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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจําปี  2556 
วันที่  23  สิงหาคม  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. นายมนัส นิ่มมงคล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
7. นายไสว จิตรดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
8. นายพรพรหม จันทร์เจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
9. นายส่งศกัดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางพัชรา 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. นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
25. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชมุ 
1. นายฉลอง   คําตา รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)  
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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.อ.พิทกัษ์ สารสินธุ ์ รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ 
7. นายศกัด์ิสิทธิ ์ ปิ่นคํา ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อํานวยกองสวัสดิการสังคม 
10. นายอุดมศักด์ิ   ธรรมนําศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
11. นายวิรัตดา เช้ือบัณฑิต ประธานชมุชนบ้านไผ่เก่า 
13. นางจิตโสภิณ เคนจนัทึก ผู้อํานวยการสถานศึกษา รร.เทศบาลบ้านไผ่ 
14. นายสนธิ  ชัดไธสง ประธานชมุชนสมประสงค์ 
15. นายจํานง  โฉมสนัเทียะ ประธานชมุชนโนนสวรรค์ 
17. นายบุญเกิด  ศรีลา ประธานชมุชนตลาด 1,2,3 
18. นายทองแดง  ธรรมีภักดี ประธานชมุชนหลักสิบส่ี 
19. นางงามศิลป์  สละ ประธานชมุชนโนนสะอาด 
20. นายสุภัทร  ปวีณาภรณ ์ อดีตประธานสภาเทศบาล 
21. นางสุมาลี  แถสูงเนิน ประธานชมุชนโนนสว่าง 
22. น.ส.จารุมาศ    เสนาสนิท เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
23. จ่าเอกวรวิทย์  ภาณวัตร จพง.ป้องกนั ฯ 
24. จ่าเอกกมล  สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ 
26. นางศิริวรรณ  ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
27. น.ส.วรรณภา  วงษ์จนัลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ 
28. นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
29. นางสมศรี  จ้อยสอดดง ประธานชมุชนยิ่งยง 
30. นางจิราภา  ปฏิกานัง ประธานชมุชนคลองชลประทาน 
31. น.ส.มัตติกา  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
32. นางละมลุ  นิสยันต์ ประธานชมุชนหนองลุมพุก 
33. นางอุทัยวรรณ์  ช่ืนกมล พนักงานจ้างเหมา 
34. นางละมลุ  ราชเข่ง พนักงานจ้างเหมา 
35. นางเจนระวี  ประจนัตะเสน พนักงานจ้างเหมา 
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36. นางวารณีุ ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
37. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
38. นายสมนึก จันทร์โสดา เจ้าพนกังานป้องกนัฯ  
39. นายสมชาย โมกไธสง ประชาชนทั่วไป 
40. นายบุญเติม อุดม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
41. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมนัต์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
42. นายเจษฎา วรรณดี เจ้าพนกังานป้องกนัฯ  
43. น.ส.เยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
44. น.ส.ดาวรรณ ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ 
45. น.ส.ยุวนิต เพิ่มยินดี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ฃ 
46. นายสกุลชัย ธนเมธีกุล ประชาชนทั่วไป 
47. นายถาวร ศรีสุข ประธานชมุชนโพธิ์สวรรค์ 
48. นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชมุชนตลาด 1,2,3 
49. นางจีรพนัธ์ เนตรพิฑรู เจ้าพนกังานธรุการ 
50. นายภาณมุาศ หล้ามณี ประธานชมุชนบ้านข่าพัฒนา 
51. นายสมชาย ช่ืนบาน ประธานชมุชนสุมนามัย 
52. นายทองแดง ธรรมีภักดี ประธานชมุชนหลกัสิบส่ี 
53. นายธวัช   ประชาชนทั่วไป 
54. นายสรุชัย วัฒนาอุดมชัย นายอําเภอบ้านไผ่ 
55. น.ส.ศิรินทิพย์ สังคํามัง ประชาชนทั่วไป 
56. น.ส.สุภัทร สืบกงแสง ประชาชนทั่วไป 
57. นางพิสมยั ลามพัฒน์ ประธานชมุชนซอยยิ่งยง 
58. นายจันทร์ ฤทธิ์คํา ลูกจ้างประจํา 
เริ่มประชุม เวลา 10.05 น.  
     เมื่อได้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญประธานสภา 
  เทศบาลจุดธปู  เทียน  บูชาพระรตันตรยั  เสร็จแล้วกล่าวเปดิประชมุ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   และท่านผู้มีเกียรติทกุท่านวันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
   สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครัง้ที  2 ประจําป ี 2556 ขณะนี้มีสมาชิกมาครบ 
   องค์ประชมุแล้วผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งตอ่ที่ประชมุทราบ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ วันนี้มีเรื่องทีจ่ะแจ้งให้ทราบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล     เนื่องจาก สํานักปลัดเทศบาล  ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพิม่พนู 
    ความรู้  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะผู้บริหาร 



4 
 
    สมาชิกสภาเทศบาล  พนกังานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
    ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.2556 ในหลกัสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม 
    จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงาน”  ในวนัที่  27  สิงหาคม 
    พ.ศ.2556  ณ สถาบันพลงัจิตตานภุาพ  (สาขาบ้านไผ่)  วัดคุ้มจัดสรร 
    อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  สําหรับเอกสารทางสาํนักปลัดเทศบาล 
    ได้วางไว้บนโต๊ะทุกท่านแล้ว  ก็ขอเชิญทกุท่านเข้าร่วมโครงการด้วยครับ 
มติที่ประชมุ   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
    ประจําปีงบประมาณพทุธศักราช 2557 
    -  วาระที่ 2  ขั้นแปรญตัติ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายงานผล 
ประธานสภาเทศบาล  การตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ   
   พุทธศกัราช 2557  ขอเชิญคณะกรรมการฯ ท่านนพรุจเอ่นลุน ครับ 
นายนพรุจ  เอ่นลุน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 
   กระผม นายนพรุจเอ่นลุน  สมาชิกสภาเทศบาล  ทําหน้าที ่
  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ในฐานะคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศ 
  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พทุธศักราช 2557 
  ขอสรุปผลการตรวจพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปงีบประมาณ พุทธศักราช 2557 

   ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พุทธศกัราช  

   2557  ซ่ึงนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นผู้เสนอในวาระที่ 1 
  แล้วนั้น  และมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมยัที่ 4  ครั้งที่ 1 
  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  พุทธศักราช 2556 ได้มีมติให้คณะกรรมการ 

   แปรญัตติตรวจร่างเทศบัญญัติและรอรับคํายืนขอแปรญัตติ  ร่างเทศ 
   บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปงีบประมาณ  พุทธศกัราช 2557 
   จํานวน  3  วัน  ตั้งแต่วนัที1่6 – 18  เดือน  สิงหาคม  พุทธศกัราช  
   2556 บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ได้ดําเนินการตรวจและพิจารณาร่าง 
   เทศบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการตรวจขอเสนอต่อสภา 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
    1.  คณะกรรมการ  ได้แก ่
    1.1 นายจําลอง ทศทิศ   ประธานกรรมการ 
    1.2 นายบุญเหลือ เรื่องลือ   กรรมการ 
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   1.3 นายชานล ธนระพีโชติ  กรรมการ 
   1.4 นายภาคภมิู ศรีอุ่น   กรรมการ 
    1.5 นายกําพล ขันธ์ขวา  กรรมการ 
    1.6 นางสาวจิรวดี เจริญศิลป ์  กรรมการ 
    1.7 นายนพรุจ เอ่นลุน   กรรมการและเลขานุการ 
    2.  ผูข้อแปรญัตติ    ไม่มี 
    3.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
    ช่ือร่างเทศบญัญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ส่วนที่ 1คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ส่วนที่ 2  งบประมาณรายจ่ายประจําป ี
   บันทึกหลกัการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายไม่มีผูข้อแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ  2557 
   ข้อ 1  เทศบญัญัติ  นี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณราจ่าย  ประจําป ี
   งบประมาณ  พ.ศ.2557  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไมม่ีการแก้ไข 
   ข้อ 2  เทศบญัญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที่  1 ตุลาคม 2556 เปน็ต้นไป 
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พทุธศักราช 2557 
   เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 156,000,000 บาท    
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
   หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น   
   156,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี  
   ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ด้านการเศรษฐกิจ   
   ด้านการดําเนินงานอืน่  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เปน็จํานวนรวม 
   ทั้งส้ิน  12,448,900  บาท ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 6  ให้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุัติ  ให้เปน็ไป 
   ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง    
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 7  ให้มีหน้าที่รักษาการให้เปน็ไปตามเทศบัญญัติน้ี 
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
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    4.  เอกสารที่เสนอมา 
    4.1  บนัทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
    บัญญัติ  จํานวน  3  ฉบับคณะกรรมการฯ  จึงขอเสนอผลสรุปการตรวจ 
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พุทธศกัราช  
    2557 เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3  ต่อไป 
         (ลงชื่อ)   นพรุจ  เอ่นลนุ 

      ( นายนพรุจ   เอ่นลุน )     
    เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พุทธศกัราช 2557 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ตามที่ท่านนพรุจ  เอ่นลนุ  เลขานุการและคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล           คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ได้รายงาน 
  สรุปบันทึกการประชุมในขั้นแปรญตัติ  ปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิกท่านใด   
  มายื่นแปรญตัติ  ถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติให้คงร่างเดิมไว้  ต่อไป 
     ในวาระที่ 3  ขั้นลงมติใหต้ราเป็นเทศบัญญัติได ้
     ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แห่งนี้สมาชิกท่าน 

ใดเหน็ชอบให้ตราเปน็เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
งบประมาณ  พุทธศกัราช 2557  โปรดยกมือข้ึน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่  3  ญัตติที่ 17 /2556เรื่อง  ญตัติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปี 
    งบประมาณ 2555 (สํานักปลัดเทศบาล) 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ท่านลิขิต กสิกิจวรกุล  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่าน ร.ต.อ.พิทักษ์   
นายกเทศมนตรี  สารสินธุ ์รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ คุณอินทชั  เสนีย์วาสน์  อดีต ผอ.กองช่าง 
  เทศบาลเมืองชัยภูมิ ในฐานะตัวแทน ส.ส.เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  
  คุณสุภัทร  ปวีณาภรณ์  อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อน 
  สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
  ครับ    
     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อขออนุมัติ 

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ2555รายจ่ายเพื่อการ 
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้างโครงการจัดซื้อรถยนต์ 
บรรทกุติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า วงเงิน3,290,000  บาท 
(สามล้านสองแสนเก้าหมืน่บาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่  20/2556 
ลงวันที ่ 2  สิงหาคม  2556โดยเปน็การถือปฏิบัติตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2548ข้อ 59 
วรรคสอง“หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงัมิได้ดําเนินการก่อหนี้ 
ผูกพันตามเงือนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนมุัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ 
เกินอีกหนึง่ป ี ต่อสภาท้องถิ่น  ฯลฯ” 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
           ขอแสดงความนับถือ 
            ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
        ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล ) 
       นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับตามที่จบลงไปนั้นเปน็ญัตติ เรื่อง  ญัตติขออนมุตัิขยายเวลา  
ประธานสภาเทศบาล         เบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  2555  (สํานักปลัดเทศบาล)   
    มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครบัขอเชิญท่านนิวัตน์  ปล่ังศิริ 
    ท่านรองประธานสภาเทศบาล ครบั 
นายนิวัตน์ ปลั่งศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติพร้อมกันนี้กไ็ด้รบัเกียรติสงัเกตการณ์ 
    ประชุมสภาในครั้งนี้จากตวัแทนท่าน ส.ส.เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  

ท่านอินทัช  เสนีย์วาสน์ ตัวแทนท่านผู้กํากับ สภ.บ้านไผ่  
ท่านสุภทัร  ปวีณาภรณ์ อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
พร้อมด้วยท่านประธานชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ผอ.กอง/ฝ่ายนะครบั  
สําหรับระเบียบวาระที่ 3เรือ่ง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   
ประจําปงีบประมาณ  2555ว่าด้วยการจดัซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน 
ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า  วงเงิน3,290,000  บาทตามสัญญาเลขที่  20/2556
ลงวันที ่ 2  สิงหาคม  2556  ซ่ึงจริงๆ โครงการจัดซื้อรถดังกล่าวนี้นะครับ 
ทางสภากไ็ด้รบัความเห็นชอบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555  นะครับ ก็ดําเนินการ
จัดซื้อมา 1 ปงีบประมาณ  ก็เหน็ว่าตอนนี้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนจดัซื้อจัดจ้าง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตามสัญญาเลขที่  20/2556  ครบัตอนนี้ผมขอ
อนุญาตท่านประธานนะครับ กรณีสัญญาซื้อขายทั่วไป ข้อที ่ 1 ข้อตกลงซ้ือ
ขาย รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมา เปน็การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า  รถยนต์บรรทุกยีห่้อ  HINO รุ่น FG8JGLE 
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ขนาด 212 แรงม้า ติดตั้งเครนยี่ห้อ QYS4 ZII 
พร้อมกระเช้า ตอนนี้ก็อยากถามท่านประธานสักนิดหนึ่งนะครบั ว่าข้อมูลใน
เอกสารสัญญาซื้อขายไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับ ก็เพราะวนันั้นในช่วงที่เรา
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เห็นชอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่งส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นตัวฉีด กระบอกฉีด 
กรณีเกิดเพลิงไหม้ก็จะใช้รถคันนี้ไปสนบัสนุนนะครบั ขนาดความยืดของเครน 
ถ้าตัวเลขผมจาํไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาน 12เมตรจากฐานพ้ืนนะครบั ใน
รายละเอียดนี้ ก็ไม่ได้ระบไุว้ในหนังสือสัญญาซื้อขาย เพราะฉะนั้นกอ็ยากจะ
ฝากท่านประธานสภาไปถึงคณะกรรมการตรวจรับตามสัญญาดังกล่าว ช่วย
ตรวจสอบด้วยว่า ส่วนควบ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ผมอธิบายเมื่อสักครูน้ี่ ได้มี
มาให้กับรถทีจ่ะนําส่งให้กบัเทศบาล หรือ ไม่ ขอขอบพระคุณมากครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ท่านรองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านบญุเหลือ  

เรื่องลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  ขอบคุณครบัท่านประธานที่เคารพ และคณะผู้บริหาร สมาชิกทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์นะครบั ครับ ผมขอย้ําในเอกสารทีท่่านรอง

