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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป  ๒๕๕๔ 
วันท่ี    ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐   น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
..................................... 

ผูมาประชุม 
๑. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายนิวัฒน ปลั่งศิร ิ รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๔. นายประเสริฐ พงษธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๕. นายอาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๖. นายนพดล โฆษิตวัฒนาพานิชย รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๗. นายสุทธิศักด์ิ อึ้งตรงจิตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๘. นายสงศักด์ิ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นางพัชรา ศิริศักด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๓. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๔. นายภาคภูมิ ศรีอุน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๕. นายกําพล ขันธขวา สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นายนพรุจ เอนลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๙. นายประสิทธ์ิ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๑. นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นางชยาภรณ ศิลาออน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผูไมมารวมประชุม 
๑. นายสุกิจ เรืองชยจตุพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๒.  นายโดม   เนตรสมจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
๓. นายศรัญ กสิกิจวรกุล สมาชิกสภาเทศบาล   
๔. นางจงจิต แซเหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑.  นายสุภัทร ปวีณาภรณ ประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ    
๒.  นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชุมชนศาลเจา 
๓.  นายสมชาย โมกไธสง เลขานุการชุมชนศาลเจา  
๔.  นายทองสุข เหงาศร ี ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค 
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๕.  นางสมศร ี  จอยสอดดง ประธานชุมชนซอยย่ิงยง 
๖.  นายทองแดง ธรรมภักดี ประธานชุมชนหลักสิบสี ่
๗.  ดาบตรีบัวล ี นันกาส ี ประธานชุมชนประปาบานไผ 
๘.  นายวิรัดดา เช้ือบัณฑิต ประธานชุมชนบานไผเกา 
๙.  นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชุมชนตลาดสด   ๑,๒,๓ 
๑๐.  นายชวดล ศุภรัตนชาติ ประธานชุมชนหวยทราย 
๑๑.  นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนเจาเงาะสัมพันธ 
๑๒.  นายนรินทร พิกุลศร ี ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย 
๑๓.  นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงคพัฒนา 
๑๔.  นายคําพันธ สีดอนซาย ประธานชุมชนโนนสะอาด 
๑๔.  นางสุมาล ี แถสูงเนิน ประธานชุมชนโนนสวาง 
๑๕.  นางสาวเพลิน ภูแลนกี ่ ประธานชุมชนธรรมสาร 
๑๖.  นางถวิล กระพี้สัตย คณะกรรมการชุมชนกกแดง 
๑๗.  นายภานุมาศ หลามณี ประธานชุมชนบานขาพัฒนา 
๑๘.  นายสุรชัย ศิริรัชกิจ ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา 
๑๙.  นายจํานงค โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโนนสวรรค 
๒๐.  นายสุวัฒน สุทธิ รองปลัดเทศบาล 
๒๑.  นางสาวดารารัตน ชาตะวราหะ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๒๒.  นายวิชัย วิพัฒนเกษมสุข ผูอํานวยการกองชาง 
๒๓.  นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๒๔.  นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง 
๒๕.  นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๒๖.  นายศรีสุนทร นามสวาง ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๒๗.  นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานไผ 
๒๘  นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบานไผ 
๒๙. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาฝายอํานวยการ 
๓๐.  นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
๓๑.  นายศักด์ิสิทธ์ิ ปนคํา หัวหนาฝายการโยธา 
 
๓๒.  นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา หัวหนาฝายปองกันและรกัษาความสงบ 
๓๓.  นายจีรศักด แกนดู หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๓๔.  นายกฤษฎ ชัยมาตย หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
๓๕.  จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป] 
๓๖.  นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหนาฝายบริหารสาธารณสุข 
๓๗.  นางสาวดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข  
๓๘.  นางสุกัญญา มาตยวังแสง หัวหนาฝายบริหารงานไป 
๓๙.  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๔๐.  นายจักรพงษ ศรีคลัง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๔๑.  นายสุชาติ ช่ืนกมล หัวหนางานปองกันฯ 
๔๒.  จ.อ.สายันต นรสาร หัวหนางานรักษาความสงบ 
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๔๓.  นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนางานพัสดุ 
๔๔.  นายอุดมศักด์ิ ธรรมนําศีล วิศวกรสุขาภิบาล 
๔๕.  จ.อ.วรวิทย ภาณวัตร เจาพนักงานปองกันฯ 
๔๖.  นายอาทิตย ประวันโน บุคลากร 
๔๗.  น.ส.ภัทรวรรณ เกิดพิทักษ นักพัฒนาชุมชน 
๔๘.  นางภัทรา สุปตคํา เจาพนักงานธุรการ 
๔๙.  นางเขมิกา สําราญบํารุง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 
๕๐.  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
๕๑.  น.ส.วรรณภา วงษจันลา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
๕๒.  นายอาทิตย พิทักษเผาสกุล พนักงานจางทั่วไป 
๕๓.  นางทัศนีวรรณ ทองเช้ือ พนักงานจางทั่วไป 
๕๔.  นายสรนัย หวานขม พนักงานจางทั่วไป 
๕๕.  นางอุทัยวรรณ ช่ืนกมล พนักงานจางทั่วไป 
 

 เมื่อไดเวลา ๑๐.๐๐ น.เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  จุดธูป  
เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแลวกลาวเปดประชุม   
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ สวัสดีครับทานนายกเทศมนตรี   คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล    
ประธานสภาเทศบาล และทานผูมีเกียรติทุกทาน  วันน้ีเปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ   

สมัยที่  ๓ ประจําป  ๒๕๕๔  ขณะน้ีมีสมาชิกฯ  มาครบองคประชุมแลว  กอนเขาสูวาระ           
การประชุม  ใครขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล  อานประกาศสภาเทศบาลเมืองบานไผ  
ขอเชิญครับ 

 
 
 
นางชยาภรณ  ศิลาออน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เรื่อง  เปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๓  ประจําป ๒๕๕๔ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   เมือ่คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   
สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป ๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔  ไดมีมติกําหนดให
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําป ๒๕๕๔  ต้ังแตวันที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔  
เปนตนไป  น้ัน   
 เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไขเพิ่มเติมถึง  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ.๒๕๔๖   จึงประกาศเปดประชุม
สภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓  ประจําป  ๒๕๕๔  ต้ังแตวันที่  ๑  มิถุนายน  
๒๕๕๔  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 
 

                         จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                         (ลงช่ือ)     จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 
                                     (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 

                                                                              ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
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นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ที่จบไปแลวน้ันเปนประกาศสภาเทศบาลเมืองบานไผ   เรื่อง เปดประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําป  ๒๕๕๔  นะครับ  ตอไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระ           

การประชุม  ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ วันน้ีมีเรื่องที่จะแจงใหทราบดังน้ี                                                                        
ประธานสภาเทศบาล          เรื่องแรกตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.๒๕๕๔  และประกาศ              

ในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชเมื่อวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เปนตนไป                   
โดยกําหนดวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ในวันอาทิตยที่ ๓  กรกฎาคม 
๒๕๕๔   น้ัน จึงขอเชิญชวนทุกทานไปใชสิทธิเลือกต้ัง ต้ังแตเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.        
โดยพรอมเพรียงกัน         
 เรื่องที่ ๒   ดวยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๔            
ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เปนตนไปน้ัน  กําหนดใหบุคคล          
ที่ตองย่ืนขอมีบัตรประจําตัวประชาชน  ตามพระราชบัญญัติน้ีจะตองมีสัญชาติไทยมีช่ือใน
ทะเบียนบาน , มีอายุต้ังแต  ๗  ปบริบูรณ  แตไมเกิน  ๗๐  ปบริบูรณ  โดยรายละเอียดตางๆ  
ขอใหทานอานเอกสารที่วางไวบนโตะของทุกทานแลวครับ 
 
 
 

  เรื่องที่  ๓  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอรายงานอนุญาตใชพื้นที่ของเทศบาล          
  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี  ครับ 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชน  
นายกเทศมนตรี ทุกชุมชน  ทานประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน 
 

 ดวยมติที่ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  
เมษายน  ๒๕๕๔  ไดอนุญาตใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใชพื้นที่ของเทศบาล  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในงานบริการประชาชนในเขตเทศบาล  ดังน้ี 

 

๑.  พื้นที่ของเทศบาลในเขตเทศบาลตําบลในเมือง  ตามโฉนดที่ดิน  (น.ส. ๔ จ)  เลขที่  
๓๒๘๓  เลมที่  ๓๓  หนา  ๘๓  พื้นที่ดินตามโฉนด  จํานวน  ๑๔  ไร  ๓  งาน  ๘ ๑/๑๐  
ตารางวา  พื้นที่ต้ังอยูบริเวณในเขตตําบลในเมือง  (เย้ืองบานหนองแวงไร)  โดยขอใชพื้นที่
ดังกลาว  เพื่อจัดทําเปนศูนยการเรียนรู กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการลดภาวะโลกรอน 

๒. อาคารศูนยผลิตภัณฑชุมชน (ศูนยเด็กเล็กเทศบาล ๒)  ขอปรับปรุงศูนยผลิตภัณฑ
ชุมชน (ศูนยเด็กเล็กเทศบาล ๒)  ใชเปนศูนยผูสูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุมี
สถานที่พบปะสังสรรคทํากิจกรรมกลุมรวมกัน  และเพื่อใหมีสถานที่ดําเนินงานของชมรมตาง ๆ  
ในการทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ  สขุภาพจิต  ปญญา  และสังคม 

 

