
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

วันที่    ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

..................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๔. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๕. ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๖. นายมนัส    นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๗. นายพรพรหม   จันทร์เจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๘. นายส่งศักดิ ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายภาคภูม ิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายคําพันธ์ สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๕. นายกําพล ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายประเสริฐ เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๘. นายนพรุจ เอ่นลุน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๙. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๑. นายประสิทธ์ิ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๓. นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๔. นางชยาภรณ ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
๑. นายชาญชัย อมรเดชสุริยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๒. นายนพดล โฆษิตวัฒนาพานิชย์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ร.ต.อ.จินดา  พลวี รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ 
๒.  นายสุภัทร ปวีณาภรณ์ ประธานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่     
๓.  นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชุมชนศาลเจ้า  
๔.  นายสมชาย โมกไธสง เลขานุการชุมชนศาลเจ้า   
๕.  นางเพลิน ภูแล่นก่ี  ประธานชุมชนพระธรรมสาร 
๖.  นางสมศร ี  จ้อยสอดดง ประธานชุมชนซอยยิ่งยง 
๗.  นายภานุมาศ หล้ามณี ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา 
๘.  นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชุมชนตลาดสด   ๑,๒,๓ 
๙.  นายชวดล ศุภรัตนชาติ ประธานชุมชนห้วยทราย 
๑๐.  นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์ 
๑๑.  นายนรินทร์ พิกุลศรี ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์ 
๑๒.  นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค์พัฒนา 
๑๓.  นางงามศิลป์ สละ ประธานชุมชนโนนสะอาด 
๑๔.  นางสุมาลี แถสูงเนิน ประธานชุมชนโนนสว่าง 
๑๕.  นายทองขันธ์ มุ่งเกิด ประธานชุมชนขนมจีน ๒๐๐๐ 
๑๖.  นางถวิล กระพี้สัตย์ ประธานชุมชนกกแดง 
๑๗.  นายทองแดง ธรรมีภักดี ประธานชุมชนหลักสิบส่ี  
๑๘.  นายอุเทน พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
๑๙.  นางละมุล นิสยันต์ ประธานชุมชนหนองลุมพุก  
๒๐.  นายสมชาย ช่ืนบาน ประธานชุมชนสุมนามัย  
๒๑.  นายวิรัตดา เช้ือบัณฑิต ประธานชุมชนบ้านไผ่เก่า  
๒๒.  นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล 
๒๓.  นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
๒๔.  นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้อํานวยการกองช่าง  
๒๕.  นางอาภรณ ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
๒๖.  นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๗.  นางศิริวรรณ ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
๒๘.  นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  
๒๙.  นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
๓๐.  นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
๓๑. นางสุภาภรณ์ คําภูเงิน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
๓๒.  นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๓๓.  นายศักดิ์สิทธ์ิ ปิ่นคํา หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
๓๔.  นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๓๕.  นายจีรศักด์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  

๒ 



๓๖.  นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๓๗.  นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๓๘.  จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
๓๙.  นางสุกัญญา มาตย์วังแสง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
๔๐.  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
๔๑.  นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
๔๒.  นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล  
๔๓.  จ.อ.วรวิทย์ ภาณวัตร  หัวหน้างานป้องกันฯ 
๔๔.  จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานรักษาความสงบ  
๔๕.  นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน้างานพัสดุ  
๔๖.  นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล วิศวกรสุขาภิบาล  
๔๗.  นายอาทิตย์ ประวันโน บุคลากร  
๔๘.  นายธนายุทธ โคตรบรรเทา เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๔๙.  นางสาวธนัชพร เขนโยธา พนักงานการบัญชีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
๕๐.  นางสุมิตตรา เขียวอ่อน นักพัฒนาชุมชน 
๕๑.  นางภัทรา สุปัตคํา เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๒.  นางจีรพันธ์ เนตรพิฑูร เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๓.  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท เจ้าหน้าท่ี บริหารงานท่ัวไป 
๕๔.  นายประยุทธ์ ชัยพัฒนเวช นักวิชาการศึกษา  
๕๕.  นางประนอม ภิรมย์กิจ ลูกจ้างประจํา 
๕๖.  นางสาวพัชริน โพธิราช เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๗.  น.ส.วรรณภา วงษ์จันลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๕๘.  นางราณี โพธ์ิกุดไสย พนักงานจ้างตามภารกิจ  
๕๙.  นางสาวพัทธ์ธีรา สนธิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 

   เมื่อได้เวลา ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว กล่าวเปิดประชุม 
   

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี   คณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาล
  เมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๕  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล             
  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ใคร่ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล   
 อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 

๓ 



นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน     ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

เลขานุการสภาเทศบาล    เรื่อง  เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕๕ 
                                          ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล                   
   เมืองบ้านไผ่   สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําปี ๒๕๕๕   เมื่อวันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕  
   ได้มีมติกําหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕๕  ตั้งแต่
   วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  นั้น   

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความนัยมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒)  พ.ศ.๒๕๔๖   จึงประกาศเปิด
ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๕  ตั้งแต่วันท่ี  ๑  
มิถุนายน  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

                         จงึประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

                         (ลงช่ือ)     จิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ 
                                   (นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์) 

                                                                            ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ท่ีจบไปแล้วนั้นเป็นประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง เปิดประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจําปี  ๒๕๕๕ นะครับ และในนามสภา 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอต้อนรับ  ร้อยตํารวจเอกจินดา พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่   
  ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่  ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรม 
  ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอยินดีต้อนรับครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เร่ือง  ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ                            
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบจํานวน  ๔  เรื่อง  ดังนี ้ เรื่องท่ี ๑  ตามท่ี  นายศรัญ  
ประธานสภาเทศบาล        กสิกิจวรกุล  สมาชิสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ได้ลาออกจากตําแหน่ง  
 เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  ๒๕๕๕  และเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดําเนินการ
 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 
 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี  ๘  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ท่ีผ่านมานั้น  โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
 เลือกตั้ง จํานวน ๒๖๓,๘๖๔.๔๔ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบส่ีบาทส่ีสิบ        
 ส่ีสตางค์)  รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารได้วางไว้บนโต๊ะแล้ว  และผลการเลือกตั้ง
 ปรากฏว่านายคําพันธ์  สีดอนซ้าย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 เขตเลือกตั้งท่ี ๒  (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) ในนามของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอแสดง
 ความยินดีกับท่านคําพันธ์  สีดอนซ้าย  ท่ีจะได้มาร่วมกันพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่            
 ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีให้เกียรติประดับ
 เครื่องหมายอินธนูแก่นายคําพันธ์  สีดอนซ้าย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คนใหม่  
 
 

๔ 



  ขอเรียนเชิญครับ  ขอเรียนเชิญด้านหน้าครับ  และเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรา  ๑๗  แห่ง
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  ๒๔๙๖  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๒ พุทธศักราช  
 ๒๕๔๖)  ผมขอเชิญท่านคําพันธ์  สีดอนซ้าย ยืนขึ้นและกล่าวคําปฏิญาณตน                     
  “ ข้าพเจ้า  นายคําพันธ์  สีดอนซ้าย  ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซ่ึง
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ท้ังจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์
 ของท้องถิ่น” ขอเชิญท่านคําพันธ์  สีดอนซ้าย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  
 คนใหม่ได้กล่าวอะไรซักนิดขอเชิญครับ   

 

นายค าพันธ์   สีดอนซ้าย   เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ร้อยตํารวจเอก
สมาชิกสภาเทศบาล    จินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่   
   ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านประธาน ชุมชน            
   ทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน           
   ในเขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ท่ีได้ให้ความไว้วางใจให้ผมได้เข้ามามีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชน   
   และต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  
   และพี่น้องประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทุกท่านท่ีได้ให้การสนับสนุนกระผมมา
   โดยตลอด  ขอขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  หลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  (แทนตําแน่งท่ีว่าง)
ประธานสภาเทศบาล   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานชุมชน  ๒  ชุมชน  คือชุมชน                
   โนนสะอาด  ท่ีท่านคําพันธ์  สีดอนซ้ายได้ลาออก  และชุมชนกกแดง  ท่ีท่านประธานชุมชน
   คนเก่าได้เสียชีวิตลง  และเราก็ได้ประธานชุมชนคนใหม่คือท่านงามศิลป์  สละ  ผู้ท่ีได้รับ 
   การเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนโนนสะอาดคนใหม่  และท่านถวิล  กระพี่สัตย์  ผู้ท่ีได้รับการ
   เลือกตั้งเป็นประธานชุมชนกกแดงคนใหม่  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ        
 

   เรื่องท่ี ๒  ด้วยนายโดม  เนตรสมจิตร  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ได้ยื่นหนังสือ
  ลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ และในการนี้  นายกเทศมนตรี  ได้มี
  คําส่ังแต่งตั้งนายพรพรหม  จันทร์เจริญ  ดํารงตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตร ี แทน 
 โดยมีผลท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  ในนามของสภาเทศบาล              
 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

 

    เรื่องท่ี ๓  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีพนักงานได้โอน (ย้าย)   มา  ๑  ราย  คือ   
   นายมาโนชช  ธาดากิตติกร   มาดํารงตําแหนง่วิศวกรโยธา  กองช่าง  โอน (ย้าย)  มาจาก
   องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ขอเชิญแนะนําตัว 

ด้วยครับ   
 

นายมาโนชช  ธาดากิตติกร    เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ    
วิศวกรโยธา  ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน กระผม  นายมาโนชช  ธาดากิตติกร                
 มาดํารงตําแหนง่วิศวกรโยธา  กองช่าง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  และกระผมโอน (ย้าย)           
 มาจากองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม     

๕ 



              กระผม ขอสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานในหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด  และกระผมได้รับมอบ 
 นโยบายให้ดูแลในพื้นท่ีเขต  ๒  นะครับ  กระผมยินดีท่ีจะทําตามนโยบายทุกอย่าง 
 ตามท่ี ได้รับมอบหมาย ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  เรื่องท่ี ๔  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  
ประธานสภาเทศบาล  (พุทธศักราช ๒๕๕๕–๒๕๕๗) เพิ่มเติมฉบับท่ี  ๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน  พฤษภาคม  
 พุทธศักราช  ๒๕๕๕  และประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พุทธศักราช  ๒๕๕๕ –  

 ๒๕๕๗)  เพิ่มเติมฉบับท่ี  ๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  
 ๒๕๕๕ ซ่ึงทางกองวิชาการและแผนงาน ได้ส่งเอกสารให้ท่านได้รับทราบแล้ว  จึงประกาศ
 ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
                           - สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๕  ซ่ึงสําเนารายงานการประชุมสภา
   เทศบาล ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านก่อนล่วงหน้านี้แล้วครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
   จะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
   ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  
   ๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ  
 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ือง ญัตติท่ี ๕ / ๒๕๕๕ เร่ือง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจ ง 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   ๒๕๕๕   (ส านักปลัดเทศบาล)   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ต่อไปผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  ๒๕๕๕  (สํานักปลัดเทศบาล)  ขอเรียนเชิญท่าน 
   รอง นายกเทศมนตรี  ท่านมนัส   นิ่มมงคล  ขอเชิญครับ 
 

นายมนัส  น่ิมมงคล      เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ร้อยตํารวจเอก                
รองนายกเทศมนตรี    จินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่   
   ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านประธาน ชุมชน            
   ทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 
    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข 
   เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๕ หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน
   และส่ิงก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

เนื่องจาก  คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดขอนแก่น  
ซ่ึงรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตาม
มาตรฐาน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปแนวทางเดียวกัน  แจ้งว่ากระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้เปล่ียนราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจํางบประมาณ  ๒๕๕๕  ใหม่  ณ  วันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  จึงทํา

๖ 



ให้คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ท่ีเทศบาลตั้งไว้และยังไม่ได้ทําการจัดซ้ือ       
ต้องขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณในการเปล่ียนแปลง คุณลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กําหนดไว้  ดังรายละเอียดดังนี ้

 

คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ(เดิม) คําช้ีแจงประกอบงบประมาณ(ใหม่) 
สํานักปลัดเทศบาล 
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง 
ปริ้นเตอร์  ตั้งไว้  ๓๓,๒๐๐.บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 
ปริ้นเตอร์  จํานวน  ๑  ชุด  รายละเอียดดังนี้  CPU  
ไม่น้อยกว่า   ๒  แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา ไม่น้อยกว่า  ๒.๕  GHz  และมีความเร็วของ
หน่วยความจํา หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑,๐๖๖  MHz  จํานวน  ๑  หน่วย  มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพยกจากแผงวงจรหลัก   
ท่ีมีหน่วยความจํา  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๑๒  MB   
มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔ GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Disk)  ชนิด   SATA   หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  GB  จํานวน  ๑  หน่วย  มี   
DVD – RW  หรือดีกว่า จํานวน  ๑  หน่วย  มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐  
Mbps  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง  มีจอภาพแบบ  
LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘  นิ้ว  จํานวน  ๑ หน่วย  
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED  ขาวดํา   
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x  ๖๐๐  
dpi   มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน้า/
นาที  มีหน่วยความจํา  (Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า    
๘  MB  มี  Intreface    แบบ  ๑  x  Parallel  หรือ  
๑  x  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๗) 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง 
ปริ้นเตอร์  ตั้งไว้  ๓๓,๒๐๐.บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 
ปริ้นเตอร์  จํานวน  ๑  ชุด  รายละเอียดดังนี ้
มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU  ไม่น้อยกว่า   ๔   
แกนหลัก (๔ core)  และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
ไม่น้อยกว่า  ๒.๕  GHz  และมีความเร็วของ
หน่วยความจํา หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑,๐๖๖  MHz  จํานวน  ๑  หน่วย  มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพยกจากแผงวงจรหลัก   
ท่ีมีหน่วยความจํา  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๑๒  MB   
มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔ GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Disk)  ชนิด   SATA   หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑ TB  จํานวน ๑  หน่วย  มี  DVD – RW  
หรือดีกว่า จํานวน  ๑  หน่วย  มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครื่อข่าย  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐  Mbps  จํานวน
ไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  
Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘  นิ้ว  จํานวน  ๑ หน่วย  
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED  ขาวดํา   
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x  ๖๐๐  
dpi   มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน้า/
นาที  มีหน่วยความจํา  (Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า    
๒  MB  มี  Intreface    แบบ  ๑  x  Parallel  หรือ  
๑  x  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  สามารถใช้ได้กับ  A๔, 
Letter, Legal   และ Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  แผ่น จัดซ้ือตามราคา
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ   
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๗) 

๗ 



กองช่าง 
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง 
ปริ้นเตอร์  ตั้งไว้  ๖๖,๔๐๐.บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 
ปริ้นเตอร์  จํานวน  ๒  ชุด  รายละเอียดดังนี้  CPU  
ไม่น้อยกว่า   ๒  แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา ไม่น้อยกว่า  ๒.๕  GHz  และมีความเร็วของ
หน่วยความจํา หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑,๐๖๖  MHz  จํานวน  ๑  หน่วย  มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพยกจากแผงวงจรหลัก   
ท่ีมีหน่วยความจํา  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๑๒  MB   
มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔ GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Disk)  ชนิด   SATA   หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  GB  จํานวน  ๑  หน่วย  มี   
DVD – RW  หรือดีกว่า จํานวน  ๑  หน่วย  มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐  
Mbps  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง  มีจอภาพแบบ  
LCD  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘  นิ้ว  จํานวน  ๑ หน่วย  
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED  ขาวดํา   
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x  ๖๐๐  
dpi   มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน้า/
นาที  มีหน่วยความจํา  (Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า    
๘  MB  มี  Intreface    แบบ  ๑  x  Parallel  หรือ  
๑  x  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

