
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2555 
วันที่   22  สิงหาคม  2555  เวลา  10.00  น . 

ณ  ห้องประชุมไผ่ทอง 
.............................................................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
4. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
5. ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
6. นายมนัส นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
7. นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายคําพันธ์ สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายกําพล ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นายประเสริฐ เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายนพรุจ เอ่นลุน  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายประสิทธ์ิ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
1. นายชาญชัย อมรเดชสุริยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
2. นายนพดล โฆษิตวัฒนาพานิชย์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
3. นายพรพรหม จันทร์เจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
4. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุรชัย  วัฒนาอุดมชัย นายอําเภอบ้านไผ่  
2.  นายสุภัทร ปวีณาภรณ์ ประธานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่     
3.  นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชุมชนศาลเจ้า  
4.  นางสมศรี   จ้อยสอดดง ประธานชุมชนซอยยิ่งยง 
5.  นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชุมชนตลาดสด   1,2,3 
6.  นายนรินทร์ พิกุลศรี ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์ 
7.  นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค์พัฒนา 
8.  นางงามศิลป์ สละ ประธานชุมชนโนนสะอาด  
9.  นางสุมาลี แถสูงเนิน ประธานชุมชนโนนสว่าง 
10.  นายทองสุข เหง่าศรี ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค์ 
11.  นายจํานง โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโสวรรค์ 
12.  ดาบตํารวจบัวลี นันกาสี ประธานชุมชนประปา  1,2,3  
13.  นางละมุล นิสยันต์ ประธานชุมชนหนองลุมพุก  
14.  นายสมชาย ช่ืนบาน ประธานชุมชนสุมนามัย  
15.  นายวิรัตดา เช้ือบัณฑิต ประธานชุมชนบ้านไผ่เก่า  
16.  นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล 
17.  นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
18.  นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้อํานวยการกองช่าง  
19.  นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
20.  นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
21.  นางศิริวรรณ ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
22.  นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
23.  นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
24. นางสุภาภรณ์ คําภูเงิน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
25.  นายศักดิ์สิทธ์ิ ปิ่นคํา หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
26.  นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
27.  นายจีรศักด์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
28.  นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
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29.  นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
30.  นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
31.  จ.อ.กมล  สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
32.  นางสุกัญญา มาตย์วังแสง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
33.  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
34.  นายยศกร ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
35.  จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานรักษาความสงบ  
36.  นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน้างานพัสดุ  
37.  นายมาโนชช ธาดาจิตติกร วิศวกรโยธา  
38.  นายอาทิตย์ ประวันโน บุคลากร  
39.  นายธนายุทธ โคตรบรรเทา เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  
40.  นางสาวพัชรียา เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ  
41.  นางนิตยา จันทร์ศรี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ  
42.  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท เจ้าหน้าท่ี บริหารงานท่ัวไป 
43.  นางสาวยุวนิต เพิ่มยินดี นักวิชาการศึกษา  
44.  นางสาวพัชริน โพธิราช เจ้าพนักงานธุรการ  
45.  นายศักดิ์ชาย โทนุย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  
46.  นางประนอม ภิรมย์กิจ ลูกจ้างประจํา  
47.  นายธนเดช ศิวพุฒิพร พนักงานขับรถยนต์  
48.  น.ส.วรรณภา วงษ์จันลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
49.  นางนุชรา โนนเปือย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
50.  นางสาวพัทธ์ธีรา สนธิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
51.  นางศรินยา ปลัดกอง ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไผ่  
52.  นายยศนากร ใจดี คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
53.  นางสาวอภิญพร ภูดวงดาษ  คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
54.  นางสาวกนกวรรณ พันธ์ุทอง คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
55.  นางสาวนภสร สุทธิประภา คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
56.  นายพงษ์ศิริ โพธ์ิสุวรรณ  คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
57.  เด็กชายอรรถพล อินทร์ทอง  คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
58.  เด็กหญิงเจนจิรา เทพศิลา  คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
59.  เด็กหญิงสุพัตรา ศรีบุตรดา  คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
60.  เด็กหญิงมณติกานต ์กาญจนะ คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
61.  เด็กหญิงวารุณี เทียมมาลา  คณะกรรมการเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
  

  เมื่อได้เวลา  10.00   น.  เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  
 จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย   
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ประธานสภาเทศบาล  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  
 สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2  ประจําปี 2554 ขณะนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอดําเนินการ
 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เร่ือง  ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   1.  สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอต้อนรับท่านนายอําเภอบ้านไผ่  ท่านสุรชัย  
ประธานสภาเทศบาล วัฒนาอุดมชัย , ท่านสุภัทร  ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
 และ ขอต้อนรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่และคณะครู                    
 ผู้ควบคุมท้ัง 10 ท่าน ท่ีได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้   
 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ในโอกาสนี้ขอเชิญท่านนายอําเภอบ้านไผ่พบปะกับผู้เข้าร่วม
 การประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ขอเชิญครับ  
 

นายสุรชัย  วัฒนาอุดมชัย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายอ าเภอบ้านไผ่  ผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้ผมทราบว่ามีการประชุมจึงขออนุญาตมา
 พบปะ  และมีเรื่องท่ีจะขอพูดอยู่ประมาณ 3-4 เรื่อง  เรื่องท่ี  1  เป็นเรื่องของการปรับปรุง
 ถนนจากหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ถึงแยกหน้าท่ีว่าการอําเภอบ้านไผ่  ตอนนี้เป็น
 รูปเป็นร่างแล้วโดยการนําของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และส่วนราชการต่างๆท่ีอยู่ริมถนน 
 เจนจบทิศ  เพื่อช่วยกันปรับปรุงให้มีความสวยงาม  เรื่องท่ี  2  เรื่องของรถบรรทุกตอนนี้  
 ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับ  และเงื่อนไขของรถบรรทุกก็มีอยู่  3  อย่าง  เรื่องแรกเรื่องของ
 เวลาการว่ิงเข้าออก  เรื่องท่ี  2  เรื่องของน้ําหนักรถ  เรื่องท่ี  3  เรื่องของความเร็ว          
 ท่านนายกเทศมนตรีในฐานะผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นได้มีการประกาศห้ามแล้ว          
 ช่วงเช้าคือช่วงเวลา  8.30  น. ช่วงเย็นคือช่วง  บ่าย  3  โมงเย็นถึงบ่าย  4  โมงเย็นนะครับ  
 แต่ยังขาดเรื่องของน้ําหนักถ้าน้ําหนักมากถนนก็พังเร็ว  ถ้าความเร็วมากอาจจะเกิด
 อุบัติเหตุได้  ในท่ีประชุม  กรอ. ขอให้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่และสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่
 ไปหารือร่วมกันว่าจะแก้ไขอย่างไร  ให้ควบคุมให้ได้มากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ เพราะ
 ช่วงเวลา 5 โมง ถึง 6 โมงเย็นก็ยังมีรถบรรทุกว่ิงอยู่ และช่วงถนนเจ้าเงาะก็คับแคบมาก
 ดังนั้นเราต้องมาหารือกันนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไร  เรื่องท่ี  3  เรื่องของอาคารศูนย์เรียนรู้
 ข้างอาคารก่ิงกาชาด   ผมขอให้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไปปรับปรุงให้ด้วยนะครับ            
 ร้าน  OTOP ตอนนี้ผมกําลังหางบประมาณมาปรับปรุงอยู่นะครับ ผมหวังว่าคงจะแล้วเสร็จ
 ก่อนงานบุญกุ้มข้าวใหญ่นะครับ  เรื่องท่ี  4  เรื่องกองทุนชุมชนในส่วนนี้เป็นเรื่องท่ีผม
 หนักใจมาก  ตอนนี้รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนเงินล้านท่ี  2  ล้านท่ี  3  มาให้  แต่ตอนนี้ติด
 อยู่ท่ีชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประมาณ 20 ชุมชน ไม่สามารถทํางบดุลบัญชีได้  
 เพราะสมาชิกยืมไปแล้วไม่คืน ในส่วนนี้ต้องรบกวนทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ช่วยทาง
 พัฒนาชุมชน  ช่วยทางเครือข่ายกรรมการกองทุนชุมชนและหมู่บ้าน  ลงไปติดตามในแต่ละ
 ชุมชนท่ีมีปัญหา  ฉะนั้นต่อไปผมจึงอยากให้มีการทําสัญญาเวลายืมเงินกองทุน  เรื่อง
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 สุดท้ายเป็นเรื่องของการปรับปรุงถนนตอนนี้เทศบาลโชคดีได้รับงบประมาณมาเยอะในการ
 ขยายไหล่ทางจากส่ีแยกเกียรติสินจนถึงทางรถไฟ  ส่ิงท่ีอยากจะฝากไว้คือทําการขยายถนน
 สวยงามแล้วเรื่องของการขายของข้างถนนอยากให้ควบคุมให้ดีจัดระเบียบให้ดีนะครับ  
 และทางเทศบาลไปจัดระเบียบตรงนี้แล้วไม่ไหวถูกต่อว่ามาก็ให้เอาเข้าในท่ีประชุม  กรอ.  
 เพราะเรามีการประชุมทุกวันท่ี  8  ของเดือนและในวันท่ี  8  กันยายน  2555  นี้เราจะ
 ประชุมท่ีโรงเรียนบ้านไผ่  มีปัญหาอย่างไรจะได้ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน 
 นะครับ  ขอบคุณครับ                
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ในนามสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอขอบคุณท่านสุรชัย  วัฒนาอุดมชัย  นายอําเภอ  
ประธานสภาเทศบาล บ้านไผ่  ถือเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวอําเภอบ้านไผ่ท่ีมีพ่อเมืองนักพัฒนานะครับ  
 ขอขอบคุณครับ  ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  1  นะครับ      
 