ประธานสภาได้นําเสนอนั้น  ผมอ่านดูแล้วเอกสารยังไม่ครอบคลมุนะครับ 
เพราะว่ารถไม่รู้ว่ากี่ล้อนะครับ  รู้แต่ว่า 6สูบ4 จังหวะ  แต่ล้อมันไม่ปรากฏ 
ขอให้ท่านคณะกรรมการตรวจสอบด้วยครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอขอบคุณบุญเหลือ  เรื่องลือ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครบัขอเชิญครับ  ครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของ

เพื่อนสมาชิกครับ  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  พดูถึงโครงการเรื่องจัดซื้อ 
นายกเทศมนตรี จัดจ้าง โดยเฉพาะถ้าเปน็เครื่องจักรกจ็ะมีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

และคุณสมบติั เพราะฉะนั้นคุณสมบตัิทั้งหลายแหล่ ที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถาม
นั้น ก็ขอยืนยนัว่าคุณสมบตัิทั้งหมดก็กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง เพราะฉะนั้นถึงเวลาทางบริษทัส่งมอบเครื่องจกัรดังกล่าวนัน้ 
คณะกรรมการตรวจรับก็จะต้องดูรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนเช่นกันนะครับ หาก
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเชื่อเหลือเกินว่าคณะกรรมการตรวจรับคงไม่กล้าที่จะ 

 ตรวจรบั กก็ราบเรียนว่าตามเงื่อนไขและคุณสมบติัที่กาํหนดไว้ ก็คงจะตกหล่น
สักอย่างก็คงจะไม่ได้นะครบั ท่านปลัดบอกว่าจะมีรายละเอียดแนบท้ายสัญญา 
ขอบคุณมากครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์  ครับ ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ตอบข้อซักถาม มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านสมสงวน  อินทรกําแหง ครับ 
นายสมสงวน  อินทรกําแหง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้ร่วมสังเกตการณ์และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 

ผมอยากจะฝากอย่างนี้ครบั ถ้าเปน็ไปได้ การจัดซื้อรถหรืออะไร อย่างรถขยะ 
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รถกระเช้า ถ้าเป็นไปได้น่าจะมีรปูถ่ายแนบมาด้วยจะเป็นการดีนะครับ 
ขอขอบคุณมากครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านสมสงวน  อินทรกําแหง ครบั มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล จะขออภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของ

เพื่อนสมาชิกครับ ขอให้คณะผู้บริหารได้แนบรปูถ่ายมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับ
ทราบด้วยนะครับ เวลาจัดซ้ือจัดจ้างขอให้มีรปูถ่ายประกอบด้วย ถ้าไม่มี 

 ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกท่านใดเหน็ชอบญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ 2555(สํานักปลัดเทศบาล) 
กรณุายกมือข้ึนครบั 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนมัุติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 2555 
  เป็นเอกฉันท์(สํานักปลัดเทศบาล) 
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติที่ 18 /2556เรื่อง  ญตัติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปี 
    งบประมาณ  2555  (กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม) 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ท่านลิขิต กสิกิจวรกุล  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ  ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ  2555  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพนั  รายจ่ายเพื่อ
การลงทุน  หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรบัปรุงอาคารตลาด 4  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เปน็ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วงเงิน  
900,000.- บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)  โดยเปน็การถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ข้อ 59  วรรคสอง “หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยงัมิได้ดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพนัตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 1 ป ี ต่อสภาท้องถิ่น ฯลฯ” 

     จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมตัิต่อไป 
         ขอแสดงความนับถือ 
       ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
                                ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล ) 
                              นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับตามที่จบลงไปนั้นเปน็ ญัตติ เรื่อง ญัตติขออนมุัติขยาย
ประธานสภาเทศบาล         เวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปงีบประมาณ  2555(กองสาธารณสุขและ 



10 
 
    ส่ิงแวดล้อม)  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครบั ถ้าไม่มีนะครับ  

ผมจะขอมติทีป่ระชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกท่านใดเหน็ชอบญัตติขออนมุัติ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2555 

    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรณุายกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ 2555 
    เป็นเอกฉันท์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
ระเบียบวาระที่  5  ญัตติที่ 19 /2556เรื่อง  ญตัติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปี 
    งบประมาณ  2555  (กองการศึกษา) 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ตัวแทนท่าน ผกก. 
รองนายกเทศมนตรี  สภ.บ้านไผ่ท่าน ร.ต.อ.พิทักษ์  สารสินธุ์  ท่านสุภัทร  ปวีณาภรณ์  อดีต 
  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านอินทัช  เสนีย์วาสน์  อดีต ผอ.กอง 
  ช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตัวแทนท่าน ส.ส.เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  พร้อม 
  ทั้งท่านสมาชิกและคณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 
  ครับ    
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อขออนุมัติ 
  ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2555  หมวดค่า 
  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และได้รบัอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใน 
  ปีงบประมาณ 2556  แล้วนั้น   เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถ 
  ดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทนัปีงบประมาณ 2556  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   
  มีความจําเปน็ต้องใช้งบประมาณโครงการดังกล่าว  เพื่อให้การพัฒนา 
  ท้องถิน่สอดคล้องกับนโยบายและเปน็ไปตามแนวทางพัฒนาที่วางไว้    
  จึงขออนุมตัิขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําป ี 2555 
  ออกไปอีก 1 ป ีจํานวน2โครงการ ดังน้ี 

   1. โครงการจดัซ้ือรถกระบะบรรทกุ 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา  
  จํานวน 1 คัน   เปน็เงิน  1,545,000.-บาท  ตามสัญญาเลขที่  
  23/2556  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2556 
    2. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษาเทศบาลเมือง 
   บ้านไผ่  จํานวน  5  ชุด    เป็นเงิน 125,000 บาท  
  รวมเปน็เงิน 1,670,000 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  
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พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพนัตามเงื่อนไขในวรรคหนึง่ให้ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปต่ีอสภาท้องถิน่  
หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวทีท่ําให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งป ี
ต่อสภาท้องถิน่แล้วแต่กรณี” 

     จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนมุัติต่อไป 
           ขอแสดงความนับถือ 
              ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
                            ( นายลิขิต  กสิกิจวรกลุ ) 
                           นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ ์ ครับตามที่จบลงไปนั้นเปน็ญัตติ  เรื่อง  ญัตติขออนมุตัิขยายเวลา  
ประธานสภาเทศบาล         เบิกจ่ายเงิน ประจําปงีบประมาณ  2555  (กองการศึกษา) 
    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ สําหรบัระเบียบ 
รองประธานสภาเทศบาล วาระที่ 5 ญัตติที่ 19 เรื่อง  ญัตติขออนมุตัิขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

   ประจําปงีบประมาณ  2555  (กองการศึกษา)โครงการจัดซื้อรถกระบะ 
   บรรทกุ 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จํานวน 1 คัน เปน็เงิน 1,545,000.- 
   บาท  ตามสัญญาเลขที่ 23/2556  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2556 
   สําหรับโครงการแรกทีจ่ะขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กอ็ยากจะสอบถาม 
   ท่านประธานนะครบัว่า จริง ๆ แล้วเราผ่านสภาให้ตั้งแต่งบปี 2555 ซ่ึง 
   จริง ๆ ในครั้งนั้นตามรายละเอียดของรถคันดังกล่าวนะครับ เผอิญ 
   เมื่อวันก่อนผมไปเหน็รถของ อบต.ห้วยแก อ.ชนบท เปน็รถรบั-ส่ง 
   นักเรียน เช่นกัน ขนาด 6 ล้อ เท่ากนั อยากจะให้ท่านประธานทบทวน 
   สักนิดหนึ่ง วันนั้นเราได้มีกรณีหลังคา โครงหลังคาได้มีตาข่ายหรือไม่ 
    หรือว่าเป็นเฉพาะกระจกพลาสติก กรณีที่พลาสติกโปร่งนะครบั ถ้าเปน็ 
   ตาข่ายอยากจะให้ลองดใูนรายละเอียดสกันิดหนึ่งนะครับว่า กรณีที่ใช้ 
   บรรทกุเด็กนกัเรียนหรือใช้ในภารกิจการไปศึกษาดงูาน กรณีที่อาจจะ 
   เกิดผิดพลาดหรือเกิดอบุัติเหตุข้ึนมา การขอรับความช่วยเหลือเบ้ืองต้น  

   เช่ือแน่ว่าถ้าเป็นกระจกพลาสติกโดยไม่มีตาข่ายคลุม การช่วยเหลือก็จะ 
   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คํานึงถึงความสูญเสียกจ็ะน้อยลง ก็ฝากด้วย 
   นะครบั ไม่ทราบว่ามีตะแกรงตาข่ายหรือไม่ครับ สําหรบัเรื่องที่ 2  
   โครงการติดตั้งกล้องวงจรปดิ หรือกล้อง CCTV ภายในสถานศึกษา 
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   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  5  ชุด  เป็นเงิน 125,000 บาท อันน้ีก็ 
   ได้รบัความเหน็ชอบจากสภาไปตั้งแต่ป ี2555 จริง ๆ แล้วโครงการที ่2  
   ก็ต้องยอมรบันะครบัว่า เกิดความไม่สบายใจอย่างมาก เกีย่วเนื่องกับ 
   เยาวชน เด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล เพราะ ณ วันนี้จะสังเกตว่า 
   กล้องCCTV หรือกล้องวงจรปิดจะช่วยลดภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน็กรณีที ่
   มิจฉาชีพก็ดี บุคคลภายนอกที่จะไม่หวังดีเข้ามาในส่วนของสถาน 
   การศึกษา จริง ๆ เรื่องนี้ผมถือว่าเปน็เรื่องเรง่ด่วนอย่างยิ่ง เพราะว่าผ่าน 
   สภามา 1 ปีงบประมาณแล้ว สมควรจะจดัซื้อจัดจ้างได้นะครบั แต่ 
   ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน ถึงจะต้องมาขอกันเงิน เบิกจ่ายงบประมาณขอ 
   ขยายเวลาเปน็ปี 2557 ทั้ง ๆ ที่ จํานวน 5 ชุด จํานวนเงิน 125,000บาท  
   ถือว่าเปน็งบประมาณที่สมดุลและค่อนข้างจะเปน็ราคาที่สูงสําหรบั 

   การติดตั้งกล้อง CCTV ณ ปัจจบุันน้ี ก็อยากจะให้ประธานตอบในที ่
   ประชุมแห่งนี้ ว่าติดขัดตรงไหน ทั้ง ๆ ที่เปน็เรื่องเรง่ด่วน เกี่ยวกบัเรือ่ง 
   ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของลูกหลานเยาวชนของเราที่อยู่ใน 
   สถานการศึกษา ขอฝากไว้ด้วยนะครบั ขอบคุณมากครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ผมขออนุญาตสภาเพิ่มเติมต่อ
ประธานสภาเทศบาล  จากท่านนิวฒัน์  ปล่ังศิริ หน่อยนะครับ เรื่องกล้อง CCTV ผมเปน็คน 
    อภิปรายเองนะครับ ความเดือดร้อนพี่น้องลูกหลานของท่าน มนัเล็ก ๆ  
    น้อย ๆ นะครบั แค่แสนกว่าบาทเท่านั้นเอง ถ้าบริษทันี้ไม่มี บริษัทใน 
    ขอนแก่นก็มี ในกรุงเทพฯกม็ีนะครับ จะมาอ้างว่าไม่ตรงสเป็ค บริษทั 

แต่ละบริษทัเขามีอยู่ อย่างที่ถูกก็มี แพงก็มี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555- 
2556 จะเข้าปี  2557แล้วนะครบั ลูกหลานของท่านยังไม่ได้เห็นกล้อง  
CCTV ความปลอดภัยของพี่น้องนะครับ ท่านไปดโูคราช ชัยภูมินะครบั 
 เขามีเกือบทกุโรงเรียนนะครับ ไม่ต้องจ้างนักการภารโรงเลย กล้อง CCTV 
คณะผู้บริหารสามารถดไูด้ที่บ้านเลยนะครับ วันนี้ความปลอดภัยเปน็อย่างไร
ของลูกหลาน  ผมก็ขอฝากกับคณะผู้บริหารด้วยนะครับ แค่งบประมาณแสน
กว่าบาทเท่านั้นเองนะครบั ขอให้ดําเนินการให้เร็วกว่าน้ีหน่อยนะครบั ขอฝาก
คณะผู้บริหารด้วยนะครบั มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครบั ขอเชิญ
ท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั 

นายชานล  ธนระพีโชติ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี คณะ
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านตัวแทน สภ.บ้านไผ่ ท่าน  
    ร.ต.อ.พิทักษ์  สารสินธุ์ ท่านอดีตประธานสภา ท่านสภุัทร  ปวีณาภรณ์ 
    และตัวแทนท่าน ส.ส.เรืองเดช  สุพรรณฝ่าย ท่านอินทัช  เสนีย์วาสน์ 
    เรื่องญตัติที่จะขอขยายเวลาการเบิกจ่ายในปี  2555 น้ี ผมขอเสริมต่อ 
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    จากท่านนิวฒัน์  ในรปูแบบการจัดซื้อรถบรรทกุ 6 ล้อ ถ้าผมดูจาก 
    รายละเอียดทีน่ําเสนออยู่ตอนนี้ ผมไม่ทราบว่าในกรณีทีป่ระสบอุบัติเหต ุ
    หรือมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดข้ึน ไม่ทราบว่ารูปแบบของรถมีประตฉูุกเฉิน 
    ด้านข้างหรือไม่ ถ้าในรายละเอียดที่แจ้งนี้เปิด-ปิดได้เฉพาะส่วนท้าย ถ้า 
    เป็นเด็กซ่ึงถ้าอยู่ในนั้นมีการประสบอุบตัิเหตุขึ้นมาแล้วประตูด้านข้างไม่มี  