กองช่าง 
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง 
ปริ้นเตอร์  ตั้งไว้  ๖๖,๔๐๐.บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 
ปริ้นเตอร์  จํานวน  ๒  ชุด  รายละเอียดดังนี ้
มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU  ไม่น้อยกว่า   ๔   
แกนหลัก (๔ core)  และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
ไม่น้อยกว่า  ๒.๕  GHz  และมีความเร็วของ
หน่วยความจํา หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า  
๑,๐๖๖  MHz  จํานวน  ๑  หน่วย  มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพยกจากแผงวงจรหลัก   
ท่ีมีหน่วยความจํา  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๑๒  MB   
มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔ GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Disk)  ชนิด   SATA   หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑ TB  จํานวน ๑  หน่วย  มี  DVD – RW  
หรือดีกว่า จํานวน  ๑  หน่วย  มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครื่อข่าย  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐  Mbps  จํานวน
ไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง  มีจอภาพแบบ  LCD  มี  
Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘  นิ้ว  จํานวน  ๑ หน่วย  
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED  ขาวดํา   
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x  ๖๐๐  
dpi   มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน้า/
นาที  มีหน่วยความจํา  (Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า    
๒  MB  มี  Intreface    แบบ  ๑  x  Parallel  หรือ  
๑  x  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  สามารถใช้ได้กับ  A๔, 
Letter, Legal   และ Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  แผ่น จัดซ้ือตามราคา
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

 

โดยการขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
 ๒๕๕๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
 ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลง
 งบประมาณ  ข้อ  ๒๙  “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด            

๘ 



 ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให ้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
 เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น” 

       จงึเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

          ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
            (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล) 

             นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ครับตามท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็น  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง                                               
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี ๒๕๕๕  (สํานักปลัดเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
   จะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาล         
   ท่านใดอนุมัติ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  
   ๒๕๕๕ (สํานักปลัดเทศบาล)  กรุณายกมือขึ้นครับ 
 

มติท่ีประชุม       อนุมัติเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ือง ญัตติท่ี ๔ / ๒๕๕๕ เร่ือง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง            
   ง บประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๕  (กองวิชาการและแผนงาน)   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ต่อไปผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล   แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๕  (กองวิชาการและแผนงาน) ขอเรียนเชิญ                             
   ท่าน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  รอง นายกเทศมนตร ี   ขอเชิญครับ 
 

ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ท่านประธาน  
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชน ทุกท่านและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  
 

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง
   คําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๕ ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ 
   คอมพิวเตอร์ภาครัฐ  โดยให้แต่ละกระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการของกระทรวงในการ 
   กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ โดยให้เกิดประโยชน์
   สูงสุดและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับหนังสือจังหวัดขอนแก่น ท่ี ขก  
   ๐๐๑๖.๑/๑๙๒๒๐  ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหาร 
   และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดขอนแก่น โดยให้ส่วนราชการในสังกัด  
   กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามแนวทางการจัดระบบ
   คอมพิวเตอร์ โดยใช้มาตรฐานและเกณฑ์ราคากลางของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ี 
   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือมาตรฐานและเกณฑ์ราคากลางของ  
   กระทรวงมหาดไทยเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการจัดหา 
   คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 

 

๙ 



ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นไป 
        ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

และจังหวัดขอนแก่นกําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ดังนี ้
 

ค าชี้แจงงบประมาณ (เดิม) ค าชี้แจงงบประมาณ (ท่ีขอแก้ไข) 
๑. โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับ Server 
เพื่อจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องแม่ข่าย 
(Server) จํานวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑KA / ๗๐๐W  
หรือดีกว่า 
- สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
๒. โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว 
เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว จํานวน ๑ ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีรูปแบบการบันทึกวีดีโอ AVCHD บันทึกภาพนิ่งได้ 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓.๐ ล้านพิกเซล ซูมเลนส์    
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เท่า ดิจิตอลซูม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เท่า 
จอ LCD กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๗ นิ้ว มีระบบป้องกัน 
การส่ันไหว หน่วยความจํา Internal Memory 
(หน่วยความจําภายใน) ไม่น้อยกว่า ๑๖ GB รองรับ
หน่วยความจําภายนอกประเภท SDHC Memory 
Card ได้  

๑. โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับ Server 
เพื่อจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องแม่ข่าย 
(Server) จํานวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑KA / ๖๐๐W  
หรือดีกว่า 
- สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
๒. โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว 
เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว จํานวน ๑ ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีรูปแบบการบันทึกวีดีโอ AVCHD บันทึกภาพนิ่งได้ 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓.๐ ล้านพิกเซล ซูมเลนส์    
ไม่น้อยกว่า ๒๕ เท่า ดิจิตอลซูม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เท่า 
จอ LCD กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๗ นิ้ว มีระบบป้องกัน 
การส่ันไหว รองรับหน่วยความจําภายนอกประเภท 
SDHC Memory Card ได ้

 
๑.  โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับ Server เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT) ได้แก้ไขการกําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ณ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ใหม่           
จึงจําเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 

๒.  โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหวเนื่องจากในท้องตลาดมีการเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะพื้นฐานใหม่ ทําให้ไม่มีสินค้าดังกล่าวจําหน่าย 

ท้ังนี้ แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ระเบียกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ “การแก้ไข เปล่ียนแปลง  คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 
 

๑๐ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
        ขอแสดงความนับถือ 

    ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
              ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล ) 
             นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับตามท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็น ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณรายจ่าย ประจําป ี ๒๕๕๕ (กองวิชาการและแผนงาน) มีสมาชิกสภาเทศบาล
   ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภา 
   เทศบาล ท่านใดเห็นชอบอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๕ (กองวิชาการและแผนงาน)  กรุณายกมือขึ้นครับ 
 

มติท่ีประชุม       อนุมัติเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ือง ญัตติท่ี ๖ / ๒๕๕๕ เร่ือง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย             
   เป็นรายการใหม่ ประจ าปี   ๒๕๕๕  (ส านักปลัดเทศบาล)   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ต่อไปผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นรายการใหม่ ประจําปี   ๒๕๕๕ (สํานักปลัดเทศบาล) ขอเรียนเชิญท่านประเสริฐ             
   พงษ์ธีรมิตร  รอง นายกเทศมนตร ี ขอเชิญครับ 
 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ร้อยตํารวจเอก                
รองนายกเทศมนตรี    จินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่   
   ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านประธาน ชุมชน            
   ทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๕  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้   
 ๑.  เนื่องด้วยในปัจจุบัน  รถยนต์  หมายเลขทะเบียน  กฉ  ๕๒๙๖  ขอนแก่น   
ใช้งานมานานเกือบ  ๑๐ ปี ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา  เกิดอาการเครื่องยนต์มีความร้อน        
ขึ้นสูงและเร็ว  ทําให้ต้องใช้งบประมาณในการดูแลบํารุงรักษาจํานวนมากและเพิ่มข้ึนใน 
ทุกปี  เมื่อมีการตรวจเช็ดสภาพโดยช่างผู้ชํานาญการแล้วพบว่าอุปกรณ์หลายส่วนของ
เครื่องยนต์ชํารุดเสียหายมาก  หากจะใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิภาพในการใช้สอย  ควรทําการเปล่ียนเครื่องยนต์พร้อมระบบเกียร์และอุปกรณ์ขับ
เคล่ือนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังหมด   
 ๒.  ภายในอาคารสํานักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ  ในแต่ละวันมีประชาชน
เข้า - ออก เป็นจํานวนมาก  อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินและสถานท่ีราชการได้  
จึงจําเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเพิ่มความปลอดภัยในสถานท่ี
ราชการ  ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆภายในอาคารสํานักงานและบริเวณ
โดยรอบ  หากแต่เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  จึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณ
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี ้
 

๑๑ 



   โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
   ส านักปลัดเทศบาล  
   งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
     -  โครงการเปล่ียนเครื่องยนต์พร้อมระบบเกียร์และอุปกรณ์ขับเคล่ือนท่ีเก่ียวข้องรถยนต์ 
   หมายเลขทะเบียน  กฉ  ๕๒๙๖  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐ .-บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเปล่ียนเครื่องยนต์พร้อมระบบเกียร์และอุปกรณ์ขับเคล่ือนท่ี  
   เก่ียวข้อง  โดยเป็นการเปล่ียนเครื่องยนต์เบนซินขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
   ซีซี  พร้อมค่าแรงติดตั้ง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
   งานบริหารงานท่ัวไป ) แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๗ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
   หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
   -  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารและในอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่        
   ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐ .-บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณรอบอาคารและในอาคา ร 
   สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วย  ตัวควบคุม  ๑๖ ช่องสัญญาณ = ๑ เครื่อง  
   กล้อง  ๑๒  ตัว  คุณสมบัต ิ ระบบบีบอัดภาพคุณภาพสูง H ๒๖๔ ควบคุมง่ายด้วยยูสเซอร์
   อินเตอร์เฟส  (GUI)  ผ่านเมาส์หรือรีโมทคอนโทรล  บันทึก Real Time ๑๐๐FPS ท่ี CIF 
   (๑๒FPS/กล้องท่ี DI)  ระบบสามมารถดูภาพสด,บันทึก ,ย้อนดู,ออนไลน์,ดูมือถือ  ได้ใน 
   เวลาเดียวกัน  ออนไลน์และสํารองข้อมูลผ่าน  IE Browser  สํารองข้อมูลผ่าน USB Disk 
   หรือ External DVD Burner  ตั้งค่าการบันทึก, คุณภาพ, ความละเอียด,ของแต่ละกล้องได้ 

อิสระต่อกัน  มี VGA Port และสามารถดูภาพเล็กในภาพใหญ่ได้  รองรับ HDD. ได้สูงสุด ๒
TB.  PIP (Picture-In-Picture)สามารถดูภาพเล็กในภาพใหญ่ได ้ Zoom ซูมได้ไม่จํากัดท้ัง
ระบบภาพสดและภาพย้อนหลัง  ภาพออกได้ท้ัง VIDEO และ VGA พร้อมกัน  มีระบบ 
DDNS ในตัว ใช้ CCTVDVR ออนไลน์ผ่านมือถือได้  สามารถใช้โปรแกรม CMS ๑๐๐Ch. 
เพื่อดูภาพหลายๆ Site ได้พร้อมกัน  คุณสมบัติ  ความชัดไม่น้อยกว่า  HAD  ๑/๔" ๔๒๐ 
TVL ๐ lux ๒๔ Leds  IR Range : ๒๐ เมตร lens ๓.๖ มม. ,๖ มม.  Hard disk = ๒ ตัว 
คุณสมบัติความจุไม่น้อยกว่า ๑TB ๓.๕" Internal Hard Drive ๗๒๐๐ RPM SATA ๖ 
Gb/s  ๖๔ MB  พร้อมติดตั้ง  จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานท่ัวไป ) แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ   

   หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
   -  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า – ออก  สํานักงานเทศบาลและบริเวณหน้า
   อาคารสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐ .-บาท   

๑๒ 



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า – ออก  สํานักงาน
เทศบาลและบริเวณหน้าอาคารสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยตัว
ควบคุม  ๘ช่องสัญญาณ = ๑ เครื่อง  กล้อง ๖  ตัวคุณสมบัติ  ระบบบีบอัดภาพคุณภาพสูง 
H ๒๖๔  ควบคุมง่ายด้วยยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (GUI) ผ่านเมาส์หรือรีโมทคอนโทรล  บันทึก 
Real Time ๑๐๐FPS ท่ี CIF (๑๒FPS/กล้องท่ี DI)  ระบบดูภาพสด,บันทึก ,ย้อนดู,
ออนไลน์,ดูมือถือ  ได้ในเวลาเดียวกัน  ออนไลน์และสํารองข้อมูลผ่าน  IE Browser สํารอง
ข้อมูลผ่าน USB Disk หรือ External DVD Burner  ตั้งค่า การบันทึก, คุณภาพ, ความ
ละเอียด, ของแต่ละกล้องได้อิสระต่อกัน   มี VGA Port และสามารถดูภาพเล็กในภาพใหญ่
ได้  รองรับ HDD. ได้สูงสุด ๒TB.  PIP (Picture-In-Picture) สามารถดูภาพเล็กในภาพ
ใหญ่ได ้ Zoom ซูมได้ไม่จํากัดท้ังระบบภาพสดและภาพย้อนหลัง  ภาพออกได้ท้ัง VIDEO 
และ VGA พร้อมกันมีระบบ DDNS ในตัว ใช้ CCTVDVR ออนไลน์ผ่านมือถือได้  สามารถใช้
โปรแกรม CMS ๑๐๐ Ch. เพื่อดูภาพหลายๆ Site ได้พร้อมกัน  คุณสมบัติความคมชัดไม่
น้อยกว่า  ๑/๓" ๕๔๐ TVL ๐.๕ lux NPV  ๒๐๒๐ DSP  Included: 
Fixed lens, adapter & bracket  Housing Megapixel Auto Iris Lens ๓.๘ – ๑๐ 
มม. Hard disk = ๑ ตัว  คุณสมบัติความจุไม่น้อยกว่า ๑TB ๓.๕" Internal Hard Drive 
๗๒๐๐ RPM SATA ๖ Gb/s ๖๔MB เสาติดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  จัดซ้ือตามราคา
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งาน
เทศกิจ ) แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

   รวม ๓ รายการ  เป็นเงินท้ังส้ิน  ๒๔๐,๐๐๐.-บาท  (สองแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)  
   โอนลด 

ด้านแผนงานงบกลาง  หมวดรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินอุดหนุนส าหรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณตั้งไว้  ๓,๔๓๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  ๒,๖๗๒,๐๐๐.-บาท  จึงขอโอนลดวงเงิน 
๒๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๔๓๒,๐๐๐ บาท  รวม ๑ รายการ             
เป็นเงินท้ังส้ิน  ๒๔๐,๐๐๐.-บาท  (สองแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)    
 เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๑  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ  ๒๗  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

         ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
                                                            (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล) 
                                                          นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 

๑๓ 



 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับตามท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็น ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นรายการใหม่  ประจําปี  ๒๕๕๕ (สํานักปลัดเทศบาล) มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย 
   หรือไม่ครับ ขอเชิญท่านพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ  
 

นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล   เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ร้อยตํารวจเอก                
สมาชิกสภาเทศบาล    จินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่   
   ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านประธาน ชุมชน            
   ทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  สําหรับญัตตินี้ดิฉันมีข้อสงสัยอยู่ว่าในการ 
   ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในรายละเอียด               
   บอกว่าประกอบด้วยตัวควบคุมช่องสัญญาณ  ๑๖  ช่อง  ต่อ  ๑  เครื่อง  และกล้องท้ังหมด  
   ๑๒  ตัว  งบประมาณตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐.-บาท   และการติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้า-ออก  ตัว
   ควบคุมช่องสัญญาณ  ๘  ช่องต่อ  ๑  เครื่อง  และมีกล้อง  ๖  ตัว  แต่ทําไมราคาถึงเท่ากัน  
   ดิฉันจึงอยากให้ช่างผู้ท่ีมีความรู้ในส่วนนี้ช่วยช้ีแจงด้วยนะค่ะ  รายการที่  ๓  เรื่องเงิน 
   อุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีเราตั้งเอาไว้  ๓,๔๓๐,๐๐๐.-บาท  แต่ยังจะมาขอโอนลดอีก  
   ๒๔๐,๐๐๐ บาท  ในส่วนนี้จึงไม่เข้าใจว่าทุกครั้งท่ีผ่านมามีการร้องเรียนจากผู้สูงอายุว่าเรา
   จ่ายเงินช้าท้ังๆท่ีเราก็มีเงินอยู่  จึงอยากทราบสาเหตุว่าทําไมเราถึงจ่ายเงินช้า  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  ขอเชิญครับ 
 