ทั้งน้ี  เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารจัดการใชประโยชนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอไดโปรดแจงสภาเทศบาลทราบตอไป  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
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                (ลงช่ือ)  ลิขิต    กสิกิจวรกุล 
                                (นายลิขิต    กสิกิจวรกุล) 
                         นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ     
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ครับตามที่จบลงไปแลวน้ันเปนการรายงานขออนุญาตใชพื้นที่วางของเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล    ๑. พื้นที่ของเทศบาลในเขตเทศบาลตําบลในเมือง  ตามโฉนดที่ดิน  (น.ส. ๔ จ)  เลขที่  ๓๒๘๓   

เลมที่  ๓๓  หนา  ๘๓  พื้นที่ดินตามโฉนด  จํานวน  ๑๔  ไร  ๓  งาน  ๘ ๑/๑๐  ตารางวา          
พื้นที่ต้ังอยูบริเวณในเขตตําบลในเมือง  (เย้ืองบานหนองแวงไร)  โดยขอใชพื้นที่ดังกลาว              
เพื่อจัดทําเปนศูนยการเรียนรู กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการลดภาวะโลกรอน 
  
 

๒.   อาคารศูนยผลิตภัณฑชุมชน (ศูนยเด็กเล็กเทศบาล ๒)  ขอปรับปรุงศูนยผลิตภัณฑ
ชุมชน (ศูนยเด็กเล็กเทศบาล ๒)  ใชเปนศูนยผูสูงอายุ  โดยมวัีตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุมี
สถานที่พบปะสังสรรคทํากิจกรรมกลุมรวมกัน  และเพื่อใหมีสถานที่ดําเนินงานของชมรมตาง ๆ  
ในการทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ  สุขภาพจิต  ปญญา  และสังคม  นะครับ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
            

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   
                                   - สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี   ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ผมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   ไดแจกใหสมาชิกทุกทานกอนลวงหนา 

น้ีแลวครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะขอแกไขเพิ่มเติมขอเชิญครับ  เชิญทานนิวัฒน   
ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศาล  
  

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล                        
รองประธานสภาเทศบาล ทานประธานผูสูงอายุ ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวม 

สังเกตการณทุกทาน  กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระที่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นะครับ  ผมขอยอนกลับไปสักนิด  อางถึงมติที่ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๔  เรื่องขอใชพื้นที่วางของเทศบาล  ที่จริงแลว
นะครับในสวนที่   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมขออนุญาตใชพื้นที่ของเทศบาล  ตรงน้ีผมก็ไม
มีปญหาอะไรนะครับ แตที่จริงแลวตามระเบียบผมวานาจะขอความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิก
สภาเทศบาล กอนนะครับ เรื่องที่จะใชพื้นที่วางในเขตเทศบาลเพื่อใชประโยชน  และจริงๆแลว
ที่ดินแปลงที่เรากําลังพูดถึงอยูตอนน้ีเราซื้อไวเพื่อที่จะสรางโรงฆาสัตว  แตตอนน้ันยังไมไดรบั
ความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลในเมืองซึ่งตอนน้ีไดยกฐานะเปนเทศบาลตําบลใน
เมืองแลว  สวนที่จะขอใชเพื่อจัดทําเปนศูนยการเรียนรู กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผมกลัววาจะมีปญหาเพราะอยูนอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบานไผ
ของเรา  และในอนาคตเราก็มีโครงการจะสรางหอประชุมอเนกประสงค  ทางเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลก็เคยคุยนอกรอบกับผูบริหารวาเราจะยายเครื่องมือหนักหรือรถตางๆ  ไปไวในพื้นที่วาง
ดังกลาว  และจริงๆแลวผมขอหารือทานประธานสภาเทศบาลนะครับ  ผมวานาจะอยูในวาระ 
ขอความเห็นชอบจากเพือ่นสมาชิกสภาเทศบาล  และอีกอยางถาขออนุญาตใชสถานที่ดังกลาว



 6 
และอีกตอไปเราอาจจะตองนําเรื่องน้ีกลับมาเขาสภาเทศบาลใหมเพื่อขออนุญาตกอสราง
สถานที่จอดรถหรือเครื่องมือหนักจากสภาเทศบาลเมืองบานไผอีก  และอาจจะเกิดความสับสน
ในการพิจารณาขอรับความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  นะครับ  เรื่องน้ีจริงๆแลว  
ประธานสภาเทศบาล พื้นที่น้ีวางเปลามานานและรกรางจึงอยากใหมีการปรับปรุงดูแลเพื่อใชประโยชน                        

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จึงหากิจกรรมโครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน          
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ันผมจึงขอรับความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาล  ดวยนะครับ  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ทานลิขิต   กสิกิจวรกุล                 
เชิญครับ   

 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชน  
นายกเทศมนตรี ทุกชุมชน  ทานประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน              

ตองขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ที่ไดอภิปราย  จรงิๆเรื่องระเบียบ
จะตองขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลรึเปลารายละเอียดก็ไมชัดเจนนะครับ  พื้นที่วาง
เปลาตรงน้ีประมาณ  ๑๔  ไรเศษ  สวนศูนยการเรียนรูกําจัดขยะมูลฝอยที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมขออนุญาตใชพื้นที่ตรงน้ี  เพื่อนๆสมาชิกสภาเทศบาลไดฟงแลวก็ตกใจ  จริงๆแลวเรา
จะใชพื้นที่ในการทําโครงการน้ีประมาณ  ๒  ไร  เราจะปลูกพืชผักสวนครัว  และเรื่องของขยะ
ผสมผสานเราไมไดทําเปนที่ทิ้งขยะยอยนะครับ  ตองเรียนเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทราบดวย  
และสาเหตุหลักคือมีหนังสือสั่งการจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมาวาใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศในกรณีที่ครอบครองที่ดิน  เพราะฉะน้ันองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไหนมีที่ดินที่วางและข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันใหรายงานการใชประโยชน  
เราจึงตองทําโครงการน้ีข้ึนมาเพื่อที่จะไดสรางประโยชนและสงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินตอไป  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ครับมติที่ประชุมรับทราบนะครับที่ทานนายกเทศมนตรีไดใชแจงไปเมื่อสักครูน้ี 
ประธานสภาเทศบาล ตอไปผมจะเขาสูระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   
                                - สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๒ ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่   ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  ตอเลยนะครับ 
 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ผมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการ ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  
ประธานสภาเทศบาล  ซึ่งสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   ไดแจกใหสมาชิกทุกทานกอนลวงหนา 

น้ีแลวครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะขอแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับขอเชิญครับ  ถาไมมี  
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ กรุณายกมือข้ึนครับ  

 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง ญัตติท่ี ๘ / ๒๕๕๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจาย ประจําป   ๒๕๕๔  (สํานักปลัดเทศบาล)  

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ตอไปผมขอนําเขาสูระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําป  ๒๕๕๔  (สํานักปลัดเทศบาล)  ขอเรียนเชิญทาน 
   นายกเทศมนตรี  ทานลิขิต   กสิกิจวรกุล  เชิญครับ 
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นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ   ทานประธานชุมชน 
นายกเทศมนตรี  ทุกชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 
 

 ขาพเจาขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๔  ดานบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน            
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท  ครุภัณฑโรงงาน  โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต งบประมาณต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท   
มีรายละเอียดดังน้ี.-  
 

 

คําช้ีแจงงบประมาณ  (เดิม) คําช้ีแจงงบประมาณ (ที่ขอแกไข) 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาดไมตํ่ากวา  ๒  
แรงมา  ขับเคลื่อน ๔  จังหวะ  บาโซยาวประมาณ  
๒๐  น้ิว  จํานวน    ๒  เครื่อง  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาดไมตํ่ากวา  ๒  
แรงมา ขับเคลื่อน  ๒  จังหวะ  บาโซยาวไมเกิน  ๒๐  
น้ิว  จํานวน ๒  เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท เปนเงิน 
๒๐,๐๐๐ .-บาท จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

    
ทั้งน้ี   เพื่อใหการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวเหมาะสมกับการใชงานภาคสนามของงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เน่ืองจากเครื่องยนตที่มีระบบขับเคลื่อนที่ตางกัน  เครื่องยนตระบบ ๒ 
จังหวะ  จะมีรอบเครื่องการทํางานและกําลังของเครื่องยนตที่สูง  การดูแลบํารุงรักษาทําไดงาย
และ สะดวกตอการใชงาน  จึงจําเปนตองขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ  
ดังกลาว  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ “ การแกไข  เปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ” 

 

      ขอแสดงความนับถือ                 
                ลิขิต    กสิกิจวรกุล 
                    (นายลิขิต    กสิกิจวรกุล) 
                       นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
 
 
 
           

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ครับตามที่จบลงไปแลวน้ันเปน  ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจาย  ประจําป   ๒๕๕๔  (สํานักปลัดเทศบาล)  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย 
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หรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที ่ ประชุมสภาแหงน้ี  สมาชิกทานใดอนุมัติ ญัตติขออนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําป ๒๕๕๔  (สํานักปลัดเทศบาล)  
กรุณายกมือข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม       อนุมัติเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง ญัตติท่ี ๙ / ๒๕๕๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม 
   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ตอไปผมขอนําเขาสูระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติขออนุมัติงบประมาณไปต้ังจาย 
ประธานสภาเทศบาล  เปนรายการใหม  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  ขอเรียนเชิญทานรองนายกเทศมนตรี         

ทานนพดล   โฆษิตวัฒนาพานิชย  เชิญครับ 
 

นายนพดล  โฆษิตวัฒนาพานิชย  เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชน   
รองนายกเทศมนตรี ทุกทานและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 
 

ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม  เพื่อจัดซื้อ
เครื่องตัดหญาแบบสะพาย (ขอแข็ง)  เน่ืองจากเทศบาลเมืองบานไผ  มีภารกิจในการดูแลรักษา
ความสะอาดถนน  และทางเทาในเขตเทศบาลใหสะอาดสวยงาม  ไมมีหญาหรือวัชพืชรกรุงรัง  
ซึ่งชวงฤดูฝนทําใหวัชพืชโตเร็วมาก  ถนนและทางเทามีหญารกรุงรัง  ไมสวยงาม  กีดขวาง
การจราจร  อาจเปนที่อาศัยของสัตวมีพิษ  ปจจบุันเครื่องตัดหญาที่สามารถใชในการปฏิบัติงาน  
มีจํานวนไมเพียงพอ  (เครื่องตัดหญาที่ใชงานได มี ๑ เครื่อง)  ดังน้ัน  เทศบาลเมืองบานไผ            
จึงมีความจําเปนเรงดวนในการจัดหาเครื่องตัดหญา  เพื่อใชตัดหญาในเขตเทศบาล  และ           
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึน  และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดทันทวงที  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม  ดังน้ี 

 

โอนมาต้ังเปนรายการใหม 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  
 

-โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย (ขอแข็ง) จํานวน ๖๗,๒๐๐ บาท  เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย (ขอแข็ง) จํานวน  ๘  เครื่อง  เครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา 
๑.๓  แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๓๐ ซีซี  พรอมใบมีด  ต้ังตามราคาทองถ่ินเพื่อ
ความเหมาะสมกับการใชงาน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและ               
สิ่งปฏิกูล )  แผนพัฒนาเทศบาลสามป  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 
 

โอนลด 
 

ดานแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เงินสํารองจาย งบประมาณต้ังไว ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท ขณะน้ีงบประมาณคงเหลือ  ๖๒๙,๑๐๐  บาท ( หกแสนสองหมื่นเกาพันหน่ึงรอยบาทถวน)  

   จึงขออนุมัติ  โอนลด ๖๗,๒๐๐  บาท 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายใน  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
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และสิ่งกอสราง ทีท่ําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล  พิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณ
ไปต้ังเปนรายการใหม   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวนเงินทั้งสิ้น ๖๗,๒๐๐ บาท 
(หกหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)  ตอไป 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
         ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
              ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล ) 
             นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ครับตามที่จบลงไปแลวน้ันเปน ญัตติขออนุมัติงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม   
ประธานสภาเทศบาล   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ขอเชิญทานประเสริฐ   

เอราวัน  เชิญครับ 
 

นายประเสริฐ   เอราวัน  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล                    
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานผูสูงอายุ ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวม 
 สังเกตการณทุกทาน  ในสวนน้ีนะครับจริงๆแลวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ผมต้ัง

ขอสังเกตวาการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย (ขอแข็ง) จํานวน ๖๗,๒๐๐ บาท  จํานวน                 
๘  เครื่อง  เครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา ๑.๓  แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๓๐ ซีซี          
จัดช้ือตามราคาทองถ่ินเพื่อความเหมาะสมกับการใชงาน  แลวเปนราคาทองถ่ินที่ดําเนินการเรา
ไดตรวจสอบแลว  แตผมสังเกตวาเครื่องตัดหญามีหลายย่ีหอ  หลายบริษัท  หลายราคา  ดังน้ัน
ผมคิดวารายละเอียดไมชัดเจน  และเทศบาลเมืองบานไผเคยจัดซื้อใหกับชุมชนตางๆในเขต
เทศบาล  ถาผมจําไมผิดตอนน้ันเรามีชุมชนอยูในเขตเทศบาลประมาณ  ๒๐  ชุมชน  และไดซื้อ
ของที่ไมดีมาและมอบใหชุมชน  ใชไมนานก็พัง  ผมจึงอยากฝากคณะผูบริหารวาการที่เราจะซื้อ
เครื่องตัดหญาใหม  ใหทานพิจารณาใหดีวาย่ีหอไหนดี  ซื้อมาแลวคุมกับการใชงานนะครับ  
ขอบคุณครับ     

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ                

รองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
 
 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                
รองประธานสภาเทศบาล ทานประธานผูสูงอายุ ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวม 

สังเกตการณทุกทาน  สําหรับญัตติขออนุมัติงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม  โครงการ
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย (ขอแข็ง) จํานวน  ๘  เครื่อง  จํานวนเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท           
ผมมาคิดดูแลวตกอยูเครื่องละประมาณ  ๘,๔๐๐.-บาท  จริงๆตรงราคาไมไดติดใจอะไรนะครับ  
แตเรามาดูจริงๆเครื่องตัดหญามีหลายราคาหลายย่ีหอ  และที่ผมจะอภิปรายใหมีการบันทึกไว  
ในรายงานการประชุมสภาเทศบาล  จริงๆแลวอุปกรณดังกลาวเปนวัสดุสิ้นเปลืองและมีการใช
งานอยูตลอดเวลา  และกอนหนาน้ีเทาที่ผมตรวจสอบและไดรับทราบจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ    
ที่ดูแลบํารุงรักษาเครื่องตัดหญาวากอนหนาน้ีจะมีการอนุญาตใหองคกรตางๆมายืมใชงาน         
และการนําไปใชงานไมมีเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองบานไผควบคุมไป  ปรากฏวาอุปกรณ
ดังกลาว ก็มีระยะเวลาในการทํางาน  หรืออาจะนํ้ามันหกลอลื่นตางๆหมดและไมรูวิธีการใช           
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ไมรูวิธีบํารุงรักษา  ดังน้ันการใชงานดังกลาวจึงทําใหวัสดุอุปกรณดังกลาวเสื่อมสภาพเร็วกวา
เวลาอันควร  ผมจึงอยากหารือทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหาร วาหลังจากการ
จัดซือ้จัดจางครั้งน้ีแลว  อยากใหออกกฎระเบียบในกรณีที่ องคกรภายนอกมาขอยืม  ผมคิดวา
นาจะมีเจาหนาที่ของเทศบาลไปดูแลดวย  เพราะผมเช่ือวาเครื่องตัดหญาที่ขออนุมัติซื้อคงเปน
ย่ีหอที่ดีที่สุดในปจจุบัน  และผมอยากจะยอนกลับไปอีกสักนิดที่วาตอนน้ีมีเครือ่งตัดหญาที่ใชได
อยู  ๑  เครื่อง  ผมจึงอยากรูวาตอนน้ีเรามีเครื่องตัดหญาอยูกี่เครื่อง  และที่ชํารุดแลวเรา
สามารถต้ังงบประมาณเพื่อทีจ่ะซอมแซมไดรึเปลา นะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานสมสงวน          

อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  เชิญครับ 
 

นายสมสงวน   อินทรกําแหง  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล            
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมมีเรื่องที่จะขอแสดงความ 

คิดเห็นนะครับ  ผมขอฝากในการใชงานในการใชงานเครื่องตัดหญาเวลาไปเจอตนไมเล็กๆ
เจาหนาที่ของเราก็จะตัดไปเลยนะครับ  ทําใหใบมีดชํารุดเร็ว  ผมเคยไปศึกษาดูงานมาเขาใช
เครื่องตัดหญาแบบของเราแตเขาไมไดใชใบมีด  เขาใชเอ็นรัดสายไฟฟาเขาตัดหญาไดเรียบรอย  
สะอาด  และตัดหญาไดสั้นมาก  ผมจึงคิดวาถาเรานํามาใชในเทศบาลเมืองบานไผของเราคงจะดี
มากเลยนะครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสมสงวน   อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  นะครับ มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ถาไมมี ขอเชิญผูบริหารชวยตอบขอซักถาม 
  ทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  เชิญครับ  
 
 
 
 
 

นายประเสริฐ   พงษธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชน  
รองนายกเทศมนตรี ทุกชุมชน  ทานประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  กรณีที่

ทานไดอภิปรายเกีย่วกับเรื่องเครื่องตัดหญา  สืบเน่ืองจากสมัยกอนเราซื้อเครื่องตัดหญาประเภท  
๒  จังหวะเปนสวนใหญ  และมีราคาถูกเพราะเปนของจีนแดง  แตวาการใชงานสวนมากทาง
ชุมชนไดยืมไปใช  และไมมีความรูในการใชเครื่องยนต  ๒  จังหวะ และ  ๔  จังหวะ  และไม
เขาใจในระบบเช้ือเพลิงทําใหชํารุดเสียหาย  ตามที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลถามวาเครื่องเกาเรา
เอาไปไวที่ไหนหมด  เราไดซอมไปรอบหน่ึงแลวและตอนน้ีก็เหลือที่พอจะใชงานไดอยู          ๑  
เครื่องเทาน้ัน  และผมไดปรึกษาหารือกันวาเรานาจะซื้อเครื่องตัดหญาระบบ  ๔  จังหวะ  เพราะ
ทานประธานชุมชนมาขอยืมไปใชในชุมชนแคเติมนํ้ามันอยางเดียวก็ใชไดตามปกติไมตองมีผสม
นํามันหลอลืน่อยางเครื่องยนต  ๒  จังหวะ  ผมเห็นดวยเปนอยางย่ิงนะครับที่ทานนิวัฒน   ปลั่ง
ศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ไดหารือเกี่ยวกับการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลเครื่องตัดหญาที่เราจะ
จัดซื้อใหมในครั้งน้ี  และที่ทานสมสงวน  อินทรกําแหง  อภิปรายเรื่องเครื่องตัดหญาทีเ่ปนแบบ
เอ็น  เครื่องตัดหญาลักษณะน้ีเขาใชในการตกแตงสวนหยอม  แตถาใชในภาคสนามเครื่องตัด
หญาในลักษณะใบมีดจะใชงานไดดีกวา  ตรงน้ีผมขอช้ีแจงใหเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลไดรับ
ทราบดวยนะครับ  ขอบคุณครับ    

