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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2556 

วันที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

..................................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายจิระบรูณ์ ปัญญารตันวงศ์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายนิวฒัน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
4. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
5. นายชาญชยั อมรเดชสุริยา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
6. นายฉลอง คําตา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
7. นายมนัส นิ่มมงคล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
8. นายไสว จิตรดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
9. นายส่งศกัดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางพชัรา ศิริศกัด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายพิริน ตุละรตั สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายคําพนัธ์ สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายกําพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
17. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายนพรจุ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายประสิทธิ ์ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายบญุเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชมุ 
1. นายพรพรหม จันทร์เจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
2. นายนพดล   พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวัลลภ วัฒนาคมประทีป ประธานชมุชนศาลเจ้า 
2. นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานบุาล 
3. นางสุภาภรณ์ คําภูเงิน ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ 
4. นายอินทัช เสนีย์วาสน์ ข้าราชการบํานาญ 
5. นางถวิล กระพ้ีสัตย์ ประธานชมุชนกกแดง 
6. ร.ต.ต.ชัยฤทธิ ์ พลล้ํา  รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ 
7. นายศกัด์ิสิทธิ ์ ปิ่นคํา ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อํานวยกองสวัสดิการสังคม 
10. นายอุดมศักด์ิ   ธรรมนําศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
11. ด.ต.บัวลี    นันกาสี ประธานชมุชนประปา 
12. นายวิรตัดา เช้ือบัณฑิต ประธานชมุชนบ้านไผ่เก่า 
13. นางจิตโสภิณ เคนจนัทึก ผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.เทศบาลบ้านไผ่ 
14. นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชมุชนสมประสงค์ 
15. นายนรินทร์ พิกุลศรี ประธานชมุชนสมหวงัสังวาล 
16. นายจํานง โฉมสนัเทียะ ประธานชมุชนโนนสวรรค์ 
17. นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชมุชนตลาด 1,2,3 
18. นายทองแดง ธรรมีภักดี ประธานชมุชนหลักสิบส่ี 
19. นางงามศิลป์ สละ ประธานชมุชนโนนสะอาด 
20. นายสุภัทร ปวีณาภรณ ์ อดีตประธานสภาเทศบาล 
21. นายชวดล ศุภรตันาชาติ ประธานชมุชนห้วยทราย 
22. นางสุมาลี แถสูงเนิน ประธานชมุชนโนนสว่าง 
23. น.ส.จารุมาศ   เสนาสนิท เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
24. นายสรุชัย ศิริรัชกิจ ประธานชมุชนศรีหมอน 
25. น.ส.เกษชฎา โภคาพานิชย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมลู 
26. จ่าเอกวรวิทย์ ภาณวัตร จพง.ป้องกนั ฯ 
27. จ่าเอกกมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
28. นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ 
29. นางกุลิสลา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั 
30. นางศิริวรรณ   ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
31. นายอาทิตย์ ประวนัโน บุคลากร 
32. น.ส.วรรณภา วงษ์จนัลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่รุการ 
33. นายยศกร  ศรีคลัง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 
34. นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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35. นางสมศรี จ้อยสอดดง ประธานชมุชนยิ่งยง 
36. นางจิราภา ปฏิกานัง ประธานชมุชนคลองชลประทาน 
37. น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
38. นายจีระศักด์ิ แก่นดู ่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
39. นายสุวัฒน์ สุทธ ิ รองปลัดเทศบาล 
40. นางละมลุ นิสยันต์ ประธานชมุชนหนองลุมพุก 
41. นางอทุัยวรรณ์ ช่ืนกมล พนักงานจ้างเหมา 
42. นางละมลุ ราชเข่ง พนักงานจ้างเหมา 
43. นางเจนระวี ประจนัตะเสน พนกังานจ้างเหมา 
44. น.ส.เยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
45. นางวารณีุ ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
46. นางสุดา ชาติสุวรรณ นักวิชาการสขุาภิบาล 
47. นายวารินทร์ ไสวงาม ผู้ช่วย สส.เรืองเดช 
48. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
49. นายสมนึก จันทร์โสดา เจ้าพนกังานป้องกนัฯ  
เริ่มประชุม เวลา 10.05 น.  
    เมื่อได้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญประธานสภา 
 เทศบาลจุดธปู  เทียน  บูชาพระรตันตรยั  เสร็จแล้วกล่าวเปดิประชมุ   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน วันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
 สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจําป ี 2556  ขณะนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว   
 ใคร่ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 ขอเชิญครับ 
นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน     ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เลขานุการสภาเทศบาล       เรื่อง  การเปิดประชมุสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจาํป ี2556 
                                          ตามมติทีป่ระชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อคราวประชุมสภา 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมยัสามัญ สมัยแรก ประจําป ี2556 เมื่อวันที ่ 30  มกราคม  
   2556 ได้มีมติกําหนดให้เปดิประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจําป ี 
   2556 ตั้งแต่วนัที่  1 สิงหาคม 2556 เปน็ต้นไป นัน้   
    เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความนัยมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
   พ.ศ. 2496  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  วรรคแรก  แห่งพระราชบญัญัติ
   เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ 13)  พ.ศ. 
   2552   จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามญั  สมัยที่  4   
   ประจําป ี2556 ตั้งแต่วนัที ่ 1 สิงหาคม 2556  เปน็ต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน 30  วัน 
                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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      ประกาศ  ณ  วันที ่ 29 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 

                             (ลงชื่อ) จิระบรูณ์ ปัญญารตันวงศ์ 
                               ( นายจิระบรูณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ) 

                                                                        ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ที่จบไปแล้วนั้นเปน็ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง การเปิด  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมยัที่ 4  ประจําป ี 2556   
   ครับ ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบการประชุมนะครบั 
ระเบียบวาระที่  1     เรื่อง  ทีป่ระธานจะแจ้งตอ่ที่ประชมุ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ วันนี้มีเรื่องทีจ่ะแจ้งให้ทราบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล           1.  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล 
   สามปี  (พทุธศักราช  2556 – 2558)  แก้ไข/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบบัที ่4 
   ประกาศ ณ  วันที่ 21  เดือน  มิถนุายน  พุทธศกัราช 2556 และประกาศให้ 
   ใช้แผนพฒันาเทศบาลสามปี  (พุทธศกัราช 2557 – 2559)  ประกาศ  ณ   
   วันที่  21  เดือน  มิถนุายน  พุทธศกัราช  2556  ซ่ึงทางกองวิชาการและ 
   แผนงานได้ส่งเอกสารให้ท่านได้รับทราบแล้ว  จึงประกาศให้ทราบโดย 
   ทั่วกนั      
มติที่ประชมุ   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
       - สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจําป ี2556  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2556   
         และสมัยสามญั  สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจําป ี2556 เมื่อวันที ่24   
    มิถุนายน 2556   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล          เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ซ่ึงรายงานการประชุมได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน 
  ก่อนล่วงหน้านี้แล้วนะครบั โดยให้ตรวจดรูายงานการประชุมที่ละชุด 
  โดยเริ่มจากการประชุมสมยัสามัญ  สมยัที่ 3 ประจําป ี2556 เมื่อวันที่   
  17  มิถุนายน 2556 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิม่เติมรายงานการ 
  ประชุม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอให้ตรวจรายงานการประชุมสมยัสามัญ  
  สมัยที่ 3 ครัง้ที่  2  ประจําป ี 2556 เมื่อวันที่  24  มิถนุายน 2556  

ต่อเลยครบั  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชมุ  ถ้าไม่มี  
ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเหน็ชอบรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2556  
 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที ่2 ประจําปี  2556 เมื่อวันที่ 24   
 มิถุนายน 2556  กรุณายกมือข้ึนครบั   
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มติที่ประชมุ      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่  3     เรื่อง  ญัตติที่  14 /2556 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
           งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557   
           (กองวิชาการและแผนงาน) 
                                      - วาระที่ 1  ขั้นรับหลกัการ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ท่านลิขิต  กสิกิจวรกุล  ครบั
ประธานสภาเทศบาล            
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่าน ร.ต.ต.ชัยฤทธิ์   
นายกเทศมนตรี  พลล้ํา  รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ ตัวแทน ผกก.สภ.บ้านไผ่ ท่านสุภัทร   
  ปวีณาภรณ์  อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คุณอินทัช  เสนีย์วาสน์   
  อดีต ผอ.กองช่างชัยภูมิ ในฐานะตัวแทนท่าน สส.เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย   
  พร้อมด้วย เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ประธานชุมชนและ 
  ผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่านครับ 
                  เรื่อง  ญัตติขอรับความเหน็ชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557   
     ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบญัญัติ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง   
    งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.2557  ฉบับนี้มาเพื่อโปรด 
    นําเสนอต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในสมัยประชุมน้ี  ซ่ึงได้ 
    จัดทําคําแถลงงบประมาณประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
    งบประมาณ  พ.ศ.2557  ตลอดจนหลักการและเหตุผลแนวนโยบายการ 
    ดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  มาด้วยแล้ว  และขอช้ีแจง 
    ให้ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทุกท่านได้รบัทราบถึง 
    สถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ดังต่อไปนี้ 
   1.  สถานะการคลัง 
        1.1  งบประมาณราบจ่ายทั่วไป  ดังนี้ 
    1.1.1  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2556  มีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   
   121,628,846.93  บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมืน่แปดพัน 
   แปดร้อยส่ีสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)   
        1.1.2  เงินสะสม  58,095,213.90  บาท  (ห้าสิบแปดล้านเก้าหมื่น 
   ห้าพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)   
    1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  25,532,116.25  บาท  (ยี่สิบห้าล้าน 
   ห้าแสนสามหมื่นสองพนัหนึง่ร้อยสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)      
    1.1.4  รายการกนัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพนัและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
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    จํานวน  2  โครงการ  3,600,000  บาท  (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 
    1.1.5  รายการทีไ่ด้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั  จํานวน 
    6  โครงการ  4,210,000  บาท  (ส่ีล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
        1.2  เงินกู้คงค้าง  77,507,077.74  บาท  (เจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสน 
   เจ็ดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค์) 
   2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2555 
        1. รายรบัจริงทั้งสิ้น  134,351,427.08  บาท (หน่ึงร้อยสามสิบ 
   สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)   
   ประกอบด้วย 

          1. หมวดภาษีอากร(รายได้ทีจ่ัดเกบ็เอง)  ยอดรวม 7,677,897.04 บาท 
   (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจด็พันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) 
        2.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรบัและใบอนุญาต  ยอดรวม 
   3,226,353.30 บาท  (สามล้านสองแสนสองหมื่นหกพนัสามร้อยห้า 
   สิบสามบาทสามสิบสตางค์) 
        3. หมวดรายได้จากทรพัย์สิน  ยอดรวม   2,082,186.95   บาท 
   (สองล้านแปดหมื่นสองพนัหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) 
        4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์  ยอดรวม        
   949,901.42 บาท  (เก้าแสนสี่หมืน่เก้าพนัเก้าร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสองสตางค์) 
        5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ยอดรวม   999,043.-  บาท 
   (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัสีสิ่บสามบาทถ้วน) 
       6. หมวดภาษีจัดสรร      ยอดรวม  85,167,923.37  บาท   
     (แปดสิบห้าล้านหนึง่แสนหกหมื่นเจ็ดพนัเก้าร้อยยีสิ่บสามบาทสามสิบ 
   เจ็ดสตางค์) 
       7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ยอดรวม   34,248,122.- บาท   
   (สามสิบสี่ล้านสองแสนสีห่มื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 
       2.   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
   54,965,985.- บาท (ห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหา้พันเก้าร้อยแปด 
   สิบห้าบาทถว้น)   
       3. รายจ่ายจริง จํานวน  126,931,754.56  บาท  (หน่ึงร้อยยี่สิบ 
   หกล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบหก 
   สตางค์)   
        ประกอบด้วย  งบกลาง  ยอดรวม     11,830,056.47 บาท 

   (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) 
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         งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว              
   ยอดรวม  38,739,512.86 บาท    (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้า 
   พันห้าร้อยสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์) 
        งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
   ยอดรวม  56,750,325.84  บาท  (ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมืน่สามร้อย 
   ยี่สิบห้าบาทแปดสิบส่ีสตางค์) 
       งบลงทุน  (หมวดครภุณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ยอดรวม      
   13,787,774.- บาท  (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมืน่เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี ่
   บาทถ้วน) 
       งบรายจ่ายอื่น  ( หมวดรายจ่ายอ่ืน) ยอดรวม             -         บาท 
     (ไม่มี) 
       งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม    5,824,085.39 บาท 
   (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) 
              4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค ์
   49,132,648.- บาท (ส่ีสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบ 
   แปดบาทถ้วน) 
              5.  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน 
     3,660,476.67 บาท (สามล้านหกแสนหกหมืน่สี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบ 
   เจ็ดสตางค์) 
    3. งบเฉพาะการ   

  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 
            เมืองบา้นไผ่     

     ปงีบประมาณ  พ.ศ.2555  มีรายได้รบัจริง  8,262,276.92   บาท   
  รายจ่ายจริง  7,860,341.36  บาท 
       กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ   89,000,000.-  บาท (แปดสิบเก้าล้าน 
  บาทถ้วน) 
       ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    ไม่มี 
       กําไรสทุธิ      3,486,941.05 บาท 
           (สามล้านส่ีแสนแปดหมืน่หกพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) 
        เงินฝากธนาคารทั้งสิน้  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2555 
  2,176,490.45 บาท (สองล้านหนึง่แสนเจ็ดหมืน่หกพนัสี่ร้อยเก้าสิบบาทส่ีสิบ 
  ห้าสตางค์) 
     ทรพัย์จํานํา 72,430,300.-  บาท  (เจ็ดสิบสองล้านสีแ่สนสามหมืน่สาม 
  ร้อยบาทถ้วน) 
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  4.  ประมาณการรายรับ ปี 2557 
     รายรับจัดเก็บเอง   ยอดรวม      15,381,000.- บาท 
  (สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) 
     รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ยอดรวม  88,250,000.- บาท (แปดสิบแปดล้านสองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 
     รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยอดรวม       
  52,369,000.- บาท (ห้าสิบสองล้านสามแสนหกหมืน่เก้าพนับาทถ้วน) 
     รวมประมาณการรายรบัทั้งสิ้น  ยอดรวม  156,000,000.- บาท 
     (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านบาทถ้วน) 
  5.  ประมาณการรายจ่าย  ปี  2557 
     งบกลาง   ยอดรวม      17,819,460.-  บาท 
  (สิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึง่หมื่นเก้าพันสีร่้อยหกสิบบาทถ้วน) 
     งบบุคลากร                ยอดรวม      60,891,680.-  บาท 

  (หกสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพนัหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)      
     งบดําเนินงาน    ยอดรวม      53,768,880.-  บาท 

    (ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมืน่แปดพนัแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
     งบลงทุน     ยอดรวม      13,995,780.-  บาท 
  (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
         งบรายจ่ายอื่น    ยอดรวม               -         บาท 
     งบเงินอุดหนุน  ยอดรวม       9,524,200.-  บาท 
  (เก้าล้านห้าแสนสองหมืน่สีพ่ันสองร้อยบาทถ้วน) 
    รวมรายจ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น ยอดรวม 156,000,000.- บาท 
     (หนึง่ร้อยห้าสิบหกล้านบาทถ้วน) 
  6.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา  35  แห่ง 
  พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  คิดเป็นร้อยละ  29.58 
    จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี พ.ศ.2557   
   เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พิจารณาเหน็ชอบต่อไป 
                                                              (ลงชือ่)  ลิขิต  กสิกิจวรกุล   
           ( นายลิขิต  กสิกิจวรกลุ )  
         นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ท่านนายกเทศมนตรี  ได้แถลงหลักการและแนวนโยบายของ
ประธานสภาเทศบาล            ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พทุธศักราช 
   2557 ต่อสภาเทศบาลแล้ว  โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช 2557  
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   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  156,000,000.- บาท 

   (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านบาทถ้วน)  และเนือ่งจากร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย แบ่งเป็น  3 ส่วน จาํนวน 139  หน้า ซ่ึงแต่ละส่วน 
   จะมีความสําคัญและมีรายละเอียดที่สภาเทศบาลจะต้องพิจารณาอย่าง 
   ละเอียด  รอบคอบ  ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและอภิปราย 
   เป็นส่วน ๆ  เพื่อให้คณะผู้บริหารได้ช้ีแจงในรายละเอียดได้อย่างชัดเจน    
   มีสมาชิกท่านใดเหน็เปน็อย่างอื่นหรือไม่   ขอเชิญท่าน นพรุจ  เอ่นลนุ ครับ 

นายนพรุจ  เอ่นลุน   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน ผมเหน็ด้วยกับ 

