
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  2556 

วันที่    19  กนัยายน  2556  เวลา  10.00   น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

..................................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายจิระบรูณ์ ปัญญารตันวงศ์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายนิวฒัน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
4. นายฉลอง คําตา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
5. นายพรพรหม จันทร์เจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
6. นายส่งศกัดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางพัชรา ศิริศกัด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายพิริน ตุละรตั สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายภาคภมิู ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายคําพนัธ์ สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายกําพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายนพรจุ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายประสิทธิ ์ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชมุ 
1. นายชาญชยั อมรเดชสุริยา รองนายกเทศมนตรี   
2. นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี 
3. นายไสว จิตรดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชมุชนศาลเจ้า 
2. นายสุภัทร ปวีณาภรณ ์ อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 



3. นายดนยั โตธรรม ประชาชนทั่วไป 
4. นายประหยัด เหล่าสมภพสขุ ประชาชนทั่วไป 
5. นางอาภรณ์   รพีเลิศรังสิกลุ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
6. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
7. นางจิตโสภิณ เคนจนัทึก  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
8. นายชวดล ศุภรตันชาติ ประธานชมุชนห้วยทราย 
9. นายทองแดง ธรรมีภักดี ประธานชมุชนหลักสิบส่ี 
10. ด.ต.บัวลี นันกาสี ประธานชมุชนประปา 
11. นางสุมาลี  แถสูงเนิน ประธานชมุชนโนนสว่าง 
12. นายสมชาย  ช่ืนบาน ประธานชมุชนสุมนามัย 
13. นายอินทชั เสนีย์วาสน์ ข้าราชการบํานาญ 
14. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
15. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั 
16. น.ส.ดาวรรณ ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
17. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อํานวยกองสวัสดิการสังคม 
18. นายจีระศกัด์ิ แก่นดู ่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
19. นางศิริวรรณ    ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
20. นางฉวีวรรณ  นริสศิริกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
21. นายศักด์ิสิทธิ ์  ปิ่นคํา ผู้อํานวยการกองช่าง 
22. ร.ต.ต.ชัยฤทธิ ์  พลล้ํา รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ 
23. นายจํานงค์  โฉมสนัเทียะ ประธานชมุชนโนนสวรรค์ 
24. นางสมศรี  จ้อยสอดดง ประธานชมุชนยิ่งยง 
25. นายวิรตัดา เช้ือบัณฑิต ประธานชมุชนบ้านไผ่เก่า 
26. นายสุวัฒน์ สุทธ ิ รองปลัดเทศบาล 
27. นายเฉลิมเกียรติ  อุปจนัทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ 
28. นายสนธิ  ชัดไธสง ประธานชมุชนสมประสงค์ 
29. นายบุญเกิด  ศรีลา ประธานชมุชนตลาด 1,2,3 
30. นายธวัช  จันทร์เจริญ ประชาชนทั่วไป 
31. จ่าเอกกกมล  สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
32. นายทองสุข  เหง่าศรี ประธานชมุชนแสงทองฯ 
33. นายอํานาจ  เกษศรีไพร ศึกษานิเทศน์ 
34. น.ส.เกษชฎา  โภคาพานิชย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมลู 
35. น.ส.จารมุาศ  เสนาสนิท เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
36. นางสุกัญญา  มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายอาํนวยการ 
37. นายอาทิตย์  ประวนัโน บุคลากร 



38. น.ส.วรรณภา  วงษ์จนัลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ 
39. นางอุทัยวรรณ์  ช่ืนกมล พนักงานจ้างเหมา 
40. นางละมลุ  ราชเข่ง พนักงานจ้างเหมา 
41. นางเจนระวี  ประจนัตะเสน พนักงานจ้างเหมา 
42. นางพิสมยั  ลามพัฒน์ พนักงานจ้างเหมา  
43. นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
44. นายจนัทร์  ฤทธิ์คํา ลูกจ้างประจํา 
45. นางประนอม  ภิรมย์กิจ ลูกจ้างประจํา 
46. น.ส.พทัธ์ธีรา  สนธิวฒัน์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
47. จ่าเอกสายันต์  นรสาร หัวหน้างานเทศกิจ 
48. น.ส.พัชรินทร์  โพธิราช เจ้าพนกังานธรุการ 
49. นางภัทรภร  สุวรรณสม เจ้าพนกังานธรุการ 
50. จ.อ.วรวิทย์  ภาณวัตร เจ้าพนกังานป้องกนัฯ 
51. นายเฉลิมกรุง  แสนตรง พนักงานขับรถยนต์ 
52. น.ส.ลัดดาวัลย์  ความหมัน่ นักวิชาการเงินและบัญชี 
53. นายธนายุทธ  โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ 
54. น.ส.ยุวนิต  เพิ่มยินดี นักวิชาการศึกษา 
55. นางเล็กนภา  พรมมาซุย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
56. น.ส.วรินทร  ลิมสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี 
57. น.ส.ทัศนีวรรณ  ลิมสุววรรณ เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ 
58. นายวรวุฒิ  รัตน์อัน นิติกร  
     เมื่อได้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญ 
    ประธานสภาเทศบาลจุดธปู เทียน บูชาพระรตันตรัย เสร็จแล้วกล่าวเปดิ 
    ประชุม   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์       สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     และท่านผู้มีเกียรติทกุท่าน วันนี้เปน็การเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่       
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ระจาํป ี 2556 ขณะนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว   
    ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมใคร่ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่าน 
    ประกาศจังหวัดขอนแก่น  ขอเชิญครับ 
นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน     ประกาศจังหวัดขอนแก่น 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง  เรียกประชมุสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   
          ประจาํปี 2556 

                 ด้วยประธานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ย่ืนหนังสือขอเปิดประชุม 
   สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2556  เนื่องจาก 

มีความจําเป็นเร่งด่วน  เพื่อนําญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณ 



รายจ่ายเพิ่มเติม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  เสนอรับความ 
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   

               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ 
    เทศบาล พ.ศ. 2496  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจําปี  พ.ศ.2556  ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  
2556  เป็นตน้ไป  มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน  15  วัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    4    กันยายน  พ.ศ. 2556 
                          (ลงชื่อ)  วินัย   สิทธิมณฑล 
                                                                          (นายวินัย  สิทธิมณฑล) 
                                                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ปฏิบัติราชการแทน 
                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ที่จบไปแล้วนั้นเปน็ประกาศจังหวัดขอนแก่น      
ประธานสภาเทศบาล         เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยวิสามัญ  สมยัที ่ 1  
   ประจําป ี พ.ศ. 2556  นะครับ   
    ก่อนทีจ่ะดําเนินการตามระเบียบการประชุม ในนามสภา 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอขอบคุณ 
   ท่านอินทัช เสนีย์วาสน์  อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตัวแทนท่าน  
   ส.ส.เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย ท่าน ร.ต.ต.ชัยฤทธิ์  พลล้ํา รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ 
   ท่านสุภทัร  ปวีณาภรณ์ อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ให้เกียรติ 
   มาร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ต่อไปผมจะดาํเนิน 
   ตามระเบียบการประชุมนะครับ 
ระเบียบวาระที่  1     เรื่อง  ท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารตันวงศ ์ วันนี้มีเรื่องทีจ่ะแจ้งให้ทราบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล           ในนามสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
    เทศบาล และประชาชนชาวบ้านไผ่ ขอขอบคุณท่าน ส.ส.เรืองเดช   

สุพรรณฝ่าย ที่ผลักดันงบประมาณพัฒนาเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
โครงการทีท่่าน ส.ส.เรืองเดช ได้จัดงบประมาณให้พี่น้องในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่มี 4 โครงการโครงการก่อสร้างถนนแจ้งสนิท ช่วงที่ 2 – สามแยก
โรงเรียนกรณุาศึกษา งบประมาณ 10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 งบประมาณ    24 ล้านบาท ท่านเล็งเห็นการศึกษาเปน็
ส่ิงสําคัญของพี่น้องชาวบ้านไผ่สู่ยุค AEC 



1. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 4 สนาม 
1. โรงเรียนวัดจนัทรประสิทธิ ์
2. โรงเรียนบ้านเกิ้ง  
3. ศูนย์สุขภาพชมุชนโนนสว่าง 
4. โรงเรียนเทศบาล 1  

  รวมงบประมาณท้ังสิ้น 7,992,000.-  บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพนั 
  บาทถ้วน)         
    4. ท่านได้เสนอเรื่องกบัสํานกังานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น  
  เพื่อให้มาเปิดสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ เพื่อให้ 
  พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ไม่ต้องเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น  
  จะเปิดดําเนินการต้นปี 2557 สํานักงานตั้งอยู่ส่ีแยกบ้านเกิ้ง 
มติทีป่ระชมุ    --รับทราบ--        

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  ญัตติที่  20 /2556 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบร่าง 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที ่1  ประจําปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.2556  (กองวิชาการและแผนงาน)            
    - วาระที่ 1  ขั้นรับหลกัการ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ท่านลิขิต กสิกิจวรกุล  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล                
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คุณสุภัทร  ปวีณาภรณ์  
นายกเทศมนตรี  อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คุณอินทัช  เสนีย์วาสน์  อดีต  
  ผอ.กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ  คุณอุเทน  พลขันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ร.ต.ต.ชัยฤทธิ ์ พลล้ํา รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  ผู้ทรงเกียรติ  ประธานชมุชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน 
     แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบบัที ่1 
    ประจําป ี2556 ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้พิจารณาอนมุติั 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2556 ไปแล้วนัน้ 
    บัดนี้ ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจาํเปน็ต้อง 
   ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมขึ้น  เนื่องจากมีรายรบับางประเภทเพิ่ม 
   มากข้ึน  ประกอบกบัเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้น 

   ของประมาณการรายรบั  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,764,018.84  บาท   
   (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมืน่สี่พันสิบแปดบาทแปดสิบสีส่ตางค์) 
   ทําให้ความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1   
   เป็นเงินทั้งสิ้น  8,089,430  บาท  (แปดล้านแปดหมืน่เก้าพันสี่ร้อย 
   สามสิบบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ 
   โดยงบประมาณฉบับดังกล่าวแยกตามกองดังนี้ 



