
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
สมัยสามญั  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๕ 

วันที่   ๒๗   เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

..................................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์ ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
๔. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
๕. นายมนัส นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
๖. ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
๗. นายชาญชัย อมรเดชสุริยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบา้นไผ่ 
๘. นายโดม เนตรสมจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ 
๙. นายส่งศักด์ิ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางพัชรา ศิริศักด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๕. นายศรัญ กสิกิจวรกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายกําพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๗. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นายนพรุจ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๙. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๑. นายประสิทธ์ิ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๓. นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๔. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผูไมมารวมประชุม 
๑. นายนพดล   โฆษิตวัฒนาพานิชย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
๒. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
 
 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  ร.ต.ท.ประพันธ์  นาสมวงศ์ รอง  สวป.  สภ.บ้านไผ่ 
๒.  นายสุภัทร ปวีณาภรณ์ ประธานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่    
๓.  นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชุมชนศาลเจ้า 
๔.  นายสมชาย โมกไธสง เลขานุการชุมชนศาลเจ้า  
๕.  นายทองสขุ เหง่าศรี ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค ์



๖.  นางสมศรี   จ้อยสอดดง ประธานชุมชนซอยยิ่งยง 
๗.  ดาบตํารวจบัวลี นันกาสี ประธานชุมชนประปาบ้านไผ่ 
๘.  นายบุญเกดิ ศรีลา ประธานชุมชนตลาดสด   ๑,๒,๓ 
๙.  นายชวดล ศุภรัตนชาติ ประธานชุมชนห้วยทราย 
๑๐.  นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์ 
๑๑.  นายนรินทร์ พิกุลศร ี ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์ 
๑๒.  นายสนธ ิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค์พัฒนา 
๑๓.  นายคําพันธ์ สีดอนซ้าย ประธานชุมชนโนนสะอาด 
๑๔.  นางสุมาลี แถสูงเนิน ประธานชุมชนโนนสว่าง 
๑๕.  นายสุรชยั ศิริรัชกิจ ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา 
๑๖.  นายจํานงค์ โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโนนสวรรค์ 
๑๗.  นายวิรัตดา เชื้อบัณฑิต ประธานชุมชนบ้านไผ่เก่า 
๑๘.  นายสมชาย  ช่ืนบาน ประธานชุมชนสุมนามัย 
๑๙.  นายทองแดง ธรรมีภักดี ประธานชุมชนหลักสิบสี ่
๒๐.  นางสาวเพลิน ภูแล่นกี ่ ประธานชุมชนธรรมสาร 
๒๑.  นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล 
๒๒.  นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๒๓.  นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสขุ ผู้อํานวยการกองช่าง 
๒๔.  นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒๕.  นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๖.  นางศิริวรรณ ปักษี ผู้อํานวยการกองการศกึษา 
๒๗.  นายศรีสนุทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๒๘.  นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
๒๙.  นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๓๐.  นายศักด์ิสิทธ์ิ ป่ินคํา หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๓๑.  นายเฉลมิเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๓๒.  นายจีรศกัด์ แก่นดู่ หัวหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา 
๓๓.  นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๓๔.  จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓๕.  นางเยาวภา โกศัลวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
๓๖.  นางวารุณี ลาดมะโลง หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข 
๓๗.  นางถลสิรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๓๘.  นางณัฐพร กิตติคณานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
๓๙.  นายอุดมศักด์ิ ธรรมนําศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
๔๐.  นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๔๑.  นางกรองกาญจน์ ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
๔๒.  นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๔๓.  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๔๔.  นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๔๕.  นายสุชาติ ช่ืนกมล หัวหน้างานป้องกันฯ 
๔๖.  จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานรักษาความสงบ 
๔๗.  นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน้างานพัสดุ 



๔๘.  นางชลธิชา โสภณพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๙.  นายประดิษฐ์ ไสยาสน์ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์
๕๐.  นางเพียงใจ ป้องชารี เจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ  
๕๑.  นายอาทิตย์ ประวันโน บุคลากร 
๕๒ น.ส.ภาศิตา อนุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๕๓ จ.อ.วรวิทย์ ภาณวัตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
๕๔ นางสาวจารุมาศ  เสนาสนทิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕๕ นางสาวนิตยา จันทร์ศร ี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
๕๖ นายธนเดช ศิวพุฒิพร พนักงานขับรถยนต์ 
๕๗ นายเฉลมิกรุง แสนตรง พนักงานขับรถยนต์ 
๕๘ น.ส.วรรณภา วงษ์จันลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
๕๙ นางนุชรา โนนเปือย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
๖๐ นางสาวพัทธ์ธีรา สนธิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 

 เมื่อได้เวลา ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  
จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสรจ็แล้วกล่าวเปิดประชุม  

 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๕  

ขณะนี้มีสมาชกิมาครบองค์ประชุมแล้ว  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  ใครข่อเชิญท่าน 
 เลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 
นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน     ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
เลขานุการสภาเทศบาล    เรื่อง   การเปิดประชุมสภาเทศบาล   สมยัสามัญ   สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๕ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล         
เมืองบ้านไผ่   ครั้งแรก   ประจําปี ๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๔   ได้มีมติ
กําหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๕  ต้ังแต่วันที่  
๑ มกราคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  นั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความนยัมาตรา  ๒๔  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคแรก  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถงึพระราชบัญญัติเทศบาล               
( ฉบับที ่๑๒ )  พ.ศ.๒๕๔๖  จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๕  ต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่
เกิน  ๓๐  วัน 

                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๒  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                         (ลงชื่อ)     จิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ 
                                    (นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์) 

                                                                             ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 



นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  สมัยสามญั  สมัยแรก  ประจาํปี  ๒๕๕๕  นะครับ  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระ

การประชุมนะครับ   ในนามเทศบาลเมืองบ้านไผ่   คณะผูบ้ริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล       
ขอยินดีต้อนรับร้อยตํารวจโทประพันธ์ นามสมวงศ์  รอง  สวป.  สภ.บ้านไผ่  ตัวแทนท่าน         
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่  และทา่นสุภัทร  ปวีณาภรณ์  ประธานผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบการประชุม  นะครับ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๑    เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบด้วยกัน  ๘  เรือ่ง  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑.  เนื่องด้วยคณะผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีและ

ตําแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  โดยนายกเทศมนตรีได้แต่งต้ังให้  นายมนัส           
นิ่มมงคล  ดํารงตําแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  นายชาญชัย  อมรเดชสุรยิา  ดํารง
ตําแหน่ง  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  และนายนพดล  โฆษติวัฒนาพานิชย์  ดํารงตําแหน่ง  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  ในนามสภา
เทศบาลก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง  ๓  ท่านด้วยครับ  

 

๒.  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ได้มีพนักงานได้โอน (ย้าย) มาดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น  ๑ ราย  คือ  นางกุลิสลา  คชรัตน์   มาดํารงตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ขอเชิญแนะนําตัวด้วยครับ 

 
 

