  และในนามสภา
เทศบาลเมืองบานไผขอตอนรับทานรอยตํารวจโทวีระชัย  กองหลา  รอง  สวป.สภ.บานไผ  
ตัวแทนทานผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานไผ และทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธาน
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ขอแสดงความยินดีดวยครับ 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   
      ประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕   

- วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติรายงานผลการตรวจรางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล      งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๕๕  ขอเชิญคณะกรรมการฯ          

ทานนพรุจ เอนลุน ครับ 
 

นายนพรุจ  เอนลุน    เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 
 

 กระผม  นายนพรุจ  เอนลุน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓  เรื่อง การพิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕ เรียน   
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สิ่งทีส่งมาดวย ๑. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕ จํานวน  ๑  ชุด  ๒. สรุปผลการตรวจพิจารณา
ของคณะกรรมการ  จํานวน  ๑  ฉบับ  ๓. รายงานการประชุมประจําวันของคณะกรรมการ
จํานวน    ๓  ฉบับ  ตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยที ่๔  
ครั้งที่ ๑  ประจําป  ๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๕  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีมติรับ



หลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
ในวาระที่ ๑  และไดแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง  ทําหนาที่ตรวจและพิจารณา 
รางเทศบัญญัติดังกลาวเพื่อนําเสนอตอสภาเทศบาล  โดยคณะกรรมการดังกลาว
ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  ๗  คน  บัดน้ี  คณะกรรมการฯ  ไดพิจารณา
ตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสร็จ
เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  และเอกสารตาง ๆ  มา
พรอมหนังสือน้ีเพื่อนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  พิจารณาในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓  
ตอไป 

 

         ขอแสดงความนับถือ 
  ลงช่ือ)  จําลอง   ทศทิศ 

              (นายจําลอง  ทศทิศ) 
            ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

                งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 

  คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕   
  วันที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๖ เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ หองกิจการสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
   เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น.  ผูเขาประชุม 
    ๑.  นายจําลอง ทศทิศ  
   ๒. นายชานล ธนระพีโชติ 
    ๓. นายภาคภูมิ ศรีอุน 
   ๔  นายกําพล ขันธขวา 
    ๕. นายนพรุจ เอนลุน 
    ๖. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป 
    ๗. นายบุญเหลือ เรื่องลือ 
   เมื่อไดเวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณพุทธศักราช ๒๕๕๕ ไดมาประชุมพรอมกันทั้ง  ๗ ทาน  นายบุญเหลือ  เรื่องลือ
   ทําหนาที่ประธานช่ัวคราว  ไดดําเนินการคัดเลือกกําหนดหนาที่กรรมการ โดยเลือก 

สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานคณะกรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการ ในการประชุม
ในครั้งน้ี  นายภาคภูมิ  ศรีอุน ขอเสนอช่ือนายจําลอง  ทศทิศ  เปนประธานคณะกรรมการ  
และนายนพรุจ  เอนลุน  สมาชิกสภาเทศบาล  เปนเลขานุการฯ  ในการประชุมในครั้งน้ี          
ผูรับรองถูกตอง  นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  มีทานใดจะเสนอทานอื่นหรือไมครับ  ถาไมมีก ็      
ถือวา  นายจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เปนประธานคณะกรรมการ  และ              
นายนพรุจ  เอนลุน  เปนเลขานุการคณะกรรมการ มติที่ประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
นายจําลอง  ทศทิศ  ประธานคณะกรรมการฯ  ไดรับคําขอแปรญัตติ  และพิจารณารูปแบบ
งบประมาณที่เทศบาลเสนอตอประชุมที่สภาเทศบาลแลว  เห็นวาถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๔๑  ขององคกรปกครอง
ทองถ่ิน  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  จึงไดพิจารณาเอกสารงบประมาณสวนที่ ๑  คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕  และสวนที่ ๒  
บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  โดยการตรวจความถูกตองคําถูกผิด 
ของตัวหนังสือจนถึงเวลา  ๑๑.๕๐  น.  ประธานคณะกรรมการ  ไดหยุดพักช่ัวคราว และ
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ประธานคณะกรรมการ  ไดดําเนินการตรวจความถูกตองตอและรอรับคํา
ขอแปรญัตติ จนถึงเวลา ๑๖.๒๕ น.ประธานคณะกรรมการ จึงไดใหเลขานุการเก็บราง           



เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๕๕ ทั้ง ๗ ชุด  เพื่อใช
พิจารณาตอในวันที่  ๒  วันพุธที่  ๑๗  เดือน  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  ไมมีผูขอแปร
ญัตติ  เลิกประชุม  เวลา   ๑๖.๓๐  น.  วันที่ ๒  วันพุธที่   ๑๗  เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช 
๒๕๕๔ ณ หองกิจการสภาเทศบาลเมืองบานไผ  เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  ผูเขาประชุม 
 

    ๑.  นายจําลอง ทศทิศ  ประธานกรรมการ 
    ๒. นายบุญเหลือ เรื่องลือ  กรรมการ 
    ๓. นายชานล ธนระพีโชติ กรรมการ 
    ๔. นายภาคภูมิ ศรีอุน  กรรมการ 
    ๕.  นายกําพล ขันธขวา  กรรมการ 
    ๖.  น.ส.จิรวดี เจริญศิลป กรรมการ 
    ๗.  นายนพรุจ เอนลุน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

เมื่อไดเวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕ ไดมาประชุมพรอมกันทั้ง  ๗ ทาน  คณะกรรมการฯ  ไดรอ
รับคําขอแปรญัตติ  และพิจารณาเอกสารงบประมาณสวนที่ ๓  ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายทั่วไป  รายละเอียดงบประมาณรายจายของหนวยงาน  งานงบกลาง  
และหนวยงานทั้ง  ๗  กอง  นายจําลอง  ทศทิศ  ไดใหเลขานุการแจกรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ใหแกประธานคณะกรรมการ    
และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในสวนที่ ๓ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป   

   รายละเอียดงบประมาณรายจายของหนวยงาน  งานงบกลาง  และหนวยงานทั้ง  ๗  กอง 
โดยการตรวจความถูกตองคําถูกผิดของตัวหนังสือจนถึงเวลา  ๑๑.๕๐  น.  ประธาน
คณะกรรมการไดหยุดพักช่ัวคราว และเวลา  ๑๓.๐๐ น. ประธานคณะกรรมการไดดําเนินการ
ตรวจความถูกตองตอ  และรอรับคําขอแปรญัตติ  จนถึงเวลา  ๑๖.๒๕  น. ประธาน
คณะกรรมการ  จึงไดใหเลขานุการเก็บรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ทั้ง ๗ ชุด  เพื่อใชพิจารณาตอ ในวันที่  ๓ วันพฤหัสบดีที่  
๑๘  เดือน  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  ไมมีผูขอแปรญัตติ  เลิกประชุม เวลา  ๑๖.๓๐  น.  
วันที่ ๓  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  ณ  หองกิจการสภา
เทศบาลเมืองบานไผ  เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  ผูเขาประชุม   
 ๑.  นายจําลอง ทศทิศ  ประธานกรรมการ 

    ๒. นายบุญเหลือ เรื่องลือ  กรรมการ 
    ๓. นายชานล ธนระพีโชติ กรรมการ 
    ๔. นายภาคภูมิ ศรีอุน  กรรมการ 
    ๕.  นายกําพล ขันธขวา  กรรมการ 
    ๖.  น.ส.จิรวดี เจริญศิลป กรรมการ 
    ๗.  นายนพรุจ เอนลุน  กรรมการและเลขานุการ 
 

เมื่อไดเวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕  ไดมาประชุมพรอมกันทั้ง  ๗ ทาน  คณะกรรมการฯ          
ไดรอรับคําขอแปรญัตติ  และพิจารณาเอกสารงบประมาณสวนที่ ๔  รายละเอียดงบประมาณ
รายจายของหนวยงาน  สถานธนานุบาล  นายจําลอง  ทศทิศ   ไดใหเลขานุการแจกราง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๕  ใหแกประธาน