นายประเสริฐ  เอราวัน   เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ร้อยตํารวจเอก                
สมาชิกสภาเทศบาล  จินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่   
   ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านประธาน ชุมชน            
   ทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมจะขออภิปรายต่อจากท่านพัชรา              
   ศิริศักดิ์กมล  ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรองอาคาร 
   สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่งบประมาณตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐.-บาท  และโครงการ ติดตั้งกล้อง
   วงจรปิดบริเวณทางเข้า – ออก  สํานักงานเทศบาลและบริเวณหน้าอาคารสํานักงานป้องกัน
   และบรรเทาสาธารณภัย  รายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆ  ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ  
   แต่ตั้งราคาไว้เท่ากันท่ี  ๙๐,๐๐๐.-บาท  แต่ท่ีแตกต่างกันคือชุดแรกบริเวณรอบอาคาร 
   สํานักงานเทศบาล  มีกล้องอยู่  ๑๒  ตัว ชุดท่ี  ๒  บริเวณทางเข้า – ออก  สํานักงาน 
   เทศบาลและบริเวณหน้าอาคารสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกล้องอยู่  ๖  ตัว  
   ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าใส่รายละเอียดผิดพลาดรึเปล่านะครับ  อยากให้ตรวจสอบดูอีกครั้ง   
   ขอบคุณครับ     
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๒  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓  ขอเชิญครับ 

๑๔ 



นายบุญเหลือ  เร่ืองลือ  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ร้อยตํารวจเอก                
สมาชิกสภาเทศบาล  จินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่   
   ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านประธาน ชุมชน            
   ทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ตามท่ีมีญัตติขออนุมัติเปล่ียนเครื่องยนต์   
   รถยนต์หมายเลขทะเบียน  กฉ  ๕๒๙๖  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐ .-บาท  แต่ในเอกสารไม่ได้ระบุ
   ยี่ห้อนะครับว่าท่ีจะเปล่ียนเครื่องยนต์จะเปล่ียนมาเป็นยี่ห้ออะไร  ดังนั้นจึงอยากให้ทาง 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่คํานึงถึงตรงนี้ด้วย  ว่าเราเหมาะสมจะใช้เครื่องยนต์แบบไหนให้ 
   เหมาะสม  และหาอะไหล่ได้ง่ายนะครับ  ขอบคุณครับ   
   

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๓  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ร้อยตํารวจเอก                
สมาชิกสภาเทศบาล  จินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่   
   ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านประธาน ชุมชน            
   ทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมก็คงจะอภิปรายต่อเนื่องจากท่านบุญเหลือ  
   เรื่องลือ  ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ในส่วนญัตติอนุมัติเปล่ียนเครื่องยนต์รถยนต์หมายเลข
   ทะเบียน  กฉ  ๕๒๙๖   ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐ .-บาท  เรื่องของราคาก็ไม่ได้ติดใจอะไร  แต่ท่ี          
   ติดใจตรงช่างชํานาญการ  ทุกครั้งท่ีมีการบํารุงซ่อมแซมจะเป็นช่างผู้ชํานาญการตลอด  แต่
   บํารุงซ่อมแซมมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย  และไปตรงกับธรรมมาภิบาลข้อท่ี  ๖  พอดี  
   คือความคุ้มค่า  เราเอารถยนต์เข้าไปบํารุงซ่อมแซมเราควรเลือกช่างท่ีมีฝีมือและร้านหรือ
   บริษัทท่ีได้คุณภาพ  ไม่ใช่ว่าจะไปทําร้านไหนก็ได้  และท่ีบอกว่าไม่คุ้มค่าคือรถยนต์คันท่ีขอ
   อนุมัติเปล่ียนเครื่องยนต์คันนี้แทบไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับ  ขอขอบคุณครับ       
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ                                   
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
รองประธานสภาเทศบาล  ร้อยตํารวจเอกจินดา  พลวี  รอง  สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานี 
   ตํารวจภูธรบ้านไผ่  ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   ท่านประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  สําหรับระเบียบวาระท่ี  ๕ 
   หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารและใน 
   อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตัง้ไว้  ๙๐,๐๐๐ .-บาท  แผนงานรักษาความสงบ 
   ภายใน  งานเทศกิจ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
   บริเวณทางเข้า – ออก  สํานักงานเทศบาลและบริเวณหน้าอาคารสํานักงานป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐ .-บาท  โครงการนี้ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณคณะ   ผู้บริหาร  และท่านประธานสภาเทศบาล  ท่ีได้ผลักดันโครงการนี้เข้าสู่ญัตติขอรับความ 

   เห็นชอบในสภาเทศบาล  เพราะในเรื่องนี้ผมได้ปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาเทศบาล

๑๕ 



   ในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา  
   และในปัจจุบันนี้ผู้ท่ีมาติดต่อราชการในหน่วยงานของเรา  เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้ 
   เลยว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่รึเปล่า  เพราะฉะนั้น
   โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี  เพราะหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการก็ดี  
   หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจก็ดี  แม้กระท่ังร้านขายของต่างๆ  ตอนนี้ก็มีการติดตั้งกล้องวงจร
   ปิดกันหมดแล้ว  และการจับกุมผู้กระทําความผิดต่างๆ ในปัจจุบันนี้เกือบ  ๙๐  เปอร์เซ็นต์
   ได้ข้อมูลการสืบสวนมาจากการเปิดดูกล้องวงจรปิดนะครับ  แต่ในส่วนของการตั้ง 
   งบประมาณท้ัง  ๒  โครงการ  ตั้งงบประมาณเท่ากันแต่วัสดุอุปกรณ์ได้ไม่เท่ากัน  ผมได้ 
   สอบถามไปยังกองท่ีเสนอขอญัตติแล้วว่าชุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุดแรกจะอยู่ท่ีบริเวณรอบ
   อาคารสํานักงาน  และชุดท่ี  ๒  จะอยู่ท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แต่การ             
   คอนโทรลหลักจะต้องมาอยู่ท่ีบริเวณสํานักงาน  เพราะฉะนั้นการเดินสายจะค่อนข้าง 
   แพงพอสมควรนะครับ  คงใช้จ่ายไปในส่วนนี้  เพราะสายไฟฟ้ารู้สึกว่าจะมีราคาแพงนะครับ  
   ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
   ขอเชิญท่านจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ร้อยตํารวจเอกจินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานี 
   ตํารวจภูธรบ้านไผ่  ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   ท่านประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ท่ีเพื่อนสมาชิกสภา 
   เทศบาลได้อภิปรายก็เป็นประโยชน์สําหรับทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา  แต่ส่ิงท่ีผม 
   สงสัยเรื่องของการซ้ือเครื่องรถยนต์เราได้รับมาตรฐานจากร้านหรือเปล่า ด้วยความเป็นห่วง
   นะครับ  ท่ีเราจะไปซ้ือเครื่องยนต์จากทางร้านหรือว่าทางบริษัทเราควรได้รับการรับประกัน
   ว่าจะรับประกันก่ีปีหรือว่าตามระยะกิโลเมตรที่เท่าไหร่  และมาตรฐานต้องได้ด้วย  ผมกลัว
   งบประมาณท่ีเราจ่ายไปจะไม่คุ้มค่า  จึงขอฝากในส่วนนี้ไว้ด้วย  และเรื่องของกล้องวงจรปิด  
   ผมดูในรายละเอียดมีแต่อยู่ในบริเวณสํานักงาน  ไม่มีตรงหน้าถนนหลักเลย  เป็นไปได้รึ 
   เปล่าครับว่าเราจะหันกล้องในบางส่วนไปทางถนนท้ัง  ๒  ทาง  เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจะได้มา
   เปิดดูได้นะครับ  และทางโรงเรียนบ้านไผ่ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย  เพื่อป้องกันการ
   เสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเมื่อเราเสียงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างในส่วนนี้แล้วผมก็ 
   อยากให้ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้สูงสุด  และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเอาส่ิง
   ท่ีผมอภิปรายไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง  ขอบคุณครับ  
     

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

๑๖ 



นายชานล  ธนระพีโชติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ร้อยตํารวจเอกจินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานี 
   ตํารวจภูธรบ้านไผ่  ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   ท่านประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เรื่องของกล้องวงจรปิดผม
   เห็นด้วยนะครับ  การที่เราจะมีกล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบมีเกิดเหตุร้ายข้ึน  และในจุดท่ีผม
   เป็นห่วง  กล้องวงจรปิดจะมีหลายแบบหลายยี่ห้อ  มีคุณสมบัติต่างกัน  ดังนั้นผมจึงอยาก
   ให้เราก่อนท่ีจะมีการจัดซ้ือจัดจ้างให้ดูยี่ห้อท่ีดีมีเลนส์ท่ีคมชัด  ไม่ใช่ติดแล้วเป็นภาพเบลอ  
   มองไม่ออกว่าหน้าใครเห็นด้านหน้าเหมือนด้านหลัง  เห็นด้านหลังเหมือนด้านหน้า  และพอ
   เกิดเหตุร้ายแล้วกลับเปิดดูไม่รู้เรื่องนะครับ  ขอฝากคณะผู้บริหารไว้ในส่วนนี้ด้วยนะครับ  
   ขอบคุณครับ     
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   ผมขออนุญาตนะครับในส่วนของกล้องวงจรปิดเราก็ได้
   อภิปรายกันมาตั้งแต่สมัยท่ีแล้วนะครับ  เพราะมีความสําคัญมากและผมขอฝากในส่วนของ
   โรงเรียนเทศบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย  ให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  ฝ่ายกองการศึกษา  
   ท่านผู้อํานวยการกองการศึกษา  จัดหางบประมาณติดกล้องวงจรปิดด้วย  สําหรับเด็ก 
   นักเรียนแล้วมีความสําคัญมากนะครับ  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
   อภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  
   ขอเชิญครับ 
 

นายสมสงวน  อินทรก าแหง  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ร้อยตํารวจเอกจินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานี 
   ตํารวจภูธรบ้านไผ่  ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   ท่านประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมอยากจะเรียนถามใน 
   ส่วนของอาการเครื่องยนต์ท่ีว่ามีความร้อนขึ้นสูงและเร็ว  ในส่วนนี้เก่ียวข้องกับหม้อน้ํา                  
   ไม่ใช่เหรอครับ  ตรงนี้ผมเรียนถามนะครับ  ผมว่าไม่ได้เก่ียวกับระบบเกียร์เลย  ในส่วนนี้ 
   เก่ียวข้องกับการใช้รถยนต์ เพราะถ้าเราไม่บํารุงดูแลหม้อน้ําไม่ล้างทําความสะอาดบ้างจะ
   ทําให้เครื่องยนต์เสียเร็วนะครับ  ขอบคุณครับ    
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านสมสวงน  อินทรกําแหง  สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล เขต  ๒  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีก      
   หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  
   ขอเชิญท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ  
   

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ร้อยตํารวจเอก                
รองนายกเทศมนตรี    จินดา  พลวี  รอง   สวป.  สภ.บ้านไผ่ ตัวแทนท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่   
   ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านประธาน ชุมชน            
   ทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน เรื่องปัญหาของเครื่องยนต์รถยนต์  ยี่ห้อเกียร์   

๑๗ 



   ตอนนี้มีปัญหามากจริงๆ  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่าความร้อนขึ้นเร็วทําไมไม่ทํา
   หม้อน้ํา  ในส่วนของหม้อน้ําผมได้เปล่ียนเรียบร้อยแล้ว  แต่สาเหตุเก่ียวกับฝาสูบโก่ง            
   เราเอาไปเปล่ียนแล้วปรากฏว่าก็ยังเป็นอีก  แต่ถ้าเปล่ียนฝาสูบใหม่ไปสอบถามราคาแล้ว 
   ประมาณฝาละ  ๓๗,๐๐๐.-บาท  ๒  ฝา  เป็นเงิน  ๗๔,๐๐๐.-บาท  แต่ทางบริษัทก็ 
   ไม่รับประกันว่าซ่อมแล้วจะหายขาดรึเปล่า  พอดีกับทางเทศบาลเมืองเมืองพลได้ซ้ือรถยนต์
   ยี่ห้อเกียร์เหมือนกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา  บังเอิญว่าเครื่องยนต์เขาพังไปตั้งแต่              
   ปีท่ีแล้ว  เป็นเหมือนรถยนต์ของเราแบบเดียวกันเลยนะครับ  และในส่วนของเพื่อนสมาชิก
   สภาเทศบาลถามว่าจะใส่ยี่ห้ออะไร  ในส่วนนี้เราไม่สามารถระบุยี่ห้อลงไปได้นะครับ               
   แต่ผมบอกได้ว่าจะเป็นเครื่องโตโยต้า  แต่ท่ีเหนือกว่านั้นจะเป็นเครื่องยี่ห้อเล็กซัสซ่ึง 
   เหนือกว่าเครื่องโตโยต้าปกติ  เป็นเครื่อง  ๒,๕๐๐  ซ่ึงทางเทศบาลเมืองเมืองพลได้นําไปใส่
   ในรถยนต์ยี่ห้อเกียร์ของเขาเรียบร้อยแล้ว  ผมก็ได้ดูแล้วไม่มีปัญหาข้างเคียงนะครับ ระบบ
   เกียร์ยังใช้ได้ปกติ  และในส่วนของกล้องวงจรปิดในส่วนนี้ท่ีแตกต่างกันเป็นในส่วนของ 
   สายสัญญาณเราจะเดินตั้งแต่ทิศเหนือไปจรดทิศใต้ยาวเลยนะครับ  แล้วตัวกล้องวงจรปิด   เราเข้าระบบ  

WIFI  เราสามารถเปิดดูท่ีโทรศัพท์มือถือของเราได้  และเป็นอินฟาเรดท่าน
   ไม่ต้องกลัวนะครับว่าภาพจะเบลอ  และในส่วนของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย 
   เก่ียวกับอยากให้ติดกล้องตรงถนนหลักหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราในส่วนนี้
   ผมจะไปประสานกับท่าน  ส.ส. เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          
   อีกครั้งเพราะเรามีโครงการนี้อยู่เราอาจจะขอมาบางส่วนหรือขอมาติดในเขตเทศบาล 
   ท้ังหมดประมาณ  ๘๐  กว่าตัวนะครับ  ผมจะได้ไปประสานอีกครั้ง  และในส่วนของการ       
   โอนลดงบประมาณเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตรงนี้ผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีตอบคําถาม             
   เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  ขอบคุณครับ           
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ต้องขอขอบคุณท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ครับ   ขอเชิญท่านลิขิต  
   กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรี  ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลครับ    
  

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน
นายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ในส่วนเรื่องของการเปล่ียนเครื่องยนต์  
   เครื่องยนต์ท่ีเราจะเปล่ียนนั้นเป็นรุ่นใหม่นะครับ  เขาจะติดระบบเกียร์มาด้วยถ้าแยกทาง
   บริษัทคงไม่มีขายให้เรานะครับ  เรื่องของการเปล่ียนเครื่องยนต์เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล
   ไม่ต้องเป็นห่วงเครื่องท่ีเราจะเปล่ียนเป็นของโตโยต้า  เล็กซัส เปรียบเสมือนยี่ห้อเบ็นซ์ของ
   ประเทศเยอรมันนะครับ  เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเราทําการเปล่ียนแล้วคงใช้ประโยชน์          
   ได้คุ้มกว่าท่ีผ่านมาแน่นอนนะครับ  ในส่วนของเรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเรียนเพื่อน 
   สมาชิกสภาเทศบาลแบบนี้  ว่างบประมาณท่ีผ่านมาเราได้ตั้งงบประมาณอยู่ในเทศบัญญัติ
   ของเรา  และในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้อุดหนุนเรื่องเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
   ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ท่ีติดเช้ือ  HIV เพราะฉะนั้นท่ีผ่านมาหลายปีส่วนหนึ่งใช้งบจากท้องถิ่น 
   เพราะฉะนั้นเงินสามล้านกว่าบาททางเทศบาลจัดตั้งงบประมาณนี้ไว้  พอหลังจากปลายๆ
   รัฐบาลท่ีผ่านมาก็ได้มีนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แต่จ่ายเป็นแบบขั้นบันได   