   ในวันอาทิตย์ท่ี 26  สิงหาคม 2555  ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  
 ประธานชุมชน  พนักงานเทศบาล  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา  08.00 น – 15.00 น.  ณ  หน่วยเลือกตั้งท่ี
 ท่านมีสิทธิโดยในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แบ่งเป็น  2  เขตเขตเลือกตั้งท่ี  1 ประกอบด้วย
 ชุมชน  ดังนี.้  ชุมชนตลาดสด 1 2 3  , ชุมชนศรีหมอนพัฒนา , ชุมชนคุ้มจัดสรร , ชุมชน
 ขนมจีน 2000 , ชุมชนบ้านไผ่เก่า , ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ , ชุมชนสุนามัย , ชุมชน          
 กกแดง , ชุมชนหมู่ส่ีพัฒนา , ชุมชนบ้านข่าพัฒนา , ชุมชนโนนสวรรค์ , ชุมชนโพธ์ิสวรรค์ , 
 ชุมชนปอบิด  รวม 13  ชุมชนมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จํานวน  3  คน  หมายเลข  1       
 นายบุญเฮียง  แก้วยอด , หมายเลข 2  นายรัตนชัย  วิชัย  ,  หมายเลข 3  นายอภิชาติ  
 สิงคลีบุตร  เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบด้วยชุมชน  ดังนี.้  ชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์  , ชุมชน
 ประปาบ้านไผ่ , ชุมชนซอยยิ่งยง ,ชุมชนหนองลุมพุก , ชุมชนพระธรรมสาร , ชุมชน         
 ซอยศาลเจ้า , ชุมชนโนนสว่าง , ชุมชนสมหวังสังวาลย์ , ชุมชนสมประสงค์พัฒนา , ชุมชน
 โนนสะอาด , ชุมชนคลองชลประทาน , ชุมชนห้วยทราย , ชุมชนหลักสิบส่ี  รวม 13 ชุมชน  
 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จํานวน  3  คน  หมายเลข 1  นางสาวปวริศา  โรจน์ภัทรภาษติ
 หมายเลข 2  นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน ์, หมายเลข 3  นายนารท  มีด ี
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2     เร่ือง  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
      ประจ าปีงบประมาณ   พุทธศักราช 2556   
                                   -  วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายงานผลการตรวจร่างเทศบัญญัต ิ
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2556  ขอเชิญคณะกรรมการฯ 
 ท่านนพรุจ   เอ่นลุน  ขอเชิญครับ 
 

นายนพรุจ  เอ่นลุน    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  
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  กระผม  นายนพรุจ  เอ่นลุน  สมาชิกสภาเทศบาล  ทําหน้าท่ีเป็นกรรมการและ
 เลขานุการ  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
 งบประมาณ  พุทธศักราช 2556  ขอสรุปผลการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2556  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่    
 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
 พุทธศักราช 2556  ซ่ึงนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   เป็นผู้เสนอในวาระท่ี 1  แล้วนั้น  
 และมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  
 พุทธศักราช 2555  ได้มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติตรวจร่างเทศบัญญัติและรอรับคําขอ
 แปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2556  
 จํานวน 3 วัน  ตั้งแต่วันท่ี  16 - 18  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  2555  บัดนี้              
 คณะกรรมการฯ  ได้ดําเนินการตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติท่ีคณะกรรมการตรวจ
 แล้ว  เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามลําดับดังต่อไปนี ้
    1.  คณะกรรมการ  ได้แก่ 
 1.1  นายบุญเหลือ เรื่องลือ  ประธานกรรมการ  
 1.2 นายจําลอง ทศทิศ  กรรมการ 
                      1.3 นายชานล ธนระพีโชติ กรรมการ 
                      1.4 นายภาคภูม ิ ศรีอุ่น  กรรมการ 
                           1.5  นายกําพล ขันธ์ขวา   กรรมการ 
                           1.6   นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  กรรมการ 
                           1.7  นายน พรุจ เอ่นลุน   กรรมการและเลขานุการ 
 

                 2.  ผู้ขอแปรญัตติ     ไม่มี  
 

    3.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
         ช่ือร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  
  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย    
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  
   บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  
   ข้อ 1   ช่ือร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  
   ข้อ 2  เทศบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี   1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป  
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  
   ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2556   ให้ตั้งจ่ายเป็น
  จํานวนรวมท้ังส้ิน  141,002,000 บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบเอ็ดล้านสองพันบาทถ้วน)  
        ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    
       ไมม่ผู้ีขอแปรญัตติ   ไมม่กีารแก้ไข  
   ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
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       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ     ไม่มีการแก้ไข  
   ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รั บอนุมัติ                
   ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล   
       ไมม่ผู้ีขอแปรญัตติ  ไมม่กีารแก้ไข  

   ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรี  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  
    4.  เอกสารท่ีเสนอมา 
            4.1  บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ           
   3  ฉบับ  คณะกรรมการฯ  จึงขอเสนอผลสรุปการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2556  เพื่อพิจารณาในวาระ 2  และวาระ  3  ต่อไป 
 

                  (ลงช่ือ)          นพรุจ  เอ่นลุน                                               
                                                                                       ( นายนพรุจ    เอ่นลุน ) 
                              เลขานุการ 
                  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                     ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2556 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ตามท่ีท่านนพรุจ  เอ่นลุน  เลขานุการและคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ ได้รายงานสรุปบันทึกการประชุมในขั้นแปรญัตติ  ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิก 
 สภาเทศบาล ท่านใด  มายื่นแปรญัตติ ถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติให้คงร่างเดิมไว้  
 ต่อไป 
   -ในวาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้  
    ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แห่งนี้สมาชิก สภาเทศบาลท่านใด 
   เห็นชอบ  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  
   2556  โปรดยกมือขึ้น 
 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติท่ี 9 /2555   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ   