ท่านประธานสภาเทศบาล ในการพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายเปน็ส่วน ๆ  เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการพฒันาท้องถิน่ของเราได้อย่างละเอียด รอบคอบ และเกิดความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายเงินของเทศบาล  โดยขอให้อภิปรายซักถาม  ส่วนที ่1 จบ ก็
ให้ผู้บริหารตอบ ส่วนที่ 2  และ 3  กใ็ช้แบบเดียวกนั ครับ   

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคําเสนอของท่านนพรจุ  เอ่นลุน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล           ขอให้ยกมือด้วยครับ สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง ครับ เมื่อสมาชิกเหน็ด้วย 
   กับคําเสนอของท่านนพรจุ  เอ่นลนุ  ในการอภิปรายร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พุทธศกัราช 2557 ในวาระที่ 1 
   ข้ันรับหลักการ โดยพิจารณาเปน็ส่วน ๆ ผมขอเริ่มตั้งแต่ส่วนที ่1 คําแถลง 
   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพทุธศกัราช  2557  
   หน้า 1 ถึง หน้า 4 ประกอบด้วย 
   - คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปงีบประมาณพทุธศักราช   
    2557 หน้าที่ 1 
   - คําแถลงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปงีบประมาณพุทธศกัราช  2557 
          *  รายรับ   หน้าที่ 2 
          *  รายจ่าย หน้าที ่3 
   - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติ 
   ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หน้าที่ 4 

   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายในส่วนที่  
   1 อีก ผมจะขอต่อในส่วนที ่2  เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปงีบประมาณ  พทุธศักราช  2557  ตั้งแต่หน้า  5 ถึงหน้า 128   
   เป็นส่วนสําคัญและมีรายละเอียดมากทีสุ่ด  ผมขอเริม่ตั้งแต่หน้าที ่ 5 
    บนัทึกหลักการและเหตุผล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในสวนนี้หรือไม่ครบั 

    ต่อไปหน้าที่ 6  ถึง หน้าที ่11  เปน็รายจ่ายตามแผนงานและ 
    งบรายจ่าย  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในสนนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
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    ต่อไปหน้าที่ 12  ถึง  หน้าที ่13  เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจาํปีงบประมาณพุทธศักราช  2557  มีสมาชิกท่านใดจะ 
  อภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี 
    ต่อไปหน้าที่ 14 ถึง หน้าที ่16  เปน็รายงานประมาณการ 
  รายรบัประจําปงีบประมาณพุทธศกัราช 2557 มีสมาชิกท่านใด 
  จะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี 
    ต่อไปหน้าที่ 17 ถึง หน้าที่ 19  เปน็รายงานละเอียดประมาณ 
  การรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณพทุธศกัราช   

  2557  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี  
    ต่อไปหน้าที่ 20 ถึงหน้าที ่66 เปน็รายงานประมาณการรายจ่าย 
  ประจําปงีบประมาณพุทธศักราช  2557    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
  ส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี 
    ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 67 ถึง หน้าที ่128 เป็นรายงานรายละเอียด 
   ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ 
  พุทธศกัราช  2557  มีแผนงานทั้งหมด  11  แผนงาน  โดยจะขอเริม่จาก 
  แผนงานที ่ 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ซ่ึงมี  3  งาน  ประกอบด้วย   

1. งานบริหารงานทั่วไป (สํานกัปลัดเทศบาล) 
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน) 
3. งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 
 โดยขอเริม่จากหน้าที่ 67 ถึงหน้าที่ 74 งานบริหารงานทั่วไป     
(สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 22,075,900 บาท 
(ยี่สิบสองล้านเจ็ดหมืน่ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี  

    ต่อไปตั้งแต่หน้าที่  74  ถึงหน้าที ่ 79  เป็นรายละเอียดประมาณ 
   การรายจ่ายงบประมาณ  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและ 
   แผนงาน)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  3,620,060  บาท (สามล้านหก 
   แสนสองหมื่นหกสิบบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่   
   ถ้าไม่มี 
    ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 79 ถึงหน้าที่ 82 เปน็รายละเอียดประมาณการ 
   รายจ่ายงบประมาณ งานบริหารงานคลงั (กองคลัง) ตั้งงบประมาณ 
   รายจ่ายทั้งสิ้น  6,128,930  บาท (หกล้านหนึง่แสนสองหมื่นแปดพนั 
   เก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ 
   ถ้าไม่มี  
     ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 82 ถึงหน้าที่ 90 เป็นรายงานรายละเอียด 
    ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ 
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   พุทธศกัราช 2557 ในแผนงานที ่2. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   
   ซ่ึงมี  2  งาน  ประกอบด้วย   

1. งานเทศกิจ   (สํานักปลัดเทศบาล) 
2. งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (สํานักปลัดเทศบาล) 
 โดยขอเริม่จากหน้าที่ 82 ถึงหน้าที่ 85 งานเทศกิจ  
(สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  2,046,820  บาท 
(สองล้านส่ีหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ในส่วนนี้หรือไม่  ขอเชิญ ท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ครบั กระผม นายนิวัฒน์  ปล่ังศิริ 
รองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เกี่ยวกบัเรื่องงบของแผนงานรกัษา 
    ความสงบภายใน งานเทศกิจ มาที่หน้า 83 ค่าใช้สอย โครงการจัด 
    ระเบียบการจาํหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและจราจร คําชี้แจง 
    งบประมาณกเ็พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า 
    บนถนน ทางเท้าและจราจร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจัดทําเอกสาร  
    และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจุดผ่อนผัน  

ป้ายจราจร ซ้ือสีเพื่อตีเส้นจุดผ่อนผันและการจราจร  งบประมาณตั้งไว้   
200,000.-  บาท กอ็ยากจะฝากท่านประธานด้วยนะครับว่า งบประมาณ 
ป ี2556 ทีต่ั้งไว้แล้วในส่วนของงานเทศกิจ งบค่าใช้สอย ฝากเน้นเกีย่วกับ
เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจราจร จะสังเกตว่าวันนี้ป้ายจราจรสายต่าง ๆ 
ชํารุด ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ซ่ึงจริง ๆ ถามว่าถ้างบปี 2556 ที่เราได้ใช้
จ่ายไปแล้ว กย็ังเหน็มีสภาพเสื่อมโทรมของป้ายอยู่ แล้วสิ่งที่ผมเปน็ห่วงอยู่
อีกเรื่อง คือ การตีเส้นจราจร จริง ๆ แล้วการตีเส้นจราจรโดยใช้บุคลากร
ของเทศบาล จะสังเกตว่าอายุการใช้งานจะสั้นมาก เพราะว่าเนื่องจาก
กรรมวิธีในการดําเนินงานทีม่ีลักษณะงานที่เปน็ธรุกิจการจ้างการทํางาน
ของเราจะมีการทําความสะอาดพื้น ถึงขั้นตอนการจะลงสีค่อนข้างจะได้
มาตรฐาน ก็เลยอยากจะฝากนิดหนึ่งนะครับ เปน็ไปได้กรณีตีเส้นจราจร 
ถนนสายต่าง ๆ ทางม้าลาย หรือขาว-แดง ถ้าดูแล้วด้วยความเหมาะสมก็
อยากจะให้จดัซื้อ-จัดจ้าง โดยใช้ทางห้างที่เป็นมืออาชีพเข้ามาดําเนินการ 
แต่ตอนนี้งบกต็ั้งไว้น้อยเหลือเกินครับแค่ 200,000.-  บาท จะสังเกตนะ
ครับ ณ วันนี้ถนนสายต่าง ๆ การแบ่งเส้นจราจร ทางม้าลาย ขาว-แดง 
ขาว-เหลือง จอดช่ัวคราว เด๋ียวนี้จะไม่เหลือให้เป็นสญัลักษณ์บอกแล้วนะ
ครับ เพราะฉะนั้นต้องกลบัไปที่งานจราจร สภ.บ้านไผ่ กาํกับดูแล การ 
บังคับใช้กฎหมายก็เลยค่อนข้างจะมีปัญหา ก็ฝากจุดนี้ด้วยครบัถือว่าเป็น
เรื่องเร่งด่วน เป็นโครงการที่ดีครบั และเทศบัญญัติใหม่นี้ค่อนข้างสบัสน
ครับเพราะว่ากลายเปน็ว่าเอกสารไม่มีเทียบเคียงเมื่อปทีี่แล้ว เรากต็้อง
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กลับไปดูเทศบัญญัติปี 2556 เพื่อนํามาเทียบเคียงกนั ครับเบื้องต้นก็ขอ
นําเสนอแค่นี้ก่อนครบั ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์    ครบั ก็ขออนุญาตจากสภานะครับ ผมขอเพิม่เติมจากท่านรองประธาน
ประธานสภาเทศบาล   สักนิดหนึ่ง เพราะว่าเรื่องงบประมาณในการตีเส้นจราจรมนัน้อย ผม 
   ก็ไปสอบถามสํานักปลัด ฯ แล้วว่างบประมาณหมดแล้ว ถ้ามีโอกาสจัดทํา 
   งบเพิม่เติมก็ของบเพิ่มเติมหน่อย เรื่องถนน หนทาง ถนนของเรามีไฟสว่าง 
   มากเลย คนมาจากกรุงเทพ ฯ ไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนเปน็ถนนหลัก ก็ฝากท่าน 
   ผู้บริหารและทางสํานกัปลัดฯ ช่วยบอกป้ายหน่อยทางสามแยกวัดจันทร์ 
   ด้วยนะครบั เขานึกว่าถนนหลกัเปน็ถนนสุขาภิบาล 2 ก็เลยวิ่งตรงไปทําให้ 
   ผิดทาง ดังนั้นก็ช่วยทําป้ายใหญ่ ๆ ให้ด้วย เลี้ยวขวามิตรภาพ-ชนบท ฝาก 
   เรื่องงบเพิม่เติมด้วย เพราะว่าตอนนี้งบประมาณของเทศกิจ สํานักปลัด ฯ  
   ของปี 2556 หมดแล้ว อยากจะฝากทางท่านคณะผู้บริหารช่วยตั้งงบ 
   เพิ่มเติมด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครบั ถ้าไม่มี 
   ก็ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกด้วยครบั  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านครบั 
นายกเทศมนตรี   ข้อเสนอของท่านสมาชิกผมถือว่าก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนผู้ที ่
   สัญจรไป-มาก็ต้องยอมรบัส่วนหนึง่ในการจัดสรรงบประมาณเรื่องส่วนของ 
   เทศกิจ เรื่องของการตีเส้นจราจร สีทางม้าลายทั้งหลาย เพราะฉะนั้นการ 
   เสนอแนะของเพื่อนสมาชิก ผู้บริหารกจ็ะนําไปปฏิบตัิเพื่อแก้ไขให้ดีและ 
   ถูกต้อง ขอบคุณครบั 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครบั ถ้าไม่มี ผมขอต่อตั้งแต่ 
ประธานสภาเทศบาล   หน้าที ่ 85 ถึงหน้าที่ 90 งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน และระงบัอัคคีภัย   

   (สํานักปลัดเทศบาล)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  6,230,650  บาท   
   (หกล้านสองแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะ 
   อภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีนะครบั ผมขอต่อตั้งแต่หน้าที่ 90 ถึง 
   หน้าที ่100 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ 
   รายจ่ายทั่วไป  ประจําปงีบประมาณพทุธศักราช  2557  ในแผนงานที่   
   3.  แผนงานการศึกษา  ซ่ึงมี  3  งาน  ประกอบด้วย   

1. งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา (กองการศึกษา) 
2. งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษา)   
3. งานศึกษาไม่มีกําหนดระดบั  (กองการศึกษา)  

 โดยขอเริม่จากหน้าที่ 90 ถึงหน้าที่ 96 งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกบัการศึกษา (กองการศึกษา) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   
   24,146,400  บาท (ยี่สิบส่ีล้านหนึง่แสนสีห่มื่นหกพนัสีร่้อยบาทถ้วน)   
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   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  ขอเชิญคุณส่งศกัด์ิ   
   เกียรติปรณ์ ครับ 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน เปิดไปดทีู่หน้า  
    92 นะครบั หมวดค่าใช้สอย ตามรายงานนั้นเพื่อใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ  
    งบประมาณตั้งไว้  386,800.-  บาท ทกุอย่างจะมาอยู่ตรงนี้ เพื่อใช้จ่ายจ้าง 
    เหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภยัของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ๆ ละ  

1 คน  ห้องสมุดเทศบาลจาํนวน 1 คน รวม 3 คน ท่านประธานครบั ผม 
สอบถามกบัเจ้าหน้าที่แล้ว บอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาห้องสมุดนั้น เป็นการจ้าง 
คุณสมศรี มาปัดกวาด ผมก็อยากจะให้เปล่ียนคําชี้แจงรายจ่ายให้ถกูต้อง 
รปภ. 2 แห่งๆ ละ 1 คน ถกูต้อง ห้องสมดุก็น่าจะเปลีย่นเป็นผูร้ักษาความ
สะอาด เพิ่มไปแค่รกัษาความสะอาด มนัจ้างคนไม่ถกูต้องตามระเบียบของ
ทางราชการนะครับ ถ้าจ้างทําความสะอาดก็น่าจะทําความสะอาด ถ้าจ้าง 
รปภ.ก็ควรจะจ้าง รปภ. ตามความเหมาะสมครับ ผมขออนุญาตช้ีแจงเพื่อ
ความถูกต้องครับผม 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับ ขอบคณุท่านส่งศกัดิ์  เกียรติปกรณ์ นะครับ ฝ่ายวิชาการนะ
ประธานสภาเทศบาล   ครับ ช่วยไปขยายเอกสารให้มันชัดเจนด้วย เพราะว่าตัวหนังสือมนัเล็กมาก  
   สมาชิกเขาติติงมาแล้วนะครับ ฝากทางกองวิชาการด้วยครับ มีสมาชิก 
   ท่านใดจะขออภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมจะขอเชิญ 
   คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องของตัวหนังสือตวัเล็กนัน้ จริง ๆ 
นายกเทศมนตรี   แล้วการจัดทาํงบประมาณในระบบใหม่ก็เปน็การปริน๊ออกจากเครื่อง  
   เพราะฉะนั้นตรงนี้เปน็เรื่องของเทคนิคกค็งต้องบอกทางวิชาการให้ไป 
   ปรบัปรุงใหม่ สําหรับรายละเอียดเรื่องจ้างรักษาความปลอดภัยก็ดี เรื่อง 
   ของการรกัษาความสะอาดก็ดี หนังสือส่วนตรงไหนถ้าผิดพลาดก็จะไปปรบั 
   ให้มนัถกูต้อง ขอบคุณครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   ครับ กต็้องกราบขอบพระคณุท่านประธานสภา ผมขออนุญาต 
รองประธานสภาเทศบาล นิดหนึง่นะครบั จริง ๆ ต้องทําความเข้าใจนะครบั วันนี้เดี๋ยวท่านที่เข้ามา 
 
    สังเกตการณ์จะสังเกตเหน็ว่าสมาชิกค่อนข้างจะอภิปรายน้อยไปหน่อย  

จริง ๆ เมื่อสัปดาห์ทีแ่ล้วตอนที่ยกร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2557  
ทางสมาชิกได้เชิญทางกอง/ฝ่ายมาให้ข้อมูลไปแล้วรอบหนึง่ว่า โครงการไหน 
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ที่เปน็ประโยชน์กบัประชาชนทั้ง 26 ชุมชน เราก็คงไว้ และโครงการไหน 
ที่ดูแล้วความสําคัญก่อน-หลัง ถ้าไม่สําคัญจริง ๆ เราก็จะปรับลด
งบประมาณหรืออาจจะถอดโครงการนั้นออกไปเลย ครับ ขออนุญาต
กลับมาหน้าที ่96 เรื่องของกองการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุ
ส่วนราชการตั้งไว้ที่ 300,000.-  บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนนุคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก็อยากจะได้รายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครบัว่า 
ประมาณ 3-4 ปงีบประมาณที่ผ่านมานะครับ เรามีการอุดหนนุให้กบัทาง
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง เข้าใจว่าปทีีแ่ล้ว
หรือปกี่อนก ็  200,000.-  บาท ตอนนี้เราเพิ่มงบประมาณเปน็  
300,000.- บาท นะครบั จึงอยากจะขอรายละเอียดจากท่านประธานสภา
สักนิดหนึ่งว่าภารกิจการประสานงานระหว่างเรากับคณะศึกษาศาสตร์ ณ 
วันนี้โครงการอะไรบ้างทีท่างมหาวิทยาลยัมาร่วมกบัเราบ้าง ขอยกตวัอย่าง
สัก 2-3 โครงการครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอ
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม 
    ท่านสมาชิกด้วยครับ  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครบั หน้า 96 เงินอุดหนนุส่วน
นายกเทศมนตรี  ราชการ เป็นที่ทราบกันนะครับหลายปทีีผ่่านมานั้น คําว่าอนุบาลสาธิต 
    เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น การทีจ่ะเข้าเป็นเครือข่ายต้องมีการตกลง 
    ระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องของการจัด 
    ฝึกอบรมที่ผ่านมานั้นมี 2 รปูแบบ คือ เขามาหาเรา และเราไปหาเขา  
    สําหรับงบประมาณทีต่ั้งไว้ 300,000 บาท นัน้ ชี้แจงว่าเราตั้งไว้เตม็ 
    โครงการ  แต่ข้อเท็จจริงการฝึกบอบรมปทีี่ผ่าน ๆ มาเราก็ไม่ได้อบรมเต็ม 
    โครงการ เราก็จะใช้จ่ายประมาณแสนกว่าบาท สองแสนบาทเท่าที่โครงการ 
    จริง ๆ ที่เราจดัข้ึนมา ถ้าจําได้นะครับคณะครู 2 โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก  

