
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๕๔ 

วันท่ี    ๑๕   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐   น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายนิวัฒน ปลั่งศิร ิ รองประธานสภาเทศบาล 

๓. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

๔. นายประเสริฐ พงษธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

๕. ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

๖. นายโดม เนตรสมจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

๗. นายสงศักด์ิ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นางพัชรา ศิริศักด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๒. นายภาคภูมิ ศรีอุน สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. นายศรัญ กสิกิจวรกุล สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๔. นายกําพล ขันธขวา สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๕. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๖. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๗. นายนพรุจ เอนลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นางจงจิต แซเหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๙. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๐. นายประสิทธ์ิ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๑. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๒. นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๓. นางชยาภรณ ศิลาออน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผูไมมารวมประชุม 
๑. นายนพดล   โฆษิตวัฒนาพานิชย รองนายกเทศมนตรเีมืองบานไผ 

๒. นายสุกิจ เรืองชยจตุพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

๓. นายสุทธิศักด์ิ อึ้งตรงจิตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

 

 

 

 



ผูเขารวมประชุม 

๑.  ร.ต.ท.สมนึก   จิตรโท รอง  สวป.  สภ.บานไผ 

๒.  นายสุภัทร ปวีณาภรณ ประธานผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ    

๓.  นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชุมชนศาลเจา 

๔.  นายสมชาย โมกไธสง เลขานุการชุมชนศาลเจา  

๕.  นายทองสุข เหงาศร ี ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค 

๖.  นางสมศร ี  จอยสอดดง ประธานชุมชนซอยย่ิงยง 

๗.  ดาบตรีบัวล ี นันกาส ี ประธานชุมชนประปาบานไผ 

๘.  นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชุมชนตลาดสด   ๑,๒,๓ 
๙.  นายชวดล ศุภรัตนชาติ ประธานชุมชนหวยทราย 

๑๐.  นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนเจาเงาะสัมพันธ 

๑๑.  นายนรินทร พิกุลศร ี ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย 

๑๒.  นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงคพัฒนา 

๑๓.  นายคําพันธ สีดอนซาย ประธานชุมชนโนนสะอาด 

๑๔.  นางสุมาล ี แถสูงเนิน ประธานชุมชนโนนสวาง 

๑๕.  นายสุรชัย ศิริรัชกิจ ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา 

๑๖.  นายจํานงค โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโนนสวรรค 

๑๗.  นายสุวัฒน สุทธิ รองปลัดเทศบาล 

๑๘.  นางสาวดารารัตน ชาตะวราหะ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๙.  นายวิชัย วิพัฒนเกษมสุข ผูอํานวยการกองชาง 

๒๐.  นางอาภรณ รพีเลิศรังสิมันต ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒๑.  นางวาสนา พิทักษ ผูอํานวยการกองคลัง 

๒๒.  นางศิริวรรณ ปกษี ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๒๓.  นายศรีสุนทร นามสวาง ผูจัดการสถานธนานุบาล 

๒๔.  นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานไผ 

๒๕  นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบานไผ 

๒๖. นางสุภาภรณ คําภูเงิน หัวหนาฝายอํานวยการ 

๒๗.  นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

๒๘.  นายศักด์ิสิทธ์ิ ปนคํา หัวหนาฝายการโยธา 

๒๙.  นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 

๓๐.  นายจีรศักด แกนดู หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๓๑.  นายกฤษฎ ชัยมาตย หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 

๓๒.  จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป] 

๓๓.  นางสาวดาวรรณ ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข  

๓๔.  นางสุกัญญา มาตยวังแสง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๓๕.  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๖.  นายยศกร ศรีคลัง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๓๗.  นายสุชาติ ช่ืนกมล หัวหนางานปองกันฯ 



๓๘.  จ.อ.สายันต นรสาร หัวหนางานรักษาความสงบ 

๓๙.  นายประหยัดทรัพย  อาวจําปา หัวหนางานพัสดุ 

๔๐.  นายอุดมศักด์ิ ธรรมนําศีล วิศวกรสุขาภิบาล 

๔๑.  นายอาทิตย ประวันโน บุคลากร 

๔๒.  น.ส.ภัทรวรรณ เกิดพิทักษ นักพัฒนาชุมชน 

๔๓.  นางภัทรา สุปตคํา เจาพนักงานธุรการ 

๔๔.  นางสาวธนัชพร    เขนโยธา  พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 
๔๕.  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
๔๖.  น.ส.วรรณภา วงษจันลา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

๔๗.  นายอาทิตย พิทักษเผาสกุล พนักงานจางทั่วไป 

๔๘.  นางทัศนีวรรณ ทองเช้ือ พนักงานจางทั่วไป 

๔๙.  นายสรนัย หวานขม พนักงานจางทั่วไป 

๕๐.  นางอุทัยวรรณ ช่ืนกมล พนักงานจางทั่วไป 
 

 เมื่อไดเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล           
จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแลวกลาวเปดประชุม   

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ สวัสดีครับทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและทานผูมีเกียรติทุกทาน 

ประธานสภาเทศบาล วันน้ีเปนการเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจําป  ๒๕๕๔  
ขณะน้ีมีสมาชิกมาครบองคประชุมแลวกอนเขาสูวาระการประชุมสภาเทศบาลในวันน้ี   
เน่ืองดวยในวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชร
รัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี เปนพระราชธิดาพระองคเดียวในพระบาทสมเด็จ                
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖  สิ้นพระชนมดวยพระอาการติดเช้ือในกระแส            
พระโลหิต  ดังน้ัน  เพื่อเปนการถวายอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ                 
ของพระองคทาน  ผมจึงขอใหที่ประชุมสภาเทศบาลทุกทานไดโปรดยืนข้ึนเพื่อแสดงการไว
อาลัยแดพระองคทาน ๑ นาที  ขอบคุณครับขอเชิญน่ัง  ลําดับตอไป ใครขอเชิญทาน
เลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศสภาเทศบาลเมืองบานไผขอเชิญครับ 

 

นางชยาภรณ  ศิลาออน     ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 

เลขานุการสภาเทศบาล       เรื่อง  การเปดประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๔ 

                                          ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล 

   เมืองบานไผ   สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๔    

   ไดมีมติกําหนดใหเปดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๔  
   ต้ังแตวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  น้ัน   
 

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามความนัยมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒   จึงประกาศ
เปดประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจําป ๒๕๕๔ ต้ังแตวันที่  ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔  เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน ๓๐  วัน 

 

 

                        จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 



ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(ลงช่ือ)     จิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ 

           (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 

                     ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ที่จบไปแลวน้ันเปนประกาศเทศบาลเมืองบานไผ  เรื่อง การเปดประชุมสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบา เมืองบานไผ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจําป  ๒๕๕๔  นะครับ  ตอไปผมจะดําเนินตาม
ระเบียบการประชุม  นะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  วันน้ีมีเรื่องที่จะแจงใหทราบดังน้ี 

ประธานสภาเทศบาล         ๑.  เทศบาลเมืองบานไผ ไดมีพนักงานสถานธนานุบาลไดโอน (ยาย) มาใหม  ๑ ทาน  
นางสาวธนัชพร  เขนโยธา มาดํารงตําแหนง  พนักงานบัญชี  ยายมาจาก  เทศบาลนคร
นครปฐม  อ.เมือง  จ.นครปฐม  ขอเชิญแนะนําตัวดวยครับ 

 

นางสาวธนัชพร  เขนโยธา เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คระผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวน
พนักงานบัญชีสถาธนานุบาล ราชการ  และผูเขารวมสังเกตการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผทุกทาน  ดิฉัน 

นางสาวธนัชพร  เขนโยธา  ตําแหนงพนักงานบัญชีสถาธนานุบาล  ดิฉันยายมาจากเทศบาล
นครนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  สาเหตุที่ขอยายมาดํารงตําแหนงที่เทศบาล
เมืองบานไผเพราะขอยายกลับมาอยูใกลบาน เพราะบานเกิดอยูที่จังหวัดเลย  และขอสัญญา
วาจะต้ังใจทํางานใหดีที่สุด  ขอบคุณคะ  

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ในนามสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ก็ขอตอนรับและแสดงความยินดีดวยครับ          
ประธานสภาเทศบาล  ๒. กองการศึกษาจะจัดงานมหกรรมการศึกษาทองถ่ิน  เทศบาลเมืองบานไผ   

ประจําป  ๒๕๕๔  ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ณ  บริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาล  
โรงเรียนเทศบาล ๒  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒   จึงขอเชิญทานสมาชิกเขารวม
กิจกรรมในครั้งน้ีดวยครับ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   
              - สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๓   ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๔   

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ผมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ   
ประธานสภาเทศบาล        ซึ่งรายงานการประชุมไดสงใหทานสมาชิกทุกทานกอนลวงหนาน้ีแลวนะครับ  มีสมาชิก 

ทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม  ขอเชิญครับ  ถาไมมี  ผมขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   
สมัยที่  ๓  ประจําป  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔   กรุณายกมือข้ึนครับ   

 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่อง  ญัตติท่ี  ๑๑ /๒๕๕๔ เรื่อง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

           งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  (กองวิชาการและแผนงาน) 

                                            - วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ 



นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ทานลิขิต กสิกิจวรกุล  ครับ 

ประธานสภาเทศบาล                

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

นายกเทศมนตร ี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน 

เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบรางบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

 ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญติั  เทศบาลเมืองบานไผ  เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  ฉบับน้ีมาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองบานไผ  ในสมัยประชุมน้ี  ซึ่งไดจัดทําคําแถลงงบประมาณประกอบรางงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  ตลอดจนหลักการและเหตุผลแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  มาดวยแลว  และขออานคําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาเทศบาลอกีครั้งหน่ึง ดังน้ี               
ในโอกาสน้ี  จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบ
ถึงสถานะ  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๕  ตอไปน้ี 

 

   ๑.  สถานะการคลัง 

  ปจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จํานวน                    
๓๙,๙๔๘,๗๗๘.๐๔  บาท (สามสิบเกาลานเกาแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาท            
สี่สตางค)  สามารถนํามาใชได   จํานวน ๑๕,๐๒๕,๒๑๖.๘๘  บาท  (สิบหาลานสองหมื่น 
หาพันสองรอยสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค) และสะสมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)  อีกจํานวน  ๒๐,๒๓๐,๔๔๖.๘๗  บาท (ย่ีสิบลานสองแสนสามหมื่น         
สี่รอยสี่สิบหกแปดสิบเจ็ดสตางค) ทําใหสถานการณคลังมั่นคงพอสมควร     
 

   ๒.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

  ในปงบประมาณที่ผานมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะที่ยังไมดีข้ึน  
ภาพรวมระบบเศรษฐกิจยังอยูในสภาวะผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  แตเทศบาล
สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดต้ังงบประมาณรายจายได 
 

  ๑. รายรับ ปงบประมาณ ๒๕๕๕  ประมาณการไว ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

              (หน่ึงรอยยี่สิบเจ็ดลานบาทถวน)  แยกเปน 

   ๑. หมวดภาษีอากร(รายไดที่จัดเก็บเอง)         ยอดรวม   ๖,๕๒๐,๐๐๐.- บาท 

       (หกลานหาแสนสองหมื่นบาทถวน) 

   ๒  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  ยอดรวม   ๒,๘๑๐,๐๐๐.- บาท 