 
นางกุลสิลา  คชรัตน์     เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน ดิฉัน นางกุลิสลา  คชรัตน์  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานคลัง  ย้ายมาจากเทศบาลนครขอนแก่น  และขอสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานและ
ช่วยพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ต่อไป  ขอบคุณค่ะ 

 

  ๓.  เรื่อง  การปรับปรุงแท่นขายของในตลาดสด ๑  ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกสภา
เทศบาลได้ร้องขอให้มีการปรบัปรุงแท่นให้ผูป้ระกอบการค้าผัก  จํานวน  ๕  แท่น            
(๒๐  แผง)  ทางคณะผู้บริหารจึงได้ทําหนังสือขออนุญาตธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่นแล้ว  
และทางธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่น  แจ้งอย่างไม่เป็นทางการ  ว่าสามารถดําเนินการได้ตามที่
เทศบาลได้ขออนุญาต  โดยจะแจ้งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 

 

๔.  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๕๕  ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะผูบ้ริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  และเจา้หน้าที่กองช่าง  ได้ไปเข้าร่วมฟังความคิดเห็นของพี่น้อง
ประชาชนชาวบ้านไผ่  พร้อมด้วยท่านนายอําเภอบ้านไผ่  และตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ  ที่หอประชุมอําเภอบ้านไผ่  โดยสํานกังานนโยบายและแผนการขนส่งการจราจร  
เรื่องศึกษาโครงการความเหมาะสมและออกแบบระบบทางรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่ง 
ระยะเร่งด่วน  จากถนนจิระ ถึง จังหวัดขอนแก่น โดยได้ข้อสรุปว่าให้ทําเป็นรถไฟลอยฟา้
เหมือนกับจังหวัดขอนแก่นนะครับ  จึงแจ้งเพื่อทราบนะครับ 

 

๕.  ในวันนี้ท่านประเสริฐ   เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  ได้
ทําหนังสือขอลากิจนะครับ  จึงแจ้งเพื่อทราบนะครับ 

 

๖.  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  ๓  ปี ประจําปีพุทธศักราช  
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  (เพิ่มเติม) ฉบับที่  ๑  ณ วันที่  ๑๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  



ซึ่งทางกองวิชาการและแผนงาน ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารให้สมาชิกสภาเทศบาลได้
ทราบแล้ว   

 

๗.  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่  ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้ว  ซึ่งทางกอง
วิชาการและแผนงาน   ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้ว   

 

 ๘.  เป็นเรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยการจัดทําแผนองค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๓๐ (๕) กําหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต่อสภาเทศบาล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและรายงานผลการดําเนินตามนโยบายของ  นายกเทศมนตรี          
ต่อสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑๒  
พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๔๘ ทศ  ขอเรียนเชิญทา่น  นายกเทศมนตรี  ครับ 
 
 
 
 

นายลิขิต  กสกิิจวรกุล  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน 
นายกเทศมนตรี ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 
 

  เรื่องที่ 1 ขอรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2555-2557) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 4 ข้อ 22(3) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อไป  หมวด 5 ข้อ 24 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่น และ
ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม  2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล         
ทุกท่านไปแล้ว 

 

เรื่องที่ 2  ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี
2554 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  รายละเอียดปรากฏตามประกาศ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม  2554  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านไปแล้ว 

 

 เรื่องที่ 3 การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจําปี 
พ.ศ. 2554   ตามท่ีข้าพเจ้า นายลิขิต   กสิกิจวรกุล  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เข้ามาบริหารงานเทศบาล  ในตําแหน่งนายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552  ข้าพเจ้าได้ทําการแถลงนโยบาย ในการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ต่อสภาเทศบาลไป  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 
มาตรา 48 ทศ ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามนโยบายที่
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจําทุกปี คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และ



รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ข้าพเจ้าขอรายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายประจําปี พ.ศ. 2554  ดังนี้จากนโยบาย 5 ประการสําคัญ ในการพัฒนา
เทศบาล  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลในครั้งนั้น  มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

       1. นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

3. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
 4. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความ
เข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
มนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้
มาตรฐานในทุกระบบ  

5. นโยบายการพัฒนาเมืองและการบริหารสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 6 การ
พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 7การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
โดยมุ่งพัฒนาเมืองในทุกด้านเพื่อให้บ้านไผ่เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ” 
และในการดําเนินงานนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในลักษณะร่วมคิดร่วมทํา สามารถสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
จํานวน  9  โครงการ  งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น  335,000.- บาท (สามแสน
สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

        ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็น  เมอืงน่าอยู่ 
มีสิ่งแวดล้อมทีดี่ จํานวน  50  โครงการ  งบประมาณในการ ดําเนินการทั้งสิ้น  
12,636,500.- บาท (สิบสองลา้นหกแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย์  จํานวน 34 โครงการ  งบประมาณในการ
ดําเนินการทั้งสิ้น  17,461,380 .- บาท (สบิเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) 
       ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน  
ในทุกระบบ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น  1,715,000.- บาท 
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 
    ยุทธศาสตร์ที่  5  การแก้ไขปญัหาความยากจน จํานวน 11 โครงการ  งบประมาณ
ในการดําเนินการทั้งสิ้น 6,984,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 11 โครงการ  
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 569,400.- บาท  (ห้าแสนหกหมื่นเกา้พันสี่ร้อย 
บาทถ้วน) 
       ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จํานวน 54 โครงการ  
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น  5,755,600.-  บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน) 



 รวมผลการพัฒนาทั้ง  7  ด้าน ทั้งหมดจํานวน  180  โครงการ  จํานวน
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนารวมทั้งสิ้น  45,456,880.- บาท (สี่สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมืน่หก
พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 ผลการดําเนินการของโครงการทั้ง  180  โครงการมีดังต่อไปนี้  
  - ดําเนินการแล้วเสร็จ   จํานวน  140  โครงการ   
  - อยู่ระหว่างดําเนินการ   จํานวน    23  โครงการ 
  - ไม่ดําเนินการ    จํานวน    17  โครงการ 
 โดยมีจํานวนงบประมาณที่ใช้ดําเนินการทั้งหมด  45,456,880.- บาท (สี่สิบห้าล้าน
สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ใช้ไปจํานวน ทั้งสิ้น  42,395,100.03 บาท  
(สี่สิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทสามสตางค์) 

ตลอดปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมานั้น เป็นการดําเนินงานที่มีความเพียรพยายาม
อย่างยิ่ ง เนื่องจากเงื่อนไขและข้อจํากัดที่หลากหลาย ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  แต่มิได้หมายความว่าเทศบาลจะยอมจํานน         
ต่อข้อจํากัดและเงื่อนไขดังกล่าว ตรงกันข้ามเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีกระบวนการ ให้ความ
ร่วมมือและการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลมาโดยตลอด เราได้
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลมาโดย
ตลอด เทศบาลได้อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยคิดกลั่นกรองแล้ว
ประมวลความคิดได้จากชุมชนทั้งหลายไปสู่ขั้นตอนการจัดทําแผนแม่บทชุมชน  แผนพัฒนา
เทศบาล  และแปลงสู่การปฏิบัติในรูปแบบของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล  ในนามของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ขอขอบคุณในความร่วมมือขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน  และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
พัฒนาเมืองบ้านไผ่ให้ดีย่ิงขึ้นตลอดไป  ขอขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการรายงานผลรายงานการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล และรายงานผลการดําเนินตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี  ประจําปี  

