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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2555 
วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.2555  เวลา 10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
..................................................... 

ผู้มาประชุม 
1. นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ  
4. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ  
5. นายมนัส    นิ่มมงคล  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ 
6. ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ  
7. นายชาญชัย อมรเดชสุริยา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ 
8. นายสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ ศรีอํุน สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายคําพันธ์ สีดอนซ๎าย สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายกําพล ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายประเสริฐ เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายนพรุจ เอํนลุน  สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นางจงจิต แซํเหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายประสิทธ์ิ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาเทศบาล 
24. นางชยาภรณ์ ศิลาอํอน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
1. นายนพดล โฆษิตวัฒนาพานิชย์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ  
2. นายพรพรหม จันทร์เจริญ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอุเทน  พลขันธ์ ผ๎ูทรงคุณวุฒิเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  
2.  นายสุภัทร ปวีณาภรณ์ ประธานผ๎ูสูงอายุเทศบาลเมืองบ๎านไผํ     
3.  นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชุมชนศาลเจ๎า 
4.  นางเพลิน ภูแลํนก่ี  ประธานชุมชนพระธรรมสาร 
5.  นางสมศรี   จ๎อยสอดดง ประธานชุมชนซอยยิ่งยง 
6.  นายมาลัย ปาปะสิม ประธานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
7.  นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชุมชนตลาดสด   ๑,๒,๓ 
8.  นางพิสมัย ลามพัตร คณะกรรมการชุมชนยิ่งยง  
9.  นางอรัญญา สีอํอน คณะกรรมการชุมชน  
10.  นายนรินทร์ พิกุลศรี ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์ 
11.  นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค์พัฒนา 
12.  นางงามศิลป์ สละ ประธานชุมชนโนนสะอาด  
13.  นางสุมาลี แถสูงเนิน ประธานชุมชนโนนสวําง 
14.  นายทองขันธ์ มุํงเกิด ประธานชุมชนขนมจีน ๒๐๐๐ 
15.  นางถวิล กระพี้สัตย์ ประธานชุมชนกกแดง 
16.  นายสุรชัย ศิริรัชกิจ ประธานชุมชนศรีหมอนพัฒนา  
17.  นายถาวร ศรีสุข ประธานชุมชนโพธ์ิสวรรค์  
18.  นางละมุล นิสยันต์ ประธานชุมชนหนองลุมพุก  
19.  นายสมชาย ช่ืนบาน ประธานชุมชนสุมนามัย  
20.  นายวิรัตดา เช้ือบัณฑิต ประธานชุมชนบ๎านไผํเกํา  
21.  ดาบตํารวจบัวลี นันกาสี ประธานชุมชนประปา 1,2,3  
22.  นายนพดล  พลภูเขียว ประธานชุมชนหมูํส่ีพัฒนา  
23.  นายทองสุข เหงําศรี ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค์  
24.  นายจํานงค์ โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโนนสวรรค์  
25.  นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนเจ๎าเงาะสัมพันธ์  
26.  นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล 
27.  นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล  
28.  นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผ๎ูอํานวยการกองชําง  
29.  นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผ๎ูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม  
30.  นางวาสนา พิทักษ์ ผ๎ูอํานวยการกองคลัง 
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31.  นางศิริวรรณ ปักษี ผ๎ูอํานวยการกองการศึกษา  
32.  นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ๎านไผํ  
33.  นางจิตโศภิน เคนจันทึก ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  
34.  นายศรีสุนทร นามสวําง ผ๎ูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  
35. นางสุภาภรณ์ คําภูเงิน หัวหน๎าฝุายอํานวยการ  
36.  นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง  
37.  นายศักดิ์สิทธ์ิ ปิ่นคํา หัวหน๎าฝุายการโยธา  
38.  นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงํา หัวหน๎าฝุายปูองกันและรักษาความสงบ  
39.  นางสาวเยาวภา โกศัลวัฒน์ หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป  
40.  นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน๎าฝุายบริการสาธารณสุข  
41.  นายจีรศักด์ แกํนดูํ หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา  
42.  นางวารุณี ลาดมะโลง หัวหน๎าฝุายบริหารสาธารณสุข  
43.  นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน๎าฝุายสังคมสงเคราะห์  
44.  จ.อ.กมล  สงวนญาติ หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป  
45.  นางสุกัญญา มาตย์วังแสง  หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป  
46.  นายมาโนชช ธาดาจิตติกร วิศวกรโยธา   
47.  นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน๎างานพัสดุ  
48.  นางภัทรา สุปัตคํา หัวหน๎างานธุรการ  
49.  นายชาญชัย ทิทํา นักวิชาการศึกษา  
50.  นายอาทิตย์ ประวันโน บุคลากร  
51.  นายธนายุทธ โคตรบรรเทา เจ๎าหน๎าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  
52.  นางสาวธนัชพร เขนโยธา พนักงานการบัญชีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  
53.  นางนิตยา จันทร์ศรี เจ๎าหน๎าท่ีวิเคราะห์ฯ  
54.  นางสาวพัชรียา เพียยุระ เจ๎าพนักงานธุรการ 
55.  นายประดิษฐ์ ไสยาสน์ เจ๎าพนักงานธุรการ  
56.  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท เจ๎าหน๎าท่ี บริหารงานท่ัวไป 
57.  นางสาวยุวนิต เพิ่มยินดี นักวิชาการศึกษา  
58.  นายประยุทธ์ ชัยพัฒนเวช นักวิชาการศึกษา  
59.  นายจันทร์ ฤทธ์ิคํา ลูกจ๎างประจํา  
60.  นางประนอม ภิรมย์กิจ ลูกจ๎างประจํา  
61.  นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช เจ๎าพนักงานธุรการ  
62.  น.ส.วรรณภา วงษ์จันลา ผ๎ูชํวยเจ๎าหน๎าท่ีธุรการ  
63.  นางนุชรา โนนเปือย พนักงานจ๎างตามภารกิจ  
64.  นายธนเดช ศิวพุฒิพร พนักงานจ๎างตามภารกิจ  
65.  นายอาทิตย์   จันทร์หนองแวง พนักงานจ๎างท่ัวไป  
66.  นายบุญสนอง อนุชน พนักงานจ๎างท่ัวไป  
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67.  นายโกศล สุดโต พนักงานจ๎างท่ัวไป  
 
  เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล         
   จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล๎วกลําวเปิดประชุม   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ในนามสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํขอต๎อนรับ   ทํานนายอําเภอบ๎านไผํ   ทํานสุรชัย  
ประธานสภาเทศบาล  วัฒนาอุดมชัย  ทํานสุภัทร  ปวีณาภรณ์  ประธานผ๎ูสูงอายุเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ใครํขอ เชิญ
 ทํานนายอําเภอบ๎านไผํพบปะผ๎ูเข๎ารํวมประชุมในสภาเทศบาลแหํงนี้ด๎วยครับ  ขอเชิญครับ  
 

นายสุรชัย  วัฒนาอุดมชัย   เรียนทํานประธานสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  คณะผ๎ูบริหาร ทํานสมาชิกสภาเทศบาล 
นายอ าเภอบ้านไผ่  ผ๎ูทรงเกียรติ  และผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกทําน  ต๎องขอขอบคุณทํานนายกเทศมนตรี  และ 
 คณะผ๎ูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทํานท่ีให๎ความรํวมมือในการทํางานกับทาง
 อําเภอบ๎านไผํเป็นอยํางดี  เพราะเรามีการประชุมกรอ. ทุกเดือน  แตํต๎องยอมรับวําตอนนี้
 งานของกรอ.  เน๎นหนักภายในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนาเป็นตัวอยํางนะครับ  สํวนเรื่องอ่ืนๆ
 เราคงต๎องรํวมมือรํวมใจกันอีกหลายเรื่อง  วันนี้ผมทราบวํามีการพิจารณางบประมาณอยาก
 ฝากคณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาล  ชํวยดูซักนิดหนึ่งเพราะเป็นปีสุดท๎ายจะครบ
 วาระแล๎ว  ต๎องจัดให๎มีการเลือกตั้งใหมํ  เราคงจะต๎องเน๎นหนักหลายเรื่อง  ไมํวําจะเป็นการ
 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การจัดหาครุภัณฑ์ตํางๆ หรือการให๎ความรู๎รํวมกับวิทยาลัยบัณฑิต
 เอเชีย และการทัศนศึกษาดูงานตํางๆ ผมจึงฝากไว๎วําปีหน๎าถ๎าเทศบาลจะไปดูงานท่ีไหนให๎  
 คิดไว๎เลยวําจะไปไหน  อําเภอยินดีจะรํวมมือด๎วยนะครับรํวมกับเทศบาลตําบลในเมืองและ
 องค์การบริหารสํวนตําบลตํางๆ  ในอําเภอบ๎านไผํของเรา  เพราะเราต๎องทํางานรํวมกัน  
 โดยเฉพาะเรื่องของการกําจัดขยะเป็นต๎นนะครับ เพราะตอนนี้บํอเก็บขยะของเราจะเต็มแล๎ว  
 เราต๎องหาวิธีแกไขรํวมกัน ในสํวนของผมก็คงมีเรื่องอยากจะฝากไว๎แคํนี้กํอนนะครับ   
 ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ในนามสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํขอขอบคุณทํานสุรชัย  วัฒนาอุดมชัย  นายอําเภอ  
ประธานสภาเทศบาล บ๎านไผํ  ขอขอบคุณครับ  ตํอไปผมจะขอเข๎าสํูระเบียบวาระการประชุมนะครับ          
                                สวัสดีครับทํานนายกเทศมนตรี  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธานชุมชน 
                                ทุกชุมชน  ทํานผ๎ูมีเกียรติทุกทําน วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ   
 สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ประจําปี  2555  ขณะนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล๎ว  ตํอไปใครํ
 ขอเชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาลอํานประกาศสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํขอเชิญครับ 
 

นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน     ประกาศเทศบาลเมืองบ๎านไผํ 
เลขานุการสภาเทศบาล       เรื่อง  การเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําปี  2555  ตามมต ิ
 ท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ   เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  สมัยสามัญ  
 สมัยแรก  ประจําปี 2555  เมื่อวันท่ี  27  มกราคม  2555  ได๎มีมติกําหนดให๎เปิดประชุม
 สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป ี 2555 ตั้งแตํวันท่ี  1  สิงหาคม  2555 
 เป็นต๎นไป  นั้น   
    เพื่อปฏิบัติให๎เป็นไปตามความนัยมาตรา  24  แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล               
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     พ.ศ.2496  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25 วรรคแรก แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล 

  พ.ศ.  2496  แก๎ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 จึงประกาศ
  เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําปี 2555 ตั้งแตํวันท่ี  1  
  สิงหาคม  2555  เป็นต๎นไป  มีกําหนดไมํเกิน  30  วัน 
                         จงึประกาศให๎ทราบโดยท่ัวกัน  
     ประกาศ   ณ   วันท่ี   30  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  