คณะกรรมการและคณะกรรมการฯ  เพื่อพิจารณาในสวนที่  ๔ รายละเอียดงบประมาณ
รายจายของหนวยงาน สถานธนานุบาล  โดยการตรวจความถูกตองคําถูกผิดของตัวหนังสือ
จนถึง  เวลา  ๑๑.๕๐ น. ประธานคณะกรรมการ   ไดหยุดพักช่ัวคราว  และเวลา ๑๓.๐๐ น. 
ประธานคณะกรรมการ  ไดดําเนินการตรวจความถูกตองตอ  และรอรับคําขอแปรญัตติ 
จนถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ไมมีผูขอแปรญัตติ  นายจําลอง  ทศทิศ  ประธาน
คณะกรรมการ  ไดใหคณะกรรมการฯ  ไดลงมติที่ประชุม  มติทีป่ระชุมจึงขอใหคงรางไว
ตามเดิม  มติที่ประชุม 
 
 
เห็นชอบเปนเอกฉันทใหคงรางเทศบัญญัติไวตามเดิม  นายจําลอง  ทศทิศ  ประธาน
คณะกรรมการ  จึงไดใหเลขานุการสรุปรายงานการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการและ
ทําหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการ  ตอประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ตอไปเพื่อ
นําเขาที่ประชุมสภาเทศบาลในวันจันทรที่  ๒๒  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔     
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๕๐ น.  สรุปผลการตรวจพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕  ตามที่สภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีมติรับ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๕  
ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ เปนผูเสนอในวาระที่ ๑  แลวน้ัน  และมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔  ได
มีมติใหคณะกรรมการแปรญัตติตรวจรางเทศบัญญัติและรอรับคําขอแปรญัตติ  รางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๕  จํานวน ๓ วัน  ต้ังแต
วันที่  ๑๖ -๑๘  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔ บัดน้ี  คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการ
ตรวจและพิจารณารางเทศบัญญัติที่คณะกรรมการตรวจแลว  เสนอตอสภาเทศบาลเมือง  
บานไผ  ตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

    ๑.  คณะกรรมการ  ไดแก 
           ๑.๑ นายจําลอง ทศทิศ   ประธานกรรมการ 
                 ๑.๒ นายบุญเหลือ เรื่องลือ   กรรมการ 
                      ๑.๓ นายชานล ธนระพีโชติ  กรรมการ 
                      ๑.๔ นายภาคภูมิ ศรีอุน   กรรมการ 
                           ๑.๕ นายกําพล ขันธขวา    กรรมการ 
                           ๑.๖  นางสาวจิรวดี เจริญศิลป  กรรมการ 
                           ๑.๗  นายพนรุจ เอนลุน   กรรมการและเลขานุการ 
 

                      ๒.  ผูขอแปรญัตติ     ไมม ี
 

    ๓.  ผลการพิจารณารางเทศบัญญัติ 
 ช่ือรางเทศบัญญัติ  ไมมีผูขอแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย    
      ไมมีผูขอแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  บันทึกหลักการและเหตุผล ไมมีผูขอแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  ขอ ๑  ช่ือรางเทศบัญญัติ ไมมีผูขอแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  ขอ ๒  เทศบัญญัติใหใชบังคับต้ังแตวันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  
       ไมมีผูขอแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 

ขอ ๓  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕  ใหต้ังจายเปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น  ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  



  (หน่ึงรอยย่ีสิบเจ็ดลานบาทถวน) ไมมีผูขอแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไป   
      ไมมีผูขอแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
  ขอ ๕ งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
      ไมมีผูขอแปรญัตติ     ไมมีการแกไข 

ขอ ๖  ใหนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล   

      ไมมีผูขอแปรญัตติ  ไมมีการแกไข 
  ขอ ๗  ใหนายกเทศมนตรี  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี  
      ไมมีผูขอแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
 ๔.  เอกสารท่ีเสนอมา 

 ๔.๑  บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  ๓ ฉบับ 
คณะกรรมการฯ  จึงขอเสนอผลสรุปการตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕  เพื่อพิจารณาในวาระ ๒  และวาระ  ๓  ตอไป 
 

                (ลงช่ือ)          นพรุจ  เอนลุน                                              
                                                                                      ( นายนพรุจ    เอนลุน ) 
                    กรรมการและเลขานุการ 
              คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                 ประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ตามทีท่านนพรุจ  เอนลุน  เลขานุการและคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณ  ไดรายงานสรุปบันทึกการประชุมในข้ันแปรญัตติ  ปรากฏวา  ไมมีสมาชิกสภา

เทศบาลทานใด  มาย่ืนแปรญัตติ  จึงมีมติใหคงไวรางเดิม  ตอไป 
    ในวาระท่ี ๓  ขั้นลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติได 

 ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  แหงน้ีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหตรา
เปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๕  โปรดยกมือ
ข้ึน 
 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓      เรื่อง  ญัตติท่ี ๑๒ /๒๕๕๔  เรื่อง  ญัตติขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานท่ีและแกไข
โครงการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ทานลิขิต  กสิกิจวรกุล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล            
   

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธาน 
นายกเทศมนตรี ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ    
 เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่และแกไขโครงการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  

(ก.ส.ท.)  เน่ืองจากมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๑  ประจําป ๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓ อนุญาตใหกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง ใหเปน         
เมืองนาอยู มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีรวมถึงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ รวม ๖ โครงการ วงเงิน  ๓๔,๘๙๕,๐๐๐บาท (-สามสิบสี่ลานแปดแสน            
เกาหมื่นหาพันบาทถวน-)  ซึ่งสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลไดแจงอนุมัติใหเทศบาล
เมืองบานไผกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเรียบรอยแลว  และโดยทีโ่ครงการกอสราง



หอประชุมเอนกประสงค  วงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สิบสองลานบาทถวน-) เปนโครงการ
ขนาดใหญ ที่มีเปาหมายดําเนินการในยานชุมชน เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ และเกิด
ประโยชนใชสอยโดยสวนรวม จงึไดมีการสอบถามความเห็นของประชาชนในพื้นที่                
เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชน  และรวบรวมความคิดเห็นมาปรับใชใน
การดําเนินโครงการ  ในการน้ีจึงจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงสถานทีก่อสรางจากตลาดเทศบาล 
๔ เปน  โรงฆาสัตวเดิม ภายในสํานักงานเทศบาล และขอแกไขรายละเอียดโครงการ ดังน้ี  

    - โครงการกอสรางหอประชุมเอนกประสงค เทศบาลเมืองบานไผ เปนอาคาร ค.ส.ล.  
๒ ช้ัน ขนาดกวางประมาณ ๒๗.๐๐ เมตร  ยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร พรอมติดต้ังระบบ
ไฟฟา ระบบเสียง ระบบสุขาภิบาล  และระบบระบายอากาศ  พรอมทําการรื้อถอนอาคาร 
โรงฆาสัตวเดิม  จํานวน ๑ หลัง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด งบประมาณ
กอสรางเปนเงินจํานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองลานบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประมาณราคาและผังโครงการที่จัดสงมาพรอมน้ี  ดังน้ัน เพื่อเปนการถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๔๙๘ มาตรา ๖๖ วรรค ๒ “ การกูเงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
จากสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว”  
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุญาตตอไป                
         ขอแสดงความนับถือ 
                                                     (ลงช่ือ)     ลิขิต  กสิกิจวรกุล      ผูเสนอ 

     (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล) 
      นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ตามที่จบลงไปน้ันเปน  เรื่อง ญัตติขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานทีแ่ละแกไขโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล กูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ

ขอเชิญครับ  ขอเชิญทานพัชรา   ศิริศักด์ิกมล  สมาชิกสภาเทศบาล  เชิญครับ 
 

นางพัชรา   ศิริศักด์ิกมล     เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุเทศบาล              
สมาชิกสภาเทศบาล   เมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทวีระชัย  กองหลา รอง  สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทนทานผูกํากับ 

สถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนและ          
ผูรวมสังเกตการณทุกทาน  สําหรับแผนผังกอสรางหอประชุมจริงๆแลวการที่จะยายสถานที่
จากตลาดสดเทศบาล ๔  มาอยูภายในพื้นทีเ่ทศบาลเมืองบานไผของเราดิฉันเห็นชอบดวย   
นะคะ  เพราะหากมีการมาศึกษาดูงานของเทศบาลอื่นๆ  มาเย่ียมเยือนจะไดใชสถานที่ตรงน้ี
รองรับผูที่จะมาเย่ียมเยือนเทศบาลเมืองบานไผของเรานะคะ  และมาดูสถานที่กอสรางแบบ
คราวๆ  ในสวนที่ระบุขางลางในสวนของอุปสรรคสิ่งกีดขวางที่ผูรับจางตองยายมาติดต้ังใหม
ตามผูวาจางกําหนดคือ ๑. โรงจอดรถเดิม  ๒. เสาไฟฟาแรงสูง ๑ตน , เสาไฟฟาแสงสวาง     
๑ ตน  ๓. เครื่องออกกําลังกายอีก  ๕ ชุด ดังน้ันในสวนของเครื่องออกกําลังกายดิฉันจึง 
อยากทราบวามีที่รองรับรึยังในการรื้อถอนออก  และแผนผังในการกอสรางจะอยูใกล       
บอบําบัดนํ้าเสียของโรงฆาสัตวดังน้ันตองระวังเรื่องกลิ่นใหดีอยาใหมีกลิ่น  มารบกวนอยาก
ฝากตรงน้ีไวดวย  ขอบคุณคะ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานพัชรา   ศิริศักด์ิกมล  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 

นายนิวัฒน    ปลั่งศิริ     เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุเทศบาล              
รองประธานสภาเทศบาล  เมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทวีระชัย กองหลา รอง สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทนทานผูกํากับ 



สถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนและ          
ผูรวมสังเกตการณทุกทานครับ  สําหรับญัตติขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่และแกไข
โครงการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานทีก่อสราง
หอประชุมอเนกประสงค  และโครงการน้ีมีความสําคัญมากตอเทศบาลเมืองบานไผ เพราะเรา
สามารถใชรองรับองคกรตางๆได  จริงๆแลวสถานที่ที่เราจะดําเนินการกอสรางคือบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล ๔  แตมีขอจํากัดที่เราไปสํารวจขอความคิดเห็นประชาชนที่มีบานเรือนอยู
ในบริเวณน้ัน  และมีผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวย  จึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  
จริงๆแลวผมมีความกังวลวาหอประชุมที่เราจะทําการกอสรางจะอยูใกลกับโรงฆาสัตวและที่
เปนหวงคือเรื่องของกลิ่นและเสียงรบกวน  จึงอยากฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยัง
คณะผูบริหารและกอง/ฝาย/งาน ที่เกี่ยวของวาสิ่งที่ผมกังวลน้ีเราตองดําเนินการใหชัดเจน
และรัดกุมที่สุดเพื่อที่ไมใหเกิดปญหาตามมานะครับ  อีกเรื่องคือผังของเทศบาลผมอยากให
เปนพื้นที่สีเขียวรอบๆเทศบาลเมืองบานไผ  ผมจึงอยากใหกําหนดผังใหแนนอนวาเราจะทํา
ตรงไหนใหเปนที่สีเขียว  เพราะถาไมกําหนดไวอาจจะไมมีพื้นที่ใหปลูกตนไมเลยและตอนน้ี
เราจะสังเกตไดวาเทศบาลเมืองบานไผของเราจะมีอาคารเกิดข้ึนมาอีกหลายอาคารจึงอยากให
กําหนดใหชัดเจนนะครับ  และอีกเรื่องคือขอความในญัตติในสวนขอความที่วาโครงการ
กอสรางหอประชุมเอนกประสงค เทศบาลเมืองบานไผ เปนอาคาร ค.ส.ล. ๒ ช้ัน ขนาดกวาง
ประมาณ ๒๗.๐๐ เมตร  ยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร พรอมติดต้ังระบบไฟฟา ระบบเสียง 
ระบบสุขาภิบาล  และระบบระบายอากาศ  และคําวาระบบระบายอากาศถาเราจะตีความใน
สวนของประชาชนทั่วๆไปเขาใจจะเขาใจวาเปนพัดลมดูดอากาศ  และผมไดคุยกับวิศวกร
กอนที่จะเขาประชุมไดคําตอบวาเปนศัพทเทคนิคทางวิศวกรรมการกอสราง และไดไปดูใน
ประมาณแบบ  ปร. ๕ ในหมวดแอรคอนดิช่ัน  เครื่องปรับอากาศ  ๓๙,๐๐๐  BTU  จํานวน  
๑๘  เครื่องๆละ  ๔๕,๐๐๐.-บาท  รวมเปนเงินทั้งหมด  ๘๑๐,๐๐๐.-บาท  ผมก็เลยหายสงสัย
เพราะในสวนน้ีคงจะรวมเครื่องปรบัอากาศดวย  และผมอยากจะฝากไวอีกอยางถาหอประชุม
อเนกประสงคหลังน้ีสรางเสร็จแลว  ผมอยากจะใหออกระเบียบวาดวยการใชหอประชุม  
เพราะตอนน้ีหอประชุมในเขตอําเภอบานไผเกิดข้ึนมาหลายแหงและเกิดข้ึนมาในเชิงพาณิชย
ดวย  และเทศบาลเมืองบานไผของเรามีหอประชุมตรงน้ีแลวพี่นองในชุมชนก็จะมาขอใช
สถานที่ตรงน้ีในโอกาสตางๆ ในสวนคาธรรมเนียมตางๆจึงอยากใหต้ังเปนมาตรฐานเปน
กฎระเบียบเอาไวในสวนน้ีผมกเ็ห็นดวยนะครับเพราะเปนโครงการที่ดี  ขอบคุณครับ   
 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ ขอเชิญทานสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  เชิญครับ 

 

นายสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุเทศบาล              
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทวีระชัย กองหลา รอง สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทนทานผูกํากับ 

สถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนและ          
ผูรวมสังเกตการณทุกทานครับ  ผมไดดูรายละเอยีดแลวในสวนน้ีผมเห็นดวยเปนอยางย่ิง  
และผมก็รอคอยมานานแลว  ไมวาจะเปนเทศบาลที่พึ่งเกิดมาใหมเขาก็มีหอประชุม
อเนกประสงคหมดแลว  เวลาไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตางๆเคาก็ใชหอประชุมอเนกประสงค
ตอนรับนะครับ  แตที่อยากอภิปรายในสวนของระบบเครื่องเสียงงบประมาณต้ังไว              
๗๙๙,๙๓๒.-บาท  ดังน้ันผมจึงอยากไดระบบเครื่องเสียงที่เหมาะสมกับราคา  เมื่อทําการ
ติดต้ังแลวไมตองไปปรับปรุงบํารุงซอมแซมบอยๆกอนที่จะถึงเวลาอันสมควร  ไมใชวาต้ังราคา
สูงแลว คุณภาพของเครื่องเสียงไมดีไมเหมาะสมกับราคา  และในตรงน้ีไมไดระบุย่ีหอ  



อยางเชน ไมคลอย มีราคาต้ังแต  ๓๐๐-๑๐,๐๐๐.-บาท ดังน้ันผมอยากจะขอฝากในสวนน้ีไว
ดวยนะครับ  ขอบคุณครับ    

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 

นายจําลอง   ทศทิศ     เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุเทศบาล              
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทวีระชัย กองหลา รอง สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทนทานผูกํากับ 

สถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนและ          
ผูรวมสังเกตการณทุกทานครับ  ผมขอเสริมในสวนของระบบเครื่องเสียง  จริงๆแลวระบบ
เครื่องเสียงจะมีระบบที่มาตรฐาน  ดังน้ันลําโพงที่จะมาใชในหอประชุมมีใหเลือกไมมาก  มีอยู
ประมาณ ๒-๓ ย่ีหอเทาน้ันเอง  ก็จะมีย่ีหอ JBL  และย่ีหอ  BOSS  สําหรับ  ๒  ย่ีหอน้ีนาจะ
เปนย่ีหอทีเ่ราจะคัดเลือกและนํามาติดต้ังในหองประชุม  เพราะเวลาผมไปประชุมหรือไป
สัมมนาที่ไหนลําโพงในหองประชุมสวนมากเขาจะใช ๒ ย่ีหอน้ีนะครับ  จึงอยากใหผูที่
เกี่ยวของหรือผูที่ทําการจัดซื้อจัดจาง  ใหความสําคัญในเรื่องน้ีใหมากๆนะครับ  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 

นายชานล   ธนระพีโชติ     เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุเทศบาล              
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทวีระชัย กองหลา รอง สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทนทานผูกํากับ 

สถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนและ          
ผูรวมสังเกตการณทุกทานครับ  ผมไดมาดูรายละเอียดแบบแปลนรายละเอียดแลวผมเห็น
ดวยนะครับในการกอสรางหอประชุมอเนกประสงค  และการเปลี่ยนสถานที่จากตลาดสด
เทศบาล  ๔  มาเปนที่โรงฆาสัตวเกาภายในเทศบาลเมืองบานไผของเรา  แตวาในสวนที่ผมจะ
ขออภิปรายคือสวนที่เปนหองนํ้าอยากใหผูรับเหมาใหความสําคัญในสวนน้ีใหมาก หอประชุม
ถึงจะสวยงามแคไหนถาในสวนของหองนํ้าไมดีภาพลักษณของหองประชุมก็จะเสียไปดวย 
และที่ผมดูรายละเอียดแบบแปลนครั้งแรกผมนึกวาไมมีพื้นที่ใหผูพิการหรือวาทางข้ึนผูพิการ
แตพอมาดูรายละเอียดแลวเห็นมีทางลาดที่อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการที่จะเขามาใช
หองประชุมแลว  ผมก็ขอฝากผูที่จะเขามารับเหมากอสรางใหดู ๒ สวนน้ีดวยนะครับ            
ขอบคุณครับ  

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานชานล   ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 

นายสมสงวน  อินทรกําแหง   เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุเทศบาล              
สมาชิกสภาเทศบาล เมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทวีระชัย กองหลา รอง สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทนทานผูกํากับ 

สถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนและ          
ผูรวมสังเกตการณทุกทานครับ  ผมอยากจะขอเพิ่มเติมในสวนของเรื่องวัสดุที่เรารื้อถอน  
เพราะในการประชุมสภาเทศบาลผมไมแนใจวาครั้งที่เทาไหรนะครับ  มีการอภิปรายเรื่องการ
รื้อถอนสิ่งกอสรางแลวนําไปเก็บรักษา  แตมีวัสดุบางสวนที่หายไป  แตพอมีสมาชิกสภา
เทศบาลอภิปรายเรื่องน้ีข้ึน  ขออนุญาตเอยนามนะครับ  ทานสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  นะครับ
พอมีการอภิปรายข้ึนมาวัสดุอุปกรณที่หายไปกก็ลับมาอยูที่เดิมนะครับ  ผมจึงอยากฝาก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของดูแลในสวนน้ีดวยอยาใหเกิดเรื่องแบบน้ีข้ึนมาอีก  ขอบคุณครับ 



นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานประเสริฐ   เอราวัน  สมาชิกสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 

นายประเสริฐ   เอราวัน  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน                 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ตามที่ผมไดอานดู 

รายละเอียดโครงการกอสรางหอประชุมอเนกประสงค เทศบาลเมืองบานไผ เปนอาคาร 
ค.ส.ล. ๒ ช้ัน ขนาดกวางประมาณ ๒๗.๐๐ เมตร  ยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร พรอมติดต้ัง
ระบบไฟฟา ระบบเสียง ระบบสุขาภิบาล  และระบบระบายอากาศ จากประสบการณที่ผม
เคยเปนชางไมวาจะเปน  อาคาร  ๒  ช้ัน หรือ ๓ ช้ัน  ถาดําเนินการไปแลวอาคารตรงน้ีจะมี
การปรับที่ถมดินรึเปลา  แตตอนน้ีไมมีการปรับเลย  และตอนน้ีโครงการน้ีเราสรางดวย
งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ถาไมมีการปรับดินถมที่ตรงน้ี  ผมเช่ือไดเลยนะครับ         
วานํ้าทวมแนนอน  และผมเช่ือวามีทอระบายนํ้ามีทางใหนํ้าออกแตอาคารของเราตองปรับให
สูงข้ึนกวาน้ี  เพื่อเราจะรองรับในสวนของรอบนอกในอนาคตที่จะมีการถมดิน  หรือมีการ
กอสรางข้ึนอีก  และในสวนที่เปนหองประชุมที่เรากําลังจะทําการกอสรางก็จะเปนพื้นที่ตํ่า
ทันที  ผมจึงอยากฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารใหพิจาณาในสวนน้ีให
รอบคอบดวย  และในสวนน้ีที่จะทําการกอสรางหอประชุมอเนกประสงค  ผมก็เห็นดวยทุก
ประการเพราะเปนโครงการที่ดีนะครับ  ขอบคุณครับ     

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานประเสริฐ   เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ

ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 
นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดอภิปรายทุกทาน  และในวันน้ีผูอํานวยการกอง/
หัวหนาฝาย/หัวหนางาน เกือบทุกคนก็น่ังอยูในหองประชุมสภาเทศบาลแหงน้ี  ในสวนเรื่อง
การกอสรางหอประชุมเอนกประสงคที่จะทําการกอสราง  สมาชิกสภาเทศบาลหลายๆทาน 
ไมมีประสบการณหลายสิ่งหลายอยางที่ทานเปนหวงและไดอภิปรายไปแลว  และในสวนของ
ผูบริหารเองคงจะไมมีเวลามากหรือในชวงในการดําเนินการกอสรางคณะผูบริหารคงจะไป
ควบคุมดูแลตลอดเวลาไมได  ในสวนน้ีขอมอบใหคณะกรรมการที่เราจะแตงต้ังใหควบคุมดูแล
อยางใกลชิด เพื่อไมใหเหตุการณหลายๆอยางที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดอภิปรายเมื่อ
สักครูเกิดข้ึนนะครับ  ในสวนของระบบเครือ่งเสียงและระบบแอรคอนดิช่ัน  ในระบบของการ
จัดซื้อจัดจางน้ันการเขียนเรื่องโครงการโดยทั่วไปเราจะไมกําหนดย่ีหอ  แตเราจะบอก
คุณสมบัติ  และคุณลักษณะของเครื่องน้ันๆ  เพราะฉะน้ันคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ชวยดูแลตรงน้ีใหดวยเอาใหระเอียดรอบคอบนะครับ  สวนอีกเรื่องคือในสวนของหองนํ้า  
เรื่องของกลิ่นและระบบระบายนํ้าตางๆ  ผมคงรับประกันในสวนน้ีไมได เพราะอยางไรแลวก็
ตองมีเรื่องแบบน้ีแนนอน  แตเราจะทําอยาไรใหมีปญหานอยที่สุด  ซึ่งในระเบียบวาระตอไป
จะมีการกันเงิน  และในสวนของกองชางที่กันไว  ๑๓  โครงการก็จะมีอยู  ๑  โครงการที่จะ
กันเงินเอาไวเพื่อสรางรั้วกั้นแนวระหวางหองประชุมและโรงฆาสัตวนะครับ  สวนเรื่องของ
เครื่องออกกําลังกายเราไมไดทําการเคลื่อนยายหมดนะครับ  เรายายประมาณ  ๔-๕  ช้ิน 
และเราก็ไมไดเอาไปไหนเราแคขยับไปทางทิศเหนือซึ่งตอนน้ีเราไดกําหนดและเตรียมพื้นที่ไว
แลว  ในสวนของเรื่องวัสดุอุปกรณที่จะทําการรื้อโรงฆาสัตวเกา  ผมขอบอกไวเลยวาวัสดุ
อุปกรณทุกช้ินใหนับรายละเอียดทุกช้ินอยาใหตกหลนขอฝากคณะกรรมการไวดวยอยาให
เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตองมาอภิปรายเหมือนครั้งที่ผานมา  และในสวนของวัสดุอุปกรณที่