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  นะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล  
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ประธานสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมสภาแหงน้ี  สมาชิกทานใด

อนุมัติญัตติขออนุมัติงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
   กรุณายกมือข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม       อนุมัติเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง ญัตติท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔ เรื่อง ญัตติขออนุญาตในการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร      
ออมสินเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเมืองบานไผ  (สถานธนานุบาล) 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ตอไปผมขอนําเขาสูระเบียบวาระที่  ๕  ญัตติขออนุญาตในการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ 
ประธานสภาเทศบาล  ธนาคารออมสินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล เมืองบานไผ  (สถานธนานุบาล)  

ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี  ครับ 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชน   
นายกเทศมนตรี  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๒  ประจําป  ๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เห็นชอบใหสถานธนานุบาลเมืองบานไผ  กูเงินเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน  จํากัด (สาขาบานไผ)จํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (สิบลานบาทถวน)           
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา  โดยใชตําแหนงนายกเทศมนตรีและผูบริหารคํ้าประกัน
เงินกูเลขที่บัญชี  ๐๐๐๐๐๒๐๐๓๒  น้ัน 
 

เน่ืองจากขณะน้ีภาวะเศรษฐกิจอยูระหวางฟนตัว  คาครองชีพเพิ่มสูงข้ึนสงผลกระทบ
ตอสภาพความเปนอยูของประชาชน  ทําใหประชาชนมาใชบริการของสถานธนานุบาล               
เมืองบานไผเพิ่มมากข้ึน  เงินทุนหมุนเวียนที่ใชอยูปจจุบันอาจจะไมเพียงพอในการใหบริการ         
รับจํานําแกประชาชนไดอยางตอเน่ืองตามความจําเปน  ดังน้ัน เพื่อมิใหกิจการตองสะดุดหยุดลง
และเปนการบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนผูมาใชบริการ   จึงจําเปนตองจัดหาแหลงเงินกู
เพื่อใชในกิจการสถานธนานุบาลเมืองบานไผเพิ่มข้ึน  ในการน้ีธนาคารออมสิน  สาขาบานไผ    
ไดเสนอขยายวงเงินสินเช่ือโดยใหวงเงินกูเพิ่ม  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท(สามสิบลานบาทถวน)  
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชี = MOR –ไมเกิน  ๑.๕๐%  (ปจจุบัน MOR = ๖.๗๕%) โดยใช
ตําแหนง นายกเทศมนตรีและผูบริหารคํ้าประกันเงินกู 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  พิจารณาอนุญาตในการกูเงิน
เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาบานไผ  วงเงิน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบลาน
บาทถวน) ตามมาตรา  ๖๖ วรรค  ๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  “ฯลฯ การกูเงินตาม (๖)  เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาต 
จากสภาเทศบาลและไดรบัอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” โดยวงเงินที่จะกูถือ
ปฏิบัติตามนัยหนังสอืสํานักงาน  จ.ส.ท. ดวนที่สุด   ที่ มท.๐๘๐๑.๕/ว ๗๒๕  ลงวันที่  ๑๙  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  แจงผลการขออนุมัติใหเทศบาลกูเงินเพื่อเปนทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาล  

 ขอแสดงความนับถือ 
           ลิขิต   กสิกิจวรกุล 

            (นายลิขิต   กสิกิจวรกุล) 
            นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ครับตามที่จบลงไปแลวน้ันเปน ญัตติขออนุญาตในการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร 
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ประธานสภาเทศบาล   ออมสินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเมืองบานไผ  (สถานธนานุบาล)   

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ขอเชิญทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล
เชิญครับ 
 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
รองประธานสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  สําหรับญัตติขออนุญาตในการกู 

เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเมืองบานไผ  
เรื่องน้ีถือวาเปนประโยชนอยางย่ิง  เพราะถือวาเปนธนาคารคนยาก  และผูมาใชบริการไมใช
เฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลนะครับ  ประชาชนที่อยูอําเภอรอบนอกก็มาใชบริการที่            
สถานธนานุบาลเมืองบานไผของเรานะครับ  และอยากใชแจงใหเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล           
ไดทราบวาที่เราขอกูเงินจํานาน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  เราไมไดนําออกมาใชครั้งเดียวเราก็จะ
คอยๆเบิกออกมาตามที่พี่นองประชาชนที่มาใชบริการนะครับ  ขอบคุณครับ     

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมม ี ผมจะขอมติที่ประชุม

สภาแหงน้ี  สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติขออนุญาตในการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเมืองบานไผ  กรุณายกมือข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆหรือไมครับ ในระเบียบวาระอื่นๆผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล ฝากเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลใหอภิปรายอยูในขอบเขต  และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทานใดที่

จะอภิปรายและมีรูปภาพหรือมีหนังสือขอความประกอบในการอภิปรายนะครับ  ใหนํามาให
ประธานสภาเทศบาลไดพิจารณาและอนุญาตกอนถึงจะนํามาใชประกอบในการอภิปรายได          
นะครับ ขอคุณครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ  หรือไมครับ  
ขอเชิญทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เชิญครับ 

 

นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานผูสูงอายุ ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวม 

สังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ผมจะอภิปรายคือผมอยากฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยัง
ผูบริหาร  คือ  เรื่องการประชุมสภาเทศบาลต้ังแตครั้งแรก  ปงบประมาณ  ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการ
พัฒนาที่แบงเขตการพัฒนาไปแลว และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลไดผานญัตติตางๆ  เรียบรอย
แลวแตงานตางๆที่ผานไปแลวยังไมมีการดําเนินการเลย  และตอนน้ีกําลังจะหมดงบประมาณ        
ป  ๒๕๕๔ แลว  สวนเรื่องที่อนุมัติทีหลังทําไมถึงไดทํากอนผมจึงอยากสอบถามในสวนน้ีนะครับ  
เรื่องที่  ๒  เปนเรื่องของการแนะนํา  เปนการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  
พนักงานจาง  อยากใหปฏิบัติงานใหดีกวาน้ีอีก  ทั้งสวัสดิการตางๆก็ดีข้ึน  เปนไปไดชวงวันหยุด
รวมกลุมกันชวยกันพัฒนารอบๆสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผของเรา  ยกตัวอยางขางหอง
ประชุมสภาเทศบาลมีเถาวัลยไมเลื้อยข้ึนเต็มไปหมด  เลิกจากการประชุมสภาเทศบาลแลวเชิญ
ทุกทานออกไปดูไดครับ  เรื่องที่  ๓  เรื่องของการออกกําลังกาย  ทานประธานชุมชนฝากมา
หลายเดือนแลวเหมือนกัน  ฝากคณะผูบริหารชวยดําเนินการใหดวยนะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสงศักด์ิ    เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
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ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานประเสริฐ               

เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล  เชิญครับ    
 

นายประเสริฐ   เอราวัน  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ผมจะอภิปรายไมใชวาผม 

จะยกยองใครเปนพิเศษนะครับ  ผมขอชมเชยหัวหนาฝายสังคมสงเคราะหทํางานไดดีมาก         
สวนที่วาทํางานไดดีมากน้ัน  ผมลงพื้นที่ทํางานเขต  ๒  ไมวาจะเปนชุมชนทั้งหมดในเขต  ๒  มี
อยู  ๙  ชุมชน  และผมไมไดขับรถยนตหรอกครับผมใชมอเตอรไซคสวนตัว  วันน้ันผมไดนัด            
พี่นองประชาชนลงพื้นที่ทําประชาคมทําถนนเลียบคลองชลประธาน  วันน้ันผมไมมีรถผมไดไปที่
กองสวัสดิการสังคมและถามพนักงานขับรถยนตวารถวางรึเปลาไดรับคําตอบวารถวาง  และผม
จึงไดขอเอารถยนตสาวนราชการไปใชงาน  และผมไดเขียนขออนุญาตใชรถยนตสวนกลางของ
เทศบาลเมืองบานไผ  หมายเลขทะเบียน  กฉ  ๕๖๒๔  เพื่อออกพื้นที่ในชุมชนเขต  ๒  ต้ังแต
วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐ ๓๐  น.  และผูอนุญาตขออนุญาตเอยนามลงช่ือรอง
ปลัดเทศบาลนะครับ  น้ันผมถือวาเปนการทํางานตามระเบียบ  เพราะฉะน้ันจากน้ีเปนตนไปผม
อยากขอใหทุกกอง/ฝาย/งาน  ที่น่ังอยูตรงน้ีใชรถยนตใชเช้ือเพลิงใหเปนประโยชนมากที่สดุนะ
ครับ  เรื่องที่  ๒  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผมไดบอกไปต้ังแตไตรมาสแรกวาปน้ียุง
ระบาดแนนอน  ผมบอกใหไปฉีดยากันยุงลาย  และผมไดไปที่โรงพยาบาลและพี่นองประชาชน
ในเขตเทศบาลเราติดไขเลือดออกเยอะแยะ  พอมีการติดเช้ือไขเลือดออกแลวกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมถึงใหพนักงานไปฉีดยาฆายุง  ผมจึงอยากทราบวาทําไมถึงไดชาจัง  อกีสวนหน่ึง
ในรองระบายนํ้าตลาดสดเทศบาลหนูตัวใหญมากยุงก็เยอะผมอยากใหรีบดําเนินการแกไขโดย
ดวนเลยนะครับ  เรื่องที่  ๓  ชุมชนซอยศาลเจา  และชุมชนสมประสงคพัฒนา  ตอนน้ีมีการถม
ดินผมจึงถามวาถมดินยังไงที่ต้ัง  ๗-๘  ไร  และผมถามวามันเปนเอกสิทธ์ิของเขารึเปลาใชครับ
เปนเอกสทิธ์ิของเขาที่จะถมดิน  แตตอนที่ยังไมถมดินฝนตกแตละครั้งนํ้าก็ทวมประมาณครึ่งเอว
แลว  พอมาถมดินเขาไปอีกนํ้าจะไมทวมถึงหัวเหรอครับ  และผมถามวาเขาไดขออนุญาตทาง
กองชางรึเปลา  ผมไดรับคําตอบวายังไมไดขออนุญาต  แตเขาจะขอหรือไมขอก็เปนเอกสิทธ์ิ           
ของเขา  แตเราในฐานะเปนองคกรบริหารสวนทองถ่ิน  เราตราพระราชบัญญัติไดรึเปลาวาถม
ดินใหถมอยูที่ระดับไหนถึงจะไมสรางความเดือดรอนใหพี่นองใกลเคียง  อีกสวนหน่ึงคลองนํ้า  
ลําหวย  ถมดินลงไปแลวนนํ้าจะไหลไปที่ไหน  ผมจึงถามวาคุณไดขออนุญาตรึยัง  เขาตอบวา
ทําไมตองขออนุญาตเพราะเปนที่ของผมผมจะทํายังไงก็ได  ผมจึงบอกวาเด๋ียวผมจะไปแจงความ
และขอบอกไวตรงน้ีเลยวาผมจะเปนคนแรกที่เปนพยานใหในกรณีมีการรองเรียนเกิดข้ึน  ผมจึง
อยากฝากใหทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารใหทานดูแลในสวนน้ีดวย  เพราะ
ผมเคยพูดหลายครั้งแลววาความสุขของประชาชนคือความสุขของผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
และพนักงานทุกระดับที่สังกัดเทศบาลเมืองบานไผแหงน้ี  และความทุกขของพี่นองก็เหมือนทุกข
ของพวกเราเชนเดียวกันที่จะมีหนาที่ไปแกไขและชวยเหลือพี่นองประชาชนนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานประเสริฐ    เอราวัน   สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  