                         (ลงช่ือ)     จิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ 
                                    (นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์) 

                                                                              ประธานสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ 
 
 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ท่ีจบไปแล๎วนั้นเป็นประกาศเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ๎านไผํ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี  2555  นะครับ  ตํอไปผมจะดําเนินตาม
 ระเบียบการประชุม  นะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  1     เร่ือง  ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ๎งให๎ทราบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล           1.  เทศบาลเมืองบ๎านไผํ  ได๎มีการประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 

 (พุทธศักราช  2556 – 2560) ประกาศ  ณ วันท่ี  29  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  
 2555  และประกาศให๎ใช๎แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พุทธศักราช 2556 – 2558)  
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช  2555  ซ่ึงทางกองวิชาการและ
 แผนงานได๎สํงเอกสารให๎ทํานได๎รับทราบแล๎ว  จึงประกาศให๎ทราบโดยท่ัวกัน 

   2.  การดําเนินงานตามนโยบายของคณะผ๎ูบริหารเทศบาลในกา รขยายช้ันเรียนระดับ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง  มัธยมศึกษาปีท่ี 6)  โรงเรียนเทศบาลบ๎านไผํ  
 ขอเรียนเชิญทําน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  รองนายกเทศมนตรี ขอเชิญครับ 
 

ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ   ทํานประธาน 
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชน ทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน   ตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  
 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  กําหนดให๎เทศบาล 
 ดําเนินการให๎ได๎มาตรฐานในทุกระบบ  และสํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ 
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 โรงเรียนในเขตเทศบาล  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 แก๎ไข
 เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
 อํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  กําหนดให๎การจัดการศึกษาเป็น
 อํานาจหน๎าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น  
 และโดยท่ีเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  ได๎จัดการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน  ตั้งแตํระดับกํอนวัย
 เรียน จํานวน  3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา
 ตอนต๎น  ท่ีโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ  โรงเรียนเทศบาลบ๎านไผํ  โดยได๎เปิดการ
 เรียนการสอนมาตั้งแตํปีการศึกษา  2547  ปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  
 จํานวน  157 คน  ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด
 เทศบาลเมืองบ๎านไผํ  ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเป็นการสํงเสริมการศึกษา
 แกํนักเรียนให๎มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาอยํางมีคุณภาพ  คณะผ๎ูบริหารเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  
 พิจารณาแล๎ว  เห็นควรให๎มีการขยายช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)            
  ในโรงเรียนเทศบาลบ๎านไผํ โดยจะเริ่มเตรียมความพร๎อมในด๎านสถานท่ี บุคลากร  ตลอดจน
 อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน  ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เป็นต๎นไป  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลทราบหลักการในการขยายช้ันเรียนระดับ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)  โรงเรียนเทศบาลบ๎านไผํ  ตามนโยบายของคณะผ๎ูบริหาร
 เทศบาลตํอไป 

       (ลงช่ือ)     ลิขิต   กสิกิจวรกุล 
                                    (นายลิขิต   กสิกิจวรกุล) 

                                                                           นายกเทศมนตรเีมืองบ๎านไผํ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
  - สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3   ประจ าปี  2555  เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน 2555    
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ผมขอให๎สมาชิกสภาเทศบาลได๎ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ   
ประธานสภาเทศบาล         ซ่ึงรายงานการประชุมได๎สํงให๎ทํานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทํานกํอนลํวงหน๎านี้แล๎วนะครับ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะขอแก๎ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาลหรือ             
 ไมํครับ  ถ๎าไมํมี ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
 ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3   ประจําปี  2555  เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  
 2555  กรุณายกมือขึ้นครับ   
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มติท่ีประชุม       เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  3      เร่ือง  ญัตติท่ี  8 /2555 เร่ือง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  งบประมาณ   พ.ศ.2556  (กองวิชาการและแผนงาน)  
                                            - วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ  ทํานลิขิต กสิกิจวรกุล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล                 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
นายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ 
 

         เรื่อง  ญตัติขอรับความเห็นชอบรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาํย  ประจําป ี
  งบประมาณ  พ.ศ.  2556   
  ข๎าพเจ๎าขอเสนอรํางเทศบัญญัติ  เทศบาลเมืองบ๎านไผํ  เรื่อง  งบประมาณรายจําย
 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอตํอท่ีประชุมสภาเทศบาล
 เมืองบ๎านไผํ  ในสมัยประชุมนี้  ซ่ึงได๎จัดทําคําแถลงงบประมาณประกอบรํางงบประมาณ
 รายจํายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ตลอดจนหลักการและเหตุผลแนวนโยบายการ
 ดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  มาด๎วยแล๎ว  และขอแถลงให๎ทํานประธานสภา
 เทศบาล  และทํานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทํานได๎รับทราบถึงสถานะตลอดจนหลักการ
 และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ตํอไปนี้ 
   1.  สถานะการคลัง 
     ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555  จํานวน    
 45,769,641.44  บาท (ส่ีสิบห๎าล๎านเจ็ดแสนหกหมื่นเก๎าพันหกร๎อยส่ีสิบเอ็ดบาทส่ีสิบ           
 ส่ีสตางค์)  สามารถนํามาใช๎ได ๎ จํานวน  13,458,176.98  บาท  (สิบสามล๎านส่ีแสน            
 ห๎าหมื่นแปดพันหนึ่งร๎อยเจ็ดสิบหกบาทเก๎าสิบแปดสตางค์) และสะสมไว๎ท่ีกองทุนสํงเสริม
 กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  อีกจํานวน  21,674,716.55 บาท (ยี่สิบเอ็ดล๎านหกแสนเจ็ดหมื่น
 ส่ีพันเจ็ดร๎อยสิบหกบาทห๎าสิบห๎าสตางค์) ทําให๎สถานะการคลังมั่นคงพอสมควร   
 

       2.  การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน  
     ในปีงบประมาณท่ีผํานมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยูํในสภาวะท่ียังไมํดีขึ้น  
 ภาพรวมระบบเศรษฐกิจยังอยูํในสภาวะผันผวนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  แตํเทศบาล
 สามารถดําเนินกิจการตามท่ีได๎ตั้งงบประมาณรายจํายได ๎
 
 
 
 
 

  1. รายรับ ปีงบประมาณ 2556  ประมาณการไว้ 141,002,000 บาท  
           (หน่ึงร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองพันบาทถ้วน)  แยกเป็น  

   1. หมวดภาษีอากร(รายได๎ท่ีจัดเก็บเอง)         ยอดรวม   7,300,000.- บาท 
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                (เจ็ดล๎านสามแสนบาทถ๎วน) 
   2  หมวดคําธรรมเนียมคําปรับและใบอนุญาต  ยอดรวม   3,025,000.- บาท 
                 (สามล๎านสองหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
   3. หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน          ยอดรวม   1,350,000.- บาท 
                (หนึ่งล๎านสามแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
   4.หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์  ยอดรวม 1,100,000.-บาท  
                    (หนึ่งล๎านหนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
   5. หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด            ยอดรวม   1,225,000.- บาท 
                (หนึ่งล๎านสองแสนสองหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
   6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล๎วแบํงให๎  อปท.   ยอดรวม   79,000,000.- บาท   

             ( เจ็ดสิบเก๎าล๎านบาทถ๎วน) 
   7. หมวดเงินอุดหนุนรายได๎ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให๎  อปท.ยอดรวม   48,002,000.- บาท   

                  (ส่ีสิบแปดล๎านสองพันบาทถ๎วน) 
 

   2.   รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ประมาณการไว้ 141,002,000.- บาท    
        (หน่ึงร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองพันบาทถ้วน)  แยกเป็น  

   2.1 รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน ปรากฏตามภารกิจของเทศบาล 4  ด้าน 
                           1.  ด๎านบริหารทั่วไป                            ยอดรวม    35,360,800.- บาท  
                  (สามสิบห๎าล๎านสามแสนหกหมื่นแปดร๎อยบาทถ๎วน) 
 
                          2.  ด๎านบริการชุมชนและสังคม           ยอดรวม    84,404,568.- บาท  
               (แปดสิบส่ีล๎านส่ีแสนส่ีพันห๎าร๎อยหกสิบแปดบาทถ๎วน) 
                           3.  ด๎านเศรษฐกิจ                                  ยอดรวม     4, 609,932.- บาท 
                (ส่ีล๎านหกแสนเก๎าพันเก๎าร๎อยสามสิบสองบาทถ๎วน) 
                           4.  ด๎านดําเนินงานอ่ืน                       ยอดรวม    16,626,700.- บาท  
                (สิบหกล๎านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) 
   2.2  รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  ดังน้ี  
   1.  รายจํายงบกลาง    ยอดรวม    16,626,700.- บาท  
                 (สิบหกล๎านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) 
   2.  หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจํา  ยอดรวม    45,242,500.- บาท  
               (ส่ีสิบห๎าล๎านสองแสนส่ีหมื่นสองพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
   3.  หมวดคําจ๎างช่ัวคราว(ตามภารกิจ+ท่ัวไป)  ยอดรวม     8,676,200.- บาท  
                   (แปดล๎านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร๎อยบาทถ๎วน) 
   4.  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ  ยอดรวม    52,464,400.- บาท  
                   (ห๎าสิบสองล๎านส่ีแสนหกหมื่นส่ีพันส่ีร๎อยบาทถ๎วน) 
   5.  หมวดคําสาธารณูปโภค   ยอดรวม     2,546,000.- บาท  
              (สองล๎านห๎าแสนส่ีหมื่นหกพันบาทถ๎วน) 
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   6.  หมวดเงินอุดหนุน    ยอดรวม     7,130,800.- บาท  
              (เจ็ดล๎านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร๎อยบาทถ๎วน) 
   7.  หมวดรายจํายอ่ืน    ยอดรวม         10,000.- บาท 
                (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) 
   8.  หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง   ยอดรวม    8,307,400.- บาท  
                (แปดล๎านสามแสนเจ็ดพันพันส่ีร๎อยบาทถ๎วน) 
       รวมท้ังสิ้น      141,002,000.-บาท  
 

3.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   
3.1  ด้านรายรับ  ประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล  รวมท้ังสิ้น      

          13,900,500.- บาท  (สิบสามล้านเก้าแสนห้าร้อยบาทถ้วน)  แยกเป็น  
   1. หมวดรายได๎              ยอดรวม     8,820,500.- บาท  

              (แปดล๎านแปดแสนสองหมื่นห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
   2. หมวดเงินได๎อ่ืน         ยอดรวม     5,080,000.- บาท
                 (ห๎าล๎านแปดหมื่นบาทถ๎วน) 
 