การช่วยเหลือมันก็คงจะลําบากนะครบั อีกส่วนหนึ่งทีผ่มดูจากสัญญา 
ต้นฉบบัซ่ึงเราจะเห็นว่าข้อ 2 เอกสารอันเปน็ส่วนหนึง่ของสัญญานั้น จะมีการ
บอกอยู่ว่าแนบรปูแบบของรถ ผมอ้างอิงถึงญัตติที่ผ่านมาเรื่องของรถเครนด้วย
นั้นก็มีเหมือนกันนะครบั ถ้าเป็นไปได้ผมอยากนําเสนอรูปแบบนําประกอบเลย
นะครบั เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูจากสัญญาซื้อขาย แจ้งว่า แคตตาล็อคและ
รูปแบบมี ถ้าเป็นไปได้ด้วยความห่วงใย เราจะใช้รถคนันี้รบั-ส่งนักเรียน เราก็
ต้องดูความปลอดภัยให้กบัลูกหลานของเราด้วย ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตกุไ็ม่เป็นไร 
แต่ถ้าเกิดข้ึนจะมีข้ออ้างกนัตลอด อันนี้ฝากรบกวนด้วยนะครบั ผมดูจากข้อมูล
สัญญามีแนบมาให้ น่าจะแจกจ่ายให้ตอนนี้เลยก็ดีครบั ขอบพระคุณมากครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ ์ ครับ ขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ ครบั มีสมาชิกท่านใดจะขอ
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของ 
    เพื่อนสมาชิกครับ  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนายกเทศมนตรี  ทุกท่าน ในรายละเอียดในนี้นะครบั ดีครบัท่านสมาชิกทุกท่านกเ็ปน็ห่วง 
    ในความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ในรปูแบบรถไม่มีตะแกรงนะครบั  
    เพราะว่าเราได้พูดคุยกันว่า ถ้ามีตะแกรงแล้วถ้าเกิดอบุัติเหตุขึ้นมาการ 
    จะไปช่วยเหลือก็ลําบาก ตอนนัน้เรามีการพูดคุยกนันอกรอบนะครบั  
    ปรากฏว่าตะแกรงเราตัดออกไป สําหรบัรูปแบบแคตตาล็อคเด๋ียวจะส่ง 
    ให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ จะเป็นลักษณะหน้าต่าง สามารถรูดข้ึน รูด 
    ลงได้ แต่ในส่วนข้างหลังเปน็ประตปิูดมิดชิด เพราะว่าได้มีการเปิด  
    e-Auction  2รอบแล้ว รอบแรกติดปัญหาเรื่องการจองคลัทซ์ซีรถ ใน 
    ช่วงแรกเราทาํสัญญาส้ัน ปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถไปเอารถมา 
    ส่งมอบได้ จริง ๆ แล้ว ผมนึกว่าจะตกไปด้วยซ้ํา ในรอบที่ 2 เพราะว่า 
    ราคาครุภณัฑ์ปรบัเพิม่ขึ้นมากนะครบั ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิด CCTV  
    ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้ไปดู กําหนดราคากลาง ปรากฏว่า ได้ 
    ไปถามบางร้านติดตั้ง 5 จุด เราได้ประกวดราคาถึง 3 รอบ สาเหตทีุไ่ม่มี 
    ใครเข้ามาซื้อเพราะว่าราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาต่ํา จริง ๆ แล้วผมกต็ําหนิคน 
    ที่ตั้งราคาว่าไปถามร้านไหน ทําไมเขาไม่เข้ามาซื้อ เพราะกล้องติด 5 จุด 
    ก็ห่างไกลกนัประเด็นแรก ประเด็นที่สองเปน็กล้องอินฟาเรดด้วย  
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    ประเด็นที่สามคือข้อมูลตั้งราคาไว้สูง  แต่ราคาความเป็นจริงไม่ใช่ราคาที่ 
    เขาให้เรามา ก็เลยเกิดปัญหาว่าไม่มีใครเข้ามาซ้ือ เปน็รอบที่ 3 แล้วนะ 
    ครับไม่ใช่ว่ารอบเดียว ในส่วนของเรื่องรถกระเช้าก็ดีนะครับ พวกเราก็คุย 
    กันว่ารถกระเช้าต้องขนาดใหญ่ หลายส่ิงหลายอย่างมนัเกินราคา 
    ครุภัณฑ์ ก็มีคณะกรรมการกําหนดราคากลางมาตัด เพราะว่าก็ลําบากใจ 
    ที่จะซ้ือราคาที่ตั้งกันไว้ คณะกรรมการราคากลางกพ็ยายามเช็คราคา  
    บังเอิญว่าของข้ึนราคากันหมดจึงทําให้ล่าช้าไป แต่สุดท้ายก็มีบริษัทเข้า 
    มาซ้ือนะครบั ตอนนี้กท็ําสัญญาไปเรียบร้อย ส่วนประกอบของรถกไ็ด้ 
    ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ก็ขอช้ีแจงให้กบัทางท่านสมาชิกได้รบัทราบ ประต ู
    หลังปิดมิดชิดนะครบั หน้าต่างเป็นแบบบานไสลด์ขึ้น-ลง ไม่ใช่เปน็ 
    กระจกนะครบัเปน็พลาสติก เด๋ียวผมจะส่งรูปแบบแคตตาล็อคให้ดูครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาล  ขออภิปรายหรือไม่ครบั ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ ครับ  
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครบั ด้วยความเคารพครบั 
รองประธานสภาเทศบาล ท่านประธาน และขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านประเสริฐ 
    พงษ์ธีรมิตร ที่กรุณาให้ข้อมูลช้ีแจงรายละเอียด และสักครู่คงจะไปCOPY 
    รูปถ่ายมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครบักรณีรถกองการศึกษา  
    เพราะฉะนั้นกข็อฝากรถของสํานักปลัดฯด้วยนะครบั รถเครน เพราะว่า 
    กรณีเดียวกนัที่ท่านชานลได้อภิปรายข้อ 2 ก็มีการแจ้งในเอกสารว่าได้ 
    แนบรปูแบบและแคตตาล็อคมาให้ด้วย ขอในส่วนของสํานักปลัดฯ ด้วย 
    นะครบั ขอบพระคุณมากครับ      
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณมากครบั มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล  ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกท่านใดเหน็ชอบ   

ญัตติขออนมุตัิขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปงีบประมาณ  2555 
    (กองการศึกษา)  กรณุายกมือข้ึนครบั 
มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ 2555 
    เป็นเอกฉันท์(กองการศึกษา) 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง ญัตติที ่15 / 2556 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
    ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556(กองวิชาการและแผนงาน) 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี  ประธานชมุชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน 
 



15 
 

    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือ่ขออนุมัติ 
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี 
   2556  กองวิชาการและแผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน 
   วางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าครุภณัฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ โครงการ บริการข้อมูลสารทางอิเล็กทรอนิกส์งบประมาณ 
   ตั้งไว้ 85,000บาท   ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 85,000บาท สําหรบั 
   จ่ายเปน็ค่าจดัซื้อคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน  จํานวน 2 เครื่อง  เพื่อ 
   ให้บริการประชาชนในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
    เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน 
   ครุภณัฑ์ จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ประกอบกบัปจัจุบนัคุณลักษณะ 

    พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์จอทชัสกรีนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให้คณุลักษณะ 
ที่กําหนดไว้ไม่มีจําหน่ายในท้องถิน่  เพื่อให้การจัดซื้อดังกล่าวเปน็ไปตาม 
วัตถปุระสงค์ จึงจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ดังนี้ 

คําชี้แจงงบประมาณ (เดิม) คําชี้แจงงบประมาณ (ทีข่อแก้ไข)
โครงการบริการข้อมูลสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน 
จํานวน 2 เครือ่ง คุณสมบติั ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2core) และมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0GHz จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB จํานวน 1 
หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลกั ทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า  
1 GB 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 
10/100/1,000Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ Touch-enabled ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
จํานวน 1 หน่วย 

โครงการบริการข้อมูลสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน จํานวน 
2 เครื่อง คุณสมบัติ ดังน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
ไม่น้อยกว่า 2.9 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 
หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลกั ทีม่ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 
10/100/1,000Mbps จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ Touch-enabled ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
จํานวน 1 หน่วย 

     ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 หมวด 4ข้อ 29“การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทีท่ําให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
อํานาจอนุมตัิของสภาท้องถิ่น” 

   จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

         ขอแสดงความนบัถือ 
           ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
        ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล ) 
       นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับตามที่จบลงไปแล้วนั้นเป็น ญัตติขออนุมตัิแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล  เปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี2556 
    (กองวิชาการและแผนงาน)มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
    มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติทีป่ระชมุ 
    สภาแห่งนี้  สมาชิกท่านใดอนุมัติญตัติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาํ 
    ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2556 (กองวิชาการและแผนงาน) 
    กรณุายกมือข้ึนครบั 
มติที่ประชมุ       อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่  7  ญัตติที่ 16 /2556เรื่อง  ญตัติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจําปี  2556 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ท่านลิขิต กสิกิจวรกุล  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ  ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 

    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือ่ขออนุมัติ 
   กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี2556หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

    ส่ิงก่อสร้าง เนื่องจากมีบางโครงการทีไ่ม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายและ 
    ก่อหนี้ผูกพนัได้ทันปีงบประมาณ 2556แต่เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีความ 
    จําเปน็ต้องใช้งบประมาณโครงการดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น 
    สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้   

   จึงขออนุมตัิกนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําป ี2556ของแต่ละ 
   กอง/ฝ่าย (กรณียงัไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั) จํานวน 35โครงการ เปน็เงิน 
   ทั้งส้ิน5,964,600บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พนัหกร้อยบาท 
   ถ้วน)  ดังนี้  
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   กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 2โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
   160,000  บาท  
    1. โครงการจดัทําระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

    งบประมาณตั้งไว้ 80,000 บาท  
    2. โครงการจดัตั้งศนูย์บริการ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่           

    งบประมาณตั้งไว้ 80,000 บาท  

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 28 โครงการ รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 
    2,656,200 บาท 

   1.โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทีย ู  
         งบประมาณตัง้ไว้  28,400 บาท  

   2.โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทีย ู  
         งบประมาณตัง้ไว้  22,500 บาท  

   3. โครงการโครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นงบประมาณตั้งไว้  2,200  บาท  
   4. โครงการจดัซื้อโต๊ะทํางาน   งบประมาณตั้งไว้  5,000 บาท  
   5. โครงการจดัซื้อตู้เก็บแฟ้มสุขภาพประจําครอบครัวงบประมาณตั้งไว้   
   4,900 บาท  
   6. โครงการจดัซื้อตู้เก็บเอกสาร  บประมาณตั้งไว้  6,000 บาท  
   7. โครงการจดัซื้อช้ันวางยา  งบประมาณตั้งไว้ 7,800 บาท  
   8. โครงการจดัซื้อตู้ยา   งบประมาณตั้งไว้ 4,900 บาท  
   9. โครงการจดัซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ งบประมาณตั้งไว้ 12,000 บาท  
   10. โครงการจัดซื้อเก้าอี้รอตรวจสําหรับผู้ป่วย   งบประมาณตั้งไว้  
   9,000 บาท  
   11. โครงการจัดซื้อเคาน์เตอร์ตรวจรักษาโรค งบประมาณตั้งไว้   

     6,900 บาท  
   12. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อ งบประมาณตั้งไว้   
   5,700 บาท  
   13. โครงการจัดซื้อจัดซื้อตู้เย็น  งบประมาณตั้งไว้  9,400 บาท  
   14. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น งบประมาณตั้งไว้  4,000 บาท  
   15. โครงการจัดซื้อเครื่องวดัความดันโลหิตแบบมีล้อ  งบประมาณตั้งไว้  
   12,000 บาท  
   16. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจตา หู คอ จมูก    งบประมาณตั้งไว้  
   25,000 บาท  
   17. โครงการจัดซื้อเครื่องชัง่น้ําหนักเด็กอ่อน   งบประมาณตั้งไว้   
   5,500 บาท  
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   18. โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ งบประมาณตั้งไว้ 3,500 บาท  
   19. โครงการจัดซื้อชุดหูฟัง  งบประมาณตั้งไว้ 5,500 บาท  
   20. โครงการจัดซื้อเสาน้ําเกลือ  งบประมาณตั้งไว้  2,500 บาท  
   21. โครงการจัดซื้อโคมไฟสําหรับการตรวจรักษาพยาบาล 
        งบประมาณตั้งไว้ 8,500 บาท  
   22. โครงการจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน    
        งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท  
   23. โครงการจัดซื้อถังพร้อมตะแกรงทําแผล งบประมาณตั้งไว้    
   8,500 บาท  
   24. โครงการจัดซื้อเครื่องฟังหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ์ งบประมาณตั้งไว้ 

25,000 บาท  
   25. โครงการจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก งบประมาณตั้งไว้  2,000บาท  
   26. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจไขมนัในเลือดงบประมาณตั้งไว้  
   19,500 บาท  
   27. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอดัท้าย   งบประมาณตั้งไว้  
   2,200,000 บาท  
   28. ค่าปรับปรุงระบบบ่อเกรอะ ตลาดสดเทศบาล 3 งบประมาณตั้งไว้  
   200,000 บาท  
   กองช่าง จํานวน 3โครงการ รวมเปน็เงินทั้งสิ้น  2,575,400  บาท  
   1. โครงการจดัซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบสําหรับติดท้ายรถ 
   ปฏิบัติงาน   งบประมาณตั้งไว้  132,000  บาท  
   2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาํบัดน้ําเสียชุมชน   
       งบประมาณตั้งไว้  2,143,400 บาท  
   3. โครงการจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการก่อสร้าง 
   ระบบรวบรวมและบําบัดน้าํเสียชุมชน  งบประมาณตั้งไว้    
   300,000  บาท  
   กองการศึกษา จํานวน 1โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท 
   1.  โครงการก่อสร้างพื้นพร้อมท่อระบายน้ํา คสล.และบ่อทราย   
       งบประมาณตั้งไว้ 540,000 บาท  
   สํานักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 โครงการ  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท 
   1. โครงการจดัซื้อเลื่อยยนต์ งบประมาณตั้งไว้  33,000 บาท  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน  

    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
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   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 หมวด 5 
   ข้อ 59“ ในกรณีทีม่ีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่องสร้าง ยังมิได้ 
   ก่อหนี้ผูกพนั แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภาท้องถิน่ได้อีก 
   ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ” 

     จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนมุัติต่อไป                
              ขอแสดงความนับถือ 
        ลิขิต  กสิกิจวรกุล 

        ( นายลิขิต  กสิกิจวรกุล ) 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับตามที่จบลงไปนั้นเปน็ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล         งบประมาณรายจ่าย ประจาํป ี 2556 (กรณียงัมิได้ก่อหนี้ผูกพนั) 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับขอเชิญท่านส่งศักด์ิ  
เกียรติปกรณ์ครับ  

นายส่งศักด์ิ เกียรติปกรณ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่านกระผมมาดูใน 
    รายการต่างๆ ญัตติที่16ป ี2556ของบประมาณในป ี2556 กรณียงัไม่ก่อหนี้ 
    ผูกพันกองสาธารณสุข ซ่ึงมีทั้งหมด 28 โครงการด้วยกัน โครงการที่  