เชิญครับ 
 

นายจําลอง   ทศทิศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ที่ผมจะอภิปรายวันน้ี  เปนเรื่อง 
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การบริการใหประชาชนในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของเรา  ซึ่งขณะน้ีศูนยสุขภาพ
เทศบาลเมืองบานไผตอนน้ีมีพี่นองประชาชนมาใชบริการมาก  และผมไดรับการรองเรียนจาก
หัวหนาศูนยวาชวงน้ีสถานที่ตรงน้ันคับแคบมากอยากใหคณะผูบริหารเขาไปดูแลวาเราจะขยาย
พื้นที่หรือเราจะทําการปรับปรุงอยางไร  และอีกอยางเรื่องของหองนํ้านะครับผูสูงอายุมาใช
บริการมากนะครับ  จึงอยากใหทําหองนํ้าใหดวย  อีกเรื่องชุมชนศรีหมอนพัฒนา  รูสึกวาเองจะ
มาถึงทานนายกเทศมนตรีแลว  ตนไมตอนน้ีพันข้ึนสายไฟฟาแลวเกรงวาจะเกิดไฟฟาลัดวงจร   
และอาจเกิดอันตรายนะครับ  ขอบคุณครับ     
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบริหารตอบ             
ประธานสภาเทศบาล ขอซักถาม  ทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  เชิญครับ  
 

นายประเสริฐ   พงษธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชน  
รองนายกเทศมนตรี ทุกชุมชน  ทานประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  กอนอื่น

ผมจะขอช้ีแจงที่ทานสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  ที่ทานไดอภิปราย  ตอนน้ีเรากําลังจะเอานโยบาย
เกาๆที่เคยทําและตอนน้ีหยอนยานลงไปกลับมารื้อใหมใหมีคุณภาพในการทํางานใหมากข้ึน  
เพราะในสวนน้ีมีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆทานไดติติงเขามา  และตอนน้ีเราไดคุยกันบาง
แลวในการประชุมหัวหนาสวนนะครับ  สวนเรื่องของทานประเสริฐ  เอราวัน  ทานไดชมเชยกอง
สวัสดิการ  ผมอยากใหทุกกอง/ฝาย/งาน  ยึดถือปฏิบัติตรงน้ีโดยเฉพาะการใชรถยนตใชใหคุมคา  
และในสวนหน่ึงผมและทานประเสริฐ  เอราวัน  รับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรี               
ใหติดตามเรื่องถนนเลียบคลองชลประทาน  เพราะในสวนน้ีเราไมไดใชงบทองถ่ินของเรา             
เราไปขอที่กระทรวงในสวนน้ีเราประหยัดงบประมาณทองถ่ินของเราไปเปนจํานวนเงินถึง            
๑,๖๗๐,๐๐๐.-บาท  และจริงๆแลวเรื่องการใชรถยนตของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลในการออก
พื้นที่  ถาทานมาพบผูบริหารผมวาในกรณีน้ีคงจะไมเกิดนะครับ  ในสวนน้ีอยากใหเจาหนาที่
อํานวยความสะดวกเรื่องของรถยนตที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลจะออกพื้นที่รับใชพี่นอง
ประชาชนดวย  เรื่องการถมดินในสวนน้ีชวงแรกถมดานหนา  ผมไดพูดคุยกับรานนิยมการยาง  
เพราะชวงแรกทําใหถนนสายหลักของเราสกปรก  มาอาทิตยที่  ๒  ผมไปบุญคุมชุมชนสม
ประสงคพัฒนา  เกิดฝนตกหนักมากนํ้าไหลระบายไมทัน  สวนของกองชางผมไดมอบหมายทาน
ผูอํานวยการกองชางวาเรามเีทศบัญญัติควบคุมตรงน้ีรึเปลา  ผมจะใหผูอํานวยการกองชางได
อธิบายใหเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทราบ  เรื่องของทานจําลอง  ทศทิศ  เราไดพูดคุยกันมานาน
พอสมควรแลว  เรื่องของหองนํ้าแตตอนน้ีเราตองยอมรับเรื่องของงบประมาณตอนน้ีงบประมาณ
ของเราตึงมากๆ  และถาเราจะสรางหองนํ้าสมควรที่จะอยูในสวนไหน  ผมจึงบอกคุณหมอปราณี
ไปวาใหมาใชหองนํ้าในอาคารสํานักงานไปพลางๆกอนนะครับ  สวนเรื่องของสายไฟฟาผมจะให
กองชางรับออกไปดูแลใหนะครับ  ขอบคุณครับ        

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานประเสริฐ   พงษธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรนีะครับ  ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล ทานลิขิต   กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตร ี เชิญครับ 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชน   
นายกเทศมนตรี และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ทั้ง  ๓ ทาน  สวนเรื่อง

เสาไฟฟาชุมชนศรีหมอนพัฒนา  ตอนน้ีเราดําเนินการออกเหล็กเรียบรอยแลว  นาจะเปนอาทิตย
หนาเราจะประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  เพราะการที่เราจะเปลี่ยนเสาไฟฟาเราตอง
ประสานขอดับไฟฟ าในชุมชนกอนนะครับ  เรื่องของการใชรถยนตสวนกลาง  ผมวาความ

เหมาะสมในบางครั้งในการตัดสินใจผูที่เปนหัวหนางานตองดูที่เหตุผลและความเหมาะสม  และ
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ในวันน้ันทานสมาชิกสภาเทศบาลไดนัดชุมชนไวเพื่อหารือและขอความรับเห็นชอบกับพี่นอง
ประชาชนใกลเลียบคลองชลประทานในการกอสรางถนนเลียบคลองชลประทาน  เพื่อจะได
หนังสือยินยอมตัวน้ีไปเปนเอกสารประกอบเพื่อจะของบประมาณจาก  พ.อ.ช.  ซึ่งข้ึนอยูกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และลาสุดผมไดใหกองชางถายเอกสารและผม
ไดถือไปใหคุณสยาม  ที่จังหวัดขอนแกน  และเขาไดรับปากวาจะไปของบประมาณจากการเคหะ
ให  ที่ช้ีแจงตรงน้ีสืบเน่ืองจากที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานประเสริฐ  เอราวัน  ไปลงพื้นที่
ชุมชนและผมอยากจะฝากกอง/ฝาย/งาน  ในกรณีที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทานใดที่มีหนาที่
จะลงพื้นที่ไปชวยเหลือและแกไขความเดือดรอนพี่นองประชาชนในชุมชนตางๆใหอํานวยความ
สะดวกใหเพื่อนๆสมาชิกสภาเทศบาลดวย  และเรื่องของทานสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  เครื่องออก
กําลังกายผมไดถามทานรองนายกเทศมนตรี  ทานประเสริฐ  พงษธีรมิตร  แลวไดคําตอบวา
ตอนน้ีอยูในสวนของการจัดซื้อ  จัดจาง  อยูนะครับ  สําหรับโครงการตางๆที่อยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ  ๒๕๕๔  ผมไดคุยกับทานปลัดเทศบาลใหคัดโครงการในเทศบัญญัติตาม
งบประมาณที่เรามีอยูทําการจัดซื้อ  จัดจาง ใหเร็วที่สุดกอนปดงบประมาณนะครับ  ขอบคุณ
ครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานลิขิต   กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรนีะครับ  ที่ไดตอบขอซักถาม  
ประธานสภาเทศบาล เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ผมขอใหเจาหนาที่นําเอกสารประกอบการอภิปรายของทาน