      3.2  ด้านรายจ่าย  ประมาณการรายจ่าย  รวมท้ังสิ้น  11,381,600.- บาท    
       (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบาทถ้วน)  แยกเป็น  
   1.  รายจํายงบกลาง    ยอดรวม     4,257,600.- บาท  
       (ส่ีล๎านสองแสนห๎าหมื่นเจ็ดพันหกร๎อยบาทถ๎วน) 
   2.  หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจํา  ยอดรวม     1,080,000.- บาท  
               (หนึ่งล๎านแปดหมื่นบาทถ๎วน) 
   3.  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ  ยอดรวม        825,000.- บาท 
                 (แปดแสนสองหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
   4.  หมวดคําสาธารณูปโภค   ยอดรวม         64,000.- บาท 
                     (หกหมื่นส่ีพันบาทถ๎วน) 
   5.  หมวดรายจํายอ่ืน    ยอดรวม     5,125,000.- บาท  
                  (ห๎าล๎านหนึ่งแสนสองหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
   6.  หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง   ยอดรวม         30,000.- บาท 
              (สามหมื่นบาทถ๎วน) 
  4.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติ  
       ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  พ.ศ.2542  คิดเป็นร้อยละ  32.19  
  5.  รายจ่ายท่ีองค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร  ปีงบประมาณ  2556   
       มท้ัีงหมด  221  โครงการ   
    จึงเสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี  พ.ศ.2556   
   เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  พิจารณาเห็นชอบตํอไป 
                                                                    (ลงช่ือ)     ลิขิต  กสิกิจวรกุล   
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                   (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล )  
                นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ทํานนายกเทศมนตรีได๎แถลงหลักการและแนวนโยบายของรํางเทศบัญญัติ               
ประธานสภาเทศบาล          งบประมาณรายจําย  ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช  2556 ตํอสภาเทศบาลแล๎ว  
  โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช 2556 เทศบาลเมืองบ๎านไผํตั้งงบประมาณรายจําย
  ท้ังส้ิน 152,383,600  บา ท  (หนึ่งร๎อยห๎าสิบสองล๎านสามแสนแปดหมื่นสามพัน          
  หกร๎อยบาทถ๎วน) และเนื่องจากรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย แบํงเป็น  4  สํวน   

จํานวน  133  หน๎า  ซ่ึงแตํละสํวนจะมีความสําคัญและมีรายละเอียดท่ีสภาเทศบาล
จะต๎องพิจารณาอยํางละเอียด รอบคอบ  ผมขอให๎สมาชิกสภาเทศบาลได๎พิจารณาและ
อภิปรายเป็นสํวน ๆ  เพื่อให๎คณะผ๎ูบริหารได๎ช้ีแจงในรายละเอียดได๎อยํางชัดเจน        
มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดเห็นเป็นอยํางอ่ืนหรือไมํครับ ขอเชิญทํานสํงศักดิ ์        
เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาล          
สมาชิกสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกียรติประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน ผมเห็นด๎วยกับทําน 
 ประธานสภาเทศบาล  ในการพิจารณารํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายเป็นสํวน ๆ  
 เพื่อให๎เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได๎อภิปรายการใช๎จํายงบประมาณในการพัฒนา
 ท๎องถิ่นของเราได๎อยํางละเอียด  รอบคอบ  และเกิดความคุ๎มคําในการใช๎จํายเงินของ
 เทศบาล โดยขอให๎อภิปรายซักถาม  สํวนท่ี 1 จบ  ก็ให๎ผ๎ูบริหารตอบ  สํวนท่ี 2 , 3 
 และ 4  ก็ใช๎แบบเดียวกัน  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   มี สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดเห็นชอบกับคําเสนอของทํานสํงศักดิ์                 
ประธานสภาเทศบาล             เกียรติปกรณ์  ขอให๎ยกมือด๎วยครับ  สมาชิกยกมือรับรองถูกต๎อง  ครับเมื่อสมาชิกสภา
  เทศบาล เห็นด๎วยกับคําเสนอของทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์ในการอภิปรายรําง            
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช  2556  ในวาระท่ี 1 
  ขั้นรับหลักการ โดยพิจารณาเป็นสํวน ๆ  ผมขอเริ่มตั้งแตํสํวนท่ี 1  คําแถลงประกอบ
  งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช  2556  หน๎า 1-1 ถึง หน๎า  1-13  
  ประกอบด๎วย 

-  สถานะการคลังของเทศบาล 

- การบริหารงบประมาณในปีท่ีผํานมาและปีปัจจุบัน   
  การประมาณการรายรับ  รายจํายจําแนกตามแผนงานรายจํายตาม  หมวดรายจําย
  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินก๎ู  เงินจํายขาดสะสม  ในชํวง  3  ปีท่ี  ลํวงมา  
  รายจํายเฉพาะการของสถานธนานุบาลเทศบาล  คําใช๎จํายในการบริหารงานบุคคล  
  และรายจํายท่ีองค์กรใช๎จํายในการพัฒนาองค์กร  รวม  13 หน๎า  มีสมาชิกสภา 
  เทศบาล ทํานใดจะอภิปราย   ขอเชิญทํานประเสริฐ   เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เขต  2  ขอเชิญ ครับ 
 

นายประเสริฐ  เอราวัน เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาล          
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สมาชิกสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกียรติประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  ในหน๎า  1-7  ผมขอตั้ง
 ข๎อสังเกตในสํวนของ เงินอุดหนุนชมรมข๎าราชการบําเหน็จบํานาญอําเภอบ๎านไผํ           
 เมื่อปีท่ีผํานมานั้นเราตั้งไว๎  30,000.-บาท  แตํปีนี้เราตั้งไว๎  50,000.-บาท  ตั้งเกินกวํา
 ปีท่ีผํานมาท้ังๆท่ีงบประมาณของเรามีจํานวนจํากัดจึงอยากทราบวําทําไมเราถึงต๎องไป
 เพิ่มคําใช๎จํายในสํวนนั้น  ตํอไปหน๎าท่ี  1-9  ข๎อท่ี  87   เงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแกํน  ปีงบประมาณ  2555  ผํานมาเราตั้งไว๎  100,000.-บาท              
 แตํปีงบประมาณ  2556  เราตั้งไว๎  300,000.-บาท  เพราะฉะนั้น  2 ข๎อนี้ผมจึงอยาก
 ทราบสาเหตุในการตั้งงบประมาณเพิ่มวําเป็นเพราะอะไร  ขอบคุณครับ  
 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาล เขต  2  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีก
 หรือไมํครับขอเชิญทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเชิญครับ  
 
 
 

นายส่งศักด์ิ   เกียรติปกรณ์   เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาล          
สมาชิกสภาเทศบาล  ผ๎ูทรงเกียรติประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  กํอนท่ีผมจะอภิปรายผมอยากจะ
   ฝากเรื่องของการสํงเอกสารเก่ียวกับงบประมาณ  ผมรู๎สึกวําสํงช๎าไปเพราะมีหลายโครงการ   
   เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลอาจจะไมํมีเวลาดูได๎ละเอียด  เพราะตัวเลขเยอะโครงการก็เยอะ   
   ฉะนั้นคราวตํอไปอยากฝากเจ๎าหน๎าท่ีให๎สํงเอกสารให๎เร็วกวํานี้หนํอยนะครับ  ผมขอให๎เพื่อน  
   สมาชิกสภาเทศบาลไปดูท่ีหน๎า 1-7  โครงการจ๎างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและ 
   รักษาความปลอดภัยฯ  งบประมาณตั้งไว๎  427,200.-บาท  งบนี้ตั้งไว๎แล๎วและผมได๎ไปด ู
   แผนพัฒนา  3  ปี  ตัวเลขเกิดการผิดพลาดนะครับเก่ียวกับ โครงการจ๎างเหมาเอกชนทําความ 
   สะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยฯ  ในหน๎าท่ี  5-93  ในแผนพัฒนา  3  ปี  ตั้งไว๎   
   307,200.-บาท  และเป็นคํารักษาความปลอดภัยในหน๎า 5-101 ตั้งไว๎  230,400.-บาท  เมื่อ  
   รวม  2  รายการแล๎วเป็นจํานวนเงิน 537,600.-บาท ตัวเลขผิดนะครับ  ไมํใช๎วําผมไมํให๎จ๎าง  
   นะครับ  อยากให๎แก๎ไขให๎ถูกต๎องด๎วยนะครับ  ตํอไปเป็นโครงการที่  148  โครงการจัดซ้ือ 
   เครื่องรับ-สํง วิทยุ  งบประมาณตั้งไว๎  60,000.-บาท ในสํวนนี้ผมไมํได๎ขัดข๎องอะไรนะครับ   
   แตํผมมาเปิดดูในสถานะตํางๆของเทศบาล  วํามีเครื่องรับ-สํง  วิทยุ  อยูํแล๎ว  50  เครื่อง   
   ผมอยากทราบวํา 50 เครื่องท่ีมีอยูํใช๎ได๎รึเปลําและใช๎ไมํได๎แล๎วตอนนี้อยูํท่ีไหนบ๎าง  สูญหายรึ  
   เปลํานะครับ  ตํอไปเป็นโครงการที่ 145 โครงการจัดซ้ือโต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ี ระดับ 3-6  
   จํานวน 7  ชุด งบประมาณตั้งไว๎ 52,500 บาท  เมื่อเอา  7  ชุด  นําไปหารแล๎วจะอยูํท่ีชุดละ   
   7,500.-บาท แตํจะไปขัดแย๎งกับโครงการจัดซ้ือโต๏ะครู ระดับ 3-6 จํานวน  11  ชุด   
   งบประมาณท่ีตั้งไว๎  49,500 บาท เมื่อเอา 11  ชุด นําไปหารแล๎วจะอยูํท่ีชุดละ  4,500.-บาท   
   ผมจึงอยากทราบวําราคาท๎องตลาดจะเอายอดตัวเลขไหนกันแนํนะครับ  ของกองสวัสดิการ  
   สังคมซ้ือโต๏ะระดับ  8 จํานวน 1 ชุดงบประมาณตั้งไว๎  7,500.-บาท  ก็ไมํวํากันนะครับ  แตํท่ี  
   ผมอยากจะรู๎คือราคาท๎องตลาดจริงๆแล๎วเทําไหรํกันแนํนะครับ  ขอบคุณครับ     
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  ๑  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ
   ขอเชิญทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ                                    