2554 (กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน) (กองการศึกษา) 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ท่านลิขิต กสิกิจวรกุล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล       
ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ  ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  
     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อขออนุมัติ  

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2554  กรณียังมิได้ก่อนนี ้
ผูกพัน  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  วงเงิน 
120,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  โดยเป็นการถือปฏิบัติ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
    การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
             ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 59 “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงือนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  ต่อสภาท้องถิ่น  ฯลฯ” 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
       ขอแสดงความนับถือ  
          ลิขิต  กสิกิจวรกุล  
                         ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล )  
                        นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ครับตามท่ีจบลงไปนั้นเป็น   ญัตติ  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลา  
ประธานสภาเทศบาล         เบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2554  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

(กองการศึกษา)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน 
นิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   นักเรียนน้องๆ   
    หลายสถานบันในสภาเด็ก  ในส่วนญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําป ี
    งบประมาณ  2554 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) (กองการศึกษา)  ผมขอตั้งข้อสังเกต 
    มีการอนุมัติงบประมาณกันเงินผ่านสภาเทศบาลในปี 2554  เพราะเป็นงบประมาณ
    โครงการปี 2553 มาถึงวันนี้ 2 ปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ ต้องขยายเวลา 
    เบิกจ่าย 120,000 บาทผมมองว่าโอกาสท่ีเสียไป 2 ปี เงิน 120,000 บาทถ้าไป 
    ดําเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ไม่แพ้กับโครงการนี้ ผมขอทราบรายละเอียดจากผู้
    เสนอญัตติโครงการนี้2ปีท่ีไม่ได้ดําเนินการแล้วมาขอขยายเวลาเบิกจ่าย ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอ
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ครับ  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสุภัทร ปวีณาภรณ์ คณะผู้บริหาร   
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชนและเพื่อน ๆ พนักงาน ผู้ร่วม 
    สังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมไม่ขออภิปรายแต่ขอทักท้วงเอกสารญัตติท่ีพิมพ์ผิดนะครับ   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอบคุณท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสุภัทร ปวีณาภรณ์ เพื่อนสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   เทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  น้องๆ สภาเด็ก เยาวชนประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ 
  ทุกท่าน  โครงการเมื่อสักครู่ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นโครงการใน 
  โรงเรียนอนุบาลสาธิต ท่ีเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมถึงมัธยมต้น นักเรียน  
  ประมาณ 700 คน คณะครู นักเรียน และคณะกรรมาการสถานศึกษาได้เปรยในปี  
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  ท่ีผ่านมา  ว่าขอบเขตของตึกอนุบาลนั้นว่าควรจะต้องมีรั้วก้ันเพื่อป้องกันเด็กโต  
  ท่ีจะเข้าไปในตึกอนุบาล โครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น  จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ท่ี  
  งบประมาณส่วนกลางจะจัดมาให้เทศบาลมาจะมาช่วงไหน ผมเช่ือมั่นว่าทุกโครงการ  
  ของเทศบาลจะเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชุมชนท้ัง 26 ชุมชน  
  ส่วนเอกสารที่พิมพ์ผิดจะย้ําเจ้าหน้าอีกครั้ง ครับ  
 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอบคุณท่านลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรี   ท่ีได้ตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล   เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
    (ไม่มี)  ถ้าไม่มีผม จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ   

ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2554  
 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  (กองการศึกษา)   กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ 2554   เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติท่ี 10 /2555   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   

2555  (กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน)  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ท่านลิขิต กสิกิจวรกุล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล       
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ  ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  
     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อขออนุมัติ  
    กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  2555  (กรณียังมิได้ก่อนหนี้ผูกพัน)  
    รายจ่ายเพื่อการลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
    เนื่องจากมีโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ  
    โครงการที่สภาเทศบาลอนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ  
    ใหม่  จํานวน 11 รายการ  ประกอบกับมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินรางวัล  
    สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและท่ีมีการ  
    เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ  2554   
    ท่ีไม่สามารถทําการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ   
    2555 แต่เทศบาลมีความจําเป็น ต้องใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาองค์กร  
    และท้องถิ่นตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  จึงขออนุมัติกันเงิน  
    งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2555  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังนี้     
    ส านักปลัดเทศบาล   

-  โครงการเปล่ียนเครื่องยนต์พร้อมระบบเกียร์และอุปกรณ์ขับเคล่ือนท่ีเก่ียวข้อง
รถยนต์  หมายเลขทะเบียน  กฉ  5296 วงเงิน     60,000.- บาท 
-  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารและในอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง 
บ้านไผ่            วงเงิน     90,000.- บาท 
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    กองช่าง 
  -  โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถ  ค.ส.ล.  บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย     
                                 วงเงิน   100,000.- บาท 

-  โครงการก่อสร้างท่ีเก็บน้ําสํารอง  ค.ส.ล.  พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูป   
บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล  วงเงิน   100,000.- บาท  
-  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 10 (ฝ่ังทิศใต้)ข้างตลาด 
สดเทศบาล 4      วงเงิน   483,600.- บาท  

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    -  โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่  วงเงิน   100,000.- บาท 
 
 
 
    กองการศึกษา  
    -  โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง (ชุมชนหลัก 14)   
          วงเงิน   160,000.- บาท 
    -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดเทศบาลฯ  
          วงเงิน     85,000.- บาท 
    กองวิชาการและแผนงาน 
    -  โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับ  Server    

วงเงิน     12,000.- บาท 
    -  โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  วงเงิน     27,000.- บาท 
    กองคลัง 
    -  โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง    วงเงิน   100,000.- บาท 

รวมรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดีและท่ีมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ประจําปี
งบประมาณ  2554 วงเงิน   530,326.- บาท  รวม 11 โครงการ งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 1,847,926 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาท
ถ้วน)  และเพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับ
เงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547   ข้อ 59   “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงายขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ ”  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป                
        ขอแสดงความนับถือ 
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                                                ลิขิต  กสิกิจวรกุล       
           (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล) 