๑๘ 



   ๕๐๐,๖๐๐,๗๐๐,๘๐๐,๙๐๐  และท่ีชัดท่ีสุดหนังสือด่วนท่ี  มท  ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๙          
   ตรงนี้ชัดเจนนะครับแจ้งมายังส่วนท้องถิ่นว่าเทศบาลใดท่ีได้ตั้งงบประมาณในส่วนเบ้ียยังชีพ
   ผู้สูงอายุไว้  ต่อไปไม่ต้องใช้เงินงบประมาณท่ีท้องถิ่นตั้ง  รัฐบาลจะอุดหนุนมาเป็นเงิน 
   เฉพาะกิจ  ต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ต้องขอขอบคุณท่านลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรี  ครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาล            
   ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ของเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  
   ขอเชิญครับ    
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน
รองประธานสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกซักนิดนะครับ  
   เรื่องของการเปล่ียนเครื่องยนต์ผมมีประสบการณ์ตรงคือตอนนี้รถยนต์ท่ีผมใช้อยู่ก็ได้เปล่ียน
   เครื่องมาใช้เครื่องของโตโยต้า  ยี่ห้อ  เล็กซัส  UZ ๑  เพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องผม 
   ยอมรับว่าใช้ดีจริงๆ  แต่ท่ีผมเป็นห่วงคือการติดตั้ง  หลังจากผ่านสภาเทศบาลแล้ว  ผมจึง
   อยากให้คณะผู้บริหารหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องหาอู่ท่ีเก่ง  เพราะของผมหลังจากท่ีติดตั้งแล้วต้อง
   กลับมาดัดแปลงแก้ไขอีกประมาณ  ๖  เดือน  เพราะเกียร์ไม่เข้ากัน  ระบบเฟืองท้ายไม่ได้  
   นะครับ  ผมจึงขอฝากในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับ  และอีกเรื่องท่ีผมอยากจะฝากไว้ว่าเครื่องรุ่น
   นี้ผมใช้มา  ๒  ปีแล้วนะครับ  มาถั่วเฉล่ียน้ํามัน  ตอนนี้แก๊สโซฮอล  ๙๕  ตกกิโลละ              
   ๖-๗ บาท  ค่าน้ํามันไปกลับเกือบ  ๗,๐๐๐.-บาท  เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะต่อยอดอีกถ้า
   เปล่ียนเครื่องแล้ว  เป็นไปได้รึเปล่าถ้าเราจะติดแก๊ส  LPG  เพราะตอนนี้รถผมก็ติดแก๊ส  
   LPG  ไป-กลับกรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการเติมแก๊สไปประมาณ  ๑,๒๐๐-๑,๔๐๐.-
   บาท  ครับผมขอฝากตรงนี้ไว้ด้วย  ขอบคุณด้วย   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธาน 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
   ขอเชิญท่านจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  

 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่านครับ  ในส่วนเรื่องของการ
   ติดตั้งกล้องวงจรปิด  ผมว่าเทศบาลของเราไม่ต้องรอท่าน  ส.ส. เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย   
   ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพราะเหตุร้ายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  กว่าจะรอผมกลัวว่า 
   จะช้าจะเข้าตําราท่ีว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ซะก่อน  ตอนนี้เรานําร่องทําไปก่อนเลยนะครับ
   เพราะว่าเรามีงบประมาณอยู่  เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
   ผมขอยืนยันให้เราทํานําร่องไปก่อนนะครับ  ขอบคุณครับ      
        

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

๑๙ 



 
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่านครับ ผมมีความคิดเห็น 
   เช่นเดียวกันกับเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลท่านจําลอง  ทศทิศ  นะครับ  เฉพาะของท่าน  
   ส.ส.เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  ประมาณ  ๗๐-๘๐  ตัว  ท่ัวอําเภอบ้านไผ่  ฉะนั้นในส่วนของ
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรามีงบประมาณอยู่แล้วผมเห็นสมควรว่าเราน่าจะติดตั้งในส่วน 
   ของเราก่อนนะครับ  ของคุณครับ    
  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านส่งศักดิ์   เกียรติปกรณ์  สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีก      
   หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  
   ขอเชิญท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ  
   

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน                         
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เมื่อสักครู่ผมได้ช้ีแจงในส่วนของการ 
   เปล่ียนเครื่องยนต์  และตามท่ีท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ได้อภิปราย
   ถึงพอดีรถยนต์ท่ีท่านใช้อยู่ตอนนี้ใช้เครื่อง  UZ ๑  เครื่อง  ๔,๕๐๐ ซีซี  ก็เลยกินน้ํามันมาก  
   ของเราท่ีจะทําการเปล่ียนเครื่องยนต์ใหม่แค่  ๒,๕๐๐  ซีซี  แต่เราถามไปท่ีเทศบาลเมือง
   เมืองพลแล้วอัตราการว่ิงอยู่ตามปัจจุบันจะอยู่ท่ี  ๑๓  กิโลเมตร  ต่อน้ํามัน  ๑ ลิตร  จึงขอ
   ช้ีแจงในส่วนนี้นะครับ  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ต้องขอขอบคุณท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ครับ  มีสมาชิกสภา 
   เทศบาลท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้   
   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น          
   รายการใหม่ ประจําปี ๒๕๕๕  (สํานักปลัดเทศบาล)  กรุณายกมือขึ้นครับ 
 

มติท่ีประชุม       อนุมัติเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ือง ญัตติท่ี ๓ / ๒๕๕๕ เร่ือง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น
   รายการใหม่ประจ าปี ๒๕๕๕   (กองวิชาการและแผนงาน)   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ต่อไปผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป 
ประธานสภาเทศบาล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี   ๒๕๕๕ (กองวิชาการและแผนงาน) ขอเรียนเชิญ               
   ท่านลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ท่านประธาน    
นายกเทศมนตรี  ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 

 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่เนื่องจากฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) จํานวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร ซ่ึงเดิมมี ๑ เครื่อง 
ไม่เพียงพอสําหรับการบริการในกรณีท่ีมีกิจกรรมหรือโครงการพร้อมๆกัน ตามแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําให้เทศบาลฯ มี
ภาระหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อนําไป  ตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) ดังนี ้

  โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค.
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  
- โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดจํานวน 
๑๕,๐๐๐ บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ก.
รายจ่าย   เพี่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 
๓๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ ๑๕๓,๖๒๕ บาท ขอ
อนุมัติโอนลดจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
- โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน ๑  เครื่อง ตั้งไว้ ๒๗ ,๐๐๐ บาท เพื่อ
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ท่ีมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz และรองรับหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑,๐๖๖ MHz จํานวน ๑ หน่วย 

๒๑ 



- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐ Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b,g) และ Bluetooth 

เนื่องจากการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน  และ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
        ขอแสดงความนับถือ 

   ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
              ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล ) 
             นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับตามท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็น ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    เป็นรายการใหม่  ประจําปี  ๒๕๕๕ (กองวิชาการและแผนงาน) มีสมาชิกสภาเทศบาล         
   ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณจําลอง  ทิศทิศ ขอเชิญครับ  
 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เรื่องโน้ตบุ๊ก สเปคก็ดี ราคาก็ใช้ได้ตรง
   ตามมาตรฐาน แต่ขอตินิดเดียวไม่ได้ระบุยี่ห้อมา  เพราะในประเทศไทยมี โน้ตบุ๊กหลายยี่ห้อ  
   เฉพาะฉะนั้นเวลาเราจะลง ครุภัณฑ์หรือทําอะไรเราต้องระบุยี่ห้อด้วย  เช่น ACER , HP   
   เราน่าจะระบุยี่ห้อด้วย  เพราะความหละหลวม  ตรงท่ีไม่ได้ระบุมายี่ห้อเลยมีแต่ราคา 
   และสเปค  เราไปหาสเปคท่ีไหน  เวลาเราจะลงขอกรุณาระบุยี่ห้อมาให้หน่อย  เราจะได้ 
   เช็คดูว่าสินค้าตรงตามสเปค  ตรงตามมาตรฐานยี่ห้อหรือไม่  เพราะทําไมผมถึงเน้นยี่ห้อ 
   เพราะแต่ละยี่ห้อ  กว่าเขาจะพัฒนามาใช้งานต้องใช้เวลาเป็นสิบ ๆ ปี ถ้าเราล็อกสเป็คไป
   แล้วสินค้าของเขาไม่ใช่สินค้าท่ีย้อมแมวมาขายให้เราแน่นอน เพราะฉะนั้นผมขอฝากในงาน
   ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ขอให้ใส่ยี่ห้อให้หน่วยนะครับเราจะได้สินค้าท่ีได้
   มาตรฐาน  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ท่ีจบลงไปเป็นการอภิปรายของท่านจําลอง  ทศทิศ  นะครับ  มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เชิญท่านลิขิต  กสิกิจวรกุล   
   นายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ 
 
 

๒๒ 



นายลิขิต  กสิกิจวรกุล     เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ท่านประธาน    
นายกเทศมนตรี   ชุ มชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 
    ก็ด้วยความเป็นห่วงและความหวังดีของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  จริงแล้วพูดถึง
   ระเบียบว่าด้วยระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีจัดซ้ือจัดจ้าง  ถ้าท่าน
   ไปกําหนดยี่ห้อจะเป็นการล็อกสเป็คไหม  ท่านจะซ้ือรถยนต์คันหนึ่งก็มีแต่บอกว่า  
   กระบอกสูบก่ี cc ขับเคล่ือนก่ีล้อ อุปกรณ์อะไรก็ว่าไป แต่ถ้าไม่บอกว่า โตโยต้า อีซูซุ  มิซู  
   เป็นการล็อกสเป็คก็คล้ายคลึงกันการจัดซ้ือ ครุภัณฑ์พัสดุท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นก็  
   ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลก็เป็นห่วงว่าจะได้สินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน    
   เพราะฉะนั้นช่วงทําบันทึกจัดซ้ือจัดจ้าง  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลก็อาจมาคอมเม้นท์กับ
   ผู้บริหารสักนิดนึงผู้บริหารจะได้เรียกเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมาให้ข้อมูลว่า  ยี่ห้อ A ยี่ห้อ B 
   ยี่ห้อ  C ยี่ห้อไหนใช้แล้วดี ทนทาน  เหมาะสมกับการใช้งานของเรามัน  ก็จะได้มา 
   ปรึกษาหารือกันว่าจะเอายี่ห้อไหน  จะได้จัดซ้ือจัดจ้างตามสเป็คท่ีเราต้องการนะครับ   
   ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  นะครับ  มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ครั บ  ถ้าไม่ม ี ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี๒๕๕๕ (กองวิชาการ
   และแผนงาน)  กรุณายกมือขึ้นครับ 
 

มติท่ีประชุม       อนุมัติเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี ๗   เร่ือง ญัตติท่ี  ๗ / ๒๕๕๕ เร่ือง ญัตติขออนุญาตต่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับ
   ธนาคารกรุงไทยเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่                    
   (สถานธนานุบาล) 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ต่อไปผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๗  ญัตติขออนุญาตต่อสัญญาเบิกเงินเกิน 
ประธานสภาเทศบาล   บัญชีกับธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
   (สถานธนานุบาล)  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ท่านประธาน    
นายกเทศมนตรี   ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  

    ตามท่ีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ทําสัญญากู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี  
    กับธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (สาขาบ้านไผ่)  จํานวน  ๓  สัญญาวงเงินท้ังหมด   
    ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

๑.  สัญญาฉบับท่ี  ๑  ลงวันท่ี  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  จํานวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   
(ห้าล้านบาทถ้วน)  โดยใช้สมุดเงินฝากของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ค้ําประกันอัตรา ดอกเบ้ีย
ร้อยละ F / D + ๓.๕๐  ต่อปี   (ปัจจุบันร้อยละ ๑.๗๕  ต่อป)ี 
๒.  สัญญาฉบับท่ี  ๒ ลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  จํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   
(สิบล้านบาทถ้วน)  โดยใช้ตําแหน่งคณะผู้บริหารค้ําประกัน  อัตราดอกเบ้ีย  MOR  
(ปัจจุบันร้อยละ  ๘.๐๐  ต่อป)ี 

๒๓ 



๓.  สัญญาฉบับท่ี  ๓  ลงวันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท                             
(สิบล้านบาทถ้วน)  โดยใช้ตําแหน่งคณะผู้บริหารค้ําประกัน  อัตราดอกเบ้ีย  MOR              
(ปัจจุบันร้อยละ  ๗.๕๐๐  ต่อป)ี 

 

เนื่องจากสัญญา ฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี  ๒  จะส้ินสุดในวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม 
๒๕๕๕  และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีความจําเป็นต้องเบิกเงินเกินบัญชี  เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริการประชาชน  และเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้) ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๙ ลงวันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕  เรื่อง  การมอบอํานาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล   และเมืองพัทยา  กู้เงิน  โดยกําหนดให้การกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของสถานธนานุบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล  และได้รับอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พิจารณาอนุญาตให ้ 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกั บ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน  จํานวน  ๒  สัญญา วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ต่อไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ  
       ลิขิต   กสิกิจวรกุล  

            (นายลิขิต   กสิกิจวรกุล) 
            นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ครับตามท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็น ญัตติขออนุญาตต่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญช ี
ประธานสภาเทศบาล    บัญชีกับธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
   (สถานธนานุบาล)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณส่งศักดิ์                 
   เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญ ครับ   
 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ในญัตตินี้ผมได้ดูรายงานกิจการ           
   สถานธนานุบาล  ณ  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ในส่วนของทรัพย์รับจํานําคงเหลือ  
   ๓,๘๔๘  รายการ  เป็นเงินรวมท้ังส้ิน  ๖๔,๑๙๕,๐๐๐.-บาท  เป็นจํานวนเงินมาก 
   เลยทีเดียวแต่ถ้าเอายอดเงินท้ังหมดมาหารกับจํานวนทรัพย์รับจํานําคงเหลือ  จะตกอยู่ท่ี         
   ช้ินละประมาณ  ๑๖,๖๘๒.-บาทเศษต่อช้ิน  แต่ผมใม่ได้ติดใจนะครับเพราะสินทรัพย์ต่างๆ 
   ก็คงอยู่ท่ีสถานธนานุบาล  แต่ท่ีผมสงสัยคือเรื่องของบัญชีเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย วงเงินกู้  
   ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ใช้ไปแล้ว ๑๙,๘๗๘,๕๗๕.๕๑.-บาท คงเหลือ ๕,๑๒๑,๔๒๔.๒๙ บาท  
   และบัญชีเงินกู้ของธนาคารออมสิน  วงเงินกู้  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ใช้ไปแล้ว   
   ๒๘,๘๗๘,๕๗๕.๕๑.-บาท  คงเหลือ  ๒๑,๑๒๑,๔๒๔.๔๙.-บาท  เงินของเราก็ยังคงเหลืออยู่  
   ผมดูตามความเข้าใจนะครับ  และแต่ละเดือนดอกเบ้ียประมาณเดือนละ  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท  