 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผ๎ูสูงอายุเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  ทํานประธาน ชุมชน
 ทุกชุมชน และผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  จากคําแถลงงบประมาณ  หน๎า 1-1 เรา 
 ประมาณการรายรับอยูํท่ี  141,002,000.-บาท   ซ่ึงผมมาดูเทศบัญญัติเมื่อปีงบประมาณ   
 2555 ท่ีผํานมาเราตั้งงบประมาณรายรับไว๎ท่ี 127,000,000.-บาท และเมื่อ2-3 วันท่ีผํานมา
 เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลหลายทํานโทรศัพท์เข๎ามาหาผมและเรามาดูเอกสารข๎างในท่ีได๎
 แถลงนโยบายไปยอดรวมท้ังหมด  151  ล๎านบาทเศษ  ตัวเลขตรงนี้ทําไมถึงแตกตํางกัน  
 ผมต๎องทําความเข๎าใจกับเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลวําในสํวนนี้ท่ีตัวเลขไมํตรงกันเราต๎องไป
 ดูท่ีสถานธนานุบาลด๎วย  จะเห็นตัวเลขชัดเจนขึ้น  จริงๆแล๎วเทศบัญญัติฉบับนี้ต๎องเป็น
 อาจารย์ด๎านเศรษฐศาสตร์  หรือผ๎ูท่ีเช่ียวชาญทางบัญชี  นักการธนาคาร  ถึงจะทราบวํา
 รายละเอียดอยูํตรงไหนถึงจะเข๎าใจ  และเมื่อสักครูํสถานธนานุบาลเพิ่งจะเอาเอกสาร             
 มาแนบ  ผมวําจะอภิปรายในสํวนนี้อยูํวําเงินก๎ูออมสินหายไปไหน  แล๎วดอกเบ้ียคําใช๎จําย
 สุทธิจากรายจําย  สุทธิตรงนี้คืออะไรผมไมํเข๎าใจ  ขออนุญาตไปตรงนี้เลยนะครับ หน๎า 1-5  
 บรรทัดสุดท๎าย  รายจํายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ไปดูข๎อ  7  รายจํายจากกําไรสุทธิ
 ปรากฏวําจํายจริงปี  2554  ไมํมีตัวเลขนะครับ  แตํผมมีให๎เพราะผมดูเทศบัญญัติปีท่ีแล๎ว
 ตัวเลขอยูํท่ี  3,300,000.-บาท  ขณะเดียวปี  2553  ตัวเลขแคํ  40,000  กวําบาท และ        
 ในปี  2556  ยังไมํมีรายละเอียด  ปี  2555  ตัวเลขอยูํท่ี 5,080,000.-บาท  ตอนนี้
 รายละเอียดเราก็ได๎เห็นแล๎วตามเอกสาร  ผมขออนุญาตกลับไปท่ีหน๎า  1-1  จะเห็นได๎วํา
 สถานะการคลังเทศบาลเมืองบ๎านไผํมีเงินสะสมอยูํ  จํานวน  45,769,641.44  บาท 
 สามารถนํามาใช๎ได ๎  จํานวน  13,458,176.98  บาท  แตํท่ีอยากให๎เพื่อนสมาชิกสภา
 เทศบาลดูตรงท่ีเงิน สะสมไว๎ท่ีกองทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  อีกจํานวน  
 21,674,716.55 บาท  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2555  และเรามาดูท่ีหน๎า  1-2  ในหมวด
 รายได๎จากทรัพย์สิน  ดอกเบ้ียเงินฝาก กองทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ปรากฏวํา
 ตั้งไว๎ท่ี  50,000.-บาท  รับจริงเมื่อปี  2554  จํานวนเงินแคํ  5,589.-บาท  ประมาณการปี  
 2555  ซ่ึงจะเหลือเงินเข๎ามาอีก  2  เดือน  เรายังไมํสามารถรู๎ได๎วําเงินจะเข๎ามาอีกเมื่อไหรํ  
 แตํเราประมาณการไว๎ท่ี  50,000.-บาท  แตํขณะเดียวกันเงินฝาก กองทุนสํงเสริมกิจการ
 เทศบาล (ก.ส.ท.)  ปี  2555  เรามีเงินฝาก  20  กวําล๎าน  เราจะได๎ดอกเบ้ียประมาณ  
 200,000.-บาท  แตํตอนนี้เรามีเงินฝาก  21,674,716.55 บาท  กลับได๎ดอกเบ้ียแคํ  
 50,000.-บาท  ผมยอมรับวําตรงนี้ผมไมํเข๎าใจจริงๆ  และตัวเลขจาก  127,000,000.-บาท  
 มาเป็น  141,002,000.-บาท  ตัวเลขนี้มาได๎ยังไงเราไปดูพร๎อมกันนะครับ  หมวดภาษีอากร
 รายได๎ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง  ปีงบประมาณ  2556  ประมาณการไว๎ท่ี  7,300,000.- บาท   
 ท้ังๆท่ีปี  2555  ประมาณการไว๎ท่ี  2,520,000.-บาท เพราะฉะนั้นตัวเลขงบประมาณท่ีเรา
 ตั้งไว๎ในปี  2556 เป็นตัวเลขท่ีก๎าวกระโดด เราเห็นแล๎วหรือวําท่ีตั้งเพิ่มข้ึนจะเอามาจากไหน  
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 ในสํวนของภาษีโรงเรือนปี  2554  จัดเก็บได๎   4,800,000.-บาท  และปี  2555  ประมาณ
 การไว๎  4,700,000.-บาท  แตํปี  2556  ประมาณการไว๎ท่ี  5,300,000.-บาท  ในสํวนนี้ไป
 เอาตัวเลขท่ีไหนมานะครับ  การตั้งงบประมาณต๎องตั้งให๎ใกล๎เคียงกันนะครับไมํใชํตั้งแบบ
 ก๎าวกระโดดแบบนี้  หมวดนี้ท้ังหมวดเลยนะครับตัวเลขข้ึนหมดเลย  ลองเอาแตํละปีมา
 เปรียบเทียบกันดูนะครับทํานจะเห็นข๎อแตกตํางวําตั้งตัวเลขแบบก๎าวกระโดดแบบนี้            
 เราต๎องดูข๎อเท็จจริงวําเราปฏิบัติตรงตามท่ีตั้งงบประมาณไว๎รึเปลํา  เราไปดูท่ีหน๎า  1-2  
 คําปรับผิดสัญญา  ปี  2554  เราเก็บได๎จริง  12,393.-บาท  ปี  2555  อีก  2  เดือน          
 จะหมดงบประมาณนะครับ  เราตั้งไว๎ท่ี  200,000.-บาท  10  เทํานะครับ  และปี  2556  
 เราตั้งไว๎  200,000.-บาท  แสดงวําคูํสัญญาของเทศบาลท่ีมีการลงนาม  มีข๎อผูกพันในการ
 ทํานิติกรรมเตรียมจะผิดสัญญาแล๎วเหรอครับ  ตรงนี้ผมอยากให๎ทางเจ๎าหน๎าท่ีดูให๎ตรงกับ
 ความเป็นจริงด๎วยวําท่ีตั้งงบประมาณมาแหลํงเงินเราจะเอามาจากไหน  เราไมํสามารถ
 ทราบลํวงหน๎าได๎เลยนะครับ  สํวนใน หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล๎วแบํงให๎  อปท.          
 ยอดรวม   79,000,000.- บาท   หมวดเงินอุดหนุนรายได๎ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให๎  อปท.           
 ยอดรวม   48,002,000.- บาท   ผมจะไมํอภิปรายนะครับ  เราจะข๎ามไปท่ีหน๎า  1-7  
 บรรทัดท่ี  3  ช่ือโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ในงบประมาณปี  2555  เราตั้งไว๎
 ท่ี  150,000.-บาท  แตํงบประมาณปี  2556  เรากลับปรับลดเหลือแคํ  100,000.-บาท  
 ดังนั้นเราจะเห็นได๎วําวันสําคัญตํางๆจะไมํมีการประดับธงหรือไฟตํางๆ  จริงๆแล๎วเทศ
 บัญญัติปี  2555  และ  เทศบัญญัติปี  2556  เหมือนกันนะครับ  แคํสลับบรรทัดกัน            
 แคํนั้นเอง  เพราะฉะนั้นผมจะขออภิปรายในสํวนท่ีสําคัญๆ  อยํางกรณีโครงการฝึกอบรม
 อบรมยุวอปพร. ปี  2555  ตั้งไว๎ท่ี  45,000.-บาท   ปี  2556  ตั้งไว๎ท่ี  150,000.-บาท  
 และโครงการฝึกอบรม  อปพร.  ปี  2555  ตั้งไว๎  180,000.-บาท  ปี  2556  ตั้งไว๎  
 400,000.-บาท  โครงการเผยแพรํประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล  ปี  2555  ตั้งไว๎ท่ี  
 320,00.-บาท  ปี  2556  ตั้งไว๎ท่ี  370,000.-บาท  ไมํรู๎วําจะประชาสัมพันธ์ท่ีไหนถึงต๎องใช๎
 งบประมาณเพิ่มนะครับ  ในสํวนนี้ประมาณปรับเพิ่มข้ึนเยอะเลยนะครับ เราไปท่ีหน๎า 1-11  
 โครงการจัดซ้ือโต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอี  ระดับ  3-6  จํานวน  7  ชุด  เป็นเงินท้ังส้ิน  
 52,500.-บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)  ผมไปดูงบประมาณปี  2555  การจัดซ้ือลักษณะ
 เดียวกันของกองการศึกษา  ปีท่ีแล๎วกองการศึกษาจัดซ้ือในลักษณะเดียวกัน  โต๏ะทํางาน
 ระดับ 3-6  จํานวน  7  ชุดๆ ละ  3,180.-บาท  แตํในปีนี้สํานักปลัดเทศบาลจัดซ้ือในชุดละ  
 7,500.-บาท  อาจเป็นเพราะมีเวลาจํากัดในการจัดทํารํางเทศบัญญัติ  ตัวเลขอาจผิดพลาด
 ขอให๎มีการตรวจสอบอีกครั้ง  ขอบคุณครับ    
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์   ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ 
   ขอเชิญทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ                                    