3 แห่ง ปีละประมาณ 2 ครัง้ เราก็จะเดินทางไปอบรมที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะจัดวิทยากรเพื่อให้
ความรู้ เรื่องของการเรียน การสอน การปรับปรงุ เรือ่งการจัดการเรียน  
การสอน หรือในบางครั้งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกจ็ัดคณะวิทยากรมาที่
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้นจ่ายตามความเปน็จริงนะครับ   
อาจจะไม่ถึงสามแสนอาจจะใช้แค่แสนกว่าบาทถึงสองแสน ครับ  
ขอบคุณครบั         
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครบั เรื่องทีท่่านนายกได้ช้ีแจง
ประธานสภาเทศบาล   มาก็ฝากกองการศึกษาด้วย ทางสมาชิกได้จัดทํางบประมาณไปเรียบร้อย 
   แล้ว ในการไปศึกษาอบรมดูงานต่าง ๆ ก็ฝากให้ทางกองการศึกษาช่วยแจ้ง 
   ให้ทางสมาชิกได้รบัทราบด้วย บางครั้งจะได้ไปเรียนรู้ อันไหนที่ดีก็จะเพิ่ม 
   งบประมาณ อันไหนทีไ่ม่ดีคงจะลดงบประมาณ ฝากคณะผู้บริหารด้วย ผม 
   สังเกตเหน็ว่า เวลาไปศึกษาดูงานกองการศึกษาไม่เคยแจ้งให้สมาชิกได้รับ 
   ทราบเลย การผ่านงบประมาณแต่ละครั้งเราก็ผ่านให้ทุกโครงการ แต่เรื่อง 
   การไปทัศนศึกษาการไปดูงาน ความจริงน่าจะแจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ 
   รับทราบด้วย บางครั้งอาจจะไปไม่ครบ 18 คน หรืออาจจะมีสมาชิกไป 
   สักคน สองคน เพื่อจะไปดูเพิ่มเติมศึกษาดูงานให้กบักองการศึกษา ผมก ็
   ฝากด้วยปีหน้า ป ี2557 นะครับ เพราะว่าสมาชิกกโ็ทรมาถามว่า  
   ประธานสภารู้เรื่องไหมว่าเขาจะไปศึกษาดูงาน เราจะจดังบเพิ่มเติมให้ 
   หรือไม่ถ้างบไม่พอ กบ็อกทางฝ่ายนิติบัญญัติมากไ็ด้นะครับ ฝากคณะ 
   ผู้บริหารด้วยนะครบักบักองการศึกษา ฝากด้วยนะครบั ทกุปเีลยนะครับที ่
   ท่านไป  ขนาดผมเปน็ประธานสภา ผ่านงบประมาณให้แล้วผมยงัไม่เคย 
   ได้รบัหนังสือเชิญเลยนะครบั เพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านไปศึกษาดูงานอะไร  
   เพราะว่าท่านสมาชิกอยากจะไปศึกษาดูงานด้วย อาจจะมาสอบเปน็ครกู็ได้  
   ฝากด้วยนะครับ หน้า 90 ถึงหน้าที ่96 ผมขอผ่านนะครับ ต่อไปเปน็หน้า  
   96  ถึงหน้าที ่ 98 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (กอง 
   การศึกษา) ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  18,680,980 บาท  (สิบแปดล้าน 
   หกแสนแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
   ส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็จะขอผ่านนะครับ ในนามเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   ขอต้อนรบัท่านวารินทร์  ไสวงาม ตัวแทนท่าน ส.ส.เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  
   ที่ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟงัการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ครบั ต่อไปตั้งแต่ 
   หน้า 98 ถึงหน้า 100 งานการศึกษาไม่กําหนดระดบั (กองการศึกษา)  
   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 1,541,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะขอ 
   อภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
   เมืองบ้านไผ่  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เปดิมาดูหน้า 99 หมวด 
รองประธานสภาเทศบาล  ค่าใช้สอย งบดําเนินงาน โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   งบประมาณตั้งไว้จํานวนหนึง่แสนบาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าวสัดุเครื่องเขียน 
   ต่าง ๆ ครุภัณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ค่าจ้างเหมาตกแต่งภายนอก 
   และภายในศนูย์การเรียนรู ้จริง ๆ ศนูย์การเรียนรู้ โครงการจัดตั้งดงักล่าวก ็
   คงจะเปน็อยูที่่สํานักงานทีจ่ังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ ซ่ึงพ้ืนทีใ่ช้สอยก็อยู่ 
   ในตัวที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่นะครบั ที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
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   เท่าทีท่ราบกเ็ป็นของทางกรมธนารักษ์กค็ือราชพัสดุ ทางเทศบาลได้ขอพื้นที ่
   ดังกล่าวทําประโยชน์ ก่อนหน้านี้ก็เป็นโครงการจะสร้างศูนย์สาธารณสุข  
   พอดีโยกไปทีต่ลาด 4 เปน็ศูนย์สามวัย เพราะฉะนั้นโครงการดังกล่าวถือว่า 
   เป็นโครงการใหม่ งบประมาณหนึ่งแสนบาทก็คงจะได้ในส่วนของการ 
   ตกแต่งภายนอกภายใน ถ้าจะเดินโครงการนี้ต่อ ผมอยากจะให้เป็นโครงการ 
   ที่ดําเนินการตามงบประมาณหนึง่แสนบาท ถือว่าเปน็เช้ือไว้ก่อน ถ้า 
   สามารถดําเนินการได้กถ็ือว่าเป็นผลดีอย่างยิ่ง และกอ็ยากจะให้คํานึงถึง 
   ประโยชน์ใช้สอยด้วย เพราะว่าจัดตั้งงบประมาณไปแล้วเจตนารมณ์ก็ดีเพื่อ 
   ใช้เปน็ศนูย์การเรียนรู้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จากแผนพัฒนา 2557- 
   2559 เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากด้วยนะครับสําหรับงบหนึ่งแสนบาท  
   เฉพาะปรับปรุง ตกแต่งค่าวัสดุเครื่องเขียนก็คงจะไม่พอ ก็อยากจะฝากท่าน 
   ประธานสภานะครบัถ้าอยากจะให้โครงการดังกล่าวเต็มรูปแบบ ถ้าคิดว่า 
   เป็นประโยชน์กับลูกหลานในเขตเทศบาล ก็ให้ประมาณการในงบเพิ่มเติม 
   เข้ามาอีก เพราะงบหนึ่งแสนบาทเชื่อแน่ว่าถ้าจะทําครอบคลุมทั้งหมด 
   ไม่น่าจะสําเรจ็ตามโครงการ ขอบคณุมากครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล   ส่วนน้ีอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ครบั  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์   ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาครับ หน้าที ่100 ครับ เกี่ยวกับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เงินอุดหนุนส่วนราชการทีต่ั้งไว้ต่าง ๆ  รวมแล้วเปน็โรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 
   8 โรง หมวดเงินอุดหนุน ในปี 2556 เราไม่มี ปีนี้เรามีเพิ่มเติมเข้ามาอยาก 
   ขอคําอธิบายช้ีแจงครับ เงินอุดหนนุโรงเรียนต่าง ๆ ประเสริฐแก้วอทุิศ  
   34,500 บาท โรงเรียนวัดจนัทรประสิทธิ ์34,500 บาท ในงบประมาณ  
   2556 ในโครงการผมตรวจดูแล้วไม่มี พอดีมาเจอตรงนี้ก็อยากจะขอ 
   คําช้ีแจงจากคณะผู้บริหารนะครบั ขอบคุณครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  มีสมาชิกท่านใดจะขอ
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไม่ครบั ถ้าไม่มีนะครบั ผมขอเชิญคณะผู้บริหาร 
   ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกครบั  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านอาจารย์วาริน ไสวงาม ตัวแทนท่าน  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย ก็ขอขอบคุณเพื่อน 
   สมาชิกนะครบั โดยเฉพาะโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ซ่ึงงบประมาณเรา 
   ตั้งเชื้อไว้ประมาณหนึ่งแสนบาท จริง ๆ แล้วตามข้อเท็จจริงวัสดุ อุปกรณ์  
   ค่าครุภัณฑ์ทีจ่ําเปน็เกีย่วกบัการจัดตั้งศนูย์การเรียนรู ้ปัจจุบนัครภุณัฑ์ 
   วัสดุก็มีส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าจะปรบัปรุงให้มันเตม็รูปแบบจริงๆ คงต้อง 
   ใช้งบประมาณมากกว่าหนึ่งแสน ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกว่าถ้าเผื่อมัน 
   น้อยไปในโอกาสต่อไปเรื่องของงบเพิ่มเติม หรือการจัดสรรงบควรจะจัดสรร 
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   ให้มากกว่านี้เพื่อให้ศนูย์การเรียนรู้เต็มรปูแบบทีจ่ะให้การบริการกบัพี่น้อง 
   ประชาชนครบั เพื่อนสมาชิกที่เคารพครบั ถ้าเราจํากนัได้ในอดีตทีผ่่านมา 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้อุดหนนุเงินให้กบัโรงเรียนต่าง ๆ ถ้าจําไม่ผิดเมื่อ 
   หลายปีก่อนอุดหนุนให้โรงเรียนละสองแสนบาทนะครบั เพื่อนสมาชิกคง 
   จํากันได้ ก็ด้วยสถานะการเงิน การคลัง วิกฤตของงบประมาณที่ผ่านมา 
   หลายปีจากสองแสนเราก็ลดเหลือโรงเรียนละสองหมืน่ และครั้งสุดท้าย 
   ผ่านมา 2 ป ีงบประมาณดังกล่าวเรากไ็ม่ได้อุดหนนุ จริง ๆ แล้วอํานาจ 
   หน้าทีแ่ละกรอบในการอุดหนนุให้กับโรงเรียนที่ขึ้นกบั สปป.นัน้ ถามว่าเรา 
   ทําได้ไหม เราก็ทําได้ในกรณีทีม่ันอยู่ในกรอบอยู่ในขอบข่ายที่เราจะอุดหนุน  
   และที่ผ่านมานั้นโรงเรียนทีร่วมกนัทั้งหมด 8 แห่งด้วยกัน รวมกันใช้ว่า  
   ศูนย์เมืองไผ่ รวมทั้งหมด 8 โรง ผู้อํานวยการโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ก็ได้มาพบ 
   ผู้บริหารที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก็มีข้อเสนอว่าที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
   รู้สึกจะละเลยเขา ทั้ง ๆ ที่เป็นโรงเรียนทีอ่ยู่ในเขตเทศบาล ถึงจะไม่ได้ข้ึนอยู ่
   กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ข้ึนอยู่กับสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
   ในอดีตก็คือเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สพฐ. กม็าเปน็ สปป. ก็มี 
   การเสนอว่า โรงเรียนทัง้ 8 แห่ง จะเสนอโครงการเข้ามาให้อยู่ในกรอบ  
   กฎระเบียบทีท่้องถิน่จะอุดหนนุได้ นัน่คือที่มาและทีไ่ปครบั ขอบคณุครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามเพือ่นสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล    นะครบั หน้า 98 ถึงหน้า 100 นะครบั ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 100 ถึงหน้าที่   
   107  เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
   ทั่วไป  ประจาํปีงบประมาณพุทธศักราช  2557  ในแผนงานที ่ 4. แผนงาน 
   สาธารณสุข  ซ่ึงมี  4  งาน  ประกอบด้วย   

1. งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข   (กองสาธารณสุขฯ) 
2. งานโรงพยาบาล          (กองสาธารณสุขฯ) 
3. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณอื่น (กองสาธารณสุขฯ) 
4. งานศนูย์บริการสาธารณสุข   (กองสาธารณสุขฯ) 

โดยขอเริม่จากหน้าที่ 100 ถึงหน้าที ่102 งานบริหารทัว่ไป 
   เกี่ยวกบัสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   

   2,973,090  บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน)   
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครบั ถ้าไม่มี ผมขอต่อไป   

    ตั้งแต่หน้าที ่103 ถึงหน้าที ่104  งานโรงพยาบาล (กองสาธารณสุขฯ)  
   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  816,250 บาท  (แปดแสนหนึง่หมื่นหกพัน 
   สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้า 
   ไม่มีผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 104 ถึงหน้าที่ 105 งานบริการสาธารณสุขและ 
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   งานสาธารณอื่น (กองสาธารณสุขฯ)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  

585,900 บาท(ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใด 
   จะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที ่105 ถึงหน้าที่  
   107 งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายทั้งสิ้น  1,285,180 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมืน่ห้าพนั 
   หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  
   ถ้าไม่มี ผมขอต่อไปหน้าที่ 108 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณ 
   การรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปงีบประมาณพุทธศักราช  

2557  ในแผนงานที่  5. แผนงานสงัคมสงเคราะห์  ซ่ึงมี  1 งาน  คือ 
   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (กองสวัสดิการสังคม) 

   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  250,000  บาท (สองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน)   
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที่   
   108 ถึงหน้าที ่116  เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช  2557  ใน 
   แผนงานที ่ 6.  แผนงานเคหะและชุมชน  ซ่ึงมี  4  งาน  ประกอบด้วย 

1. งานไฟฟ้าถนน   (กองช่าง) 
2. งานสวนสาธารณะ   (กองช่าง) 
3. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ) 
4. งานบําบัดน้ําเสีย   (กองช่าง) 

โดยขอเริม่จากหน้าที่  108  ถึงหน้าที่ 110  งานไฟฟ้าถนน  (กองช่าง) 
   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  10,261,800  บาท (สิบล้านสองแสนหกหมืน่ 
   หนึ่งพนัแปดร้อยบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  
   ถ้าไม่มี ผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที่  110  ถึงหน้าที ่111  งานสวนสาธารณะ  
   (กองช่าง)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  2,091,200 บาท  (สองล้านเก้า 
   หมื่นหนึง่พันสองร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  
   ถ้าไม่มี ผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที ่ 111  ถึงหน้าที ่ 114  งานกําจัดขยะมูลฝอย 
   และสิ่งปฏิกูล  (กองช่าง, สาธารณสุขฯ)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   
   13,671,850 บาท (สิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมืน่หนึ่งพนัแปดร้อยห้าสิบบาท 
   ถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอต่อไป 
   ตั้งแต่หน้าที ่ 114  ถึงหน้าที ่

   116  งานบําบดัน้ําเสีย (กองช่าง)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   
   4,123,480 บาท (ส่ีล้านหนึง่แสนสองหมืน่สามพนัสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   

   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที่   
   116  ถึงหน้าที ่ 120  เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช  2557  ใน 
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   แผนงานที ่ 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซ่ึงมี  2  งาน  
    ประกอบด้วย 

1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

2. งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชมุชน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 โดยขอเริม่จากหน้าที่  116  ถึง หน้าที่  118    งานบริหาร 
งานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  2,157,000  บาท  (สองล้านหนึง่แสน 
   ห้าหมืน่เจ็ดพนับาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่   
   ถ้าไม่มี ผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 118 ถึงหน้าที่ 120 งานส่งเสริมและ  
   สนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน  (กองสวัสดิการสังคม)ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
   ทั้งส้ิน  1,763,000  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมืน่สามพันบาทถ้วน)   
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที่  
    121  ถึงหน้าที่ 123  เปน็รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช  2557  ใน 
   แผนงานที ่ 8.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  ซ่ึงมี  2  งาน 
    ประกอบด้วย 