1. สํานักปลัดเทศบาล จํานวนทั้งสิ้น  20 โครงการ  รวมเป็นเงิน 
3,134,200.-  บาท (สามล้านหนึง่แสนสามหมืน่สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
2. กองคลัง  จํานวนทั้งสิ้น  2  โครงการ รวมเปน็เงิน 322,500.-  บาท 
(สามแสนสองหมื่นสองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
3. กองการศึกษา  จํานวน  1  โครงการ  รวมเปน็เงิน  1,800,000.- บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
4. กองช่าง   จํานวนทั้งสิ้น  3  โครงกร  รวมเปน็เงิน  2,392,000.- บาท 
(สองล้านสามแสนเก้าหมืน่สองพันบาทถ้วน) 
5. กองสวัสดิการสังคม  จํานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน  300,000.- บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 
6. งบกลาง  รวมเปน็เงิน  140,730.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมืน่ 
เจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
รวมเปน็เงินทั้งสิ้น  8,089,430.-   บาท  (แปดล้านแปดหมื่นเก้าพัน 
สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ที่จบไปแล้วนัน้ เป็นคําแถลงงบประมาณรายจ่ายประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล            งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พุทธศกัราช 
   2556  ของท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล  และเนื่องจาก 
   เอกสารเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย เพิม่เติม  ฉบบัที่ 1  มีจํานวน   
   30 หน้า ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาที่ละหน้า  หน้าที่ 2   
   บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่  1   
   ประจําปงีบประมาณ พุทธศักราช  2556  งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน   
   8,089,430  บาท  (แปดล้านแปดหมืน่เก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

   หน้าที ่3 ถึง 4  เปน็รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  จําแนกเปน็  
   6 แผนงาน ได้แก่   

1. แผนงานบริหารทั่วไป จํานวนทั้งสิ้น  20 โครงการ  รวมเปน็เงิน   
   3,456,700.- บาท ( สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )   

2. แผนงานการศึกษา  จํานวนทั้งสิ้น 2 โครงการ รวมเปน็เงิน  
   1,800,000.- บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

    3.  แผนงานเคหะและชุมชน  จํานวนทั้งสิ้น  1  โครงการ รวมเป็นเงิน 
    99,000.-  บาท (เก้าหมืน่เก้าพนับาทถ้วน)   

    4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ  
   รวมเปน็เงิน 300,000.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน)   

    5.  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา จํานวนทั้งสิ้น  3  โครงการ  
   รวมเปน็เงิน  2,293,000.- บาท  (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพัน 
   บาทถ้วน) 



    6.  แผนงานงบกลาง จํานวน  140,730.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมืน่ 
   เจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
    ต่อไปหน้า 5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 
   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2556 

    ต่อไปหน้า 6 ถึง 9  รายงานประมาณการรายรบังบประมาณ 
   รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบบัที ่1  ประจําปงีบประมาณ  พทุธศักราช  2556   
   มาจากหมวดภาษีอากร  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต   
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงินอุดหนุน 
   ทั่วไป  รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น  8,764,018.84  บาท   
   (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมืน่สี่พันสิบแปดบาทแปดสิบสีส่ตางค์)   
   โดยเปน็การตั้งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจําป ี 2556   
   เป็นเงินทั้งสิ้น  8,089,430  บาท  (แปดล้านแปดหมืน่เก้าพันสี่ร้อย 
   สามสิบบาทถ้วน)     
นายสมสงวน  อินทรกําแหง   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเพื่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่านครบั ผมอยากจะเรียนถาม 
  หน้าที ่6 ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนสิ่งปฏิกูล ที่เราประมาณการไว้ 55,000.-  บาท   
  รับจริงระหว่างปีไม่มีเลย ไม่ทราบว่าเทศบาลเราไม่มีรถขนสิ่งปฏิกูลสักคันเลย 
  หรืออย่างไรครับ ถึงไม่มีรายรับเข้ามาเลย มีแต่ประมาณการทิ้งไว้เฉย ๆ  
  นะครบั ขอบคุณมากครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ   ขอเชิญท่านส่งศักด์ิ   
ประธานสภาเทศบาล  เกียรติปกรณ์ ครับ  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้กํากับการสถานีตํารวจภธูรบ้านไผ่ ท่าน ร.ต.ต.ชัยฤทธิ์   พลล้ํา   
  รอง สวป.สภ.บ้านไผ่  พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้ร่วม 
  สังเกตการณ์ทุกท่านครับ ในหน้าที่ 7 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ข้อที่ 3  
  หมวดค่าเช่าที่ดิน ก็จะว่างตลอดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2555 – 2556 แต่ก่อนที่ดินที ่
  หนองนางขวญัเรามีไว้ เคยประกาศให้เช่าที่ดินอะไรต่าง ๆ หรือปรากฏไม่มี 
  คนเช่า รายรบัเราจึงไม่มี ผมอยากจะขอคําช้ีแจงสักนิดหนึง่ครบั ขอบคุณครบั 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ครบั ขอเชิญคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  ตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครบั  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ หน้าที ่6 ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนสิ่ง 
นายกเทศมนตรี  ปฏิกูลนัน้ ตั้งแต่ตั้งเทศบาลเมืองบ้านไผ่มา เทศบาลกไ็ม่เคยจัดซื้อรถเกบ็ขน 
  ส่ิงปฏิกูล ที่ผ่านมาเรากป็ระกาศให้เอกชนประมูลในการเกบ็ขนสิ่งปฏิกูล  
  หน้าที ่7 หมวดค่าเช่าที่ดิน เดิมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่เคยทําเรื่องให้เช่าที่ดิน  
  แต่การให้เช่าจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาํหนดราคาค่าเช่า  



  ในปี 2546 ตามระเบียบไม่ได้ตั้งไว้ จึงนําเข้าไปรวมกับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณนายกเทศมนตรีทีต่อบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกครบั  
ประธานสภาเทศบาล    ต่อไปหน้าที่ 10 ถึง 12  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั 

  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ฉบบัที ่1  ประจําปงีบประมาณ   
  พุทธศกัราช 2556   

    ต่อไปหน้าที่ 13  ถึง  22  รายงานประมาณการรายจ่าย 
  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ฉบบัที ่1  ประจําปงีบประมาณ    
  พุทธศกัราช 2556   

    ต่อไปหน้าที่ 23 ถึง  26  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  (เพิ่มเติม)  ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ   
  พุทธศกัราช 2556  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  งบประมาณ  3,134,200.-บาท  (สามล้านหนึง่แสนสามหมืน่สี่พัน 
  สองร้อยบาทถ้วน)  
    ต่อไปหน้าที่ 26  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  (เพิ่มเติม)  ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ   
  พุทธศกัราช 2556  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลงั   
  งบประมาณ  322,500.-บาท  (สามแสนสองหมืน่สองพันห้าร้อย 
  บาทถ้วน)  
    ต่อไปหน้าที่ 27  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม)  ฉบบัที่ 1  ประจําปีงบประมาณ   
  พุทธศกัราช  2556  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั 
  การศึกษา งบประมาณ  1,800,000.- บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  หน้า 27 แผนงานการศึกษา    
รองประธานสภาเทศบาล ว่าด้วยครุภณัฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน  
  6 ชุด ๆ ละ 3 แสนบาท  งบประมาณ 1,800,000.-  บาท ครบั กต็้อง 
  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้ความสําคัญ 
  เกี่ยวกบัเรื่องสุขภาพ พลานามัย ของพี่น้องในชุมชน โดยการจดัซื้อเพิ่มเติม 
  อีกทั้งหมด 6 ชุด ตามรายละเอียดที่แจ้งมาในเอกสารนะครับ คิดว่า 6 ชุด  
  ตามที่เราประชุมกันในส่วนของก่อนที่จะทําร่างเทศบญัญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเพิ่มเติม 3 ชุดแรกจะไปลงที่ชุมชนหนองลุมพกุ ชุดที่ 2 น่าจะลงไปที ่
  ชุมชนประปา ชุดที่ 3 ชุมชนยิ่งยง ในส่วนของเขต 1 ก็รบัทราบไว้ 3 ชุด  
  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารด้วยนะครบั แต่สําหรับอีก 3 ชุด ไม่ทราบว่าจะลง 
  เขต 2 หรือเขต 3 ให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายและบนัทึกไว้ในรายงานการ 
  ประชมุด้วยครับ ขอบคุณมากครับ   
 



นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ให้บันทึกในรายงานการประชุมด้วย 
ประธานสภาเทศบาล   นะครบัว่าเครือ่งออกกําลังกายจะลงที่จดุใดบ้าง ก็ระบุสถานที่ไว้เลยให้ 
   ชัดเจน มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านชานล  ธนระพีโชติ  
   ครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ ท่านตัวแทน สภ.บ้านไผ่ ร.ต.ต.ชัยฤทธิ ์ พลล้ํา รอง สวป. 
  สภ.บ้านไผ่ ท่านสุภัทร  ปวีณาภรณ์  อดีตประธานสภาเทศบาล ท่าน 
  ผอ.กอง/ฝ่ายทุกท่าน ท่านประธานชมุชนทั้ง 26 ชุมชน ด้วยโครงการที่จะ 
  จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเปน็โครงการที่ผมว่าดี เหน็ด้วยอย่างมากครับ  
  ด้วยงบประมาณที่เราตั้งไว้ 1,800,000.-  บาท  เท่าที่ผ่านมาเครือ่งออก 
  กําลังกายที่เราจัดซื้อไปก่อนหน้านี้ต้องรบกวนหลาย ๆ ท่านว่า อุปกรณ์ที่เรา 
  ไปตั้งแล้ว ผมอยากจะเสริมนิดหนึง่ว่าเราสามารถถ้าเราสามารถที่จะจัดเรื่อง 
  ของงบประมาณเพิ่มเติม เราน่าจะมีหลังคาคลุมนิดหนึง่เพราะชุดออก 
  กําลังกายหลาย ๆ ชุดตากฝน ถ้าเปน็ช่วงหน้าแดดก็แดดจัด ลองไปโยกด ู
  นะครบั น๊อตเป็นสนิม ถ้าเรามีการจัดงบประมาณเพิม่เติมในส่วนนี้กจ็ะ save  
  และสามารถที่จะใช้เครื่องออกกําลังกายได้ระยะยาวข้ึน ต้องรบกวนนะครับ 
  ว่า ลองให้กองช่างสํารวจจดุที่เราไปตั้งเครื่องออกกําลังกายไว้แล้ว อุปกรณ์ 
  ออกกําลังกายบางส่วนมนัเริ่มจะใช้งานไม่ได้ ด้วยงบประมาณที่เราตั้งไว้สงู 
  ขนาดนี้ เราน่าจะมีงบซ่อมแซมบํารุงด้วย ต้องฝากคณะผู้บริหารและเพื่อน 
  สมาชิกลองพิจารณาดใูนส่วนนี้นะครบั เพราะการจะใช้งานได้นานต้องมีการ 
  บํารุงรักษาตลอด ไม่ใช่ตั้งแล้วตั้งเลย ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของชุมชน 
  ทุกท่านได้ใช้งานในระยะยาวข้ึน ขอบคุณมากครบั 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั ขอเชิญท่านบญุเหลือ  
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องลือ ครับ    
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู ้
สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน ผมขอฝากผ่านไปยงัท่าน 
  ประธานสภา เครื่องออกกําลังกาย 6 ชุด ที่ว่าจะลงเขตไหนบ้าง เขต 1  
  เอาไป 3 ชุดแล้วนะครบั แต่เขต 3 ก็ยังมีความต้องการอยู่นะครับ ขอมา 
  ตั้งนานแล้วคือชุมชนสุมนามัย ถ้าผมไม่เสนอก็จะไม่ได้ ผมก็เสนอตาม  
  แต่ส่วนที่สําคัญหลายชุมชนที่ยงัไม่มี ขอให้คณะผู้บริหารและประธาน 
  ชุมชน ขอความจําเป็นให้ลงชุมชนของท่านกไ็ด้ แต่ในนามผมสมาชิก 
  เขต 3 ชุมชนสุมนามยัขอมานานแล้ว ขอบคุณมากครบั 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรือ่งลือ ครับเรือ่งเครื่องออกกําลัง
ประธานสภาเทศบาล  กาย ทางสมาชิกทุกท่านสอบถามทุกเขตนะครบั เขตไหนทีม่ีความ 
  ต้องการมาก มีความจําเปน็ เขตไหนที่มีสถานทีก่็จะช่วยกันพิจารณา 