 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานสุภัทร   ปวีณาภรณ์  ประธานชมรมผ๎ูสูงอายุเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  ทํานประธาน ชุมชน
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   ทุกชุมชน และผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  ผมจะขออภิปราย  2  หัวข๎อ  ตํอจาก             
   ทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  เรามาดูในหน๎าท่ี  15  โครงการฝึกอบรม
   ปูองกันและแก๎ไขอัคคีภัย  วาตภัย  งบประมาณตั้งไว๎  30,000.-บาท  ผมมองวําเราตั้ง 
   งบประมาณตรงนี้ไว๎คํอนข๎างน๎อย  เพราะเป็นโครงการที่เก่ียวข๎องกับพี่น๎องประชาชน 
   โดยตรง  แตํโครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ๎างและรถสามล๎อรับจ๎าง  ตั้งไว๎   
   100,000.-บาท  โครงการนี้มีความสําคัญน๎อยกวําโครงการแรกท่ีผมได๎อภิปรายไปเมื่อ 
   สักครูํ  ผมขอฝากทํานประธานไปยังคณะผ๎ูบริหาร  ควรเปรียบเทียบในการตั้งงบประมาณ
   ในสํวนนี้ตามความสําคัญของท๎องถิ่น  และการทํางานของหนํวยงาน  ขอบคุณครับ          
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทํานายกเทศมนตรีตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา 
   เทศบาลด๎วยครับ  ขอเชิญครับ                                                 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
นายกเทศมนตรี   ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ในการจัดตั้งงบประมาณปี  2556          
  ถือเป็นการจัดตั้งปีใกล๎หมดวาระ  ต๎องขออภัยเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผมจดข๎ออภิปราย
 ของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลไมํทันจริงๆต๎องขออภัยอีกครั้งนะครับ  สํวนเรื่องของเงิน
 อุดหนุนชมรมข๎าราชการบํานาญ  เทศบาลอุดหนุนในปีท่ีผํานมาจํานวน  30,000.-บาท  
 ข๎าราชการบําเหน็จบํานาญถือเป็นบุคลากรที่สําคัญของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํท้ัง  
 26  ชุมชน มาจากสํวนราชการหลายๆหนํวยงาน  และชมรมข๎าราชการบําเหน็จบํานาญ
 ได๎มาปรึกษาหารือวํางบประมาณท่ีเทศบาลอุดหนุนให๎ไมํเพียงพอในการจัดกิจกรรมในแตํ  
 ละครั้ง   จึงขอเพิ่มเงินอุดหนุนจากทางเทศบาลจาก  30,00.-บาทเป็น  50,000.-บาท  
 ผมถือวําชมรมนี้มีความสําคัญเป็นอยํางมาก  ถ๎าเป็นการลงทุนเพื่อการค๎าผมวําเงิน
 อุดหนุนแคํนี้ ถือวําน๎อยมาก  สําหรับกลํุมข๎าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล๎วประมาณ  
 200-300  คน  ในสํวนของเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกํน  ผมจะขอให๎  ดร.อาทิตย์  
 ฉัตรชัยพลรัตน์  รองนายกเทศมนตรีได๎อธิบายนะครับ  โครงการจัดซ้ือวิทยุส่ือสาร  กํอนท่ี
 จะนํามาบรรจุในเทศบัญญัติ  ได๎มีการหารือกัน  2  รอบแล๎วนะครับ  เครื่องวิทยุเดิมท่ีใช๎
 อยูํในปัจจุบันนี้เราซ้ือมาประมาณ  30-40  เครื่อง  ใช๎งานมานาน เกิดการชํารุด  ใช๎งานได๎
 ไมํก่ีเครื่อง  ถ๎าเป็นเครื่องรุํนเกําท่ีแบตเตอรี่เส่ือม  จําเป็นต๎องซ้ือแบตเตอรี่ใหมํ บริษัทเลิก  
 ผลิตแล๎ว ตอนแรกเสนอขอซ้ือ 10 เครื่อง ก็ตัดเหลือ  5  เครื่อง  ซ่ึงจะนํามาใช๎งานจริงๆ   
 เครื่องท่ีใช๎งานไมํได๎เราต๎องทําการจําหนํายตํอไป  ในสํวนการจัดซ้ือโต๏ะทํางานพร๎อมเก๎าอ้ี   
 ระดับ  3-6  จํานวน 7  ชุด ในปีท่ีผํานมา  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะใช๎ราคาตามบัญชี  
 มาตรฐานครุภัณฑ์  เทศบาลเมืองบ๎านไผํของเราใช๎บัญชีฉบับปี  2554  แตํฉบับปัจจุบันจะ  
 ไมํกําหนดราคาโต๏ะ-เก๎าอ้ี ไว๎ขึ้นอยูํกับราคาท๎องตลาด  ราคาเก๎าอ้ีแตํละราคาจะขึ้นอยูํกับ  
 คุณภาพของครุภัณฑ์นั้น  ในการตั้งราคาในปีท่ีแล๎วชุดละ  3,500.-บาท  ได๎สอบถามงาน  
 พัสดุแล๎ว  ไมํสามารถจัดซ้ือได๎จึงต๎องปรับราคาให๎เป็นปัจจุบัน  ตามท่ีทํานสมาชิกสภา  
 เทศบาลเป็นหํวง  ต๎องดูการจัดซ้ือด๎วย  โครงการของสํานักปลัดเทศบาลจัดซ้ือ  10  ชุด   
 ใช๎แทนของเดิมท่ีใช๎มาเมื่อ 15  ปีท่ีแล๎ว  สมควรที่จะต๎องเปล่ียน  ขอฝากเพื่อนสมาชิกสภา  
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 เทศบาลไว๎ด๎วยนะครับ  และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได๎ดูตัวเลขอยําง  
 ละเอียดซ่ึงถือวําเป็นหัวใจสําคัญของการจัดทํางบประมาณ งบประมาณปี  2555  เราตั้งไว๎   
 127,000,000.-บาทและได๎มาคุยกันวําตามมาตรา  35  ของการบริหารงานบุคคล  ถ๎าเรา  
 ตั้งงบประมาณเทําปีท่ีแล๎ว ปัญหาการเลิกจ๎างต๎องเกิดขึ้น  ท่ีผํานมาได๎มีการทําความเข๎าใจ  
 กับพนักงานจ๎างตามภารกิจ  สัญญาจ๎างท่ีเคยทําสัญญา  4  ปี  ตอนนี้เราต๎องลดลงมาเหลือ   
 2  ปี เป็นเหตุท่ีเราตั้งงบประมาณปี  2556เพิ่มข้ึนเป็น  130,000,000.-บาท  เพิ่มข้ึน   
 3,000,000.-บาท และในสํวนท่ีตั้ง  141,000,000.-บาท  รวมเงินเดือนข๎าราชการ  เงินเพิ่ม  
 คําครองชีพ  คําเชําบ๎าน  คํารักษาพยาบาล  จากเงินอุดหนุนสํวนกลาง  เพิ่มข้ึนอีก  10  
 ล๎านเศษ สํวนตัวเลข  150,000,000.-บาท  ก็จะรวมในสํวนของสถานธนานุบาลการตั้ง  
 งบประมาณเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  โดยมีทํานปลัดเทศบาลในฐานะเจ๎าหน๎าท่ี
 งบประมาณ มีหัวหน๎าฝุายแบบแผนเป็นผ๎ูชํวยในการจัดทํา  โดยใช๎หนังสือส่ังการเป็น  
 แนวทางในการ จัดตั้งงบประมาณ  ซ่ึงองค์กรปกครองท๎องถิ่นถือปฏิบัติเหมือนกันท่ัว  
 ประเทศ  โครงการที่ 13  โครงการฝึกอบรมยุว อปพร.  ท่ีผํานมาเทศบาลเมืองบ๎านไผํจะ
 เชิญเฉพาะโรงเรียนในเขตเทศบาล  จัดนักเรียนในวัยท่ีพอจะรับรู๎มาเข๎าฝึกอบรม โครงการ
 ท่ีตั้งไว๎จึงเป็นการพายุว อปพร.  ท่ีผํานการอบรมแล๎วไปศึกษาดูงาน  โครงการที่  14  
 โครงการฝึกทบทวนอปพร.  ตั้งไว๎  400,000.-บาท  จะเป็นการพี่น๎อง  อปพร.  ไปศึกษาดู
 งานเชํนกัน  ถ๎าเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลเห็นวําตั้งงบประมาณมากไป  เมื่อจะทําโครงการ
 เราก็จะใช๎งบประมาณ ตามความเป็นจริง  สํวนโครงการที่  15  ถ๎าเห็นวําตั้งงบประมาณ  
 น๎อยไป  เราจะมีเงินสํารองจํายไว๎โอนในสํวนนี้ได๎  ในชํวงแรกผมขอช้ีแจงเพียงเทํานี้กํอนนะ  
 ครับ  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานนายกเทศมนตรีที่ได๎ตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทําน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  รองนายกเทศมนตรี          
  ขอเชิญครับ  
  

ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองนายกเทศมนตรี   ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลอีก
   ครั้งนะครับท่ีได๎สอบถามในสํวนของกองการศึกษา  เรื่องแรกผมขอช้ีแจงในสํวนของโต๏ะ-เก๎าอ้ี  
   คณะครู  กํอนหน๎านี้จะยืมโต๏ะคอมพิวเตอร์บ๎าง โต๏ะเกําบ๎าง ล้ินชักเก็บของไมํมีไมํสามารถ
   เก็บของ ได๎อยํางปลอดภัย  เวลาไปดูแลเด็ก  หรือไปสอนหนังสือ  และตอนนี้เราได๎บรรจุ  
   พนักงานครู ท้ัง  11  คน  จึงต๎องจัดซ้ือโต๏ะท่ีมีล้ินตู๎เก็บของให๎  เพื่อท่ีเวลาไปทําการสอน  
   หนังสือหรือวําไปดูแลเด็กจะได๎มีท่ีเก็บของมีคําได๎ เรื่องท่ี 2เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกํน  
   มีประเด็นท่ีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยวํา  ปี  2555  ตั้งไว๎  100,000.-บาท ถ๎าย๎อนไปดู  
   ปี 2554 ตั้งไว๎  250,000.-บาท  ในเบ้ืองต๎น  โครงการจะตั้งไว๎ตามตัวเลขนี้ เราอุดหนุน 
   มหาวิทยาลัยขอนแกํนในการอบรมครูทั้งระบบ  ตั้งแตํครูปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาท้ังปีอยูํท่ี  
   200,000.-บาท  ในปีท่ีแล๎วอยูํท่ี  100,000.-บาท  เนื่องจากเทศบาลเมืองบ๎านไผํของเราเป็น
   เทศบาลแรกๆในจังหวัดขอนแกํน  เทศบาลอ่ืนๆท่ีอยากจะทําเหมือนเทศบาลเมืองบ๎านไผํของ
   เราเทศบาลอ่ืนจึงเริ่มทยอยมา  ทําให๎ปีท่ีแล๎ว  มหาวิทยาลัยขอนแกํนไมํสามารถทําการอบรม
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   คณะครูของเราได๎ตามท่ีควรจะเป็น  มีเวลาอบรมให๎เราไมํมาก  ซ่ึงไมํควรจะเป็นแบบนี้  จึงได๎
   วํามีการพูดคุยกับมหาวิทยาลัยขอนแกํนอีกครั้งวําเราต๎องการแบบจริงจัง ทางมหาวิทยาลัย  
   ขอนแกํนก็มีความต๎องการเหมือนกับเรา ทางมหาวิทยาลัยไมํต๎องการให๎คณะครู ของเรามา
   อบรมแคํวันสองวันเสร็จเหมือนในปีท่ีแล๎ว  เพราะไมํได๎ผลตามเปูาหมาย  เราอยากให๎การใช๎  
   งบประมาณตรงนี้คุ๎มคําท่ีสุด ได๎ประโยชน์กับคณะครูให๎มากท่ีสุดเพื่อท่ีจะนํามาใช๎ได๎จริงใน  
   การสอนเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลของเรา ทางมหาวิทยาลัยขอนแกํนจึงได๎มีการปรับ  
   กลยุทธ์การอบรมเพื่อให๎เหมาะสมกับรูปแบบของเรา  เราจึงตั้งงบประมาณเพิ่มอีก 50,000.-  
   บาท รวมแล๎วเป็น 300,000.-บาทปีท่ีแล๎วมีการผิดพลาดจากความไมํสะดวกของมหาวิทยาลัย  
   ขอนแกํน  อีกอยํางเราไมํอยากให๎  3 ปีท่ีผํานมาท่ีเราทําตรงนี้ต๎องเป็นศูนย์ ขอเรียนให๎ เพื่อ  
   สมาชิกสภาเทศบาลได๎รับทราบในสํวนนี้ด๎วย  และขอขอบคุณท่ีให๎โอกาสช้ีแจงนะครับ   
   ขอบคุณครับ     
     