1โครงการที่ 2  โครงการที่ 27 โครงการที ่28 อันนี้ไม่ติดใจ เพราะเป็นไปตาม
ระเบียบการจดัซื้อจัดจ้างนะครับ ตามรายการครุภณัฑ์ แต่ผมมาดูโครงการ 
ที่ 3 ไล่ไปเรื่อย ตั้งแต่โครงการ ซ้ือพัดลมตั้งโต๊ะ จนถึงโครงการจัดซ้ือ
เครื่องตรวจไขมันในเลือด 24 รายการด้วยกันนะครบั เปน็เงิน 205,300 บาท 
24 รายการ ซ่ึงดูแล้วนะครับ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏ
ในบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ จึงซื้อในราคาท้องตลาด ท่านประธานสภาที่เคารพ
ครับ ในการซื้อจัดการจัดจ้างในราคาท้องตลาดนัน้ ราคาก็มีการเปลี่ยนแปลง
กันบ่อยๆ ผมกลัวว่าการซื้อสิ่งของในราคาท้องตลาด  ผมก็อยากจะให้ผู้ทีมี่
หน้าที่ส่วนรับผิดชอบได้ดู ในมาตรการใช้ ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ มี มอก. 
อะไรต่างๆ เกีย่วกับการใช้มนัก็จะดีเกิดประโยชน์ แล้วใช้ได้นาน ไม่ใช่มาใช้แค่
วัน สองวัน สามวัน ส่ีวัน ห้าวัน แล้วก็เสียอาจจะเกิดชํารุด เพราะเราซ้ือตาม
ราคาท้องตลาดมันไม่ได้กําหนด ผู้มีส่วนรับผิดชอบควรจะดูรายการทุกรายการ 
อันนี้เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล เปน็ประโยชน์ผู้ทีไ่ด้รบัการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลอะไรต่างๆผมมีความห่วงใย อยากจะได้ของดีๆ  มาไว้ใช้
สํานักงาน อย่างเช่นฝ่ายกองช่างมาไว้ใช้ นะครบั ในหน่วยสําหนักงานผมก็
โครงการจัดซื้อป้ายลูกศรไฟกะพริบสําหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน 130,000 
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บาท ราคาท้องตลาดเหมือนกนัฝากด้วย อีกอันหนึ่งกสํ็านักปลัดฯ งานป้องกนั 
ซ้ือเล่ือยยนต์ ตั้งไว้ 33,000 บาท ผมดใูนรายละเอียดประกอบคําช้ีแจงแล้ว 
ไม่เกิน 20 นิ้ว นะครบัผมไม่ทราบว่าตามท้องตลาดผมก็เหน็ขาย12 นิ้ว คือหนึ่ง
ฟุตผมกเ็คยซ้ือมา แต่ถ้ามนัเกิดกว่านัน้ ต้องขออนุญาตหรือไม่ เปน็ปัญหาไหม 
แต่มนั 16-18 นิ้ว มันมีปัญหาอะไรไหม เพราะ ว่าบอกไม่เกิน 20 นิ้ว ถ้าซื้อ    
12 นิ้วมาทั้ง 3 ตัวราคาไม่เท่าไหร่ครับ ขอเป็นราคายีห่้อดีๆหน่อย ไม่บอกยีห่้อ
ราคาที่เขาใช้กันอยากอนุมตัิให้แต่อยากได้ของดีๆ อยากได้ของทีม่ีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ผมกม็ีคําอภิปรายแค่นี้ครบัผม 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  ครบั มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครบั ผมขอเพิม่เติมอีกสกันิดหนึ่ง  
    เล่ือยยนต์เกิน 12 นิ้ว มันต้องขออนุญาต แต่ผมอยากให้ทางคณะ 
    ผู้บริหารขออนุญาตสัก 2-3 เครื่อง เพราะว่าในบางครั้งเราขออนญุาต 
    ไปเครื่องเดียว อาจจะเสีย ขอเพิ่มอีกสัก  3 เครื่อง เปน็ 6 เครื่อง เผื่อ 
    เอาไว้จะดีกว่านะครบั เพราะว่าช่วงนี้ต้นไม้ขึ้นมาเยอะ ก็ฝากคณะ 
    ผู้บริหารด้วยนะครบั ขอทีเดียวไปสกั 6 เครื่องเลย ไม่ต้องย้อนกลับมาทํา 
    เรื่องขอไปที่กรมอีก มนัจะเสียเวลานะครบั แต่งบประมาณ  
    30,000 บาท คงไม่พอหรอก ผมจะของบประมาณในส่วนนี้เพิม่ข้ึนอีก 
    หน่อยนะครบั ขอบคุณมากครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครบั 
    ขอเชิญท่านจาํลอง  ทศทิศ ครับ  
นายจําลอง  ทศทิศ     ครับ เรียนท่านประธานฝ่ายผู้บริหาร และก็พี่น้องประธานชุมชน 
สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั ส่ิงที่ผมจะอภิปรายตรงนี้ก็คือ เกีย่วกับ 
  ศูนย์ ICTที่จริงโครงการจัดตั้งศนูย์ ICT ถือว่าเป็นประโยชน์กบัพี่น้อง 
  ประชาชนมาก เพราะว่าโครงการนี้ ถ้าผ่านงบประมาณแล้ว จะรีบจัดทํา 
  ให้เร็วที่สุด เพราะก็ไม่ได้มากมายอะไรหนัก  เพราะทกุวันนี้เราจะเห็นได้ 
  ว่า มันจะมีประโยชน์สําหรบัวัยรุ่น เกี่ยวกบันกัเรียน และหากทกุวันน้ี  
  หากพี่น้องไปใช้อินเตอร์เนต็เป็นส่วนตัว กจ็ะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่วันน้ีผม 
  ก็ดีใจนะครบั ด้านหลังเทศบาลก็มีวัยรุน่ชุดหนึ่งก็เอาโน๊ตบุ๊คมาใช้ 
  ช่วยกันประหยัดให้กบัครอบครัวด้วย เพราะฉะนัน้ ขอฝากเรื่องนี้ไปยัง 
  ผู้บริหาร ถ้าหากผ่านงบประมาณนี้ช่วยจดัให้ด่วนด้วย เพราะจะเป็น 
  ประโยชน์ต่อเยาวชนต่อไปครับ ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านจําลอง  ทศทิศ นะครบัมีสมาชิกท่านใดจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของ 
  เพื่อนสมาชิกครับ  
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นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครบั เมื่อสักครู่นะครับ  
นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตเพือ่นสมาชิกที่ได้พูดถึงแนวทางและก็ช้ีแนะ คุณส่งศักด์ิ   

 เกียรติปกรณ์  คุณจําลอง  ทศทิศ นะครบั ประเด็นทั้งหมดทีท่่านได้มีข้อเสนอ
ต่อที่ประชุมสภา ผู้บริหารจะน้อมนําเพื่อที่จะได้พูดคุยกับกอง/ฝ่าย จริงๆ 

  แล้วที่ผ่านมาการบริหารงาน กม็ีการพูดคุยกันอยู่ตลอด เรื่องการบริหาร 
  จัดการเรื่องงบประมาณ ท่านสมาชิกหลายท่านก็สงสยังบประมาณตั้งแต่ 
  ป ี2555 จนถึงปลายป ี2556 ทําไมต้องมีการกนัเงิน ทาํไมต้องมีอะไร 
  หลายอย่าง ในฐานะผู้บริหารเองกต็้องกล่าวขอโทษในบางโครงการ  ซ่ึง 
  มันกเ็กี่ยวกับงบการอุดหนนุของรัฐที่งบประมาณจัดสรรมาให้ บางครั้ง  
  บางโครงการจะต้องชะลอจนกว่างบประมาณจากส่วนกลางได้ส่งมาสู่ 
  ท้องถิน่ อีกประเด็นหนึง่ ต้องขอขอบพระคุณมาก เรื่องรายละเอียดเมื่อ 
  สักครู่ท่านส่งศักด์ิได้ฝากกาํชับของคณะกรรมการตรวจรับโดยเฉพาะใน 
  ส่วนของพัสดุในการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องพยายามดูและกําชับครภุัณฑ์พัสดุ  
  สินค้าทั้งหลายแหล่ เทศบาลจัดซื้อให้คํานึงถึงคุณภาพ และความถกูต้อง  
  ผมถือว่าเปน็สิ่งที่ช่วยหรือกระตุ้นให้กบัผู้ปฎิบตัิโดยเฉพาะเจ้าหน้าที ่
  พนักงานกอง/ฝ่ายที่รบัผิดชอบให้เกิดความรู้สึกว่า ที่ผ่านๆมานั้นเรา 
  บกพร่องตรงนั้นหรือเปล่า หรือถ้าดีแล้วให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
  ครับ ในศนูย์ ICT กราบเรียนในอนาคตห้องประชมุอเนกประสงค์ถ้าเสร็จ 
  เรียบร้อยเราก็จะย้ายกองสวัสดิการออกไป ห้องกองสวัสดิการ เราจะ 
  ปรบัเปน็ ศูนย์ ICT ครับนั่นก็เปน็นโยบายที่ได้วางเอาไว้สรุป กับสมาชิกที ่
  ได้เสนอแนะ ผู้บริหารก็ขอน้อมรบัและน้อมนํา และอีกเรื่องหนึง่การ 
  กระตุ้นการใช้จ่ายตามงบประมาณ ซ่ึงตรงนี้ถือว่าเปน็นโยบายหลักจาก 
  รัฐบาลมาสู่ท้องถิ่น ถึงจะไม่มีนโยบายดงักล่าวผู้บริหารท้องถิ่นเอง  
  ก็ไม่ได้อยู่นิง่เฉยในการกระตุ้นให้กอง/ฝ่ายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ 
  จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคบั ครบั  
  ก็ขอขอบพระคุณอีกครัง้ ครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีนะครับ จะขอมติจากทีป่ระชุมสภาแห่งนี้   
  สมาชิกท่านใดเห็นชอบญตัติ  เรื่อง ขออนุมตัิกนัเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจําป ี2556 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพนั)  กรณุายกมือข้ึนครบั 
มติที่ประชมุ    เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2556 
    (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   
นายจิระบูรณ์ปัญญารัตนวงศ์  ผมขออนุญาตจากที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ ก็มีท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ประธานชมุชน  ถาวร  ศรีสุข นะครบัประธานชุมชน โพธิ์สวรรค์ ได้ทํา 
  หนังสือถึงท่านประธานสภา เรื่องโครงการพัฒนาท่อระบายน้ําถนน คสล. 
  ถนนโพธิ์กลาง ซอย 1ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ทําแผนตั้งแต่ปีงบประมาณ 
  2553 จนถึงบดันี้ ยังไม่ถึงการพัฒนา ขอทางชุมชนโพธิ์เลยนะครบั ขอ 
  ฝากถึงคณะผู้บริหาร เรื่องงบประมาณเพิม่เติมทางสมาชิก ในเขต 1 
  เขต 2 เขต 3 พร้อมทีจ่ะสนบัสนนุงบประมาณความเดือนร้อนทางชมุชน 
  โพธิ์สวรรค์นะครับ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารด้วยนะครบั เรื่องโครงการ 
  ท่อระบายน้ํา คสล.นะครับ ความเดือดร้อนมากเลยนะครับ ถนนหนทาง  
  มันเป็นสายหลักของพี่น้องชาวบ้านเกิ้ง บ้านข่า และปอบิด นะครับ ก็ขอ 
  ฝากคณะผู้บริหารด้วยนะครับ เรื่องงบเพิม่เติมขอให้ใส่ไปในงบเพิม่เติม 
  ด้วยนะครบั ชุมชนโพธิ์สวรรค์ด้วยนะครบั  ในนามสภาเมืองบ้านไผ่  
  ขอต้อนรบัท่านสุรชัย วัฒนาอุดมชัย  ท่านนายอําเภอบ้านไผ่ ครับ 
  อนญุาตเชิญท่านนายอําเภอพบปะท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ประธาน 
  ชุมชน ขอเรียนเชิญครบั 
นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ท่านนายก 
นายอําเภอบ้านไผ่  เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านรองนายกทั้งสองท่าน ท่านทีป่รึกษา 
    นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้าร่วมทีเ่คารพ ก่อนอื่นผม 
    ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ เมื่อเช้าประมาน 10 โมง  เปิดประชุมสภา 
    มาไม่ได้ เพราะว่าที่อําเภอมีทอดผ้าป่าก็มีความตั้งใจอยากจะมาเพราะว่า 
    มีเรื่องมานําเรียนให้กับสภาแห่งนี้ทราบ2-3 เรื่องครบั   

เรื่องแรกก็คือเรื่อง ผงัเมือง เมื่ออาทิตย์ทีแ่ล้ว ทาง กรอ. ได้เชิญ  
    สํานักงานโยธาธิการผงัเมือง ได้มาอธิบายเรื่องผงัเมืองเทศบาลซึ่งตวันี้ 
    มันจะเกี่ยวพนักบัความเจริญของบ้านไผ่หลายๆ เรื่องกระทบกับเทศบาล  
    ด้วย มนัจะมีผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่หรือเฉพาะตัวนี้ และกน็อกเขต 