  จัดสรรงบประมาณให้ ไม่ต้องห่วงนะครบั ประธานชุมชนท่านใดที่ต้องการ 
  เครื่องออกกําลังกายให้ทําหนังสือมาขอยังคณะผู้บริหารนะครับ  
  ปีหน้าก็จะจัดทํางบประมาณให้นะครับ  เพื่อให้ครบทั้ง 26 ชุมชน ท่าน 
  ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องงบประมาณทั้งสมาชิกและคณะผู้บริหารจะดแูล 
  ให้เต็มที่ ขอให้มีสถานที่เท่านั้นนะครบั ขอฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับ  
  ขอเชิญท่านคําพันธ์   สีดอนซ้าย ครบั  
นายคําพันธ์  สีดอนซ้าย    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน สําหรบัเครื่องออก 
  กําลังกายที่คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณซื้อ เพื่ออํานวยความ 
  สะดวกในการออกกําลังกายให้กับหลาย ๆ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 
  บ้านไผ่ของเรานะครบั เท่าที่ดูแล้วกมี็ 6 ชุดนะครบั เพือ่ให้เกิดความเป็น 
  ธรรมนะครบั ผมขอเสนอว่าให้ลงเขตละ 2 ชุด เพราะว่าดูแล้วเขต 1 
  นําไป 3 ก็เหลือแค่ 3 ชุด ทําให้ทางเขต 2 และเขต 3 ต้องแบ่งกันคนละ 
  ชุดครึ่งนะครบั แต่เขต 2 เท่าที่สํารวจดูแล้ว มีชุมชนห้วยทรายที่ยงัขาด 
  เครื่องออกกําลังกาย เพราะว่าดูแล้วสถานที่ก็พร้อม และชุมชนสมหวัง- 
  สังวาลย์ ครบั ขอเป็น 2 ชุดครับ ขอบคุณครับ    
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านคําพันธ์  สีดอนซ้าย ครบั ขอเชิญท่านนพดล 
ประธานสภาเทศบาล   พลภูเขียว ครับ  
นายนพดล  พลภูเขียว    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู ้
สมาชิกสภาเทศบาล  ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน ผมขอเสนอเพิ่มเติมทีท่่าน 
  สมาชิกหลาย ๆ ท่านพูดไปเกี่ยวกบัเครื่องออกกําลังกาย สําหรบัชุมชนใน 
  เขต 3 ของเรา มี 10 ชุมชนก็ยังเหลืออีกหลายชุมชนทีย่ังไม่มี แต่ในส่วน 
  ที่มีแล้วก็ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ผมดูแล้วนะครับ อย่างทีส่วน 
  เฉลิมพระเกียรติของโซนบ้านเกิ้ง สระสวรรค์  รู้สึกว่าชํารุดไปมากกว่า 
  ครึ่ง ไปดูได้เลยพวกเบาะและอะไรไม่มีเลย แม้แต่ไฟแสงสว่างรอบบริเวณ 
  สวนเฉลิมพระเกียรติ ตอนกลางคืนไม่มี มืดนะครับ ดังนั้นผมอยากฝาก 
  ไปทางประธานสภาให้คณะผู้บริหารได้ตรวจตรา งานทีเ่ราได้วางไปแล้ว  
  ว่าสภาพมันยงัใช้ได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าทําต่อไป ๆ ที่ทําไปแล้วมันชํารุด มันใช้ 
  ไม่ได้ กไ็ม่มีประโยชน์นะครบั ดังนั้นผมจึงอยากฝากไว้ในส่วนนี้ก็แล้วกัน  
  ขอให้ช่วยไปตรวจตราดบู้าง ขอบคุณครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านนพดล  พลภูเขียว ครบั ขอเชิญท่านส่งศักดิ์   
ประธานสภาเทศบาล  เกียรติปกรณ์ ครับ  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน ตามทีท่่านนพดล ได้พูดไว้  
  ผมไปเหน็ก็เปน็ความจริง ในส่วนที่เรามีอยู่แล้วแต่ขาดการบํารุงรักษา  



  อันนี้กแ็สดงว่าท่านได้รบัแล้ว แต่เขตทีย่งัไม่เคยได้เลย ขออนุญาตเอ่ยนาม 
  ท่านคําพนัธ์  ที่บอกว่าชุมชนละ 2 ชุด ผมก็มีความคิดเห็นว่า เขต 1 ผมขอ  
  3 นะครบั เขต 2 เอาไป 2  เขต 3  ได้ถนน 2 ล้านกว่า เขตตัวเองเกิดชํารุด แล้ว 
  ชุมชนทีย่ังไม่ได้เลยล่ะครับ ที่ยังไม่เคยเหน็เครื่องออกกําลังกายเลย ทั้ง  

3 ชุมชนที่เอ่ยมาเปน็ชุมชนที่ใหญ่ยังไม่เคยเห็นเครื่องออกกําลังกายเลย  
สถานทีเ่ตรียมไว้ให้พร้อมแล้ว จึงอยากจะฝากเรียนประธานสภาผ่านไปยัง 
คณะผู้บริหารได้โปรดพิจารณา และพีน่้องประชาชนในเขตทกุคนเปน็ผู้ใช้ เป็น 
ผู้บํารุงรักษาเทศบาลเปน็ผู้สนับสนุน ก็อยากจะให้ช่วยกันทํานบุํารงุ ทุกวนันี้ก็
หลาย ๆ อย่างเช่น ชุมชนโนนสว่างก็ชํารดุ และอีกหลาย ๆ ที่ออกสาํรวจจุด
บริการให้ทั่วถึง ก็ขอชี้แจงชุมชน และอีกอย่างเมื่อก่อนผมเคยอาศัยอยู่ในเขต
ชุมชนบ้านเกิ้ง ไม่ทราบว่า เครื่องออกกําลังกายชุดใหญ่ที่อยู่โรงเรียนหลังจาก
ก่อสร้างหอประชุมแล้ว เดี๋ยวนี้ย้ายออกไปอยูที่่ไหน มีใครดูแลบํารงุรักษา
อย่างไรบ้าง ผมก็อยากจะขอให้ตรวจสอบ จะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครบั   

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ครบั ขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    นิวัฒน์  ปล่ังศิริ รองประธานสภา ครับ  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิก 
รองประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน ด้วยความเคารพเพือ่น 
  สมาชิกทีไ่ด้อภิปรายเกีย่วกบังบประมาณ 1,800,000  บาท สําหรบั  
  เครื่องออกกําลังกาย ก็ด้วยความปรารถนาดีของท่านสมาชิกทัง้ 3  เขต  

และเมื่อสักครู่ทางเพื่อนสมาชิอภิปรายมาก็ลงตัวพอดี ที่ผมได้เรียนเบื้องต้นว่า 
เขต 1 เปน็ของชุมชนประปา ชุมชนหนองลุมพุก ชุมชนยิ่งยง ส่วนของท่านคํา
พันธ์  สีดอนซ้าย บอกว่า จะลงห้วยทรายและสมหวงัสังวาลย์ รวมเปน็ 5 ชุด 
ส่วนของท่านบุญเหลือ  เรือ่งลือ เขต 3 ก็ขอลงที่ชุมชนสุมนามัย เพราะฉะนัน้ 6 
ตัวก็เป็นข้อตกลงทีม่ีมาก่อนที่จะนําเข้าสภารับความเหน็ชอบ ครบั ขอบคุณ
มากครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ  เรื่องเครื่องออกกาํลังกาย 
ประธานสภาเทศบาล    ทางคณะผู้บริหารและสมาชิกได้หารือกนัก่อนที่ลงเปน็เอกสารบนัทึก 
  รายงานการประชุมนะครบั ผมก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกด้วยว่า ชุมชนไหนที ่

ยังขาดอยู่ก็ให้ทําเรื่องถึงคณะผู้บริหาร หาสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าคณะ
ผู้บริหารยงัมีเงินงบประมาณปี 2557 กจ็ะรีบดําเนินการให้กับทางชมุชนที่มี
ความต้องการ ขอฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครบั ช่วยไปตรวจสอบดใูห้เรียบร้อย 
การประชุมงบเพิ่มเติมทางสมาชิกกบัคณะผู้บริหารได้หารือกนัเรียบร้อยแล้วนะ
ครับ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาเมืองบ้านไผ่ของเรานะครับ  
ขอเชิญท่านจาํลอง  ทศทิศ ครับ 
 



นายจําลอง  ทศทิศ     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน จริง ๆ แล้วก็เถียงกนัมา 
  นานเรื่องเครือ่งออกกําลังกายว่า เขตโน้นได้เท่านี้ เขตนี้ได้เท่านัน้ จริง ๆ  