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานรองนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทํานลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรี ขอเชิญครับ 
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
นายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติม  เรื่องของการ 
 จัดเก็บภาษีโรงเรือน  ปี  2556  ตั้งไว๎  5,300,000.-บาท  ขณะเดียวกันปี  2555  ตั้งไว๎ท่ี  
 4,700,000.-บาท  ณ  ปัจจุบัน  เราเก็บได๎  5,200,00.-บาท  สํวนดอกเบ้ียจาก ก.ส.ท.  
 เมื่อ 2  ปีท่ีแล๎วตั้งไว๎  2  แสนกวําบาท  ปีนี้เราตั้งไว๎  50,000.-บาท  ถ๎าผมจําไมํผิดเราก๎ู
 เงิน ก.ส.ท.  ประมาณ  3-4  ครั้ง ประมาณ  60  ล๎านบาท  ชํวงปีแรกท่ีก๎ูท้ังเงินต๎น  เงิน
 ดอกเบ้ียยังไมํผํอนใช๎คืน  เพราะฉะนั้นเงินฝาก ก.ส.ท. เรามี 21 ล๎านบาทเศษ ดอกเบ้ีย
 เราจะได๎รับเต็ม  แตํ  ณ  ปัจจุบันนี้และปีตํอไป  ก.ส.ท.  เริ่มหักเงินต๎น  ดอกเบ้ียจากท่ีเรา  
 ฝากไว๎  เมื่อเราก๎ูเงิน 40-50  ล๎าน มีเงินฝาก 21 ล๎านบาทเศษ เขาจะเอาเงินฝากไปหัก  
 จากเงินก๎ู  ดังนั้นดอกเบ้ียท่ีตั้งไว๎จะน๎อยกวําเดิมมากด๎วยเหตุผลนี้นะครับ ขอบคุณครับ        
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานนายกเทศมนตรีที่ได๎ตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ขอขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ                 
 ทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ    
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  กํอนอ่ืนต๎องขอขอบคุณ
 คณะผ๎ูบริหารที่ได๎ตอบข๎อสงสัยของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ยอมรับนะครับวําการจัดทํา
 ตัวหนังสือและตัวเลขสับสนมาก  เรื่องการคุ๎มคําของการใช๎จํายงบประมาณ  เมื่อสักครูํทําน
 ได๎ช้ีแจงการจัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ท่ีผมทักท๎วง  เพราะเห็นวําราคามีความ
 แตกตํางกันมาก  ถ๎าของเดิมยังคงใช๎ได๎  เราอาจจะชะลอในปีนี้  รอซัก 2-3  ปี  เพราะปีนี้
 งบประมาณจะไปอยูํท่ีการจัดซ้ือครุภัณฑ์  และงบโครงสร๎างพื้นฐานทําถนนและทํา            
 ทํอระบายน้ํา  เหลือน๎อยมาก  เรื่องของเครื่องปรับอากาศ  ปริ๊นเตอร์  คอมพิวเตอร์  ตู๎เก็บ
 เอกสาร  ชะลอไว๎งบประมาณหน๎าได๎รึเปลําครับ  การมีสํวนรํวมของเพื่อนสมาชิกสภา
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 เทศบาลจะมีเฉพาะในสภาเทศบาลแหํงนี้  กํอนท่ีแตํละกอง/ฝุาย/งาน  จะยกรํางเทศ
 บัญญัติงบประมาณ  ควรจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข๎ารํวมพิจารณาตรงนี้ด๎วย  เพื่อให๎
 การจัดทํางบประมาณควบคุมทุกหมวด  หมูํ  ทุกกิจกรรม  ทุกโครงการ ท่ีเกิดขึ้นใน
 เทศบาลเมืองบ๎านไผํของเรา  โดยเฉพาะปีงบประมาณ  2556  เป็นปีสุดท๎ายท่ีสมาชิกสภา
 เทศบาลชุดนี้  คณะผ๎ูบริหารชุดนี้  เพราะจะหมดวาระแล๎ว  และในปี  2557  เราก็จะไมํได๎
 ใช๎งบประมาณ  เพราะจะมีการเลือกตั้ง  ดังนั้น เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลจึงต๎องลงพื้นท่ี  
 ไปพบปะพี่น๎อง  เพราะฉะนั้นโครงการหลายๆโครงการที่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลไป
 รับปากพี่น๎องประชาชนในเขตท่ีตนเองรับผิดชอบไว๎  ดังนั้นในปีงบประมาณ  2556  เราจึง
 ต๎องรีบดําเนินการในสํวนท่ีเหลือ  เพราะในปีในปี  2557  เราไมํสามารถดําเนินการได๎
 เพราะหมดวาระพอดีนะครับ  ขอบคุณครับ       
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์   ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายรํางเทศบัญญัติ 
   งบประมาณปี  2556  ในหน๎า 1-1 ถึง 1-3 อีกหรือไมํครับ ขอเชิญทํานสมสงวน อินทรกําแหง  
   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเชิญครับ                                    
 

นายสมสงวน  อินทรก าแหง   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  ผมขออภิปราย  รายรับ-
 รายจําย  ของงบประมาณปี  2556  ผมได๎ฟังการอภิปรายของทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ   
 รองประธานสภาเทศบาล  ผมสังเกตดูหน๎าท่ี  1-1  การจัดเก็บภาษีบํารุงท๎องท่ีปีท่ีแล๎วเก็บได๎  
 2,800,000.-บท  แตํในงบประมาณปี  2556  ตั้งไว๎ท่ี  2,600,000.-บาท  การปฏิบัติงานของ
 เทศบาลเมืองบ๎านไผํของเราด๎อยคุณภาพลงหรืออยํางไร  เราเคยเก็บได๎สูง  แตํตอนนี้มาตั้ง
 งบประมาณต่ําลง เรานําจะตั้งอยํางน๎อยเทําเดิมก็ยังดี  คําธรรมเนียมการฆําสัตว์  เคยเก็บได๎  
 200,000.-บาทแตํตั้งลดลงมาเหลือแคํ 100,000.-บาท ตรงนี้ผมขอฝากให๎พิจารณาให๎ละเอียด  
 รอบคอบอีกทีนะครับวําเพราะอะไรจึงตั้งงบประมาณในสํวนนี้ลดลง   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสมสงวน  อินทรกําแหง สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ
 ทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลด๎วยครับ  เขต  1  ขอเชิญครับ                                     
 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์    เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  ผมขออภิปรายเรื่องของ
 การตั้งงบประมาณไมํสมดุล  กองการศึกษางบประมาณไว๎  39   ล๎านบาท  แตํกองอ่ืนกลับ
 ตั้งไว๎น๎อยท้ังทีมีความจําเป็นมากกวํา เชํนกองชําง  งบประมาณไมํก่ีล๎านบาท  ตํางกันมาก  
 ขอให๎คณะผ๎ูบริหารพิจารณาในสํวนนี้ด๎วย  ในปีงบประมาณ  2553  เรามีงบประมาณลงไป
 แตํละเขตๆละประมาณ  3  ล๎านบาทปี  2554  เรามีงบประมาณลงไปในเขตๆละประมาณ  
 2  ล๎านกวําบาทก็ยังดีนะครับ  เพราะมีรายจํายตํางๆเพิ่ม  แตํในปี  2555  เงินงบประมาณ
 ท่ีลงไปแตํละเขตเหลือแคํประมาณ  4 แสนบาทเทํานั้น  เหมือนท่ีทํานรองประธานสภา
 เทศบาลได๎อภิปรายไว๎  มีแตํซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ์  พูดงํายๆ  141  ล๎านบาทท่ีเราตั้งไว๎ใน
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 งบประมาณปี  2556  อยูํในเขตเทศบาลประมาณ 1  ล๎านบาทเศษเทํานั้นความไมํคุ๎มคําจึง
 เกิดขึ้น  อยากให๎คณะผ๎ูบริหาร  ข๎าราชการประจําทุกทําน  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 บริการประชาชน  หลักคุณธรรม  หลักความโปรํงใส  หลักความรับผิดชอบ  และหลัก
 ความคุ๎มคํา  หลายๆอยํางถ๎าเรามีสํวนรํวม  ความคุ๎มคํา  ประโยชน์ก็จะตกอยูํกับพี่น๎อง
 ประชาชนมากขึ้น  และการจัดทํางบประมาณควรให๎ฝุายนิติบัญญัติเข๎ารํวมพิจารณาด๎วย  
 ขอบคุณครับ    
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  1  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  
   ขอเชิญ ทํานพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภาเทศบาลด๎วยครับ  เขต  1  ขอเชิญครับ    
                                  
 
 
 

นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล    เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  สําหรับงบประมาณปี  
 2556  ขอชมคณะผ๎ูบริหารวําจัดทําได๎ลงตัวดี  ถ๎าเราตั้งงบประมาณไว๎ต่ํากวําปีงบประมาณ
 ท่ีผํานมา  แสดงวําศักยภาพการทํางานไมํมีการพัฒนาขึ้นเลย  เชํน  การจัดเก็บภาษี
 โรงเรือนและท่ีดิน  ดิฉันได๎สอบถามข๎าราชการประจํา  ปี  2554  ตั้งไว๎ประมาณ  
 4,700,000.-บาท  รับจริงประมาณ  4,800,000.-บาท ปี  2555  ยังไมํรู๎เลย แตํเทํา
 นายกเทศมนตรีบอกวําประมาณ  5  ล๎านบาท  และงบประมาณปี  2556  ตั้งไว๎ท่ี  
 5,300,000.-บาท  ดิฉันวํายังต่ําอยูํถ๎าเราทํางานให๎รัดกุมมากกวํานี้  และตอนนี้ตามจุด
 ตํางๆของอําเภอบ๎านไผํ  จะมีบ๎านเชําเยอะ  และสํวนมากท่ีเข๎ามาอยูํจะเป็นประชากรแฝง
 ท่ีเราไมํได๎อะไรจากเขาเลย    ดังนั้นการเก็บภาษีตํางๆอยากให๎เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูรับผิดชอบ
 ออกไปสํารวจ  และทําการจัดเก็บให๎ได๎  สํวนเรื่องของภาษีบํารุงท๎องท่ี  ตามท่ีทํานสมสงวน  
 อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  อภิปรายเมื่อสักครูํ  ปีท่ีแล๎วตั้งไว๎ประมาณ  260,000.-
 บาท  ปีกํอนจัดเก็บได๎ประมาณ  280,000.-บาท  ปีนี้ตั้งไว๎ประมาณ  260,000.-บาท  
 แสดงให๎เห็นวําการทํางานของพนักงานข๎าราชการประจําลดลง  สํวนเรื่องคําปรับการผิด
 สัญญา  ปี  2554  ตั้งไว๎ประมาณ  300,000.-บาท  เก็บได๎ประมาณ  12,000  กวําบาท  
 ย๎อนไปดูปี  2553  ตั้งงบประมาณไว๎ประมาณ  300,000.-บาท  เก็บได๎ถึง  160,000  กวํา
 บาท  แตํปีนี้ตั้งงบประมาณไว๎ประมาณ  200,000.-บาท  ไมํเป็นไร  สรุปแล๎วการตั้ง
 งบประมาณปี  2556  เงินเรามีน๎อยจัดสรรได๎แบบนี้ก็ถือวําใช๎ได๎แล๎วนะคํะ  ขอบคุณคํะ  
  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานพัชรา  ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  1  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  
   ขอเชิญ ทํานชานล  ธนะรพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลด๎วยครับ  เขต  1  ขอเชิญครับ                                     
 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ หน๎า  1-8  ลําดับท่ี  56  



19 
 

   เป็นเรื่องของโครงการจัดการแขํงขันกีฬาตํางๆในปีงบประมาณ  2556  งบประมาณตั้งไว๎  
   200,000.-บาท  ถ๎าจริงๆแล๎วโครงการเหลํานี้นําจะสัมพันธ์กัน ระหวํางกองวิชาการและ  
   แผนงานกับกองการศึกษา  ผมได๎รับการร๎องขอจากผ๎ูออกกําลังกาย  ฟุตบอล บาสเกตบอล  
   ตะกร๎อ  จริงๆแล๎วเทศบาลเมืองบ๎านไผํเป็นเมืองใหญํ  ควรจะสํงเสริมกีฬาประเภทนี้อยําง
   จริงจัง  ซ่ึงปัจจุบันนี้การกีฬาเป็นส่ิงท่ีชํวยในเรื่องของการศึกษาด๎วย  ผมเห็นการจัดโครงการ
   แตํละโครงการน๎อยไปไมํวําจะเป็นการแขํงขันกีฬาชุมชน  งบประมาณเราตั้งไว๎น๎อย  ถ๎าตาม
   ความเห็นผมจากการที่เราจัดงานแตํละครั้งงานกีฬาชุมชนตํางๆ  เราก็ได๎รับเสียงสะท๎อน 
   คําใช๎จํายบางท่ีงบประมาณไมํพอนะครับ  ตรงนี้ผมอยากให๎พิจารณาดู  โครงการแตํละ 
   โครงการกับงบประมาณท่ีตั้งไว๎ผมอยากให๎มองถึงความสําคัญให๎มากกวํานี้  สํงเสริมการกีฬา
   ให๎ได๎มากกวํานี้  ผมฝากกองการศึกษาและกองวิชาการและแผนงานให๎ทํางานควบคูกันไปนะ
   ครับให๎ปรึกษาหารือกันในเรื่องการตั้งงบประมาณในการจัดโครงการตํางๆเก่ียวกับการแขํงขัน
   กีฬาตํางๆ ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  1  ขอขอบคุณครับ  ขอเชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงด๎วย  ขอเชิญครับ 
นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
เลขานุการสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  เก่ียวกับเรื่องการจัดทํา
   งบประมาณของเทศบาลในสํวนของการจัดทํางบประมาณรายรับ  ตามท่ีทํานนายกเทศมนตรี
   ได๎นําเรียนไปแล๎ววําทางกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นก็จะกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
   ในการจัดงบประมาณในแตํละด๎าน  ไมํวําจะเป็นโครงการในพระราชดําริก็ดี  เรื่องยาเสพติด 
   ก็ดี  การจัดทํางบประมาณรายรับต๎องให๎ใกล๎เคียงกับงบประมาณปีท่ีผํานมา  และการ 
   จัดตั้งงบประมาณรายรับทางกองคลังจะเป็นผ๎ูประมาณการ  และจะมีการปิดบัญชีในเดือน
   พฤษภาคม  เราจะมาดูวําในชํวงท่ีผํานมาเรามียอดรายรับเข๎ามาเทําไหรํ  แล๎วในชํวงปีท่ีผําน
   มารายรับเราเทําไหรํเอามาเปรียบเทียบกัน  แล๎วในชํวงอีก  3  เดือนท่ีเหลือเราจะมีการคาด
   การวําในชํวงเดือนท่ีเหลือเราจะมีรายรับเข๎ามาเทําไหรํ  เราจะมาดูในแผนท่ีภาษีนํามา 
   เปรียบเทียบกับภาษีโรงเรือน  ภาษีปูาย  ภาษีท๎องท่ีดังนั้นจะเห็นได๎วําการตั้งงบประมาณจะมี
   หลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณคํอนข๎างชัดเจน  สํวนการตั้งงบประมาณรายรับปีนี้  จริงๆ
   แล๎วรายรับอยูํท่ี  130,000,000.-บาท  แตํเนื่องจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎มีการ
   ปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณสนับสนุน  และงบประมาณสนับสนุนเรื่องของ 
   การศึกษาตํางๆ  ไมํวําจะเป็นงบประมาณเก่ียวกับเรื่องของเงินเดือนครู  จะตั้งอยูํนอก 
   งบประมาณ  ไมํต๎องนํามาตั้งในงบประมาณรายรับ  ขอบคุณคํะ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการชี้แจงของทํานเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญทําน         
ประธานสภาเทศบาล    ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  ขอเชิญครับ  
 

ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ขอบคุณทํานเลขานุการสภาเทศบาลท่ีได๎
   ช้ีแจงในบางสํวน  และต๎องขอขอบคุณทํานสมาชิกสภาเทศบาลสําหรับความหํวงใยในสํวน
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   ของเรื่องการจัดการแขํงขันกีฬาตํางๆ  ต๎องเข๎าใจวําในสํวนนี้เราไมํได๎จัดการแขํงขันเอง         
   แตํเป็นการมีสํวนรํวมมากวํา  สํวนงบประมาณท่ีตั้งจะเป็นในสํวนของคําน้ํามัน  คําเบ้ียเล้ียง
   ของนักกีฬาตํางๆ  ผมคิดวํางบประมาณ  15,000.-บาทท่ีเราตั้งไว๎เหมาะสมแล๎วนะครับ  
   เพราะเราแคํเข๎ารํวม ไมํได๎เป็นเจ๎าภาพนะครับ  และในสํวนของทํานสมาชิกสภาเทศบาลได๎
   สอบถามเรื่องของการจ๎างเหมาวําทําไมกองการศึกษากับสํานักปลัดเทศบาลติดกันเลยแตํ
   ทําไมตัวเลขการจ๎างจึงมากมายพอๆกัน  ต๎องบอกวํากองการศึกษาท่ีเห็นอยูํไมํได๎ทํางาน 
   เพียงแคํนี้  ก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แหํง  และโรงเรียนอีก  2  แหํง  เราต๎องจ๎างภารโรง  
   เจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย  ซ่ึงต๎องคอยทําความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของทาง 
   โรงเรียน  ในสํวนของเรื่องกีฬาตะกร๎อท่ีสอบถามวําตัวเลขงบประมาณท่ีตั้งไว๎น๎อยไปรึเปลํา  
   หรือวํามีการสํงเสริมรึเปลํา  ในสํวนนี้ถ๎ามีการจัดการแขํงขันหรือมีงานประเพณีตํางๆเราก็
   สนับสนุนเต็มท่ีนะครับ และในสํวนของกีฬาชุมชนต๎องยอมรับวํางบประมาณตรงนี้เรามีอยูํ
   จํากัดพอสมควร  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานรองนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะขออภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ               
  ทํานคําพันธ์   สีดอนซ๎าย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเชิญครับ  
 