๒๔ 



   และกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด  ประมาณเดือนละ  ๗๐,๐๐๐.-บาท ถ้ารวมท้ัง  ๒  
   รายการแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึงปัจจุบัน  ประมาณ  ๙  เดือนมีเงินอยู่ประมาณ   
   ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ  กว่าจึงอยากถามว่ายอดเงินคงเหลือท้ัง  ๒  ยอด  และกําไรสุทธิ
   ท้ังหมดไม่พอใช้จ่ายหรือว่ายังไงนะครับ  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  สําหรับญัตตินี้ดิฉันเห็นด้วยนะค่ะ   
   เพราะว่าการบริหารงานของสถานธนานุบาลเราก็มีกําไรมาเรื่อยๆ  ในเมื่อช่วงนี้ใกล้เปิด 
   เทอมแล้ว  และช่วงนี้จะมีการเอาทรัพย์สินมาจํานํามากเพราะต้องใช้เงิน  และอีกอย่าง 
   ตอนนี้สัญญาของเราจะหมดแล้ว  ถ้าไม่ให้ต่อสัญญาเราจะเอาเงินท่ีไหนมาใช้จ่าย  และถ้า
   เขาเรียกเงินคืนคุณจะหาเงินจากท่ีไหนมาคืนเขา  ถ้าทางธนาคารเขายอมให้เราต่อสัญญา
   เราก็ควรจะให้ต่อสัญญานะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ  
 

นายชานล  ธนระพีโชติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ในญัตตินี้เรื่องของวงเงินกู้ผมเคยทํางาน
   ในส่วนนี้มาก่อน  เรื่องการต่อสัญญาผมเห็นด้วยนะครับ  เพราะทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ของเราจะได้มีวงเงินหมุนเวียน  ส่วนตัวเลขท่ีติดลบอยู่แต่ละเดือนต้องเรียนเพื่อนสมาชิก 

   สภาเทศบาลแบบนี้นะครับ  ในเมื่อเรามีรายรับผมดูรายละเอียดท่ีได้แจ้งมา  ผมเห็นมี 
   ดอกเบ้ีย  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท  กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด  ๗๐,๐๐๐.-บาท ผมไม่เห็นมี
   รายจ่ายเรื่องของดอกเบ้ีย  ผมจึงอยากให้ทําการชี้แจงในส่วนของวงเงินท่ีเราติดลบตัวแดง
   มันเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่  ก่อนท่ีจะมาช้ีแจงในส่วนของกําไร  ส่วนทรัพย์จํานําคงเหลือ   
   ๓,๘๔๘  รายการ  วงเงิน  ๖๔,๑๙๕,๐๐๐.-บาท   เป็นทรัพย์ส่วนไหน  และเรามีวิธีป้องกัน
   อย่างไร  เป็นทรัพย์สินประเภทไหนบ้าง  และหลังจากเวลาราชการแล้วมีคนอยู่เฝ้าทรัพย์   
   รึเปล่านะครับ  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ถ้าไม่มี  ผมขออนุญาตฝากไปยังท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา
   ให้จัดหางบประมาณติดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   ของพี่น้องประชาชนท่ีมาใช้บริการ  ขอเชิญคณะผู้บริหาร  ท่านลิขิต  กสิกิจวรกุล   
   นายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ 
 

๒๕ 



นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ท่านประธาน    
นายกเทศมนตรี   ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   ผมจะขออนุญาตให้ท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล    
   ได้ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ในส่วนท่ีได้จัดเตรียมข้อมูลไว้  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับขอเชิญท่านศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ประธานสภาเทศบาล    ช้ีแจงตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลในส่วนท่ีได้จัดเตรียมข้อมูลไว้  ขอเชิญครับ   
 

นายศรีสุนทร  นามสว่าง     เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ท่านประธาน    
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  กระผมนายศรีสุนทร  นามสว่าง ผู้จัดการ             
   สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในส่วนของวงเงินท่ีต่อสัญญาตามเอกสารที่ท่าน 
   นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงไป  ในส่วนของหนี้สินตามเอกสารจะเป็นของธนาคารออมสิน   
   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  จะเป็นสัญญา  ๒  สัญญาแรก  สัญญาละ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
   และสัญญาท่ีจํานวนเงิน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ตอนท่ีเข้าสภาเทศบาลครั้งสุดท้าย  และ
   พึ่งได้รับ โอนมาใช้เงินทุนหมุนเวียนเมื่อวันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ท่ีผ่านมา  ในส่วน 
   ของรายละเอียดของรายจ่ายตรงนี้ยังไม่ได้ลงมาให้ดูนะครับ  และดอกเบ้ียในแต่ละเดือน 
   ประมาณเดือนละ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  ท้ัง  ๒  ธนาคาร  นะครับ  
    

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับผมขออนุญาตนะครับท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล ผมว่าในส่วนนี้ผมอยากให ้
ประธานสภาเทศบาล    ทางสถานธนานุบาลทํารายละเอียดมาให้คณะผู้บริหาร และให้ผู้บริหารตรวจสอบและช้ีแจง
   อีกครั้ง  ขอบคุณมากครับ  และขอเชิญท่านลิขิต  กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรี ขอเชิญครับ  
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ท่านประธาน    
นายกเทศมนตรี   ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   ขอขอบคุณท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล  เอาแบบนี้
   นะครับท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล   ถ้าเราให้ท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลช้ีแจงแบบนี้ผม
   กลัวว่าเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลจะสับสนกันไปเปล่าๆ  เอาเป็นว่าผมอยากจะขอให้ทํา 
   รายละเอียดท้ังหมดนํามาให้ผม  แล้วผมจะได้ถ่ายเอกสารให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล          
   ในการประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  นะครับ  มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ครั บ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ   
   ญัตติขออนุญาตต่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน   
   ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (สถานธนานุบาล) กรุณายกมือขึ้นครับ 
 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ต่อไปผมจะขอเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี  ๘  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล     
 

ระเบียบวาระท่ี  ๘  เร่ือง  อื่น  ๆ  
 

๒๖ 



นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ในการประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาอําเภอบ้านไผ่ในครั้งท่ีผ่านมา  มีมติ   
ประธานสภาเทศบาล    ขอย้ายโรงพยาบาลบ้านไผ่ไปสร้างท่ีบ้านหนองแวงไร่  ทําตึกใหม่ประมาณ  ๓๐๐  เตียงและ
   ขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และเรื่องของรถไฟรางคู่  ในส่วน 
  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี             
  ในฝ่ายนิติบัญญัติมีท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ท่ีได้เข้าไปยื่นหนังสื อต่อ
  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  
  ช้ีแจงให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบด้วยนะครับ  ขอเชิญครับ    
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน
รองประธานสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ในการประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนา
   อําเภอบ้านไผ่  เมื่อประมาณ  ๓  สัปดาห์ท่ีผ่านมาโดยการนําของท่านายอําเภอบ้านไผ่   
   ในส่วนของอําเภอบ้านไผ่  และในส่วนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยการนําของ                   
   ท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  และตัวกระผมเอง  ส่วนภาคประชาชน   
   ก็มีอยู่หลายท่านนะครับ  และเรื่องท่ีเราไปดําเนินการในครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน  ๒  เรื่อง          
   เรื่องท่ี  ๑  ไปทบทวนและผลักดันโครงการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง          
   เรื่องท่ี  ๒  ไป  สํานักงาน ภาคขนส่ง  เพื่อท่ีจะไปยื่นหนังสือโครงการรถไฟรางคู่  ตั้งแต่ 
   ถนนจิระถึงจังหวัดขอนแก่น  เรามีการนัดหมายกับท่านอธิการบดีท่ีห้องประชุม  
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และได้รับเกียรติจากอดีตอธิการบดี  ท่านรังสรรค์  แสงสุข         
   ได้เข้าร่วมหารือด้วย  และเราได้เริ่มปรึกษาหารือกัน  ว่าการก่อตั้งโรงเรียนสาธิต   
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ค่าใช้จ่ายเยอะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีภาระค่าใช่จ่ายมาก  
   เพราะเข้าระบบอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา  ๓๐๐  บาท  ตามนโยบายของรัฐบาล  และปรับค่า
   วิทยฐานะของคณะครูอาจารย์ที่สอน  และท่านนายอําเภอบ้านไผ่ท่านบอกว่าถ้าทาง 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหงติดขัดในส่วนนี้อยู่ทางพี่น้องประชาชนชาวอําเภอบ้านไผ่                 
   คงจะต้องผลักดันให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นมหาวิทยาลัยบ้านไผ่  ถ้าผมจําไม่ผิด 
   เมื่อ  ๑๔  ปีก่อนพี่น้องชาวอําเภอบ้านไผ่ได้ผลักดันให้มีมหาวิทยาลัยรามคําแหงขึ้น            
   และทางเทศบาลโดยท่านนายกสุนทร  ธรานนท์  นายกเทศมนตรีในตอนนั้นได้มอบท่ีดิน 
   ส่วนหนึ่งของเทศบาลให้เพื่อทําการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงขึ้น  พอหลังจากตรงนี้ 
   เสร็จได้เชิญคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มา  ผลสุดท้ายจึงได้ทราบว่าในส่วนนี้ได้มีการร่าง 
   โครงการไว้แล้ว  ท่านอธิการบดีจึงได้บอกว่าหลังจากท่ีคณะกรรมการร่วมพัฒนาอําเภอ  
   บ้านไผ่กลับไปแล้วให้ไปข้ึนป้ายได้เลยว่าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  จะมีโรงเรียนสาธิต   
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยจะมีการเปิดภาคการเรียนการสอนอยู่ท่ีระดับประถมศึกษา        
   ปีท่ี  ๑  และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และในส่วนของเรื่องรถไฟรางคู่  ตรงนี้เรายังยืนยัน
   ว่าเราจะขอเป็นแบบยกระดับ  ขอบคุณครับ   
        

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
   ขอเชิญท่านกําพล  ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  ขอเชิญครับ  
 

๒๗ 



นายก าพล  ขันธ์ขวา  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เรื่องท่ีผมจะขออภิปรายมีอยู่  ๓  เรื่อง  
   เรื่องแรก  การปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดจันทรประสิทธ์ิ  ผมผ่านไปผ่านมาดูการก่อสร้างแล้ว
   ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไรถึงได้รื้อแก้ไขบ่อยรื้อถึง  ๒ ครั้งแล้วนะครับ  ตามท่ีผมสังเกต
   ดูผมจึงเป็นห่วงว่าจะเสร็จทันตามสัญญาว่าจ้างรึเปล่า  อีกอย่างอยากให้ทางเจ้าหน้าท่ีเอา
   ไฟสัญญาณมีการก่อสร้างไปติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ท่ีสัญจรไปมานะครับ  เรื่องท่ี  ๒  
   ป้ายซอยก้าวหน้า ชุมชนหลัก  ๑๔  ตอนนี้ไม่ทราบว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ช่วยติดตาม
   ให้ด้วยนะครับเพราะเข้าหน้าฝนแล้วการก่อสร้างจะยากลําบาก  เรื่องท่ี  ๓  ขอขอบคุณ 
   คณะผู้บริหารทุกท่านท่ีมอบเครื่องออกกําลังกายให้ชุมชนหลักสิบส่ี  ขอบคุณครับ   
     

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านกําพล  ขันธ์ขวา  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๒  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ  
 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เรื่องท่ีผมจะอภิปรายเรื่องแรกด้วย 
   ความเป็นห่วง ช่วงนี้จะเข้าฤดูฝนแล้ว  ไม่ทราบว่าทางเทศบาลของเราได้จัดเตรียมรับมือ 
   เก่ียวกับน้ําท่ีอาจจะท่วมในเวลาท่ีมีฝนตกหนักไว้รึยัง  ผมเห็นตอนนี้เจ้าหน้าท่ีทํางานว่ิงไป
   ว่ิงมาไม่เป็นระบบ  ไม่ทราบว่าคนน้อยหรือว่ายังไง  ผมจึงอยากให้มีการแบ่งงานวางแผน 
   วางระบบงานให้เป็นระบบเพื่อจะได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เรื่องท่ี  ๒  ได้รับการ
   ร้องเรียนจากท่านประธานชุมชนว่าซอยทองประเสริฐ  ฝาท่อชํารุดหลายอัน และป้ายซอย
   ทองประเสริฐไม่มี  แต่ทราบข่าวว่าเมื่อก่อนทางเทศบาลมีการสํารวจให้ท่านประธานชุมชน
   สํารวจป้ายซอย  จึงอยากฝากทางคณะผู้บริหารในส่วนนี้ด้วย  และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 
   ขอขอบคุณกองช่างท่ีได้ไปทําท่อระบายน้ําซอยประปา  ๑  แต่ตอนนั้นเจ้าหน้าท่ีได้เอา 
   เครื่องจักรกลหนักพร้อมเจ้าหน้าท่ีเพื่อท่ีจะทําการขุดเจาะวางท่อระบายน้ํา แต่เจ้าของบ้าน
   ยินยอม  แต่เมื่อ  ๓-๔  วันก่อนได้มาร้องเรียนกับผมว่าตอนนี้เราทนไม่ไหวแล้วน้ําท่วม   
    ผมจึงบอกว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ยินยอมอีกรึเปล่า  ผมจึงให้เขาไปหารายช่ือมาเพื่อป้องกัน 
   ไม่ให้มีการไม่ยินยอมเกิดขึ้นมาอีก  ตอนนี้ได้รายช่ือมาครบแล้วจึงอยากฝากเจ้าหน้าท่ีให้ไป
   ดําเนินการได้แล้วนะครับ  ขอขอบคุณครับ     
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านนพรุจ   เอ่นลุน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓  ขอเชิญครับ  
 

นายนพรุจ   เอ่นลุน  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนฝากขอบคุณสมาชิก
   สภาเทศบาล  เขต  ๓  โดยเฉพาะท่านจงจิต  แซ่เหีย  ได้ดําเนินการเรื่องของไฟฟ้าแสง 
   สว่างให้กับชุมชนสุมนามัยตั้งแต่หน้าปากซอยจนถึงท้ายซอย  ชาวชุมชนสุมนามัยจึง 
   ขอขอบคุณมานะครับ  ขอบคุณครับ    
 

๒๘ 



นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านนพรุจ   เอ่นลุน  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๓  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ  
 

นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เรื่องแรกท่ีจะขออภิปราย  เป็นเรื่อง 
   ของกองช่าง  ฝาท่อระบายน้ําแตกตามจุดต่างๆ  ตอนนี้ชาวบ้านเอาก่ิงไม้ไปปักไว้  อยากให้
   เจ้าหน้าท่ีออกไปสํารวจและรีบดําเนินการแก้ไขให้ด้วย   เรื่องท่ี  ๒  กองสาธารณสุขและ 
   ส่ิงแวดล้อม  ตรงฝาท่อระบายน้ําตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มไปหมดจนมองไม่เห็น  และดินไหลลง
   ไปอยู่ภายในท่อหมดน้ําก็ไหลไม่ได้  อยากให้ใช้เจ้าหน้าท่ีออกไปถางหญ้าออกริมฝาท่อ 
   ระบายน้ํา  เรื่องท่ี  ๓  ตอนนี้ใกล้เข้าหน้าฝน  ท่านประธานชุมชนฝากมาเครื่องออกกําลัง
   กายชุมชนหนองลุมพุกและชุมชนยิ่งยง  อยากจะขอให้คณะผู้บริหารมองเห็นความสําคัญ       
   ในการออกกําลังกายด้วย  เรื่องท่ี  ๔  ป้ายซอยชุมชนยิ่งยงตั้งงบประมาณไว้มากมายแต่ 
   ทําไมไม่มีซักทีจึงอยากให้ดําเนินการในส่วนนี้ให้ด้วยเพราะชุมชนยิ่งยงไม่มีป้ายซอยเลย          
   ซักซอยขอบคุณค่ะ     
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ครับท่านประธานเครือข่าย  
   คณะกรรมการชุมชนฝากขอบคุณกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ท่ีได้ออกพ่นสารเคมี 
   กําจัดยุงในชุมชน  และกองสวัสดิการสังคม  ได้รับคําชมเชยมาจากพี่น้องในชุมชนและ 
   ประธานชุมชน  เรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทําพานบายศรีและดอกไม้จันทร์  
   ในส่วนของกองช่าง  พี่น้องชุมชนฝากชมเชยมายังผู้อํานวยการกองช่างและผู้ช่วย 
   ผู้อํานวยการกองช่างท่ีได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้
   อย่างรวดเร็ว  ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาล  ในส่วนนี้ผมขอชมเชยเองนะครับ  ไม่ว่าจะ
   เป็นโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่ีบริเวณสํานักงานเทศบาล  และตรงงานป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัย   ในส่วนนี้เราได้คุยกันเมื่อ  ๒   อาทิตย์ท่ีแล้ว  รายละเอียดและสเป็ค
   ต่างๆก็ถูกต้องตามมาตรฐาน  และในส่วนท่ีผมจะขออภิปรายในวันนี้ขออนุญาตเอ่ยนาม         
   นะครับ  ผมจะขออภิปรายต่อจากท่านกําพล  ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒   
   เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดจันทรประสิทธ์  ตามจริงหมดสัญญาไปแล้วตั้งแต่เดือน
   มกราคมท่ีผ่านมา  แต่ได้มีการต่อสัญญาให้ตามมติคณะรัฐมนตรี  ว่าด้วยเรื่องของน้ําท่วม  
   จึงได้ขยายเวลาออกมาอีก  ๑๘๐  วัน  และผมดูแล้วก็จะหมดประมาณต้นเดือนนี้  ต่อไปก็
   คงจะเป็นในส่วนของการปรับผู้รับเหมาในส่วนท่ีไม่สามารถส่งมอบงานตามท่ีกําหนดไว้ได้  
   และผมสังเกตดูเวลาผ่านไปผ่านมาเห็นเดี๋ยวขุดเดี๋ยวถมเดี๋ยวทุบผมไม่ทราบว่าทางผู้รับเหมา
   มีวิศวกรมาดูแลท่ีหน้างานรึเปล่า  แต่ผมเห็นมีแต่เฉพาะแรงงาน  และในส่วนของกําแพง 
   คอนกรีตสําเร็จท่ีก้ันดินสไลด์ จริงๆแล้วหลังจากดําเนินการแล้วจะต้องฉีดซีนกันรั่ว  แต่ 

๒๙ 



   ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการในส่วนนี้มีแต่เอาดินถมลงไปเพื่อรอเทคอนกรีต  ตรงนี้ผมกลัว
   ว่าจะมีปัญหาถ้าหน้าฝนน้ําท่วมขัง  พอน้ําลดมันก็จะสไลด์ดินออกไปจะทําให้เกิดหลุม 
   ด้านล่าง  และคงไม่มีใครบอกได้ว่าจะพังลงมาเมื่อไหร่นะครับ  และเรื่องต่อไปผมได้ 
   รับทราบจากท่านประธานชุมชนและผู้ท่ีสัญจรไปมาว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการบ้านจัดสรร  
   ได้เปิดโครงการสร้างบ้านจัดสรรท่ีถนนแจ้งสนิทและด้านหลังคิดว่าน่าจะทะลุชุมชนศาลเจ้า  
   และตอนนี้ขึ้นป้ายหน้าโครงการว่าหมู่บ้านยิ่งยง  แต่ท่ีน่าเป็นห่วงคือในส่วนนี้จะมีลําห้วย   สาธารณะผ่านโครงการนี้  และเท่าท่ีตรวจสอบโฉนดท่ีดินเจ้าของโครงการจะมีอยู่ ๓ โฉนด  

   แต่ละโฉนดจะเว้นเป็นห้วยสาธารณะประโยชน์  เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไว้ว่าถ้ามีการ
   ขออนุญาตปลูกสร้างมาในลักษณะนี้  ผมยังนึกภาพไม่ออกเพราะถ้าผู้ประกอบการทํารั้ว  
   ทํากําแพงก้ัน  เขาจะต้องถมลําห้วยของเราไปด้วยหรือไม่  และในส่วนนี้ใครเป็น 
   ผู้รับผิดชอบ  กรมเจ้าท่า  หรือว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่  นะครับ  อยากฝากให้ดูแลในส่วนนี้
   ให้ละเอียดรอบคอบด้วย  เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาในภายหลังนะครับ  ผมขอฝากไว้ด้วย  
   เรื่องสุดท้ายตอนนี้ในเทศบาลของเรามีการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์  และในระยะนี้
   มีการก่อสร้างรถยนต์ท่ีเคยจอดและพื้นท่ีท่ีเคยจอดก็เสียไป  ปรากฏว่าในวันนี้เป็นวัน 
   ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลบางท่านต้องไปจอดรถด้านนอก  และทาง 
   เทศบาลของเราก็ไม่ได้วางผังเมืองไว้ว่าตรงไหนเป็นพื้นท่ีสีเขียว  ตรงไหนเป็นท่ีจอดรถยนต์   
   และผมเช่ือได้ว่าถ้าหอประชุมอเนกประสงค์สร้างเสร็จแล้วมีการใช้บริการจากพี่น้อง 
   ประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน  งานบวช  หรือว่างานทําบุญต่างๆ  เราก็ยังไม่สามารถรู้
   ได้เลยว่าจะไปจอดรถท่ีไหน  ดังนั้นผมจึงอยากหารือว่าจะเป็นไปได้รึเปล่าถ้าเราจะให้ 
   เจ้าหน้าท่ีของเราเอารถส่วนตัวไปจอดบนสนามหญ้าหน้าสํานักงานเทศบาลของเราและ 
   เหลือพื้นท่ีจอดรถท่ีเหลือด้านหน้าเสาธงไว้ให้พี่น้องประชาชนท่ีมาใช้บริการ  คือจอด 
   ช่ัวคราวนะครับ  ไม่ใช่ถาวร  เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ผมขอปรึกษาหารือในส่วน
   นี้ด้วยครับ  และเราจะได้ปรึกษาหารือในส่วนนี้อีกครั้งว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไง   
   ขอบคุณครับ และพี่น้อง  อสม.  ฝากมานะครับ  เรื่องของศูนย์  PCU  เขต  ๑  ท่ีตอนนี้เรา
   ได้มาใช้พื้นข้างกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  แต่ช่วงนี้มีการประชุมย่อยต่างๆ   
   ทางพี่น้อง อสม.  ก็เกรงว่าจะไปรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าท่ี  เพราะบางครั้งต้องใช้ส่ือ  
   ใช้เครื่องเสียง  แต่ตอนนี้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดตอนนี้ศูนย์  PCU  ตรงชุมชนโนนสว่างก็สร้างได้
   เกือบ  ๘๐  เปอร์เซ็นต์แล้ว  แต่ทางศูนย์  PCU  ของเขต  ๑  ไม่มีนะครับ  เพราะฉะนั้นมี
   การคุยกันเมื่อวานว่าจริงๆแล้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า  ด้านหลังห้องประชุมไผ่ทอง  ผมจึง
   ได้คุยกับท่านจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  เพราะท่านเคยอยู่ในส่วนของ
   ประธานชุมชนมาก่อน  ท่านบอกว่าโครงการนี้เป็นการผลักดันงบประมาณโดย  
   ประธานชุมชนท้ัง  ๒๖  ชุมชน  งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐.-บาท  นํามาสร้างศาลา  OTOP  
   และตอนนี้ท่านสุภัทร   ปวีณาภรณ์   ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
   ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านก็ได้มาขอใช้เป็นท่ีทําการชมรมผู้สูงอายุเทศบาล   
   และทางสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว  ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐.-บาท  
   เพื่อจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีและตู้เก็บเอกสาร  แต่ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วยังไม่รู้เลย   

๓๐ 



   แต่ตอนนี้เป็นท่ีเก็บของของพัสดุกองช่าง  ดังนั้นในส่วนนี้ผมจึงหยิบยกขึ้นมาเพื่อขอใช้เป็น
   ศูนย์  PCU  ของเขต  ๑  เพื่อจะได้ใช้ให้ตรงตามนโยบาย  ผมขอฝากเพื่อนสมาชิกสภา 
   เทศบาล ท้ัง  ๓ เขต  และท่านประธานสภาเทศบาล  ช่วยกันผลัดดันให้ศูนย์  PCU  
   ให้เกิดขึ้นในส่วนนี้  เพราะเคยคุยกันว่าจะเอาไปตรงท่ีห้องสมุดอําเภอบ้านไผ่  แต่ตรงนั้น
   ใกล้โรงพยาบาลนะครับ  ขอบคุณครับ        
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   ผมจะขอให้คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา 
   เทศบาลก่อนนะครับ  เพราะเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายไปหลายท่านแล้ว             
   ของเชิญท่าน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ  
 

ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
รองนายกเทศมนตรี  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ต้องขออนุญาตนะครับ  พอดีอีกสักครู่
   ผมมีภารกิจท่ีจะต้องไปคุยเรื่องการสัมมนาอบรมครูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กําหนดการ
   ประมาณบ่ายโมง  พร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เรื่องสําคัญคือการจัดงาน 
   มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ไทย  ครั้งท่ี  ๒  เราจะจัดในวันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕              
   เราจะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด  และท่านประธานสภา
   เทศบาลได้พูดถึงเรื่องของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยารามคําแหงจะเปิดท่ีอําเภอบ้านไผ่ของเรา  
   เป็นเรื่องท่ีน่ายินดีนะครับ  แต่เราอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีโครงการที่ทางเทศบาลเมือง    
   บ้านไผ่ร่วมมือกับทางคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึงเราได้เซ็นต์  MOU   
   ไว้ตอนนี้ยังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ  และช่องทางในการส่ือสารเราสามารถ 
   ส่ือสารได้หลายช่องทาง  เช่นทางอินเตอร์เน็ต  ตามท่ีท่านได้ดูบนโปรเจ๊กเตอร์ด้านหลัง  
   ท่านประธานสภาเทศบาลนะครับ  ในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของการลงเฟสบุ๊ค และในส่วนท่ี
   ท่านเห็นตอนนี้ผมได้ไปถ่ายรูปแล้วเอาลงไว้ให้สมาชิกท่ีเป็นเพื่อนสามารถเข้าไปโหลดดูภาพ
   พร้อมรายละเอียดได้นะครับ  ในส่วนของกองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในส่วนนี้ผม
   ขอฝากไว้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ         
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการชี้แจงในส่วนของกองการศึกษา  ท่าน  ดร.อาทิตย ์
ประธานสภาเทศบาล    ฉัตรชัยพลรัตน์   รองนายกเทศมนตรี   ฝากไว้นะครับ  ขอขอบคุณครับ    ขอเชิญท่าน 
   ประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา 
   เทศบาล  ขอเชิญครับ  
 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
รองนายกเทศมนตรี  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ในส่วนท่ีท่านกําพล  ขันธ์ขวา  ได้ 
   อภิปราย  เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดจันทรประสิทธ์ิ  ตรงนี้เราก็เป็นห่วง 
   เหมือนกันนะครับ  เพราะค่าปรับแต่ละวันๆ ละ  ๔,๔๐๐.-บาท  สืบเนื่องจากทางเทคนิค
   ช่างวิศวกรไม่ได้มีการประสานมาทางเทศบาลของเราเลย  ปรากฏว่าบางช่วงทําไม่ถูกต้อง          
   ก็ต้องรื้อแก้ไขใหม่  ในส่วนของซอยก้าวหน้า ชุมชนหลักสิบส่ี  ตอนนี้อยู่ในช่วงในการจัดซ้ือ  

๓๑ 



   จัดจ้างอยู่นะครับ  และในส่วนของท่อระบายน้ําตอนนี้ท่ีทราบเรามีพนักงานอยู่ท้ังหมด            
   ๖ คน  ท้ังทําท่อและฝาท่ออยู่ในชุดเดียวกัน  จึงได้ปรึกษาหารือกับท่านมนัส  นิ่มมงคล  
   รองนายกเทศมนตรี  ว่าต่อไปกองช่างและกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมคงจะต้องมา 
   ทํางานร่วมกัน  เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  ในส่วนของเครื่องหมายท่ีทางพี่น้อง 
   ประชาชนนําเอาไม้หรือก่ิงไปเสียบไว้ตรงท่ีฝาท่อแตก  จริงๆแล้วไม่ถูกต้อง  ในส่วนนี้ผมจะ
   หารือหา ข้อแก้ไขอีกครั้งว่าเราจะหาไฟฟ้าหรือว่าไฟเตือนมาใช้แทนก่ิงไม้นะครับ  และส่วน
   ของศูนย์  PCU  ท่ีทางสมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ได้เสนอให้จัดตั้งศูนย์  PCU  ในส่วน
   ของศูนย์เด็กเล็กเก่าตรงหลังห้องประชุมไผ่ทอง  ในส่วนนี้เราต้องมาหารือกันอีกครั้งนะครับ
   ว่าจะแบ่งแบบไหนจะดําเนินการต่อไปยังไงนะครับ  ในส่วนเรื่องสถานท่ีจอดรถของเทศบาล
   เราจะมาหารือกันนอกรอบอีกครั้งในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับ  เราจะต้อง 
   มาหาทางแก้ไขร่วมกันว่าจะจัดหาท่ีจอดรถตรงไหนนะครับ  ในส่วนของการสร้างบ้าน 
   จัดสรรหมู่บ้านยิ่งยง  ตรงนี้ไม่ได้เป็นหน้าท่ีของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา  ได้ยินข่าว
   ว่าตอนนี้เขาได้ยื่นหนังสือไปยังจังหวัดขอนแก่น  เทศบาลของเราได้แต่ดูว่าได้ทําผิดขั้นตอน
   รึเปล่านะครับ  เรื่องของลําห้วย  และเรื่องของเครื่องออกกําลังกาย  ตรงนี้เป็นแผนเพิ่มเติม
   นะครับ  ชุมชนหลักสิบส่ีท่ีได้มาตอนนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี  ๒๕๕๕  ส่วนเพิ่มเติมเรา 
   ต้องคุยกันอีกครั้ง  ขอบคุณครับ          
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ต้องขอขอบคุณท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ครับ  มีสมาชิกสภา 
   เทศบาลท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภา
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๓  ขอเชิญครับ   
 

นายบุญเหลือ  เร่ืองลือ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ในส่ิงท่ีผมจะขออภิปราย  ผมอยากจะ
   บอกว่าเราต้องร่วมกันพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรานะครับ  ส่ิงไหนท่ีไม่ดีเราต้อง 
   ช่วยกันแก้ไข   เราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทําใหม่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง 
   ประชาชน  เรื่องการเทพื้นคอนกรีตในซอยต่างๆ  ท่ีงบประมาณในการก่อสร้างไม่ต้องใช้ 
   งบประมาณมากเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลก็รู้ๆกันดีอยู่ไม่ใช่เฉพาะเขต  ๓  แต่ทุกเขต     
   นะครับ  อยากให้ช่วยดําเนินการให้เพราะเป็นหน้าเป็นตาของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่        
   ของเราและความสะอาดก็จะตามมาด้วย  ขอบคุณครับ    
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๓  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ  
 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เรื่องท่ีผมจะขออภิปรายมีอยู่ด้วยกัน  ๓  
   เรื่อง  เรื่องท่ี  ๑  เป็นเรื่องเดิมท่ีเคยอภิปรายมา ในการซ่อมแซมไหล่ทางตั้งแต่วงเวียนน้ําพุ
   ถึงส่ีแยก  รสพ.  ตรงนี้ผมอภิปรายทุกครั้งในรายงานการประชุมสภาเทศบาลมีทุกครั้ง    