                                นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ครับตามท่ีจบลงไปนั้นเป็น   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล         ประจําปี  2555  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
    ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ครับ 
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกกร์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   ผมมาสงสัยของกอง 
    การศึกษา  ใน โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง (ชุมชนหลัก 14)  ผ่าน
    นะครับ  แต่ส่วน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด 
    เทศบาลฯ วงเงิน  85,000 บาท  ในจํานวนนี้เราได้นําเข้าท่ีประชุมเก่ียวกับการที่จะ
    จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แล้วได้คุยกันว่าจะเอาสถานท่ีแห่ง
    นั้นไปเป็นศูนย์สาธารณสุข  เราก็จะต้องจัดหาสถานท่ีทําห้องสมุดใหม่  อาคาร 
    ห้องสมุดเก่ามีอายุ  40 ถึง 50 ปี  แล้วครับ  พื้นอาคารนั้นเป็นไม้เดินแล้วมันอ่อน  
    ยั่วยวบ ๆ  ไม่ทราบว่าปลวกมันกินไม้หรือเปล่าเพราะมีฝ่าปิดอยู่เรามองไม่เห็น  และ
    เป็นท่ีถูกต้องแล้วท่ีจะทําเป็นศูนย์สาธารณสุขไว้ตรงนั้นเพื่อรองรับพี่น้องประชาชน  
    แต่ถ้าเอาห้องสมุดไปไว้ข้างบนตามท่ีเราตกลงกันไว้หรือพูดคุยกันสถานท่ีข้างล่างเป็น
    ศูนย์สาธารณสุข ถ้ามีคนไปใช้ห้องสมุดแล้วมองลงมาข้างล่าง คงไม่เหมาะ  อีกอย่าง
    หนังสือท่ีจะเอาไปไว้ข้างบนจะหนักมาก 5-600 กิโล ถ้ามีการชํารุดลงมา ข้างล่างก็
    จะได้รับความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน  ผมเห็นว่าโครงการนี้ควรจะชะลอไว้
    ก่อน เมื่อได้สถานท่ีก่อสร้างห้องสมุดใหม่แล้ว จึงนําโครงการนี้ไปดําเนินการ   
    ขอบคุณครับ     
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอบคุณท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  ท่านรองประธานสภาเทศบาล  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   ผมขอต่อท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์
    โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด เข้าใจตรงกันนะครับ
    ว่า เป็นอาคารสํานักงานท่ีดินเดิม บริเวณท่ีว่าการอําเภอ อาคารหลังนี้ก่อสร้างมา
    นานกว่า 50 ปี ท่ีกังวลคือ พื้นช้ัน 2 เป็นพื้นไม้  ตามร่างเทศบัญญัติเสนอมาเป็นการ  
    ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขบ้านไผ่ สภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ขอสงวน  
    สิทธิ ไม่ให้ห้องสมุดไปใช้อาคารร่วม เนื่องจากกระดานไม้มีช่องโหว่ ช่องว่าง  มีการ  
    คุยนอกรอบแล้ว ว่าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะปล่อยให้  
    ตกไป กรณีขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก 
    อาคารห้องสมุดเทศบาลฯ ถ้าจําเป็นต้องใช้งบประมาณ ขอสภาเทศบาลแห่งนี้ แก้ไข 
    เป็นโครงการปรับปรุงภายในและภายนอกอาคารศูนย์สาธารณสุข ขอให้คํานึงถึง  
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    ความคุ้มว่า เพราะห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อนสมาชิกทุกท่านอยากจะเห็น  
    และใช้งานจริง เดิมห้องประชุมไผ่ทองเคยทําเป็นห้องสมุด ปรากฏว่านักเรียน  
    โรงเรียนขก.5 ขก.10 มาใช้งาน ถ้าจะทบทวนโครงการอยากจะให้ตรงนั้นเป็นศูนย์  
    สาธารณสุขอย่างเอกเทศ      
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์      ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญครับ  ท่านจําลอง ทศทิศ 
นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   ผมขอเสนอเรื่องก่อสร้างแท่นล้างรถ 
    บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะ เรามีสถานท่ีกําจัดขยะค่อนข้างจํากัด แต่ถ้าจะสร้างจริง ๆ  
    ขอให้พิจารณาความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลต่อสถานท่ีกําจัดขยะ  ส่วนเรื่อง 
    ศูนย์บริการสาธารณสุข ขอสนับสนุนเพราะจะมีประชาชนไปใช้สถานท่ีดังกล่าว  
    แต่ไม่ควรมีโครงการอ่ืนไปปน เพราะการรักษาพยาบาลต้องการความสะอาด  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์      ขอบคุณท่านจําลอง  ทศทิศ    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี  ขอขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิก  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณเพื่อน สมาชิกสภาเทศบาล ท้ัง 
นายกเทศมนตรี                3 ท่าน   ท่ีตั้งข้อสังเกตกับโครงการที่กันเงิน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่อโครงการ  
  วันก่อนท่ีมีการแปรญัตติ ข้อตกลงต่าง ๆก็ยังคงเช่นเดิม อาจจะปรับเปล่ียนโครงการ
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน ภายนอกห้องสมุด คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงพื้นท่ี 
  บริเวณห้องสมุด  ซ่ึงอาคารมีปัญหาจริง ๆ การปรับเปล่ียนขอให้ท่ีประชุมรับทราบ  
  ส่วนงบ 8 หมื่น ท่านนายอําเภอได้ แจ้งว่าปัจจุบันอาคารก่ิงกาชาดสร้างเสร็จแล้ว  
  สวยงาม ส่วนอาคารจําหน่ายโอท็อป ตั้งอยู่ ติดถนนเจนจบทิศ ท่านจะเตรียม  
  งบประมาณ 3-4 แสนบาทเพื่อปรับปรุง ท่านได้ฝากเรื่องอาคารห้องสมุด ซ่ึงผมว่า  
  น่าจะปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ อาคารทั้งหมด เช่นทาสีใหม่ท้ังหลัง  เพื่อรองรับกับ  
  อาคารก่ิงกาขาด ศูนย์โอท็อปท่ีกําลังจะปรับปรุง เงิน 85,000 บาทจะนําไป  
  ปรับปรุงเฉพาะรอบนอกอาคารครับ  ส่วนแท่นล้างรถ ท่ีผ่านมาสถานท่ีกําจัดขยะ  
  จะมีท่ีล้างรถ แต่ไม่เป็นกิจจะลักษณะ ล้างกับพื้น เกิดปัญหาการล้างช่วงล่าง  
  ไม่สามารถฉีดล้างได้เท่าท่ีควร  จึงก่อสร้างแท่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ 
  ผู้บริหารจะได้ดูสถานท่ีก่อสร้างอีก ครั้ง ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์      ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มีขอขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านอาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  
ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เรื่องอาคารห้องสมุดเทศบาลท่ีจะมีการ
รองนายกเทศมนตรี          ปรับปรุงเดิมเคยจะใช้เป็นพื้นท่ีของสภาเด็ก ใช้เป็นพื้นทีทํากิจกรรมของเด็ก แต่เมื่อ  
  มีโครงการศูนย์สาธารณสุขเข้ามา จึงเปล่ียนแผนไปใช้เป็นพื้นท่ีห้องสมุดแทน ซ่ึงท่าน  
  สมาชิกก็กังวลในเรื่องน้ําหนักของหนังสือท่ีจะไปกองบนชั้น 2 ของอาคาร หากจะไม่  
  ใช้เป็นห้องสมุด ก็ขอใช้เป็นพื้นท่ีสภาเด็ก ให้เด็ก ๆ ใช้เป็นพื้นท่ีกิจกรรม เด็กๆวัยรุ่น  
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  จะได้มีท่ีทํากิจกรรมร่วมกัน  ขอเรียนช้ีแจงครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์      ขอบคุณท่านรองอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรี  ผมขอหารือ  
ประธานสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร ช่ือน่าจะคงเดิมไว้ โดยเทศบาลไปทําปรับปรุงรอบ ๆ  อาคาร ขอผู้
    รับรองด้วยครับ   มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
    ถ้าไม่มี ผม จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  ญัตติ  เรื่อง  
    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2555 (กรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพัน)   
    กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม    อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2555   (กรณียังมิได้ก่อหน้ี 
    ผูกพัน)  เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอื่นๆ   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล   อย่าพาดพิงบุคคลท่ี  3  มีสมาชิกท่าใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้ครับ  
    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ครับ  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ คณะผู้บริหาร  เพื่อนสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอเรื่องท่ีผู้อํานวยการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา  
    และท่านประธานชุมชนขอความร่วมมือเก่ียวกับการจําหน่ายสินค้า เกินพื้นท่ีผ่อนผัน  
    ท่ีเทศบาลกําหนดให้ ขณะนี้มีผู้จําหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเขียงหมู การทอด หรือ  
    การจําหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ เกรงว่านักเรียนจะได้รับอุบัติเหตุจากการทอด สร้างความ  
    สกปรกในพื้นท่ี โดยพ่อค้า แม่ค้าอ้างว่า คนอ่ืนขายได้ ฉันก็ขายได้ ขอให้เจ้าหน้าท่ี
    ผู้เก่ียวข้องไปแก้ไขให้ด้วย เรื่องท่ี 2 เป็นเรื่องสําคัญมาก ในการประชุมสภาครั้งท่ี
    แล้ว โครงการตามแผนพัฒนา เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
    2556 มี 221 โครงการ สมาชิกตรวจสอบพบยังมีข้อผิดพลาด ซํ้าซ้อน โครงการที่  
    33 กับ 159 ขอให้ตัดโครงการใดโครงการหนึ่งออก ขอให้ทุกกองฝ่ายท่ีมีหน้าท่ี 
    รับผิดชอบเก่ียวกับงบประมาณ ยึดประโยชน์ของพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาล  
    ให้มากท่ีสุด การจัดทํางบประมาณในปีต่อ ๆ ไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้า  
    มามีส่วนร่วม ส่ิงท่ีรับปากกับพี่น้องประชาชนเพื่อการบําบัดทุกข์บํารุงสุข การสร้าง
    ความเจริญรุ่งเรือง ผมเห็นใจผู้บริหารที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานโครงการต่าง ๆ  
    งานก็ล้นมือ ฝ่ายประจําจึงต้องเน้นความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการไม่
    ว่าท่านจะเป็นคนท่ีไหน เมื่อท่านมาอยู่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านคือคนบ้านไผ่  
    ควรจะทําความเจริญรุ่งเรืองให้ท้องถิ่น พี่น้องประชาชนเสียภาษี มาเป็นค่าตอบแทน  
    ให้กับพวกท่าน ต้องทํางานให้เกิดประโยชน์สูง ทํางานให้คุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล  
    ข้อ 6 ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอบคุณท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมสงวน  อินทรกําแหง    ครับ  
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นายสมสงวน  อินทรก าแหง    กราบเรียนท่านประธานสภา  ผมนายสมสงวน  อินทรกําแหง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ผมมีเรื่องท่ีจะขออภิปรายซ่ึงเป็นเรื่องท่ีรับการร้องเรียนมา 
    จากชาวบ้าน ว่า ในช่วงเวลากลางคืน 5-6 ทุ่ม บริเวณปั๊มน้ํามันพีที  มีกลุ่มวัยรุ่นขี่  
    รถมอเตอร์ไซด์  บางครั้งจะใช้เท้าถีบรถมอเตอร์ไซด์คันอ่ืนท่ีสัญจรไปมา  มีการ  
    เตะต่อย บางครั้งใช้มีดไล่ฟัน น่าเสียดายท่ีไม่มีตัวแทนของ สภ.บ้านไผ่เข้าร่วมประชุม
    ในวันนี้  เป็นเรื่องเดือดร้อนมากของประชาชน ขอฝากผ่านสภาแห่งนี้และเจ้าหน้าท่ี
    ผู้เก่ียวข้องประสานไปยังเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายสืบให้มาช่วยดูแลให้ด้วย วัยรุ่นสมัยนี้
    อันตรายมากครับ  เรื่องท่ีสอง ตลาดไนท์ของเรา การจัดดีอยู่แล้ว แต่ผิดเป้าหมาย
    ของเรา  ท่ีกําหนดให้อาหารสําเร็จรูปมาจําหน่ายท่ีตลาดไนท์  ปัจจุบันมีเรื่อง 
    ร้องเรียนมาว่า  มีการนําอาหารมาปิ้งย่าง  เกิดความเดือดร้อน  ผิดเจตนาขอเราท่ี  
    ให้เป็นอาหารปรุงสําเร็จ  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลช่วยไปดูแลท้ังเรื่องกล่ิน ควัน ฝากไว้ด้วย
    ครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอบคุณท่านสมสงวน  อินทรกําแหง  ขอเชิญสมาชิกเขต 3 ครับ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล   นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป์ ครับ  
นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป์  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป์ มีเรื่องท่ี
สมาชิกสภาเทศบาล  ทางชุมชนฝากมา เป็นเรื่องของกองช่าง กองสาธารณสุขฯ  กองช่างเป็นเรื่องของ
    ไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอก ซอย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ได้มาพบดิฉันและได้
    แนะนําให้ไปแจ้งกองช่าง ขณะนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว ฝากขอบคุณไปยัง  
    กองช่าง  ส่วนกองสาธารณสุขฯ  ท่านผู้กํากับดุสิต ได้ซ้ือบ้านอยู่หลังร้านหริ่งไฮ้   
    พบว่าถนนหนทางสะอาดตลอดเวลา  เมื่อมีหญ้าขึ้นรกรุงรัง  ทางกองสาธารณสุขฯ   
    ได้ไปตัดต้นไม้  ทําความสะอาด  ทางท่านผู้กํากับฝากดิฉันมาเรียน  ขอบคุณท่าน  
    นายกเทศมนตรี สมกับวิสัยทัศน์เทศบาลท่ีว่า ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชนเมืองน่าอยู่  
    แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ  ขอบพระคุณค่ะ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอขอบคุณนางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม
ประธานสภาเทศบาล   ของเพื่อนสมาชิกครับ  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร      กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
รองนายกเทศมนตรี   ท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  ได้รับคําร้องจากโรงเรียนบ้านไผพิทยา เก่ียวกับการ  
    ตั้งวางของขาย  ผมจะมอบหมายให้เทศกิจไปดูแล  จัดระเบียบ ว่ารุกลํ้าแนวท่ี 
    กําหนดไว้ หรือไม่ ส่วนข้อ 33 กับ 153 ขอขอบคุณท่านสมาชิก  ผมได้สอบถาม 
    ผู้รับผิดชอบแล้ว ซํ้ากันจริง ๆ แต่ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้าง ส่วนของท่านสมสงวน 
    การมีเหตุการณ์แบบนี้ในเขตเทศบาลของเราเป็นเรื่องไม่ดี ท่ีมีกลุ่มวัยรุ่นไปก่อเหตุ
    รบกวนชาวบ้าน จะได้แจ้งทาง  สภ.บ้านไผ่ทราบต่อไป  ในส่วนของตลาดไนท์  
    คงต้องมีการนัดคณะกรรมการประชุมฯ กันอีกครั้ง  ส่วนคําชมเชยของท่านจิรวดี 
    ขอขอบคุณครับ  
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี  เรื่องเด็กวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซด์  ไปไล่  
ประธานสภาเทศบาล   ฟันกัน เมื่อวานนี้  ผมได้ไปไล่จับ  กลุ่มท่ีหนีเข้าไปในชุมชนของผม  มีปัญหาตั้งแต่  
    หนองน้ําใส หนองแวงไร่ ตอนนี้จับคนฟันได้แล้วอยู่ท่ี สภ.บ้านไผ่ ผมเป็นท่ีปรึกษา
    คณะกรรมการ กต.ตร. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ ตํารวจพญาไผ่ ไปล้อมจับท่ีริมห้วย 
    เป็นเรื่องท่ีมีปัญหาในหลายท้องท่ี จะนําเรียนท่านผู้กํากับรับทราบว่ามีเพื่อนสมาชิก
    อภิปรายในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  ขอให้ดูแล สอดส่อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอใน
    วาระเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านนิวัฒน์ ปล่ังศิริ  แล้วเป็นท่านจําลอง ทศทิศ ครับ  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ      กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  
รองประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  เรื่องท่ีผมจะอภิปรายเป็นเรื่องต่อเนื่อง วันนี้เป็นการ 
    ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี วาระ 2, 3 
    ซ่ึงผ่านสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว  ผมขอเพิ่มเติม ว่า หลังจากมีการรับหลักการใน
    วันท่ี 15 แล้ว ในวันท่ี 16-17 เพื่อนสมาชิกหลายท่าน อยากจะมีรายละเอียดข้อมูล
    ต่าง ๆ ซ่ึงความจริงได้มีการตอบข้อซักถามของคณะผู้บริหารไปแล้ว แต่ข้อมูลใน  
    เชิงลึกท่ีต้องการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการแปรญัตติและลงมติในวาระ 2 ,3 กอง/ฝ่าย
    ท่ีเก่ียวข้องได้มาให้ข้อมูล ปรากฏว่า เป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ แต่บางโครงการไม่
    สามารถช้ีแจงได้ เป็นการจัดทําร่างโดยอิงจากเทศบัญญัติฉบับก่อน ๆ  มีการกรอก
    ข้อมูล ตัวเลขเพิ่มเติม  ส่ิงท่ีผมอยากจะตั้งข้อสังเกต คือ  การเรียกมาสอบถามข้อมูล
    เพิ่มไม่ได้เป็นการจับผิดอะไร เพราะต้องการให้การจัดทํางบประมาณเป็นประโยชน์
    สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ผมขอทําความเข้าใจกับเพื่อนพนักงานทุกกอง ฝ่าย ท่ีมี
    การขอข้อมูลเพิ่ม และขอฝากในการจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 
    2557 ควรจะอิงจากข้อมูลแผนชุมชน  ควรเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท้ัง 3 เขต  
    รวมถึงประธานชุมชนท้ัง 26 ชุมชน มาร่วมจัดทําร่างเทศบัญญัติ จะทําให้เรียบร้อย 
    ไม่ต้องมาสอบถามข้อบกพร่อง ปรับโครงการนั้น โครงการนี้ ประโยชน์สูงสุดก็จะเกิด
    กับชุมชน ขอฝากไว้ด้วยนะครับ  หลังจากเทศบัญญัติงบประมาณผ่านสภาไปแล้ว  
    ก็จะเริ่มบังคับใช้ ขอฝากไว้นะครับ ว่า ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของฝ่ายการเมืองชุดนี้ ท่ีจะ
    ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ ขอให้ข้าราชการทุกกอง/ฝ่าย ทุกท่านต้องกลับไปคิดว่าจะ
    บังคับใช้โครงการให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ผมเช่ือว่า พนักงานเทศบาลหลาย
    ท่านมาอยู่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เกิน 20 ปี เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงเป็นเหมือนบ้าน
    หลังท่ีสองของท่าน ท่านต้องอยู่ ในขณะท่ีฝ่ายการเมืองมาแล้วต้องไป ขอให้ทุกคน
    ทําตามหน้าท่ีท่ีมีอยู่ หน้าท่ีแต่ละกองฝ่าย ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องมาติงกัน  ผู้บริหาร
    ควรเอาเวลาไปวางนโยบาย ไปหาเงินอุดหนุนจากกรม ดีกว่า ไม่ต้องมารองรับเรื่อง
    หลอดไฟ หิน ทราย ขยะ ผมอยากเห็นกอง/ฝ่ายทํางานโดยหน้าท่ี ไม่ต้องมอบหมาย 
    เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลแต่ละครั้งท่ียังมีลักษณะเหมือนเดิม ไม่ต้องมีการ 
    อภิปรายในวาระอ่ืน ๆ    ผมขอฝากนะครับ ตอนนี้บุคลากรเราเยอะ เครื่องไม้  
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    เครื่องมือ  งบประมาณพร้อม  ขอฝากท่านปลัดเทศบาล ณ วันนี้เป็นต้นไป ขอให้มี
    การปลุกขวัญ  กําลังใจไม่จะเป็นพนักงานจ้าง  จ้างเหมาท่ีต้องไปทํางานกับมวลชน  
    เหลียวหลังกับไปดูแล  คนกลุ่มนี้ด้วย ผู้ใหญ่ต้องเสียสละ  อีกเรื่องนะครับ การให้  
    เกียรติฝ่ายการเมืองพอสมควร สมาชิกสภาเทศบาลท้ัง 18 ท่านถือเป็นตัวแทนพี่น้อง
    ประชาชนในเขตเทศบาลถึงแม้จะไม่สามารถให้คุณ ให้โทษฝ่ายประจําได้ แต่ความรัก 
    ความปราณี เห็นใจ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  จะทําให้อยู่กันได้ โดยเฉพาะพิธีเปิด  
    การอบรม  สัมมนาทุกกอง/ฝ่ายควรให้โอกาสฝ่ายการเมืองพบปะช่วงรอพิธีเปิด  
    ขอบคุณครับ  
 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่านกําพล  ขันธ์ขวา    ต่อด้วยเขต 3 นะครับ 
นายก าพล  ขันธ์ขวา     ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายกําพล  ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 2 ขออภิปราย  
    เรื่องท่ี 1  เรื่อง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  
    เพราะจะส้ินปีงบประมาณแล้ว  เรื่องท่ี 2 ศูนย์ ซีพียูโนนสว่าง ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จ
    เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดถนน ห้องน้ํา และขอให้มีการจ้างยามดูแลด้วย เรื่องท่ี 3 
    ท่านประธานโนนสว่างฝากมาว่า  ป้ายของท่านท่ีเอามาซ่อมแซม  ขอให้นําไปติดตั้ง
    คืนด้วย  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอบคุณท่านกําพล  ขันธ์ขวา  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายบุญเหลือ  เร่ืองลือ      ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติ ผมนายบุญเหลือ  เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  เรื่องท่ีผมจะพูด  
    เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับท่านนายกเทศมนตรีโดยเฉพาะ  การประชาสัมพันธ์เงินผู้สูงอายุ 
    ขอให้กองท่ีรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ ประธานชุมชน ผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจ  ผู้ท่ียื่น
    เรื่องมาไม่เข้าใจคิดว่าได้รับภายใน 1-2 เดือน ต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจว่าจะได้รับ
    เมื่อไร เดือนไหน มีหลายคนไม่เข้าใจ ทําให้เกิดความเสียหาย ขอฝากไว้ด้วย อีกเรื่อง 
    สายไฟ สายโทรศัพท์ ท่ีประธานชุมชนบ้านไผ่เก่าฝากมา จากปากทางเข้าโรงเรียน
    เทศบาลหย่อนลงมากลัวจะตกลงไปในน้ําแล้วทําให้เกิดอันตรายแก่เด็ก ผู้สัญจรไปมา  
    เรื่อง ขยายเขตไฟฟ้า ชุมชนสุมนามัย ผมได้คุยกับท่านรองนายกเทศมนตรีหลายครั้ง
    แล้ว  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์     ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ   และแจ้งน้องๆ ทุกคนทราบว่าขณะนี้
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกเขต กําลังสะท้อนปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
    ท่ีสมาชิกได้ลงไปพบ และซักถามผู้บริหารเพื่อจะได้ลงไปพัฒนา เรากําลังประชุมใน
    ระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับ  ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร       กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
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รองนายกเทศมนตรี   ประชุม ตามท่ีท่านสมาชิก ท่านกําพลสอบถามเก่ียวกับซอยก้าวหน้า ผู้รับจ้างได้  
    มาเซ็นต์สัญญาในอาทิตย์นี้แล้ว  ส่วนเรื่องซีพียู ห้องน้ําภายในจะมีอยู่ แต่ทาง 
    หัวหน้าศูนย์ฯอยากได้ห้องน้ําภายนอกอีกห้อง เรื่องเวร-ยามได้มีการพูดคุยกันแล้ว 
    ส่วนไฟฟ้าแสงสว่าง กองช่างได้ดําเนินการต่อให้แล้ว  ส่วนป้ายชุมชนของประธาน
    สุมาลีจะได้กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบไปติดตาม  ส่วนเรื่องของท่านบุญเหลือ  เก่ียวกับ
    ผู้สูงอายุได้มีการอธิบายไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจ ผมจะแจ้งประธานชุมชนให้เข้าใจ
    ช่วงรอยต่อระหว่างปี เพื่อจะได้ประสานผู้สูงอายุในชุมชน  เรื่องสายไฟฟ้าชุมชนบ้าน
    ไผ่เก่า ท่าน ผอ.กองช่างส่งเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ 
    ท่านประธานสมชายไม่ต้องห่วง กําลังจัดหาเสา ได้กันเงินไว้เรียบร้อยแล้ว  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์       ขอบคุณท่านผู้บริหาร  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านจําลอง 
ประธานสภาเทศบาล  ทศทิศ   ครับ 
 