รื้อออกเราก็จะไปปรับเปลี่ยนเปนโรงจอดรถ  ในสวนจะสรางที่ไหนเราตองมาดูกันอีกครั้ง          
นะครับ และโรงจอดรถที่รื้อออกเราจะมาสรางที่สนามบาสเกตบอลเกาดานหลังสํานักงาน
เทศบาลของเรานะครับ  ขอบคุณครับ        

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมติจากที่ประชุม

สภาแหงน้ี  สมาชิกทานใดเห็นชอบ  ญัตติ  เรื่อง ญัตติขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่และ
แกไขโครงการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (สํานักปลัดเทศบาล)  กรุณายกมือข้ึนครับ 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบอนุญาตญัตติขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานท่ีและแกไขโครงการกูเงินทุน 
   สงเสริมกิจการเทศบาล  (สํานักปลัดเทศบาล) เปนเอกฉันท 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติท่ี ๑๓ /๒๕๕๔  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป ๒๕๕๔ 
   (กรณียังไมไดกอนน้ีผูกพัน) (กองสาธารณสุขฯ) 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ทานประเสริฐ  พงษธีรมิตร  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
   

นายประเสริฐ  พงษธีรมิตร  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ประธานชุมชน  
รองนายกเทศมนตร ี ทุกชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

 ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อขอกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป  ๒๕๕๔  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  เน่ืองจากมีบางโครงการที่ไม
สามารถทําการเบิกจายและกอหน้ีผูกพันไดทันในปงบประมาณ  ๒๕๕๔  แตเทศบาลเมือง
บานไผ  มีความจําเปนตองใชงบประมาณโครงการดังกลาว  เพื่อใหการพัฒนาทองถ่ิน
สอดคลองกับนโยบายและเปนไปตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว  จึงขออนุมัติกันเงนิ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๔ (กรณียังไมกอหน้ีผูกพัน) จํานวน ๑๕ โครงการ เปนเงิน 
๔,๙๓๕,๕๐๐ บาท  ( สี่ลานเกาแสนสามหมื่นหาพันหารอยบาทถวน ) 

    ๑.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน  ๒  โครงการ 
         ๑.๑  โครงการจัดทําประตูอาคารกองสาธารณสขุฯ งบประมาณต้ังไว ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒  โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล. โรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ
งบประมาณต้ังไว  ๗๐,๐๐๐  บาท 

    ๒.  กองชาง  จํานวน  ๑๓ โครงการ 
 ๒.๑  โครงการกอสรางทอระบายนํ้า  ค.ส.ล. ซอยแยกซอยย่ิงยงเช่ือมซอยแกวธานี
ถึงซอยประปา ๑ ( ชุมชนซอยย่ิงยง ) งบประมาณต้ังไว  ๑,๐๗๗,๐๐๐  บาท 

๒.๒  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหนองลุมพุก ดานทิศตะวันออก  
วัดสะอาดโนนงามหนองลุมพุก  ( ชุมชนหนองลุมพุก )  งบประมาณต้ังไว  ๓๔๐,๐๐๐  บาท 

๒.๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยแกวธานีดานทิศใต          
(ตรงขามบานโอเปงฮง) งบประมาณต้ังไว  ๓๗๑,๐๐๐ บาท 

๒.๔  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.   สมประสงค  ซอย ๓ (ชุมชนสมประสงค) 
งบประมาณต้ังไว  ๓๒๗,๐๐๐  บาท 

๒.๕  โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนยุทธพลบํารุง (ชุมชนขนมจีน) 
งบประมาณต้ังไว  ๔๕๒,๐๐๐  บาท 

๒.๖  โครงการกอสรางทอระบายนํ้า  ค.ส.ล. หลังปมกิ่งไผ  (ชุมชนบานไผเกา) 
งบประมาณต้ังไว  ๖๗๘,๐๐๐  บาท 



๒.๗  โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนรอบสระสวรรค  (ดานทิศใต) 
(ชุมชนโพธ์ิสวรรค )  งบประมาณต้ังไว  ๑๐๑,๐๐๐  บาท 

๒.๘ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย ๒ (ชุมชนปอบิด)  
งบประมาณต้ังไว  ๒๐๓,๐๐๐  บาท 

๒.๙  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมอืง (ดานทิศใต)                
(ชุมชนหมูสี่พัฒนา)  งบประมาณต้ังไว  ๒๑๓,๐๐๐  บาท 

๒.๑๐ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย ๑๒ (ชุมชนปอบิด) 
งบประมาณต้ังไว  ๕๓๔,๐๐๐  บาท 

๒.๑๑ โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิง้  ซอย ๑๐  ดานทิศใต  
(หนาโรงงานเย็บผา) งบประมาณต้ังไว  ๓๓๔,๐๐๐  บาท 

๒.๑๒ โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย ๖                    
(ชุมชนบานขาพัฒนา) งบประมาณต้ังไว  ๑๓๗,๐๐๐  บาท 

๒.๑๓ โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ซอยแยกถนนรอบสระสวรรค  (ดานทิศใต)  
(ชุมชนโพธ์ิสวรรค)  งบประมาณต้ังไว  ๘๘,๕๐๐  บาท 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๕๘ 
“ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหน้ีผูกพัน  แตมีความ
จําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน
ตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป” 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป 
                  ขอแสดงความนับถือ 
          ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
                         ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล ) 
                        นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ครับตามทีจ่บลงไปน้ันเปน   ญัตติ  เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย   
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป  ๒๕๕๔  (กรณียังไมไดกอนน้ีผูกพัน)  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  
   ขอเชิญทานพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  เชิญครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน                 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  ความจริงแลวตามหลักในกรณีที่ยังไมกอหน้ีผูกผัน        

ในสวนน้ีดิฉันไมสบายใจเลย ถากอหน้ีผูกพันแลวก็แสดงวาโครงการที่เราขออนุมัติทั้งหมดคง
ไดแนนอน  เพราะทําไปแลวเงินยังไมออกกันไวงบประมาณตอไปได  และโครงการแตละ
โครงการก็ไดผานสภาเทศบาลต้ังแตงบประมาณที่ผานมาจนถึงตอนน้ีจะหมดปงบประมาณอีก
แลวแตยังไมมีการดําเนินการอะไรเลย และถาหากเรากันไปปหนาถามีโครงการอื่นที่สําคัญ
กวาแลวโครงการพวกน้ีจะไมตกไปหรือคะ  ในสวนน้ีอยากใหคณะผูบริหารพิจารณาใหดวย  
ขอบคุณคะ  
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ

ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 



นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกยีรติ  ทานประธาน 
นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดอภิปรายนะครับ  สําหรับญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย  ประจําป  ๒๕๕๔  (กรณียังไมไดกอนน้ีผูกพัน)  ในสวนน้ีผูบริหารก็
ดําเนินการตามระเบียบ  ขอเท็จจริงก็เปนไปตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายไป        
เมื่อสักครู  และถามวาทําไมคณะผูบริหารยังไมดําเนินการ  เราตองยอมรับนะวาตอนน้ีงาน
ของเทศบาลก็ไมไดมีดานเดียว  และชวงน้ีเงินอุดหนุนก็ยังไมเขาแตก็กําลังจะทยอยเขา และ
ในสวนที่เราขออนุมัติจากสภาเทศบาลเพื่อกันโครงการทั้ง  ๑๕  โครงการเรากันไวเพื่อพลาด  
เพราะถามีเงินอุดหนุนเขามาตามกรอบที่กําหนดถาเราไมรีบทําการจัดซื้อจัดจางโครงการก็จะ
ตกไปนะครับ  เพราะฉะน้ันการที่เราทําแบบน้ีก็เพื่อที่จะใหเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลไดสบาย
ใจในสวนหน่ึงนะครบั  ขอช้ีแจงใหเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบไวดวย  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมติจากที่ประชุม