       (สองลานแปดแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน) 
 

 

   ๓. หมวดรายไดจากทรัพยสิน          ยอดรวม   ๑,๑๕๐,๐๐๐.- บาท 

       (หน่ึงลานหน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) 

   ๔.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย     ยอดรวม    ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

       (หน่ึงลานบาทถวน) 



   ๕. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                 ยอดรวม     ๑,๒๒๐,๐๐๐.- บาท 

       (หน่ึงลานสองแสนสองหมื่นบาทถวน) 

๖. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแลวแบงให  อปท.  ยอดรวม  ๗๗,๓๐๐,๐๐๐.- บาท  
(เจ็ดสิบเจ็ดลานสามแสนบาทถวน) 

๗. หมวดเงินอุดหนุนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท. ยอดรวม ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
(สามสิบเจ็ดลานบาทถวน) 
 

   ๒.   รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประมาณการไว ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   

        (หน่ึงรอยยี่สิบเจ็ดลานบาทถวน)  แยกเปน 
 

   ๒.๑ รายจายจําแนกตามแผนงาน ปรากฏตามภารกิจของเทศบาล ๔  ดาน 
 

                           ๑.  ดานบรหิารทั่วไป                           ยอดรวม     ๓๓,๙๖๒,๓๘๐.- บาท 

         (สามสิบสามลานเกาแสนหกหมื่นสองพันสามรอยแปดสิบบาทถวน) 

                          ๒.  ดานบริการชุมชนและสังคม          ยอดรวม     ๖๔,๗๓๑,๐๗๘.- บาท 

        (หกสิบสี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่นหน่ึงพันเจ็ดสิบแปดบาทถวน) 

                           ๓.  ดานเศรษฐกิจ                               ยอดรวม       ๘,๔๗๒,๐๔๒.- บาท 

        (แปดลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบสองบาทถวน) 

                           ๔.  ดานดําเนินงานอื่น                      ยอดรวม     ๑๙,๘๓๔,๕๐๐.- บาท 

        (สิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) 
 

   ๒.๒  รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย  ดังน้ี 
 

   ๑.  รายจายงบกลาง   ยอดรวม     ๑๙,๘๓๔,๕๐๐.- บาท 

        (สิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) 

   ๒.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ยอดรวม     ๓๒,๘๙๓,๐๐๐.- บาท 

        (สามสิบสองลานแปดแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) 

   ๓.  หมวดคาจางช่ัวคราว(ตามภารกิจ+ทั่วไป)ยอดรวม ๑๒,๙๓๓,๑๐๐.- บาท 

        (สิบสองลานเกาแสนสามหมื่นสามพันหน่ึงรอยบาทถวน) 

   ๔.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ยอดรวม     ๔๖,๓๐๑,๗๒๐.- บาท 

        (สี่สิบหกลานสามแสนหน่ึงพันเจ็ดรอยย่ีสิบบาทถวน) 

   ๕.  หมวดคาสาธารณูปโภค  ยอดรวม       ๒,๔๖๖,๐๐๐.- บาท 

        (สองลานสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถวน) 

   ๖.  หมวดเงินอุดหนุน   ยอดรวม       ๖,๖๘๑,๘๐๐.- บาท 

        (หกลานหกแสนแปดหมื่นหน่ึงพันแปดรอยบาทถวน) 

 

 

   ๗.  หมวดรายจายอื่น   ยอดรวม            ๑๐,๐๐๐.- บาท 

        (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 

   ๘.  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยอดรวม        ๕,๘๗๙,๘๘๐.- บาท 

        (หาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) 
 



       รวมท้ังสิ้น      ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
 

๓.  งบประมาณรายจายเฉพาะการ   
 

๓.๑  ดานรายรับ  ประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล  รวมท้ังสิ้น     

          ๑๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท  (สิบสองลานแปดแสนบาทถวน)  แยกเปน 
 

   ๑. หมวดรายได             ยอดรวม      ๗,๗๒๐,๐๐๐.- บาท 

       (เจ็ดลานเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน) 

   ๒. หมวดเงินไดอื่น        ยอดรวม      ๕,๐๘๐,๐๐๐.- บาท  

       (หาลานแปดหมื่นบาทถวน) 
 

      ๓.๒  ดานรายจาย    ประมาณการรายจาย  รวมท้ังสิ้น  ๑๑,๒๙๘,๕๐๐.- บาท    

       (สิบเอ็ดลานสองแสนเกาหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)  แยกเปน 
 

   ๑.  รายจายงบกลาง   ยอดรวม      ๔,๒๖๐,๐๐๐.- บาท 

       (สี่ลานสองแสนหกหมื่นบาทถวน) 

   ๒.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ยอดรวม      ๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท 

       (หน่ึงลานแปดหมื่นบาทถวน) 

   ๓.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ยอดรวม         ๗๑๙,๕๐๐.- บาท 
       (เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) 

   ๔.  หมวดคาสาธารณูปโภค  ยอดรวม           ๕๙,๐๐๐.- บาท 

       (หาหมื่นเกาพันบาทถวน) 

   ๕.  หมวดรายจายอื่น   ยอดรวม           ๗๐,๐๐๐.- บาท 

       (เจ็ดหมื่นบาทถวน) 

   ๖.  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยอดรวม       ๓๐,๐๐๐.- บาท 

       (สามหมื่นบาทถวน) 

   ๗.  รายจายจากกําไรสุทธิ   ยอดรวม       ๕,๐๘๐,๐๐๐.- บาท 

       (หาลานแปดหมื่นบาทถวน) 
 

  ๔.  คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติ 

       ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  คิดเปนรอยละ  ๓๘.๒๓ 
 

  ๕.  รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร  ปงบประมาณ  ๒๕๕๕   

       มีท้ังหมด  ๑๖๓  โครงการ  ตามรายละเอียดรางเทศบัญญัติท่ีแจงใหทราบ 

     แลวน้ัน 

 

 

  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร  ที่ไดวางแผนไวตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินตลอดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ  พิจารณาเห็นชอบ
ตอไป 

  



        (ลงช่ือ) ลิขิต  กสิกิจวรกุล     

             (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล)                             
                                     นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ในนามเทศบาลเมืองบานไผขอตอนรับทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุ 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทสมนึก  จิตโทร  รอง  สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทน 

ทานผูกํากับสถานีตํารวจภูธรบานไผ  ตามที่ทานนายกเทศมนตรี ไดแถลงหลักการและ
แนวนโยบายของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช  
๒๕๕๕ ตอสภาเทศบาลแลว  โดยในปงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองบานไผ
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๑๓๘,๒๙๘,๕๐๐  บาท (หน่ึงรอยสามสิบแปดลานสองแสน
เกาหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)  และเน่ืองจากรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
แบงเปน  ๔ สวน จํานวน ๑๓๒ หนา  ซึ่งแตละสวนจะมีความสําคัญและมีรายละเอียดที่
สภาเทศบาลจะตองพิจารณาอยางละเอียด  รอบคอบ  ผมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลได
พิจารณาและอภิปรายเปนสวน ๆ  เพื่อใหคณะผูบริหารไดช้ีแจงในรายละเอียดไดอยาง
ชัดเจน มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอืน่หรือไม   ขอเชิญทานสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  ครับ 

 

นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุ             
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทสมนึก  จิตโทร  รอง  สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทน 

 ทานผูกํากับสถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

 ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมเห็นดวยกับทานประธานสภาเทศบาล  ในการ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนสวน ๆ  เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดอภิปราย
การใชจายงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินของเราไดอยางละเอียด  รอบคอบ  และเกิด
ความคุมคาในการใชจายเงินของเทศบาล โดยขอใหอภิปรายซักถาม  สวนที ่๑ จบ              
ก็ใหผูบริหารตอบ  สวนที่ ๒ , ๓ และ ๔  ก็ใชแบบเดียวกัน   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  สมาชิกทานใดเห็นชอบกับคําเสนอของทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ ขอไดโปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาล ดวยครับ  สมาชิกยกมือรับรองถูกตองเมื่อสมาชิกเห็นดวยกบัคําเสนอของทานสงศักด์ิ   

 เกียรติปกรณ  ในการอภิปรายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 

พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ในวาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ โดยพิจารณาเปนสวน ๆ ผมขอเริ่มต้ังแต
สวนที่ ๑  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช  ๒๕๕๕  
หนา ๑-๑  ถึง  หนา  ๑-๑๑  ประกอบดวย 
 

-  สถานะการคลังของเทศบาล 

- การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน   

 
 

การประมาณการรายรับ  รายจายจําแนกตามแผนงาน  หมวดรายจายรายการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดสะสม  ในชวง  ๓  ปที่ลวงมา  รายจายเฉพาะการของ       
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ  คาใชจายในการบริหารงานบุคคล  และรายจายที่
องคกรใชจายในการพัฒนาองคกร  รวม  ๑๑ หนา  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะ
อภิปรายหรือไมครับ ขอเชิญทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 

 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานผูสูงอายุ              
รองประธานสภาเทศบาล   เทศบาลเมืองบานไผ  และรอยตํารวจโทสมนึก  จิตรโท  รอง  สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทน 



 ทานผูกํากับสถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมไดดูรายละเอียดแลวและทานนายกเทศมนตรีได
แถลงงบประมาณแลวและตอนน้ีมีเงินสะสม  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔  จํานวน  
๓๙,๙๔๘,๗๗๘.๐๔  บาท (สามสิบเกาลานเกาแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาท           
สี่สตางค)  สามารถนํามาใชได   จํานวน ๑๕,๐๒๕,๒๑๖.๘๘  บาท  (สิบหาลานสองหมื่นหา
พันสองรอยสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค)  และประมาณรายรับในปงบประมาณ  ๒๕๕๕            
ไวที่  ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (หน่ึงรอยย่ีสิบเจ็ดลานบาทถวน)  ขออนุญาตอภิปรายในสวน
ของรายไดที่จัดเก็บโดยเทศบาล  รายรับรวมที่จัดเก็บไดในปงบประมาณ  ๒๕๕๕  รายได  
๑๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท  ตัวเลขน้ีเปนตัวเลขที่เราประมาณการนะครับ  แตในปงบประมาณ  
๒๕๕๔  ประมาณการรับจริงอยูที่  ๑๒,๙๖๖,๐๐๐.-บาท  แสดงวาการต้ังงบประมาณใน
สวนน้ีเราต้ังลด  แตมาดูรายละเอียดแลวผมขอเริ่มในสวนของภาษีอากรภาษีบํารุงทองที ่  
ในป  ๒๕๕๓  เรารับอยูที่  ๒๖๙,๐๓๑.๔๕.-บาท และในป  ๒๕๕๔,๒๕๕๕ เราต้ังไวอยูที่  
๒๖๐,๐๐๐.-บาท  และถาเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลกลับไปดูยอนหลงัเมื่อป  ๒๕๕๐,
๒๕๕๑,๒๕๕๒  ปรากฏวาในป  ๒๕๕๐  ภาษีบํารุงทองที่เราเก็บได  ๓๔๒,๗๓๒.-บาท  
ปงบประมาณ  ๒๕๕๑  เราเก็บได  ๓๓๕,๕๐๐.-บาท  และในปงบประมาณ  ๒๕๕๒      
เราเก็บได  ๓๓๕,๕๐๐.-บาท แตทําไมในปงบประมาณ ๒๕๕๕  ถึงไดต้ังประมาณการ
นอยลงกวาปที่ผานมา  สวนหมวดภาษีอากรการฆาสัตวต้ังไว  ๖๐,๐๐๐.-บาท  เมื่อ ๔-๕ ป
ที่แลวต้ังไว  ๖๑,๐๐๐.-บาท  แสดงวาประชากร หรือผูคนที่ทําการคาขายไมไดเพิ่มข้ึน  ผม
วาในสวนน้ีจริงๆแลวการต้ังงบประมาณตองต้ังเพิ่มข้ึนเพราะตอนน้ีเศรษฐกิจก็ขยายเพิ่ม
มากข้ึน  เติบโตข้ึน  หมวดที่  ๒  คาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต  ตัวเลขก็ยังไมมี
การเปลี่ยนแปลง  แสดงวาคนทานเน้ือสัตวนอยลง  ในสวนน้ีผมตองตีความแบบน้ีนะครับ
เพราะไมมีการปรับประมาณการจัดเก็บเพิ่มข้ึนมีแตคงที่และนอยลงนะครับ  ตอมาใน
หนาที่ ๑-๒  คาปรับการผิดสัญญาในปงบประมาณ  ๒๕๕๕  เราประมาณการไวที่            
๒๐๐,๐๐๐.-บาท  ผมไมทราบวาจะมีการปรับผิดสัญญาเร็วๆน้ีรึเปลา  ผมเขาใจวาตอนน้ีมี
การผิดสัญญาอยูผมไมแนใจวาไดต้ังรับ ในสวนน้ีไวรึเปลา  เพราะในปที่แลวเราเก็บได  
๓๐๐,๐๐๐.-บาท  ในสวนของใบอนุญาตการโฆษณาโดยใชเสียง  ประมาณการใน
ปงบประมาณ  ๒๕๕๔  เราประมาณการไวที่  ๑๐,๐๐๐.-บาท  แตประมารการในป  
๒๕๕๕  เราต้ังไวที่  ๘,๐๐๐.-บาท  ในสวนน้ีจริงๆแลวผมเห็นมีการใชอยูทุกวันนะครับ    
ในสวนของการโฆษณาใชเสียง  ในสวนของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผมเขาใจวาคงเปน
ภาพรวมทั้งหมด  ในปงบประมาณ  ๒๕๕๔  เราไดดอกเบี้ย  ๗๐๐,๐๐๐.-บาท  แตใน
ปงบประมาณ  ๒๕๕๕  เราประมาณการไว  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  ในสวนน้ีเราก็ไมไดวา
เพราะเรานําเอาเงินมาใชประโยชน  ทั้งหมดที่ผมอภิปรายไปผมกังวลมากวาเราจัดเก็บ
รายไดนอยไปรึเปลา  ถาเราเรงรัดบุคลากรของเทศบาลเขาไปจัดเก็บหรือเขมงวดให
มากกวาน้ีผมเช่ือไดวาคงเก็บไดอีกไมนอย  และหมวดภาษีจัดสรร  รัฐจัดเกบ็แลวแบงให  
อปท.  ปงบประมาณ  ๒๕๕๔  เรารับที่  ๖๒,๕๔๔,๐๐๐.-บาท  แตปงบประมาณ  ๒๕๕๕           
เราต้ังประมาณการไวที่  ๗๗,๓๐๐,๐๐๐.-บาท  จริงๆแลวเราลองมาประมาณการดาน
เศรษฐกิจดูผมไมแนใจวาสวนกลางจะมีเงินอุดหนุนมาใหเราเพิ่มรึเปลานะครับ  ขอ  ๒.๒  
รายจายจําแนกตามแผนงาน  ดานบริการชุมชนและสังคม  (รวม)  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชนต้ังไวที่  ๓,๖๖๙,๓๐๐.-บาท  ในสวนน้ีผมวาต้ังนอยไปนะครับ
งบประมาณปตอไปผมอยากใหต้ังเพิ่มข้ึนใหมากวาน้ี  สุดทายคือในสวนของงบกลาง         
ในปน้ีเราต้ังไวที่  ๑๙,๘๓๔,๕๐๐.-บาท  ถาเราไปดูที่รายละเอียดจะเนนหนักไปในการชําระ
หน้ีเงินกูในเบื้องตนผมขออภิปรายไวแคน้ีกอนนะครับ  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  



ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภา
เทศบาล  เชิญครับ 

 

นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานผูสูงอายุ ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  รอยตํารวจโทสมนึก  จิตรโท             

รอง สวป.สภ.บานไผ  ตัวแทนทานผูกับการสถานีตํารวจภูธรบานไผ  ทานประธานชุมชน         
ทุกชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ที่ผานมาทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภา
เทศบาล  ไดอภิปรายเกี่ยวกับรายรับ  รายจายตางๆ  มีสวนหน่ึงเปนสวนที่แตกตางผมไม
ทราบวาลงตัวเลขผิดรึเปลา  เปนรายรับจากสถานธนานุบาล  เปนเงินบูรณะทองถ่ินจํานวน  
๓๐  เปอรเซ็นต  หนาที่  ๔-๓  รายรับจํานวน  ๖๐๖,๓๓๘.๒๖.-บาท  แตรายจายจริงของ
งบประมาณป  ๒๕๕๓ อยูที่หนา  ๔-๑๒  จายไปทั้งสิ้น  ๗๗๔,๓๓๓.๔๑.-บาท  สวนตางของ
รายรับ  และรายจายอยูที่  ๑๖๗,๙๐๑.๑๕.-บาท  รายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย  
ผมจึงสงสัยวามีการลงตัวเลขผิดรึเปลาชวยตรวจสอบดวยนะครับ  ขอบคุณครับ       

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ
ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 

 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ตอง
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ไดอภิปราย  และใหขอเสนอแนะตางๆ  สวน
รายละเอียดตางๆถาเปนสถานธนานุบาล  ทานผูจัดการสถานธนานุบาลคงจะใหคําตอบกับ
เราได  แตถาเปนเรื่องเกี่ยวกับภาษีตางๆ  เจาหนาที่ที่เกี่ยวของคงจะใหคําตอบได  สวนเรื่อง
ของตัวเลขตางๆเราคงจะตองไปปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  เรื่องของภาษีปายเราตองกําชับให
เจาหนาที่ในสวนของการจัดเก็บใหดําเนินการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพใหมากกวาน้ีโดยเฉพาะ
การเก็บคาขยะตางๆ  เราจะมีการปรับเพิ่มคาเก็บข้ึน  จากเราเคยเก็บประมาณขยะเทาน้ีเก็บ 
๑๐ บาท  อาจจะปรับเพิ่มเปน  ๒๐  บาท  สวนของโรงงานตางๆ  รานอาหาร  เราก็ตองปรับ
คาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนตามปริมาณของขยะ  แตการปรับเราจะตองเชิญเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลมาชวยกับคิดและกลั่นกรองการออกระเบียบคาธรรมเนียมตางๆ  เพื่อใหเกิดผล
กระทบตอพี่นองประชาชนใหนอยที่สุดนะครับ  และตองขอขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  
รองประธานสภาเทศบาล  เปนเรื่องที่นาดีใจนะครับที่ทานรองประธานสภาเทศบาล  ละเอียด  
รอบครอบ  เกี่ยวกับการต้ังตัวเลขประมาณการของปงบประมาณ  ๒๕๕๕  วามีการปรับลด        
ในหลายสวนแทนที่จะต้ังประมาณการเพิ่มข้ึนในหลายๆหมวด  ไปจนถึงอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารตางๆ  เพราะเราตองจายในสวนของเงินกูในสวนที่เรากูมาทําประโยชนใหพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ในสวนของรายละเอียดวาเรากูมาเทาไหรแลวใชอะไร
ไปบางเราคงตองมาดูอีกทีเพราะผมไมแนใจในรายละเอียดนะครับ  สวนในเรื่องของแผนงาน
สรางความเขมแข็งในชุมชนเราตองมาชวยกันทํานะครับไมวาจะเปนเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาล  ทานประธานชุมชนและพี่นองในชุมชน ในเบื้องตนน้ันในสวนของทองถ่ินก็จะเปน
หลักใหทานประธานชุมชนเพราะฉะน้ันตัวของเทศบาลเองก็จะเปนแกนกลางใหทานไมวาจะ
เปนงบประมาณตางๆ  หรือการอํานวยความสะดวกตางๆ  เพือ่พัฒนาใหชุมชนทั้ง  ๒๖  
ชุมชนของเราเขมแข็งนะครับ ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  



ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  เมื่อไมมสีมาชิกสภาเทศบาลทานผูใด
จะอภิปรายในสวนที่ ๑ อีก ผมจะขอตอในสวนที่  ๒  รางเทศบัญญัติจะประกอบดวยบันทึก
หลักการและเหตุผล  ประกอบรางเทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ  หนา ๒-๑ ถึง 
หนา ๒-๓  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย  ขอครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เมื่อไมมีผูใดจะอภิปรายในสวนที่ ๒  อีก  ผมจะขอตอในสวนที่ ๓ รายละเอียด  

ประธานสภาเทศบาล   ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนสวนสําคัญและมีรายละเอียดมากที่สุด  จํานวน  
๙๙  หนา  ประกอบดวย 

   -  ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายในแตละหมวด  ไดแก  หมวดภาษีอากร  
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต  หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภค/การพาณิชย  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  หมวดภาษีจัดสรร  รัฐจัดเก็บแลวแบงให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   หมวดเงินอุดหนุนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ประมาณการไว ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (หน่ึงรอยย่ีสิบเจ็ดลานบาทถวน)  
ต้ังแตหนา  ๓-๑  ถึง  ๓-๔   

   -  ในสวนรายจายตามแผนงาน  เริ่มต้ังแตหนา  ๓-๕ ถึง ๓-๒๙ 
   -  สวนรายละเอียดรายจายตามหนวยงาน หนา  ๓-๓๐ ถึง ๓-๓๔  
 

   เริ่มจากรายจายงานงบกลางเปนรายจายประเภทคาชําระหน้ีเงินกูและดอกเบี้ย  
รายจายตามขอผูกพัน  เงินสํารองจาย  เงินชวยเหลือคาทําศพเงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยชีพ
ผูสูงอายุ  เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผูพิการและผูติดเช้ือเอดสที่ดอยโอกาสในสังคม      

ต้ังจายไวรวม  ๑๙,๘๓๔,๕๐๐.-บาท (สิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)   

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายรายจายงบกลางหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะดําเนินการประชุมใน
สวนตอไปเลยนะครับ 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ตอไปเปนรายจายตามหนวยงาน เริ่มจากสํานักปลัดเทศบาล หนา  ๓-๓๕ ถึง ๓-๔๘ 
ประธานสภาเทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล  ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  ๒๔,๗๓๒,๔๐๐.-บาท (ย่ีสิบสี่ลานเจ็ดแสน

สามหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)  เปนรายจายประจํา ๒๔,๕๒๙,๒๐๐.-บาท  (ย่ีสบิสี่ลานหา
แสนสองหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) รายจายเพื่อการลงทุน ๒๐๓,๒๐๐.-บาท  (สองแสน
สามพันสองรอยบาทถวน)โดยคาใชจายของสํานักปลัดเทศบาลจะครอบคลุมงานกิจการทั่วไป
ของเทศบาล  กิจการสภาเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจําตัวประชาชน             
การบริหารงานบุคคล การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ภายในเขตเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายรายจายของสํานักปลัดเทศบาลหรือไม         
ขอเชิญทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เชิญครับ 
 

นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมมีขอสงสัยตรง 

หนาที่  ๓-๔๐  โครงการจางเหมาบริษัทเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความ
ปลอดภัยของสํานักงาน  งบประมาณต้ังไว  ๓๔๘,๐๐๐.-บาท  ผมดูแลววาสวนน้ีงบประมาณ
ต้ังสูงเกินไป  ผมเคยไปสอบถามดูกับพนักงานของเขาไดเงินเดือน  ๔,๒๐๐.-บาทตอคน  และ
จางเหมาอยู  ๔  คน  เปนเงินจํานวน  ๒๐๑,๖๐๐.-บาท  ก็ยังเหลือสวนตางอยูอีกเปนเงิน
จํานวน  ๑๔๖,๔๐๐.-บาท  ผมจึงเห็นวาเราทําไมไมทําการจางเองผมมีขอสงสัยแคน้ี  
ขอบคุณครับ   

 



นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภา
เทศบาล  ขอเชิญครับ 

 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานสมาชิก                                 
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมขออนุญาต 

ทานประธานสภาเทศบาล  กลับไปดูในสวนของงบกลางเพราะมีทานสมาชิกสภาเทศบาล
สงสัยอยูประมาณ  ๒  ขอ  นะครับ  ขอที่  ๑.๑๐  หนา  ๓.๓๑ เรื่องชําระดอกเบี้ยเงินกู
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  กรณีอยูระหวางการทําสัญญา  ที่ตองชําระจายกอน  เปนเงิน          
๗๐,๐๐๐.-บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ในสวนน้ีผมเคยทําธุระกรรมทางการเงินกับ
สถาบันการเงินหลายๆสถาบัน  จริงๆแลวกรณีที่ยังไมไดทํานิติกรรมถึงข้ันอนุมัตินําเงินออกมา
ใช  ตรงน้ีดอกเบี้ยยังไมตองเสียนะครับ  ในสวนน้ีอยากใหทานประธานสภาเทศบาลผานไปยัง
คณะผูบริหารชวยตอบขอสงสัยดวย  และขอที่  ๑.๑๑  สงเงินชําระหน้ีดอกเบีย้เงินกู
ธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญากูประจํา  เปนจํานวนเงิน  ๑,๓๔๕,๔๐๐.-บาท  จํานวนวงเงินกู  
๑๐,๘๕๐,๐๐๐.-บาท  ตรงน้ีผมไมแนใจวาเปนเงินกูที่เรากูกอสรางตลาดสดเทศบาลหรือเปลา  
และในสวนงบประมาณที่ต้ังไวผมไมแนใจวาที่ต้ังจายไวจายทั้งตนพรอมดอกเบี้ยรึเปลา  
เพราะเงินกูประมาณ  ๑๐  ลานบาท  ผมไมแนใจวาดอกเบี้ยกี่เปอรเซ็นตกันแนนะครับ  
ขอบคุณครับ 
 

 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ
ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ตอง
ขอขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ในสวนน้ีทานคงเขาใจดีนะครับ
เพราะทานไดทําธุรกิจเกี่ยวกับสงแรงงานไปทํางานที่ตางประเทศ  แตที่ผมจะขอพูดถึงผมจะ
ขอพูดถึงในขอที่  ๑.๑๑ สงเงินชําระหน้ีดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญากูประจํา  
เพราะฉะน้ันจะไมเกี่ยวของกับเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ธนาคารพาณิชย
โดยทั่วไป  ถาไมเกี่ยวกับเงินตนดอกเบี้ยตกไปก็ประมาณเดือนละ  ๑  แสนบาทเศษ  ในสวน
น้ีผมขอไปดูที่เอกสารการกูยืมอีกครั้งนะครับ  ทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  ในสวนน้ีเรา
จําเปนตองดึงพนักงานบางสวนออกมาอยูนอกระบบ จริงๆแลวตอนน้ีหลายหนวยงาน
โดยเฉพาะศาลากลางจังหวัดก็จางในรูปแบบบริษัททั้งน้ันนะครับ  และที่เราตองใหจาง            
ในรูปแบบบริษัทเพราะถาเราจางในรูปแบบบริษัทแลวเขาจะรับผิดชอบทุกอยางไมวาจะเปน
นํ้ายาลางหองนํ้า  แปรงขัดตางๆ  นํ้ายาลางมือ  กระดาษชําระ  เปนตน  เราก็จะไมตองมา
รับผิดชอบในสวนน้ีจะเปนทางบริษัทที่รับผิดชอบทั้งหมด  ในเรื่องของสวนตางเราตองไปถาม
บริษัทดูอีกครั้งวาจริงๆแลวเขารับเงินเดือนคาจางเทาไหร  ขอบคุณครับ     
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะดําเนินการประชุมใน

สวนตอไปเลยนะครับ 
 



นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ในหนา ๓-๔๙ ถึง ๓-๕๔ เปนรายจายของกองวิชาการและแผนงาน  ต้ังงบประมาณ                
ประธานสภาเทศบาล รายจายทั้งสิ้น ๓,๐๐๑,๐๐๐ บาท (สามลานหน่ึงพันบาทถวน) เปนรายจายประจํา             

๒,๘๖๙,๐๐๐.-บาท  (สองลานแปดแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน) รายจายเพื่อการลงทุน  
๑๓๒,๐๐๐  บาท  (หน่ึงแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในสวน
ของกองวิชาการและแผนงานหรือไม  ขอเชิญทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  เชิญครับ 

 

นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมไดดูรายละเอียด 

แลวนะครับที่หนา  ๓-๕๐  ขอที่  ๑.๓.๒ โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผม
งานของเทศบาลฯ  ซึ่งต้ังไว  ๓๒๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งไปซ้ํากับหนาที่  ๓-๕๔  ขอที่  ๒.๒  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ ซึ่งต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท          
ผมไมทราบวาต้ังงบประมาณไวแลวครอบคลุมหมดแลวทําไมถึงยังต้ังงบประมาณซ้ําอีก     

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภา
เทศบาล  ขอเชิญครับ 

 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน                              
รองประธานสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ในสวนน้ีผมขอชมเชยนะครับในหนาที่            

 ๓-๕๐  ขอที่  ๑.๓.๒  โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรู  ICT  เทศบาลเมืองบานไผ  อยากฝากทาน  
ประธานสภา เทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารขอขอบคุณผูบริหารที่เห็นความสําคัญของ
เทคโนโลยี  เพื่อใหพี่นองไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนไดรวดเร็วและเปนปจจุบัน  และขอ
ฝากอีกเรื่องหน่ึงคือปายไฟดิจิตอลที่ติดอยูสีแ่ยกที่วาการอําเภอ ผมอยากใหเจาหนาที่ที่
ควบคุมชวยอัพเดทขาวสารใหเปนปจจุบัน  ถาเปนไปไดวันตอวันเลยย่ิงดีนะครับ  โดยเฉพาะ
ขาวทีก่ําลังเปนทีส่นใจของพี่นองประชาชนในตอนน้ี  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
ขอเชิญครับ 

 

นายจําลอง   ทศทิศ     เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชนทุกชุมชน และผูรวมสังเกตการณทุกทาน ตองขอช่ืนชม 

โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรู  ICT  เทศบาลเมืองบานไผ  เพราะจะมีประโยชนตอพี่นอง 
ประชาชนมาก  โดยเฉพาะโครงการอินเตอรเน็ตไรสายที่เราจะไปติดต้ังที่วาการอําเภอบานไผ  
และเปนการลดภาระคาใชจายใหกับพี่นองประชาชนเพราะถาเราไปใชสัญญาณของ
องคการโทรศัพทตองเสียคาใชจายเดือนละประมาณ  ๕๐๐  บาท  และอยากฝากไวอีกเรื่อง
หน่ึงเรื่องของกลอง  CCTV  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดเจริญกาวหนาไปมากพอสมควร            
เราควรนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อความปลอดภัยของพี่นองประชาชน  ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  เรื่องของกลอง  CCTV 
ประธานสภาเทศบาล ทางคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ไดคุยกับทานผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานไผ 

อยูนะครับ  และทานายกเทศมนตรีไดปรึกษาหารือกับทานายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อของบประมาณจัดซื้อกลอง  CCTV  เพื่อความปลอดภัยของพี่นองประชาชนในเขตเทศาล
เมืองบานไผนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะ
ขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 
 



นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 
นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  

สําหรับหนา ๓-๕๐  และหนา  ๓-๕๔  ตองขอขอบคุณทานสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  สําหรับ
รายละเอียดวาเปนการต้ังงบประมาณซ้ําซอนกันรึเปลา  ในสวนน้ีเปนคนละสวนกันนะครับ  
เพราะในสวนของงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาทเราจะมาจัดทําโครงสําเร็จรูปเพื่อที่จะไดไป
ติดเวลาเรามีงานประเพณีที่สําคัญตางๆ  สําหรับศูนย  ICT  ตองยอมรับวาเปนสิ่งที่สําคัญ  
เพราะเรามี  อปท.ทั้งหมด  ๑๑  แหง  และเราต้ังศูนย  ICT  ผมคิดวาคุมคามากสําหรับพี่
นองประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป  สวนของปายไฟดิจิตอลอยากใหเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบอัพเดทขาวสารใหเปนปจจุบันที่สุด  และตองดูความเร็วของตัวอักษรดวยวาเร็ว
ไป รึเปลาพรอมทั้งสีสันดวย  ในสวนของกลอง  CCTV  เมื่อประมาณ  ๓  ปที่แลวเราต้ัง
งบประมาณไวแตเงินอุดหนุนก็ไมมีเขามา  จึงไดคุยกับทานสมาชิกสภาจังหวัดขอนแกน   
ทานองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน  และผมไดคุยกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด             
ทานก็ไดบอกใหรีบทําหนังสือเขาไปเด๋ียวทานจะจัดการจัดสรรงบประมาณมาใหนะครับ           
ในสวนน้ีเราก็ทําหนังสือของบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดไป  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท            
ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะดําเนินการประชุมใน
สวนตอไปเลยนะครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ลําดับตอไปเปนรายจายของกองคลัง ในหนา ๓-๕๕ ถึง ๓-๕๙ ต้ังงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล รายจายทั้งสิ้น  ๖,๒๒๘,๙๘๐  บาท (หกลานสองแสนสองหมื่นแปดพันเการอยแปดสิบ        

บาทถวน)  โดยเปนรายจายประจํา ๖,๐๓๖,๓๐๐  บาท  (หกลานสามหมื่นหกพันสามรอย
บาทถวน) รายจายเพื่อการลงทุน ๑๙๒,๖๘๐ บาท  (หน่ึงแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยแปดสิบ
บาทถวน)  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายรายจายของกองคลังหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะ
ดําเนินการประชุมในสวนตอไปเลยนะครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ตอไปจะเปนรายจายของกองชาง หนา ๓-๖๐ ถึง ๓-๖๖  ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   
ประธานสภาเทศบาล ๒๓,๓๗๓,๓๐๐  บาท  (ย่ีสิบสามลานสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามรอยบาทถวน) เปน