๓๒ 



   ครั้งสุดท้ายในรายงานการประชุมสภาเทศบาล  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  คณะผู้บริหาร
   ตอบผมว่า  เรื่องท่ีท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  อภิปรายไว้เรื่องของฟุตบาท  ยอมรับว่ายัง
   ไม่ได้แก้ไข  แต่ได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะเอายางน้ําไปดําเนินการแก้ไขให้อาทิตย์หน้า    
   ไม่ทราบว่าใช้เวลามากเกินไปรึเปล่า  เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาก  ช่วยพิจารณา
   ให้โดยด่วนด้วย   เรื่องท่ี  ๒  ตอนนี้ผมตกเป็นจําเลยของพี่น้องชาวตลาด  หาว่าผมไปใส่ 
   ความคนนั้นคนนี้  หาเรื่องคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลา  คือเรื่องของหินคลุก  ครั้งแรกเมื่อ 
   วันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ส่งมอบของก็ส่งผิดเวลาส่งหลังเวลาราชการ  และตรงนั้น
   ได้จบไปแล้วนะครับ  แต่ครั้งใหม่ส่ังซ้ือหินคลุกเมื่อวันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ใบส่ังซ้ือ
   เล่มท่ี  ๑  เลขท่ี  ๔๔๒/๕๕  ท้ังหมด  ๒  รายการ  ส่ังซ้ือหินคลุก  ๑๐๐ คิว  หินเกร็ดท่ี 
   เอามามิกซ์ยางอีก  ๖๕  คิว  ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ  ส่ังซ้ือในนามของท่านประเสริฐ  
   พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  แต่ของท่ีมาส่งเป็นเวลาหลังราชการอีกเหมือนเดิม  และ
   สถานท่ีราชการหลังจากเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ทําไมผู้มาส่งของถึงมีกุญแจเปิดสถานท่ี ในส่วน
   นี้ถือว่าบุกรุกรึเปล่า  ครับ  และทําไมไม่เบิกเงินทันทีครับ  ทําไมถึงไปเบิกในวันท่ี  ๑๔   
   พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เพราะมีเรื่องของการส่งสินค้าไม่ครบ  ผมได้ไปตรวจสอบกับเพื่อน 
   สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน  เป็นแบบนี้มาโดยตลอด  ตอนส่ังหินคลุก  ๑๖๕  คิว          
   ผมประมาณได้ว่าได้หินคลุกประมาณ  ไม่เกิน  ๙๐  คิว  ครั้งท่ี  ๒  ส่ังหินคลุกจํานวน   
   ๑๐๐  คิว  ได้หินคลุกประมาณ  ๖๐  คิว  และคนเซ็นต์ตรวจรับสินค้าไม่กล้าเซ็นต์นะครับ  
   เพราะรู้ว่าผมตรวจสอบ  และผมได้ไปปรึกษาผู้อํานวยการกองช่าง  และผมได้บอกท่านว่า
   สินค้าท่ีเราส่ังมาไม่ครบนะครับ  แต่ท่านกลับบอกว่าสินค้าครบนะครับ  พร้อมท่ีจะได้รับ 
   การตรวจสอบ  แต่คนตรวจสอบไม่กล้าเพราะของท่ีเราส่ังมาไม่ครบจริงๆมองตาเปล่ายังรู้
   เลยนะครับ  และท่านผู้อํานวยการกองช่างส่ังลูกน้องว่าให้ไปตักหินคลุกประมาณซักตักหนึ่ง  
   ผมจึงบอกว่ามันผิดระเบียบนะครับ  เพราะยังไม่ได้มีการตรวจรับ  ท่านจะนําเอาไปใช้ได้ 
   ยังไง  เรามีกฎมีระเบียบนะครับ  ไม่ใช่จะส่ังการลูกน้องยังไงก็ได้ผมจึงไปบอกท่านว่าท่าน
   จะส่ังลูกน้องให้เอาสินค้าท่ียังไม่ได้มีการตรวจรับไปใช้ไม่ได้  และผมขอเอ่ยช่ือนะครับ    
   ท่านวิชัย  วิพัฒน์เกษมสุข   ผู้อํานวยการกองช่าง  ท่านได้ต่อว่าผมว่าสมาชิกสภาเทศบาล
   ทําไมมายุ่งเก่ียวอะไรกันนักกันหนา  ต่อหน้าลูกน้องของท่าน  ผมเสียหายนะครับ  ผมเป็น
   สมาชิกสภาเทศบาลมีเกียรติมีศักดิ์ศรี  และผมมีหน้าท่ีดําเนินการตรวจสอบในส่วนท่ีไม่ 
   ถูกต้อง  ทําไมถึงได้ใช้วาจาแบบนั้นนะครับ  อีกไม่ก่ีเดือนท่านจะเกษียณแล้วเรื่องของ           
   หินคลุกเป็นเรื่องท่ีสําคัญ  ผมมีหลักฐานหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงวดส่ง  วันท่ีซ้ือนะครับ  
   เรื่องของหินคลุกเดี๋ยวจะกลายเป็นคุกนะครับ  ท่ีผมไม่แจ้งความเพราะสงสารเจ้าหน้าท่ี 
   ผู้น้อยท่ีเซ็นต์ช่ือตรวจรับวัสดุ  และมีการบังคับเซ็นต์ช่ือด้วยนะครับ                     
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขออนุญาตนะครับ  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ช่วยกําชับเวลาด้วย 
ประธานสภาเทศบาล    นะครับ  และขออนุญาตอย่าพาดพิงถึงบุคคลท่ีสาม  ท่านผู้อํานวยการ กองช่างจะเกษียณ
   แล้วอยากให้เกษียณแบบสบายใจนะครับ  ขอเชิญเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายต่อ 
   ขอเชิญครับ  
 

๓๓ 



นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล
   ถ้าอยากให้ท่านผู้อํานวยการกองช่างเกษียณแบบสบายใจ  ผมก็มีกฎของผมเหมือนกัน   
   เช่นเดียวกันกับกฎธรรมาภิบาล  ๖  ข้อ  ข้อท่ี ๑  ชนะเพราะพวก  ข้อท่ี  ๒  สะดวก   
   เพราะเงิน  ข้อท่ี  ๓  เจริญเพราะนาย  ข้อท่ี  ๔  วอดวายเพราะปาก ข้อท่ี  ๕  ลําบากท่ีใจ  
   ในส่วนข้อท่ี  ๖  ผมไม่ขอพูดนะครับ  ไปถามผมเป็นการส่วนตัว  เรื่องท่ี  ๓  เรื่องของการ
   ใช้รถส่วนกลางของราชการ  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาล
   แล้วพิมพ์แจกหน่อยนะครับ  เอาคันแรกรถยนต์โตโยต้าสีขาวส่ีประตู  ทะเบียน  ข  ๔๗๖๙  
   ไปโดนชนท้ายมาแต่ยังหาตัวผู้รับผิดชอบไม่ได้เลย  คันท่ี  ๒  รถยนต์ทะเบียน  กต  ๘๖๔๗  
   คันนี้เวลาหลังราชการก็ยังใช้กันอยู่ไม่รู้ไปรับใครต่อใครซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับทางเทศบาล
   เลย  และผมต้องขอชมเชยท่านรองนายกเทศมนตรี  ๒  ท่าน  ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ  
   ท่านมนัส  นิ่มมงคล  และท่าน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  ท่ีท่านมาปฏิบัติราชการโดย
   ใช้รถยนต์ส่วนตัวของท่านเองนะครับ  ไม่เคยใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเลย  ผู้ท่ี
   ใช้รถยนต์ส่วนกลางได้ตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง  ได้คือท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่                   
   คนเดียวเท่านั้น  เพราะท่านต้องพร้อมท่ีจะส่ังการและดําเนินการตลอดเวลา  นอกนั้นไปใช้
   รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการผิดท้ังหมดนะครับ  เพราะตอนนี้น้ํามันแพงมาก  และ 
   ส่ิงของของทางราชการเหมือนกันท่ีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้เคยอภิปรายไว้  ไม่ทราบว่า
   ตอนนี้ดําเนินการถึงไหนแล้วของอยู่ท่ีไหนอะไรยังไง  และตอนนี้โน็ตบุ๊คท่ีเขาเอาไว้ใช้งานไม่
   รู้ว่าใครเอาออกไปจากกองช่างนะครับ  ขอฝากในส่วนนี้ไว้ด้วย  ขอบคุณครับ        
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ  
 

นายประเสริฐ  เอราวัน  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล
   นะครับ  ตอนนี้มีการแต่งตั้งท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่คนใหม่  ไม่ทราบว่า
   ท่านประธานสภาเทศบาลได้แนะนํารึยังครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับในส่วนนี้ผมได้แนะนําไปแล้วนะครับ  สงสัยว่าเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    คงจะไม่ได้ยินนะครับ  ผมได้แนะนําไปแล้วนะครับ  
 

นายประเสริฐ  เอราวัน  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมต้องขอโทษท่านประธานสภา 
   เทศบาลอีกครั้ง  เพราะผมไม่ได้ยินนะครับ  ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  เราอยู่
   ในวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  ๔๘  เดือน   ตอนนี้ระยะเวลาท่ีผ่านมาแล้ว
   ท้ังหมด  ๓๑  เดือน  สภาเทศบาลของเรารู้สึกว่าจะกลมเกลียวกันดีมาก  ไม่ว่าจะเป็น     
   คณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทํางานได้ดี
   มาโดยตลอดตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองและตามความสามารถของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็น 

๓๔ 



   กอง/ฝ่าย/งาน  ต่างๆ  ผมสาสารเจ้าหน้าท่ีของเรานะครับ  บางครั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
   ร้องเรียนให้ไปดําเนินการในเรื่องของไฟฟ้า  ท่อระบายน้ําตัน  ตามความเดือดร้อนของพี่ 
   น้องประชาชน  ท่านก็ไปดําเนินการให้  ไปดําเนินการเสร็จอีก  ๒ วันพายุเข้า ฝนตก           
   ฟิวส์ขาด  ไฟฟ้าช็อต  ชาวบ้านร้องเรียนมาอีกเขาต้องออกไปซ่อมแซมอีก  ผมเห็นใจ          
   นะครับ  แต่ช่วงหลังๆมา  ๓  เดือด  ผมเห็นเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลมาพูดกับผมว่าสภา
   เทศบาลตอนนี้ของเราไม่นิ่ง  ผมก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับ   เพราะฉะนั้นในการดํารง 
   ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเหลือผมอยากให้เราทํางานร่วมกันเพื่อท่ีจะได้พัฒนาเทศบาล
   เมืองบ้านไผ่ของเราให้เจริญก้าวหน้านะครับ  ในส่วนเรื่องอ่ืนๆ  ท่ีจะอภิปรายต่อว่าหรือ 
   พาดพิงใครผมไม่ขออภิปรายนะครับ  ขอขอบคุณครับ  
  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๒  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
   ขอเชิญท่านสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓  ขอเชิญครับ  
 

นายสมสงวน  อินทรก าแหง  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมก็มีเรื่องท่ีจะอภิปรายอยู่หลายเรื่อง
   แต่ก็จะขอกระชับเวลาให้ส้ันท่ีสุดนะครับ  เรื่องท่ี  ๑  ถนนสายบ้านเก่าน้อยจากสะพาน 
   ข้ามบายพาสไปยังบ้านเก่าน้อย  ผมได้รับการร้องเรียนมาจากชุมขน  ไม่ทราบว่าตอนนี้ 
   สัญญาท่ีเขาก่อสร้างเสร็จแล้วไม่ทราบว่าหมดสัญญารึยังถ้ายังไม่หมดสัญญา  ตรงช่วงเสา
   ไฟฟ้าต้นท่ี  ๒-๓  ตอนนี้เกิดการยุบตัวลงไปเป็นหลุมกว้างพอสมควรอาจเกิดอันตราย          
   ได้ด้านทางทิศตะวันตกนะครับ  เรื่องท่ี  ๒  ถนนสายหลังโรงงานอดัมส์  ตลอดท้ังสายไป   จนถึงบ้านอดีตท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเกษม   

   ชวฤทธ์ิ  และผมได้พาท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  ขออนุญาต 
   เอ่ยนามนะครับ  ออกไปดูถนนเส้นนี้ ถ้าเราจะรองบประมาณท่ีเราจัดทําเป็นโครงการผมว่า
   ไม่ได้สร้างแน่นอน เพราะถนน ค.ส.ล. คงจะลําบากเพราะต้องใช้งบประมาณหลายล้านบาท  
   พี่น้องชุมชนจึงขอขอความอนุเคราะห์มาว่าขอเป็นปูแอสฟัลส์ติกได้รึเปล่า  หรือว่าจะหา 
   งบประมาณจากส่วนไหนมาเพิ่มเติม  เพราตอนนี้ถนนเส้นนี้ตลอดสายเป็นหลุมและลึกมาก
   นะครับ  เรื่องท่ี  ๓  เรื่องของการจัดซ้ือกระจกโค้งออกจากซอย  ผมอยากให้จัดหา 
   งบประมาณช่วยจัดซ้ือให้ด้วย  เพราะซอยสมาสบํารุง  ด้านทิศตะวันตกของชุมชน              
   โนนสะอาด ตอนนี้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วประมาณ ๓ ราย  ต้องยอมรับว่าแต่ก่อนทางเข้าออก
   ซอยนี้ไม่มีส่ิงบดบังเวลารถเข้า-ออก จะมองเห็นกัน  แต่ปัจจุบันนี้มีการซ้ือท่ีแปลงนั้นแล้ว
   สร้างกําแพงขึ้นมาทําให้มองไม่เห็น  จึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อยากฝากส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับ  
   เรื่องท่ี  ๔ ผมขออนุญาตพูดถึงเขต ๑ ด้วยนะครับ เพราะผมได้รับการร้องเรียน ขออนุญาต
   เอ่ยนามนะครับ  ทนายกบ  พึ่งไดรับอุบัติเหตุมาตรงหัวมุมบ้านตัวเอง  ไฟฟ้าส่องสว่างมี 
   แต่ตอนนี้ริบหรี่มากแถบมองไม่เห็น  เส้นบังกะโลเก่าจะไม่มีเสาไฟฟ้าและไม่มีแสงสว่างเลย
   พอรถมาก็ชนกัน  เรื่องท่ี  ๕  ซอยคึกฤทธ์ิ  จะไปติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ตอนนี้ยังไม่ได้รับ
   การดําเนินการใดๆเลยนะครับ  เรื่องท่ี  ๖  ชุมชนขนมจีน  ๒๐๐๐  เครื่องออกกําลังกาย
   ท่านรองนายกเทศมนตรีได้รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้แล้วในวันทําบุญคุ้มประจําปี           