ออกไป ส่วนพ้ืนที่ชนบทครับ และก็จะมีข้อแตกต่างอยู่บ้าง มนัก็จะมีเขต 
ผังอุตสาหกรรม เขตย่านพาณิชณ์เขตเพือ่การเกษตรในหลายเรื่อง 
ตอนนี้ทาง กรอ. กําลังทบทวนอยู่ บ่ายนี้ที่อําเภอจะมีการคุยว่า ผังที่ได้ 
เสนอไปตอนนี้ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่กค็ือ ส่วนใหญ่ก็จะเปน็พื้นทีใ่น 
เขตเทศบาล ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศอย่าง
ช้าไม่เกินต้นปีหน้า เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลง ถ้าจะทบทวนก็จะทํา
เรื่องไป เพราะฉะนั้นบ่ายนี้ทางทีป่ระชมุย่อยของ กรอ.จะคุยกันที่อําเภอ เด๋ียว
มาดูท่านสมาชิกท่านใดที่สนใจ หรืออยากจะไปแสดงความเหน็ว่าตรงนี้มนัควร
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จะเปล่ียนเป็นสีแบบไหนกไ็ปเสนอนะครบั และจะนําเข้าที่ประชมุ กรอ. วันที่    
8 ก.ย. น้ี อีกครั้งหนึ่งครับ  
 เรื่องที่สองก็คือ เรื่องรถไฟครับ วันที่ 9 ก.ย. น้ี การรถไฟแห่งประเทศ
ไทยกับบริษทัรับฟังความคิดเห็น บริษัทที่สํารวจออกแบบข้อมูลระบบรถไฟทาง
คู่สายบ้านไผ่-นครพนม จะออกมารับฟงัความคิดเหน็ทีบ่้านไผ่ วันที่ 9 ก.ย. 56  
เวลา 9.00 น. ณ  โรงแรมอิมภวา ประเด็นที่ชาวบ้านไผ่จะต้องไปแสดงความ
คิดเห็นได้มากก็คือจุดจอดของสถานีรถไฟ เพราะวนันี้ที่พูดคร่าว ๆ ก็คือ
ประมาณ 2 กิโลเมตร จากสถานีเดิม มาทางเหนือ ก็น่าจะอยู่คล้อย ๆ กบัทาง
หลังโรงเรียนบ้านไผ่ ขก. 5 ขก.10 หรืออยู่แนวเขตเทศบาลผมไม่แน่ใจ แต่เมื่อ
เช้าได้กราบเรียนหลวงพ่อเจ้าคณะอําเภอวัดคุ้มจัดสรร ท่านบอกว่าถ้า 
2 กิโลเมตร มนัก็เลยหลังวดัไปนิดเดียว ก็คงน่าจะเสนอให้เขายื่นออกไปอีกสัก 
3-4กิโลเมตรจากสถานีเดิมนะครับ นําเรียนว่าเชิญทกุท่านไปแสดงความ
คิดเห็นกันในวันที่ 9 ก.ย. น้ี พอดีวันที่ 8 เข้าก็จะมาช้ีแจงในวนัประชุม กรอ.
ด้วย ครบักม็ีอยู่ 2 เรื่องที่จะนํากราบเรียนในทีป่ระชมุสภานะครบั เรื่องต่อมาก็
เป็นเรื่องแนวทางพัฒนาผังเมือง พฒันาเมืองต่าง ๆ กม็ีข้อเสนอแนะทาง
เทศบาลจัดทาํขณะนี้ถนนเจนจบทิศปรับปรุงอย่างดีเลย แต่มีข้อสังเกตอยู่ท่าน
สมาชิกเหน็ไหมครบัว่าถนนมันแตก ตรงกันมนัแตกตลอดแนวเลย ทีม่ันเป็น
แบบนี้เพราะรถบรรทุก อยากฝากเรียนว่าจะหาวิธีแก้ไขอย่างไร เพราะผมมั่นใจ
ว่าที่ถนนมันแตกเพราะรถบรรทุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถพ่วง ฝากเตือนเปน็
ข้อคิดนะครับต้องหาวิธีแก้ตรงนี้ เพราะฉะนั้นถนนเราจะแตก เปลือง
งบประมาณเทศบาลไปซ่อมแซมอีก ผมขออนุญาตกราบเรียนสองเรื่องสรปุ 
ส้ัน ๆ นะครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ที่กรุณาให้ผมได้มีโอกาสมาพบปะที่ประชุม ขอบขอบพระคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ในนามเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก็ขอขอบคุณท่านนายอําเภอบ้านไผ่ 
ประธานสภาเทศบาล  หวังว่าตุลาคมนี้คงจะได้รบัข่าวดีเปน็ปลัดจังหวัดนะครับ คณะผู้บริหารนะครับ  
    ที่ทางประธานชุมชนฝากมา สําหรบักรณีประธานชุมชนได้ส่งหนังสือถึง 
    ประธานสภามานะครับ ขอให้คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามด้วยครับ เรื่อง 
    งบประมาณท่อระบายน้ํา คสล.ถนนโพธิก์ลาง ซอย 1 ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ครบั 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายอําเภอบ้านไผ่ 
นายกเทศมนตรี  ท่านสรุชัย  วัฒนาอุดมชัย เมื่อสักครู่ได้กระซิบกบัเจ้าหน้าทีก่องช่าง หลังจาก 
    เลิกประชุมให้ไปพบกบัท่านประธานชุมชนโพธิ์สวรรค์ ท่านถาวร  ศรีสุข  

เพื่อนัดกนัออกไปดูสถานที ่ช่วงบ่ายออกไปดูสถานที ่เรื่องความกว้าง ยาวของ 
ถนน ผิวจราจร ท่อซ้าย ขวา เท่าไหร่ อย่างไร ได้ข้อมลูแล้วจะนําเรียนท่าน 
ประธานและเพื่อนสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคณุครับ  
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกเขต 3 อย่าลืมออกไปด้วย 
ประธานสภาเทศบาล  นะครบั ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ สมาชิกเขต 1  

เขต 2 ถ้าว่างนะครบั ไปรับรู้ปัญหาของพีน่้องชุมชนเขต 3 มีสมาชิกท่านใดจะ 
ขออภิปรายหรือไม่ครบั ขอเชิญคุณจําลอง  ทศทิศ ครับ 

นายจําลอง  ทศทิศ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   นายอําเภอ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่านครับ ทุกวนันี้เข้าหน้าฝน 
    มากฝนตกทุกวัน ทําให้ประชาชนในพื้นทีห่ลบัสบายและส่งที่จะตามมาก็คือ 
    ขโมย ผมได้รบัแจ้งเมื่อวานน้ี จากท่านรองอมรรัตน์ รองผอ.อยู่ที่วิทยาลัยการ 
    อาชีพบ้านไผ่ ฝากไปยังท่านผู้กํากบัด้วย คือบ้านของท่านโดนงัดหมดเลย  

จะเปน็สายไฟ ทีวี แม้กระทัง่แอร์ด้วยนะครับ ก็เลยมาแจ้งกบัผมว่าจะทํา 
อย่างไรดีในช่วงนี้ขโมยมนัชกุชุม พอดีท่านไม่ได้พักอยู่ในบ้านเปน็บ้านปิดไว้  
ท่านจะไปนอนอยู่อีกหลังหนึ่งในซอยประปา เพราะฉะนั้น ช่วงนี้ฝากไปกบั 
ประธานชมุชนทกุท่านให้ประกาศด้วยว่า ส่ิงที่จะตามมาเวลาหน้าฝนจะมีเพื่อน 
บ้านลงไปเยี่ยม (ขโมยของ) ดังนั้นก็ช่วยกนัระมัดระวังนิดหนึ่งนะครบั ขอฝาก 
เตือนไว้ และก็ขอฝากท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ช่วงนี้ 
หน้าฝนต้นไม้ตามข้างทางขึ้นเยอะ เพราะฉะนั้นก็ช่วยกนัไปตัดแต่งบางส่วนที ่
มันรกร้าง แต่การตัดต้องมีศิลปะไม่ใช่ตัดจนโกร๋นเหมือนช่วงก่อนนะครับ  
ประชาชนเขาติมา ช่วยตัดแบบมีศิลปะด้วย ถ้าเราปล่อยให้มันรกก็จะเป็นที่พัก 
ของมิจฉาชีพด้วย ฝากระวงัด้วยนะครับ และขอชมกองช่าง ทกุวันนี้ตามที่ผมได้ 
ประสานงานไป กไ็ด้รบัการแก้ไขอย่างรวดเร็ว อันนี้กต็้องขอชมด้วย ส่ิงที่ท่าน 
ผอ.ก็ดี เจ้าหน้าที่ก็ดี ทีไ่ด้รบัเรื่องแล้วรีบปฏิบัติ โดยเรว็ก็ขอชื่นชม โดยเฉพาะ 
ท่านรองชาญชัยประสานไปทีไรก็จบทุกที ผมก็มีอยู ่3 เรื่องแค่นี้นะครับ ที่จะ 
นําเรียนท่านประธานสภาและก็ฝากชมด้วยนะครบั ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านจําลอง  ทศทิศ ครับ ขอเชิญสมาชิกเขต 2 ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมสงวน  อินทรกําแหง ครับ  
นายสมสงวน  อินทรกําแหง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี คณะ
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร ท่านนายอําเภอบ้านไผ่ ท่านตัวแทนของ สภ.บ้านไผ่ ท่านสภุทัร  
    ปวีณาภรณ์  อดีตประธานสภาเทศบาล และประธานชุมชนทัง้ 26 ชุมชน  
    เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทกุท่านครบั ผมอยากจะพูดถึงเรื่องทีป่ระชุมสภา 
    คราวที่แล้วนะครับ เรื่อง การซ่อมแซมข้างวัดจันทรประสิทธิ ์ทีป่รบัปรุง 

ภูมิทศัน์ตอนนี้ผู้รบัจ้างทิ้งงานอีกแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าเข้าเสร็จแค่นั้นหรือ 
อย่างไรครบั เพราะว่าการซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จนะครับ แต่ผูร้บัจ้างหายไป 
อีกแล้ว ตอนนี้ระยะเวลาประกนัจะหมดแล้วนะครบั ถ้าเขามาซ่อมอีกหมด 
ระยะเวลาประกันสัญญาพอดี ถ้าเราเซ็นตรวจรบัถือว่าหมดระยะเวลาประกนั  
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เขาก็จะไม่มาซ่อมอีกแล้วนะครับ อยากจะฝากด้วยนะครับว่าการซ่อมแซม 
ยังไม่แล้วเสรจ็ ตอนนี้ยังไม่มีการทํางานต่อเลยนะครบั อยากจะฝากทาง 
กองช่างหรือผู้ที่รบัผิดชอบกรณุาช่วยติดตามงานซ่อมแซมด้วยนะครับ และ
เรื่องที่สองนะครับ พอดีท่านนายอําเภอก็อยู่ผมอยากเรียนถามผ่านสภาแห่งนี้
ด้วยนะครบั สถานทีร่าชการนะครับ ผมไม่ทราบว่าท่านนายอําเภออนุญาตให้
เข้าติดป้ายโฆษณาหรือเปล่าครับ เพราะดูแล้วไม่สวยงามเลย ผมไปจังหวัดอื่น
นะครบั ที่ว่าการอําเภอเขาสวยงามมาก ถ้าเปน็ของส่วนราชการจะไม่ว่าเลยนะ
ครับ แต่เปน็ของร้านค้าต่าง ๆ มาติดผมดูแล้วไม่สวยจริง ๆ นะครับ อยากจะ
ฝากท่านนายอําเภอด้วยนะครับ ดูแล้วมนัไม่สวยจริง ๆ นะครับ แขกบ้านแขก
เมืองผ่านไป-มา ดูแล้วไม่สวยงามจริง ๆ มันสกปรกนะครับ ฝากด้วยนะครบั 
ขอบคุณมากครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านสมสงวน  อินทรกําแหง ขอเชิญสมาชิกเขต 3 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครบั 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาครับผมมีเรื่องเก่า ๆ ทีม่ีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
    ชุมชนไผ่เก่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ผมได้นําเสนอขอเสาไฟฟ้า 

นะครบั แต่ผมก็รู้ว่าการขยายเขตไฟฟ้ามนันานนะครับ ผมขอมาตั้งแต่ปี  
2555 ก็ยังไม่ได้ พอดีผมกลับไปมีพ่ีน้องประชาชนมาพบผมทีบ้่าน บอกว่า 
ขอเสาซักต้นหนึ่งพร้อมโคมได้ไหม เรื่องทุกเรื่องที่ผมจบได้ก็เพราะท่าน 
นายกเทศมนตรี ไม่ว่าถนนอะไรก็เสร็จนะครับ ผมอยากให้ท่านนายกรบัรู้ตรงนี้ 
ว่าที่ผมนําเสนอมาส่วนนี้ของถนนโพธิ์ชัย ส่วนโค้งขอดับเพลิงย่อยนะครบั ขอให้ 
ติดเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟนะครบั ให้มีแสงสว่างไฟฟ้าซักต้นหนึง่นะครับ ขอ 
ท่านเป็นพิเศษนะครับ ไม่ต้องรอถึงขยายเขตไฟฟ้าหรอกนะครับ ไม่รู้ว่า 
ขยายเขตหมดสมัยหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่า ขอฝากไว้ด้วยนะครบั ท่านนายก 
และท่านรองชาญชัยด้วย เรื่องที่สองเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ  
เป็นความเดือดร้อนของชุมชนสุมนามัย ซอย 3 ขอเฉพาะต้นไม่เอาสายไฟกไ็ด้ 
จริง ๆ นะครบั ผมอยากช่วยเขาจริง ๆ ความเดือดร้อนมีมาก แต่ก่อนผมขอ  
5 ต้น แต่ได้ไปแค่ 3 ต้น ผมว่าส่วนนี้คงไม่มีปัญหาสําหรับท่านนายกและท่าน 
รองนายก เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่พีน่้องประชาชนที่เขต 3
เดือดร้อนมา ท่านนายกช่วยจัดไปให้ด้วย ขอกราบขอบพระคณุครบั อีกอย่าง
ผมขอขอบคุณท่านผอ.ศักดิ์สิทธิ์ ผมเคยขอท่านนําหินคลุกไปลง ท่านกน็ําไปให้
ทันทีเลย ก็ขอขอบคุณด้วยที่เจ้าหน้าที่เอาใจใส่เรื่องงานของพี่น้องประชาชน 
ทางพี่น้องประชาชนก็ขอขอบคณุมา ไม่ได้หน้าเฉพาะท่านผอ.ศักด์ิสิทธิน์ะครบั 
ทางคณะผู้บริหารท่านนายกเข้าก็ขอขอบคุณมาด้วย อีกเรื่องหนึง่เปน็เรื่องงาน



26 
 

บุญงานกุศล เรื่องขอความอนุเคราะห์โรงทาน สืบเนื่องจากทางวัดป่าสุมนามัย
ได้มีการจัดงานอุโบสถสามคัคีในวนัที ่5 กันยายน  2556 ท่านประธานสมชาย  
ช่ืนบาน ประธานชุมชนสุมนามัยแจ้งมา จึงขอเรียนเชิญท่านนายกพร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคโรงทานก็ขอกราบขอบพระคุณครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ขอเชิญคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  ตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครบั  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  ครับ ในส่วนของวัดโพธิ์กลางได้แจ้งไว้ช่วงบ่ายจะให้ทางผอ.ช่างกับ 
รองนายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนถาวร  ศรีสุข ไปดูสถานทีจ่ริงนะครับ ในส่วนของท่าน 