ประเสริฐ   เอราวัน  ใหผมไดพิจารณาดวยนะครับ  วาเปนเอกสารของหนวยงานใด  ขอเชิญ
ทานอาทิตย   ฉัตรชัยพลรัตน  รองนายกเทศมนตร ี เชิญครับ 

 

นายอาทิตย   ฉัตรชัยพลรัตน เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานประธานชุมชน   
รองนายกเทศมนตรี และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  จริงๆของผมไมมีวาระแตขออนุญาตเปนเรื่องของประชาสัมพันธ  

เน่ืองจากอีกไมกี่วันจะเปนวันสําคัญของประเทศเปนการกําหนดทิศทางของประเทศ  และวันที่  
๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  จะเปนวันเลือกต้ังทั่วประเทศ  ดังน้ันกองการศึกษาพรอมดวยโรงเรียน
เทศบาลจะถือโอกาสน้ีในการปลูกฝงกระบวนการประชาธิปไตยใหกับลูกหลานของของเรา          
เราจะมีการเดินรณรงคในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔  นะครับ  ฉะน้ันเรื่องของผูที่ยังไมมีสิทธิ
เลือกต้ังหรือผูที่มีสิทธิเลือกต้ัง  ก็สามารถรณรงคพัฒนาประชาธิปไตยไดเชนกันนะครับ  
ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานอาทิตย   ฉัตรชัยพลรัตน  รองนายกเทศมนตรนีะครับ  และในสวน 
ประธานสภาเทศบาล เอกสารประกอบการอภิปรายของทานประเสริฐ  เอราวัน  เปนเอกสารของทางเทศบาล           

เมืองบานไผ  ลงนามโดยทานรองปลัดเทศบาล  ทานสุวัฒน  สุทธิ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด
จะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายสมสงวน   อินทรกําแหง เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ผมจะขออภิปรายในวันน้ี        

มีอยู  ๔-๕  เรื่องนะครับ  เรื่องที่  ๑  เปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับรถเก็บขยะ  หมายเลขทะเบียน  
๘๓-๕๒๗๔  สีเขียว  ที่ทําการเก็บขยะภายในเขต  ๒ และเวลาเก็บขยะ  นํ้าขยะจากรถเก็บขยะ
ของเรานํ้าเสียไหลลงพื้นสงกลิ่นเหม็นมาก  อยากใหหาทางแกไขใหดวยนะครับ  เรื่องที่  ๒   
เปนเรื่องของกองการศึกษา  เวลาผูปกครองมาสงลูกหลานที่โรงเรียนอนุบาลสาธิต  เวลามาสง
เด็กชวงเชาแลวไมพบครูผูปกครองหรือครูผูดูแลเด็กเลย  จึงอยากทราบวาเจาหนาที่หรือครูที่
ดูแลเด็กไปอยูที่ไหนหมดนะครับ  ในสวนน้ีชวยแกไขใหดวย เรื่องที่  ๓  เรื่องขอความอนุเคราะห
ชุมชนโนนสวาง  ตอนน้ีเดือดรอนเรื่องเครื่องออกกําลังกายที่ทางเทศบาลเมืองบานไผไปติดต้ังให
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ตอนน้ีชํารุดเสยีหายเกือบทุกตัวเลยนะครับ  ไมสามารถออกกําลังกายได  ผมจึงอยากฝากให
จัดเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบซอมแซมใหดวยนะครับ  เรื่องที่  ๔  ชุมชนโนนสวาง  ชวงน้ีเปน
ฤดูฝน  เวลาฝนตกมานํ้าทวมขัง  และระบายนํ้าชามากบางครั้งนํ้าขังเปนอาทิตยเลยนะครับ          
เรื่องสุดทายในชวงประมาณ  ๒ เดือนที่ผานมาเราไดเอารถแม็คโฮไปขุดลอกลําหวยตางๆในเขต
เทศบาล  และมีประชาชนโทรมาถามวาเราไมมีงบประมาณเติมนํ้ามันรถแม็คโฮของเรารึไงครับ  
ถึงไดไปใชเงินของวัดในการเติมนํ้ามันผมไมขอเอยนะครับวาช่ือวัดอะไร  ผมจึงอยากทราบวาเงิน
งบประมาณที่นําเอามาจากวัดตอนน้ีเอาไปใชจายอะไรหรือวาอยูที่ไหน  ชวยช้ีแจงใหเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลและทานประธานชุมชนที่รวมสังเกตการณทุกทานไดรับทราบดวยนะครับ  
ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสมสงวน   อินทรกําแหง   สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานชานล  ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล  

เชิญครับ 
 

นายชานล   ธนระพีโชติ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ผมจะอภิปรายในวันน้ีคือ  

ผมไดรับการรองเรียนจากชุมชนตลาด ๓  เปนเรื่องของโครงสรางตลาด  ๓  การปรับปรุงตลาด  
๓  เรื่องของหองนํ้า  ทอระบายนํ้า  ตลาด  ๓  ขณะน้ีตองรบกวนเจาหนาที่ไปตรวจสอบดูแล
ดวย  โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งปฏิกูลจากหองนํ้าในชวงเทศกาลงานงิ้วที่ผานมาสงกลิ่นเหม็นมาก  
ผมจึงอยากใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปดูแลแกไขในสวนน้ีโดยดวนดวย  เพราะตอนน้ียังไมมี
ผูรับเหมามาดูแลแกไขนะครับ  เรื่องที่  ๒  เรื่องทอระบายนํ้า  ตอนน้ีใกลถึงฤดูฝน  ผมอยากให
ขุดลอกทอกอนที่จะเขาหนาฝนเพื่อปองกันนํ้าเหตุทวมขัง  เรือ่งที่  ๓  ผมเคยอภิปรายไปแลว  
ในคราวประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผานมา  ผมจึงอยากไดคําช้ีแจงวา  หัวทอธารนํ้าประปา           
ในปจจุบันที่ยังใชงานไดตอนน้ีในเขตพื้นที่ของเรามีใชไดอยูกี่หัวนะครับ  เพราะถากรณีมีเหตุ
เพลิงไหมข้ึนมาเราจะไดรูวาทอธารนํ้าประปาที่เราสามารถใชนํ้าไดใกลที่สุดน้ันอยูที่ไหน  เพื่อที่
เราจะไดระงับเหตุไดรวดเร็วนะครับ  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานชานล   ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานจิรวดี   เจริญศิลป สมาชิกสภาเทศบาล  

เชิญครับ 
 

นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ดิฉันจะอภิปรายในวันน้ี 

เปนเรื่องที่จะขอหารือนะคะ  ดิฉันไดเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมา  และไดไปจอดรถ              
จึงมองเห็นฝาทอระบายนํ้าของเขาพิมพอักษรยอติดไววาเทศบาลนครนครราชสีมานะคะ            
เพื่อปองกันการสูญหาย  และดิฉันไดสอบถามก็ไดรับคําตอบวาในเขตเทศบาลเขาก็มีปญหาทอ
ระบายนํ้าสูญหายเหมือนกันกับเทศบาลเมืองบานไผของเรานะคะ  และอีกอยางชุมชนบานไผ
เกา  ฝาทอระบายนํ้าที่เปนฝาเหล็กประมาณ  ๓-๔  ฝา  ที่หายไปและกองชางไดดําเนินการ
แกไขใหแลว  แตตอนน้ีสูญหายอีกแลวนะคะ  ดิฉันจึงอยากหารือในการประชุมสภาเทศบาล 
แหงน้ีอยากจะใหมีการพนอักษรยอ  ถาเปนฝาเหล็กอยากใหทําแผนเหล็กเล็กๆติดไววาเปน
สมบัติของเทศบาลเมืองบานไผของเรา  เพื่อที่เวลาคนที่ขโมยไปขายน้ัน  จะทําใหทางรานที่รับ
ซื้อวาน่ีเปนฝาทอระบายนํ้าของทางเทศบาลและเขาจะไดไมกลารับซื้อนะคะ  ขอบคุณคะ 
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นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานจิรวดี   เจริญศิลป  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานกําพล  ขันธขวา สมาชิกสภาเทศบาล  

เชิญครับ 
 

นายกําพล   ขันธขวา  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  วันน้ีผมจะมาพูดชมเชย             

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผของเรา  ขอขอบคุณลวงหนาเรื่องของโครงการกอสราง         
ถนนเลียบคลองชลประทาน  โครงการกอสรางถนนเขาศูนยเด็กเล็ก  ๓  ชุมชนโนนสวาง           
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยจิกที่ขางวัดจันทรประสิทธ์ิไปถึงลําหวยจิกทางเขาชุมชน            
โนนสะอาดที่จะดําเนินการกอสราง  พี่นองประชาชนฝากขอบคุณมายังคณะผูบริหารและเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานกําพล   ขันธขวา  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานพัชรา  ศิริศักด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล  

เชิญครับ 
 

นางพัชรา   ศิริศักด์ิกมล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  จริงๆแลวคิดวาวันน้ีจะไม 

อภิปรายนะคะ  เพราะปญหาตางๆเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลหลายทานไดอภิปรายไปหมดแลว  
แตมาคิดไดวาที่เราไดผานระเบียบวาระที่  ๔  ซึ่งเปนญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจาย
เปนรายการใหม  เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย (ขอแข็ง)  ก็เลยไดรับการรองเรียนจาก
ทานประธานเครือขายชุมชนและทานประธานชุมชนทุกชุมชน  ขอเสนอตอคณะผูบริหารวาถาได
เครื่องตัดหญาใหมมาแลว  จริงๆแลวแตละชุมชนกม็ีเครื่องตัดหญาของชุมชนเอง  แตตอนน้ี
ชํารุดเขาจึงอยากใหเอาเครื่องใหมไปเปลี่ยนเอาเครื่องเกามาซอมแซม  และอีกอยางถาเปลี่ยนได
จริงการทํางานของชุมชนก็จะลดภาระเจาหนาที่ของเทศบาลดวย  ขอบคุณคะ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานพัชรา  ศิริศักด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน    ปลั่งศิริ   รองประธานสภาเทศบาล        