๓๕ 



   ว่าจะจัดหางบประมาณสนับสนุนเครื่องออกกําลังกายให้  ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับ  และท่ี
   ท่านรองนายกเทศมนตรีเรียนถามท่านประธานชุมชนตอนนี้เขาเอารายช่ือมาให้แล้วนะครับ  
   เรื่องของการสนับสนุนเน็ตตระกร้อ  เน็ตวอลเลย์บอล  ขอสนับสนุนนะครับ  และเรื่องของ
   การขุดลอกลําห้วยจิกตรงสะพานท่ียังก่อสร้างไม่เสร็จ  ตอนนี้มีคนมาปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส  
   อาจทําให้ส่ิงท่ีเราปรับปรุงภูมิทัศน์แตกร้าวได้  อยากให้เจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจสอบในส่วนนี้
   ให้ด้วย  เรื่องสุดท้ายท่านประธานเครือข่ายสวัสดิการเมืองบ้านไผ่  ท่านได้ทําเป็นหนังสือมา
   ขออนุญาตอ่านรายละเอียดตามหนังสือนะครับ  เครือข่ายสวัสดิการเมืองบ้านไผ่ขอเสนอ
   คณะผู้บริหารเรื่องของบอุดหนุนเงินสวัสดิการ  ๑๔  ชุมชน  ซ่ึงมีสมาชิกอยู่ประมาณ  
   ๑,๐๒๓  ราย  ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  ๒  ครั้ง ๆ ละ  ๑๘๘,๗๐๕.-บาท           
   ซ่ึงได้รับมาแล้ว  ทางเครือข่ายสวัสดิการเมืองบ้านไผ่  จึงอยากขอความอนุเคราะห์ 
   สนับสนุนงบประมาณจากคณะผู้บริหาร  และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ให้การ
   สนับสนุนโครงการนี้ด้วย  เพราะจะได้ช่วยเหลือสวัสดิการผู้ยากไร้นะครับ  ขอบคุณครับ              
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านสมสงวน   อินทรกําแหง  
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
   อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑   ขอเชิญครับ  
 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ท่ีท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร                  
   รองนายกเทศมนตรี  ตอบข้อซักถามของผมท่านยังไม่ได้ตอบในส่วนของซอยประปา              
   ข้างบ้านช่างดํา  ท่านตอบไม่ชัดเจน  เพราะว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่มีงบประมาณไปขุด              
   ท่อระบายน้ําให้เราไปทําร่องน้ําให้ก่อนรึเปล่า  เพราะใกล้เข้าหน้าฝนแล้ว  ฝนตกแล้วน้ํา           
   ไม่ระบายไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน  ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วย  เพราะ 
   เดือดร้อนมากจริงๆ  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการอภิปรายของท่านจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
   ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  ขอเชิญท่าน
   ประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ  
   

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน                         
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมขออนุญาตตอบในส่วนของ               
   ท่านจําลอง  ทศทิศ  ก่อนนะครับ  ตรงนี้ผมต้องให้ทางเจ้าหน้าท่ีของเราลงไปพูดคุยด้วย 
   เพราะท่านสมาชิกสภาเทศบาลรับฟังมาข้างเดียว  ผมต้องไปรับฟังด้วยเดี๋ยวต้อง 
   ปรึกษาหารือกันและคงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแน่นอนเพราะเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน   
   และผมจะขอเรียงตามลําดับเลยนะครับ  ท่ีท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  อภิปรายไว้อาจจะมี
   การเข้าใจผิดบ้างถูกบ้าง  ผมไม่เคยคิดจะมาหารายได้ในเทศบาลเลยนะครับ  ในส่วนนี้ก็คง
   ต้องดูไปอีกนาน  และส่วนตัวผมไม่ได้เข้าข้างใคร  ในการส่งหินคลุกเขาเทจากรถจาก 
   โรงงานมาตามน้ําหนักบนรถแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ต้องมาเทวัด...แหล็กกรมทาง...และกรณี

๓๖ 



   ท่ีมาเทหินคลุกกองไว้เป็นอาทิตย์ๆ  ถ้าหากมีฝนตกใหญ่ลงมาหินคลุกตรงนั้นก็ต้องยุบ 
   เพราะในหินคลุกมีท้ังดินและหลายอย่างเจือปนมา  ตรงนี้ต้องช้ีแจงให้เข้าใจ  ถ้ากรณีมาส่ง
   บนรถเคลีย์วัดบนรถ   กว้าง  x ยาว x สูง  น้ําหนักเท่าไหร่พร้อมใบเสร็จจบ  แต่บางท่านไม่
   มองตรงนั้นต้องมองตรงเทท่ีพื้น ผมบอกได้เลยว่าเกือบทุกบริษัทขาดหมดนะครับ   
   เพราะฉะนั้นทางกองช่างคราวหน้ามีการจัดซ้ือจัดจ้างมีการตรวจรับวัสดุตรงนี้กรุณาเชิญ 
   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไปตรวจด้วย  ว่าจะเอาแบบไหน  แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้หินเขาจะวัด
   พื้นท่ีและมีน้ําหนักมาไม่อยากให้มองว่ามีการโกงกินในส่วนนี้นะครับ  อยากให้มองตรงกัน
   นะครับเพื่อความเจริญของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าท่านมีจุดประสงค์
   อะไรถึงได้พูดลอยๆขึ้นมาอยู่เรื่อย  ในส่วนนี้ผมอยากให้ปรับความเข้าใจกันในบางครั้งคุณมี
   เรื่องราวมาปรึกษาผม  ผมก็ดูแล  ดังนั้นผมจึงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเราเป็น 
   เทศบาลเมืองนะครับ  ก่อนท่ีเราจะเข้าประชุมสภาเทศบาลผมอยากให้มาคุยกันทําความ 
   เข้าใจให้ตรงกันนะครับ  เพราะวันนี้มีท่านประธานชุมชนเข้าร่วมรับฟังและผมอยากสร้าง
   ความเข้าใจให้ตรงกันนะครับ ส่วนเรื่องของชุมชนขนมจีน ๒๐๐๐ วันนั้นได้ไปร่วมงาน 
   บุญคุ้มประจําปี  ผมก็เห็นใจนะครับ  ตอนนี้ทางชุมชนมีการเปล่ียนแปลงขึ้นจากปีท่ีแล้วมา
   ปีนี้  ผมได้คุยกับเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน  เราภูมิใจว่า  ๔  ปีนี้ที่เปล่ียนแปลง
   ผมขออนุญาตนะครับจากชุมชนสลัมก็ว่าได้  ตั้งแต่  พอช.  เอาส่ิงดีๆเข้าไปให้  มีสนามกีฬา  
   มีถนนคอนกรีต  ยกระดับให้คนในชุมชนเจริญขึ้น  ยกระดับข้ึน  แต่ตอนนี้เพื่อนสมาชิกสภา
   เทศบาลได้อภิปรายว่าขาดเครื่องออกกําลังกาย  ในส่วนนี้จริงครับ  ถ้าในชุมชนมีเครื่องออก
   กําลังกายเด็กวัยรุ่นก็จะไม่ไปมั่วยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก
   สภาเทศบาลอีกครั้งนะครับ  ในส่วนของถนนฝ่ังไปบ้านเก่าน้อย  ตอนนี้อยู่ในช่วงค้ําประกัน
   งานเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการให้นะครับ  เรื่องของกระจกโค้งผมได้คุยกับเพื่อน 
   สมาชิกสภาเทศบาลแล้วว่าตอนนี้งบประมาณท่ีผ่านมาได้หมดไปตอนนี้ต้องรอจัดซ้ือใหม่ 
   นะครับ  เดี๋ยวจะรีบดําเนินการให้นะครับ  ขอบคุณครับ         
  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นการชี้แจงตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ต้องขอขอบคุณท่านประเสิรฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ครับ   ของเชิญท่านลิขิต  
   กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรี  ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลครับ    
  

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธาน
นายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ก่อนท่ีผมจะได้ช้ีแจงใน่สวนการ 
   อภิปรายของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  วันนี้สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราได้รับ
   เกียรติจากท่านอินทัช  เสนีย์วาส  อดีตผู้อํานวยการกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ  และอดีต
   ก็เคยเป็นหัวหน้าช่างท่ีเทศบาลตําบลบ้านไผ่ วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์ 
   ประชุมในวันนี้  เมื่อสักครู่นะครับผมอยากจะช้ีแจงพี่น้องประธานชุมชนทุกท่านได้เข้าใจ 
   แบบนี้ว่าล้ินกับฟันอยู่คู่กันนะครับ  ท่ีท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี        
   ได้บอกว่าอยากจะให้มาอยู่ข้างเดียวกันอย่าแบ่งฝ่ายกันเลยผมว่าคงยากนะครับ  ถ้าอยู่ฝ่าย
   เดียวกันนักมวยก็คงไม่มีฝ่ายแดง  ฝ่ายน้ําเงิน  แต่ถึงแม้จะอยู่คนละฝ่ายแต่ก็ไม่มีปัญหา  
   ความคิดต่างกันไม่ใช้ว่าจะอยู่ร่วมกันไม่ได้  เราอยู่กันได้ครับ  ท่านรองนายกเทศมนตรีได้๓๗ 



   ตอบข้อซักถามไปแล้วในส่วนมากนะครับ  ผมขอรวบยอดเลยแล้วกัน  เรื่องของ  
   ผู้อํานวยการกองช่าง  คําว่ากองช่างทุกวันนี้มีผู้อํานายการกองช่าง  มีหัวหน้าฝ่ายโยธา   
   มีพนักงานจ้าง  ถามว่ามีมากรึเปล่าแต่ผมคิดว่าก็พอสมควรแต่ถ้าเทียบกับพื้นท่ีรับผิดชอบ
   ไม่สมดุลกัน  แต่เราก็บริหารจัดการเท่าท่ีจะทําได้ให้ดีท่ีสุด  และการก่อสร้างต่างๆ  ท่ีเพื่อน
   สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายอันตรายนะครับ  ผมสังเกตดูว่าช่างเขตของเราได้ไป 
   ตรวจสอบดูรึเปล่าได้ออกไปบอกผู้รับเหมารึเปล่า  โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ  นะครับ   
   และเรื่องของไฟสัญญาณเตือนไฟจราจรในท่ีท่ีมีการก่อสร้าง  ตอนกลางคืนถ้าไม่มีไฟเตือน
   เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทํายังไง  ใครจะรับผิดชอบนะครับ และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเพื่อนสมาชิก
   สภาเทศบาลอภิปรายแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องเดิมๆท้ังนั้น  ในส่วนของท่านิวัฒน์  ปล่ังศิริ        
   รองประธานสภาเทศบาล  ได้อภิปรายไว้เป็นเรื่องท่ีสําคัญนะครับ  เรื่องของนายทุนท่ีถมดิน  
   ตอนนี้ติดป้ายสร้างรั้วไปถึงอีกชุมชนหนึ่ง  ผมบอกได้เลยนะครับว่าค่อมลําห้วย   
   เพราะฉะนั้นใครที่จะรับผิดชอบ  แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องตอบผมนะครับ  แต่ผมอยากจะบอกว่า  
   กอง/ฝ่าย/งาน  ท่ีเก่ียวข้องเตรียมการไว้รึยัง  เกิดมีการจองจัดสรรท่ีดินแบบแปลนก่อสร้าง
   เรียบร้อย  ดําเนินการก่อสร้างปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่ผู้บริหารมืออาชีพ  
   ตรงนี้จะแก้ไขอย่างไรช่วยไปเตรียมการด้วย  และอีกเรื่องเป็นเรื่องของฝาท่อระบายน้ํา   
   พูดกันมาท้ังปีเลยนะครับเรื่องนี้  แต่ก่อนอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ 
   ส่ิงแวดล้อม  ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง  ตอนนี้ผมอยากฝากผู้อํานวยการ
   กองช่างนะครับ  ให้จัดจ้างเหมาคนมาเฉพาะหล่อฝาท่ออย่างเดียว  แล้วให้มาคุยกับผมด้วย           
   อีกเรื่องของท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  ก็อยู่ในส่วนรับผิดชอบของกองช่าง  ให้จัดเจ้าหน้าท่ีไป
   ตรวจสอบให้ ทุกตรอกซอกซอย   วัดให้ถูกต้องชัดเจนว่ากว้างเท่าไหร่  ยาวเท่าไหร่             
   หนาเท่าไหร่  อย่านั่งเทียนนะครับ  ถ้าเป็นไปได้ตรวจสอบเสร็จทันจะได้เอาบรรจุเข้าเทศ
   เทศบัญญัติปี  ๒๕๕๖ เรื่องของถนน ของซอย  เรื่องสุดท้ายของท่านสมสงวน อินทรกําแหง  
   เรื่องของเครือข่ายชุมชนอะไรสักอย่างเมื่อสักครู่อภิปรายคลุมเครืออยู่นะครับ  เอาแบบนี้
   เดี๋ยวพอหลังจากปิดประชุมสภาเทศบาลแล้วให้มาคุยกับผมด้วยนะครับว่าความเป็นมา 
   และรายละเอียดเป็นยังไง  ถ้าจะพูดถึงเรื่องของเครือข่ายเมืองบ้านไผ่  ก็คือ  พอช.             
   ส่วน  พอช.  ขึ้นอยู่กับ  พม.  ถ้าพูดย่อแบบนี้ทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับ  พอช.  คือ   
   พัฒนาองค์กรเอกชน  ขึ้นกับ  พม.  คือ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   ท่ีผ่านมาทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราได้รับงบสนับสนุนจาก  พอช.  ในการสร้างถนน  
   ท่อระบายน้ํา  ถ้าผมจําไม่ผิดเราได้รับงบประมาณมา  ๔,๐๐๐,๐๐๐ – ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
   ตรงนี้ผมได้พูดถึงโครงสร้าง  สําหรับเงินอุดหนุนได้ให้สมาชิกเครือข่ายปัจจุบันประมาณ  
   ๑๐  ชุมชน  และในส่วนนี้เราทํามาแล้วเกือบ  ๑๐  ปี  ถ้าพูดมาแล้วผมขออนุญาตเอ่ยนาม
   นะครับ  ซ่ึงหลายๆท่านเป็นการรวมกลุ่มคุยกับ  พอช.  และผลักดันการจัดรายชุมชน  ท่าน
   แรกท่านคําพันธ์  สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตอนนี้ปัจจุบันคุณเพลิน  ภูแล่นก่ี  
   ประธานชุมชนพระธรรมสาร  และเป็นตัวแทนภาคของ พอช. เห็นแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับ  
 
 

๓๘ 



     และอีกท่านหนึ่งคุณอุเทน   นามสกุลผมไม่แน่ใจนะครับ , คุณสมชาย  ช่ืนบาน  ประธาน
   ชุมชนสุมนามัย , คุณภานุมาศ  หล้ามณี  ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา  และท่านอ่ืนๆอีก
   มากมาย  ผมต้องขออภัยท่ีเอ่ยช่ือได้ไม่หมด  นี่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่เบื้องหลัง  ความสําเร็จ
   นะครับ  ขอบคุณครับ             
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอบคุณท่านลิขิต   กสิกิจวรกุล   นายกเทศมนตร ี ท่ีได้ตอบคําถามของ 
ประธานสภาเทศบาล      เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบ 

วาระอ่ืนๆ  อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมในนามสภาเทศบาล  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน  ท่านประธานชุมชน
ทุกชุมชน   และท่านผู้มีเกียรติท่ีเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ท่ีได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม
ในครั้งนี้  และผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  
ประจําปี  ๒๕๕๕  ครับ  

 
 

ปิดประชุมเวลา     ๑๒.๕๕     น. 
 
 

          (ลงช่ือ)                     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                         (นายอาทิตย์  พิทักษ์เผ่าสกุล) 
                         พนักงานจา้งเหมา 
 

  
 

                                             (ลงช่ือ)  จ.อ.             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                ( กมล  สงวนญาติ ) 
                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

                                              (ลงช่ือ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวดารารัตน์   ชาตะวราหะ) 
                     หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
    
 
 

                                              (ลงช่ือ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน) 
                            ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
 

เมื่อวันท่ี    8    เดือน    สิงหาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

 
(ลงช่ือ)            กรรมการ   (ลงช่ือ)            กรรมการ 
           (นางพัชรา   ศิริศักดิ์กมล)                          ( นายพิริน   ตุละรัต ) 
 

 
 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ   (ลงช่ือ)        กรรมการ 
          (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)      ( นางจงจิต   แซ่เหีย ) 
 

 
 

(ลงช่ือ)               กรรมการ      (ลงช่ือ)          กรรมการ  
           ( นายประเสริฐ  เอราวัน )       ( นายฉลอง  คําตา ) 
 

 
 

(ลงช่ือ)               กรรมการ 
         ( นายส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ )  
    
 

สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี ้
 

เมื่อวันท่ี       เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

( นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

๔๐ 