๒๕๕๔    
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ เนื่องจากท่านอุดม  กระพี้สตัย์  ตําแหน่ง  ประธานขุมชนกกแดง  ได้เสียชีวิตลง 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอใหผู้้ที่อยูใ่นห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้  ได้ย่ืนไว้อาลัยเป็นเวลา  ๑  

นาที่ด้วยครับ  ขอบคุณครับ  
 

ระเบยีบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบา้นไผ่   
                                 - สมัยสามญั สมัยที่  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
                                 - สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่  ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที ่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๔ 
                                - สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ประจําปี ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๔ 
                                 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔ 
                                - สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ผมขอใหส้มาชกิสภาเทศบาลได้ตรวจดูรายงานการประธานสภาเทศบาล  ประชุม
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ทีละสมัย  ซึ่งรายงานการประชุมได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านก่อนล่วงหน้านี้แล้วนะครับ   

โดยเริ่มจากการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่๔  ประจําปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ก่อนหากมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือ         
ไม่ครับ  ถ้าไมม่ีผมจะขอให้ทา่นสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่   ๔  ครั้งที ่  ๒  ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที ่ ๒๒  สิงหาคม 



๒๕๕๔  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถา้ไม่มีผมจะขอให้
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมยัที่  
๑ ประจําปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๔  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด         
จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่ม ีผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามญั สมัยที ่ ๑  ครั้งที่  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๔   
เมื่อวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือ          
ไม่ครับ  ถ้าไมม่ีผมจะขอให้ทา่นสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๑  ครั้งที ่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  
๒๕๕๔  ,uสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถา้ไม่มี  ต่อไปผมจะ
ขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบรับรองการประชุมสภาเทศบาล   

    - สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ประจาํปี ๒๕๕๔ เมือ่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
                                 - สมัยสามญั สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที ่๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
                                - สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๔ 
                                 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔ 
                                 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
            กรุณายกมือขึน้ครับ   
 

มติที่ประชุม       เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง    การกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําป ี ๒๕๕๕  และสมัยประชุมสภา 
เทศบาล  สมยัแรก  ประจําปี  ๒๕๕๖ 
 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ต่อไปผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓  การกําหนดสมัยการประชุม  ผมขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย           

ขอเชิญครับ 
นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ  ทา่นประธานชุมชนทั้ง  ๒๖  ชุมชน และท่านผู้เข้าร่วม

สังเกตการณ์ประชุมทุกท่าน   ตามความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  กําหนดไว้ว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญ  ๔  สมยั  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามญัประจําปีให้สภา
เทศบาลกําหนด  สมัยประชมุสามัญ  สมัยหนึ่งๆ ใหม้ีกําหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  และขอ้  ๑๑  
(๒)  แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ กําหนดไว้ว่าสําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาล 
กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนัน้จะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปนีั้น 
มีกําหนดกี่วันและให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามญัประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กําหนดกี่วัน 
 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล   ได้ช้ีแจงระเบียบ  กฎหมาย  ใหท้่านสมาชิกสภา         
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้น  ผมจะขอหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า              

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เห็นสมควรกาํหนดเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลขอเชิญครับ     
 ขอเชิญท่านนวัิฒน์   ปลั่งศิร ิ รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

 



นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล ผู้มีเกียรติทุกทา่นครับ  กระผม นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

กระผมขอเสนอวันกําหนดประชุมสามัญ  ประจําปี  ๒๕๕๔  ดังนี้ 
  ๑.วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที ่๒  ประจําปี  ๒๕๕๕  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑ 
เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  มีกําหนดไม่เกิน  
๓๐  วัน 
  ๒.วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที ่๓  ประจําปี  ๒๕๕๕  เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑ 
เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๓๐  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกําหนดไมเ่กิน  
๓๐  วัน 
  ๓.วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที ่๔  ประจําปี  ๒๕๕๕ เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑ 
เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕  มีกําหนดไม่เกิน  
๓๐  วัน 
  ๔.วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี  ๒๕๕๖  สมยัแรก เริม่ต้ังแต่วันที่  ๑ 
เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกําหนดไม่เกิน  
๓๐ วัน  ครับ 
 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ที่จบไปแล้วนั้นก็คือท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิร ิ รองประธานสภาเทศบาล  ได้เสนอวันเวลา 
ประธานสภาเทศบาล  กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั ประจําปี  ๒๕๕๕  และสมยัสามัญ  สมัยแรก  

ประจําปี  ๒๕๕๖  ขอผู้รับรองด้วยครับ(รับรองถูกต้อง) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น
เป็นอย่างอื่นต่างจากนี้หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมจะขอมติทีป่ระชุมสภาสมาชิกสภาเทศาบาล
ท่านใดเหน็ชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  ตามที่ท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิริ                 
รองประธานสภาเทศบาล  เสนอโปรดยกมือขึ้นครับ  

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  คือให้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  ดังนี้ 
๑. วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามญั  สมัยที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๕ 

 เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑ เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.
 ๒๕๕๕  มีกําหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

๒. วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ประจําปี  ๒๕๕๕   
 เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑ เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๓๐  เดือน  มิถนุายน  พ.ศ.
 ๒๕๕๕  มีกําหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
 

๓. วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามญั  สมัยที่ ๔  ประจําปี  ๒๕๕๕ 
เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.
๒๕๕๕  มีกําหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

  ๔. วันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี  ๒๕๕๖  สมัยแรก   
 เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑ เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  มกราคม   
 พ.ศ.๒๕๕๖  มกํีาหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน  ครบั 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่อง  อื่น  ๆ 
 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่ครบั   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมสงวน   อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  ขอเชิญครับ   
 
นายสมสงวน  อินทรกําแหง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  เรื่องที่ผมจะขออภิปรายมีอยู่หลายเรื่อง  เรือ่งที่  ๑  เรื่องของศูนย์สุขภาพ