เชิญครับ 
 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
รองประธานสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  จริงๆแลววันน้ีสิ่งที่ผมจะอภิปราย 

ก็เปนเรื่องเดิมๆ  ที่เคยอภิปรายมาแลวในคราวประชุมสภาเทศบาลที่ผานมา  เรื่องที่ผมจะขอ
เอามาทบทวนอีกครั้งคือ  เรื่องของการถายโอนสถานีขนสงอําเภอบานไผ  ซึ่งมีหนังสือมาจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดใหรวมเรื่องไวกอน และในวันน้ีผมอยากจะหารือกับทานประธาน 
สภาเทศบาลวาเราไดมีการเคลื่อนไหวหรือมีการดําเนินการอยางไรหรือไมครบั  จริงๆแลวเรื่อง
ถายโอนสถานีขนสงอําเภอบานไผเปนความชอบธรรมของเทศบาลเมืองบานไผ  เพราะตอนน้ีเรา
พรอมนะครับ  และผมอยากหารือกับทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารนะครับ
วาจะเปนไปไดรึเปลาที่เราจะมาจัดต้ังคณะทํางานมารวมกันผลักดัน  ผมช่ือวาองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ดวยหลักการและเหตุผลเรานาจะรับโอนได  เพราะปญหาที่ไดรับรองเรียนมากที่สุด
คือเรื่องของถนน  ไฟฟา  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และการแกไขดูแลก็ทําไดชา  
เพราะฉะน้ันในสวนน้ีผมจึงอยากใหเราดําเนินการใหเปนรูปธรรมนะครับในสวนของการถายโอน
สถานีขนสงอําเภอบานไผ  เรื่องที่  ๒  ขณะน้ีมีโครงการกอสรางอาคารข้ึนมากมาย  และการ



 18
กอสรางที่ดําเนินการตอนน้ีในทุกๆวันที่เราผานตามถนนตางๆ  สิ่งที่เราปฏิเสธไมไดคือวัสดุ
กอสรางตางๆที่วางอยูขางถนน  บางโครงการอาจจะมีการตอเติมโดยไมไดรับอนุญาตทาง
เทศบาลเมืองบานไผของเรา  ยังมีการกอสรางหลังจากสรางเสร็จแลวก็มีการทําหนังสือให           
รื้อถอน  ผมจึงอยากหารือทานประธานสภาเทศบาลวาจริงๆแลวชางควบคุมเขตของเรามีทั้ง         
๓  เขตนะครับ  และที่เราแกไขกันก็เปนปลายเหตุทั้งน้ัน  ฉะน้ันจะเปนไปไดรึเปลาใหชาง
ควบคุมเขตของเรารับผิดชอบใหมากข้ึนกวาเดิมโดยเฉพาะชวงเวลาที่กําลังมีการกอสรางหรือตอ
เติมใหเขาไปตรวจสอบ  สวนไหนที่ผิดและกอสรางไมไดใหรีบไประงับการกอสรางกอนที่
ผูประกอบการจะกอสรางเสร็จ  เรื่องที่  ๓  ผมมีเอกสารประกอบในการอภิปรายดวยนะครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   เจาหนาที่ชวยนําเอกสารจาก ทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล            
ประธานสภาเทศบาล ใหประธานสภาเทศบาลพิจารณาดวยนะครับ     
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ผมไดพิจารณาเอกสารประกอบการอภิปรายของ ทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธาน 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  แลวนะครับเปนเอกสารของทางราชการลงนามโดยทานรองนายกเทศมนตรี         

ทานสุทธิศักด์ิ  อึ้งตรงจิตร  นะครับ  เชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล
อภิปรายตอได  เชิญครับ   

นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ  ขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาลนะครับ  เรื่องที่ผมจะขออภิปรายเรื่องที่  ๓                   
รองประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครูผมไดรับเอกสารขากทานประธานชุมชนหนองลุมพุก  เปนหนังสือแจงใหกับผูขอผมไม
   ขอเอยนามนะครับ เปนความเดือดรอนของพี่นองชุมชนหนองลุมพุก  เน่ืองจากถนนหนองลุมพุก   

ซอย  ๒  เอกสารฉบับต้ังแตป ๒๒๕๐  มีคํารองและโฉนดที่ดินแนบมาดวย  ปรากฏวาไดรับ
หนังสือตอบกลับไปวาขณะน้ีไดรับเรื่องเรียบรอยแลว  จัดสรรงบประมาณ  และบรรจุเขาแผน
งบประมาณดําเนินการตอไป  เรื่องน้ีต้ังแตปงบประมาณ  ๒๕๕๐  และตอนน้ีผานมาเขา
ปงบประมาณ  ๒๕๕๔  แลว  ผมจึงอยากทราบวาตอนน้ีโครงการน้ียังอยูในแผนอยูนะครับ  
เพื่อที่จะใหผูที่รองเรียนมาไดสบายใจวายังมีการตามเรื่องน้ีใหพี่นองชุมชนหนองลุมพุกอยูนะครับ  
แมวาจะผานมานานแลว  ขอบคุณครบั  
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  

เชิญครับ 
 

นายจําลอง   ทศทิศ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ขอช่ืนชมกองชางที่ทํางานในพื้นที ่

ไดดีมาก  หลังจากที่ผมไดติดตอประสานงานไดรับความรวมมือดีมาก  ขอช่ืนชมไวดวยนะครับ  
ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานบุญเหลือ  เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เชิญครับ 
 

นายบุญเหลือ   เรื่องลือ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ผมจะอภิปรายผมอยาก 

ถามทานประธานสภาเทศบาลและทานคณะผูบริหาร  เรื่องงบประมาณที่จัดสรรในแตละเขต    
เขตละ  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  สมาชิกสภาเทศบาลในแตละเขตไดจัดสรรโครงการลงชุมชนทุก
ชุมชน  แตโครงการที่สมาชิกสภาเทศบาลไดไปบอกกับพี่นองประชาชนในชุมชนวาจะดําเนินการ
กอสรางถนนหรือจะสรางทอระบายนํ้าให  ตอนน้ีผานมานานแลวยังไมมีการดําเนินการอะไรเลย
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ซักอยางนะครับ  ในสวนน้ีผมอยากใหเรงรัดโครงการตางๆดวย  เพราะมีพี่นองประชาชนฝาก
มา  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานบุญเหลือ   เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบริหารตอบ            
ประธานสภาเทศบาล ขอซักถาม  ทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญทานประเสริฐ    พงษธีรมิตร                   

รองนายกเทศมนตรี  เชิญครับ  
 

นายประเสริฐ   พงษธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชน  
รองนายกเทศมนตรี ทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ตามที่ทานสมสวน   อินทรกําแหง  ไดอภิปรายเรื่อง

ของรถเก็บขยะ  ตองยอมรับวาเมื่อ  ๒  อาทิตยที่ผานมามีฝนตกเกือบทุกวันจึงเกิดการหมักของ
ขยะซึ่งเวลาเทขยะข้ึนบนรถแลวเกิดมีนํ้าเสียไหลลงมานะครับ  ในสวนน้ีผมจะขอดูในสวนของ
ยานพาหนะของเราอีกทีนะครับ  เรื่องของผูปกครองที่มาสงเด็กนักเรียนที่บอกวาไมมีครคูอยรับ
เด็กนักเรียน  ในสวนน้ีผมไดคุยกับทานผูอํานวยการแลวนะครับ  วามีครูรอรับอยูนอกจากวามี
ผูปกครองบางสวนมาสงเด็กกอน  ๐๗.๐๐  น.  แตวาถาเขามาในหองเรียนแลวไมมีครูอยูผม วา
เปนไปไมไดนะครับเพราะมีครูเวรอยูแลว  เรื่องของเครื่องออกกําลังกายชุมชนโนนสวางชํารุด
เปนเรื่องจริงนะครับเพราะผมไดไปตรวจสอบกับหัวหนางานพัสดุ  ไดไปตรวจดูปรากฏวาสาเหตุ
มาจากกลุมวัยรุนมาน่ังด่ืมเหลา  แลวมาตัดสายพานของเราทิ้ง  และเราไดใหติดตอชางไป
ซอมแซมแลว  สวนเรื่องของรถแมค็โฮเราไดมีการขุดลอกคลองมาไดประมาณ  ๑  ปแลว  และมี
ปญหาที่วัดไดมีการรองเรียนมาวาทางเจาหนาที่เทศบาลของเราไปเอาเงินของวัดมา ผมจึงไดไป
คุยกับทานเจาอาวาสวาเกิดอะไรข้ึน  จึงไดรูรายละเอียดวาทานเจาอาวาสอยากปรับปรุงวัด          
ทําความสะอาดวัด  และตกแตงบอนํ้า  เราจึงไดเรียนทานวางบประมาณเรามีจํากัด  แตในวัน
ปกติเราจะมีนํ้ามันของเทศบาล  แตในวันหยุดนํ้ามันในสวนน้ีจะไมไดเบิก  โดยเฉพาะคนขับ
บังเอิญเปนคนแถวน้ัน  เลยมีการขอรองใหขุดในวันหยุด  คนขับรถจึงไดรับปากวาจะเสียสละมา
ขับรถให  แตนํ้ามันไมมีทานเจาอาวาสจึงบอกวาจะใชงบประมาณของวัดเติมนํ้ามันให  ในสวนน้ี
ผมมีรายละเอียดในการใชจายเงินในสวนน้ีนะครับ  เด๋ียวผมจะใหเจาหนาที่แจกใหเพื่อนสมาชิก
สภาเทศบาลไดรับทราบ  เรื่องของตลาดสดเทศบาล  ๓  ผมขอยอมรับผิดนะครับ  ชวงเทศกาล
งานงิ้วผมโดนตอวามาเหมือนกัน  เพราะคนเขาไปใชบริการมากกวาปกติสิง่ปฏิกูลก็เลยลน
ออกมา  ผมจึงใหทางกองชางออกแบบผมพยายามหาทางแกไขและรีบหาผูรับเหมามาทําการ
แกไขโดยดวน  แตในสวนน้ีถาเปนเรื่องของเสียสิ่งปฏิกูลแลวไมมีผูรับเหมาบริษัทไหนเขาอยาก
รับทําเลย  เราไดต้ังงบประมาณเพื่อที่จะทําแลว  ปกติแลวผูรับเหมาตองว่ิงมาของานที่เราแตใน
เรื่องน้ีเรากลับตองไปขอรองเขา  สวนในเรื่องของเครื่องตัดหญาผมจะใหทานนายกเทศมนตรี
เปนผูพิจารณานะครับ  เรื่องของทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  เกี่ยวกับ
ผลักดันการรับโอนสถานีขนสงอําเภอบานไผ  เมื่อ  ๒  อาทิตยที่แลวผมไดไปประชุมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย  และไดเจอกับทานอธิบดี  ผมจึงไดคุยกับทานเกี่ยวกับเรื่องน้ีวาทําไม
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดไมโอนมาใหเรา  และไมมีขอบังคับในทางกฎหมายแตโดย
มารยาทแลวเขาตองถายโอนมาใหเรานะครับ  และผมเห็นดวยกับทานรองประธานสภาเทศบาล
เกี่ยวกับการที่เราจะจัดต้ังคณะทํางานดําเนินการและติดตามเกี่ยวกับการถายโอนสถานีขนสง
อําเภอบานไผของเรา  และผมจะขอเปนตัวหลักในเรื่องน้ีเองนะครับ  ขอบคุณครับ      