รายจายประจํา ๑๘,๖๓๕,๓๐๐  บาท (สิบแปดลานหกแสนสามหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) 
รายจายเพื่อการลงทุนวงเงิน ๔,๗๓๘,๐๐๐  บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)  
ซึ่งมีโครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานตามถนน ตรอก ซอยตาง ๆ ในเขตเทศบาล  และ
บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอยรวม  ๘  สาย  วงเงิน  ๔,๖๗๑,๖๐๐  บาท  (สี่ลานหกแสน
เจ็ดหมื่นหน่ึงพันหกรอยบาทถวน) โดยทุกโครงการจะเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
พี่นองประชาชนในเขตเทศบาล  ที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรวมพิจารณาคัดเลือกตามความ
จําเปนเรงดวน  ในแตละพื้นที่แลว  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ทานใดจะอภิปรายรายจายของ
กองชางหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ รองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานสมาชิก                                 
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ในสวนของ 

รายละเอียดกองชางผมจะขอดูเกี่ยวกับวัสดุไฟฟา  ในหนาที่  ๓-๖๓  อยากจะขอชมคณะ
ผูบริหารที่ทานไดเห็นถึงความสําคัญของไฟฟาแสงสวางเพราะในงบประมาณป  ๒๕๕๕              
ต้ังงบประมาณไวที่  ๓๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา  หลอกดไฟ  จัดซื้อกิ่งโคม
โซเด่ียมพรอมอุปกรณติดต้ังทั้ง  ๒๖  ชุมชน  แตอยากฝากไปยังผูบริหารกอง/ฝาย/งาน            



วาการจัดเปลี่ยนอุปกรณทั้งหมด  ๒๖  ชุมชน  อยากฝากเรื่องของบุคลกรที่ไปดําเนินการ
ติดต้ังอยากใหจัดการเปลี่ยนและดูแลหลังการเปลี่ยนดวย  เพราะหลังจากมีการเปลี่ยนกิ่งโคม
ไฟฟาแสงสวางทั่วเมอืงแลวผมรับรองไดวาจะมีปญหาแนนอนไมวาจะเปนหลอดไฟฟาไมติด
บาง  จึงอยากฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารใหเตรียมดูแลในสวนน้ี
ดวยนะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  

ขอเชิญครับ 
 

นายจําลอง   ทศทิศ     เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ในสวนของกองชาง 

หลายๆ  ทนพนักงานเจาหนาที่ทํางานไดดีมาก  แตการมาจัดต้ังงบประมาณจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณไฟฟา  ผมวานาจะจัดต้ังใหเปนหมวดหมู  อยางเชน  เราจะซือ้หลอดไฟฟาเทาไหร  
ซื้อสายไฟฟาเทาไหร  ฯลฯ  เพื่อที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลจะไดตรวจสอบไดงาย  และอีก
อยางตอนน้ีขโมยเยอะมาก ดังน้ันในปงบประมาณใหมน้ีขอใหมีแสงสวางใหทั่วทั้ง๒๖ 
ชุมชนเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชน  ขอบคุณ
ครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ
ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 

 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 
นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน    

เรื่องของการจัดซื้อวัสดุอุปกณไฟฟา  เมื่อซักครูทานรองประธานสภาเทศบาลไดอภิปรายให
ทานประธานชุมชนทราบแลว  เรื่องน้ีเราจะเนนในสวนของถนนเสนหลักตามแยกตางๆ  
ยกตัวอยางถนนเจนจบทิศโคมไฟฟาที่มีอยูในอนาคตถามืดไปเราตองเปลี่ยนกิ่งเปนกิ่งโซเด่ียม  
สวนกิ่งไฟฟาหรือโคมไฟที่เราเปลี่ยนออกหรือถอดออกมาเราก็จะนําไปติดต้ังใหกับพี่นอง          
ในชุมชนตางๆ  เพื่อใหแสงสวาง  ในสวนของการต้ังงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกณไฟฟา           
ที่อยากใหลงในรายละเอียดวาเราจะซื้ออะไรบางงบประมาณเทาไหรผมวาในสวนน้ีเปนการต้ัง
งบประมาณแบบครอบคลุมไว  แตยังไงผมก็จะดูแลในสวนน้ีใหนะครับ  งบประมาณที่เราต้ัง
ไวมากสําหรับในสวนของกองชางเพราะกองชางเปนกองที่ใกลชิดกับพี่นองประชาชนมากที่สุด  
เพราะจะเปนสวนที่แกไข  เปลี่ยนแปลง  ริเริ่ม  นะครับ  ในสวนของการต้ังงบประมาณที่เรา
ต้ังไวเยอะแลวก็อยากใหดูถึงเรื่องบุคลากร  อยากใหมีความต้ังใจในการทํางานใหมากกวาน้ีให
เหมาะสมกับที่เปนเทศบาลเมืองบานไผนะครับ  ขอบคุณครับ     

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะดําเนินการประชุมใน
สวนตอไปเลยนะครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ตอไปเปนรายจายของกองการศึกษา หนา ๓-๖๗ ถึง ๓-๘๑ ต้ังงบประมาณไว 
ประธานสภาเทศบาล ๒๗,๙๖๖,๑๒๐  บาท (ย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนหกหมื่นหกพันหน่ึงรอยย่ีสิบบาทถวน) เปน

รายจายประจํา  ๒๗,๕๙๐,๑๒๐  บาท  (ย่ีสิบเจ็ดลานหาแสนเกาหมื่นหน่ึงรอยย่ีสิบบาทถวน) 



รายจายเพื่อการลงทุน  ๓๗๖,๐๐๐  บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) มีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดจะอภิปรายรายจายของกองการศึกษาหรือไม ขอเชิญทานชานล ธนระพีโชติ 
เชิญครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล            
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมขอดูรายละเอียดในหนาที่   

๓-๖๙  ขอที่ ๑.๒  โครงการจางเหมารักษาความสะอาด  ต้ังไว  ๓๐๗,๒๐๐.-บาท  และขอ  
๑.๓  โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  ต้ังไว                
๒๓๐,๔๐๐.-บาท  ในสวนน้ีไมทราบวาต้ังงบประมาณซ้ําซอนกันรึเปลา  ทําไมการจัดต้ัง
งบประมาณทําไมจัดใหอยูในโครงการเดียวกัน  และที่ต้ังออกมาแบบน้ีไมทราบวาทําการจาง
เหมาในอัตราสวนใดบางนะครับ  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานชานล   ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ

ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน           
ในสวนของทานชานล  ธนระพีโชติ  ที่อภิปรายเมื่อสักครูนะครับ  สาเหตุที่เราตองต้ังแยก    
ใน  ๒  โครงการน้ี  เพราะบางทีจะเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง  บางครั้งบริษัทรักษาความ
สะอาดอาจจะไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย   และบริษัทที่มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยบางครั้งอาจจะไมมีพนักงานรักษาความสะอาดนะครับ  ขอช้ีแจงใหเพื่อนสมาชิก
สภาเทศบาลใหเขาใจในสวนน้ีดวย  ขอบคุณครับ  

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะดําเนินการประชุม    
ในสวนตอไปเลยนะครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ตอไปเปนรายจายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หนา ๓-๘๒ ถึง ๓-๙๑  

ประธานสภาเทศบาล ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๑๘,๐๗๔,๔๐๐  บาท  (สิบแปดลานเจ็ดหมื่นสีพ่ันสีร่อยบาทถวน)
จําแนกเปนรายจายประจํา ๑๗,๘๖๔,๔๐๐ บาท (สิบเจ็ดลานแปดแสนหกหมื่นสี่พันสี่รอย        
บาทถวน)  รายจายเพื่อการลงทุน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน)  มีสมาชิก
สภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายรายจายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือไมครับ         
ขอเชิญทานสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  ครับ 

 

นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล             
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ในสวนของกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอมผมจะขอใหไปดูที่หนา ๓-๘๔  ขอ  ๑.๓.๒  คาใชสอย  และหนาที่  ๓-๘๗            
ขอ  ๑.๓.๓  คาวัสดุตางๆ  ผมดูแลวทุกกอง/ฝาย/งาน  การจัดซื้อ  จัดจางวัสดุอปุกรณตางๆ
เหมือนกันหมดเลยนะครับ  ผมอยากใหทุกกอง/ฝาย/งาน  ชวยสํารวจดูในสวนที่เรา
จําเปนตองซื้อจริงๆ  นะครับ  และหนาที่  ๓-๘๖  โครงการจัดตลาดนัดชุมชนคนบางไผ      
ในสวนน้ีก็ต้ังงบประมาณไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อไวใชจายแตผมอยากใหจัดตลาดสดเทศาล ๔  
เปนตลาดนัดชุมชนคนบานไผ  และมีพี่นองประชาชนมาถามผมหลายคนนะครับวาผมขอเชา
เปนเดือนไดรึเปลา และในชวงเทศกาลเราจะคิดคาเชาเทาไหร ในสวนน้ีจะเปนเทศพานิชย  
แตถาเราเอาสวนน้ีเขามาจะมีผลกระทบตอพี่นองผูเสียภาษีใหเราโดยตรงนะครับ และตามที่
ผมไดดูรายละเอยีดเกี่ยวกับโรงฆาสัตว  ผมรวมตัวเลขแบบคราวๆในตอนน้ีเราขาดทุนแนนอน           
เราตองมาชวยกันในสวนน้ีเพื่อใหเราขาดทุนนอยที่สุดนะครับ  มาดูที่หนา  ๓-๘๘               



ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ  โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองบานไผไมมรีถนะครับต้ังคา
นํ้ามนัเช้ือเพลิงไว  ๕๐,๐๐๐-บาท  ผมจึงอยากทราบวาต้ังไวเพราะอะไร  ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานสงศักด์ิ   เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภา
เทศบาล  ขอเชิญครับ 

 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล   คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ   
รองประธานสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมอยากใหกลับไปดูที่หนา  ๓-๘๕   

โครงการประกวดชุมชนสะอาด  หนาบานนามอง  งบประมาณต้ังไว  ๕๐,๐๐๐.-บาท             
ผมคิดวาในสวนน้ีเราต้ังไวนอยมากเลยนะครับ  และตอนน้ีการรณรงคก็ไดผลในสวนหน่ึง  
และเปนความโชคดีของเทศบาลเมืองบานไผ  เพราะคณะผูบริหารนําโดยทาน
นายกเทศมนตรี  หลังจากการประชุมสภาเทศบาลรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  ๒๕๕๕  แลวจะมีการนําเจาหนาที่กอง/ฝาย/งาน  ดานโยธา  ดานภาคสนาม
ทั้งหมดลงในเชิงรุก  คําวาเชิงรุกเราจะมีการประสานทานประธานชุมชน  และองคกรใน
ชุมชนไปรวมกันพัฒนา  ไมวาจะเปนการตัดตันไม  เปลี่ยนหลอดไฟฟา  บํารุงทาง  เปนตน  
และในโอกาสตอไปถามีการต้ังงบประมาณในลักษณะน้ีผมอยากฝากไววาตอไปนาจะมีการ
ประกวดชุมชนสะอาดบานนามอง  โดยจะมีการประกวดประมาณซัก  ๖ เดือน  ๑  ครั้ง  
เพื่อปลูกฝงใหพี่นองในชุมชนรักชุมชนของตัวเอง  ตอไปเปนโครงการหยุดโลกรอนดวย        
มือเรา  ต้ังงบประมาณไว  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  โครงการน้ีทานสมสงวน  อินทรกําแหง          
ไดตามเรื่องน้ีอยูนะครับ  และผมเขาใจวาโครงการน้ีสืบเน่ืองมาจากทานายกเทศมนตร ี        
ไดแถลงนโยบายไวในการประชุมสภาเทศบาลวาขอใชพื้นที่ของเทศบาลหลังสาธารณสุข
อําเภอเพื่อจะกันพื้นที่ประมาณ ๒-๓  ไร  ทําโครงการสงเสริมทํานํ้าหมักชีวภาพ  ธนาคาร
ขยะ  ผมคิดวาในสวนน้ีถาเราทําจริงๆเกรงวาเทศบาลตําบลในเมืองจะมีปญหาเพราะอยู       
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลในเมืองนะครับ  และในสวนน้ีเปนโครงการใหมผม
ก็อยากใหทําใหเปนรูปธรรมจริงๆ  ขอบคุณครับ     