1. งานกีฬาและนันทนาการ  (กองการศึกษา) 
2. งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) 
 โดยขอเริม่จากหน้าที ่ 121  งานกีฬาและนันทนาการ 
(กองการศึกษา)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  325,000  บาท   
(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอต่อไปตั้งแต่หน้าที่  122 ถึงหน้าที ่123   
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  (กองการศึกษา) ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ทั้งส้ิน  2,420,000  บาท  (สองล้านส่ีแสนสองหมืน่บาทถ้วน)  มีสมาชิก 
ท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ครบั 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  ขอบคุณครบัท่านประธานครับ ผมมาดูหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สมาชิกสภาเทศบาล  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่นงบดําเนินการ โดยเฉพาะงานประเพณีต่าง ๆ  
    วัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งไว้ 1,700,000 บาท บางโครงการตั้งไว้แจ้งมากมี็ 
    โครงการวนัปีใหม่ 40,000 บาท โครงการวันสงกรานต์ 500,000 บาท  
    โครงการวนัแห่เทียนพรรษา 200,000 บาท โครงการงานวันลอยกระทง  
    860,000 บาท โครงการบญุกุ้มข้าวใหญ่ 100,000 บาท และผมมาดูตรงนี้  
    100,000 บาท มีความสงสัยว่ามีงบอุดหนนุ ประเภทอุดหนุนหน่วยงาน 
    ราชการ ดูข้อที่ 2 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อาํเภอบ้านไผ่ อีก 80,000 บาท   
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    ซับซ้อนกันไปหรือเปล่า หรือว่าเราตั้งงบไว้ตรงนี้ 100,000 บาท  ตรงนี้ต้อง   
    80,000  บาท ทําไมไม่รวมกันจุดเดียวเป็น 180,000 บาท  ทําไมต้องแยก 
    ประเภทออกมา ขอคําอธิบายช้ีแจงด้วยครับผม  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ครบั มีสมาชิกท่านใดจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไม่ครบั ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบ 

ข้อซักถามเพือ่นสมาชิกครบั 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที ่
รองนายกเทศมนตรี   ทรงเกียรติและท่านประธานชุมชนทั้ง 26 ชุมชน โครงการทีท่่านสมาชิกมี 
    ความสงสัยในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ว่าทําไมจัดตั้งเปน็ 2 ประเภท คือ  
    100,000  บาท กบั 80,000  บาท กิจกรรมในงานบญุกุ้มข้าวใหญ่เราได้ 
    อุดหนุนเปน็เงินเข้าโครงการเลย 80,000 บาท อีกก้อนหนึ่งเราจัดในภาค 
    กิจกรรม ขบวนการตกแต่ง เงินรางวัล เลยแยกเปน็ 2 ประเภท จึงขอแจ้งให้ 
    ท่านสมาชิกทราบครับ เพราะว่าการทําแผนรอบนี้กย็อมรบัจริง ๆ เปน็ครัง้ 
    แรกที่ได้ทําระบบใหม่ มีข้อผิดพลาดตรงไหนทางคณะผู้บริหารกบัทาง 

ข้าราการจะนาํไปแก้ไขให้ถกูต้อง และรายละเอียดจะช้ีแจงให้ท่านสมาชิก 
ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไม่ครบั ขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    นิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครบั ผม นิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รอง 
รองประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ครบัยังอยู่ทีห่น้า 122 นะครับ กรณีเงินอุดหนนุ 
    เกี่ยวกบัเรื่องกิจการทางศาสนานะครับ กรณีเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็น 
    สาธารณะประโยชน์ตั้งไว้ที ่440,000 บาท ผมจะอภิปรายในส่วนของเงิน 
    อุดหนุนตามวดัต่าง ๆ นะครับ ตอนนี้เท่าที่ดูก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับ ทั้งหมด 
    เข้าใจว่าจะมีอยู่ประมาณ 9 วัดครับ ถามว่าวัดคุ้มจัดสรรมีเงินอุดหนุน 
    สาธารณะประโยชน์ไป จํานวน  50,000  บาท วัดศรีบุญเรือง จํานวน   
    50,000  บาท วัดเอี่ยมไพบูลย์ จํานวน 50,000 บาท  พออันดับที่ 4  

วัดโพธิ์ชัย วัดป่าชัยวารินทร์ วัดศิริโสภณ วัดนนัทพิมพาราม วัดป่าสุมนามัย  
วัดจันทรประสิทธิ์ เงินอุดหนุนวัดละ 20,000 บาท ผมไม่ทราบว่าเกณฑ์ใน 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณว่าจะอุดหนุนวัดต่าง ๆ ไม่ทราบว่าเอา 
เกณฑ์มาตรฐานหรือว่าการอุดหนุนมาจากลักษณะการประเมินอย่างไรครับ  
ขอทราบรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอ
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไม่ครบั ขอเชิญท่าน ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหาร 
  ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกครบั 
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นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ครบั เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปน็ 
นายกเทศมนตรี  สาธารณะประโยชน์นะครบั โดยเฉพาะเพือ่นสมาชิกทั้ง 18 ท่าน ซ่ึงแบ่งเป็น  
  3 เขตเลือกตัง้ เขตละ 6 ท่าน ในการเงินอุดหนุนให้กบัวัด จริง ๆ เกณฑ์ก็คือ 
  วัดละ 20,000 บาท ถามว่า 20,000 บาท นําเกณฑ์มาจากไหน เราคํานึงถึง 
  ความเหมาะสมและงบประมาณที่มีอย่างจํากัด แล้วทําไมอีกหลายวดัทําไมได้   
  50,000 บาท 80,000 บาท 40,000 บาท ไม่เท่ากนั เพื่อนสมาชิกคงไม่ปฏิเสธ 
  นะครบั 8-9 วัดนั้น คงมีบางวัดที่ได้งบประมาณมาก เพราะบางวัดก็จะมี 
  กิจกรรมซึ่งปฏิบตัิกนัมาเปน็ประเพณีของชุมชนของวดันั้น ๆ เช่น ยกตัวอย่าง  
  วัดเอี่ยมไพบลูย์ก็จะมีการจัดแข่งขันเรื่องของการร้องสรภัญญะ ซ่ึงชาวชุมชน 
  ปอบิดทราบกนัดี และก็สมาชิกที่อยู่เขต 3 ก็ทราบกันดี วัดศรีบุญเรือง  
  50,000 บาท เพราะอะไร การแห่บุญมหาชาติ เรื่องคุ้มจัดสรรก็เป็นวัดใน 
  ชุมชนเมือง ปจัจุบนักม็ีการก่อสร้างมากมายกไ็ด้อุดหนุนให้ตามความ 
  เหมาะสม วัดหนองลุมพกุนั้นทกุปีกจ็ะมีการแข่งตะไลยกัษ์ ปกติเคยอุดหนุน  
  20,000 บาท มาเพื่อเป็น 50,000 บาท เมื่อปีที่ผ่านมานะครบั เพราะฉะนั้น 
  เกณฑ์ตรงนี้กราบเรียนเพื่อนสมาชิก เราคํานึงถึงแต่ละวัดที่จัดกิจกรรมมา 
  หลายปีต่อเนือ่งจนเป็นประเพณีของวัดนัน้ ๆ และชุมชนนัน้ ๆ ขอบคณุครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตเสริมนักนิดหนึง่ 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องการจัดทาํงบประมาณ ตอนนี้วัดพิพารามนะครบั สร้างศาลาการ 
   เปรียญอยู่ยังไม่เสรจ็เลย ทาํไมจัดให้แค่ 20,000 บาท ตอนนี้วัดจนัทร 
   ประสิทธิ์กําลังสร้างประตูโขงอยู่ ทําไมจดัให้แค่ 20,000 บาท ความ 
   จาํเปน็นะครบั เอาหลักเกณฑ์มาจากไหนครบั ขออนญุาตนะครับ ขอเชิญ 
   ท่านายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามนะครบั  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านประธานสภากําลังกล่าวกบั 
นายกเทศมนตรี   เพื่อนสมาชิกว่าอีก 2 วัดกม็ีความจําเปน็ ขอความกรณุาครบั ให้ 
   คณะกรรมการวัดทําเรื่องเข้ามาสิครับ ผมว่าทําเรื่องเข้ามา ผมว่าสภาแห่งนี้ 
   คงไม่ปฏิเสธทีจ่ะจัดเงินอุดหนุนให้ ขอบคณุครบั 
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านายกเทศมนตรี ทีไ่ด้ช้ีแจงตอบข้อซักถามเพื่อน
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกครบั ผมต้องขออนญุาตเพราะผมเปน็ตวัแทนของเขต 2 นะครับ  

ต้องขออนุญาตคณะผู้บริหารนะครับ เพราะบางครั้งบางคราวเราต้องดูแล 
พ้ืนที่ พื้นฐานความจําเป็นของพี่น้องประชาชน บางครั้งเราไม่มีงบประมาณ 
มาสร้าง เราต้องของบอุดหนุนจากคณะผู้บริหาร ทางเทศบาลและ 
หน่วยงานต่าง ๆบางครั้งกต็้องทํากฐิน ผ้าป่าเพื่อบํารงุวัด ขอบคุณมากครบั 

    ต่อไปตั้งแต่หน้าที่  123  ถึงหน้าที่  127  เปน็รายงานรายละเอียด 
    ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ 
   พุทธศกัราช 2557  ในแผนงานที่  9. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   
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   ซ่ึงมี  2  งาน  ประกอบด้วย 

1. งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและโยธา (กองช่าง) 
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   (กองช่าง) 
 โดยขอเริม่จากหน้าที่ 123 ถึงหน้าที ่124 งานบริหารทัว่ไป 
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและโยธา (กองช่าง)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  
1,815,610  บาท (หนึง่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)  
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครบั ถ้าไม่มีผมขอต่อไป 

   ตั้งแต่หน้าที ่124  ถึงหน้าที่ 127 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (กองช่าง)   
   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  8,110,000 บาท (แปดล้านหนึง่แสนหนึ่งหมื่น 
   บาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  ขอเชิญท่านนิวัฒน์   
   ปล่ังศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน สําหรบังาน 
    โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้  
    8,110,000 บาท ครบักต็้องยอมรบันะครับว่าวันนี้ก็มีท่านประธานชุมชนทัง้  
    26 ชุมชน ได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย ถือว่าเปน็การแจ้งให้ทราบ 
    เบื้องต้นว่าสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต กไ็ม่ได้นิง่นอนใจนะครบั ก็ 
    พยายามรวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่มีในแผนชุมชนทีต่ั้งไว้ 3 ป ีแล้วดึง 
    โครงการออกมา โครงสร้างพื้นฐานในหมวดลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผมก ็
    จะเรียนให้ทราบในส่วนของเขต 1 รับผิดชอบในการนําโครงการดังกล่าวเข้า 
    บรรจุในงบประมาณนะครบั ของเขต 1 กข็ออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน 
    ไว้เปน็เบื้องต้นเลยนะครบั โครงการทีน่ําเข้าเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจาํป ี2557 ก็คือ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ถนน 
    หนองลุมพกุ ซอย 10 พอดีท่านประธานชุมชน คุณแม่ละมุลก็มา ฝากช่วย 
    เรียนทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครบั หนองลุมพกุ ซอย 10 งบประมาณ 