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานประเสริฐ   พงษธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรนีะครับ  ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล ทานลิขิต   กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตร ี เชิญครับ 
 

นายลิขิต   กสิกิจวรกุล  เรียนประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชน  
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นายกเทศมนตรี ทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมคงจะตอบในสวนที่ทานรองนายกเทศมนตรียัง

ไมไดตอบนะครับ  เรื่องโรงเรียนอนุบาลสาธิตคงตองขอฝากทานผูอํานวยการกําชับดูแลในสวนน้ี
ใหมากข้ึน  เรื่องของทอธารนํ้าประปา  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลคงจะจําไดเราไดพูดคุยกันใน
เรื่องน้ีในคราวประชุมสภาเทศบาลที่ผานมา  เราไดกําชับผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเจาหนาที ่

  
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ  หัวหนาฝาย/หัวหนางานและเจาหนาที่  ตอนน้ียังไม
มีการรายงานกลับมาที่ผมเลยนะครับ  ที่พูดผมไมไดตอวาเจาหนาที่ของเรานะครับ  แตถาเพื่อน
สมาชิกสภาเทศาลไมมาอภิปรายในวันน้ีผมคงลืมไปแลวนะครับ  รีบไปเอาขอมูลทั้งหมดจาก
ประปาสายธารทั้งหมดที่เราเห็น  ผมบอกไดเลยวาครึ่งหน่ึงเขาไดปดไปแลวแตทุกทอธารยังมีให
เราเห็น  เราจึงตองการอยากรูวาที่ต้ังๆอยูใชไดกี่หัว  ใชไมไดกี่หัว  และที่ใชไมไดเราตองทํา
อยางไรชวยติดตามแลวรายงานใหผมทราบดวย  สวนเรื่องของฝาทอที่ทานจิรวดี  เจริญศิลป   
ไดอภิปรายไว เปนเรื่องที่ดีนะครับที่เวลาเราไปตางบานตางเมืองแลวเจออะไรดีๆแลวนํามา
ปรับปรุงบานเมืองของเรา  เรื่องของทําสัญลักษณที่ฝาทอมอบใหกองชางพิจารณาดวยวาจะทํา
อยางไรอาจจะเปนตัวยอ  ทม.บานไผ  ที่ฝาทอตะแกรงเหล็กนะครับ  เรื่องของเครื่องตัดหญา  
เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลแบบน้ีนะครับที่เราซื้อเครื่องตัดหญา  ๘  เครื่องครั้งน้ี  เราจะ
เอาไวใชดูแลพี่นองในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  โดยพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและ
กองชาง  เพื่อบริการตัดวัชพืชในเขตเทศบาล  ในสิ่งที่ทานประธานชุมชนบอกวาซื้อมาแลวแบง
ใหไดรึเปลา  จริงๆแลวเราไมปดกั้นถาทานประธานชุมชนอยากไดเครื่องตัดหญาขอเปน
ปงบประมาณหนา  แตถาเราจัดสรรใหไปแลวผมบอกไดเลยนะครับวาจะเปนภาระหลายอยาง
โดยเฉพาะการบํารุงรักษา  ไหนจะคานํ้ามัน  แรงงานตางๆ นะครับ  แตเครื่องตัดหญา  ๘  
เครื่องที่ขออนุมัติซื้อในวันน้ี  ผมขอใหพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและกองชาง  
นําไปดูแลพี่นองในเขตเทศบาลกอนนะครบั  เรื่องของภารกิจถายโอนสถานีขนสงอําเภอบานไผ  
ทานนิวัฒน   ปลั่งสิริ  ในฐานะรองประธานสภาเทศบาล  ผมขอฝากไวดวยใหประสานกบัทาน
รองนายกเทศมนตรี  ทานประเสริฐ  พงษธีรมิตร  และทานรองนายกเทศมนตรี  ทานนพดล  
โฆษิตวัฒนาพานิชย  ชวยผลักดันในสวนน้ีดวย อีกเรื่องที่สําคัญมากคือการกอสรางและตอเติม
อาคาร  เทศบัญญัติและระเบียบกฎหมายเรามีไวชัดเจนแตการปฏิบัติเราจะปฏิบัติไดแคไหน  
ผูอํานวยการกองชางตองเหน่ือยหนอยจัดเจาหนาที่ดูแลและเข็มงวดในสวนน้ีใหมากข้ึนดวย  
เรื่องของทานบญุเหลือ  เรื่องลือ  ผมตองขอบคุณมากนะครับที่ชมเชยมา  เรื่องของโครงการที่
บรรจุในงบประมาณป  ๒๕๕๔  เราติดตามอยูตลอดเวลานะครับ  แตในชวงที่ผานมามีการ
ปรับปรุงเรื่องของพัสดุ  มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย  เพราะฉะน้ันหลายสิ่งหลายอยางถึงไดชาลง
เพราะมีระบบอิเล็กทรอนิกสเขามา  เปนโปรแกรมสําเร็จรูป  ถาเรากรอกตัวหนังสือหลนไปตัว
หน่ึงเครื่องจะดีดออกไมยอมใหเขาเลยนะครับ   และกรอกแลวตองสงไปองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  และกรมบัญชีกลาง  เพราะฉะน้ันตองใชเวลาซักนิด  และที่รับปากกับพี่นองประชาชน
ไวทานสมาชิกสภาเทศบาลไมตองเปนหวงนะครับถึงจะหมดปงบประมาณ  ๒๕๕๔  ไปแลว   
เขางบประมาณป  ๒๕๕๕  เราก็ยังทําการกอสรางไดเพราะเราไดกันโครงการเอาไวแลว  และก็
ใชงบประมาณป  ๒๕๕๔  เหมือนเดิมนะครับ  ขอบคุณครับ  

 
 
 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ที่ไดอภิปรายใหเพื่อนสมาชิก 
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ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลไดรับทราบ นะครับ มีสมาชิกทานใดมีเรื่องทีจ่ะเสนอในระเบียบวาระอื่น ๆ           

อีกหรือไมครับ   ถาไมมี   ผมในนามของสมาชิกเทศบาลเมืองบานไผพรอมดวยคณะผูบริหาร
เทศบาลเมืองบานไผ  ตองขอขอบพระคุณ  ทานประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ      
พนักงานเทศบาลทุกทาน  ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน              
ที่ใหเกียรติสละเวลาเขารวมสังเกตการณ  และพรอมกันน้ีก็ตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกสภา
เทศบาล  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ที่ไดเขามาประชุมโดยพรอมเพียงกัน  ในโอกาสน้ีผมขอปดประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําป  ๒๕๕๔  ครับ 

  

เลิกประชุม   ปดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐  น 
        

   
 
            (ลงช่ือ)           ผูจดรายงานการประชุม 
                                                         (นายอาทิตย  พิทักษเผาสกุล) 
                         พนักงานจางทั่วไป 
 
 
  

                                              (ลงช่ือ)      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                ( กมล  สงวนญาติ ) 
                      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

                                              (ลงช่ือ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวดารารัตน   ชาตะวราหะ) 
                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
   

                                             (ลงช่ือ)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางชยาภรณ  ศิลาออน) 
                            ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดตรวจรายงานการประชุมน้ีแลว 
 

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

สภาแหงน้ีรับรองรายงานการประชุมน้ี 
 

เมื่อวันที่            เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

( นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
 