โรงเรียนประเสริฐแก้ว  ตอนนี้ไม่ทราบว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครบั  เรื่องที่  ๒  เรื่อง
รถขยะตอนนี้ไม่ทราบว่ามีกําหนดการณ์ในการเก็บหรือไม่ว่าก่ีวันถึงจะเข้าไปเก็บครั้งหนึ่ง  
ในส่วนนี้ช่วยช้ีแจงและแก้ไขให้ด้วยนะครับ บางซอย  ๑๐  วัน ยังไม่มีรถขยะของเราเข้าไป
เก็บเลยนะครับผมขอฝากในส่วนนี้ไว้ด้วย  เรื่องที่  ๓  เป็นเรื่องที่ผมเคยอภิปรายไปแล้ว
เรื่องของถนนสุขาภิบาล  ๒  ช่วงหัวสะพานให้เอายางแอสฟัลส์ติกไปดําเนินการแก้ไขให้
ต้ังแต่ก่อนลอยกระทงจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆเลยนะครับ  และฝาท่อระบาย
น้ําข้างวัดจันทร์ประสิทธ์ิยังไม่มีการดําเนินการแก้ไขให้เลยนะครับ  ตอนนี้การสัญจรไปมา
ลําบากมากเพราะถนนตํากว่าฝาท่อระบายน้ํามากเวลารถเหยียบเสียงดังสนั่นผมเกรงวา่จะ
เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ  ช่วยไปดูแลแก้ไขให้ด่วนด้วยนะครับ  เรื่องที่  ๔  ซอยสมประสงค์
พัฒนา  ซอย  ๔  ทางกองช่างได้รับปากว่าท่อระบายน้ําเหลืออีกประมาณ  ๕  เมตรและได้
รับปากกับพ่ีน้องประชาชนแถวนั้นไว้แล้วว่าจะมาต่อเติมให้เสร็จ  แต่ตอนนี้ไม่มีการ
ดําเนินการใดๆเลยนะครับ  เรือ่งสุดท้ายเรื่องป้ายบอกโครงการที่เราจะทําการก่อสร้างแต่ละ
โครงการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา  ป้ายเล็กมากรายละเอียดก็ไม่ชัดเจนอยากให้
แก้ไขด้วยนะครับให้ใส่รายละเอียดให้ชัดเจน  เช่น  งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่  
ระยะเวลาในการก่อสร้างกี่วัน  ห.จ.ก. ใดเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง  นะครับผมขอฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะครับ  ขอบคุณครบั 

 
 
 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านสมสงวน  อินทรกาํแหง  สมาชิกสภา      
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  ขอขอบคุณครับ  มสีมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะอภิปราย 

ในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านส่งศักด์ิ   เกียรติปกรณ ์ สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครบั 
 

นายส่งศักด์ิ   เกียรติปกรณ ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  เรื่องที่ผมจะขออภิปรายในวันนี้เป็นเรื่องเดิมๆที่เคยอภิปรายไปแล้ว แต่ตอนนี้
ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเลยนะครับ  ทั้งๆที่ผมไปประสานงานกับผู้อํานวยการกองด้วย
ตังเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไหล่ทางจากวงเวียนน้ําพุไปถึง  ๔  แยก  ร.ส.พ. ทางเท้าที่เป็นที่
เดินของพี่น้องประชาชนก็เดินลําบากเพราะเป็นหลุมเป็นบ่อ  เรื่องที่  ๒  การไปจ่ายตลาด
ในตลาดสดเทศบาล  ๑  ตอนนี้ทางเข้าตลาดสดเทศบาลเหลือไม่ถึง  ๑  เมตร            
ด้วยซ้ํานะครับ  อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยไปดําเนินการแก้ไขใหด้้วย  อีกเรื่องที่
อยากจะฝากไว้  การจัดเก็บภาษี  การขจัดเก็บค่าแผงต่างๆ  ในขณะนี้มกีารค้างชําระเรามี
เทศบัญญัตินะครับ  เราต้องเรียกผู้ประกอบการมาพุดคุยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทาง
เทศบาล  อยากฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขให้ด้วย  และสาเหตุที่พ่อค้าแม่ค้า
เขาไม่มาชําระเงินค่าภาษี  ค่าแผงต่างๆ  เป็นเพราะอะไรนะครับ  ทั้งๆที่เราได้ประกาศ          
ลดค่าภาษีให้แล้วจาก ๗  บาทต่อวันเหลือวันละ  ๔  บาทต่อวัน  ในส่วนนี้เราต้องเชิญ
ผู้ประกอบการมาพูดคุยกันว่ามีปัญหาอะไร  เราจะได้หาวิธีการดําเนินการแก้ไขต่อไป  ใน
สว่นเรื่องของที่ดินว่างเปล่าของเทศบาล  ผมทราบมาว่าทางเทศบาลของเรามีที่ดินว่างเปล่า
ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกหลายแปลง  ผมจึงกลับมาคิดว่าทําไมเราไม่ให้เขาเช่าเพื่อทํา
การเกษตรแลว้เราจะได้เก็บค่าภาษีได้เพื่อที่จะไม่ใหท้ี่ดินของเราว่างเปล่าไม่มีประโยชน์
อยากหารือท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะครับ  ขอบคุณครบั           



นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านส่งศักด์ิ   เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา      
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ  มสีมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะอภิปราย 

ในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

นายจําลอง   ทศทิศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  เรื่องที่ผมจะอภิปรายในวันนี้เป็นเรื่องของเครื่องออกกําลังกาย  ตามท่ีผมได้
ไปเจอในหลายชุมชนและได้รับการร้องเรียนว่าตอนนี้เครื่องออกกําลังกายได้ใช้งานมานาน
พอสมควรดังนั้นจึงเกิดการชํารุดเสียหายแต่ไม่มีการเข้าไปปรับปรุงหรือซ่อมแซมเลย  
โดยเฉพาะบริเวณตลาดสดเทศบาล  ๔  จึงอยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสํารวจและปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้เหมือนเดิมด้วย  เรื่องที่  ๒  เรื่องของการบริการรู้สึกว่าปีที่แล้วเราเหนื่อยกันมากแต่
ตอนนี้มาเข้าปีใหม่แล้วเราน่าจะสดใสร่าเริงให้มากกว่านี้  และเราควรมีการปรับปรุงการ
ทํางาน  การวางแผนการทํางานให้กระตือรือร้นมากกว่านี้  เรื่องที่  ๓  ต้องขอขอบคุณกอง
ช่างที่ตอบสนองนโยบายที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้รวดเร็วทันใจนะครบั  เรื่องที่  ๔  
เรื่องของการจอดรถถนนสมาสบํารุงข้างตลาดสด  ตอนนี้รถยนต์ได้ไปจอดขวางทางเข้า -  
ทางออก  ของตลาดสด  พ่อค้าแม่ค้าจะเขญ็รถออกมาขายของลําบากมาก ตรงนี้น่าจะให้
เจ้าหน้าที่เทศกิจไปดูแลให้ด้วยนะครับ  เรือ่งสุดท้ายเป็นผลกระทบจากงานงิ้ว  งานบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่  การที่จะมาต้ังขายของอย่ามาต้ังก่อนเวลามากนัก  ตอนนี้เทศบาลของเราตกเป็น
จําเลยโดยไม่รู้ตัว  เพราะเขาคิดว่าทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราไปอํานวยความสะดวก
ให้ผู้ทีม่าค้าขายในงานประเพณีต่างๆ  ดังนั้นในการประชุมต่างๆ  กรุณาชี้แจงหลักเกณฑ์ให้
เขาเข้าใจว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไร  พ่ีน้องประชาชนจะได้ไม่เข้าใจเราผิดนะครับ  เราต้อง
ดูแลคนในพื้นที่ของเราให้อยู่ดีมีสุขก่อนนะครับ  ก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่น  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านจําลอง   ทศทิศ   สมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ  ขอเชิญคณะผู้บรหิารชี้แจงตอบข้อซักถามเพื่อน 

สมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  ขอเชิญท่านมนัส  นิ่มมงคล  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
ขอเชิญครับ 

 

นายมนสั   นิม่มงคล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
รองนายกเทศมนตร ี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทุกทา่นครับ  ผมต้อง

ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ท่านได้ให้ความสําคัญกับปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  เรื่องของรถเก็บขยะผมอยากให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร
มาถึงผมโดยตรงผมจะรีบดําเนินการให้เร็วทีสุ่ด  เพราะตอนนี้ผมได้เข้ามาบริหารงานในส่วน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประมาณ  ๑  เดือนนะครับ  แต่ผมก็จะรีบแก้ไข
ปัญหาให้เร็วทีสุ่ดไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรผมจะรีบแก้ไขให้นะครับ  เรื่องของจัดซื้อจัดจ้างศูนย์
สุขภาพโรงเรียนประเสริฐแกว้  ตอนนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทําการจัดซื้อจัด
จ้างไปเมื่อวานนี้นะครับ  ถ้าอนุมัติแล้วจะสง่เรื่องให้กองคลังดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  ขอขอบคุณท่านมนัส  นิ่มมงคล  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   

ขอขอบคุณครบั  ขอเชิญท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่          
ขอเชิญครับ 

 



นายประเสิรฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
รองนายกเทศมนตร ี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทุกทา่นครับ  เรื่องของ

ป้ายโครงการ  ผมได้สอบถามผู้อํานวยการกองช่างเมื่อสักครู่นี้  ผมจึงอยากให้ท่านออกไปดู
เรื่องป้ายเพราะเมื่อวานได้มีการปรึกษาหารือกันว่าโครงการเก่าที่ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ได้จัดทําออกไปต้องมีป้ายโครงการทุกโครงการรายละเอียดครบถ้วน  แต่ที่ยังไม่มีป้ายคือ
โครงการใหม่ๆ ที่พ่ึงประมูลออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครบั  ส่วนของเรื่องไหล่ทางวงเวียน
น้ําพุ ถึง ร.ส.พ. ได้มีการพูดคุยกันบังเอิญว่าขอบตรงนั้นมันทรุดเราต้องไปปรับให้สูงขึ้น  
เรื่องของเครื่องออกกําลังกายผมจะรีบดําเนินการแก้ไขให้นะครับ  เรื่องของที่ดินว่างเปล่า
ผมจะใหท้่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช้ีแจงนะครับ    

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  ขอขอบคุณท่านประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   

ขอขอบคุณครบั  ขอเชิญท่านลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 
 

นายลิขิต  กสกิิจวรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  ผมจะขอพูดถงึเรื่องของตลาดสด  ผมว่าการจัดการเรื่อง

ตลาดสดเป็นเรื่องของปากท้อง  จริงๆฟในเทศบัญญัติเรามีกฎระเบียบ  ถ้าหากทางคณะ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะยึดถือตามกฎ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ผมเชื่อได้ว่า
ผู้ประกอบการค้าขายไม่มีใครมีความสุขหรอกครับ  การจอดรถต่างๆ  แต่สิ่งหนึ่งที่เรายึดถือ
ในการบริหารเรายึดถือในหลกันิติศาสตร์  และหลักรฐัศาสตร์  ยืดหยุ่น  แบ่งปัน  แต่ก็ต้อง
อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับ  เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดเก็บค่าแผง
ต่างๆ  เราต้องเชิญคณะกรรมการตลาดสดมาคุยกันอีกครั้งว่าเราจะแก้ไขอย่างไร  เรื่องของ
ที่ดินว่างในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมาเทศบาลของเราได้ซื้อที่ดินไว้หลายแปลง  แปลงแรกอยู่ที่
ทางไปบ้านหนองแวงไร่ เพราะตอนแรกเราจะไปสร้างโรงฆ่าสัตว์อยู่ที่นั้น  และการซื้อที่ดินก็
ไม่ได้เป็นอํานาจเฉพาะท่านใดท่านหนึ่งมีอํานาจตัดสินใจ  แต่ต้องผ่านการขออนุมัติในที่
ประชุมสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเห็นชอบว่าต้องสร้างโรงฆ่าสัตว์ใหม่  จึงจําเป็นต้องซื้อ
ที่ดินว่างเปล่าเพื่อทําการก่อสร้าง  แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และกองช่างกําลังจะมีการทําเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจ  และทางกองช่างกําลังออกแบบจะ
ย้ายโรงฆ่าสัตว์เก่าเอาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้ไปสร้างโรงจอดรถและจะนํารถเครื่องจักรกลหนัก
ที่ปัจจุบันไม่มทีี่จอด นะครับ  และอีกหลายแปลงโดยเฉพาะที่รวบรวมทําบําบัดน้ําเสียที่เรา
รวบรวมมาเป็น  ๑๐  ปี  เจา้ของที่ดินประมาณ  ๓-๔ คน  รวมเป็นแปลงประมาณ  ๗-๘  
แปลง  รวมเบด็เสร็จประมาณ  ๔๐-๕๐  ไร่  พร้อมทั้งทีส่าธารณะประมาณ  ๒๐  ไร่  รวมๆ
แล้วประมาณ  ๘๐  ไร่  นะครับ  ผ่านมา  ๑๐  ปี  ปรับลดเรื่องของแบบและงบประมาณ
ตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ  ๑๑๐  ล้านบาท  และที่ดินอีกแปลงทางเข้าบ้านหนองลาดหญ้า  
ที่เราซื้อเพราะความจาํเป็นเราซื้อไว้เตรียมพ้ืนที่ลองรับที่ทิ้งขยะนะครับ  ผ่านมาหลายเดือน
เราให้กอง/ฝ่าย/งาน  สํารวจดูว่าที่ดินแปลงไหนกอง/ฝ่าย/งาน  ใดเป็นคนดูแลและให้
รายงานมาว่าท่านจะทําประโยชน์อะไรรึเปล่า  แต่ถ้าท่านรายงานขึ้นมาแล้วไม่ทําประโยชน์
อะไร  เราก็จะมอบให้ทางกองคลังดําเนินการตามระเบียบในการจัดหาประโยชน์ต่อไป  
เรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละกอง/ฝ่าย/งาน  ผมขอใหทุ้กท่านปฏิบัติงานให้
กระตือรือร้นให้มากว่าที่ผา่นมา  ผมไม่ได้ตําหนิหรือว่าใครแต่ผมพูดถึงภาพรวมในการ
ทํางานของฝ่ายประจํา  ถ้ามกีารร้องเรียนมา  ๑๐  เรื่องแต่ได้รับการแก้ไขประมาณ  ๒-๓  
เรื่อง  และที่เหลือไม่มีการดําเนินการแก้ไขคนที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงก็ต้องเป็น               
คณะผู้บริหาร  และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  และข้าราชการฝ่ายประจําตามลําดับ  ดังนั้น 