ตั้งไว้ 1,103,000 บาท นัน่คือโครงการแรกนะครับ โครงการที่ 2 คือ  
โครงการท่อระบายน้ํา คสล.หลังโรงเรียน ขก.5 ตลอดสายนะครบัเข้าใจว่า 
เป็นฝัง่ซ้ายนะครับตามแบบที่ดู งบประมาณตั้งไว้ 374,000 บาท ชุมชน 
ประปาก็จะเปน็ก่อสร้างท่อ คสล.นะครับ ซ.ไทยประดิษฐ์ งบประมาณตั้งไว้  
550,000 บาท โครงการที่ 4 ชุมชนเจ้าเงาะ ซ.โนนเปือย มีในแผนมาหลายปี 
แล้วนะครบั พอดีเที่ยวนี้นาํบรรจใุนเทศบัญญัติด้วยงบประมาณตั้งไว้  
358,000 บาท ในเขต 1 ตอนนี้ด้วยข้อจาํกัดด้านงบประมาณก็เลยบรรจ ุ
เข้าใจ 4 โครงการ และเชื่อแน่ว่าถ้ามีงบเพิ่มเติมหรืออย่างไรนะครับ  
ทางสมาชิกทัง้ 3 เขต ก็คงบรรจุเข้าไปเพื่อให้ทนักบัความเดือดร้อนกับ 
พี่น้องประชาชนทั้ง 26 ชุมชนนะครับ  
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเชิญท่านคําพันธ์  สีดอนซ้าย ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายคําพันธ์  สีดอนซ้าย    ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล   โอกาสผมเป็นตัวแทนของเขต 2 ครับ ขอต่อจากท่านรองประธานสภาเลย 
   นะครบั ในงบของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น ทางชมุชนเขต 2 ของเราก็มี 
   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทั้ง 6 ท่านได้พิจารณาร่วมกนัของเขต 2  
   ที่บรรจุไว้ก็มีซอยสมประสงค์ซอย 1 ใช้งบประมาณหนึ่งล้านเศษ ต่อด้วย 
   โครงการ คสล.พร้อมท่อระบายน้ํา เปน็ซอยเชื่อมถนนประเสริฐแก้วอุทิศกบั 
   ซอยสุขสําราญ และโครงการท่อระบายน้ําซอยปฎิพงศ์ที่เป็นของชมุชน 
   คลองชลประทาน และอีกโครงการเป็นถนนยทุธพลบํารุงทีเ่ปน็รอยต่อ 
   ระหว่างเขต 2 กับเขต 3 เปน็ของชุมชนขนมจีน 2000 นะครบั ที่กล่าวมา 
   ทั้งหมด  4 โครงการ จะเหน็ได้ว่าเป็นโครงการทีท่ําท่อระบายน้ําเปน็ส่วน 
   ใหญ่ จะมีแต่ถนนซอยหน้าโรงเรียนประเสริฐแก้วอทุิศเท่านั้นทีเ่ปน็โครงการ 
   ใหม่ทั้งหมด ซ่ึงในที่นี้ผมอยากให้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ระวังนิดหนึง่นะ 
   ครับ เพราะว่าใน 1-2  ปีทีผ่่านมาถ้ามีการร้ือถนนเก่าแล้วทําท่อระบายน้ํา  
   ส่ิงที่ติดตามมาก็คือระบบอัดไม่แน่น ทําให้ถนนหลายสายทรุด อย่างเช่น 
   ถนนหลังโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ไปดไูด้เลยนะครบัว่าเป็นลาดยางแล้ว 
   ไปรื้อทําท่อระบายน้ําปัจจบุันต้องซ่อมกนัยกใหญ่ครับ และมีที่ชุมชนโนน 
   สว่างที่ไปรื้อลาดยางเดิม แล้วไปทําท่อระบายน้ํา ปรากฏว่าเป็นหลุมเปน็ 
   บ่อเยอะ เพราะฉะนั้นในลักษณะทีท่ําจากถนนอย่างเช่น ซอยปฏิพงศ์ระวงั 
   นิดหนึง่นครบั ฉะนั้นให้อัดแน่นครับ ขอบคุณครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านคําพันธ์  สีตอนซ้าย นะครบั มีสมาชิกท่านใดจะขอ
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายอีกหรือไม่ครบั ขอเชิญท่านชานล  ธนระพีโชติ ครับ  
นายชานล  ธนระพีโชติ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีและคณะ
สมาชิกสภาเทศฐาล   ผู้บริหารทุกท่าน ท่านอาจารย์วารินทร์  ไสวงาม ตัวแทนท่าน สส.เรืองเดช   
   สุพรรณฝ่าย ท่านสุภทัร  ปวีณาภรณ์ อดีตประธานสภาเทศบาล และท่าน 
   ร.ต.ต.ชัยฤทธิ ์ พลล้ํา  ตัวแทน ผกก.สภ.บ้านไผ่ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
   ทุกท่าน และประธานชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ท่านผอ.กองฝ่ายทุกส่วนงาน  
   จากงบประมาณที่จัดในเรือ่งของโครงสร้างพื้นฐาน ป ี2557  จํานวน 8 ล้าน
   กว่าบาท ทัง้ 3 เขตนัน้ ผมต้องกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านคณะ 
   ผู้บริหารทุกท่าน โครงการทุกโครงการนั้นผมมีข้อเสนอแนะนะครับ  
   เพราะว่าโครงการที่สร้างหลายโครงการที่ผ่านมานัน้ จะเห็นได้ว่าหลาย 
   ชุมชนโครงการที่ผ่านมานั้นจะไม่สมบรูณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ สร้างไปมนัก็มี 
   รอยโบ๋ ตัวอย่างเช่นซอยโชคชัย 1 ตรงนั้นมนัมีรอยโบ๋ ผมไม่เข้าใจเหมือนกนั 
   ว่าที่ผ่านมาอาจจะว่าด้วยเงื่อนไขของงบจํากัด มนัจะมีช่วงหนึ่งซ่ึงมันไม่ 
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   สมบูรณ์แบบ อันนั้นเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของเทศบาลได้เข้าไปดแูล้ว ทีนี้ 
   โครงการที่จะเกิดข้ึนในปี 2557 ผมมีข้อเสนอแนะว่า กรรมการชุมชนทกุ 
   ชุมชนทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างถนนหรือท่อระบายน้ํา 
   ต่าง ๆ อยากจะให้นําคณะกรรมการชุมชนแต่ละชมุชนเข้ามามีได้มีส่วนร่วม 
   ในการตรวจสอบการก่อสร้างของผู้รับเหมา ผมฝากนะครับให้ประธาน 
   ชุมชนทัง้ 26 ชุมชน ที่ได้รับการจัดสรรเรือ่งงบในครั้งนี้ช่วยเปน็หู เปน็ 
   ตานิดหนึ่งนะครับ ขอให้งบประมาณที่ทําลงไปนั้นให้มนัเกิดประโยชน์กบั 
   ชุมชนของตนเองให้มากที่สุด ให้งานนั้นออกมาอย่างคุ้มค่าและช่วยบรรเทา 
   ความเดือดร้อนให้กับชุมชน และสามารถใช้งานได้ระยะยาว ไม่ใช่ทําเสรจ็ 
   วันนี้ พรุ่งนี้แล้วก็มีปัญหา ผมฝากประธานชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ช่วยดูแล 
   นะครบั ลําพังผู้บริหารของเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ แม้กระทัง่สมาชิกสภา 
   เทศบาลเองแต่ละท่าน อาจจะดูไม่ทั่วถึง ท้องถิน่ไหนทีไ่ด้รบัโครงการนี้ผม 
   ฝากเลยนะครบั ย้ําเลยนะครับ ช่วยดูแลด้วย อันไหนทีไ่ม่ถูกต้องประสานกับ 
   กองช่าง ให้กองช่างออกมาดูว่าแบบแปลนนี้มันถูกต้องไหม ถ้าทาํไปแล้วมัน 
   ไม่ถกูต้อง กต็้องแจ้งให้ระงบัไว้ก่อน ผมฝากด้วยนะครับ ขอบพระคุณ 
   มากครบัผม  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั ตอนนี้ได้อภิปรายได้ 3 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   แล้ว เชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกครับ   
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ประเด็นหลายประเด็นเพื่อน
นายกเทศมนตรี   สมาชิกได้นําเสนอเรื่องแนวทางในการควบคุม ดูแลการก่อสร้าง อยาก 
   กราบเรียนแบนี้นะครับ ตอนนี้ ท่าน ผอ.กองช่างก็อยู่ในห้องประชมุ  
   จริง ๆแล้วนะครับ คณะผู้บริหารก็ไม่ได้สบายใจนะครบั การก่อสร้างทุกครั้ง  
   บริษัทผูร้ับเหมาที่ได้งานนัน้ ผมเองผมกจ็ะถือว่าเปน็บริษัท ก ข ค และผมก ็
   จะกําชับ เพราะผลงานที่ผ่านมาหลายบริษทั ขอไม่เอ่ยชื่อ สมาชิกทั้ง 3 เขต  
   อาจจะทราบ ศักยภาพมากน้อยขนาดไหน เพราะฉะนั้นตรงนี้เอง เมือ่สักครู ่
   ท่านชานล ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ท่านได้พูดถึงหลาย ๆ จุด หลาย ๆ  
   โครงการ ความบกพร่องตรงนั้น เรื่องงบประมาณกบัเรื่องของงานใน 
   โครงการ ก็คิดว่าทุกส่วนกค็งจะเข้ากนัถึงออกมาเปน็โครงการได้  
   เพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ผิดพลาด คุณชานลได้เสนอต้องกราบเรียน 
   ประธานชมุชนและคณะกรรมการที่อยู่บริเวณชุมชนนัน้ ทีม่ีการก่อสร้าง  
   ผมจะต้องกราบเรียนด้วยความเคารพท่านต้องช่วยดูแลร่วมกบัเทศบาล  
   ต้องขอความกรณุา ถึงแม้ท่านจะไม่มีอาํนาจทีจ่ะไปชี้ให้ผู้รบัจ้างว่าตรงนัน้  
   ตรงนี้ไม่เปน็ไร เพื่อนสมาชิกเทศบาลที่อยู่ในเขตของท่าน เพื่อนสมาชิกก ็
   ประสานผู้บริหารและผอ.กองฝ่ายที่รบัผิดชอบโครงการนัน้ ๆ ตรงนี้สําคัญ 
   มากครบัท่านประธานครับ ผ่านมาหลายปีอึดอัดจริง ๆ ครบั ก็ขอขอบคุณ 
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   เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงหลักความเปน็จริงในการมีส่วนร่วมของพี่น้อง 
   ประชาชนในการควบคมุ ดูแลการก่อสร้างในเขต ยกตัวอย่างครั้งหลังสุด 
   ถนนอุตรนครซอยอะไรผมจําไม่ได้ กําลังเริม่ก่อสร้าง ผมเองในฐานะคุ้นเคย 
   กับท่านอดีตประธานชุมชน ผมจําชื่อในทะเบียนบ้านไม่ได้ แต่เรียกชือ่ว่า  
   เฮียง้วน นะครับ ขออนุญาตเอ่ยชื่อ ผมบอกว่ากรณุาช่วยเทศบาลด้วย ช่วย 
   ดูแลผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง ไม่เรียบร้อยโทรแจ้งเทศบาลด้วย นัน่ก็เปน็การ 
   รู้จักกันเปน็การส่วนตัว ขอใช้บริการในนามส่วนตัว แต่ในวนันี้นั้นทีป่ระชุม 
   สภาเทศบาลแห่งนี้ ขอความกรณุามาก ๆ ขอความร่วมมือนะครับ ทั้งเพื่อน 
   สมาชิกเทศบาลทั้ง 18 ท่าน ท่านพีน่้องประธานชมุชนทั้ง 26 ชุมชน  
   โดยเฉพาะโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณป ี2557 เพื่อนสมาชิกก ็
   จะแจ้งให้พีน่้องชุมชนทราบว่าต่อไปมีโครงการอะไรบ้าง ที่จะไปดําเนินการ 
   ก่อสร้างในชุมชนของท่าน ช่วยกันดนูะครบั และช่วยกันบอกอย่าไปไว้วางใจ 
   ครับกับบริษัทรับเหมา เขาทํากลางคืนถือว่าเทศบาลก็ไม่สามารถจัด 
   เจ้าหน้าทีไ่ปควบคุม ดูแลได้ตลอด  24 ช่ัวโมง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะ 
   ป้องกนัและแก้ไขก็คือพี่น้องประชาชนต้องช่วยชี้เบาะแส ยังไม่ได้บดอัด ยัง 
   ไม่ได้คาดท่อดินก็รีบถม มีมากมายครบัท่านประธานครับ ตรงนี้ผู้บริหารก ็
   ไม่ได้สบายใจนะครบั ขอความกรณุานะครับ ส่ิงไหนที่แนะนํามาผู้บริหารก ็
   จะนําไปปฏิบติั โดยเฉพาะผอ.กอง/ฝ่ายที่วันน้ี เวลานี้นั่งในที่ประชุม ทําเฉย 
   ไม่ได้นะครับ ระดับผู้อํานวยการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ฝ่ายการเมือง  
   เพื่อนสมาชิกทั้ง 18 ท่าน เขาคาดหวังไว้มากนะครบั จริง ๆ ครบักบัระดับ 
   ผอ.และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานด้วย ขอความกรณุาเถอะครบั  
   ขอบคุณครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับ ขอบคณุท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านบุญเหลือ เรื่องลือ  
ประธานสภาเทศบาล        
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ    ขอบคุณครบัท่านประธานสภาที่เคารพ และคณะผู้บริหารสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทกุท่านและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ กระผม นายบุญเหลือ   
   เรื่องลือ สมาชิสภาเทศบาล เขต 3 สรุปแต่ละโครงการของเทศบาลซึ่งเป็น 
   งบประมาณใหม่ ก็แปลกนะครับที่ละเอียดยิบ ผมอ่านผมยงัปวดหวั ผม 
   สังเกตดแูล้วแต่ผมเห็นเพื่อนสมาชิกโครงการแต่ละโครงการไม่ว่าเขต 1 หรือ 
   เขต 2 ที่โชว์ว่าชุมชนนั้นได้เท่านัน้ ผมไม่สรุปหรอกครบั เพราะว่าผมเข้ามา 
   ก่อนแล้ว มาดูโครงการ ผมอยากบอกพีน่้องชุมชนของเขต 3 ได้ทกุชุมชน 
   นะครบั แต่ผมไม่อ่านรายละเอียดเพราะว่าเสียเวลา ผมเข้าใจง่าย ประชาชน 
   เขต 3 คงเข้าใจเหมือนผมนะครับ ผมอยากบอกว่าแต่ละโครงการเป็นหน้าที ่
   ของคณะผู้บริหาร ที่จะผลกัดันให้แต่ละโครงการมีประโยชน์แก่พีน่้อง 
   ประชาชนทุกภาคส่วน อย่าไปมุ่งลงไปข้างล่างก่อนไม่ดแูล แต่ข้างบน 
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   งบประมาณลงไปมันพอไหม มนัดีไหมแต่ละโครงการ ผมขอฝากกบั 
   คณะผู้บริหารสมัย เพราะว่ามันปลายปีสมัยล่าสุดนะครับ แก้ตัวไม่ได้หรอก 
   ครับที่ท่านจะดีหรือไม่ดี ขอไปพูดกนัสมยัหน้านะครบั สมาชิกทกุท่านมี 
   คุณภาพทกุคนนะครับที่จะเข้ามา แต่กไ็ม่รู้จะได้เข้ามาหรือเปล่า ฝากไว้ด้วย 
   นะครบั แต่ละโครงการสมัยนี้ผมว่าดี อย่างเช่นโครงการกองการศึกษา 
   เกี่ยวกบัซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนนะครบั วันแม่ผมเคยเข้าไปโรงเรียน 
   เทศบาล 1 ที่เป็นโรงเรียนอนัดับ 1 ของเทศบาลเรา กไ็ด้รู้ว่าไฟฟ้าช๊อต ไหม้ 
   ที่อาคาร พัดลม หลอดไฟ ก็ยังเก่า ๆ อยู ่เพราะว่าผมมองเหน็งบประมาณ 
   สมัยนี้แล้ว รู้สึกว่ามีงบซ่อมแซมหรือไม่พอก็ขอให้ท่านผู้บริหารมองดูบ้าง  
   มันจะเปน็หน้าเป็นตาแก่เทศบาล ไม่ต้องให้สมาชิกเตือนหรอกครบั  
   เพราะว่าท่านก็เปน็ผู้บริหารจัดการอยู่แล้ว เจ้าหน้าทีใ่นโรงเรียนหรือ 
   ครูบอกท่านกไ็ปดูแลบ้างจะดี สมาชิกกม็ีภาระมากนะครับ เพราะว่า 
   ผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะทําให้ถูกต้อง แต่สมาชิกมีหน้าทีน่ําเสนอนะครบั แต่สิ่ง 
   ที่เสนอไปแล้วมนัไม่สัมฤทธิผ์ล สมาชิกกไ็ม่รู้จะเสนออย่างไร บางครั้งมันก ็
   ท้อใจ อันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยทุกโครงการ หัวหน้ากองฝ่ายต่าง ๆ ก็ขอให้ดีกว่า 
   เก่านะครับสมัยหน้า ขอกราบขอบคณุครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรือ่งลือ นะครบั เรื่องโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 
ประธานสภาเทศบาล   ทุกเขตผมกป็ล่อยให้สมาชิกทั้ง 3 เขต ได้ร่วมหารือกนัเลยนะครบั อันไหน 
   ขาดตกบกพร่องหรือเพื่อมาเสริมแต่งความเดือดร้อนของประชาชน สมาชิก 
   ทั้ง 18 คน เปน็ห่วงกันหมดทุกคนนะครับ พร้อมที่จะนาํเสนอคณะผู้บริหาร  
   แต่ปีนี้ผมขอไป 15 ล้าน แต่ว่าได้แค่ 8 ล้าน เต็มที่แล้วนะครับ ทุกปีได้แค่ 
   ประมาณ 4 ล้าน ปีนี้ให้เกือบ 8-9 ล้าน ก็ขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับ 
   และก็ถนนหนทางทัง้ 3 เขต ไม่ใช่เป็นเขตของใครของมนั พีน่้องประชาชน 
   ทุกคนได้มาใช้บริการกันหมดทุกคน เพราะเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน  
   และคณะผู้บริหารพร้อมใจที่จะช่วยผลักดันงบประมาณให้กับทางเพื่อน 
   สมาชิก ไม่ว่าถนนหนทาง น้ําไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดีก็ขอให้บอกเถอะ  
   ถ้าท่านบอกคณะผู้บริหารไม่ได้กบ็อกผม เด๋ียวผมจะบอกคณะผู้บริหารอีก 
   ทีหนึง่ ก็ฝากท่านสมาชิกทกุคนไม่ต้องห่วงว่าสมัยหน้าจะไม่ได้เขามาประชุม 
   ร่วมกนัแบบนี้อีก ถ้าท่านทาํดีท่านไม่ต้องเปน็ห่วงนะครับ โครงการต่าง ๆ ที ่
   ท่านประธานชุมชนเสนอมาไม่ต้องห่วงเลยว่าท่านจะไม่ได้ร่วมจัดทาํ 
   งบประมาณป ี2557-2558 เขาอยู่ในใจเสมออยู่แล้วครับ ก็ฝากเพื่อน 
   สมาชิกทกุท่านไม่ต้องห่วงเรื่องงบประมาณนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอ 
   อภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไม่ครบั ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อ 
   ซักถามของท่านสมาชิกครบั 
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นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
รองนายกเทศมนตรี   ประธานชมุชน ครับในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 1 วันนั้นได้เข้าไปร่วมงาน 
   กิจกรรมวันแม่ พร้อมด้วยท่านสท.บุญเหลือ ในส่วนของโรงเรียนกย็อมรบั 
   นะครบัว่าในเรื่องพัดลม ได้มีการพูดคุยกนัอยู่ เฉพาะเมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้วก ็
   เกิดไฟลัดวงจรนะครับที่โรงเรียนเทศบาล 1 ตรงนั้นก็ให้ทางกองช่างไป 
   สํารวจดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่า 2 เดือนทีผ่่านมา มีพายุฝนเข้า  
   และได้พัดน้ําบางส่วนผ่านช่องลมแล้วไหลลงมาแล้วไปน้ําไปค้างอยู่ตรงหม้อ 
   สวิทซ์ไฟนะครับ คาดว่าเบรคเกอร์น่าจะมีความเส่ือมนะครบัจึงไม่ตัดไฟ ก ็
   เลยทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขยายวงพอสมควร บังเอิญผู้รับเหมาทาํป้ายอยู ่
   ที่โรงเรียนกไ็ด้เข้าไปดับไฟนะครบั เรื่องของไฟและพดัลมกองการศึกษา 
   กําลังรวบรวมและคงจะไปติดตั้งเร็ว ๆ น้ี ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบ 
   นะครบัในส่วนของกิจกรรมของโรงเรียน ก็อยากฝากให้ท่านดแูลกอง 
   การศึกษา เพิม่งบประมาณในการดูแลเพราะว่ากองการศึกษาเป็นหวัใจ 
   จริง ๆ ในส่วนหนึ่ง เพราะว่าอะไรขาดของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนกจ็ะมาที ่
   กองการศึกษา ถ้าเรามีเงินเหลือจ่ายกจ็ะคุยกับท่านก็จะพาท่านดูงานและ 
   กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ยอมรบัครับว่าเรื่องการไปดูงานของคณุครนูั้นก ็
   เป็นภารกิจหนึ่ง บางท่านอาจจะเข้าใจทีท่่านสมาชิกบางท่านไปกับคณะคร ู
   นั้นส่วนมากกจ็ะเปน็คณะกรรมการสถานศึกษา แต่ละโรงเรียนก็จะมี 
   สมาชิกร่วมเปน็คณะกรรมการสถานศึกษา ก็จะเห็นสมาชิกบางท่านไปร่วม 
   กิจกรรม ก็พยายามนะครบัในงบประมาณใหม่ ก็จะให้ทางท่าน ผอ.กอง 
   การศึกษาดูและเจียดงบประมาณออกมา ถ้าเปน็ไปได้ก็อยากให้พวกท่านไป 
   ดูว่าคณะครไูปดูงานจริง ๆ เราไม่ได้ไปแบบคณะของประธานชมุชน หรือ  
   อสม.ก็ดี เพราะกรณีที่เราพาครูไปดูงานเรากเ็ฟ้นหาว่า เราต้องไปดูโรงเรียน 
   ที่ใหญ่กว่าของเรา เราจะก้าวไปหาของเราได้อย่างไร เช่นเที่ยวนี้เราพาคณะ 
   ครูไปดูงานที่เทศบาลเมืองศรีราชา ก็ยอมรบัว่าเทศบาลเมืองศรีราชามีพื้นที่  
   4 ตร.กม. 2 ตร.กม. เป็นน้าํ 2 ตร.กม. เป็นพื้นทีบ่ก แต่ทราบหรือไม่ว่า 
   อําเภอเล็ก ๆ มีสถานศึกษาใหญ่มาก มีประชากรนักศึกษาทีเ่ข้าเรียนอยู ่
   ประมาณ 2 หมื่นกว่าคน ยอมรับว่าเขาเป็นอําเภอที่มีโรงเรียนใหญ่ๆ โต ๆ  
   เราจึงพาคณะคุณครูของเราไปดูงาน โรงเรียนเทศบาลของเราแจ้งให้ท่าน 
   ประธานชมุชนทราบ เขามีสนามบอลหญ้าเทียม เพราะเขามีงบประมาณสูง 
   รายล้อมไปด้วยแหล่งอตุสาหกรรม เราก็อยากปรับระดับของคุณครูของเรา 
   ให้ดีข้ึน ก็เลยแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ทีผ่มพูดไปไม่ได้ไปกระทบถึง
ประธานสภาเทศบาล   กองการศึกษานะครบั เวลาของบประมาณเราจะได้รีบจัดทําให้นะครับ ปีนี้ 
   น้อยไปเราไปดูงานแล้ว อีก 2 ป ีเรากเ็ข้าสู่อาเซียนแล้ว อยากจะให้สมาชิก 
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   ไปดูกเ็พื่อจะผลักดันงบประมาณ บางครั้งเราไม่เห็นไม่รู้ว่าจะหารือเพ่ือน 
   สมาชิกว่าเพิม่งบประมาณได้ไหม ขอมา 2 ล้าน ก็จะให้ไปสกั 5 ล้าน อีก 
   หน่อยเราจะเข้าสู่เทศบาลนครแล้วนะครับ เทศบาลตาํบลก็ตามหลงั 
   เทศบาลเมืองมาแล้วนะครบั มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครบั  
   โครงสร้างพื้นฐานนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอต่อไปตั้งแต่หน้าที ่ 127  เป็น 
   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
   ประจําปงีบประมาณพุทธศักราช 2557 ในแผนงานที ่ 10. แผนงานการ 
   พาณิชย์  ซ่ึงมี  1 งาน  คือ งานโรงฆ่าสตัว์ (กองสาธารณสุขฯ)  โดยเริม่ 
   จากหน้าที่ 127 ถึงหน้าที่ 128 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  
   1,060,440  บาท (หนึ่งล้านหกหมืน่สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใด 
   จะอภิปรายในส่วนนี้หรือไม่  ขอเชิญท่านส่งศกัด์ิ  เกียริปกรณ์ ครบั 
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  ขอบคุณครบัท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดูมาถึงแผนงาน
สมาชิกสภาเทศบาล  การพาณิชย์ โรงฆ่าสัตว์ ทกุวันนี้ผมรวบรวมตัวเลขมาแล้วจากการประมาณ 
    การทีเ่ทศบาลออกอาญาบัตรให้วันหนึง่ ๆ ก็ 20-21 ตัว รวมแล้วค่าใช้จ่าย 
    โดยประมาณการเจ็ดแสนสอง แต่ทางโรงฆ่าสัตว์ตั้งไว้ตั้งหนึ่งล้านหกหมืน่ 
    กว่าบาท เป็นงานพาณิชย์ทีข่าดทุน พอดีค่าใช้จ่ายอะไรต่าง ๆ ก็เหมาะสม  
    ถูกต้อง เพราะทุกหมวดหมูจ่ัดเปน็เรียบร้อยดี เรามาขาดทุนเกี่ยวกบัการ 
    พาณิชย์ของเรา เพราะว่าสถานภาพการณ์ปัจจุบนั เราเปิดการค้าเสรี 