แล้วตอนนี้ปญัหาไม่ได้อยูที่่ว่าเราซ้ือลงตรงไหน  ตรงไหนทีไ่ด้รบัผลประโยชน์
มาก ถือว่า 26 ชุมชนเปน็ความรบัผิดชอบของทางเทศบาล ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ 
การบํารุงรักษา เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่า 
การบํารงุรักษามันสมควรทีจ่ะต้องมีแม่งานซักแม่งานหนึ่ง ทีร่ับเรื่องในการ
บํารุงรักษา ตอนนี้ประชาชนที่เครื่องออกกําลังกายชาํรุด ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อกบั
ใคร และไม่มีใครที่จะรบัผิดชอบแม่งานตรงนั้นจริง ๆ เลย เพราะฉะนั้นผมขอ
ฝากไปเลยนะครับ ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารไปเลยว่า เรา
ต้องตั้งแม่งานมารับผิดชอบการบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกายโดยตรงนะ
ครับ เพื่อทางชุมชนหรือผู้ทีไ่ปใช้จะได้แจ้งโดยตรงว่า ชุมชนนี้ชํารุด ชุมชนนี้
ช้ินส่วนหาย ชุมชนนี้โดนขโมยน๊อตหรือหลาย ๆ อย่าง ทุกวนันี้มันขโมยหมด
ครับ เพราะฉะนั้น ขอฝากไว้ด้วยว่า ถ้าเราซื้อ ๆ ได้แต่เราขาดการบํารุงรักษาที่
ชัดเจน ดังนั้นจึงขอฝากท่านประธานสภาไปยงัผู้บริหารว่า ตรงนี้ต้องมี
หน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน แล้วแจ้งไปยังหน่วยงานว่าเครื่องออกกาํลังกาย
ของท่านชํารดุ แจ้งได้ทีห่น่วยนี้ แล้วถ้าหน่วยนี้ไม่รบัผิดชอบ ตรงนัน้ ค่อยมาว่า
กันอีกที ขอบคุณครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านจําลอง  ทศทิศ ครบั เปน็ความคิดที่ดีมาก ๆ เลย
ประธานสภาเทศบาล  นะครบั เรื่องการบํารุงรักษา เพราะว่าขาดการดูแลไม่รู้ว่าประธานชุมชน 

จะไปแจ้งกับใคร ก็ฝากกบัคณะผู้บริหารช่วยเปน็ศนูย์กลางให้ด้วยครับ ขอเชิญ
ท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ เมื่อสักครู่ทีท่่านจําลอง  ทศทิศ  
รองประธานสภาเทศบาล อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ อยากจะให้ท่านเวลารายงานการประชุม ไม่อยากให้ 
  มีข้อความคําว่าโต้เถียง เพราะว่ามนัเปน็ข้อตกลง ขอฝากท่านไว้แค่นี้ 
  ครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ นีไ่ม่ใช่เป็นการโต้เถียงนะครบัเป็นการหารือ ทางสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  กับคณะผู้บริหารได้คยุกนัเรียบร้อยแล้วนะครบั แสดงความคิดเหน็เท่า 

นั้นเอง เราก็หารือกันใหม่ว่าเราจะพฒันากันอย่างไร ทกุคนกเ็ปน็พี่น้องกันครับ
เพื่อนสมาชิก น้ําไหล ไฟสว่าง ทางดีครับ เข้ามาแล้วเราต้องบริการพี่น้อง 
อยากจะทําให้พร้อม ๆ กันทั้ง 26 ชุมชน แต่งบลงทนุเรามีน้อยนะครับ ก็ฝาก
เพื่อนสมาชิกช่วยดูแลด้วย ปัญหาเล็ก ๆ น้อยก็มาคุยกนัข้างนอก ก่อนที่เราจะ
จัดทํางบประมาณเรากไ็ด้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารแล้ว เงินงบประมาณ
ตกมาเท่านี้เราทําได้แค่นี้ ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครบั ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของเพือ่นสมาชิกครบั  



นายลิขิต   กสิกิจวรกุล    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิก 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน เมื่อสักครู่โดยเฉพาะท่าน 
  ประธานชมุชนวันนี้กม็ากนัหลายชุมชนนะครับ วันนั้นเพื่อนสมาชิกหลาย 
  ท่านรวมทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เป็นการสะท้อนให้ผูน้ําชุมชนได้รับทราบว่า  

เพื่อนสมาชิกทุกคนกไ็ด้ทําหน้าทีเ่พื่อปกป้อง เพื่อรักษาดูแลเรื่องสุขภาพ 
โดยเฉพาะเมือ่สักครู่คุยกนัเรื่องเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ทั้งหมด 6 ชุด ๆ 
หนึ่งจะมีอยู่ 5 รายการ คูณ 6 เข้าไป จะเป็น 30 รายการ ตอนจะทํา
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนสมาชิกกไ็ด้มีการพูดคุย และมีการจัดสรรปันส่วน
เครื่องออกกําลังกายนะครบั เพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องในชมุชน ท่านประธาน
ครับผมว่า เครื่องออกกําลังกายกไ็ด้อภิปรายกันมาพอสมควรนะครับ ผมขอ
เสนอนิดหนึ่งนะครบั เครื่องออกกําลังกายทั้งหมด 6 ชุด รวม 30 รายการ ถ้า
เกิดยังไม่ลงตวั ก็อยากจะให้ช่วงทีจ่ัดซื้อจัดจ้างและตอนไปติดตั้งอยากให้เพื่อน
สมาชิกทัง้ 3 เขตก็มาคุยกนัอีกรอบ ความจําเปน็เร่งด่วน เขตไหนมีไปก่อนหน้า
นั้นแล้ว แล้วเขตไหนทีย่ังขาดจะได้จัดสรรเพื่อกระจายไปทั่ว ๆ ครับประเด็นที่
คุยกันก็ต้องยอมรับความเป็นจริง การประชุมหลายครั้งผมได้พูดถึงเครื่องออก
กําลังกายเรื่องการบํารงุรกัษา การดูแล บอกจริง ๆ ว่า เราไม่ได้ตั้งทีมงานไว้รบั
ดูแลเรื่องน้ี ต้องยอมรบั และเครื่องออกกําลังกายมีหลายชนิดครบั ซ่ึงก็ถกูเด็ก
ทั้งหลายแหล่ก็ถอดเหล็ก สายพาน โซ่ ซ่ึงวัสดุหลายตัวไม่มีขายตามท้องตลาด
ก็เลยเป็นประเด็น เปน็ปัญหานะครบั เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ได้
นําเสนอมาหลาย ๆ ท่านนะครับเรื่องการจัดทีมงานให้ชัดเจน ต้องรีบทําเช่นกัน 
ส่วนจะเป็นกองไหนผมจะต้องคุยกบัผอ.กอง กองของท่านมีผู้เช่ียวชาญหรือไม่
ในเรื่องของการซ่อมแซมบาํรุงรกัษา  กม็ีกองช่าง กองสาธารณสุข งานป้องกนั 
เพราะฉะนั้นผู้บริหารกจ็ะรีบไปดําเนินการ สําหรับหลังคาที่จะกนัเรื่องของแดด 
ฝน นัน้ก็จะรีบดูและรีบบริหารจดัการให้นะครบั เรื่องสระน้ําเฉลิมพระเกียรติ 
ถ้าจําไม่ผิดสระน้ําประมาณ 3-4  ล้านกว่าบาท ซ่ึงกเ็ป็นเงินกู้ด้วย เพราะฉะนัน้
ในวนันี้ก็ท่าน ผอ.นะครับ ผอ.ท่านใดกไ็ปคิดเอาว่าจะต้องเข้าไปดูแล จะเปน็ 
ผอ.ไหน สระน้ําเฉลิมพระเกียรติซึ่งอยู่ตรงหน้าศนูย์ PCU ของบ้านเกิ้งนะครับ 
เรื่องไฟฟ้าเรือ่งอะไรหลายอย่าง ในช่วงนี้ก็มีเท่านี้ก่อนครบั ขอบคณุครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับ ขอบคณุท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงให้เพื่อนสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   ได้รบัทราบแล้วนะครบั  
    ต่อไปหน้าที่ 27 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจาํปีงบประมาณ   
  พุทธศกัราช 2556 แผนงานเคหะและชมุชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย 
  และสิ่งปฏิกูล งบประมาณ  99,000.-บาท  (เก้าหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) 
  



    ต่อไปหน้าที่ 27  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  (เพิ่มเติม)  ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ   
  พุทธศกัราช 2556 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหาร 
  ทั่วไปเกีย่วกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ  
  300,000.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 
  หรือไม่ครบั ขอเชิญท่านนิวฒัน์  ปล่ังศิริ ครับ  

นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สําหรับแผนงานสร้างความ 
รองประธานสภาเทศบาล เข้มแข็งของชมุชน งบลงทนุค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ที ่

3 แสนบาท  เพือ่จ่ายเปน็ค่าปรบัปรุงห้องกองสวัสดิการสังคม ณ อาคาร 
ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้นล่างนะครับ ตอนนี้ก็อยากจะเรียนถึงท่าน
ประธานสภาว่า เท่าที่ผ่านมาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2557 ที่เราผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ว กจ็ะมีการตั้งงบประมาณไว้รองรบัเป็นค่า
ปรบัปรุงห้องทํางานของกองสวัสดิการ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ไว้ที ่
1 แสนบาท และก็เพิ่มเติมไปอีก 3 แสนบาท ไม่ทราบว่าส่วนการดําเนินการจะ
ดําเนินการในห้วงเวลาเดียวกันหรือไม่ ทีเ่ราผ่านสภาในส่วนของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี2557 กองสวัสดิการสภาให้ความเห็นชอบไปที่ 1 
แสนบาท งบเพิ่มเติมของป ี2556 3 แสนบาท เพราะฉะนั้น 2 ยอดนี้เรา
ดําเนินการปรบัปรุงโดยใช้งบประมาณพร้อมกนัหรือไม่ ครบั ขอบคณุมากครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับ ขอบคณุท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครบั มีสมาชิกท่านใดสงสัย 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อ 27 หรือไม่ครบั ไม่มีนะครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม 
  ของเพื่อนสมาชิกครับ  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก 
นายกเทศมนตรี  ช่วงที่ตั้งเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2557 ซ่ึงช่วงนั้นกย็ัง 