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
ขอเชิญครับ 

 

นายจําลอง   ทศทิศ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมอยากจะเสริม 

ในสวนของโครงการจัดตลาดนัดชุมชนคนบานไผนะครับ  ในสวนน้ีผมคิดวาไมนาจัดนะครับ  
เพราะทุกวันน้ีพอคาแมคาขายของแยอยูแลว  ถาเราจัดโครงการน้ีข้ึนมามีการแบงลูกคา
ออกมาขางนอก  แลวตลาดสดเทศบาล  ๑  ที่เราสรางมา  ๑๐  กวาลานบาทเราจะทํา
อยางไร  ทําไมเราไมคิดมาทําในพื้นที่  เชนมีการจัดโปรโมช่ันตางๆใหลูกคาที่เขามาซื้อที่
ตลาดสดเทศบาล  ๑ นะครับ  ผมอยากใหคณะผูบริหารทบทวนการจัดทําโครงการน้ีดวย         
นะครับ  เพราะในสวนของการทําตลาดเปนเรื่องละเอียดออนนะครับ  จึงอยากใหคนที่
เขาใจและรูจริงเขามาทําในสวนน้ีจะเหมาะสมกวาเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอพอคาแมคา   
ในตลาดผมขอฝากทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารชวยพิจารณาและ
ทบทวนโครงการน้ีดวยนะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  



ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ
ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 

 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน         
การจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๕  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนกอง/ฝาย/งานที่นาเห็นใจมากเพราะเราไดปรับลดงบประมาณหลายๆ
โครงการนะครับ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดอภิปรายหลายๆโครงการสําหรับการจัดต้ัง
งบประมาณโครงการตางๆมีนอยไปบางมากไปบาง  คณะผูบริหารก็จะไดนําไปปรับเพื่อใหเกิด
ความสมดุล  สําหรับโครงการหยุดโลกรอนดวยมือเรา  จริงๆแลวในสวนน้ีรวมกันประมาณ  
๖-๗ โครงการมาอยูดวยกันนะครับ  ในสวนเรื่องของโครงการจัดตลาดนัดชุมชนคนบานไผ  
ตองแจงใหทราบวาเราไมไดไปจัดที่อื่นเราจะจัดที่ตลาด  ๔  เราไดข้ึนบอรดเอาไวเกือบ  ๒ 
เดือนแลวครับเพื่อใหพีน่องที่ตองการเขามาขายมาลงทะเบียน  และคนที่มาลงทะเบียน
สวนมากเปนพี่นองในชุมชนทีจ่ัดทําสินคา  OTOP  จะนํามาขายเพื่อตอยอด  เพื่อเพิ่มมูลคา
แตแนนอนตอนน้ีคนที่มาลงทะเบียนเด๋ียวมาเพิ่มบาง  บางคนกห็ายไปบางไมมาติดตอ  และ
ถามีผูมาแจงความจํานงทีจ่ะเขามาขายในโครงการน้ีถามีไมมากเราก็คงจะไมดําเนินการ           
จัดโครงการน้ีข้ึน  และงบประมาณตรงน้ีที่เราต้ังไวถาไมไดใชก็ตกเปนเงินสะสมไปนะครับ      
ในสวนเรื่องของโรงฆาสัตวที่ต้ังงบประมาณไว ๕๐,๐๐๐.-บาท  ในสวนที่ต้ังงบประมาณไวไม
ใชคานํ้ามันเช้ือเพลงิรถยนตนะครับ  แตเปนคาแกสที่เราจะตองซื้อแลวนํามาตมนํ้าลวกหมู
เพื่อที่จะทําการขูดขนหมูนะครับ  ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลที่เปนหวงและให
คําแนะนํา นะครับขอบคุณครับ 

    

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะดําเนินการประชุม    
ในสวนตอไปเลยนะครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  รายจายตอไปเปนหนวยงานสุดทาย คือ รายจายของกองสวัสดิการสังคม หนา ๓-๙๒ 

ประธานสภาเทศบาล ถึง ๓-๙๙ ต้ังงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๗๘๙,๓๐๐  บาท  (สามลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเกาพัน 
สามรอยบาทถวน) จําแนกเปนรายจายประจํา ๓,๗๖๑,๓๐๐  บาท (สามลานเจ็ดแสนหกหมื่น 

หน่ึงพันสามรอยบาทถวน) รายจายเพื่อการลงทุน ๒๘,๐๐๐บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถวน)  
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายรายจายของกองสวัสดิการสังคมหรือไม  ขอเชิญ 
ทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 
 

 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล   คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ          
รองประธานสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  สําหรับกองสวัสดิการสังคม  ผมอยากให 

ไปดูในหนาที ่ ๓-๙๔  โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนสายตาแกผูมีปญหา 
ทางสายตาที่ดอยโอกาสในเขตเทศบาล  ต้ังงบประมาณไว  ๑๐,๐๐๐.-บาท  ไมทราบวาต้ัง
งบประมาณไวแคน้ีเพื่ออะไรรึเปลาเพราะจริงๆแลวโครงการน้ีตองใชงบประมาณไมตํ่ากวา
หลักแสนเลยนะครับ  ไมทราบวาจะใชในงบประมาณ  ๒๕๕๕  เลยรึเปลา  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหทานนายกเทศมนตรีตอบขอ
ซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญครับ 
 



นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

นายกเทศมนตรี ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ทานประธานชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  
โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนสายตาแกผูมีปญหาทางสายตาที่ดอยโอกาส
ในเขตเทศบาล  ในอดีตที่ผานมาเมื่อ  ๔  ปที่แลวเราจะต้ังงบประมาณไวปละประมาณเกือบ  
๑๐๐,๐๐๐.-บาท  ปรากฏวาพี่นองในชุมชนทั้ง  ๒๖  ชุมชน  เราไดขอความรวมมือกับพี่นอง
คณะกรรมการชุมชนนําผูสูงอายุ  วัยกลางคนที่มีปญหาเรื่องสายตา และเราไดติดตอกับ
บริษัทนําเครื่องมาวัดสายตา  และเราทํามา ๒ ปซอนเราทําไดไมครอบคลุมทั้งหมด  และ         
ที่ผานมาปที่แลวและปปจจุบันเราก็ไมไดต้ังไว  พอมางบประมาณป  ๒๕๕๕  เรามาต้ังไว  
๑๐,๐๐๐.-บาท  เราอาจจะจัดไวที่เขตละ  ๑๕  ทาน  ไมใชวามาตัดเพื่อความเทหนะครับ         
เราตองคัดเลือกผูที่มีความตองการจริงๆ ขอบคุณครับ           

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะดําเนินการประชุมใน
สวนตอไปเลยนะครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   เมื่อจบสวนที่  ๓  แลว ผมขอตอในสวนที่ ๔  งบประมาณรายจายเฉพาะ
ประธานสภาเทศบาล สถานธนานุบาล ต้ังงบประมาณรายรับไว ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองลานแปดแสน           

บาทถวน) ประมาณการรายจาย ๑๑,๒๙๘,๕๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานสองแสนเกาหมื่นแปดพัน
หารอยบาทถวน)  หนา ๔-๑ ถึง ๔-๑๙ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายรายจายของ                
สถานธนานุบาลหรือไมครับ ถาไมมีผมจะดําเนินการประชุมในสวนตอไปเลยนะครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ    เมื่อทานสมาชิกไดอภิปรายงบประมาณในแตละสวนอยางกวางขวางมาจนครบและ 

ประธานสภาเทศบาล  พอสมควรแลว ขอเสนอแนะตาง ๆ ของทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารจะไดรับและนําไป
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหทั่วถึง  ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล  ผมจะขอมติ 
ที่ประชุมสภาเทศบาลแหงน้ีในการลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ ในวาระที่ ๑  กรุณายกมือข้ึนครับ 

 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันท 

 
 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เมื่อที่ประชุมมีมติรับรางหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายแลว  

ประธานสภาเทศบาล  ตามขอ ๔๕ วรรค  ๓  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ความวา “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ            
รวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว         
ไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
น้ัน” ผมขอใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น เสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลครับ โดยจะใชเวลา
ในการแปรญัตติ กี่วันเริ่มจากวันที่เทาไหร ถึงวันที่เทาไหร และประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ ๒ 
ในวันที่เทาไหร ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมครบั ขอเชิญ       
ทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ รองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรงเกียรติ   ทานประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ผมขอเสนอสภาเทศบาลแหงน้ี ขอเสนอในการ 



แปรญัตติ โดยใชเวลาในการแปรญัตติ จํานวน  ๓  วัน  เริ่มจากวันที่  ๑๖ – ๑๘  สิงหาคม  
๒๕๕๔ โดยใชหองกิจการสภาเทศบาลเปนหองแปรญัตติ และใหมีการประชุมวาระข้ันแปร
ญัตติและข้ันลงมติ ในวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ผมขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกรับรองถูกตอง) มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือ 

ประธานสภาเทศบาล  จากที่คุณนิวัฒน  ปลั่งศิริ  ไดเสนอมาแลวหรือไม  ถาไมมี  ผมขอรับความเห็นชอบที่เสนอให
แปรญัตติ เรื่อง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ข้ัน
แปรญัตติ มีจํานวน  ๓  วัน นับต้ังแตวันที่  ๑๖-๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  โดยใชหองกิจการ
สภาเทศบาล และประชุมในวาระที่ ๒,๓  ในวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เพื่อในการขอรับความเห็นชอบตอไปโดยคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปจะเปนคณะกรรมการชุดแปรญัตติที่สภาเทศบาลไดทําการแตงต้ังไวแลว
ประกอบดวย   

    ๑.  นายจําลอง  ทศทิศ   สมาชิกสภาเทศบาล 

    ๒. นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล 

    ๓. นายชานล  ธนระพีโชติ   สมาชิกสภาเทศบาล 

    ๔. นายภาคภูมิ  ศรีอุน  สมาชิกสภาเทศบาล 

    ๕. นายกําพล  ขันธขวา   สมาชิกสภาเทศบาล 

    ๖. นายนพรุจ  เอนลุน   สมาชิกสภาเทศบาล 

    ๗.นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 ผมจะขอมติที่ประชุมสภาแหงน้ีทานใดเห็นชอบการแปรญัตติ  มีจํานวน  ๓ วัน นับต้ังแตวันที่  
๑๖-๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔  โดยใชหองกิจการสภา และประชุมในวาระที่ ๒,๓  ในวันที่  ๒๒  
สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. กรุณายกมือข้ึนครับ 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป จํานวน  ๓  วัน นับต้ังแตวันท่ี  ๑๖ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดยใชหองกิจการ
สภา และประชุมในวาระท่ี ๒,๓  ในวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.    