สมสงวน ก็เปน็ห่วงจริง ๆ ทางคณะผู้บริหารกไ็ด้ลงไปดูแล้วนะครบั เพราะ 
ว่าก่อนจะหมดสัญญาเราต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง การปรบัภูมิทัศน์อยู่ในสภาพ 
เรียบร้อยดีหรือไม่ ถ้าอยู่ในสภาพเรียบร้อยเราถึงจะคืนเงินหลักประกันสัญญา  
ถ้าสภาพยังไม่เรียบร้อยกจ็ะแจ้งให้เข้ามาซ่อมแซมให้เรียบร้อย ขอบคุณนะครบั 
ที่ช่วยดูแลกนั เรื่องป้ายกเ็ข้าใจกนันะครบั ส่วนของท่านบุญเหลือ เสาไฟตรงนี้ก ็
ได้ปรึกษาหารือกับท่านนายกเทศมนตรี เด๋ียวเราจะเข้าไปดูแลกัน ในส่วนของ 
เสาไฟกบัโคมไฟ ก็ฝากท่านผอ.กองช่าง ช่วยดําเนินการด้วยนะครับ เพราะว่า 
ช่วงนี้ขโมยเยอะมาก จากทีก่ล่าวมาบ้านของรองผอ.อมรรัตน์ทีม่ีขโมยขึ้นบ้าน  
เพราะอยู่ในชมุชนตลาดด้วย ฝากเจ้าหน้าที่ทาง สภ.บ้านไผ่ช่วยดูแลด้วย  
ส่วนเรื่องซอย 3 ซอย 1 ช่วงบ่ายจะเชิญสมาชิกคุยนอกรอบอีกครั้งเกี่ยวกบั 
เรื่องงบประมาณครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับ ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ครบัได้รับเกียรติจากท่านสุรชัย   
รองประธานสภาเทศบาล วัฒนาอุดมชัย นายอําเภอบ้านไผ่ กรณีวาระอื่น ๆ นะครับ อยากจะกลับมา

เกี่ยวกบัเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2557 วาระ 2 วาระ 3 จาํนวน 156 
ล้าน กไ็ด้รบัความเหน็ชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลเปน็เอกฉนัท์นะครับ เมื่อ
ก่อนทีจ่ะเข้ามาวาระหนึ่ง เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้ามาดูโครงการต่าง ๆ 
ทุกกอง/ฝ่าย ในวนันั้นได้มีการเชิญผอ.กอง/ฝ่าย หรือผู้ที่เสนอโครงการเข้ามา 
เพื่อจะสอบถามว่าโครงการต่าง ๆ ทีป่ระเมินเข้ามามีประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนหรือไม่ โครงการใดที่กอง/ฝ่ายสามารถตอบได้ เราก็เห็นชอบตามนัน้
นะครบั เพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงผอ.กอง/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทกุ
ท่านแต่ละกอง/ฝ่าย ก่อนทีจ่ะเข้าสู่วาระที่ 1 เพื่อนสมาชิกทุกคนถือว่าเป็น
ตัวแทนของพีน่้องประชาชนทั้ง 26 ชุมชน กไ็ด้มาพินิจพิเคราะห์ปรบัลดปรบั
เพิ่ม ให้เป็นไปตามความต้องการของพีน่้องประชาชนที่ได้บอกกล่าวผ่านทาง
สมาชิกมานะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกกอง/ฝ่ายประเพณีตรงนี้น่าจะ
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นําสืบต่อไปกจ็ะเปน็ประโยชน์กับพีน่้องประชาชนส่วนรวมนะครับ ส่วน
โครงการท่อระบายน้ํา เมื่อ 2-3 วันเพื่อนสมาชิกได้มานั่งคุยกัน เกิดความไม่
สบายเปน็อย่างยิ่ง โครงสร้างพื้นฐานกรณีสิ่งปลกูสร้างไม่ครอบคลมุ จริง ๆ 
แล้ว งบลงทนุของเรา 13 ล้านบาทเศษ เราก็ไปสมทบให้กบับําบัดน้าํเสีย
ประมาณ 10% ถ้าผมจําได้ เพราะฉะนั้นเราเหลือโครงสร้างพื้นฐาน ท่อระบาย
น้ํา 26 ชุมชน ประมาณ 8 ล้านบาทเศษ เพราะฉะนั้นสมาชิกทัง้ 3 เขตคุยกนั 
ยอมรบัว่ามนัไม่ทั่วถึงจริง ๆ แต่ละโครงการนะครบั เราไม่สามารถจัดสรรได้ให้
ครบทั้ง 26 ชุมชน ถ้ามีในแผนแล้วอยากจะให้บรรจใุนงบเพิม่เติมที่จะมีการ
ประชุมกนัเดือนหน้านี้ เพื่อนสมาชิกทั้ง 3 เขต เห็นชอบตามนั้นนะครับ ขอ
ชมเชยกองช่างโดยเฉพาะท่านรองชาญชยั ดําเนินการได้รวดเร็วทนัใจ เรื่อง
สุดท้าย เรื่องของเสาไฟฟ้าที่ท่านบุญเหลืออภิปรายเมือ่สักครู่ ชุมชนจัดสรรขอ
เฉพาะเสาอย่างเดียว อยากจะฝากแนะนําทางการไฟฟ้ามีเสาชํารุดแทง
จําหน่าย ถ้าเป็นไปได้ปดิประชุมสภาประสานงานไปอีกทีหนึ่ง น่าจะได้สัก 2-3 
ต้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อยของพี่น้องประชาชน ผมจะรบัอาสาประสานให้
ด้วยนะครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน  
นายประเสริฐ  เอราวัน   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน จริง ๆ แล้วเรื่องน้ี

เป็นเรื่องของทุกคนในอําเภอบ้านไผ่ จะเห็นได้ว่าจากแยกสมศกัด์ิมีรปูพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ซ่ึงเป็นงบประมาณของบ้านมั่นคง 
แต่ตอนนี้ชํารดุมาก และแยกตรงนั้นเปน็แยกสามทาง ฝากทางสํานกัปลัด ฯ ไป
ดูแลตรงนี้ และจัดงบประมาณจัดทํารูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวให้ชัดเจนและใหญ่กว่านั้นอีก เพื่อให้ชาวบ้านไผ่ได้รู้ว่าเรายัง
เคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องที่สองครบั ท่านนายอําเภอก็อยู่ตรง
นี้งานงิ้วก็ผ่านมาสระน้ํากต็ื้นเขิน ฝนตกน้ําเยอะ เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้
ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ไปดูแลความเรียบร้อยของสระน้ํา ให้ทางกอง
สาธารณสุขไปทําความสะอาดด้วยนะครับ อีกเรื่องเปน็เรื่องของฝาท่อระบาย
น้ําหลาย ๆ จดุ ตอนนี้ชํารดุมาก โดยเฉพาะหน้าร้านไทเฮงหลี ใกล้ ๆ กบัร้าน
น้ําแข็งทิพย์ ฝาท่อแตกแล้วไม่มีใครไปซ่อมเลย ผมเคยไปแจ้งกับกองช่าง
แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดําเนินการ ผมในฐานะสมาชิกและผู้ดูแลท้องถิน่ หากเกิดกรณี
เด็กตกลงไปเทศบาลจะต้องเปน็ผู้รบัผิดชอบ อีกส่วนหนึ่งขอขอบคณุทางกอง
ช่าง ท่านรองชาญชัยซ่ึงเปน็ผู้ดูแลในส่วนนี้ หน้าสถานีรถไฟซึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่
ของเราแต่เปน็ที่ของชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้พักพิง แต่ปรากฎว่าป่า
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รกมาก และได้ดําเนินการเอารถทัง้ 4-5 คัน ไปดําเนินการถากถางทําความ
สะอาดเรียบร้อยดี ชาวบ้านฝากบอกว่า ถ้าจัดซื้อเครือ่งออกกําลังกายให้ทุก
ชุมชนละหนึ่งอย่าง คงจะทาํให้เยาวชนในชุมชนได้รวมตัวกนัออกกาํลังกาย  

  โดเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในชุมชนนัน้ ส่ิงที่สําคัญที่สุดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 
อยากให้สํานกัปลัดฯ จัดงบประมาณเข้าไปดําเนินการด้วยครบั ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวันผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สําหรับเครื่องออกกําลังกายสมาชิกทกุเขตพร้อมให้การสนบัสนนุให้กับทุก

ชุมชน งบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอต้องทยอยซ้ือ หวังว่าคณะผู้บริหารคงจะ
จัดซื้อให้ครบทุกชุมชนนะครับ ขอเชิญท่านประสิทธิ์  สันคํา ครับ  

นายประสิทธิ์  สันคํา   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ ประธานชมุชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทกุท่านครบั ในฐานะผมเป็น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กใ็ส่ใจเข้ามาเป็นตวัแทนพีน่้อง อยากให้พีน้่อง
ได้มีความสุข เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารกั ตามตรอก ซอก ซอย ถนน หนทาง ได้
ไปดูและคุยกนัระหว่างสมาชิกทั้ง 18 คน ช่วยกันคิด ช่วยกันสรรหา แต่
งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขอบคุณ
ท่านประธานสภาครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านประสิทธิ์  สันคํา ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครบั  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  ผมขอตอบท่านรองประธานสภานะครับ  โดยเฉพาะเรื่องการทําแผน
รองนายกเทศมนตรี  ในปีนี้ถือเปน็ยุทธศาสตร์สําคัญมาก ซ่ึงทําอย่างไรกม็ีการพูดคุยกันกับท่าน 
  สมาชิกว่าทําแผนทกุปไีม่ละเอียด ปีนี้ก็เลยคุยกับท่านปลัดว่าทําอย่างไรถึงจะ 
  ทําให้ละเอียด ก็เลยให้แต่ละกองมาช้ีแจงรายละเอียดกนั กเ็ลยให้ความกระจ่าง 
  ชัดเจน เพราะว่าท่านสมาชิกบางท่านก็สงสัย ตอนนี้ก็เข้าใจกนัทกุท่านแล้ว ใน 
  ส่วนของเสาไฟฟ้าปรึกษาท่านนายกขอเอาเข้าแผนเพิม่เติม 10-20 ต้น ต้อง 
  ตั้งงบประมาณให้ชัดเจนเพราะเสาเปน็ครุภัณฑ์ ในเรือ่งของแยกสมศักด์ิใกล้ 
  ร้านไทเฮงหลี กองช่างได้ไปดําเนินการแล้วพอดีเป็นแผงใหญ่ ตรงข้ามกับร้าน 
  คาร์บอม กองช่างกําลังดําเนินการอยู ่สําหรับเรื่องสระน้ําที่ว่าการอําเภอ  
  จริง ๆ เราได้เข้าไปดูแลตลอดนะครับ กองช่างได้เข้าไปตดักิง่ต้นไม้ แสงไฟส่อง 
  สว่าง ส่วนเรือ่งน้ําก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล ส่วนเรือ่งสถานีรถไฟเป็นหน้าที ่
  ของกองช่างและกองสาธารณสุขฯ ซ่ึงอาทิตย์ที่แล้วได้เข้าไปทําความสะอาด 
  ตัดกิ่งต้นไม้ สนามเทนนิสกดี็ สนามแบตมินตันก็ดี ตรงนี้ก็ขอบคณุทางสมาชิก 
  ที่ช่วยกนัสอดส่องดูแลนะครับ เครื่องออกกําลังกายเราคงมาคุยกนันอกรอบ 
  นะครบั ที่เราทําเรื่องไว้ 10 ชุด เงินไม่เพียงพอ ซ้ือได้แค่ 5-6 ชุด จึงขอแจ้ง 
  ให้ทราบกนัครับ   
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีครับ ขอเชิญท่านส่งศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล เกียรติปกรณ์ ครับ  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายอําเภอบ้านไผ่ คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีอยู่ 2-3 เรือ่งด้วยกัน 

เรื่องแรกผมเดินผ่านไปทางเขต 2 ศูนย์สาธารณสุขของเราสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่ทําไมยังไม่เปิดทําการสักที ติดขดัอะไรบ้าง ถ้าไม่พูดเรื่องขโมยก็คงจะ
เชย ในตลาดก็เอานะครับ อย่าว่าแต่ในตลาดเลยศูนย์ PCU โนนสว่างก็โดนไป
แล้ว ติดขดัอะไรก็อยากจะขอถามนะครับ มีอีกเรื่องหนึง่ที่ประธานชมุชน
ประปาได้ฝากมาเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง ผอ.กองช่างกบ็ันทึกไว้ด้วย เขาบอก
ทําเรื่องมาสองเดือนแล้ว อยากจะให้ไปติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทีท่ําการชุมชน 
ของหายบ่อยมาก ก็ขอสักหลอดหนึ่งไปติดหน้าที่ทําการชุมชน เรื่องสุดท้าย
อาคารอเนกประสงค์สร้างเสร็จมาก็หลายเดือนแล้วกย็ังไม่ได้เปิดใช้เลย อยาก
ให้มีไฟก่อน ปญัหาใหญ่ถ้าเปิดใช้ห้องประชุมต้องปิดทาํการไฟสํานกังาน
ทั้งหมด เรื่องสําคัญนะครบัฝากผู้บริหารด้วย สมาชิกทั้ง 18 ท่านพร้อมทีจ่ะ
สนับสนุน ขอคําแนะนําชี้แจงจากท่านด้วยนะครบั ฝากขอบคุณเกี่ยวกบัท่อ
ระบายน้ํารอบเทศบาล ผมขอขอบคุณเฉพาะด้านทิศใต้นะครบั ทางฝัง่
ตะวันออก ทิศเหนือ ทางด้านหน้า ผมยงัไม่ขอบคณุนะครับ เพราะท่านยังไม่ได้
ดําเนินการหากมีเวลา เจียดเวลา ทําให้สะอาดเถอะครับบ้านเมืองเรา 
สํานักงานทางขึ้นของผู้พิการต้นไม้รกไปนิดหนึง่ ตรงไหนทีจ่ะเอารถจอดต้อง
วางท่ออย่างที่ท่านทําถูกต้องแล้ว ก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านส่งศักด์ิเกียรติปกรณ์ ขอเชิญสมาชิกเขต 2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านภาคภูมิ  ศรีอุ่น  
นายภาคภูมิ  ศรีอุ่น    ขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพครบั วันนี้ผมขออภิปราย 2 เรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล ส้ัน ๆ ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ในส่วนของถนนอันนี้ก็