ไม่ทราบว่าประมาณการรายรับปี 2556 ของเราจะมีเงินเพิม่มาก-น้อยขนาด
ไหน เพราะฉะนั้นจึงตัง้ เปน็เช้ือไว้ 1 แสนบาท เพื่อปรบัปรุงนะครบั 
เพราะฉะนั้นมาในวนันี้เปน็งบประมาณเพิม่เติม เนื่องจากงบประมาณรายรบั
ของเราเกินกว่าที่เราตั้งไว้ ก็มีการไปประมาณการเรือ่งที่ตกแต่ง จะมี
รายละเอียดกบัมีการตกแต่งทั้งทั้งฝ้าเพดานและอื่น ๆ หลายอย่างอีก 3 แสน
บาท จริง ๆ แล้วถ้ารวม 2 ยอดเป็น 4 แสนบาท เพราะฉะนั้นงบเพิม่เติมในวนันี้ 
คิดว่าเดี๋ยวสภาก็จะกําหนดวัน ทางผู้บริหารก็คงจะเสนอเรื่องกันเงินของ
งบประมาณเพิ่มเติม 3 แสนบาท เพราะฉะนั้นถึงเวลาจัดซื้อจัดจ้าง 3 แสนบาท 
ก็จะไปบวกกบั 1 แสนบาท รวมเปน็ 4 แสนบาท ในปี 2557 ก็จะดําเนินการ
พร้อมกนั ขอบคุณครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับ ขอบคณุท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัย 
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ ผมขอต่อไปหน้าที่ 27  ถึง  28 รายงานรายละเอียดประมาณการ 



รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิม่เติม) ฉบบัที่ 1 ประจําปงีบประมาณ 
พุทธศกัราช 2556 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและโยธา งบประมาณ  25,000.- บาท  (สองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) มีสมาชิกท่านใดสงสยัหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  

    ต่อไปหน้าที่ 28 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบบัที่ 1  ประจําปีงบประมาณ   
   พุทธศกัราช  2556  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้าง 
   โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ  2,268,000.- บาท   

 (สองล้านสองแสนหกหมืน่แปดพันบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดสงสัย
หรือไม่ครบั ขอเชิญท่านนิวฒัน์  ปล่ังศิริ ครับ  

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สําหรับหน้า 28 ก่อสร้าง 
รองประธานสภาเทศบาล  โครงการพื้นฐาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับ ทั้งหมด 

2,268,000.- บาท  เป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้าํ คสล. ถนนโพธิ์กลาง 
ซอย 1 รายละเอียดก็เพื่อจ่ายเปน็ค่าทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.ถนน
โพธิ์กลาง ซอย 1 โดยเริ่มจากแยกโพธิก์ลางไปยงัทิศตะวันตกจนถึงลําห้วย
จิกนะครับ และมีท่อ คสล.อัดสามช้ัน รายละเอียดอยู่ในร่างนะครับ ก็ต้อง
เรียนว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนของความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน และต้องขอกราบเรียนว่า อันนี้กจ็ะ
บรรจุอยู่ในพื้นทีที่่ท่านสมาชิกรับผิดชอบโครงการของเขต 3 นะครบั ส่วน
ของเขต 1 เขต 2 ก็ต้องขอเรียนว่า กม็ีถนนหลายสายที่ยังต้องการ
การงบประมาณเข้าไป ทางเพื่อนสมาชิกทั้ง 3 เขต กไ็ม่ได้นิ่งนอนใจนะครบั 
โดยข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ ได้หารือกบัทางคณะผู้บริหาร ท่านกบ็อกว่าใน
โอกาสต่อไปงบปี 2557  มีการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติมกจ็ะบรรจุใน
โครงการถือว่าเป็นโครงการเร่งด่วนของถนนสายต่าง ๆ ทั้งเขต 2 และเขต 2 
นะครบั ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่า ที่มา-ที่ไปสืบเนื่องจากวันนั้นท่าน
ประธานสภาได้นําเสนอในทีป่ระชุมจากท่านประธานถาวร  ศรีสุข ครับ 
ขอบพระคุณมากครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับ ขอบคณุท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครบัเรื่องโครงสร้างถนน 
ประธานสภาเทศบาล    หนทางนะครบั เขต 1 เขต 2 ก็ยังมีความต้องการอยู่นะครับ ฝากเพือ่น 
   สมาชิกเขต 3 ถ้ามีโอกาสกช็่วยผลักดันให้เขต 1 และเขต 2  ด้วย 

นะครบั ความเดือดร้อนทกุที่นะครับ ฝากคณะผู้บริหารด้วยนะครบั ถ้ามี
โอกาสจะใช้งบปี 2557 ประธานสภายินดีนะครบัอีก 2 เดือน เราต้องทํางาน
ร่วมกนัอีก 2 เดือนนะครับ ฝากคณะผู้บริหารด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใด
สงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครับ  
 



    ต่อไปหน้าที่ 28  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบบัที่ 1 ประจําปงีบประมาณ   
   พุทธศกัราช  2556  แผนงานงบกลาง  งบกลาง  งบประมาณ   
   140,730.- บาท  (หนึ่งแสนสี่หมืน่เจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
    ต่อไปหน้าที่ 29  ถึง  30  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   (เพิ่มเติม) ฉบบัที่ 1  ประจําปีงบประมาณ  พุทธศกัราช  2556   

   งบประมาณ  8,089,430  บาท (แปดล้านแปดหมืน่เก้าพันสี่ร้อย 
   สามสิบบาทถ้วน)  
    โดยทกุรายการจะเป็นโครงการที่พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้   
   ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล  ซ่ึงคณะ 
   ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ได้มีการหารือร่วมกันมาแล้ว   
   ผมขอเรียนว่า  การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
   ครั้งนี้  สภาเทศบาลมีระยะเวลาค่อนข้างจํากัด  หากมีสมาชิก 
   ท่านใดจะอภิปราย ขอให้คาํนึงถึงข้อจํากดัในครั้งนี้ด้วย มีสมาชิก 
   ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั 

นายชานล  ธนระพีโชติ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกทานครับ ด้วยงบประมาณที่จัดสรรในการดําเนินการในครั้งนี้ ผมขอ 

รบกวนนิดหนึง่ครับ เรื่องเครื่องปรับอากาศ รายละเอียดที่แจ้งไว้ตาม
มาตรฐานในท้องตลาด แต่ถ้าจะระบยีุห่้อด้วยจะได้ไหมครบั ส่วนงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 4 แสนกว่าบาท ต้องระบนุิดหนึง่ได้หรือไม่ครบั เรื่องของหม้อแปลง
งบประมาณตั้งไว้ 7 แสนกว่าบาท ผมก็คงจะรบกวนท่านคณะผู้บริหารทกุ
ท่านว่า น่าจะดําเนินการได้อย่างทันที เพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ของเราได้จัดงานเล้ียงเกษียณอายุข้าราชการนะครบั ใน
ส่วนนี้สถานทีข่องเราไม่พอในเรื่องของกระแสไฟ ตรงนี้เกิดปัญหาผูที้่เข้า
ร่วมงานวันนั้นหลายคนกต็ิมาด้วยนะครบั ผมต้องกล่าวในที่ประชุมบอกว่า 
ห้องประชุมไม่พร้อมไปเปดิให้ใช้ วันนั้นผมก็มาร่วมด้วยมันร้อนมากครบั ผม
ต้องฝากผ่านท่านประธานสภาถึงท่านคณะผู้บริหารได้ดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนด้วย เพราะว่าเผื่อจะมีผู้ที่ขอใช้บริการต่อ และวนันั้นจะมีปญัหานิด
หนึ่งตรงเครื่องแอร์ที่ผมนั่งพอดี น้ํามนัหยดลงมา ไม่ทราบว่าเป็นเพราะ
เครื่องแอร์หรือว่าเพราะอากาศมนัร้อน มันไม่สามารถที่จะกรองออกไปได้ 
เลยกลายเป็นหยดน้ํา และท่านผอ.หลายท่านก็นัง่ข้างผม กบ็่นเข้าหูอยู่ว่า
ทําไมเปน็แบบนี้ อันนี้เปน็ภาพลักษณ์ของเทศบาลนะครับ ต้องบอกว่าเปน็
ภาพลักษณ์ของเรา ต้องรีบดําเนินการนะครบั ผมไม่ทราบว่าตอนนี้มีการ
แก้ไขแอร์เครือ่งนั้นหรือยงั ต้องฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 
ขอบคุณมากครับ  



นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั ถ้าระบุยีห่้อเปน็การล็อค
ประธานสภาเทศบาล     สเป็คนะครับ เรื่องแอร์พอดีช่างแอร์ไม่ได้ติดตั้งรางน้ํานะครบั น้ําก็เลย 

รั่วออกมา หรือว่ามนัเยน็มากทําให้ระบายไม่ทนั ฝากคณะผู้บริหารด้วยนะ
ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครบั ให้คณะผู้บริหารสรุปข้อ  
1-30 มีอะไรขาดตกบกพร่อง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครบั 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องงบเพิ่มเติมฉบับที ่1  
ประธานสภาเทศบาล   ประจําป ี2556 ซ่ึงเราได้ดาํเนินการโดยท่านประธานสภา ก็ได้เปิด 

โอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายกันทุกหน้า ก็จะแจ้งต่อทีป่ระชุมสภาแห่งนี้ว่า 
หลังจากนี้การใช้จ่ายงบประมาณเพิม่เติมที่จะรับหลักการในวนันี้ กข็อยืนยัน
ว่าผู้บริหารกค็งจะดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ เรื่องของการจัดซื้อ-จัด
จ้าง มีบางอย่างซึ่งสมาชิกได้ช้ีแนะในกรณีครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ในบางประเภท 
บางอย่าง เรากําหนดยีห่้อได้หรือไม่นะครับ เมื่อสักครู่ท่านประธานก็ได้
อธิบายให้เพื่อนสมาชิกฟงั ถ้ากําหนดยี่ห้อลงไปกเ็ปน็การล็อคสเป็คทันที 
เพียงแต่เพื่อนสมาชิกได้ฝากตรงนี้ ผมเองก็ต้องฝากทางผู้อํานวยการกองคลัง
หรือเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง เวลาประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง กต็้องดูเรื่องของการ
กําหนดคณุสมบติั จริง ๆ ก็อยากได้บริษัทที่ได้มาตรฐาน คงไม่ใช่บริษัทที่เปิด
สองเดือนแล้วก็ปิดห้างร้านอะไรประมาณนี้นะครบั โดยเฉพาะแอร์คอนดิชั่น
ทุกวนันี้มีหลายสิบยี่ห้อ ยี่ห้อที่ได้มาตรฐานจริง ๆ ทกุคนก็จะได้ติดตั้งใช้ที่
บ้าน มีบางยีห้่อซึ่งก็ไม่ได้มาตรฐาน ตรงนี้กจ็ะได้ย้ําพัสดุช่วยดูเรือ่งครุภณัฑ์
ทั้งหลายแหล่ที่เราจะจัดซื้อ-จัดจ้างนะครับ ในวันนี้นัน้ก็ขอขอบคุณอีกครั้ง
กับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้อภิปรายและได้พูดประเด็นปัญหา ช้ีแนะ แนะนํา 
ผู้บริหารเองกจ็ะนําไปแก้ไข ไปปฏิบตัินะครับ ขอบคุณครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครบั เมือ่ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภาเทศบาล     ผมจะขอมติทีป่ระชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พทุธศักราช  
2556 ในวาระที่ 1 กรณุายกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชมุ   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  เมื่อทีป่ระชุมมีมติรบัร่างหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล    ตามข้อ 45 วรรค  3 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
   การประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิม่เติม) 
   (ฉบับที่ 2)  พทุธศกัราช  2554 ความว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง นบัแต่
สภาท้องถิน่มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบญัญัติงบประมาณนั้น” ผมขอให้
สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น ผมขอให้สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล



ครับ  โดยจะใช้เวลาในการแปรญตัติ กี่วันเริม่จากวันที่เท่าไหร่ ถึงวนัที่
เท่าไหร่ และประชุมสภาเทศบาล ครัง้ที่ 2 ในวนัที่เท่าไหร่ ขอเชิญสมาชิก
เสนอความคิดเห็นต่อทีป่ระชุมครับ ขอเชิญคุณนิวัฒน์  ปล่ังศิริ รอง
ประธานสภาเทศบาล ครบั 

นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ  ประธานชมุชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน เนื่องจาก 
   เป็นเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีการตั้งงบประมาณ 

วงเงิน ส่ีล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสีร่้อยแปดสิบบาทถ้วน และด้วย
ข้อจํากัดในเรือ่งห้วงเวลาทีจ่ะใกล้ส้ินปงีบประมาณ ผมขอเสนอให้วนัแปร
ญัตติ ในวันน้ี  เริม่ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ถึงวนัที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.และให้มีการประชุมวาระ
ข้ันแปรญัตติและขั้นลงมติ ในวนัที ่20 กนัยายน 2556 เวลา 14.00 น. ครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกรบัรองถูกต้อง)  
ประธานสภาเทศบาล    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอนอกเหนือจากทีคุ่ณนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  ได้ 
   เสนอมาแล้วหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี  ผมขอรับความเหน็ชอบทีเ่สนอให้ 
   แปรญัตติ เรือ่ง ร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบบัที่ 1 
   ในวนันี้ เริ่มตั้งแต่  เวลา  13.00  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง 
   บ้านไผ่  ถึงวนัที่  20  กันยายน  2556  เวลา  13.00 น.  และ 
   ให้มีการประชมุวาระขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ ในวันที ่20  กนัยายน  
   2556  เวลา 14.00  น. เพือ่ขอรับความเห็นชอบต่อไป   

 โดยคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  จะเป็นคณะกรรมการ
ชุดแปรญตัติที่สภาเทศบาลได้ทําการแต่งตั้งไว้แล้ว ประกอบด้วย   

   1. นายจําลอง  ทศทิศ   2. นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   
   3. นายชานล  ธนระพีโชติ  4. นายภาคภมิู  ศรีอุ่น  
   5. นายกําพล ขันธ์ขวา    6. นายนพรุจ  เอ่นลนุ   
   7. นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป ์ ผมจะขอมติทีป่ระชมุสภาแห่งนี้ท่านใด 
   เห็นชอบการแปรญตัติ ในวันนี้ในวนัน้ี  เริ่มตั้งแต่  เวลา  13.00  น.  
   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556   
   เวลา 13.00 น. และให้มีการประชุมวาระขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ ในวนัที ่ 
   20 กันยายน 2556  เวลา 14.00 น. กรณุายกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชมุ    เห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ในวันนี้  เริ่มตั้งแต่เวลา   
   13.00  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ถึงวันที่   
   20  กันยายน  2556  เวลา  13.00 น.  และให้มีการประชุมวาระ 



   ขั้นแปร ญัตติและขั้นลงมติในวันที่ 20กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.  
ระเบียบวาระที่  3      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องทีจ่ะเสนอในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล             ขอเชิญ ท่านจําลอง  ทศทิศ ครับ    
นายจําลอง  ทศทิศ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บิหาร สมาชิก และ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั วันนี้จะขอชืน่ชมเจ้าหน้าที่ทีท่ํางานได้ 
    รวดเร็ว และเร่งรัด ช่วยปรบัทุกข์ บํารุงสุขให้กบัประชาชนประมาณ  

3-4 หัวข้อด้วยกัน วันหนึง่ผมได้รบัข่าวจากท่าน สท.ประเสริฐ  เอราวัน  
ว่าวันนั้นถนนเจ้าเงาะสัมพนัธ์ไฟดับตลอดสายเลย พอดีท่านบอกว่าท่าน 
ไม่กล้าทําท่านอยู่เขต 2 ก็เลยแจ้งมาทางผม ผมก็เลยแจ้งไปทางท่านรอง
ประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ท่านบอกว่าเดี๋ยวรีบทําให้ พอหลังจากนั้นไฟก็ติด
ตลอดสาย ต้องขอขอบคุณกองช่างด้วยนะครบัที่ทํางานได้รวดเรว็นะครบั 
เรื่องที่สองเมือ่วันก่อนมีการตัดต้นไม้ บริเวณร้านหมอทรงขวัญ มีการตัดแล้ว
ไปกองทิ้งไว้หน้าบ้านโดยไม่ได้กําจัด นําออกไปขวางและมีใบไม้บางส่วนที่
เกะกะตรงนัน้ ก็เลยแจ้งมาว่าช่วยไปจัดการหน่อย พอดีผมไปเจอเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขคุณละออ และผ่านไปยังท่านรองฉลองให้เข้าไปจัดการขยะ
ตรงนี้ด้วย เพราะว่ามีแต่ต้นใหญ่ ๆ ทั้งนัน้ กต็้องขอขอบคุณนะครบัว่า 
ช่วยกันกําจัดขยะตรงนั้นได้รวดเร็ว เพราะเป็นเขตชุมชนเมือง เรื่องทีส่ามน่า
เสียดายจริง ๆ เรื่องไฟฟ้าโคมถนนวัดป่าชัยวารินทร์ โคมไฟหนัไปทาง
เดียวกันเลย ประชาชนส่วนอื่นไม่ได้ใช้หรือในส่วนตรงนี้ ฝากเจ้าหน้าที่ไปดู
ด้วยนะครบัว่า โคมไฟ 2 โคมที่อยู่ตรงหน้าบ้าน ระหว่างซอยยิ่งยงไปหนอง 
ลุมพุก และทางเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ ให้ไปตรวจดูโคมตรงนัน้ เพราะว่า
ประชาชนร้องเรียนมาว่า เขาต้องการความสว่างเหมือนกนัแต่ทําไมไปส่อง
สว่างอยู่หลังเดียว ฝากท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารด้วยว่าให้ไปดู
โคมไฟ ประชาชนทั่วไปเขาก็ต้องการความสว่างนะครบั ผมขอชื่นชม เมื่อวาน
ผมได้ไปงานโครงการของสาธารณสุขที่ซอยยิ่งยง ผมได้ไปเห็นบุคคลหนึ่งที่
ทําคุณประโยชน์ให้กับชุมชนได้มอบทนุต่าง ๆ ให้ พอดีผมก็เหน็ว่าน่าจะทํา
อะไรให้กบัคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กบัส่วนร่วม น่าจะออกเกียรติคณุให้นะ
ครับ วันนี้นายกเทศมนตรีก็ได้ทําแล้ว กข็อขอบคุณมากครับ เรื่องสุดท้าย
ฝากไปทางสภ.บ้านไผ่ด้วยนะครบั ตอนนี้สิ่งทีจ่ะพูดคือรถขายของ ติด
ไมโครโฟนขายไปตามถนนมันไปกีดขวางการจราจร ฝากด้วยนะครบั ผมบอก
ได้เลยว่ารถโตโยต้าสีขาว และผมเคยลงไปพูดแล้วด้วย กใ็ห้เจ้าหน้าที่เทศกิจ
ไปเขากไ็ม่กลวั เพราะฉะนั้นต้องฝากทางสภ.บ้านไผ่ช่วยจัดการหน่อยนะครบั 
เพราะการขายของมันกีดขวางการจราจรในตลาดเหลือเกิน ขายแบบมี



อิทธิพลด้วยนะครับ เสียงรบกวนชาวบ้าน ร้องเรียนทางสมาชิกด้วยครับ ฝาก
ท่านไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ขอบคุณท่านจําลอง  ทศทิศ ครบั รถโตโยต้าสีขาวโปรดระบ ุ
ประธานสภาเทศบาล           หมายเลขทะเบียนด้วยนะครับ ทําอะไรให้มีความละเอียดนะครบั ขอเชิญ 
   ท่านสมสงวน  อินทรกําแหง ครบั 
นายสมสงวน  อินทรกําแหง  ขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพครบั คณะผู้บริหาร เพื่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่านนะครบั การ 

ปรบัปรุงภมูิทศัน์ทางทิศตะวันออกของวัดจันทรประสิทธิ์ ช่วงนี้หน้าฝนผู้
รับจ้างยังซ่อมแซมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ แล้วกท็ิ้งงานไปอีกปัจจุบันฝน
ตกทุกวนัทําให้เกิดการชํารดุเพิ่มข้ึน เวลาออกกําลังกายก็ไม่กล้าเดินแล้วครบั 
เพราะเขากลวัจะตกลงไปหลุมตัวหนอนที่วางไว้ ตอนนี้ตัวหนอนถล่มลงไป
หลายหลุมแล้วครับ ผมไม่ทราบว่าอยู่ในช่วงประกันหรือไม่ครบั อยากให้
ผู้รับผิดชอบช่วยแจ้งให้บริษทัมาดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสรจ็เถอะครับ 
ถ้าคนต่างถิน่เข้ามาเห็นสภาพว่า งบประมาณมาใช้แบบนี้หรอ เราก็อายเขา
นะครบั อยากจะฝากด้วยนะครับ เรื่องทีส่อง ได้รบัหนงัสือจากชุมชนหลักสิบ
ส่ี เรื่องเครื่องออกกําลังกาย เพิ่งส่งมอบได้ประมาณเดือนเศษ ๆ ชํารุดแล้ว
ครับ บนัไดถีบก็หลุด ประตูก็หายอีกแล้วครับ ไม่รู้จะซ้ือที่ไหน ไม่ทราบว่าอยู่
ในช่วงรบัประกันหรือไม่ ถ้าอยู่ในช่วงรบัประกนัช่วยแจ้งให้หน่อยว่า ให้ช่วยมา
ซ่อมหรือเปล่ียนได้ไหม เพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานเลย คือให้มนัคุ้มกบัราคาที่ซ้ือ
มา มนัยังไม่คุ้มเลย เพียงแค่เดือนเศษ ๆ ชํารุดแล้ว กอ็ยากจะฝากเพียงสอง
เรื่องแค่นี้ครับ ขอบคุณครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านสมสงวน  อินทรกําแหง ครบั ขอเชิญท่านจิรวดี 
ประธานสภาเทศบาล         เจริญศิลป์ ครับ     
นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร เพื่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่านค่ะ สําหรับดิฉันมีเรื่อง 