 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  วันน้ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล   เรียบรอยแลว รางเทศบัญญัติงบประมาณ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ในระเบียบวาระอื่นๆผมจะขอความหารือกับเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  อยากขอให 

ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายคนละหน่ึงหัวขอไดรึเปลาครับ  เพราะตอนน้ีเวลาก็ไดลวงเลยมามากพอสมควรแลว
ผมขอหารือดวยครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

 

นายนิวัฒน   ปลั่งศิริ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน            
รองประธานสภาเทศบาล ชุมชนทุกชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมขอหารือทานประธานสภาเทศบาล           

วาจะเปนไปไดรึเปลาที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ทั้ง  ๑๘  ทาน  ทานใดที่จะอภิปรายให
ยกมือข้ึนเพื่อใหทานประธานสภาเทศบาลจะไดทราบจํานวน  ถามีการขออภิปรายเยอะก็
อยางที่ทานประธานสภาเทศบาลไดขอหารือนะครับวาขอใหอภิปรายคนละ  ๑  หัวขอ   



แตถามีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายซัก  ๔-๕ ทานคงจะอภิปรายไดคนละ  ๒-๓  
หัวขอ  ขอหารือดวยนะครับ 
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดที่จะขออภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ กรุณายกมือข้ึนครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลที่จะขออภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ ๘  ทาน  ผมขอใหเปนตัวแทนใน
การอภิปรายคนละ  ๒  หัวขอ  ขอหารือดวยครับ  ตกลงตามน้ีนะครับ  และการอภิปรายผม
ขอใหอภิปรายเปนเขตๆไปนะครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  กอนนะครับ          
ขอเชิญทานจําลอง  ทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เชิญครับ 

 

นายจําลอง   ทศทิศ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล           
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ผมจะขออภิปรายก็มีอยู 

ประมาณ  ๒  เรื่องนะครับ  เรื่องที่  ๑  เรื่องของถังขยะซอยประปา  ๑  ถังขยะแตกไมมีใคร
เขาไปดูแลเลยอยากใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปตรวจสอบและดําเนินการแกไขดวย  เรื่องที่  ๒  
ชุมชนศรีหมอนพัฒนา  ที่ไดทําเสาไฟฟาไวที่เคยอภิปรายไปแลว  และตอนน้ีไดรับการแกไข
แลวพี่นองประชาชนในชุชนศรีหมอนพัฒนาฝากขอขอบคุณมากครับ  อีกอยางชวงน้ีจะเขา
หนาฝนชุมชนศรีหมอนพัฒนาเปนแหลงรองระบายนํ้าจากเขตเทศบาลลงไปสูคลอง  จึงอยาก
ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปดูแลเรื่องของทอระบายนํ้าวามีอะไรไปกีดขวางการเดินของนํ้า      
รึเปลาเพี่อปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึง  และใหประสานทานประธานชุมชน
เพราะทานเปนคนในพื้นที่ทานจะรูดีวาเราควรไปปรับปรุงดูแลตรงจุดไหนนะครับ             
ขอบคุณครับ         

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานชานล   ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล    
ขอเชิญครับ 

 

นายชานล   ธนระพีโชติ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมขออภิปรายการติดตาม 

ผลงาน  โครงการเมื่อปงบประมาณ  ๒๕๕๔  ผมเห็นมีแตอยูในชวงดําเนินการ  และที่อยู 
 
ในชวงดําเนินการไมทราบวาจะอีกนานแคไหน  โดยเฉพาะของเขต  ๑  เรื่องของทอระบาย
นํ้าตลาดสดเทศบาล  ผมอยากฝากทานผูบริหารชวยรีบแกไขใหดวยนะครับ  และอยาก
ขอบคุณคณะผูบริหาร  และพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  ทุกทานในชวงที่ผานมาที่ไดอนุโลมให
ลงพื้นที่ทําการคาขายได  ขอบคุณครับ     
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานชานล   ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภา
เทศบาล  ขอเชิญครับ 

 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
รองประธานสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  สืบเน่ืองมาจากการประชุม 

สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําป  ๒๕๕๔  ที่ผมไดอภิปรายไวเรื่องของการ     
ถายโอนสถานีขนสงอําเภอบานไผ  ตอนน้ีคณะผูบริหารไดติดตามและดําเนินการตามข้ันตอน
แลว  ตอนน้ีมีความเคลื่อนไหวและที่นาสังเกตคือหนังสือลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
ทานนายกเทศมนตรีไดทําหนังสือถึงทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต  ๑๐  ทานเรืองเดช  
สุพรรณฝาย  และหนังสือถึงทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ลงวันที่  ๒  



สิงหาคม  ๒๕๕๔  จริงๆแลวมีพี่นองประชาชนที่มีบานเรือนอยูภายในเขตสถานีขนสงอําเภอ
บานไผ  ดังน้ันจะเห็นไดวาคณะผูบริหารไมไดละเลยในเรื่องน้ีนะครับ  ผมจึงอยากให
คณะทํางานเรื่องของการถายโอนสถานีขนสงอําเภอบานไผติดตามเรื่องน้ีอยางใกลชิดนะครับ  
เรื่องที่  ๒  ทานสุภัทร  ปวีณาภรณ  ประธานชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ ทานขอฝาก
ในชวงช่ัวโมงเรงดวนบริเวณหนาโรงเรียนกรุณาศึกษาตรงหัวมุมวัดจันทรประสิทธ์ิ  ทั้งชวงเชา
และเย็นตอนโรงเรียนเลิก ในสวนน้ีมีการสัญจรไปมาเปนจํานวนมากจึงอยากใหทาน
ประสานงานกับตํารวจจราจรใหเพิ่มกําลงัอีกเพราะเปนสี่แยกนะครับมีรถสัญจรไปมาเปน
จํานวนมากเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนนะครับ  เรื่องสุดทายเมื่อสักครูผมไดรับหนังสือ
จากทานประธานเครือขาย  ขออนุญาตเอยนามนะครับ  ทานชวดล  ศุภรัตนชาติ  นะครับ  
เด๋ียวผมจะใหเจาหนาที่นําเอกสารใหทานประธานสภาเทศบาลพิจารณานะครับ          

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารฉบับเดียวกัน  ตอนน้ีผมไดรับแลวนะครับเปนเอกสาร 

ประธานสภาเทศบาล ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนเรื่องของแผนชุมชนที่ไมไดรับการพิจาณาเปนเอกสาร
เรงดวน  และผมไดอานแลวนะครับ 

 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ   ผมอยากขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาล อภิปรายเพื่อบันทึกลงในรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมเพื่อที่จะไดติดตามในการประชุมสภาเทศบาลครั้งตอไป  ผมไดรับหนังสือจาก           

ทานประธานเครือขาย  ทานชวดล  ศุภรัตนชาติ  เปนหนังสือเรือ่งแผนชุมชนที่ไมไดรับการ
พิจารณา  ขออนุญาตเอยนามนะครับ  ลงนามโดยทานวิชิต  วัฒนสุข  ทานประธานชุมชน
คลองชลประทาน  แตรายละเอียดผมคงไมอานนะครับ  ยังไงขอใหทานประธานสภาเทศบาล
พิจารณาอีกครั้ง  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ผมขอใหอภิปรายเปนเขตๆนะครับ  ขอเชิญ        
ทานกําพล   ขันธขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นายกําพล  ขันธขวา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ผมจะอภิปรายคืออยาก 

ฝากถามทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารไปถึงกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  เรื่องของศูนย  CPU  ที่โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ  เขาแผนแลวตอนน้ีไมทราบ
วาเรื่องหายไปไหนแลวนะครับ  ชวยตอบขอซักถามดวยนะครับ  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานกําพล  ขันธขวา  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครบั  ขอเชิญทานสมสงวน   อินทรกําแหง  สมาชิก
สภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

 

นายสมสงวน  อินทรกําแหง เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่  ๑  นะครับ  เรื่องของ 

โครงการถนนหนาโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ  โครงการน้ีผานสภาเทศบาลเรียบรอยแลว        
ไมทราบวาตอนน้ีหายไปไหน  เรื่องที่  ๒  ถนนททางเขาวัดปาชัยวารินทร   ตอนน้ีหนาฝน              
ถนนเริ่มพังแลวนะครับ และในชวงที่ผานมาเราไดแกไขปญหาโดยการเอายางแอสฟลสติกเกา
ที่เราทําการขูดออกเพื่อปูใหม  บริเวณถนนราชนิกูลไปปะใหแตตอนน้ีก็พังแลว  การสัญจรไป
มาก็ลําบากมากอยากฝากคณะผูบริหารดูแลในสวนน้ีดวยเพราะพี่นองประชาชนลําบากมาก
จริงๆ  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานสมสงวน  อนิทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  



ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนพรุจ  เอนลุน  สมาชิกสภาเทศบาล  
ขอเชิญครับ 

 

นายนพรุจ  เอนลุน   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล              
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  อยากฝากทานประธานสภา 

เทศบาลผานไปยังคณะผูบริหาร  เกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  ซึ่งติดกับ  ศูนย  CPU  
บานเกิ้ง ถาเอาเด็กไปรวมกันตรงน้ัน  ถามีผูปวยมารักษาอาจจะติดเช้ือไดเพราะเด็กเล็กขนาด
น้ันยังไมมีภูมิคุมกันที่แข็งแรง  ผมจึงอยากใหหาสถานที่ใหมเพื่อสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  
ดวยนะครับ  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานนพรุจ   เอนลุน  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภา
เทศบาล  ขอเชิญครับ 

 

นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  วันน้ีเราประชุมสภาเทศบาล 

 เพื่อขอความเห็นชอบใหงบประมาณป  ๒๕๕๕  ผาน  ตองขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทานนะครับ  และงบประมาณที่ทานไปบริหารผมก็ไมเคยคัดคาน  วันน้ีผมจะเอาเรื่องที่
สมาชิกสภาเทศบาลถูกตอวานะครับ  ขอใหทานบริหารงบประมาณใหถูกตองและรวดเร็วกวา
น้ี  และในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลถูกตอวาคือเรื่องของตลาดสดเทศบาลที่แกไขยังไงก ็
แกไขปญหาไมไดซักท ีในสวนน้ีผมอยากใหคณะผูบริหารใหรีบแกไขโดยเร็ว เพื่อใหพี่นอง
ประชาชนจะไดรับความสะดวกสบายนะครับ  ขอบคุณครับ  

 
นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานฉลอง  คําตา  สมาชิกสภาเทศบาล  
ขอเชิญครับ 

 

นายฉลอง   คําตา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  เรื่องที่ผมจะอภิปรายก็เปน 