 



 
 เราต้องมาคุยกันว่าเราจะมีวิธีการทํางานยังไงให้เราแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชนให้มากที่สุด  เราจะทําอย่างไรให้การทํางานเรารวดเร็วย่ิงขึ้นนะครับ  ดังนั้นผมขอ
ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองทุกกอง  
ช่วยกําชับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านด้วย  ขอบคุณครบั 

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  ขอขอบคุณท่านลิขิต   กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   

ขอขอบคุณครบั  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆอีก              
หรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิร ิ รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ   
 

นายนิวัฒน์   ปลั่งศิร ิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  จริงๆแล้วในการประชุมสภาเทศบาลแต่ละครั้งเราสังเกตเห็นว่าจะมีการ
อภิปรายปัญหาของพี่น้องประชาชน  แต่ดูๆแล้วก็จะเป็นปัญหาเดิมๆ  ที่อภิปรายมาแล้ว
เกือบทั้งสิ้น  แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าทีค่วร  จริงๆแลว้ผมจะไม่อยากอภิปราย  แต่ไม่
อภิปรายก็ไม่ได้  ดังนั้นผมอยากจะอภิปรายหัวใจหลักๆ  ว่าตอนนี้บุคลากรแต่ละกอ/ฝา่ย/
งาน  ที่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วมีการอภิปรายพาดพิงถึงตัวท่านแล้วคณะผู้บริหารได้
กําชับท่านในที่ประชุมสภาเทศบาลแล้วได้นําตรงนี้ไปประเมินการทํางานกันรึเปล่า  ได้
ประชุมนอกรอบเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายไว้รึเปล่า  
จริงๆแล้วเราให้นโยบายไว้ถ้ามีความชัดเจนประเมินคนจากผลการทํางาน  ใครทํางานดีเอา
ความดีความชอบไป  ใครทาํงานไม่ดีต้ังสอบวินัยเลยครับ  การประเมินเรามีการประเมิน
ความดีความชอบทุกปีนะครับ  เรื่องของตลาดสดการจัดเก็บค่าแผง  ผมฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลฝากไปยังเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าแผงต่างๆ  เราต้องจัดเก็บให้ได้นะครับ  
ตอนนี้ผมได้เอกสารมาและมาดูแล้วแต่ละรายที่ค้างชําระค่าแผงไม่ใช่แค ่ ๓  เดือน  ๖  
เดือนนะครับ  บางราย  ๒๗-๒๘  เดือนเลยนะครับไม่ทราบว่าปล่อยไปได้ยังไง  ผมขอฝาก
ในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับ  เรื่องของการลดราคาค่าแผงผมไม่ทราบว่าเป็นอํานาจของคณะ
ผู้บริหารหรือต้องขอความเห็นชอบในที่ประชุมสภาเทศบาล  แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าลดราคาแล้ว
เราจะเก็บได้รึเปล่า  ส่วนเรื่องของป้ายโครงการที่ทําการก่อสร้างอยู่ตอนนี้มีหลายโครงการที่
ดําเนินการก่อสร้างอยู่หลายโครงการแต่ยังไม่มีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆเลยนะครับ  เรื่อง
ของความสะอาด  พอดีผมได้ไปพบท่านนายอําเภอบ้านไผ่ท่านได้ดําเนินโครงการกรีนแอนด์
กรีน  ผมได้ยินถึงกับสะดุ้งเลยนะครับ  ไม่ทราบว่าท่านกําลังจะบอกอะไรเรารึเปล่าดังนั้น
อยากให้กําชับเจ้าหน้าที่ของเราให้เข้มมากกว่านี้  และสิ่งทีผ่มเป็นห่วงเรื่องของรถโดยสาร
ประจําทาง  รถสิบล้อส่งสินคา้  ผมอยากหารือว่าเราจะแก้ไขเส้นทางเดินรถได้หรือไม่  
เพราะตอนนี้ถนนเส้นหน้าโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยาช่วงที่ผู้ปกครองไปส่ง-ไปรับลูกหลาน
อันตรายมาก  อาจจะมีการโดนเฉี่ยวเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  ดังนั้นผมจึงอยากหารือว่าเราจะ
สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถโดยสารประจําทางได้หรือไม่ให้รถโดยสารประจําทาง           
ว่ิงออกรอบนอกไม่ให้ผ่าเข้ามาในใจกลางเมอืง  และผมก็ได้คุยกับทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอบ้านไผ่มาบ้างแล้ว  และอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สายไฟฟ้า  ตอนนี้เราดูได้ยกตัวอย่างหน้าศูนย์รถจักรยานยนต์  YAMAHA  ตรงบริเวณหน้า
ร้าน  KFC  ไมท่ราบว่าเป็นสายไฟฟ้าอะไรบ้างตอนนี้ตํ่าลงมาจะใกล้ระดับสายตาแล้ว           
นะครับ  และเวลาเขามีการมาติดต้ังสายไฟฟ้าของหน่วยงานต่างๆเขามีการประสานงานกับ
ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรารึเปล่า  ผมขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของประสานงานและ
ดําเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ  ส่วนเรื่องของการแสดงสิทธ์ิครอบครองผิวจราจรหน้าร้าน



หรือว่าหน้าบ้านตัวเอง  ไม่ว่าจะเอาเก้าอ้ีไปวางกั้นไว้หรือว่าเอารถจักรยายนต์ไปก้ันไว้เป็น 
ที่จอดรถของตัวเอง  ตรงนี้ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ออกไปดําเนินการแก้ไขให้เร่งด่วนด้วย            
นะครับ  เรื่องที่อยากจะขอชมเชยในส่วนของกองการศึกษามีผู้ปกครองหลายท่านชมเชยมา
ว่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี  ๒๕๕๕  ได้เรียบร้อยดีนะครับ  ผมก็มีเรื่องที่จะขอ
อภิปรายแค่นี้ก่อนนะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิริ  รองประธานสภา      
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 

ในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านกําพล   ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  ๒  ขอเชิญครับ 
 

นายกําพล   ขันธข์วา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  ผมมีเรื่องที่จะขออภิปรายอยู่  ๒  เรื่องนะครับ  เรื่องที่  ๑  เป็นเรื่องของการ
ปรับภูมิทัศน์ทางด้านทิศเหนือตอนนี้ผู้รับเหมากําลังดําเนินการก่อสร้างทําฝายน้ําล้น  รู้สึก
ว่าตอนนี้น้ําเสียจากตลาดไหลลงไปส่งกลิ่นเหม็นขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดําเนินการ
แก้ไขให้ด้วยนะครับ  เรื่องที่  ๒  ทางเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ตรงสะพานที่เคยอภิปรายหลาย
ครั้งแล้ว  ทางเจ้าอาวาสมีหนังสือร้องเรียนมายังคณะผู้บริหารให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ  
ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านกําพล   ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  ขอขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 

ในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านบุญเหลอื   เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  ๓  ขอเชิญครับ 
 

นายบญุเหลือ  เรื่องลือ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  ผมมีเรื่องที่จะขออภิปรายอยู่  ๒-๓  เรื่องนะครับ  เรื่องที่  ๑  ต้องขอขอบคุณ
ที่ทางสภาเทศบาลได้แนะนํารองนายกเทศมนตรี  เพราะเมื่อตอนงานวันเด็กมีเด็กๆถามผม
ผมยังตอบไม่ได้เลยนะครับว่ามีใครบ้าง  ดังนั้นเวลาเปลี่ยนแปลงตําแหน่งให้แจ้งให้ทราบ
ด้วย  เรื่องที่  ๒  เรื่องป้ายชุมชนของเขต  ๓  มหีลายซอยที่ยังไม่มีป้ายซอยให้ดําเนินการให้
ด้วยนะครับ  เร่องของชุมชนซอยสุมนามัยไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ขยายเขตไฟฟ้าให้รึยังฝาก
ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  เรื่อง
สุดท้ายเรื่องของการตัดต้นไม้ที่ผมเคยอภิปรายในคราวประชุมสภาเทศบาลที่ผ่านมายังไม่มี
การดําเนินการเลยนะครับ  และเวลาตัดแล้วก็ล้มลงไปทับทางน้ําแล้วก็ไม่ขนออกไปทิ้งที่อ่ืน  
ผมขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยดําเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ       

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านบุญเหลือ   เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  เขต  ๓  ขอขอบคุณครับ  ขอเชิญคณะผู้บรหิารชี้แจงตอบข้อซักถามเพื่อน 

สมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร   รองนายกเทศมนตรี  
เมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 

 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
รองนายกเทศมนตร ี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทุกทา่นครับ  เรื่องของ

ระบบเดินรถโดยสารประจําทางเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ  แต่ผมก็เหน็ด้วยกับท่านนิวัฒน์  
ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  แต่เราต้องไปปรึกษาหารือกันอีกครั้ง  เรื่อง
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟ้าผมจะขอปรึกษาหารือกับฝ่ายประจําอีกครั้งว่า



เราจะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  เรื่องของการล้ําผิวถนนเอาของไปตั้งขวางทางไว้เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้ตัวเองผมจะคุยกับเจ้าหน้าทีอีกครั้งและเราจะเชิญผู้ประกอบการค้ามา
ประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้งเพราะตอนนี้เริ่มไม่เป็นระเบียบอีกแล้วเราต้องไปตีเส้นจราจร
ให้ชัดเจนยังไงผมจะรีบดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย  ส่วนเรื่องของน้ําเน่าเสียที่ไหลลงไป
ตรงที่มีก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ผมของฝากทางกองช่างไปสํารวจและรีบดําเนินการแก้ไข 
ให้ด้วย  เรื่องของสะพานทางเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ผมคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะปรับปรุงเสร็จ  
เรื่องของท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  ตรงหลังปั๊มตรงนี้มีอยู่ในแผนพัฒนาแล้วนะครับ  แต่ยังไง
ผมจะดูให้อีกครั้งนะครับ  ขอบคุณครับ    

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  ขอขอบคุณท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   

ขอขอบคุณครบั  ขอเชิญท่าน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่         
ขอเชิญครับ 

 

ดร. อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
รองนายกเทศมนตร ี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทุกทา่นครับ  จริงๆ

แล้วเดือนนี้เป็นเดือนกิจกรรมของกองการศึกษานะครับ  ไม่ว่าจะเป็นวันเด็กแห่งชาติที่ผ่าน
มาต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงได้มีเสียง
ตอบรับชมเชยทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา  และเมื่อเช้าก็มีการเปิดกีฬาสีภายในของ
โรงเรียนเทศบาล  ๒  อนุบาลสาธิต  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ต้องขอขอบคุณท่านรอง
นายกเทศมนตรี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านอีกครั้งนะครับที่มาร่วมงานพิธีเปิด
ขอบคุณอีกครัง้ครับ  และที่ผา่นมาโครงการไผ่ทองคัพครั้งที่  ๑๕  ต้องของคุณทุกท่านที่ได้
แวะเวียนไปดูไปชมนะครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไมว่่างก็ยังส่งของขวัญของรางวัลมา
สนับสนุนต้องขอบคุณอึกครัง้ครับ  และเรื่องที่อยากจะขอแจ้งให้ทุกท่านในที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนีไ้ด้รบัทราบคือวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  จะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส์ครั้งที่  ๒  และมีหลายๆท่านที่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ครั้งที่  
๑  เมื่อปีทีแ่ล้วแต่ปีนี้เราไม่ได้จัดเฉพาะโรงเรียนในสังกัดของเราแต่จะมีโรงเรียนนอกสังกัด
ด้วยคือโรงเรียนใดที่มีศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลก็สามารถสง่เด็กเข้าร่วมการแข่งขันได้และเรา
จะจัดที่บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรานะครับ  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ขอขอบคุณท่าน  ดร.อาทิตย์   ฉัตรชัยพลรตัน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่      
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณครบั  ขอเชิญท่านลิขิต   กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 

 

นายลิขิต   กสิกิจวรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทุกทา่นครับ  ผมจะขอ

เสริมอีกซักนิดนะครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๓  ท่านแจ้งพี่น้องใน
เขตของท่านได้เลยนะครับว่าท่อระบายน้ําหลังปั๊มน้ํามันกิ่งไผ่ตอนนี้จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
แล้วนะครับ  คดิว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์น่าจะดําเนินการก่อสร้างได้  ท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓  ฝากไว้เรื่องของแผนพัฒนาโครงการเล็กๆ  ไม่ว่าจะเป็นท่อ
ระบายน้ําที่อยู่ในแผนพัฒนาแล้วฝากกองวิชาการและแผนงานไปดูแผนพัฒนาย้อนหลัง
โครงการเล็กๆที่งบประมาณไม่มากนักดึงออกมาให้หมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้จะได้หารือ
และจะขอใช้เงินสะสมไปดําเนินการก่อสร้างต่อไป     

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  ขอขอบคุณท่านลิขิต   กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   



ขอขอบคุณครบั  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือ          
ไม่ครับ ขอเชิญท่านชานล ธนระพี่โชติ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต ๑ ขอเชิญครับ 

 