สภาแหงน้ี  สมาชิกทานใดเห็นชอบ ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย  
ประจําป  ๒๕๕๔ (กรณียังไมไดกอนน้ีผูกพัน)  กรุณายกมือข้ึนครับ 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่อง     อ่ืน ๆ  (ถามี) 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  มีสมาชิกทานใดมีเรื่องที่จะเสนอในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไมครับ  ขอเชิญ   
ประธานสภาเทศบาล ทานพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  เชิญครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน                 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  ในระเบียบวาระอื่นๆดิฉันมีเรื่องที่จะอภิปรายคืออยาก 

ถามทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารวาตอนน้ีมีขาววาเทศบาลของเราจะมี
การปรับลดตําแหนงพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางเหมา  ปกติดิฉันก็ไมแนใจวาตอนน้ี
เทศบาลเรามีการจางอยูกี่แบบ  และในสวนน้ีพนักงานจางทั่วไปหรือพนักงานจางตามภารกิจ
ก็จะมีทั้งคาครองชีพและประกันสังคม  แตวาถามาเปนพนักงานจางเหมาแลวเขาจะไมม ี          
คาครองชีพและประกันสังคม ตามจริงแลวตอนน้ีก็มีนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการจางคาแรง
ข้ันตํ่า  ๓๐๐.-บาท ฉะน้ันถือวาเราขัดกับนโยบายรัฐบาล ดังน้ันดิฉันจึงอยากใหทางคณะ
ผูบริหารหาทางชวยเหลือในสวนน้ีดวย  เพราะถาถูกลดตําแหนงมาเปนพนักงานจางเหมา
เงินเดือนคาจาง  ๖,๔๐๐.-บาท  และตองมาสงประกันสังคมอีก  ๔๐๐  กวาบาท ก็จะเหลือ
เงินคาใชจายประมาณ  ๖,๐๐๐.-บาท  ดิฉันคิดวาคงไมพอใชแนๆ  จึงอยากใหผูบริหารตอบ
ขอซักถามในสวนน้ีดวยวาสาเหตุจริงๆแลวเปนยังไงแลวเราจะทําอยางไรถึงจะชวยลูกจางที่จะ
ถูกปรับลดตําแหนงของเราในสวนน้ีไดดิฉันจึงอยากหารือในสวนน้ีดวย ขอบคุณคะ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 
 
นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน                 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  สําหรับระเบียบวาระ 

อื่นๆ  ผมก็ขอพูดตอจากทานพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  สมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อใหครอบคลุมให
มากกวาน้ีนะครับ  จริงๆแลวในเมือ่  ๒  อาทิตยที่ผานมาสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆทาน          
ก็ไมสบายใจ  เพราะมีเสียงกระทบเขามาวาการบริหารจัดการเกี่ยวกับหมวดเงินเดือน



คาตอบแทนของเทศบาลเรามีปญหา  จริงๆแลวกรอบของการวาดวยการใชจายงบประมาณ
ในหมวดคาตอบแทนและเงินเดือนจะอยูที่  ๔๐%  ไมเกินน้ี  ในสวนน้ีเรามีการรายงาน
สถานการณการเงินการคลังตลอดเกี่ยวกับคาตอบแทนเงินเดือนวาตอนน้ีเราบริหารจัดการไป
เทาไหรแลว  แตตอนน้ีเมื่อเดือนเมษายน  ๒๕๕๔  ที่ผานมามีการปรับเพิ่มคาตอบแทน
เงินเดือน  ๕% ทําใหกระทบฐานเงินเดือนของเราแตไมใชกระทบแคเรานะครับ  กระทบฐาน
เงินเดือนของพนักงานสวนทองถ่ินทุกแหง  แตจริงๆแลวตรงน้ีก็เปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิด
ปญหาในวันน้ี  ผมเช่ือวาถากอนหนาน้ีเรามีการบริหารจัดการที่ดีเราควบคุมไดแนนอนในสวน
น้ี  แตฐานของเราก็เติบโตข้ึนเรื่อยๆ  ผมขอเรียกปญหาที่เกิดข้ึนน้ีวาเปนฟองสบูแตกและจะ
แตกตอไปอีกแนนอนเพราะอีกตอไปก็จะไปเขาโครงการ  ๓๐๐.-บาทของรัฐบาลและผูที่จบ
ปริญญาตรีเงินเดือนคาตอบแทน  ๑๕,๐๐๐.-บาท และในสวนน้ีพนักงานจางตามภารกิจก็จะ
มีผลกระทบตออีก  แตก็ไมใชวาผูบริหารจะเลิกจางนะครับ  เรามีการใหเขียนสัญญาจางเปน
พนักงานจางเหมา  และอีกอยางผมอยากใหคณะผูบริหารและขาราชการประจํานัดประชุมผู
ที่จะถูกปรับลดตําแหนงเพื่อทําความเขาใจและใหกําลังใจพวกเขานะครับผมขอฝากในสวนน้ี
ไวดวย  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  สมาชิกสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 

นายสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน                 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชนทุกชุมชน  เรื่องที่จะขออภิปรายเกี่ยวกับการใชรถยนต 

ในการติดตอราชการของแตละกอง/ฝาย/งาน และผมมาดูที่หมวดนํ้ามันเช้ือเพลงิและหลอลื่น
รวมทุกกอง/ฝาย/งาน แลวในปงบประมาณป ๒๕๕๕  งบประมาณต้ังไว  ๓,๗๙๕,๐๐๐.-บาท  
ในสวนน้ีเปนจํานวนเงินที่มากพอสมควร  จริงๆแลวในสวนน้ีผมก็ขอใหใชกันอยางประหยัด  
เพื่อประหยัดในสวนน้ีเอาไวเพิ่มในโครงการอื่นๆที่สําคัญในปงบประมาณตอไปนะครับ           
และเรื่องของรถมินิบัสตอนน้ีก็จอดไวเฉยๆไมรูวาเช็คเครื่อง สตารทเครื่องบางรึเปลา           
เรื่องที่  ๒  การใชรถใชถนน  บางครั้ง  ๒  ทุม  กวายังเห็นรถของเทศบาลยังว่ิงกันอยูไม
ทราบวาปฏิบัติภารกิจอะไร  เพราะในตอนน้ันก็ไมเห็นมีเหตุการณจําเปนอะไรที่จะตองใชรถ
ในเวลาน้ัน  จึงอยากฝากในสวนน้ีไวดวย  อีกเรื่องผมขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานรอง
นายกเทศมนตรี  ทานประเสริฐ  พงษธีรมิตร  ทานไดรับปากเอาไวในสวนของการที่เราจะจัด
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานจางทั่วไป  ในวันเสารเปนเวลาครึ่งวันผมอยากใหรื้อ
ในสวนน้ีกลับมาใชใหม  ผมเช่ือนะครับวาจะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนมาก  จึงขอ
ฝากผูอํานวยการกอง/ฝาย/งาน  ในสวนน้ีดวย  ขอบคุณครับ   

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ รองประธานสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน                 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชนทุกชุมชน  วันน้ีไดรับเกียรติจากตัวแทนทานผูกํากับ 

สถานีตํารวจภูธรบานไผ  จึงมีเรื่องอยากจะฝากทานสักนิดเมื่อคราวที่แลวทานประธาน
เครือขายชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ   ทานขอฝากในชวงช่ัวโมงเรงดวนบริเวณหนา
โรงเรียนกรุณาศึกษาตรงหัวมุมวัดจันทรประสิทธ์ิ  ทั้งชวงเชาและเย็นตอนโรงเรียนเลิก           
ในสวนน้ีมีการสัญจรไปมาเปนจํานวนมากจึงอยากใหทานประสานงานกับตํารวจจราจรใหเพิ่ม
กําลังอีกเพราะเปนสี่แยกนะครับมีรถสัญจรไปมาเปนจํานวนมากนะครับ  จริงๆแลวระเบียบ
วาระอื่นๆ  ในวันน้ีผมวาจะไมอภิปรายแตตอนน้ีผานมาครึ่งเทอมแลวคือจะเขาปที่  ๒  ที่เปน