นะครบั หมูตรงไหนถูกก็เอามาและอีกอย่างหนึง่การจาํหน่าย หากจะมาตี 
ตั๋วทกุตัวบ้านไผ่ก็จะเปน็เมืองเศรษฐกิจ กุนเชียง หมูหยองข้ึนชื่อ ถ้าเราไปตี 
ตั๋วมาก ๆ ผลที่ตามมาก็คือการเสียภาษีที่สรรพากรกจ็ะตามมา กจ็ะภาระ 
ให้กบัผู้ทําการค้า ผมมาคิดดูคร่าว ๆ ขาดทุนประมาณ 3 แสนกว่าบาทต่อป ี
เราจะมีวิธีการไหนเมื่อดําเนินการแล้วงบลงทนุกบังบที่รบัพอสมดุลกันให้ 
ใกล้เคียงกนัหน่อย หรือเท่าทุนก็ยังดีครับ ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ มีสมาชิกท่านใดจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม 
    ของท่านสมาชิกครับ 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   ท่านประธานสภาที่เคารพครับ คําว่า โรงฆ่าสัตว์ เปน็การบริการ
นายกเทศมนตรี   สาธารณะอย่างหนึง่ขององค์กรปกครองท้องถิน่ทีจ่ะต้องดูแลและ 
    รับผิดชอบ เพราะฉะนั้นบางอย่างนั้นในภาครัฐหรือส่วนท้องถิน่นั้นคงไม่ต้อง 
    ไปหวงัว่าจะคุ้มทนุ จะต้องกําไร อํานาจหน้าทีที่ท่้องถิน่จะต้องจัดให้มี กรณี 
    โรงฆ่าสตัว์เมือ่สักครู่ กราบเรียนท่านเพือ่นสมาชิกได้สอบถามและเสนอแนะ 
    มา เพียงแต่ว่าการบริหารการจัดการ ณ เวลานี้ ทั้งสัตวแพทย์ก็ดี ทาง 
    สถานีตํารวจก็ดี เรื่องของการแอบฆ่าสุกรเถื่อน ฆ่าววั ฆ่าควายเถือ่น เราก ็
    ได้ประสานและดําเนินการอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยข้อจาํกดัเพื่อนสมาชิกก็ได้ 



29 
 
    เรียนให้ทราบแล้ว มนักไ็ปพันกนักบัเรื่องการเสียภาษีเงินได้ การขออาญา 
    บัตรทางกรมสรรพากรเวลาตรวจสอบผู้ประกอบธรุกิจมาขอกับเทศบาล 
    เมืองบ้านไผ่ ก็จะเอาจํานวนนั้นไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตรงนี้เราก็เหน็ 
    ใจผู้ประกอบการเหมือนกนั แต่กไ็ม่ได้ส่งเสริมให้ไปทาํอะไรทีไ่ม่ถูกต้องตาม 
    ระเบียบและกฎหมาย เพียงแต่แจ้งว่าการลงทุนของภาครัฐคงไม่ได้ไปมอง 
    ผลกําไรเพียงอย่างเดียว เราคํานึงถึงเรื่องของวัว ของหมู ที่ฆ่าจากโรง 

ฆ่าสัตว์ที่เทศบาลที่ได้มาตรฐาน เพราะเรามีสัตวแพทย์ไว้ตรวจสอบ  
ขอบคุณครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ต่อไปตั้งแต่หน้าที่ 128  เปน็รายงานรายละเอียดประมาณการ 
ประธานสภาเทศบาล   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2557   
   ในแผนงานที ่11. แผนงานงบกลาง  ซ่ึงมี  1 งาน  คือ งบกลาง   
   (สํานักปลัดเทศบาล) โดยเริม่จากหน้าที่ 128 ถึงหน้าที่ 132     
   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 17,819,460  บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสน 
   หนึ่งหมืน่เก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   ในส่วนนี้หรือไม่ ครบั ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ     ขอบคุณครบัท่านประธานสภาที่เคารพ หน้า 131 ข้อ 4 แต่ก่อนผม 
สมาชิกสภาเทศบาล   เคยเข้าประชมุเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลบอกว่า กรณีการให้เงินทนุการศึกษาเรียน 

ปริญญาตรีและปริญญาโทสําหรบัสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่เทศบาล ผมได้ยิน
ว่าแจ้งระงับนะครับ ไม่มีการให้ทนุแล้ว แต่มีการตั้งไว้ในงบประมาณครั้งนี้ 
ผมก็อยากถามทีป่ระชมุสภาแห่งนี้นะครบั ขอบคณุครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครบั ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครบั สําหรับงบกลาง ตั้งไว้ที ่ 
รองประธานสภาเทศบาล  17,819,460  บาท ไปชําระหนี้เงินต้น 7,773,000 บาท และดอกเบี้ยใน 
   กิจการต่าง ๆ  2,001,000  บาท พอดีผมได้อภิปรายทิ้งไว้ในส่วนของ 

   สํานักปลัด ฯ เกี่ยวกบังบเทศกิจ พอดีมาเห็นตั้งไว้ที่ 300,000 บาท ใน 
   งบกลาง เป็นค่าใช้จ่ายในการจราจร งบตีเส้น ซ่อมบํารุง ป้ายจราจร ทาสี 
   อะไรต่าง ๆ กดี็นะครบั เป็นโครงการที่ดีนะครับถือว่าเปน็โครงการที่ดี แต่ไป 
   ตั้งไว้ที่งบกลาง สํานกัปลัดฯ ไม่ทราบว่าตอนดําเนินการจะนํางบประมาณ 
   ทั้ง 2 ยอดนี้มาประกบกนัไหมครบั เพื่อจะใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในกิจการลักษณะ 
   งานคล้ายคลึงกัน ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย
ประธานสภาเทศบาล   ในส่วนนี้อีกหรือไม่ครบั แต่เรื่องงบประมาณในเรื่องการตีเส้นจราจรของปี 
   2556 หมดแล้วนะครบั ผมได้สอบถามเทศกิจแล้ว ถ้าท่านสมาชิกจะ 
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   เพิ่มเติมให้กย็ินดีนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายในส่วนนี้หรือไม่ครบั  
   ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครบั 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครบั กรณีงบประมาณ
นายกเทศมนตรี   โดยเฉพาะเทศกิจเรื่องเงินแสนเศษ ๆ กบัสามแสน ถึงเวลาเรื่องของการ 
   จัดซื้อจัดจ้างจะดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ ซ่ึงถามว่า 2 โครงการนี้จะ 
   รวมกนัได้หรือไม่กต็้องไปดูระเบียบอีกครั้งหนึ่งนะครับ งบประมาณทีต่ั้งไว้ 
   เพื่อส่งเสริมพนักงาน สมาชิก ผู้บริหารทีจ่ะศึกษาปริญญาตรีและ 
   ปริญญาโทนัน้ กราบเรียนทุกท่านครบั บ่งบอกถึงเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   เราให้ความสาํคัญกับการศึกษา สําหรบัปีที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้เปิดให้ผู้ที ่
   อยากจะศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท เพียงแต่งบประมาณที่ตั้งไว้นัน้ 
   เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องระดับปริญญาตรีและโท กับเพื่อนสมาชิกก็ดี  
   พนักงาน ผู้บริหารก็ดีซ่ึงกาํลังศึกษาอยู ่ตรงนั้นเราต้องตั้งงบประมาณเพื่อ 
   เตรียมดําเนินการในเรื่องของการศึกษานะครบั แต่สําหรับปีงบประมาณ 
   ใหม่นี้ ถามว่าเราจะมีการเปิดให้ทั้งสมาชิกและพนกังาน เปิดโอกาสให้ศึกษา 
   ต่อระดับปริญญาตรีหรือโท ณ เวลานี้ท่านประธานครับก็มีหนังสือส่ังการ 
   ให้ชะลอไว้ก่อน แต่งบประมาณนั้นก็เปน็งบประมาณต่อเนื่องทีศ่ึกษา 
   ปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครบั   
ประธานสภาเทศบาล    เมื่อจบส่วนที ่2 แล้ว ผมขอต่อในส่วนที ่3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ   
   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   ประจําปงีบประมาณ พุทธศักราช 2557 ซ่ึงเริม่จากหน้าที่ 133 ถึงหน้าที ่  
   138 ตั้งงบประมาณรายรบัไว้  14,900,500 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าร้อย 
   บาทถ้วน) ประมาณการรายจ่าย  12,448,900 บาท (สิบสองล้านสีแ่สนสี ่
   หมื่นแปดพนัเก้าร้อยบาทถ้วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
   รายจ่ายของสถานธนานุบาลหรือไม่ครบั ขอเชิญท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ 
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล  ตัวอย่างการแถลงงบประมาณรายจ่ายจะมีหมวดของสถานธนานุบาลแยก 
    ออกมาเปน็ส่วนหนึ่งนะครบั ไม่ได้รวมอยู่ในส่วนนี้ หน้า 135 สมาชิกดูนะ 
    ครับ งบดําเนินการ เป็นเงินทั้งส้ิน 914,000 บาท เปน็เล่มเก่าทีท่างสถาน 

ธนานุบาลแจ้งให้สมาชิกรบัทราบกัน เกีย่วกับรายรับ-รายจ่าย แต่พอมาดู 
หน้าที ่135 งบดําเนินการเป็นเงิน 927,000 บาท ครบั เพิ่มขึ้นมาอีก  
13,000 บาท ไม่ทราบว่าสมาชิกจะถือตวัไหนเปน็หลกัครบั พอดีแจ้งมาแล้ว 
ตั้งแต่แรกเราก็ตรวจสอบแล้ว เราดําเนินการแล้ว แต่อันเก่าถ้าเพื่อนสมาชิก 
ได้เอามาดูจะเห็นนะครบังบรายจ่ายของสถานธนานุบาลทํามาตัวเลขนี้จะ 
ผิดบ่อยที่สุดเลยนะครบั แบบจ่ายจริงเท่าไหร่ รบัจริงเท่าไหร่จะผิดอยู่เรื่อย 
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เจ้าหน้าทีร่วมถึงสมาชิกได้ดูและแก้ไขกนัเปน็ประจํานะครบั ขอให้ชี้แจงด้วย 
ครับ และตัวเลขสําหรับค่าใช้จ่ายเงินเพ่ิมการค่าครองชีพ 20,000 บาท ใน 
หน้าเดียวกันงบประมาณสําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานบุาลได้รบั 
ตามระเบียบค่าเบี้ยเลี้ยงจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 20,000 บาท และ 
ต่อมาค่าเบี้ยเลี้ยงจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดสําหรบัเจ้าหน้าที่จําหน่าย 
ทรัพย์หลุดตามระเบียบอีก 20,000 บาท รวมเปน็ 40,000 บาท  
ซํ้าซ้อนกันไปหรือเปล่าครบั หรือว่ามนัเป็นกฎ ระเบียบแต่ละอย่าง อันนี้ค่า
ครองชีพ อันนี้ค่าเบี้ยเลี้ยง คําชี้แจงบอกว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงจากการจําหน่าย
ทรัพย์หลุดทั้ง 2 รายการ ขอได้ช้ีแจงให้สมาชิกได้รับทราบ ตัวเลขระหว่าง  
927,000 บาท ในเล่มงบประมาณ และคําช้ีแจงทีท่างสถานธนานบุาลได้ 
แจ้งให้สมาชิกทราบไปก่อนที่จะมีการจัดงบประมาณอะไรต่าง ๆ ที่เข้ามา  
สมาชิกก็เห็นแล้ว ดีแล้ว แต่พอมาดูตัวเลขคนละอย่างกันเลยนะครบั  
ต่างกนัไป 13,000 บาท ขอความกรณุาช่วยชี้แจงหน่อยครับ หรือว่างบ 
ไม่ลงตัวเพิม่ไปอีก 13,000 บาท พอดีมนัเลยลงตัว 156 ล้านนะครบั ขอ 
ความกรณุาช่วยช้ีแจงให้สมาชิกได้รบัทราบด้วย ขอบคณุครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอ
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในส่วนนี่อีกหรือไม่ครบั ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบ 