นายชานล  ธนระพีโชต ิ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  เรื่องที่ผมจะขออภิปรายเป็นโครงการงบประมาณปี  ๒๕๕๔  หลายโครงการ
ที่ทําเสร็จไปแล้วและเหลืออกีหลายโครงการที่อยู่ในช่วงทําสัญญาก่อนทาํการก่อสร้างผมขอ
ฝากเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในเรื่องของการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําต่างๆผมฝากกาํชับ
ผู้รับเหมาด้วยว่าพอก่อสร้างวางท่อระบายน้ําอย่าไปวางท่อระบายน้ําตันท่อทางน้ําที่จะออก
จากบ้านพี่น้องประชาชนทําให้น้ําไหลออกมาไม่ได้ก็เป็นปัญหาอีกนะครบัผมขอฝากในส่วน
นี้ไว้ด้วย  เรื่องที่  ๒  ผมได้รบัการร้องเรียนว่าเทศกาลตราจีนที่ผ่านมาผมถือว่าในอําเภอ
บ้านไผ่เรามีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากแต่มีพ่ีน้องประชาชนถามผมมาว่าทางเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ไม่ส่วนร่วมในเทศกาลนี้เลยแม่กระทัง้ป้ายไวนิลยังไม่มีเลยนะครับ   ตรงนี้ผมอยาก
ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะครับ  เรื่องที่  ๓  ขอขอบคุณ
ท่านายกเทศมนตรีที่ท่านได้กล่าวถึงข้าราชการที่ทํางานอยู่ประจํา ผมอยากฝากไว้ว่าตอนนี้
มีพ่ีน้องประชาชนบางส่วนเขาว่าข้าราชการฝ่ายประจําของเราใช้อํานาจมากเกินไปบางครั้ง
สิ่งไหนที่พอจะผ่อนผันได้ก็สมควรผ่อนผันใหบ้้างไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็น
หลักนะครับ  ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 

นายจิระบูรณ  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 

ในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

นายจําลอง  ทศทิศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  เรื่องที่ผมจะอภิปรายก็มีอยู่  ๒-๓  เรื่องนะครับ  เรื่องแรกพ่อค้าแม่ค้าฝากผม
ชมเชยคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ที่อํานวยความสะดวกในการขายของในวัน
ตรุษจีน  เรื่องที่  ๒  ขอขอบคุณกองช่างที่ได้ไปทํางานที่ค้างคาไว้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว       
ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนศรีหมอนพัฒนา  ไฟฟ้าหน้าธนาคารตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับ  
ขอขอบคุณครบั 

 

จิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 

ในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  ๒  ขอเชิญครบั 
 

นายจําลอง  ทศทิศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม

ทุกท่านครับ  เรื่องที่ผมจะขออภิปรายมีอยู่  ๑  เรื่อง  ชุมชนหลักสิบสี่ฝากมาว่าถนน
ระหว่างโรงสีเลียงฮงชัยและอู่เจริญพันธ์เป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่มากทางกองช่างได้เอาหินไปลง
ให้แล้วแต่ตอนนั้นว่าถนนมันเปียกช้ืนไม่สามารถทําได้มากไปกว่านั้น  แต่ตอนนี้ถนนมันแห้ง
แล้วจึงอยากให้กองช่างเอายางแอสฟัลส์ติกไปลาดทับให้ด้วย  ขอบคุณครับ  

 



จิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านสมสงวน  อินทรกาํแหง  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ  มสีมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะอภิปราย 

ในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  ๒  ขอเชิญครบั 

 

นายจิระบูรณ  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านสมสงวน  อินทรกาํแหง  สมาชิกสภา      
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  ขอขอบคุณครับ  ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงตอบข้อซักถาม 

เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  ขอเชิญท่านมนัส  นิ่มมงคล  รองนายกเทศมนตรีเมือง 
บ้านไผ่  ขอเชิญครับ 

นายมนสั   นิม่มงคล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
รองนายกเทศมนตร ี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทุกทา่นครับ  เรื่องทุก

เรื่องที่ได้อภิปรายในวันนี้ก็เหมือนท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราสามัคคีและ
ทํางานแบบร่วมแรงร่วมใจกนัเราก็จะประสบผลสําเร็จทกุอย่าง  แต่ปัญหาที่ยังแก้ไม่
เรียบร้อยคณะผู้บริหารก็จะน้อมรับไว้แล้วรีบไปดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับ  และ
ขอแจ้งไว้ในทีป่ระชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้ว่าเดือนมีนาคมกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจะมีการทํางานในบริการเชิงรุกเพื่อที่จะได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด
และจะมีการจดักิจกรรมไม่ว่าจะเป็นซื้อน้ํามันเก่า  ฉีดยาสัตว์เลี้ยงฟรีเป็นต้นนะครับเด๋ียว
ผมจะใหท้างเจ้าหน้าที่ทําโครงการให้เสร็จแล้วผมจะส่งให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ทราบกําหนดการว่าวันที่เท่าไหร่เราจะทําอะไรสถานที่ตรงไหนนะครับ ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่  ขอขอบคุณท่านมนัส  นิ่มมงคล  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   

ขอขอบคุณครบั  ขอเชิญท่าน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่         
ขอเชิญครับ 

 

ดร. อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
รองนายกเทศมนตร ี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทุกทา่นครับ  พอดีผม

ยังไม่ได้ช้ีแจงกรณีการขยายโรงเรียนเทศบาล  ตอนนี้เรากาํลังศึกษาหาข้อมูลอยู่นะครบัว่า
เราจะสร้างโรงเรียนเทศบาล  ๓  ในระดับมธัยมศึกษา  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ ขอขอบคุณท่าน  ดร.อาทิตย์   ฉัตรชัยพลรตัน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่      
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณครบั  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆอีกหรือ             

ไม่ครับ  ถ้าไมม่ีในนามของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอขอบคุณตัวแทนท่านผู้กํากับการ
สถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  ท่าน
ประธานชุมชน  ท่านคณะกรรมการชุมชน  และท่านผูม้ีเกียรติฯ ทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติ
มาร่วมสังเกตการณ์ประชุมในครั้งนี้  และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครับ  
 

ปิดประชุม  เวลา   ๑๒.๓๐ น. 
 
 

             (ลงชื่อ)                     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                         (นายอาทิตย์  พิทักษ์เผ่าสกุล) 
                         พนักงานจ้างเหมา 
   
 
 

                                              (ลงชื่อ)  จ.อ.             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                ( กมล  สงวนญาติ ) 



                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวดารารัตน์   ชาตะวราหะ) 
                     หัวหน้าสํานกัปลัดเทศบาล 
 
    

                                              (ลงชื่อ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน) 
                            ปลัดเทศบาล 
 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
 

เมื่อวันที่   ๒๔   เดือน    กุมภาพันธ์     พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

 
(ลงชื่อ)            กรรมการ   (ลงชื่อ)           กรรมการ 
           (นางพัชรา   ศิริศักด์ิกมล)                          ( นายพิริน   ตุละรัต ) 
 

 
 

(ลงชื่อ)                 กรรมการ   (ลงชื่อ)        กรรมการ 
          (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)      ( นางจงจิต   แซ่เหีย ) 
 

 
 

(ลงชื่อ)               กรรมการ      (ลงชื่อ)          กรรมการ 
           ( นายประเสริฐ  เอราวัน )       ( นายฉลอง  คําตา ) 
 

 
 

(ลงชื่อ)               กรรมการ 
         ( นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ )  
    

สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้ 
 

เมื่อวันที่       เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

( นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 