สมาชิกสภาเทศบาล  และเพื่อนๆสมาชิกสภาเทศบาลไดประเมินการทํางานการบริหาร
จัดการภาพรวมของเทศบาลเมืองบานไผ  และในชวง  ๒๐  ปที่ผานมาเทศบาลก็ไดเติบโต
ต้ังแตเปนเทศบาลตําบล  มาจนถึงเทศบาลระดับกลางและระดับใหญ  ผมจึงอยากถามวา
ตอนน้ีพื้นที่ๆเราควบคุมยังเปน  ๑๖.๒  ตารางกิโลเมตร  รึเปลาการบริหารจัดการการดูแล        
พี่นองประชาชนก็ยังเปน  ๑๖.๒  ตารางกิโลเมตร  แตสิ่งที่เพิ่มมาก็คือ  บุคลากร  เงิน           
เครื่องไมเครื่องมือ  ตอนน้ีเราพรอมหมด  แตสิ่งที่เราคงจะลืมไปอีกเรื่องหน่ึงที่สําคัญมาก         
คือการบริหารจัดการ  ยอมรับวาตอนน้ีการขับเคลื่อนการทํางานของเทศบาลผมขอประเมิน
เลยนะครับ  ผมจะใหซัก  ๕  คะแนน  ไมถึง  ๖  คะแนนนะครับ  จริงๆแลวงานของเทศบาล
หลักๆก็มีไมมากหลักๆก็มี  งานบริการทะเบียนราษฎรบัตรประจําตัวประชาชน  งานของการ
จัดเก็บรายไดของกองคลัง  แตงานที่สําคัญเปนเหมือนหัวใจการทํางานคือ  งานออกบริการ        
พี่นองประชาชนในเขตเทศบาล  ไมวาจะเรื่องของหลอดไฟฟา  ทอประปา  ถนน  ออกเย่ียม
พบปะพี่นองประชาชน  ผมจึงคิดวาปจจุบันน้ีเทศบาลของเราเหมือนต้ังรับ  แตไมใชต้ังรับเพื่อ
รอรุก  แตต้ังรับเพื่อถอยนะครับ  จึงอยากฝากผูอํานวยการกอง/ฝาย/งาน  ชวยดูแลในสวนน้ี
ดวยออกไปดูแลลูกนองของทานดวยวาเขาทํางานกันยังไง  อยูกันยังไง  ผมอยากเห็นนะครับ  
เวลาเขาประชุมสภาเทศบาลแตละครั้งไมมีการอภิปรายตําหนิมีแตการชมเชยนะครับ  
ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภา

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
 

นายชานล   ธนระพีโชติ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน                 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชนทุกชุมชน  เรื่องที่ผมจะขออภิปรายวันน้ีผมอยากหารือ 

วาเทศบาลของเราทําไมไมจัดต้ังศูนยหรือวาศูนยขอมูลเปนรหัส  ยกตัวอยางเชนเรากดไปที่  
๑๙๑  เพื่อไปยังสถานีตํารวจ  และกด  ๑๙๙  เพื่อแจงความเพลิงไหมหรือขอความชวยเหลือ
ตางๆ  ดังน้ันเทศบาลของเราทําไมไมจัดต้ังศูนยขอมูลในสวนของเบอรโทรที่เปนรหัสเพื่อรับ
เรื่องราวรองทุกขจากพี่นองประชาชนโดยตรง  ตรงน้ีเราจะไดขอมูลโดยตรง  จึงอยากเสนอ
ใหเทศบาลของเราจัดต้ังศูนยขอมูลในสวนน้ีดวย  เพราะตอนน้ีบางทีรับเรื่องมาแลวแตเรื่องยัง
มาไมถึงเทศบาล ในสวนน้ีผมอยากฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารดวย 
ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานชานล   ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ

ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 
นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดอภิปรายทุกทาน  และในสวนที่ผมจะขอตอบขอ
ซักถามเปนประเด็นแรกคือเรื่องของการปรับลดตําแหนงของพนักงานจางทั่วไป  ผานมา
หลายเดือนในสวนน้ีผูบริหารก็ไมสบายใจ  เพราะเรื่องของระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคล  มาตรา  ๓๕  สืบเน่ืองจากรัฐบาลที่ผานมาไดประกาศปรับเพิ่มเงินเดือนขาราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และพนักงานสวนทองถ่ินอีก  ๕%  นโยบายของรัฐบาลผมวาเปนหนาเปนตา
ของผลงานรัฐบาลแตเปนความเดือดรอนของทองถ่ิน  ผมไมทราบวารัฐบาลชุดใหมที่จะ
ประกาศใชนโยบายคาแรงข้ันตํ่า  ๓๐๐.-บาท ผูที่จบปริญญาตรี  ๑๕,๐๐๐.-บาท  แต
นโยบายที่หาเสียงเลือกต้ังทําไดสําเร็จ  และการปรับตรงน้ีผมไมแนใจวารัฐบาลจะจัดเงิน
อุดหนุนใหทองถ่ินรึเปลา  น้ันเปนสวนของอนาคตนะครับ  และประมาณอีก  ๒  เดือนถาไมมี