อภิปรายไปหลายครั้งแล้วนะครบั ตั้งแต่เข้ามาเปน็สมาชิกสภาเทศบาล ถนน
ชุมชนโนนสว่าง ซอย 3 ถนนแตกพัง ยางร่อนออกหมดแล้ว เพราะว่าพี่น้อง
อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมีปญัหามาก ก็ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารให้ไปสอดส่องดูแลหน่อยนะครบั อีกเรื่องหนึง่ต้องขอชมเชยท่านรอง
ชาญชัย ประสานเรื่องหินคลุกลงไปยังชมุชนคลองชลประทาน ท่านผอ.กองช่าง
ได้นําหินคลุกลงไปให้กับพีน่้องชุมชนคลองชลประทานเรียบร้อยแล้วในส่วนนัน้ 
ขอบคุณมากครบั สําหรบัผมก็มีแค่นี้ครบั ขอบคณุครบั 

 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณภาคภูมิ  ศรีอุ่น ขอเชิญสมาชิกเขต 3ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านนพดล พลภูเขียว  ครบั 
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นายนพดล  พลภูเขียว  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านนายอําเภอ 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนโนนสวรรค์ หมู ่3 แยกมาจากหมู ่ 3 บ้านข่าพฒันา เปน็ชุมชนเล็ก ที่

ร้องเรียนมาคือซอย 2 ผมได้ประสานท่านรองชาญชัยไปครั้งหนึ่ง เกี่ยวกบัไฟ
สาธารณะทีบ่อกว่าสายเมนท์มนัไม่มี ซอย 1 ไม่มีไฟสาธารณะแถว ๆ นั้นจะ
เป็นบ้านข้าราชการทางด้านทิศใต้ ผมได้ให้ท่านรองเรียกช่างไฟมาดูบอกว่าสาย
เมนท์ไม่มี ขอให้คณะผู้บริหารดําเนินการให้ด้วย อีกเรือ่งหนึ่งวนัอาทิตย์ที่จะถึง
น้ี ประธานชมุชนโนนสวรรค์จะมีการพฒันาใหญ่เกี่ยวกับการทําความสะอาด
ชุมชน ผมมอง ๆ จะเป็นแถวซอย 2 ถนนจะทะลุไปทีถ่นนมิตรภาพ เทศบาลก็
ไปจัดทําความสะอาดตัดหญ้าไปบ้างแล้ว แต่ยังมีต้นไม้ใหญ่ยังคลุมถนนอยู่ริม
ทาง จึงรบกวนกองช่างนํารถกระเช้าพร้อมกับเครื่องตดัไปดําเนินการให้ด้วยนะ
ครับ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับชุมชนก็มีมากเขต 3 โดยเฉพาะในโซนบ้านเกิ้ง 4 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ถนนยังไม่เห็นมีถนนเส้นไหนทีท่ําชัดเจน อยากฝากไป
ทางประธานสภาว่าต่อไปถนนแต่ละสายที่เราจะทําให้ทําให้มาตรฐานจะใช้ได้
นาน ไม่ต้องทาํซ้ําๆ ซากๆ เพราะว่าเปน็ถนนหลักชุมชนบ้านเกิ้งสําหรบัชุมชน
หมู่ส่ีพัฒนาและชุมชนโพธิส์วรรค์ด้วย เป็นถนนทีย่าวซอย 13 ทะลุลําห้วยเลย 
ดังนั้นขอฝากคณะผู้บริหาร ขอบคุณมากครับ 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนพดล  พลภูเขียว ก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องการจัดทาํงบประมาณให้ปรึกษาหารือประธานชุมชน และประธานชุมชน 
  ได้ปรึกษาหารือพี่น้องประชาชนก็คือถนน หนทาง โอกาสต่อไปให้ทําถนนหลกั 
  ก่อนได้ไหมค่อยมาทําถนนรอง ถนนซอยย่อย ๆ ให้ท่านสมาชิกได้คุยกับท่าน 
  ประธานชมุชน และให้ประธานชุมชนคุยกับพีน่้องประชาชนออกมาแสดงความ 
  คิดเห็นกัน บางครั้งบ้านนี้ได้ บ้านนั้นไม่ได้ พูดให้พีน่้องประชาชนได้เข้าใจว่าให้ 
  ทําถนนหลกัก่อน ฝากคณะผู้บริหารด้วย ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม 
  ของเพื่อนสมาชิกครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามทีท่่านส่งศักดิ์ได้ถามมา 
รองนายกเทศมนตรี  เกี่ยวกบั PCU ของเขต 2 ผมได้คุยกับคุณหมอที่ศนูย์แล้ว ได้ทักท้วงกันว่า 
  ยังขาดอะไรอยู่ กฐิน ผ้าป่าก็ทําเข้าไปแล้ว ตรงนี้ศูนย์เขาพร้อมแล้ว คงดูวัน 
  พร้อมนะครบัท่านประธาน ได้พูดคุยกนัการต่อเติมเรื่องหม้อแปลงกดี็ พร้อม 
  หมดทกุอย่างแล้ว พวกเราน่าจะเหน็ก่อนเราหมดวาระเปิดศนูย์ตรงนี้ ในส่วน 
  ของศูนย์เดก็เล็กตรงนี้นะครับ เข้าใจอยู่ว่าท่านสมาชิกก็เปน็ห่วงช่วงนี้ขโมยก็
  เยอะแต่ว่านักการภารโรงของเราในศนูย์นี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครบั เข้าไปดูอยู ่
  ช่วงกลางคืน ภารโรงก็นอนพักที่ศนูย์เลย ก็เหน็ในอยู่เป็นนักการภารโรงเปน็ 
  ทั้งยามนะครบัของศูนย์โนนสว่างนะครบั ในส่วนเรื่องประปาก็ฝากท่าน 
  ผอ.กองช่างนะครับ เพราะวันก่อนก็ได้ไปทําประชาคมเมืองที่ชุมชนประปา  
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  เสาไฟกม็ีเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหา เพราะว่าแค่กิง่โคมไฟนีออนระยะแค่ 
  ประมาณ 30 เมตร ขอฝากทางกองช่างด้วย เรื่องอาคารอเนกประสงค์ก็แจ้ง 
  ให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า ใช้ไฟฟ้ามากจริง ๆ เพราะว่าได้ทดลองแล้ว ปรากฏ 
  ว่า หม้อแปลงเราไม่พอทําให้สายไฟเกือบไหม้ วันนั้นงานมหกรรมการศึกษา 
  เราได้ดบัไฟตึกนี้ทั้งตึก แอร์ทั้งหมด 18 ตัว เปิดแค่ 8 ตัว เราจะดําเนินการ 
  โดยขยายหม้อแปลงไฟฟ้าเร่งด่วน และได้นําเข้างบเพิม่เติมแล้ว ไม่น่ามีปัญหา 
  นะครบั ส่วนของท่านภาคภมูินะครับ ตอนนี้ทางกองช่างได้ออกทํางาน 
  ซ่อมถนนเร่งด่วนจริง ๆ แต่สืบเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกบ่อย ๆ การ 
  ซ่อมแซมถนนก็เลยหยุดชะงกั เลยมาซ่อมแซมถนนเส้นจนจบทิศ เข้าใจว่า 
  อาทิตย์หน้าน่าจะเข้าไปทําได้ถ้าฝนไม่ตกนะครบั ของการซ่อมแซมซอย 2   
  นะครบั ส่วนของท่านนพดล ก็เหน็ด้วยเพราะว่าวันนั้นได้เข้าไปในชุมชนก็เป็น 
  ปัญหาอยู่ว่าเราจะออกชุมชนกนัในวันอาทิตย์ จริง ๆ ก็ฝากทางกอง/ฝ่ายว่า 
  วันอาทิตย์เปน็วันหยุดราชการ แต่เราจะออกไปทําก่อนล่วงหน้า กค็งจัดเวรกัน 
  ออกไป คุณหมอกนกรตัน์กไ็ด้ประสานงานมา ต้องใช้รถกระเช้าใหญ่ซึ่งช่วงนี้ 
  รถกระเช้าใหญ่ได้ไปติดไฟที่บ้านเกิ้ง เดี๋ยวจะสับหลีกเพื่อนไปเลื่อยต้นไม้ใหญ่ 
  ให้นะครบั เพราะว่ารถเล็กใช้งานไม่ได้ กข็อแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบ  
  ผมก็ขอแจ้งเพิ่มเติม ขออนุญาตนะครบัท่านประธาน พอดีเทศบาลตะกั่วป่า 
  จะมาดูงานทีศู่นย์เดก็เล็กเทศบาล 2  อนุบาลสาธิตของเรา ก็ขอเชิญชวนท่าน 
  สมาชิกมาช่วยกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันที่ 27 สิงหาคม เวลาเที่ยงที ่
  ร้านอาหารลูกบัว และอีกเรื่องหนึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่เราได้รับโครงการ 
  พัฒนาเมืองนะครับ ในส่วนของตลาด 1 2 3, คุ้มจัดสรร, ศรีหมอนและ 
  โนนสวรรค์ ได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครบั กําลังจะโอนงบประมาณ 
  ลงมา ก็อยากฝากประธานชุมชนทีเ่หลือนะครบัอีก 23 ชุมชน วันนั้นผมได้เข้า 
  ไปพบประธานชุมชน เงินทั้งหมดตรงนี้มีประมาณพนัล้านบาทนะครับ เพิ่งจะ 
  จัดสรรมาแค่สามร้อยกว่าล้าน เขาบอกว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ผ่านแล้ว 
  โครงการหนึง่ ของเราในเขตเทศบาลมีหลายชุมชนกใ็ห้ชุมชนอ่ืนนําเรื่องเสนอ 
  เข้ามาได้ ไม่ใช่ว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่เราได้โครงการแล้วหมดไม่ใช่นะครบั  
  ก็อยากฝากท่านประธานชมุชนเสนอโครงการเข้าไป เพราะโครงการนี้สิ้นสุดสิ้น 
  เดือนตุลาคม ฝากอีกนิดหนึง่นะครบัท่านประธานช่วยกันโหวต RM9 ส่ง  
  4111012 นะครับ เปน็กําลังใจเชียร์ให้กบัเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอบคณุครบั  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านชานล  ธนระพีโชติ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชานล  ธนระพีโชติ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านนายอําเภอบ้านไผ่ ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  สุรชัย วัฒนาอุดมชัย และกราบเรียนท่านผอ.กอง/ฝ่ายทุกกอง ท่านประธาน

ชุมชน 26 ชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทกุท่าน ฝากผอ.กอง/ฝ่ายในเรื่อง
ของระเบียบการเรื่องงบประมาณทีเ่ราใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2557 อาจจะ
เป็นคณะผู้บริหารชุดปจัจุบนัหรือจะเปน็คณะใหม่ รวมทั้งท่านผอ.กอง/ฝ่ายทุก
กอง/ฝ่ายนะครับ เรื่องงบประมาณที่จัดสรรมาผมต้องแจ้งไว้นิดหนึ่งว่า เรื่อง
ของครุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องฝากท่านผอ.ทกุกอง/ฝ่าย ผมขอยกประเด็นกล่าวอ้างที่
ผ่านมานะครบั เครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ผมเห็นทุกกอง/ฝ่ายนะครับ ปัจจุบนั
ได้จัดซื้อตั้งงบประมาณไว้ทุกป ีผมมองว่าคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  

  จริง ๆ แล้วมนัใช้งานได้หลายปี เราควรจะช่วยกนัดูแล ซ่อมบํารงุ มันจะเหลือ
งบประมาณ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เหมือนกนั อิงมาถึงเรื่องการทํางานในส่วนของ
สํานักงานเทศบาล ผมอยากจะพูดถึงระเบียบการจัดระบบ 5 ส. ผมเชื่อว่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ มนัจะถูกดูแลรักษาที่ดีนะครับ นัน่คือเป็นการประหยัดในเรื่อง
ของงบประมาณ ทีเ่ราจัดสรรงบประมาณทุกป ีกจ็ะไม่ต้องมาซื้ออุปกรณ์ตัว
ใหม่ กล่าวอ้างถึงว่าถ้างบตรงนี้มนัเหลือ โครงสร้างพฒันาสามปีถึงห้าปีแต่ละ
โครงการของชุมชนทั้งหมด  26 ชุมชน ทีย่ังขาดแคลน และเปน็เรื่องความ
เดือดร้อน เดือดร้อนจริง ๆ จากชาวบ้านมันจะเหลืองบโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มข้ึน ผมต้องฝากการบริหารจัดการในเรื่องสํานักงานเทศบาล เพราะว่าผม
มองดูว่าปัจจบุันนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่เรามองดูว่า ข้าวของแพงทุกอย่าง 
อุปกรณ์ทกุชิ้นมีประโยชน์ถ้ารู้จกัใช้วัสดุในระบบ 5 ส. อุปกรณ์ต่าง ๆ ตัวไหนที่
หมดสภาพจริง ๆ เราแทงออกจากระบบบัญชี จําหน่ายหรือทําลายก็ว่ากันไป 
ในส่วนทีใ่ช้งานได้กน็ํากลับมารีไซเคิลใหม่ ผมขอฝากด้วยนะครบั ด้วยความ
ห่วงใยในเรื่องของงบประมาณ ของเราที่จ่ายออกไปไม่ว่าจะเปน็ผู้บริหารหรือ
ของท่าน ข้าราชการประจํา พ่อค้าประชาชนทุกคน นัน่คือเงินของเรา  ผมอยาก
ให้มองว่า ของใช้ในนี้ให้เปรียบเสมือนของใช้ในบ้านของเรา อันไหนซ่อมบํารุงได้
ก็ซ่อม เพราะว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า ด้วยความห่วงใยจริง ๆ นะครับ 
ชาวบ้านจะได้เหลืองบประมาณเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึน ซ่ึงตอนนี้ผม
ทราบมาว่าหลายชุมชนได้ต่อว่าทางสมาชิกหลายท่านว่าทําไมชุมชนเขาไม่ได้ 
ต้องฝากประธานชุมชนทุกชุมชนเลยนะครับ ด้วยงบที่มีความจํากดัจริง ๆ ท่าน
ประธานชมุชนกต็้องรออีกต่อไป หนึ่งปีเป็นการรอคอยที่นาน ต้องฝากท่าน
ผู้บริหารทุกท่าน หรือจะเปน็คณะนี้หรือคณะต่อไปผมไม่ทราบในปี 2557 ที่จะ
เข้ามาดําเนินการนี้ ให้ได้ดูแลในเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นหลกั  อีก
เรื่องเป็นเรื่องของซอยฮั่งเล้ง (ซอยคาร์แคร์) เสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายต้นไม้ปกคลุม
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ไปหมด ทางซอยกลัวไฟจะรั่ว เด๋ียวจะเกิดปัญหาไฟช็อตข้ึนได้ ขอฝากทางกอง
ช่าง ตัวผมเองมี 2 เรื่องหลกั ๆ ก็ฝากด้วยนะครบั ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ เงินนี้เปน็เงินภาษีของพี่น้องใน 
ประธานสภาเทศบาล  เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้ย้อนกลับมาพัฒนาบ้านเรานะครบั เพื่อให้เมือง