ชมเชยและขอบคุณอยู ่2 เรือ่งค่ะ เรื่องแรกดิฉันในนามสมาชิกสภาเทศบาล
เขต 3 ก็ต้องขอบคุณสมาชิกเขต 1 และเขต 2 ที่ได้ร่วมกันจัดสรรบรรจุ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.ถนนโพธิ์กลาง ซอย 1  ทางสมาชิกเขต 3 
ก็ต้องขอบคณุทั้งเขต 1  และเขต 2 เป็นอย่างมากค่ะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะ บริเวณ
สามแยกสมศกัด์ิ เมื่อเช้าดิฉันได้ขับรถผ่านไป-มาได้เห็นรูปภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเด่นชัด สวยมากค่ะ ทางสํานัก
ปลัดฯ ได้ปรบัปรุงดูดีขึ้นค่ะ ก็ต้องขอชมเชยสํานักปลัดฯและขอบคุณสมาชิกที่
ได้ร่วมกนัจัดสรรบรรจุโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา และก่อสร้างถนนคสล.
ให้กบัเขต 3 ขอบคุณค่ะ  



นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณ คุณจิรวดี เจริญศิลป์ ขอเชิญท่านส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ 
ประธานสภาเทศบาล       ครับ เรื่องใดที่คณะผู้บริหารได้ทําดีก็ขอให้เพื่อนสมาชิกชมเชยด้วยนะครบั 

สําหรับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่ต้องมาอภิปรายในทีป่ระชุมนะครบั ให้มาพบ
คณะผู้บริหารก็ได้นะครบั เรื่องใดที่ดีก็ขอให้ชมเชยด้วยนะครบั เจ้าหน้าทีจ่ะได้
มีกําลังใจนะครับ ขอเชิญสมาชกเขต 1 ครับ ขอเชิญท่านส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ 
ครับ 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เปน็การแนะนํานะครบั 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกี่ยวกบัวารสารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจําเดือนสิงหาคม 2556 ซ่ึงอยู่ใน 

มือผม ผมดใูนเนื้อหาสาระดีมากนะครับ แต่ผมอยากจะขอแนะนะนําครบั 
เกี่ยวกบัตัวหนังสือ อยากจะให้ตัวหนงัสือระบบเดียวกัน เสมอกนันะครบั 
อย่างเช่น “นายกเว้านํา” และอีกอย่างหนึ่ง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เช่นเราปรับปรุงเทศบัญญัติอะไรต่าง ๆ ประชาชนและพี่น้องในเขตอําเภอบ้าน
ไผ่เราควรจะรู้ เกี่ยวกบัเทศบัญญัติอะไรต่าง ๆ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอแจ้ง
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ควรจะทําฉบับละหน้า แต่ปัจจุบนัมี
ขนาดเล็กมากครบั และประชาชนก็อ่านไมออก ผมเองใส่แว่นก็ยังอ่านไม่ออก
เลย ผมอยากให้ทําตัวหนังสือใหญ่ข้ึนพีน่้องเราจะได้รับทราบในเทศบัญญัติที่
เทศบาลเราได้ช้ีแจงว่าอะไรเปน็อะไร ผมก็ขอแนะนําช้ีแจงนะครบั ดีมากนะครับ 
แต่ว่าตัวหนงัสือเล็กไปผมไม่รู้ว่าจะอ่านกันอย่างไร ผมก็ขอช้ีแจงฝากท่านไปถึง
คณะผู้บริหารช่วยดําเนินการตรงนี้ครบั ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณ ท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ครบั ขอเชิญสมาชิกเขต 2 ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชมุ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุท่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สักครู่นี้

ผมถูกพาดพิงเรื่องไม่กล้าทาํ ท่าน สท.จําลอง   ทศทิศ ท่านบอกว่า เรื่อง
ไฟฟ้าถนนเจ้าเงาะดับ ท่านประเสริฐ  เอราวัน ไม่กล้าทํา แล้วมาบอกผมว่า
ทํา ให้กองช่างไปดําเนินการ ในส่วนนี้กระผมเองคิดว่า เราเปน็สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เราต้องทํางานแบบบรูณาการ ไมว่าจะเป็นเขต 1 เขต 2 
เขต 3 ถ้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ประชาชนร้องเรียนมาผมกต็้องให้เกียรติ
กับสมาชิกของเขตนั้น ๆ เพือ่ที่จะไปดําเนินการ ไม่ใช่ว่าผมไม่กล้าทํานะครบั 
อย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันก่อนทีชุ่มชนจัดสรร ท่อระบ่ายน้ําตัน แต่ผมกไ็ม่รู้จะไป
เรียกใคร ผมก็เลยประสานไปยงักองช่างโดยเฉพาะทาง ผอ.กองช่าง ท่านก็ได้
ดําเนินการทนัที  ให้รถตกัหน้าขุดหลัง ทําการโดยลกัษณะน้ําไม่ท่วมเลย นั่น
เป็นการทํางานแบบแบบบรูณาการ  ผมไม่จําเป็นต้องเป็นเขต 1 เขต 2 หรือ
เขต 3 ผมต้องให้โอกาสกับเพื่อนสมาชิกทกุคนถ้าหากผมเจอแล้วผมก็ต้อง
บอก และอีกเรื่องหนึ่งครับ เมื่อสองวันนั้นผมกบัท่านรองฉลองกับท่านเลขา



นั่งรถเพื่อดําเนินการไปดใูนส่วนต่างๆของเทศบาลผมมองเห็นว่ากองช่างของ
เรากําลังดําเนินการเรื่องปรับปรงุวงเวียนน้ําพุ ซ้ึงวันนี้เดือนนี้เวลานี้ก็เป็น
หน้าฝน กําลังทาสีอยู่ ผมว่าการทาสีทาวันนี้พรุ่งนี้ ฝนตกมนัก็เลอะมันกเ็ปื้อน 
ผมอยากให้เปน็ปลายฝนตนหนาว ไปดําเนินการตรงนี้ เพื่อที่จะให้ดูสวยงาม 
และก็ปรับปรงุให้ดีข้ึน และผมก็ต้องขอขอบคุณทางกองช่างน่ะครบัที่ให้ความ
ร่วมมือทุกอย่างที่ผมร้องไปไม่เคยติดขัดขอบคุณครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณ ท่านประเสริฐ เอราวัน ขอเชิญสมาชิกเขต 3 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่าน นพรจุ เอ่นลุน 
นายนพรุจ เอ่นลุน    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล  สังเกตการณ์ทุกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ขออนุญาตนะครบั จากชาวชุมชน 

บ้านเกิ้งทั้งสี่ชุมชน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทั้ง 18 
ท่านครับ โดยเฉพาะท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ช่วยผลักดัน
งบประมาณ โพธิ์กลางซอย 1 จากส่ีแยกหน้าบ้านอดีตท่านประธานสภา  
นายผ่าน  ไทยรัก จนถึงลําห้วยจิก ชาวชุมชนบ้านเกิ้งทั้งสี่ชุมชนฝากขอบ
คุณท่านสมาชิก และคณะผู้บริหาร  เรื่องที่ 2 เนือ่งจากช่วงนี้มีฝนตกหนกัช่วง
ตรงสะพานของบ้านเกิ้งนะครับ ตอนนี้กองช่างได้เข้าไปทํางานได้ประมาณ   
3 วัน ช่วงน้ีฝนเริม่ตกอีกแล้วครับ ต้องขอความอนุเคราะห์กองช่างเข้าไปช่วย
เร่งดําเนินการด้วยนะครับ  ถ้าสะพานตรงนั้นมนัขาดจะทําให้การสญัจรไป-
มาไม่สะดวกนะครบั ขอบคุณครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่าน นพรจุ  เอ่นลนุ ขอเชิญสมาชิกเขต 3 ครบั 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อชักถามของเพื่อนสมาชิกครับ 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กข็อขอบคุณท่านธวัช   
นายกเทศมนตรี จันทร์เจริญ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ ท่าน

ประธานสภาที่เคารพครบั สมาชิกทั้งหมด 5 ท่านด้วยกันนะครบั ส่วนใหญ่ใน
วันนี้นั้นขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ในสิ่งดี ๆ ทีท่่านชม เรื่องการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของผู้บริหารก็ดี  กอง/ฝ่ายก็ดีนะครับ ส่ิงดี ๆ ทีท่่านมอบให้ก็
จะน้อมรับ และคงจะต้องปฏิบัติการเพือ่แก้ไขปัญหาต่อไป สําหรับสิ่งที่ต้อง
แก้ไขกจ็ะดําเนินการและแก้ไข กม็ีหลายเรื่องด้วยกันท่านประธานครับ วันน้ี
ผู้บริหารกไ็ด้โน้ตไว้  สําหรบั ผอ.กอง ที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงปัญหาและ
อุปสรรค  ผอ.กองก็ได้โน๊ตไว้เช่นกนั หลังการประชุมไปแล้ว ถ้าฝนหยุดตกก็
คงไปดําเนินการแก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป   ขอบคุณครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ครบั ขอเชิญท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั 
 



นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบพระคุณมากครบัท่านประธาน ผมไม่มีเรื่องปวดหัวนะครับมีแต่
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องชมเชย ต้องบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ก็ขอชมเชยทกุกอง/ฝ่าย  