ข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครบั 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมขออนุญาตนะครบั จะมอบให้
นายกเทศมนตรี  ผู้จัดการสถานธนานบุาลได้ตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครบั 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ผมขออนุญาตทีป่ระชมุนะครับ ขออนุญาตท่านคณะผู้บริหารให้
ประธานสภาเทศบาล  ผู้จัดการสถานธนานบุาลตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกนะครบั ผมขอฝาก 
  ผอ.แต่ละกองฝ่ายช่วยแต่งตัวให้เรียบร้อย เพื่อเปน็การให้เกียรติกบัสถานที ่
  ด้วยนะครบั เวลาประชุมแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยนะครับ  
นายศรีสุนทร  นามสว่าง    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ทุกท่านครับ ในส่วนของเงินค่าตอบแทน ค่าดําเนินงานต้องตั้งตามระเบียบที ่
  กําหนดไว้ ส่วนของค่าตอบแทนพิเศษเปน็พนกังาน ตาํแหน่งพนกังานเขียนตั๋ว 
  เงินเดือนตนั ต้องตั้งเพิ่มเติมในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษ  4-6% สําหรบั 
  ค่าเบี้ยเลี้ยงทรัพย์หลุด 20,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ตามระเบียบทีก่ําหนด โดยตั้ง 
  จ่ายจากเงินรายได้ครบั ขอบคุณครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอขอบคุณผู้จัดการสถานธนานุบาลครับ ท่านสมาชิกครบั  
ประธานสภาเทศบาล  คําตอบชัดเจนไหมครับ ขอเชิญท่านส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ ครับ  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์   เงินค่าเบี้ยเล้ียงกบัค่าครองชีพผมไม่ติดใจ แต่เรื่องของตัวเลข 
สมาชิกสภาเทศบาล  ยังไม่ตอบผมครับ งบ 927,000 บาท กับ 914,000 บาท ยังไม่ตอบให้สมาชิก 
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  หายข้อข้องใจนะครบั ให้ถือเอาข้อใดเป็นบรรทัดฐานครับ ขอบคุณครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ตัวเลข 927,000 บาท กบั 914,000 บาท มีรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครบั วันหลังแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยนะครบัสถานธนานบุาล ให้เกียรติ 
  กับสถานที่ด้วยนะครบั  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ สถานธนานบุาลก็จะมีเรื่องของ 
นายกเทศมนตรี  ระเบียบของ จสท. ซ่ึงดูแลเรื่องสถานธนานุบาลโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นก็จะมี 

  ระเบียบ กฎหมาย ของ จสท.โดยเฉพาะ เมื่อสักครู่ท่านผู้จัดการกไ็ด้ตอบข้อ 
  ซักถาม ยอมรับนะครบัว่า ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน แต่ก็ให้เพื่อนสมาชิกได้รบั 
  ทราบ เงินเกินขาดหายไปประมาณ 13,000 บาท ประเภทเงินตอบแทน 
  พิเศษ กรณีเงินเดือนเต็ม ผู้ได้รบัค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง  
  ท่านสมาชิกทีส่อบถามก็พยายามเข้าใจ แต่ก็ยืนยันนะครับ ทางสถาน 
  ธนานุบาลและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ก็ต้องทําตามระเบียบ กฎหมายของ  
  จสท.ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอน เพียงแต่การนาํเสนอสื่อและการตอบ 
  อาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควร กราบขออภัยด้วยครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ ขอเชิญท่านนิวัฒน์   
ประธานสภาเทศบาล  ปล่ังศิริ ครับ  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครบั กย็ังอยู่เรื่องของแผนงาน
รองประธานสภาเทศบาล  พาณิชย์ของสถานธนานุบาล หน้า 135 กค็งจะเปน็ประเด็นเดียวกับท่าน 
  ส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ขออนุญาตเอ่ยนามครบั จริง ๆ นะครับผมขอขยาย 
  ความนิดหนึ่ง คงจะไม่เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายของสถาน 
  ธนานุบาลนะครบั แต่จริงๆ ตัวเลขยังหาไม่พบเลยนะครับ ผมขออนญุาต 
  นะครบั งบดําเนินการจํานวน 914,000 บาท เอกสารทีอ่ยู่ในมือผมนะครับ  
  เป็นเอกสารทีไ่ด้รบัมอบจากทางคณะผู้บริหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือร่าง 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2557 ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นได้ 
  มาแล้ว ทางสมาชิกสภาเทศบาลกไ็ด้มาขอให้ห้องประชุมสภาเทศบาลเพื่อ 
  ปรบัลด ปรับเพิ่มตัวเลขในโครงการต่าง ๆ ทีเ่ปน็ประโยชน์ลําดับก่อนหลัง 
  ความเร่งด่วนนะครบั กย็ังเป็นตัวเลขงบดําเนินการอยูที่่ 914,000 บาท แต่ 
  พอเอามายกร่างเทศบัญญัติในวันน้ี เพื่อจะขออนุมัติสภาให้ผ่านร่างเทศ 
  บัญญัติในวาระที่ 1 ตัวเลขก็มีการเพิม่เติมมาเป็น 927,000 บาท ตวัเลขมี 
  ส่วนต่าง 13,000 บาท เพราะฉะนั้นต้องหาตัวเลขตรงนี้ให้ได้นะครบั ถ้าหา 
  ไม่ได้ผมเชื่อแน่ว่าตัวเลข 156 ล้าน มนักจ็ะบิดเบี้ยวไป และส่วนที่ 2 ที่ท่าน 
  ส่งศักด์ิได้อภิปรายไว้นะครบั สําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมี่ 
  สิทธิได้รบัตามระเบียบค่าเบี้ยเล้ียงจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 
  20,000 บาท ขณะเดียวกนัก็จ่ายเป็นค่าดําเนินการจาํหน่ายทรัพย์หลุดอีก  
  20,000 บาท ถามว่า 2 รายการนี้ซ้ําซ้อนกนัหรือไม่ ข้อความเพ้ียนไปนิด 
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  เดียวครบั แต่ภารกิจแบบเดียวกันนะครบั ฝากท่านด้วยนะครบัตัวเลขจริง ๆ  
  ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบนะครบั ตัวเลขมันผิดพลาด ครับผม  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ท่านรองประธานสภา  
ประธานสภาเทศบาล  ก็คือตัวเลขมนัผิดนะครับ ผู้จัดการตอบได้ไหมครบั ใครที่สามารถช้ีแจงได้ 
  ผมจะอนุญาตนะครับ กองวิชาการตอบแทนได้ไหมครับ ขออนุญาตสภา 
  แห่งนี้ขอให้กองวิชาการฯตอบแทนสถานธนานุบาลตัวเลขที่ผิดเพ้ียน 
  ไปนะครบั ท่านสมาชิกครับ ฟังหน่อยนะครับ ขอเชิญครับ 
น.ส.มัตติกา  เกิดพิทักษ ์   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกทุก
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ฯ   ท่านนะคะ ขออธิบายเพิม่เติมในส่วนรอบแรกของการตั้งงบประมาณของ 
  สถานธนานุบาล ไม่ได้ตั้งในส่วนของเงินค่าตอบแทนพิเศษก็คือ 13,000 บาท  
  จะเห็นว่ายอดมันต่างกนัอยูที่่ 13,000 บาท ก็คือในส่วนของค่าตอบแทน 

พิเศษ เมื่อทางสถานธนานบุาลกลับไปทบทวนกท็ราบว่า ตรงนี้ต้องตั้งตาม
ระเบียบ ก็เลยขอตั้งเพิ่มตามระเบียบฯ ในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษทีต่ั้งมา  

  13,000 บาท กับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวไม่ได้เปน็เงินทีซํ้่าซ้อนกนั 
  นะคะ เพราะว่าเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวก็คือ คนที่ได้รับเงินเพิม่นอกจาก 
  เงินเดือน บวกเงินเดือนเข้าไปอีก ในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยงก็เป็นอีกตวัหนึ่ง 
  ไม่เกี่ยวกนั ค่าเบ้ียเล้ียงกจ็ะเป็นกรณีที่จาํหน่ายทรัพย์หลุด จะมีค่าเบี้ยเล้ียง 
  ที่สามารถตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตามระเบียบค่ะ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ เพื่อนสมาชิกเข้าใจชัดเจนหรือยังครับ ขอเชิญท่านนิวัฒน์   
ประธานสภาเทศบาล  ปล่ังศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    ครับ ก็เข้าใจบ้างครบั จริง ๆ แล้วค่าครองชีพก็น่าจะเขียนว่าค่า 
รองประธานสภาเทศบาล ครองชีพ ไม่อย่างนั้นเพื่อนสมาชิกกต็้องมานั่งวิเคราะห์ก้นเองกต็้องสอบถาม  
  แล้วเรื่องที่ลืมอย่าลืมบ่อยนะครับ เพื่อนสมาชิกจะลืมโหวตด้วยก็แล้วกัน  
  ครับ ฝากด้วยแล้วกนั 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ฝากคณะผู้บริหารด้วยนะครบั เรื่องทุกเรื่องบ้างครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาเทศบาล  ในการประชมุมาติดค้างที่สถานธนานุบาลประจําเลยนะครับ ก่อนทีจ่ะเข้า 

  ประชุมผู้บริหารช่วยติวเจ้าหน้าทีท่างสถานธนานบุาลหน่อยนะครบั ผมก็ขอ 
  อนุญาตเข้าในหน้าที่ 139 ถึงหน้าที ่166 เปน็การแจงตวัเลขแต่ละแผนงาน 
  ทั้ง  11  แผนงาน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  พุทธศกัราช  2557  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  

        เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายงบประมาณในแต่ละส่วนอย่าง 
   กว้างขวางมาจนครบและพอสมควรแล้ว ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ 
  ท่านสมาชิก ทางผู้บริหารจะได้รบัและนาํไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  ของประชาชนให้ทั่วถึง  ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล  ผมจะขอมติที่ประชุม 
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  สภาแห่งนี้ในการลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจาํป ีพุทธศกัราช  2557  ในวาระที่ 1  กรณุายกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชมุ  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  เมื่อทีป่ระชุมมีมติรบัร่างหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่ายแล้ว ตามข้อ 45 วรรค  3  แห่งระเบียบ 
  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พทุธศักราช   
  2547  (รวมทั้งที่แก้ไขเพิม่เติม  (ฉบบัที ่2)  พุทธศกัราช  2554   
  ความว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด 
  เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอ 
  คําแปรญตัติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ 
  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนัน้” ผมขอให้สมาชิกได้แสดง 
  ความคิดเหน็ ผมขอให้สมาชิกเสนอต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลครับ  
  โดยจะใช้เวลาในการแปรญตัติ กี่วันเริม่จากวันทีเ่ท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่  
  และประชมุสภาเทศบาล  ครั้งที ่2 ในวนัที่เท่าไหร่ ขอเชิญสมาชิกเสนอ 
   ความคิดเหน็ต่อที่ประชุมครับ ขอเชิญคณุนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครบั 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  ประธานชมุชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน ผมขอเสนอ 
  สภาเทศบาลแห่งนี้  ขอเสนอในการแปรญัตติ โดยใช้เวลาในการ 
  แปรญัตติ  จาํนวน  3  วัน  เริ่มจากวันที่  16 – 18  สิงหาคม 2556  
  โดยใช้ห้องประชุมสภาเทศบาล เปน็ห้องแปรญตัติ และให้มีการประชุมวาระ 
  ข้ันแปรญัตติและขั้นลงมติ ในวนัที ่23 สิงหาคม 2556 เวลา  10.00 น. 
   ครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ผมขอผู้รับรองด้วยครบั (สมาชิกรบัรองถูกต้อง)  
ประธานสภาเทศบาล    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอนอกเหนือจากทีคุ่ณนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ได้ 
   เสนอมาแล้วหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี  เราจะได้ส่งให้คณะกรรมการ 
   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี ซ่ึงจะเปน็ 
   คณะกรรมการชุดแปรญตัติที่สภาเทศบาลได้ทําการแต่งตั้งไว้แล้ว   
   ประกอบด้วย  1. นายจําลอง  ทศทิศ , 2. นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  
   3. นายชานล  ธนระพีโชติ,  4. นายภาคภมิู  ศรีอุ่น, 5. นายกําพล  
   ขันธ์ขวา 6. นายนพรจุ  เอ่นลุน, 7. นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป์  ต่อไป   
     ผมจะขอมติทีป่ระชุมสภาแห่งนี้ท่านใดเหน็ชอบการแปรญัตติ  
    มีจํานวน  3 วัน นับตั้งแต่วนัที่  16 -18 สิงหาคม  2556  โดยใช้ห้อง 
    ประชุมสภาเทศบาล และประชุมในวาระที่ 2,3  ในวนัที่  23  สิงหาคม   
    2556  เวลา 10.00 น. กรณุายกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชมุ    เห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 จํานวน  3  วัน  นับตั้งแตว่ันที่  
   16 -18  สิงหาคม  2556  โดยใช้ห้องกิจการสภา และประชุม 
    ในวาระที่ 2,3  ในวันที่  23  สิงหาคม  2556  เวลา  10.00 น.  
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ผมจะหารือกบัท่านสมาชิกว่าเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วนะครบั 
ประธานสภาเทศบาล  ขอให้ท่านสมาชิกในทีป่ระชมุแห่งนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบ 
    วาระอื่น ๆ หรือไม่ ขอเชิญท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ครับ   
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  ขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพ สําหรับวาระอ่ืน ๆ ก็มีข้อแนะนํา 
สมาชิกสภาเทศบาล   ในสิง่ที่พบเหน็ อยากจะให้คณะผู้บริหารได้ไปดําเนินการแก้ไข เพื่อให้มีการ 
    ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อันดับแรก ไฟวิ่งที่สีแยกยามาฮ่า ผ่านไป-ผ่านมา  
    เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน ทกุระดับจะเหน็หมดเลยนะครับ จะเหน็ว่า 
    ภาษาอังกฤษที่เปน็ Banphai municipality ตัวไหนมันหลุดบ้างไปดู และ 
    หมายเลขโทรศัพท์ เขาโทรไม่ถูกนะครบั ไปดดู้วย แต่ว่างบซ่อมแซม 
    งบประมาณใหม่ผมดูแล้วท่านประธานครับ มีทกุงานครับ งาน 
    สวนสาธารณะ งานอะไรต่าง ๆ มีงบซ่อมแซมหมด ตั้งแต่ไม่เกินห้าพันบาท 
    และเกินห้าพนับาท ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครบัไม่ใช่ว่าน๊อตหลุดตัวเดียว 
    ปล่อยให้มันพงั ซ่อมแซมให้มันเรียบร้อยนะครบั และกต็รวจดูหน่อยท่านผู้ม ี
    ส่วนรบัผิดชอบ เรื่องที่สอง ท่านประธานครับ ช่วงนี้หน้าฝนผมเห็นพีน่้องมา 
    ติดต่อราชการที่หน่วยงานเทศบาล บางทีฝนตกต้องถลกกางเกง  