เรื่องใกลตัว คือเรืองการแกปญหาของทางเทศบาลของเราตรงทางเช่ือมตอของกองการศึกษา
เช่ือมตอมายังคณะผูบริหาร  ปญหาตรงน้ีมีมานานแลวแตไมไดรับการแกไขซักที  ถาบาน
ตัวเองแกไขปญหาไมไดแลวจะไปแกปญหาใหพี่นองประชาชนไดยังไง  ฝนตกลงมาทีไรนําไหล
นองลงมาทุกทีตรงหนาหองประชุมสภาเทศบาลตรงน้ีเองนะครับ  เรื่องที่  ๒  การแกไข
ปญหาใหพี่นองชุมชนสุมนามัย ซอย  ๓  เรื่องของไฟฟา  กองชางไดเคยไปสํารวจเมื่อ
ประมาณ  ๒  เดือนที่แลวจนถึงวันน้ียังไมไดรับการแกไขเลยนะครับ  จึงอยากฝากทาน
ประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหารชวยแกไขใหเรงดวนดวย  เพราะไดรับความ
เดือดรอนมาก อีกเรื่องหน่ึงพี่นองชุมชนแสงทองประชาสรรค  ฝากขอบคุณคณะผูบริหารที่ได
กอสรางทอระบายนํ้าใหนะครับ  ขอขอบคุณมากครับ 

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานฉลอง   คําตา  สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอเชิญทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  
ขอเชิญครับ 

 



นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล                 
รองประธานสภาเทศบาล ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ครับทานประธานสภา 

เทศบาลที่เคารพครับเมื่อซักครูทานบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาล  อภิปราย
คลายๆวาตําหนิสมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑  ดวยคําไมสุภาพ ผมอยากใหถอนคําพูดดวย 
นะครับ   
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ครับตรงน้ีทานบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาล  ไดถอนคําพูดแลวนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายนิวัฒน  ปลั่งศิริ  ครับขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาลครับ                     
รองประธานสภาเทศบาล  
 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ   ขอขอบคุณทานนิวัฒน   ปลั่งศิริ  รองประธานสภาเทศบาลนะครับ  มีสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมจะขอใหคณะผูบริหารตอบขอซักถาม
ทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  ขอเชิญทานประเสริฐ  พงษธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี
เชิญครับ 

 

 

 

 
 

นายประเสริฐ  พงษธีรมิตร  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

รองนายกเทศมนตรี ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน ขอขอบคุณเพือ่นสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดอภิปราย      
นะครับ  ในสวนของทานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ไดอภิปรายเรื่องของถังขยะ 

 แตก  ซอยประปา  ๑  หลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลแลวผมจะใหกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมออกไปดําเนินการให  เรื่องของชุมชนศรีหมอนพัฒนา  เรื่องของทอระบายนํ้า
ตอนน้ีกองชางไดทําไปดูดโคลนทอระบายนํ้าตรงถนนสายหลกัแลว  พอดูดเสร็จแลวก็จะไดไป
ขุดลอกในสวนของคลองนะครับ  สวนเรื่องของทานชานล  ธนระพีโชติ   สมาชิกสภาเทศบาล
ในสวนของตลาดสดรองนํ้าของสุขาตอนน้ีผูรับเหมาไดดําเนินการเรียบรอยแลว  แตตอนน้ีไมรู
ทํางานกันแบบไหนในสวนที่ไดคุยกันจะทําเปนบล็อกสําเร็จรูปแลวถึงจะนําเขาไปวาง  ตอนน้ี
เราไดเขาไปทําความเขาใจกับพี่นองที่ทําการคาขายแลวนะครับ  ในสวนของการกอสราง
หองนํ้า  จริงๆแลวผมอยากใหคนที่อยูในตลาดเลยเปนผูกอสรางนะครับเพราะจะเขาใจปญหา
ไดดีกวาผูรับเหมาภายนอกนะครับ  ในสวนของทานนิวัฒน  ปลั่งศิริ  รองประธานสภา
เทศบาล  เรื่องของการถานโอนสถานีขนสงอําเภอบานไผ  เมื่อวันกอนผมไดคุยกับทานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอยูนะครับ  เพราะทานจะหมดวาระการดํารงตําแหนงสิ้นปน้ี เราก ็      
จะติดตามและดําเนินการในสวนที่เหลือตอไปนะครับ  สวนเรื่องที่ทานประธานเครือขายทาน
ชวดล  ศุภรัตนชาติ  ไดนําเอกสารความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในชุมชน           
คลองชลประทานมาเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเด๋ียวผมจะพิจารณาดูใหอีกครั้งนะครับ  
สวนเรื่องของทานกําพล ขันธขวา  สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องของศูนย  CPU  ตอนน้ีไดคุยกับ
ทานปลัดเทศบาลแลว  งบลงทุนในปน้ีนอยมากแตคิดวาคงจะใชเงินในสวนจายขาดเงินสะสม
เอามาทําให  เรื่องของทานสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  ถนนโรงเรียน
ประเสริฐแกวอุทิศ  ผมดูแลวปรากฏวาเขาเอาไปใสไวในงบประมาณป  ๒๕๕๕-๒๕๕๖ อยูใน
แผนพัฒนา  ๓  ปเรามีอยูนะครับ  แตยังไงงบประมาณหนาถามีเงินเหลือจาย  ครั้งหนาผาน
สภาเทศบาลเราอาจจะขอจายขาดเงินสะสมมาทําการกอสรางก็ไดนะครับ   สําหรับถนนหนา



วัดปาชัยวารินทร  ผูอํานวยการกองชางใหเจาหนาที่ออกไปดูและหาทางแกไขดวยวาจะทํา
อยางไร  แตในเบื้องตนผมและเจาหนาที่กองชางไดไปช้ีแจงใหคณะกรรมการวัดและ        
ทานเจาอาวาสไดรับทราบแลววาปญหาคืออะไรและจะตองแกไขอยางไรนะครับ  สวนเรื่อง
ของอาคารในสวนที่ย่ืนออกมาเช่ือมระหวางกองการศึกษาและหองคณะผูบริหาร  ในสวนน้ี
ทานฉลอง  คําตา  สมาชิกสภาเทศบาล  ไดมาปรึกษาหารือกับผมแลว  จึงสรุปไดวาตองเปน
งบประมาณหนาเราจะมาคุยกับเจาหนาที่กองชางหาทางแกไขอีกครั้ง เพราะปญหาตอนน้ี
เปนเพราะอาคารราวนะครับ  เรื่องของไฟฟาชุมชนสุมนามัย  ซอย  ๓  เด๋ียวผมจะตามเรื่องน้ี
ใหอีกครัง้นะครับ  เรื่องของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ทานนพรุจ  เอนลุน  สมาชิกสภาเทศบาล 
ผมจะใหรองนายกเทศมนตรี ทานอาทิตย  ฉัตรชัยพลรัตน  เปนผูช้ีแจงนะครับ  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ  ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรี  ทานประเสริฐ พงษธีรมิตร ที่ไดตอบขอซักถาม  

ประธานสภาเทศบาล ของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  และขอเชิญทานอาทิตย  ฉัตรชัยพลรัตน                  
รองนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงขอซักถามทานสมาชิกสภาเทศบาลดวยครับ  เชิญครับ  

   

 

 

 

 

 

 

 

นายอาทิตย  ฉัตรชัยพลรัตน เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ทานประธาน 

รองนายกเทศมนตรี ชุมชนและผูรวมสังเกตการณทุกทาน  ผมขออนุญาตตอบขอซักถามของทานนพรุจ  เอนลุน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  บานเกิ้ง  จริงๆแลวตอนน้ีเราได
ดําเนินการอยู  ๒  สวน  สวนที่  ๑.  เรื่องของที่ดิน  ตรงไหนจะเปนที่ที่เหมาะสม  สวนที่  ๒. 
เปนสวนที่สําคัญคือสวนของตัวอาคาร  ตอนน้ีเราพยายามจะไมใชงบของทางเทศบาล  และ
ตอนน้ีเราไดทําหนังสือเขาไปที่กรม  สวนรูปแบบกจ็ะคลายๆกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒            
นะครับ  เราไดขอไปหลายรอบแลวและคิดวาคงจะอนุมัติมา  และถาอนุมัติมาก็คงไมอยาก
สําหรับเรื่องของที่ดินและกจ็ะไดทําการกอสรางไปพรอมๆกัน  และผมขอเพิ่มเติมขอแจง       
ขาวดีสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลของเรา  แตเปนขาวดีที่ยังไมเปนทางการ แตทราบ
มาแลววาตลอด  ๑๐  ปที่ผานมา  เรามีการต้ังคําถามเรื่องของคุณภาพของมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผมาโดยตลอดจากพี่นองประชาชนแตที่
ผานมาก็ยังไมเปนที่ชัดเจนวาโรงเรียนของเรามีคุณภาพจริงหรือไม  แตเมื่อ  ๒  สัปดาหที่ผาน
มามีสํานักงานรับรองมาตรฐานที่เราเรียกวา  สมส.  ไดเขามาตรวจเราเปนครั้งที่  ๒  และใช
เวลาตรวจถึง  ๓  วัน  ผลตรวจออกมาก็คือโรงเรียนเทศบาล  ๑  ของเราผานเกณฑมาตรฐาน
อยางไมเปนทางการ  และจะมีการแจงเปนลายลักษณอักษรมาอีกครั้งนะครับ  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ขอขอบคุณทานรองนากเทศมนตรี  ที่ไดตอบขอซักถามของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  และขอแสดงความดีใจกับทานรองนายกเทศมนตรี  ทานอาทิตย  ฉัตรชัยพลรัตน  ที่ตอนน้ีได

เปน  ดร.อาทิตย  ฉัตรชัยพลรัตน  แลวนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายอีก
หรือไมครับ  ถาไมมี  วันน้ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดประชุมครบตามระเบียบวาระ
การประชุมเรียบรอยแลว รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๕  ที่ผาน
วาระรับหลักการไปดวยดีครั้งน้ี ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทองถ่ิน
ของเราใหเจริญกาวหนา ผมขอขอบคุณทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล          
ผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  และผูเขารวมสังเกตการณทุกทาน  ที่ได
เขามาประชุมโดยพรอมเพียงกันในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจําป  
๒๕๕๔  และโอกาสน้ีผมขอปดประชุมสภาเทศบาลครับ   



เลิกประชุม     ปดเวลา   ๑๒.๓๐ น  
 

 

             (ลงช่ือ)                     ผูจดรายงานการประชุม 

                                                         (นายอาทิตย  พิทักษเผาสกุล) 

                         พนักงานจางทั่วไป 

 
 
  

                                              (ลงช่ือ)  จ.อ.             ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                ( กมล  สงวนญาติ ) 

                      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 
 
 

                                              (ลงช่ือ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นางสาวดารารัตน   ชาตะวราหะ) 

                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 
 
   

                                             (ลงช่ือ)                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                          (นางชยาภรณ  ศิลาออน) 

                            ปลัดเทศบาล 
 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดตรวจรายงานการประชุมน้ีแลว 
 

เมื่อวันที่            เดือน    กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

(ลงช่ือ)            กรรมการ   (ลงช่ือ)           กรรมการ 

           (นางพัชรา   ศิริศักด์ิกมล)                          ( นายพิริน   ตุละรัต ) 

 

 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ   (ลงช่ือ)        กรรมการ 

          (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)      ( นางจงจิต   แซเหีย ) 

 

 

(ลงช่ือ)               กรรมการ      (ลงช่ือ)          กรรมการ 

           ( นายประเสริฐ  เอราวัน )       ( นายฉลอง  คําตา ) 

 



 

(ลงช่ือ)               กรรมการ 

         ( นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ )  
    

สภาแหงน้ีรับรองรายงานการประชุมน้ี 
 

เมื่อวันที่            เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 
 

( นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