 
นายจ าลอง  ทศทิศ     ขอบคุณครับ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมจําลอง ทศทิศ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรื่องปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเคย 
    ได้แจ้งผู้เก่ียวข้องไปแล้ว เก่ียวกับเรื่องรถเร่ขายของหน้าธนาคารออมสิน เปิดเครื่อง
    เสียงดังมาก ร้านค้าเดือดร้อน เคยได้แจ้งผู้เก่ียวข้องแล้ว แต่ก็เหมือนไฟไหม้ฟาง  
    ดับแล้วติดอีก ไม่ต่อเนื่อง คนท่ีมาค้าขายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี มาจากท่ีอ่ืน  
    กอบโกยผลประโยชน์ แย่งลูกค้าในตลาด เมื่อเข้ามาค้าขาย ไม่ควรจอดรถซ้อนคัน 
    เสียงดังรบกวน ขอฝากผู้เก่ียวข้อง เรื่องท่ี 2  ขอขอบคุณกองช่างท่ีลอกท่อ ขอให้
    ดําเนินการให้ท่ัวพื้นท่ี ทํางานให้เข้มข้น และรักษามาตรฐานต่อไป  เรื่องฝาท่อ  
    กองช่างทําได้ดีมาก  ขอชมเชย  รวดเร็ว  อีกเรื่องเป็นเรื่อง Wireless ท่ีให้บริการ 
    ประชาชน  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์         ขอบคณุท่านจาํลอง  ทศทิศ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านประเสริฐ เอราวัณ   ครับ 
นายประเสริฐ เอราวัณ       ขอบคุณครับ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล   เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  และผู้สังเกตการณ์ทุกท่าน ผมประเสริฐ 
    เอราวัณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
    ในเขต 2 สมาชิกท้ัง 6 คนรู้ดี ผมมีโอกาสลงกับท่านรองนายกเทศมนตรี ในหลาย ๆ 
    พื้นท่ี ในพื้นท่ี กม.14ท้ัง 2 ฝ่ัง ได้พบกับชาวบ้านท่ีเดือดร้อน ซ่ึงความจริงเป็นหน้าท่ี
    ของกองช่างต้องลงพื้นท่ีไปตรวจสอบ ปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
    ผมต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เคยบอกว่า ถ้าชาวบ้านมีปัญหาแล้วไม่ได้รับ
    การดําเนินการ ให้เข้าพบโดยตรงกับรองนายกท่ีรับผิดชอบโดยตรง  เมื่อเช้าวันนี้  
    ผมได้รับการตอบสนองโดยตรงจากท่านรองนายกเทศมนตรี ขอขอบพระคุณมา  
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    ณ ท่ีนี้ เมื่อท่านได้ไปดูปัญหาด้วยตนเองแล้ว ต้องดําเนินการมอบหมายกองช่าง 
    เพราะเป็นการรักษาช่ือเสียงของท่าน  ขอบคุณครับ   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัณ ครับ เป็นปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับ   
ประธานสภาเทศบาล   ช่วยช้ีแจงด้วยครับ  
นายประเสริฐ เอราวัณ       ขออนุญาตครับ ท่านประธานสภาทศบาล  เช่น  ถนนข้างโรงเรียนประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล  แก้ว ถนนหน้าบ้านท่ีเช่ือมชํารุด ถนนหลังบริษัทอดัมส์ตลอดแนว  ไฟหลายจุดท่ีดับ
    แต่ไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซม ครับ    
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ขอฝากท่านประเสริฐ  เอราวัณด้วย  มีหลายโครงการที่ได้เสนอคณะ  
ประธานสภาเทศบาล   ผู้บริหารแล้ว  เพื่อนสมาชิกไม่ได้เป็นผู้บริหาร ต้องดูแลพื้นท่ี บางครั้งเพื่อนสมาชิก
    ไม่ได้ขึ้นมา เพราะไปทํางานในพื้นท่ี ผมขอเรียนให้พี่น้อง ประชาชน และ 
    คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบด้วย  ทุกส่ิงทุกอย่าง สมาชิกสภาเทศบาลจะทํางาน
    ปิดทองหลังพระ  ทุกคนทํางาน หน้าท่ีของสมาชิก คือไปดูแลพื้นท่ี เพื่อนํามาเสนอ
    คณะผู้บริหาร  เรื่อง โครงการเครื่องออกกําลังกาย หลักสิบส่ี เพื่อนสมาชิกทุกคนได้
    กันเงินไว้ให้เรียบร้อยแล้ว  เรียนท่านประธานชุมชนหลักสิบส่ีให้ทราบด้วย  ผมว่า 
    โครงการในชุมชนหลักสิบส่ี จะได้มากกว่าทุกชุมชนท่ีท่านพาไปดู   ข้างวัดป่าชัย  
    วารินทร์ ผมกําลังปรึกษากับท่านนายกอยู่ ถ้าปีนี้ไม่ได้ 2 ล้านกว่า ก็ขอท่อระบายน้ํา 
    2 ข้างก่อน ต้องเร่งดําเนินการก่อนเพราะเดือดร้อนมาก  หน้าบ้านประธานชุมชน 
    บ้านพ่อถวิลข้างวัดป่าชัยวารินทร์  ไม่ใช่ว่าผมไม่อยู่ ผมอยู่ในพื้นท่ี  แต่ผมไม่ได้ขึ้น
    เทศบาล ผมทําอะไร เพื่อนสมาชิกบางคนต้องรับทราบ  โครงการทุกโครงการ ขอให้
    เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในเขต 2 ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมา 2 
    วาระแล้ว เมื่อก่อนมีอะไรบ้าง เดี๋ยวนี้มีอะไร ผมขอฝากท่านประธานชุมชนนะครับ  
    ขอเชิญท่านสมาชิก เขต 3 ท่านฉลอง คําตา ครับ  
นายฉลอง  ค าตา     ท่านประธานสภาทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้ร่วมสังเกตุการณ์ทุกท่าน  ผมนายฉลอง  คําตา  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  
    บ้านไผ่ เขต 3 ขอเรียนถามคณะผู้บริหาร ว่า ตอนนี้งบประมาณจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  
    ยังมีเหลือบ้างหรือไม่ ซ้ือหลอดโซเดียมไฟติดตั้งเริ่มจากจากส่ีแยกโรงพยาบาลไปถึง
    กม.14  อีกจุดจากส่ีแยกโอเปงฮงไปถึงถนนสายเมนบ้านเก้ิง  หน้าวัดเอ่ียมไพบูลย์ 
    เพราะว่าถนนสายเมนบ้านเก้ิงจะเป็นถนนท่ีชาว อบต. ไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองผือ 
    บ้านเป้า มาใช้ถนนเส้นนี้ ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ ถ้ามีงบเพิ่มเข้ามาก็ให้บรรจุใน
    แผนปี 56 ให้ด้วย ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์     ขอบคุณท่านฉลอง คําตา  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านชานล   
นายชานล  ธนระพีโชติ    ธนระพีโชติ  ขอบคุณครับ  กราบเรียนท่านประธานสภาทศบาล คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ประธานชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน ท่านประธาน 
    ผู้สูงอายุ ท่านสุภัทร  ปวีณาภรณ์  ท่านผอ.กองช่าง ผู้ร่วมสังเกต  น้อง ๆ สภาเด็ก 
    ผมขอย้ําในเรื่องงบประมาณต่อเนื่อง  ในวาระท่ี 1 ผ่านงบประมาณวงเงิน  
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    141 ล้านเศษ   โครงการต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ขอฝากผู้บริหารใช้จ่ายงบประมาณด้วย
    ความระมัดระวังขอให้เห็นแก่ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นแก่องค์กร สังคม ประชาชน  
    ท่ีผ่านมาหลาย ๆ โครงการๆได้รับกระแสตอบจากชาวบ้านหลาย ๆ ส่วน หลาย 
    โครงการการใช้จ่ายงบประมาณส้ินเปลืองไม่ต่อเนื่อง ผมขอฝากเรื่องกิจกรรม 5 ส.  
    ว่าเป็นส่ิงสําคัญขององค์กร การจัดระเบียบองค์กร คลิป 1 ตัว กระดาษ 1 แผ่น  