อะไรผิดพลาดขาราชการฝายการเมือง  ก็จะปรับเพิ่มคาตอบแทนอีกประมาณ  ๑๕%            
ในสวนน้ีก็จะเกิดผลกระทบอีกแนนอน  และตอนน้ีเราไดต้ังคณะกรรมการเขามาในสวนของ
การปรับลดตําแหนงพนักงานจางทั่วไป  และพนักงานจางทั่วไปรวมแลวในแตละกอง/ฝาย/
งานมีทั้งหมด  ๕๑   คน  และมีบางสวนที่จะตองยกเวนเชนคนที่ขับรถขนขยะ  พนักงาน
ดับเพลิง  และงานเทศกิจ  ในสวนน้ีมีบางคนที่เรายังคงตําแหนงเอาไว  และตอนน้ีเราไดคุย
กันมาแลวกับคณะกรรมการเกือบ  ๓  รอบแลววาเราจะแกไขอยางไร  และเราไดพยายาม
หาทางออกให  และไดคุยกันวา  แนวทางแรกคือ  ถาเราจะผลักออกไปครึ่งหน่ึง
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรวาควรจะผลักออกทั้งหมด  แนวทางที่  ๒  พนักงานจางทั่วไป
ทั้งหมด  ๕๑  คน  เราจะเลิกจางครึ่งหน่ึงรึเปลา ถาเลิกจางครึ่งหน่ึงตําแหนงทุกตําแหนงยัง
อยูเหมือนเดิม  แตแนวทางน้ีก็จะเกิดปญหาในภายหลงัแนนอนวาทําไมคนน้ีไดออก  คนน้ียัง
อยูนะครับ  ดังน้ันคณะกรรมการจึงมีมติในที่ประชุมใหยึดในแนวทางแรกคือ  จึงเห็นสมควร
วาควรจะผลักออกทั้งหมด  และไมใชวาเราผลักออกจากการเปนพนักงานจางทั่วไปๆเปนจาง
เหมาแลว  ไมใชเปนบริษัทเปนคนจางนะครับ  ผลักออกไปคุณก็ยังเปนคนของเทศบาลเมือง
บานไผ  ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ก็ยังดูแลคุณอยูเหมือนเดิม  และถามวาในสวนน้ีถูก
ผลักออกไปแลวผลกระทบคือ  เขาตองเสียคาใชจายการประกันสังคมเอาเอง  ดังน้ันเราจึง
หาทางชดเชยใหเขา  จึงมีแนวทางในเรื่องของเราจะเอาวุฒิการศึกษามาต้ัง  บางคนไดรับ
เงินเดือนมากกวาตอนเปนพนักงานจางทั่วไปซะอีกนะครับ  ยกตัวอยาง  ปวส.  จะไดรับ
เงินเดือนเพิ่มเปน  ๗,๑๐๐.-บาท  และ ม.๔, ม.๖ ,ปวช.  จะไดรับเงินเดือนอยูที่ประมาณ          
๖,๔๐๐.-บาทนะครับ  และตองขอขอบคุณทานรองประธานสภาเทศบาลที่ทานไดอภิปรายถึง
นโยบายของรัฐบาลใหมที่เขามาบริหารประเทศในสวนของเรื่องนโยบายคาแรงข้ันตํ่า  ๓๐๐.-
บาท ผูที่จบปริญญาตรี  ๑๕,๐๐๐.-บาท  ตรงน้ีตอไปพนักงานจางตามภารกิจตองมี
ผลกระทบแนนอน  แตทางออกคนทั้งประเทศก็หวังอยางย่ิงวารัฐบาลใหมจะจัดเก็บรายได  
เรื่องการพัฒนา  เรื่องของเศรษฐกิจ  ถารายไดประเทศเพิ่มเงินอุดหนุนทองถ่ินก็เพิ่มตาม  
ขณะเดียวกันสมาคมของสวนทองถ่ินทั้งหมด  ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  ไดย่ืนเรื่องไปเปนปๆ  ในสวนของเรื่องการแกไขระเบียบ
กฎหมายการบริหารงานบุคคล  มาตรา  ๓๕  จาก  ๔๐% ขอเลื่อนเปน  ๔๕% ถาในสวนน้ี
กฎหมายผานเราก็จะไมมีการปรับลดหรือปรับเพิ่มตําแหนง  อีกอยางถารัฐบาลจัดเก็บรายได
มากข้ึน พ.ร.บ.การกระจายอํานาจ  เงินอุดหนุนสวนทองถ่ิน  ๓๕%  ผานมา  ๗  ป  รัฐบาล
อุดหนุนมาใหสวนทองถ่ินทั้งสิ้น  ๒๕.๗% เทาน้ัน  จากมาตรา  ๓๕ กําหนดไวตาม
รัฐธรรมนูญ  เงินอุดหนุน ๒๕.๗%  เราจึงหวังอยางย่ิงวารัฐบาลใหมจะเพิ่มเงินอุดหนุนให
ทองถ่ินซัก  ๒๗% เงินของเทศบาลเมืองบานไผก็จะเพิ่มมาปหน่ึงไมตํ่ากวา  ๑๕-๒๐  ลาน
บาท  นะครับ  อีกเรื่องหน่ึงเรื่องที่  ทานชานล  ธนระพีโชติ  ที่ทานไดอภิปรายเกี่ยวกับ         
เรื่องของ  CALL  CENTER  ตามจริงแลวเทศบาลเมืองบานไผของเรานาจะมีต้ังนานแลว  
เรื่องของเบอร  ๑๙๑และ๑๙๙  บางครั้งผมเคยโทรไปที่เบอร  ๑๙๙  ไปติดที่จังหวัดสกลนคร 
บางครั้งไปติดที่ภาคใตเลยนะครับ  ฝากขาราชการประจําไปดูรายละเอียดในเรื่องน้ีดวยนะ
ครับ  เราจะไดนํารายละเอียดมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งอาจจะเปนการประชุมหัวหนาสวน
การงานนะครับ  และในสวนเรื่องของการใชรถยนตสวนกลาง และเรื่องทีท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  ที่ทานไดอภิปรายในรายละเอียดปลีกยอยตางๆ  ผมก็ของฝากฝายขาราชการ
ประจําดวย  รีบดําเนินการแกไขโดยดวนไมตองรอถึงงบประมาณหนาหรอกนะครับเริ่มพรุงน้ี
เลยย่ิงดี  และที่ทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ทานไดพูดอภิปรายเรือ่งของ
การบริหารงานบุคคลที่ทานพูดมาเปนเรื่องจริงทั้งหมดจึงขอฝากเรื่องน้ีไวดวย  เรื่องสุดทาย
ผมขอหารือ ทานประธานสภาเทศบาล ผมทราบวามีเจาหนาที่จาก  ปปช.  มาใหความรูกับ
เราในสวนของเรื่องของประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ  



ฉบับใหม  ผูบรหิารทองถ่ิน  รองผูบริหารทองถ่ิน  ผูชวยบริหารทองถ่ิน  เลขานุการทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  
๒๕๕๔  กฎหมายเริ่มใชเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ดังน้ันผมจึงเห็นวาเจาหนาที่  ปปช.        
ไดเสียสละมา  ดังน้ันเหลือการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  อีก  ๒  เขต                
ผมขอใหเอาไวอภิปรายในครั้งตอไป  ผมขอหารือทานประธานสภาเทศบาล ดวยครับ  
ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  ตอนน้ีเวลา  ๑๒  นาฬิกาเศษ  ผมจะขอหารือทานสมาชิกสภาเทศบาล  ตอนน้ีเจาหนาที่ของ  

ปปช.  ไดมารอช้ีแจงเรื่องของประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามทุจริต
แหงชาติ  ฉบับใหม  ใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ  ดังน้ันการ
อภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ ของทานสมาชิกสภาเทศบาลที่เหลืออีก  ๒  เขตที่ยังไมได
อภิปรายผมขอใหอภิปรายในครั้งตอไปนะครับ  ผมขอหารือเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล          
ดวยครับ  ทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  ทานรองประธานสภาเทศบาล  ผมขอหารือดวยครับ     

 
นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน       
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชนทุกชุมชน  ที่ทานประธานสภาเทศบาล  และ              

ทานนายกเทศมนตรี  ขอหารือวาตอนน้ีเจาหนาที่ของ  ปปช.  ไดมารอช้ีแจงเรื่องของ
ประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ  ฉบับใหม  ใหคณะ
ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบน้ัน  และเวลาก็ไดลวงเลยมามากพอสมควร     
ผมเห็นดวยที่ทานประธานสภาเทศบาล  และทานนายกเทศมนตรี  ขอหารือครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ผมขออนุญาตในนามของสภาเทศบาลเมืองบานไผ  พรอมดวยคณะผูบริหาร
ประธานสภาเทศบาล  ก็ตองขอขอบคุณรอยตํารวจโทวีระชัย   กองหลา  รอง  สวป.  สภ.บานไผ  ทานประธาน 

คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน  ที่ใหเกียรติสละเวลาเขารวมสังเกตการณ  และพรอมกันน้ีก็
ตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ที่ไดเขามาประชุมโดย
พรอมเพียงกัน  ในโอกาสน้ีผมขอปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒  
ประจําป  ๒๕๕๔ 

 

เลิกประชุม  ปดเวลา   ๑๒.๒๐ น  
 
 
             (ลงช่ือ)                     ผูจดรายงานการประชุม 
                                                         (นายอาทิตย  พิทักษเผาสกุล) 
                         พนักงานจางทั่วไป 
 
 
  

                                              (ลงช่ือ)  จ.อ.             ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                ( กมล  สงวนญาติ ) 
                      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

                                              (ลงช่ือ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวดารารัตน   ชาตะวราหะ) 
                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 



 
 
   

                                             (ลงช่ือ)                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางชยาภรณ  ศิลาออน) 
                            ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดตรวจรายงานการประชุมน้ีแลว 
 

เมื่อวันที่            เดือน    กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
(ลงช่ือ)            กรรมการ   (ลงช่ือ)           กรรมการ 
           (นางพัชรา   ศิริศักด์ิกมล)                          ( นายพิริน   ตุละรัต ) 
 
 
(ลงช่ือ)                 กรรมการ   (ลงช่ือ)        กรรมการ 
          (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)      ( นางจงจิต   แซเหีย ) 
 
 
(ลงช่ือ)               กรรมการ      (ลงช่ือ)          กรรมการ 
           ( นายประเสริฐ  เอราวัน )       ( นายฉลอง  คําตา ) 
 
 
(ลงช่ือ)               กรรมการ 
         ( นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ )  
    

สภาแหงน้ีรับรองรายงานการประชุมน้ี 
 

เมื่อวันที่            เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

( นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 