โดยเฉพาะกองสาธารณสุขฯ ซ่ึงผมได้รบัการประสานจากประธานชุมชน 
เจ้าเงาะ คุณตู่ซ่ึงได้ประสานกบัผมว่า มีต้นไม้ปกคลมุไปหมด ไม่ว่าจะเปน็
ซอยราชครู พูก่ันทอง ร่วมใจซึ่งผมกจ็ะได้ประสานมายังท่านดาวรรณ์  กอง
สาธารณสุขฯ นะครบั ก็ได้จัดเจ้าหน้าทีอ่อกไปดําเนินการตัดต้นไม้ ให้กบัทัง้ 
3 ซอยดังกล่าว และได้แจ้งผมเมื่อวานว่าได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนนี้
ผมขอขอบคณุและหลาย ๆ เรื่องที่ผมประสานมาที่กองสาธารณสุขฯ ก็จะ
ได้รบัการปฏิบัติและลงพื้นที่อย่างทนัทีครับก็ขอขอบคุณอีกครัง้ และอีกกอง
หนึ่งก็คือกองช่าง กต็้องขอขอบพระคุณท่าน ผอ.กองช่าง โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ โดยเฉพาะท่านอิทธิพล เรื่องของหินคลุกกอ็าจจะเปน็
ส่วนหนึง่ซ่ึงเรามีจํากัดนะครับ ซ่ึงผมได้รบัการ้องเรียนจากประชาชนในเขตใน
ชุมชน ท่านอิทธิพลก็ดําเนินการให้ทุกจดุที่ผมไปแจ้งนะครบั ต้องขอขอบคุณ
มาก อีกส่วนหนึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ว่า มันเป็นช่วงหน้าฝน ทราบว่า
เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย ทุกกอง คงจะต้องทาํงานมากขึ้นอาจจะลําบากมากขึ้น 
ฉะนั้นผมกม็องว่าเรามีความรบัผิดชอบ เรามีหน้าทีใ่นแต่ละกอง แต่ละส่วนก็
ขอให้ทุกท่านได้ทํางานและทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ทุกอย่างเราทําเพื่อ
ชาวบ้านไผ่ ทาํเพื่ออําเภอบ้านไผ่ให้บ้านไผ่ได้พัฒนาในทุก ๆ ด้านควบคู่กนัไป 
ก็ฝากขอขอบคุณทกุท่านนะครับ ทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลือชุมชนทกุชุมชน ไม่ว่า
จะเปน็เขต 1 เขต 2 เขต 3 ผมขอขอบพระคุณแทนเจ้าหน้าทีทุ่กท่านด้วย 
ขอบคุณครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านกําพล  ขันธ์ขวา ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกําพล  ขันธ์ขวา   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน ผมมีเรื่องที่ช้ีแจงเรือ่งเดียวนะครบั คือ  

ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ไปขุดลอกลําห้วยจากชุมชน
สมหวังสังวาลย์ – ชุมชนศาลเจ้านะครับ ปัจจุบนัลําห้วยรู้สึกว่าน้ําจะไม่ไหล
แล้วนะครบั ขอความอนุเคราะห์ด้วยครบั ขอบคณุครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านกําพล  ขันธ์ขวา ขอเชิญท่านบญุเหลือ  เรื่องลือ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมไม่มีเรื่องอะไรมากหมายหรอกครับ 

ผมขอเวลามา 2 ปีแล้วครับ เรื่องเสาไฟฟ้าที่ถนนโพธิ์ชัยทางไปสถานีดับเพลิง
ย่อยนะครบั  ขอเสาหนึ่งต้นพร้อมโคมไฟ และอีกชุมชนสุมนามัย ซอย 3 ขอ
เสาไฟฟ้า 2 ต้นนะครับ ขอให้ท่านกรณุาพิจารณาด้วยนะครบั อีกเรือ่งหนึ่ง



ครับ ถนนที่เป็นหลมุ เปน็บ่อ น้ําไม่ไหล ข้างโรงเรียนเทศบาล 1 นะครับ ผมได้
แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการแล้ว เนื่องจากน้ําไม่ไหลนะครับ ทาํให้รถ
ผ่านไป-มาไม่ได้นะครับ มีคนป่วยที่จะไปโรงพยาบาลออกไปไม่ได้นะครับ 
เมื่อคราวฝนตกครั้งก่อน อีก 2-3 วันได้ยินว่าไปทําแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้
เข้าไปทํา ผมอยากให้เอาหินคลุกไปลงเลย เผื่อจะทําให้การสัญจรไป-มาได้
นะครบั ผมได้แจ้งท่านรองฉลองแล้วนะครับ และถนนที่เปน็หลุม เป็นบ่อ อยู่
ที่หลังปั้มกิ่งไผ่นะครบั ขอให้ท่านช่วยกรณุาไปดูด้วยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง
ขอกราบขอบพระคุณทางเทศบาลที่จะนาํกฐินไปทอดถวายที่วัดป่าสุมนามยั 
พอดีท่านประธานสมชายแจ้งมานะครบั ทางชุมชนทัง้ 3 ชุมชน สุมนามัย  
แสงทอง ขนมจีน ก็ขอขอบพระคุณทางเทศบาลด้วยนะครับ ขอบคณุครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรือ่งลือ ครับ ผมขออนุญาตสักนิดนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องกฐินนะครับ ฝากท่านประธานชมุชน คณะกรรมการทางวัดด้วย ซ่ึงช่วงนี้ 

ใกล้จะหมดวาระแล้ว การพิมพ์ซองอะไรต่าง ๆ ขอให้อย่าพิมพ์ชื่อสมาชิก  
คณะผู้บริหาร ลงไปในซองนะครบั หากมีข้อผิดพลาดไป ก็อย่าให้ช่ือไป
ปรากฏเลยนะครับ ก็ขอฝากและขออภัยทางประธานชมุชนด้วยนะครับ และก็
เรื่องเสาไฟฟ้า ท่านผอ.กองช่าง เสาที่ขอมาตั้ง 2 ปีแล้ว ท่านจะหมดวาระ
แล้วก็ยังไม่ได้เสาเลย ต้องขยายเขตไฟฟ้าใช่ไหมครบั เดี๋ยวให้ท่าน
นายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครบั ขอเชิญท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั  

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบพระคุณมากครบัท่านประธานครับ  ผมขอเสริมนิดเดียวครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต้องรบกวนทางกองช่างอีกสักรอบครับ พอดีผมได้รบัการประสานจากผู้ค้าที ่

อยู่ที่ตลาด 3 แต่เมื่อเช้าได้เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึง่แล้วที่กองช่าง 
ไฟในตลาด 3  ดับหลายดวง ต้องฝากท่านผอ.กองช่างอีกรอบหนึ่ง พอดีเมื่อ
เช้ากับเมื่อวานผมประสานไปอีกรอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับ ผม
ต้องรบกวนอีกรอบนะครบั ให้ไปดทีู่ตลาด 3 อีกรอบ แต่ถ้าดําเนินการแล้วก็
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีที่่ไปดาํเนินการให้ ขอบพระคุณมากครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อ
ประธานสภาเทศบาล   ซักถามเพื่อนสมาชิกครบั  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ครบัก็มีเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ 
นายกเทศมนตรี  ท่านที่มีทั้งชมเชยและช้ีแนะ เพราะฉะนัน้สิ่งที่จะนําเรียนต่อสภาแห่งนี้ก็มี  

2-3 เรื่องหลกั ๆ นะครับ สําหรับเรื่องของเสาไฟฟ้า ผมเข้าใจว่าเสาไฟฟ้าที่
เพื่อนสมาชิกอภิปราย ก็คงเป็นเรื่องของการขยายเขต เรื่องของปักเสา พาด
สาย และติดสายดับด้วย ก็จะให้ทางกองช่างไปประสาน เรื่องที่สอง เรื่องการ
ขุดลําห้วย กก็ราบเรียนแบบนี้ ช่วงนี้ทุกท่านทราบว่าฝนลง อย่างไรก็ดีลําห้วย
ที่ท่านพูดนัน้ ก็จะไปดําเนินการและแก้ไขให้หลังจากทีฝ่นได้ซาลงไป ในวนัน้ี



นั้นผมเองก็อดภาคภูมิใจไม่ได้แทนผู้อํานวยการกอง/ฝ่าย หัวหน้างานต่าง ๆ 
เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เห็นท่านมีความตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความตั้งใจที่
จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน  ก็ขอให้ท่านผอ.กอง หวัหน้า
ฝ่าย หัวหน้างาน ให้ปฏิบตัิให้สมกบัทีท่่านสมาชิกวนันี้ที่ได้ชมเชย อย่างเช่น 
เกลือรักษาความเค็ม ขอให้ปฏิบัติและแก้ไขนะครับ เมื่อสักครู่ผมได้กระซิบ
ถามกบัท่านผอ.กองช่าง วันนี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายหลายอย่าง ท่านได้โน้ต
ไว้ทุกเรื่อง ยืนยันว่าได้โน้ตไว้ทุกเรื่องนะครับ ผมเองกไ็ด้โน๊ตไว้ ดังนั้นเรื่องที่
โน้ตไว้ เรื่องไหนเป็นปัญหาเร่งด่วน จัดลําดับก่อน-หลัง กอง/ฝ่ายกค็งจะไป
รีบดําเนินการแก้ไขต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล   เพื่อนสมาชิกครับ ผมก็ขออนุญาตในนามของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหารกต็้องขอขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการชุมชน  ที่
ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมสังเกตการณ์และพร้อมกนันี้กต็้องขอขอบพระคณุ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ทีไ่ด้เข้ามาประชุมโดยพร้อม
เพียงกนัในโอกาสนี้ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาล  สมยัวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําป ี 2556 

 

เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ) จ.อ.                        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ             
( นางสาวจารมุาศ เสนาสนิท )                        ( กมล  สงวนญาติ ) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                    
 
 
(ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
( นางสุภาภรณ์  คําภเูงิน )                             ( นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน ) 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล                       ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชมุนี้แล้ว 
เมื่อวันที่       เดือน กันยายน   พ.ศ.  2556 
 
(ลงชื่อ)           กรรมการ   (ลงชื่อ)           กรรมการ 
             ( นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล )                 ( นายพิริน   ตุละรัต ) 
 
 
(ลงชื่อ)                 กรรมการ   (ลงชื่อ)        กรรมการ 
            (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)        ( นางจงจิต   แซ่เหีย ) 
 
 
(ลงชื่อ)              กรรมการ                 (ลงชื่อ)                    กรรมการ 
              ( นายประเสริฐ  เอราวัน )                        ( นายส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ ) 
           
 

สภาแห่งนี้รบัรองรายงานการประชุมน้ี 
เมื่อวันที ่ 27  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
 
         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