ถลกกระโปรง ผมจะฝากไปถึงคณะผู้บริหารและแม่บ้านของเทศบาล  
ท่านตรวจดูด้วย เดี๋ยวนี้ผักกระถิน ต้นหญ้ารกรุงรัง ตรงทางน้ําเจิง่นองก็เอา
ดินไปปิดทางน้ําไว้ ทําไมปิดทางน้ํา ทําไมไม่หาท่อระบายน้ําให้มันเรียบร้อย 
ท่านไปดูเลยครับ ออกไปเดี๋ยวนี้กเ็หน็ ตรงหน้าร้านขายอาหารยายเอ้มอุดไว้
หลายจุด เพื่อเอารถข้ึนไปจอด ผมไม่ว่าครับ ทําให้ทางน้ําสะดวก ทําให้มนั
สะอาด บ้านของตัวเองยงัขนาดนี้แล้วที่อ่ืนเราจะไปบริการอย่างไร อยากให้
ดูหน่อยนะครบัผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ เสร็จจากการประชมุวันน้ี วันที ่23 ก็ยัง
ไม่ทําอีกผมกจ็ะพูดอยู่อย่างเดิมจนกว่าจะทํานะครับ ตรงไหนที่เป็นทางน้ําก็
เอาออก  เรื่องต่อไปก็เปน็เรื่องเกีย่วกบักองการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ที่ผม
ถามตอนทีม่าแปรญัตติกนั ท่านได้แจ้งว่า ตอนเย็นมีคนไปนอนอยู่เวรยาม 
ผมไปสามทุม่ หกทุ่ม ก็ไม่เจอครับ ผมกแ็ปลกใจคนนอนยามกุญแจทําไมอยู่
ข้างนอก ล็อคด้วย ผมไปดูแล้ว ถ้าเขาอยู่เวรยาม มีเวลาเข้า-ออกกี่โมง 
ท่านเป็นคนบอกเองนะครับว่ามีคนนอนเฝ้า แต่ถ้าคนนอนเฝ้ากุญแจทําไม
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ล็อคข้างนอก ตอบผมด้วย และอีกเรื่องคือการให้เกียรติสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่บ้าง สําหรับกองการศึกษา เดี๋ยวนี้สมาชิกทั้ง 18 คน  
ไม่มีโอกาสได้รู้จักหน้าตาคณุครูเลย ในการอบรมสัมมนาอะไรต่าง ๆ ท่าน
จะทํากิจกรรมอะไรต่าง ๆ ให้สมาชิกได้รบัรู้บ้าง ขออนญุาตกล่าวถึงกอง
สวัสดิการสังคม เกีย่วกบังาน อปพร. งานเล็ก ๆ ทําประชาคมเขาเชิญ
สมาชิกครบทกุคนนะครบั แล้วเราอบรมจะไปทัศนศึกษาดูงานหรืออะไร 
ต่าง ๆ สมาชิกไม่ได้ว่างบน้อย ไม่ได้ไป เพียงให้รู้  ให้เกียรติกนั เดี๋ยวนี้
สมาชิกกบัครไูม่รู้จักกันเลย บางคนรูที้่อยู่ในสํานักงาน สําหรับการไปทัศน
ศึกษาดูงานกอี็กส่วนหนึ่ง เฉพาะของครผูมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก เจ้าหน้าทีที่่
มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการการศึกษาไปกไ็ม่เปน็ไร แต่ว่าควรจะให้
เกียรติบ้างตามสมควร ผมขอแค่นี้แหละครับ อย่างงบประมาณอะไรต่าง ๆ  
อยากจะได้กอ็ย่างที่ท่านประธานได้กล่าวแล้ว ผมกจ็ะไม่กล่าวอีก สําหรับ
เรื่องต่อไป เกีย่วกับงานต่าง ๆ ทุกวนัน้ี มีงบค่าซ่อมแซมตั้งแต่ต่ํากว่าห้าพัน 
ทุกงานมีแต่ก่อนรวมกันเปน็กอง เปน็ฝ่ายรวมกันไปใช้จ่ายนะครับ  ยังฝังใจ
ผมอยู่ตลอดทาํไมไม่ซ่อมกันบ้าง ถึงเวลาก็จัดจําหน่ายจ่ายแจกกนัไปเลย 
ผมขออนุญาตครบั สุดท้ายย้ําอยู่อย่างเดียวครับ ร่องน้ําที่ศาลข้าง
หอประชมุอเนกประสงค์เทศบาล ขอบคุณครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ครับ ทีท่่านแนะนํามานะ
ครับประธานสภาเทศบาล   ครับ เรื่องไฟวิ่งตอนนี้ผมขอตอบแทนคณะผู้บริหารเลยนะครบั เรือ่งเล็ก ๆ  
    น้อย ๆ ท่านช่วยแจ้งสํานักปลัดฯ กไ็ด้ เพราะว่าช่วงนี้ฝนตก บางทีไฟจะช๊อต  
    กาวบางครั้งมนัใช้นานแล้วอาจทําให้หมดสภาพก็ได้ เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  
    ฝากท่านสมาชิกด้วย เอาเรือ่งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านดีกว่า  
    ขอเชิญสมาชิกเขต 2 ครบั ขอเชิญท่านสมสงวน  อินทรกําแหง ครับ 
นายสมสงวน  อินทรกําแหง  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพครบั คณะผู้บริหาร และสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน เรื่องการปรบัปรุงภมูิทศัน์ 
    ตอนนี้ได้รับการดูแลจากผูร้ับเหมาก่อสร้างให้มาซ่อมแซมส่วนที่มนัชํารุด  
    อยากฝากผู้ทีม่ีหน้าที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบว่าเขาทําไปถึงไหนแล้ว จะมี 
    บางจุดที่ยังเปน็หลุมอยู ่เขาจะซ่อมเฉพาะหลุมใหญ่ หลุมเล็กไม่ซ่อม  ช่วย 
    ไปตรวจสอบให้ด้วยนะครับ เรื่องที่สองทีส่ี่แยกบ้านเกิ้ง ผมขับรถผ่านไปทาง 
    ขอนแก่น ได้มองดูพระบรมฉายาลักษณ์ มีพานพุม่ 2 ข้าง ตอนนี้สภาพด ู

ไม่ได้เลย คนที่ผ่านไป-ผ่านมา บ้านไผ่ไม่มีการดูแลรกัษาในส่วนนี้เลย คือ
ส่วนนี้เปน็ส่วนสําคัญครบั เป็นสิง่ที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาลของเรา 
อยากจะฝากให้ช่วยดูแลด้วย เรื่องสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณประธานชุมชน
ศาลเจ้าฝากมา  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และ 
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ผอ.กองช่าง ที่ได้นําหินคลกุไปปิดหลมุทีบ่ริเวณหน้าโรงเรียนกรณุาศึกษา 
และที่สามแยกสมศักด์ิ ต้องขอขอบพระคุณมากครบั   

นายจิระบูรณ ์ ปัญญารตันวงศ ์ ครับ หินคลกุและแอสฟัลก์ติกนะครบั หินคลุกอย่างเดียวไม่ได้น้ําจะ   
ประธานสภาเทศบาล   ไหลงลงนะครบั เพราะว่าวนันั้นผมได้ควบคุมเองนะครับ เหตุการณ์นี้มันมี 

3-4 ครั้งแล้ว ท่านผอ.บอกว่าเด๋ียวผมจะจัดทํางบประมาณให้ เพราะว่าติด
เสาร-์อาทิตย์ จะให้ทางเทศกิจเอาแผงกั้นไปกัน้ เพราะน้ําทรุด ช่วย
ประสานทางผอ.กองช่างเลยนะครบั วันอังคารท่านผอ.บอกว่าเสร็จ ยังไม่
ถึง 8.30 น.เลย ไปถึงแล้ว ผมก็ขอขอบคุณนะครับ ผมก็ขอชมเชยท่าน 
ผอ.ศักด์ิสิทธิ์ นะครบั ต่อไปขอเชิญสมาชิกเขต 3 นะครบั ท่านบุญเหลือ  
เรื่องลือ ครับ  

นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ วาระอื่น ๆ กไ็ม่มี 
สมาชิกสภาเทศบาล  อะไรครบังบประมาณเราก็ได้ผ่านไปแล้ว แต่ผมก็ฝากไปที่ผู้บริหารขอให้ 

ท่านเร่งงานของท่านที่เข้าตาประชาชนทีทุ่กเขต ทกุชุมชน ไม่ต้องให้สมาชิก
เสนอหรอกครับ ท่านบริหารของท่านเองแล้วกนั เพราะว่าทุกส่ิงทกุอย่าง
ข้ึนกับผู้บริหารสมาชิกพอจะได้อานิสงค์ด้วยนะครบั ถ้าผู้บริหารพัฒนาดี 
สมาชิกกม็ีเสียงดีสบาย ส่วนนี้ขอฝากไว้ด้วย เพราะว่าอย่างเขตผมไม่มี
ปัญหาอะไร ขอให้ผู้บริหารเร่งเจ้าหน้าที่ออกไปทํา น้ําตรงไหนท่วมกดู็แล
ช่วยกันหน่อย ผมก็เปน็แรงผลักดันผู้บริหารอีกส่วนหนึง่นะครบั ขอฝากไว้
ด้วยความเจริญรุ่งเรืองในพีน่้องประชาชนเดือดร้อน สําหรับเขตของผมนะ
ครับ เขต 3  ความเดือดร้อนที่ผมเสนอ ไฟสว่างถนนโพธิ์ชัยไปถึงศนูย์
ดับเพลิงย่อยนะครบั ส่วนโค้งผมตั้งประมาณการไว้ 3 เสา นะครบั แต่ผมขอ
สักเสาหนึง่ก่อนได้ไหมครบัพร้อมกิ่งโคมเปน็ทางโค้งส่วนนั้นนะครบั ทีจ่าก
บ้าน อ.แสวงไปถึงดบัเพลิงย่อย ขอให้พิจารณาด้วยนะครับ กับท่าน 
รองฉลองหินคลุกที่ขอไปบริหารให้ด้วยนะครับ และเสาไฟฟ้าที่เคยขอไว้ 3 
เสาก่อนหน้านี้ ที่ซอยสุมนามัยตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ ขอสัก 2 เสากพ็อ ได้
แค่เสาก็พอนะครับ สายไม่ต้องกไ็ด้ เพราะฉะนั้นผมกข็อฝากคณะผู้บริหาร
ด้วยนะครบั ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเพราะว่ามันเป็นผลดีต่อคณะผู้บริหาร
ครับ ผมกม็ีแค่นี้ครบั ขอบคุณครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครบั ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เมื่อสามวันที่แล้วต้อง 
รองประธานสภาเทศบาล ขอขอบพระคุณทางกอง-ฝ่ายที่ได้มาร่วมพิจารณาปรับ-เพิ่มประมาณการ 

ตัวเลขเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2557 ในวันนั้นก็มีสมาชิก
มากัน 7-8  ท่าน มาร่วมพิจารณากันอยู่ 2 วัน กไ็ด้รบัความอนเุคราะห์การ
จากอง/ฝ่ายมาให้ข้อมูลและคุณสุภาภรณ์  คําภเูงิน ผู้อํานวยการกอง



38 
 

วิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งบประมาณ คุณมตัติกา และท่าน
ปลัดเทศบาลก็มาให้กําลังใจ และมาดูแลเรื่องเครื่องดืม่และอาหารให้กับ
เพื่อนสมาชิก ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เปน็เรื่องที่ดีนะครบั 
เนื่องจากเจ้าหน้าทีม่าให้ข้อมูลการปรบัลด-ปรบัเพิ่ม มาตอบข้อซักถามนะ
ครับ บางส่ิง บางอย่าง บางทีอภิปรายในสภาแล้วตัวเลขหรือๆผิดเพี้ยนก็ดี 
หรือว่าโครงการที่เป็นประโยชน์ ไม่เปน็ประโยชน์ ไม่สามารถตอบเพื่อน
สมาชิกได้ในส่วนของฝ่ายประจํา เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้ถือเป็น
ประเพณีปฏิบตัิว่า ก่อนทีจ่ะนํางบประมาณเข้าสภาอยากจะให้กอง/ฝ่ายให้
ข้อมูล ช้ีแจงเหตุผล มีเหตผุลเรากใ็ห้ แต่ถ้าช้ีแจงไม่ได้หรือไม่สามารถตอบ
ข้อซักถามได้ เรากต็้องขออนุญาตปรบั-ลดกัน อันนี้กค็งเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ก็ขอขอบพระคุณบุคคลดังกล่าวมา  
ณ  ที่น้ีด้วย ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล การจัดทํา
ประธานสภาเทศบาล    แผนงบประมาณ ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่สภาท่านเข้ามาในห้องประชมุไม่ได้ 

นะครบั ขอเชิญสมาชิกเขต 2 เขต 3 มีหรือไม่ครบั ถ้าไม่มี ขออนุญาตให้
คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกครบั   

นายประเสริฐ  พงพงษธ์ีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรี  ประชุมทุกท่านครบั ในส่วนของท่านส่งศกัด์ิ  เกียรติปกรณ์ ท่าน 

ประธานสภาก็ได้ช้ีแนะไปแล้วนะครบั ผมจะให้หัวหน้ากอง/ฝ่ายไป
ดําเนินการโดยด่วนในช่วงบ่ายนะครบั เรือ่งปรบัภูมิทัศน์ข้างวัดจันทร-
ประสิทธิ์ ขอฝากทางท่านผอ.กองช่างไปดูแล สําหรบัเรื่องของท่านสมาชิก
บุญเหลือนัน้ ต้องขยายเขตไฟฟ้าอย่างเดียว ต้องนําเข้าแผนขยายเขตไฟฟ้า 
ก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบ เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ เมื่อวานผมและหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข คุณวารุณี พร้อมด้วยอาจารย์มะลิวรรณ ได้เข้าไปที่
ทําเนียบรฐัสภา ไปชี้แจงเกีย่วกับเรื่องงบประมาณในโครงการพัฒนาเมือง
นะครบั เพราะว่ามีข้อผิดพลาดบางอย่าง เกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑ์จะถกูตัดไป 
190,000 บาท ได้ไปชี้แจงและตําหนิคณะกรรมการว่า ข้อมูลที่ทาง
ส่วนกลางให้มาไม่ครอบคลุม เวลาชุมชนทําเข้าไปแล้วมาตําหนิกไ็ม่ถูกต้อง 
ก็เลยแจ้งให้คณะกรรมการชุมชนได้รบัทราบ เพราะว่าเมื่อวานผมได้พบท่าน
ประธาน ท่านสุรนนัท์  เวชชาชีวะ เนื่องจากโครงการแผนพัฒนาเมือง 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่สามารถทําเพิม่เติมไปได้อีกนะครบั เพราะว่าท่านแจ้ง
มาว่าไม่ใช่เราได้รางวัลแล้ว เทศบาลเมืองบ้านไผ่หมดสิทธิน์ะครบั จึงขอแจ้ง
ให้ท่านประธานชุมชนอีก 22 ชุมชน นะครับ ทําโครงการเข้าไปนะครับ แต่
อย่าทําในลักษณะการขอถนน ขอไฟ ขอกล้องวงจรปิด CCTV ท่านต้อง
รวบรวมว่าเครือข่ายประชาชนในเขตของท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากส่วน
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ตรงนี้ ก็ลอกเลียนมาจากศนูย์อุ่นใจ ทําเป็นลักษณะนี้เข้าไปนะครับ  และจะ
หมดเขตส้ินเดือนตุลาคม 2556  เรายังมีเวลานะครบั เพราะว่าโครงการนี้มี
อยู่ประมาณพันล้านบาท ซ่ึงปัจจบุันจ่ายไปแล้วประมาณสามร้อยล้าน 
สําหรับผู้มีสิทธิ์ทําเสนอโครงการ คือ เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เท่านั้น 
เทศบาลตําบลยังไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับ จึงขอแจ้งให้ท่าน
ประธานชมุชนทราบ เพราะว่าตอนนี้เปน็แถลงข่าวออกมานะครับ เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2556 จากสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย โครงการ
การดําเนินการการพัฒนาเมืองอนุมตัิเงินสนบัสนนุเพิม่เติมอีก 6 โครงการ 
เมื่อวานเทศบาลเมืองบ้านไผ่เราได้ไปแถลงเปน็โครงการที่ 6 พอดี โดยใช้ชื่อ 
“ศูนย์อุ่นใจ สายใยคนเมือง” นะครับ โดยเครือข่ายของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ประกอบด้วย ชุมชนตลาด 1 2 3, ชุมชนศรีหมอนพฒันา, ชุมชนจัดสรร และ
ชุมชนโนนสวรรค์ ตรงนี้ก็ฝากท่านประธานชุมชนทุกชมุชนนะครบั เรายังมี
เวลาเสนอโครงการเข้าไปนะครบั ถ้าไม่เข้าใจนะครบัถามหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข (คุณวารณีุ)  ทําอย่างไรให้มีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
เพราะว่างบประมาณยังเหลืออีกเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเรารีบทาํเข้าไป 
และขอฝากอีกเรื่องหนึง่นะครับ ช่วยกรณุานะครับ ส่ง SMS เพื่อเป็นขวัญ
กําลังใจนะครบั เพราะว่าเราติดอันดับ 7 ก็จริง แต่เราก็ยังหวงัลุ้นหวัง
รางวัลนะครับ เราจะได้ที ่3- 4 -5 เผื่อจะได้สัก 3 แสนบาทเอามาสนับสนุน 
ช่วยกันโหวตนะครบั มีจับรางวัลเฉพาะคนโหวตนะครับ มีมูลค่า 1 แสนบาท 
จะมีการจบัรางวัลพิเศษของคนโหวตอีกนะครบั ขออนุญาตสภาแห่งนี้นะ
ครับ ช่วยกนัส่ง  SMS RM9 ส่ง  4111012  เราก็อยากจะเสนอแนะว่า 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ถือว่าจังหวัดขอนแก่นเราเป็นตัวแทนเลยนะครับ ก็
ขอขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร อย่าลืม 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมกนัโหวตนะครบั ขออนุญาตในที่ประชุมนะครับ RM9 ส่ง 4111012 กลุ่ม 
  ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โครงการศนูย์อุ่นใจ สายใยคนเมือง นะครับ  

ช่วยกันโหวตนะครบั หนึ่งเสียงท่านมีสิทธิ์นะครับ ช่วยกันโหวต ช่วยกันพัฒนา
เมืองบ้านไผ่นะครับ ก็ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี วันน้ี สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อย
แล้ว ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ีพ.ศ. 2557  ที่ผ่านวาระรับ
หลักการไปด้วยดีครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนา
ท้องถิน่ของเราให้เจริญก้าวหน้า และในวนัที่  23  สิงหาคม  2556  เราจะมา
ประชุมในวาระที่ 2,3  ต่อไป  ในวนันี้ผมขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรีและ
คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ประธานชมุชนทกุท่าน  
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ที่ได้เข้ามาประชุมและสังเกตการณ์โดยพร้อมเพรียงกนั ในโอกาสนี้ผมขอปิด
ประชุมสภาเทศบาล   
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