    มีค่ามหาศาล ลองจัดกิจกรรมนี้ จะเห็นความสะอาด ช่วยประหยัด งบประมาณ  
    จะเหลือท่ีสามารถลงชุมชน ขอฝาก และเน้นย้ํา ให้ผู้บริหารส่ังการให้เจ้าหน้าท่ี 
    ปฏิบัติ  ปัญหาต่าง ๆ  ท่ี ฟังมาท้ัง 3 เขต ก็จะเป็นเรื่องเดิม ๆ ไฟฟ้า แสงสว่าง  
    ท่อ น้ํา ผู้บริหารหลาย ๆ ท่านรับทราบ ท่านมีลูกน้อง เครื่องมือ อํานาจในการ  
    ส่ังการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทุกชุมชนจะมีปัญหาคล้าย ๆ กัน  
    ปัญหาเดิม ๆ  ฝากผู้มีอํานาจ หน้าท่ี เมื่อมีการปฏิบัติแล้ว ทุกคนท่ีทํางานล้วนอยาก  
    ได้กําลังใจอยากเห็นการพัฒนา การขับเคล่ือนอําเภอบ้านไผ่  บุลากรในองค์กรต้อง  
    ได้รับการพัฒนาก่อน  เพื่อชาวบ้านจะได้อยู่ดี  มีสุข  ไฟสว่าง  น้ําไหล  ทุกคนอยาก  
    ให้บ้านไผ่เจริญ  ขอฝากให้ทุกท่านคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดกับเทศบาลเมือง  
    บ้านไผ่มากท่ีสุด  อีกเรื่อง ขอฝากกองช่าง ในคุ้มจัดสรรบริเวณหน้าศูนย์วิทยุฯ  
    ถนนชํารุดการเข้าออกบริเวณหัวโค้งลําบาก  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์     ขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านภาคภูมิ  ศรีอุ่น  ครับ  
นายภาคภูมิ  ศรีอุ่น      ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอฝากเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ
สมาชิกสภาเทศบาล   ทางเข้าชุมชนโนนสว่าง ไฟกระพริบเตือนถูกทุบแตก  อีกเรื่องการปฏิบัติหน้าท่ี  
    ของกองสวัสดิการฯ ได้รับการร้องทุกข์ของ   ผู้พิการในชุมชนของผม  ได้รับการ
    ร้องเรียนคําตอบท่ีไม่เหมาะสม  ฝากขอบคุณผู้บริหารในส่วนของศูนย์พีซียูโนนสว่าง 
    ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ยังขาดดิน อุปกรณ์หลาย ๆ อย่าง ยังไม่สามารถ 
    ดําเนินการได้ ขอบคุณครับ  
 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์       ขอบคณุท่านภาคภูมิ  ศรีอุ่น  ศนูย์พีซียู ขอฝากเครื่องออกกําลังกาย 1 ชุด 
ประธานสภาเทศบาล   ใกล้ ๆ  ศูนย์ ถ้ามีงบประมาณควรมีประจําทุกศูนย์ ฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  
    เขต 1  ท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ       ขอบคณุครับ  เรียน ท่านประธานสภาทศบาล ผมนายนิวัฒน์  ปล่ังศิริ   
รองประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครู่มีโทรศัพท์ฝากมา เรื่อง มีหนังสือกรมบังคับคดี  
    ศาลจังหวัดพล  การขายทรัพย์ทอดตลาด  ซ่ึงความจริงน่าจะเป็นเอกสารลับท่ีมีไปถึง
    ผู้เก่ียวข้องส่วนหนึ่ง  เก็บท่ีกรมบังคับคดีส่วนหนึ่ง  แต่เอกสารดังกล่าวมีการติดท่ี
    ทางขึ้น  โต๊ะทํางาน กรณีนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะเป็นเอกสารลับของทาง 
    ราชการ  เป็นเอกสารลงพระปรมาภิไธย ไปติดในท่ีไม่บังควร  ถ้ามีการฟ้องเอา  
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    เรื่องจะเป็นคดีอาญา ยอมความไม่ได้  ควรมีการตีความข้อกฎหมาย มีการเขียน
    ข้อความเพิ่มเติม ว่าเป็นแก็งค์ 18 มงกุฎ ถ้ามองภาพรวม จะเป็นความเสียหายต่อ
    องค์กร ความสามัคคี  ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ  ไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก  
    ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์       ขอบคณุท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร     กราบเรียน ท่านประธานสภาทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้าร่วม  
รองนายกเทศมนตรี   ประชุมผมขอสรุปเป็นเรื่อง  ของท่านประเสริฐ เอราวัณ  ผมได้ออกไปดูพื้นท่ีร่วมกับ  
    ท่านสมาชิกท่านอ่ืน ๆ ของท่านฉลอง คําตา เช็คแล้วไฟ 35 ชุด จากแยกบ้านเก้ิง
    สว่างไสวแน่นอน  ในส่วนของท่านสมาชิก ท่านชานล ผมเห็นด้วย ไม่ใช่แต่ 5 ส 
    ต้องเป็น 6 ส สามัคคี ตามท่ีท่านรองประธานสภาเทศบาลได้กล่าวไว้  ความจริง 5 ส 
    หายไปจากสถานท่ีราชการ ขอฝากกองฝ่าย ท่านปลัดเทศบาล เรื่อง 6 ส ของท่าน
    ภาคภูมิ ได้พูดคุยกับทางกองช่าง ไฟเตือนท่ีถูกกลุ่มวัยรุ่นตีแตก ได้แจ้งผู้รับเหมามา
    ติดตั้งใหม่ อยู่ระหว่างปรับปรุง ส่วนศูนย์ซีพียู เรืองเครื่องออกกําลังกายท่ีท่าน 
    ประธานบอก ผมจะเข้าไปดู ยังขาดอีกหลายจุด  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ ์ตามท่ีจบลงไปนั้นเป็น  ท่าน รองนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถาม  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอในระเบียบ วาระอ่ืน ๆ หรือไม่  ขอเชิญ   ถ้าไม่มี   
  ผมก็ขออนุญาตในนามของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ต้อง 
  ขอขอบพระคุณทางท่านประธานคณะกรรมการชุมชน  ท่ีให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วม 
   สังเกตการณ์  และพร้อมกันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่ีได้เข้ามาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ในโอกาสนี้ผมขอ 
   ปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 2  ประจําปี  2555 

 
เลิกประชุม     ปิดเวลา   12.00 น  
 
 
 
  

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

                                              (ลงช่ือ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวดารารัตน์   ชาตะวราหะ) 
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                     หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
                                              (ลงช่ือ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน) 
                            ปลัดเทศบาล 
 
 
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
 

เมื่อวันท่ี        เดือน    มกราคม     พ.ศ.  2556 
 

 

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

 
 

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

 
 

(ลงช่ือ)               กรรมการ      (ลงช่ือ)          กรรมการ  
           ( นายประเสริฐ  เอราวัน )                     ( นายส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ) 
 
 

 

สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี ้
 

เมื่อวันท่ี         เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2556 
 
 
 

( นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 