บ้านไผ่เปน็เมืองที่น่าอยู ่กฝ็ากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ  
เอราวัน ครบั  

นายประเสริฐ  เอราวัน   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอภิปรายเรื่องนี้ก็คือ เรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ของการศึกษา จากการที่ผมเปน็คณะกรรมการการสถานศึกษา ผมได้ไป

ร่วมกบัคณะครูไปทศันศึกษาที่อําเภอศรีราชา และได้รับการต้อนรับจากพี่น้อง
โดยเฉพาะคณะครู อาจารย์ สถานศึกษาของศรีราชา เขาต้อนรับเราเปน็อย่าง
ดีครับ ซ่ึงในส่วนนี้ผมในฐานะเปน็สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และท่าน
ผู้อํานวยการอดีตสพฐ. ท่านได้ไปร่วมทศันศึกษาในครั้งนี้ด้วย งบประมาณที่เรา
ได้มานั้นถือว่าเราใช้คุ้มค่าจริง ๆ ในส่วนนี้ผมได้ข่าวว่าอีกไม่นาน เทศบาลตะกั่ว
ป่าจะมาทัศนศึกษาดูงานศนูย์สาธิตของบ้านไผ่ ซ่ึงในส่วนนี้ผมก็อยากจะให้ทาง
พี่น้องโดยเฉพาะทางสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้การต้อนรบัพี่น้องตะกั่วป่า 
อย่างเช่นที่ตัวผมเองไปทศันศึกษาสมาชิกของเขาเองได้มาต้อนรบัเทศบาลเรา
อย่างดีเลย ไม่ว่าจะเป็นเกาะสีชัง ศรีราชา ในส่วนนี้ผมอยากจะให้เราท่าน
ทั้งหลายที่นัง่อยู่ตรงนี้ คณะครูก็ดี ผู้บริหารก็ดี มาร่วมต้อนรบัคณะศึกษาว่า
ส่วนนี้เปน็ส่วนการศึกษา เราต้องให้เข้ารู้ว่าเราใส่ใจกบัการศึกษาของโรงเรียน
ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล ผมขออภิปรายแค่นี้ครับ ผมขอขอบคุณทางกอง
การศึกษา ท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร และท่านผอ.กองการศึกษา ตลอดจน
ท่านนายกเทศมนตรีทีใ่ห้ความสําคัญกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียน ท.1 ท.2 ท.3 ทุกคน ขอบคณุครบั  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน ครบั ขอเชิญคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกครบั  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายอําเภอ สมาชิก 
รองนายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติและท่านประธานชุมชนครบั กรณีท่านชานล  ธนระพีโชติ เป็นห่วง

ระบบการทํางานของเจ้าหน้าที่ของเรา ที่ได้คอมเม้นท์การทํางานอย่างไรก็ให้
อยู่ในกฎระเบียบของระบบ 5 ส. ตรงนี้ก็ขอฝากท่านผอ.กอง/ฝ่าย ทําอย่างไรให้ 
5 ส. เปน็ 5 ส.จริง ๆ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ผมได้คลุกคลีกับเจ้าหน้าที่ 
ปรากฏว่าเครือ่งคอมพิวเตอร์ของเราทําหน้าทีห่นกัจริง ๆ บางเครื่องก็แฮงค์ 
บางเครื่องกชํ็ารุด เพราะว่าการจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์แต่ละกองก็ได้มีการ
พูดคุยกันทุกครั้ง เมื่อก่อนเคยคอมเม้นท์กนัเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ปจัจบุัน
ยอมรบัว่าเจ้าหน้าทีบ่างท่านซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้งาน เพราะว่า
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คอมพิวเตอร์ระบบของเราบางทีเกิดความล่าช้า บางทีท่านกน็ํากลับไปทํางานที่
บ้าน save ข้อมูลเอาไว้ ส่วนนี้ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกเปน็ใจด้วยนะครับ เรื่อง
ที่สองเกี่ยวกบัเรื่องการชมเชยคณะกรรมการสถานศึกษาทีท่างโรงเรียน ท.2 ได้
ไปดูงาน เพราะช่วงนี้เราได้ไปดูจริง ๆ ว่าการศึกษาไปถึงไหนแล้ว เมืองศรีราชา
เป็นเมืองเล็ก ๆ นะครับ แต่มีโรงเรียน 4-5 โรงใหญ่ ๆ มีนักเรียนร่วมสองหมืน่
คน เทศบาลเมืองบ้านไผ่เรามีประชากรสามหมืน่ แต่อําเภอศรีราชามีโรงเรียน
อยู่ 5 โรง มีนกัเรียนอยู่ประมาณสองหมืน่คน จึงถือว่าเป็นเมืองการศึกษา
โดยตรง และเราก็ได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานทีโ่รงเรียนศรีราชา เพราะทีน่ั่น
แข่งขันกนัมากนะครับ ทุกเดือนแต่ละโรงเรียนมีการแข่งขันกนัเกีย่วกบัเรื่อง
การศึกษาและทางด้านการกีฬา โรงเรียนเทศบาลเขามีสนามฟตุบอลหญ้า
เทียมนะครับ วันนั้นได้พูดคุยกันกับท่านรองอาทิตย์ เพราะท่านอยู่ในส่วนของ 
FC ขอนแก่น ทําอย่างไรให้เด็กเราได้มีสนามหญ้าเทียม เพราะเราเล็งเห็นว่า
อย่างที่ท่านสมาชิก ท่านประเสริฐ  เอราวัน ซ่ึงเป็นกรรมการสถานศึกษา จริง 
ๆ อยากจะพาท่านสมาชิกทั้งหมดไปดูจริง ๆ นะครับ เราจะได้อะไรในส่วนดี ๆ 
มาปรับปรงุของเรา ก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ ์ ครับ ขอบคุณท่านประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่านในวนันี้ก่อนอืน่ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทัง้ 18 ท่าน ทีไ่ด้ผ่านเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2557 ไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ 
สําหรับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนสมาชิกบางคนกไ็ม่สบายใจ หลงัจาก
งบประมาณผ่านแล้วทั้งผู้บริหารก็ดี ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน กรณุาใช้
จ่ายงบประมาณอย่างระมดัระวังและอย่างประหยัด ตรงนี้น้อมรบัเพื่อจะไป
บริหารจัดการกนัต่อ ท่านประธานครับพูดถึงเรื่องการพัฒนา เพื่อนสมาชิก
ระเบียบวาระอื่น ๆ นัน้ ท่านประธานกใ็ห้โอกาสสมาชิกแต่ละเขตให้ครบถ้วน 
ให้สมาชิกได้นาํเสนอเรื่องปญัหาประเด็นความเดือดร้อน พร้อมทั้งได้ช้ีแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ในนามผู้บริหารขอบคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างมากนะ
ครับ ผมกําลังจะบอกว่าเรือ่งของการพฒันานั้นจะไม่มีการหยุดนะครับ แต่ละ
โครงการโดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานจะไม่มีการหยุด ถึงโครงการนี้แล้ว 
ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนทั้งหมด 26 ชุมชน ไม่ใช่แก้ไขปัญหา 1 แล้วจะ
จบไปเลย 2-3-4-5 ก็ต้องตามมา เรื่องไฟ เรื่องน้ํา เรือ่งถนน เรื่องท่อ เรื่องฝา
ท่อ เพราะฉะนั้นโอกาสในวนันี้นั้นจริง ๆ การประชุมสภาเกือบทุกครั้ง ท่าน
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน กไ็ด้มานั่งฟังอยู่ในนี้ ผมเคยกําชับว่า 
เพื่อนสมาชิกได้พูดแนวปัญหาความเดือดร้อน แนวทางการแก้ไขผู้รบัผิดชอบ
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ต้องโน๊ตเอาไว้ หลังจากเลิกประชุมแล้วการปฏิบตัิหน้าที่การไปแก้ไข ต้องทํา
บันทึกมารายงานผู้บริหาร เราได้คยุกนัทกุครั้งนะครับ กราบเรียนเพือ่นสมาชิก
ด้วยความเคารพ วันนี้อีกเช่นกนัเรื่องของฝาท่อ เรื่องของหลอดไฟ ปัจจบุันน้ี
ดําเนินการแล้วประมาณ 3-4 วัน โดยเฉพาะพี่น้องเขต 3 นะครบั สายบ้านเกิ้ง 
ส่ีแยกบ้านเกิ้ง ตรงไปถึงปอบิด ผมได้ให้เขาไปเปลี่ยนเป็นหลอดโซเดียมทั้งหมด
ประมาณ 25 ชุด เพราะฉะนั้นตรงนี้ดําเนินการไปแล้วประมาณ 60 ชุด อีก
ประมาณเดือนเศษ ๆ กจ็ะเปล่ียนเปน็หลอดโซเดียม สําหรบัหลอดเดิม โครง
เดิม กจ็ะถอดมาเพื่อไปแก้ไขเพิ่มเติม เมือ่สักครู่เพื่อนสมาชิกทีไ่ด้ขอเรื่องติด
โคมไฟเพิ่มก็จะนําเอาวัสดุทีใ่ช้แล้วกลบัไปใช้ใหม่ ในถนนซอยต่าง ๆ ที่ไฟแสง
สว่างยังไม่พอ อีกเรื่องหนึง่เมื่อสักครู่พอดีท่านนายอําเภอมาต้องกราบขออภัย
นะครบั โดยเฉพาะรั้วที่ว่าการอําเภอนัน้ จริง ๆ ไม่อยากให้ไปกล่าวถึงท่าน
นายอําเภอ รั้วที่ว่าการอําเภอผมก็จะให้เทศกิจไปปรึกษากับท่านนายอําเภอ
เพื่อการจัดความเปน็ระเบียบเรียบร้อยใน พ.ร.บ.สาธารณสุข ป ี2535 ว่าท่าน
จะอนุญาตให้ใครติดตรงไหน อย่างไร สําหรับเรื่องสระน้ํานะครับ ผมเพิ่งมา
ทราบกบัเพื่อนสมาชิกว่ามีปัญหาอีกแล้ว จริง ๆ แล้วการก่อสร้างสระน้ําเป็น
งบประมาณการก่อสร้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สําหรับรูปแบบนํามาจาก
เทศบาลตําบลชนบท กไ็ด้แจ้งให้กองสาธารณสุขฯและกองช่างทัง้ 2 กอง
ร่วมกนัรับผิดชอบ ทําความสะอาดสระน้ํา ตัดหญ้า ตกแต่งการปลูกต้นไม้ เรา
ได้พูดกันทุกครั้งแต่ปจัจบุันคงจะยังไม่เรียบร้อยเท่าทีค่วร กองไหนที่รบัผิดชอบ
ให้รีบไปดําเนินการแก้ไข ไม่ใช่ว่ามอบให้นายอําเภอ ผมถามว่าอําเภอบ้านไผ่มี
งบประมาณทีจ่ะมาพัฒนา มาแก้ไขไหม งานบุคลากรแทบจะ ไม่มี ตรงนี้เพื่อน
สมาชิกทกุท่านกท็ราบ ขออนุญาตเช่น นายส่งศกัด์ิ  ก็เคยเป็นพนกังาน
เทศบาล ท่านก็ทราบดีว่าอําเภอนั้นงานบริหารงานบุคคลกับงบประมาณที่จะ
มาแก้ไขและพัฒนาแทบจะไม่มี เพราะฉะนัน้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูแลก็คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก็คือเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฝากผอ.หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน มีหลายเรื่องวนันี้เพื่อนสมาชิกฝากมา โดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครบั 
ท่านประธานที่เคารพครบั เห็นนัดกบัท่านประธานชุมชนถาวร  ศรีสุข พร้อม
ด้วยคณะ ผมเองก็ได้กําชับแผนงานกบัผอ.กองช่าง จดัวิศวกร ออกไปคยุกบั
ท่านถาวร  ศรีสุข ว่าถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 ก็จะไปโปรไฟล์เรื่องของความกว้าง 
ยาว ของถนน ได้ผลเปน็อย่างไรก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง ครบัวันนี้
ขอขอบคุณอีกครั้ง ขอบคณุมากครบั 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารตันวงศ์ ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามของท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิก ในนามเทศบาลเมืองบ้านไผ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกต็้อง

ขอขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการชุมชน ทีใ่ห้เกียรติสละเวลาเข้าร่วม
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สังเกตการณ์ และพร้อมกนันี้กต็้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่านทีไ่ด้เข้ามาประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั ในโอกาสนี้ผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 2 ประจําป ี2556  

เลิกประชุม  เวลา  12.45น. 
 
 
(ลงชื่อ)                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม   (ลงชื่อ) จ.อ.                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวจารมุาศ  เสนาสนิท )                   ( กมล  สงวนญาติ ) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายสุวัฒน์  สุทธิ )                                     ( นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน ) 
รองปลัดเทศบาล รกัษาราชการแทน           ปลัดเทศบาล    
     หัวหน้าสาํนักปลัดเทศบาล        
 
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชมุนี้แล้ว 
เมื่อวันที่  24  เดือน กันยายน   พ.ศ.  2556 
 
(ลงชื่อ)           กรรมการ  (ลงชือ่)     กรรมการ 
             ( นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล )                ( นายพิริน   ตุละรัต ) 
 
(ลงชื่อ)                 กรรมการ  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
            (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)      ( นางจงจิต   แซ่เหีย ) 
 
(ลงชื่อ)              กรรมการ     (ลงชื่อ)                    กรรมการ 
              ( นายประเสริฐ  เอราวัน )          ( นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ )  
      

สภาแห่งนี้รบัรองรายงานการประชุมน้ี 
     เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556     
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ลําดับขั้นตอนการประชมุสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจําปี 2556 
วันที่   22  สิงหาคม  2556  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

****************** 
 
1 . ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งตอ่ที่ประชมุ 
2.  ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
             ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2556 
-  วาระที่ 2  ขั้นแปรญตัติ 
              -  วาระที่ 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
3.  ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ญัตติที่ 9 /2556เรือ่ง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปี 

         งบประมาณ  2554  (กรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพัน) (กองการศึกษา) 
4.  ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ญัตติที่ 10 /2556เรื่อง  ญตัติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย   

ประจําปี  2556  (กรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพัน)  
5.  ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
 
     

 
........................................................ 