นายค าพันธ์  สีดอนซ้าย   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมเป็นสมาชิกสภา
 เทศบาลใหมํ  เรื่องของตัวเลขผมอาจจะยังไมํถนัดนะครับ  แตํผมจะอาศัยประสบการณ์ท่ี
 เคยเป็นประธานชุมชนมากํอน  ได๎ลงพื้นท่ี  โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน  ผมจะเน๎นการ
 พัฒนาเรื่องของน้ําไหล ไฟสวํางเป็นหลัก  เพราะเป็นความเดือดร๎อนของชุมชนจริง ๆ   
 สํวนเรื่องของอาชีพผมถือวําเป็นเรื่องรองลงมาถ๎าเรามีถนน  มีไฟฟูาแสงสวําง  
 สะดวกผมวําเรื่องของอาชีพทางเทศบาลไมํต๎องเป็นหํวงพี่น๎องในชุมชนเลยนะครับ  ชุมชน
 จะถนัดในสํวนนี้อยูํแล๎วแตํส่ิงท่ีควรจะสนับสนุนคือพื้นท่ีในชุมชนบางสํวนจะเป็นพื้นท่ีทํา
 การเกษตร  ปัจจัยหลักคือเรื่องของน้ํา ขอฝากเรื่องนี้ไว๎ด๎วย ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานคําพันธ์  สีดอนซ๎าย  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  2  ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทํานายกเทศมนตรีตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิก
 สภาเทศบาล  แล๎วเราจะพักการประชุม  15  นาที  นะครับ  ขอเชิญครับ           
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
นายกเทศมนตรี   ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ด๎วยข๎อจํากัดในการจัดทํางบประมาณปี  
 2556  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลได๎ฝากถึงโครงสร๎างพื้นฐานในปีงบประมาณถัดไปผมขอรับ
 ข๎อเสนอไว๎  เรื่องของแหลํงน้ํา  ในอนาคตเราคงต๎องมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งวําจะ
 ดําเนินการอยํางไรเรื่องของพื้นท่ีการเกษตร  จริงๆแล๎วในสํวนนี้ทํานประธานชุมชนท้ัง  26  
 ชุมชนทํานจะรู๎วําพี่น๎องในชุมชนเป็นเกษตรกรก่ีคนมีเนื้อท่ีทําการเกษตรประมาณเทําไหรํ  
 และเมื่อปลายปีท่ีแล๎ว  เราได๎ตั้งงบประมาณจัดซ้ือปุ๋ยเพื่อแจกเกษตรกร  การตอบรับมีน๎อย
 นะครับ ขอตอบสํวนนี้แคํนี้กํอน  ขอบคุณครับ   
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานนายกเทศมนตรีที่ได๎ตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ขอขอบคุณครับ    ต๎องขอแสดงความดีใจกับพี่น๎องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ
 ของเรานะครับ  ท่ีได๎เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็นนักพัฒนา  มีความรู๎ความสามารถ  
 และพี่น๎องประชาชนตอนนี้เขาก็กําลังดูวํางบประมาณปี  2556  ได๎ดําเนินการอะไรให๎กับ        
 พี่น๎องประชาชนบ๎าง  งานประเพณีตํางๆ  ฝากคณะผ๎ูบริหาร  เรื่องของงานประเพณีปีใหมํ  
 สงกรานต์  เข๎าพรรษา  อีกประมาณ  2  ปี  ก็จะเข๎าสํูประชาคมอาเซียนแล๎ว  ขอให๎จัดซ้ือ
 ธงอาเซียนมาติดรอบสํานักงานเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะ
 อภิปรายรํางงบประมาณประจําปี  2556  ในสํวนท่ี  1  อีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมีผมจะขอ 
 เข๎าสํูสํวนท่ี  2  เทศบัญญัติ จะประกอบด๎วย  บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบรํางเทศ
 บัญญัติรายจํายประจําปี  พ.ศ.  2556  หน๎า  2-1 ถึง 2-3  มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะ
 อภิปรายหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมีผมจะขอตํอในสํวนท่ี  3   รายละเอียดประกอบรํางเทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจํายปี  2556  เป็นสํวนท่ีมีความสําคัญ  และมีรายละเอียดมากท่ีสุดจํานวน  
 112  หน๎า   
   -  ป ระมาณการรายรับในแตํละหมวด  ได๎แกํ  หมวดภาษีอากร หมวดคําธรรมเนียม  
 คํ าปรับและใบอนุญาต  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค/           
 การพาณิชย์  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด  หมวดภาษีจัดสรร  รัฐจัดเก็บแล๎วแบํงให๎องค์กร
 ปกครองสํวนท๎องถิ่น  หมวดเงินอุดหนุนรายได๎ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวน
 ท๎องถิ่น ประมาณการไว๎  141,002,000.-บาท   (หนึ่งร๎อยส่ีสิบเอ็ดล๎านสองพันบาทถ๎วน)  
 ตั้งแตํหน๎า  3-1  ถึง  3-4  มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายประมาณการรายรับหรือไมํครับ         
 ถ๎าไมํมี  ตํอไป  เป็น 
  -  รายจํายตามแผนงาน  เริ่มตั้งแตํหน๎า  3-5 ถึง 3-29  
  -  สํวนรายละเอียดรายจํายตามหนํวยงาน หน๎า  3-30 ถึง 3-33 เริ่มจากรายจํายงาน
 งบกลางเป็นรายจํายประเภทคําชําระหนี้เงินก๎ูและดอกเบ้ีย  รายจํายตามข๎อผูกพัน             
 เงินสํารองจําย  เงินชํวยเหลือคําทําศพ  เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผ๎ูติดเช้ือเอดส์ท่ีด๎อย
 โอกาสในสังคม  ตั้งจํายไว๎รวม  16,626,700.-บาท (สิบหกล๎านหกแสนสองหมื่นหกพัน  
 เจ็ดร๎อยบาทถ๎วน)  มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายรายจํายงบกลางหรือไมํครับ  ขอเชิญ            
 ทํานนิวัฒน์   ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ  
 
 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  สําหรับในสํวนท่ี  3  ข๎อ  
 2.3  คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  รับจริงปี 2554  จํานวน  20.-บาท  ปี  
 2556  ตั้งงบประมาณไว๎ 1,000.-บาท หน๎าท่ี 3-2 คําธรรมเนียมเก่ียวกับการโรคพิษสุนัขบ๎า  
 งบประมาณตั้งไว๎  20,000.-บาท  จึงอยากทราบทุกวันนี้โรคนี้ยังมีอยูํหรือไมํครับ    
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์   ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
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ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ
 ทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ  
 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมขอให๎เพื่อนสมาชิก
 สภาเทศบาลดูท่ีหน๎า  3-1  ข๎อ  2.2  คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา  ประมาณ
 การไว๎  8,000.-บาท  ผมวําน๎อยไปหนํอยนะครับ  เราะผมสังเกตดูเฉพาะในเขตเทศบาล
 เมืองบ๎านไผํของเรามีคนดื่มสุราเยอะพอสมควรนะครับ  แตํทําไมตั้งงบประมาณในการ
 จัดเก็บคําธรรมเนียมไว๎น๎อยจัง  อยากให๎พิจารณาในสํวนนี้อีกครั้งนะครับ  เพราะตอนนี้ร๎าน
 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดขึ้นมาใหมํมากมายเลยนะครับ  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  1  ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีตอบช้ีแจงตอบข๎อซักถาม
 เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ           
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
นายกเทศมนตรี   ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ในสํวนของหน๎า  3-1  ข๎อ  2.2  และ  
 2.3  เป็นเงินท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บนะครับ  แล๎วโอนผํานจังหวัดมาให๎กับเทศบาล           
 เป็นรายได๎ท่ีทางเทศบาลไมํได๎จัดเก็บเอง  สํวนข๎อท่ี  2.9  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม
 จะออกให๎บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า  รวมท้ังแมวด๎วย  ซ่ึงทางเทศบาลของเรา
 จะเก็บคําธรรมเนียมถูกกวําการไปฉีดวัคซีนท่ีคลินิกนะครับ  ขอบคุณครับ  
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  ผมอยากให๎เพื่อนสมาชิก
 สภาเทศบาลดูท่ีหน๎า  3-30  การชําระหนี้เงินก๎ู  และดอกเบ้ีย  ท้ังหมด  9,835,700.-บาท  
 ผมมีข๎อสงสัยข๎อ  1.1  สํงเงินกองทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อสร๎างสวนสาธารณะ  ปีนี้
 เป็นปีท่ี 4  ท่ีเราชําระไป  วงเงินก๎ู  4,683,000.-บาท  เรามีสัญญาเงินก๎ูท้ังหมด  10  งวด  
 ตรงนี้ทุกโครงการที่เราขอก๎ูเลยรึเปลําครับ  ชํวยช้ีแจงด๎วยนะครับ  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทํานนายกเทศมนตรีตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา
 เทศบาล  ขอเชิญครับ           
 

นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
นายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  สวนสาธารณะตรงนี้เราคงจํากันได๎         
 นะครับ  เป็นสวนสาธารณะท่ีบ๎านเก้ิง  หน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 วงเงินก๎ู 4 ล๎านกวําบาท  
 สัญญาทําไว๎  10  ปี เรื่องการทําสัญญาก๎ู  เทศบาลของเราทําสัญญาไว๎มีอยูํ  2  แบบ            
 ท้ังระยะเวลา  10  ปี  และ  15  ปี   
 
 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
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ประธานสภาเทศบาล    ขอขอบคุณครับ  ตํอไปเป็นรายจํายตามหนํวยงาน  เริ่มจากสํานักปลัดเทศบาล  หน๎า  3-
 34 ถึง 3-47 สํานักปลัดเทศบาล  ตั้งงบประมาณรายจํายท้ังส้ิน  25,600,100.-บาท (ยี่สิบ  
 ห๎าล๎านหกแสนร๎อยบาทถ๎วน)  เป็นรายจํายประจํา 25,425,600.-บาท  (ยี่สิบห๎าล๎านส่ีแสน            
 สองหมื่นห๎าพันหกร๎อยบาทถ๎วน) รายจํายเพื่อการลงทุน 174,500.-บาท   (หนึ่งแสน           
 เจ็ดหมื่นส่ีพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)โดยคําใช๎จํายของสํานักปลัดเทศบาล  จะครอบคลุมงาน
 กิจการทั่วไปของเทศบาล  กิจการสภาเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจําตัว
 ประชาชน  การบริหารงานบุคคล  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษา 
 ความสงบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาล  มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายรายจํายของ              
 สํานักปลัดเทศบาลหรือไมํ  ถ๎าไมํมี  ผมจะไปในสํวนตํอไปนะครับ ในหน๎า 3-48 ถึง 3-54  
 เป็นรายจํายของกองวิชาการและแผนงาน  ตั้งงบประมาณรายจํายท้ังส้ิน 3,799,900 บาท  
 (สามล๎านเจ็ดแสนเก๎าหมื่นเก๎าพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน)เป็นรายจํายประจํา 3,419,900.-บาท   
 (สามล๎านส่ีแสนหนึ่งหมื่นเก๎าพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน)  รายจํายเพื่อการลงทุน  380,000  บาท   
 (สามแสนแปดหมื่นบาทถ๎วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายในสํวนของกอง 
 วิชาการและแผนงานหรือไมํครับ  ขอเชิญ ทํานสํงศักดิ์   เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา 
 เทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ  
 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมขอให๎เพื่อนสมาชิก
 สภาเทศบาลเปิดไปท่ีหน๎า  3-54  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ  การจัดซ้ือกล๎อง
 ถํายภาพนิ่ง  งบประมาณท้ังเลํมคราวๆเห็นมีการตั้งงบประมาณซ้ือกล๎องอยูํ  3  ตัว  จะมี
 ของสํานักปลัดเทศบาล  งานรักษาความสงบเรียบร๎อย  กองการศึกษา  และกองวิชาการ
 และแผนงาน  รายละเอียดของกล๎องความคมชัดไมํต่ํากวํา 16 ล๎านพิกเซล  ราคาตั้งไว๎ท่ี  
 10,000.-บาท  แตํของกองวิชาการและแผนงานตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎ถึง  35,000.-
 บาท  ขอให๎ช้ีแจงในสํวนนี้ด๎วยวําทําไมตั้งงบประมาณไว๎เยอะขนาดนี้  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  1  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ
   ขอเชิญทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ                                    
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานประธานชุมชนทุกชุมชนและทํานผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน ผมขอให๎เพื่อนสมาชิก
 สภาเทศบาลเปิดไปท่ีหน๎า  3-54  หมวดคําท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง  โครงการจัดตั้งศูนย์  ICT  
 เทศบาลเมืองบ๎านไผํ  งบประมาณตั้งไว๎  80,000.-บาท  ในปีงบประมาณ 2555  เป็น
 โครงการลักษณะเดียวกัน  โครงการจัดตั้งศูนย์  ICT  เทศบาลเมืองบ๎านไผํ  งบประมาณตั้ง
 ไว๎ท่ี  250,000.-บาท  ไมํทราบวําตอนนี้โครงการได๎ดําเนินการไปถึงไหนแล๎ว  และ
 งบประมาณท่ีตั้งไว๎  80,000.-บาทเป็นการตํอยอดโครงการที่ริเริ่มในปีงบประมาณ  2554  
 ใชํรึเปลําครับ ชํวยช้ีแจงในสํวนนี้ด๎วย  ขอบคุณครับ    
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
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ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมี
 ขอเชิญทํานายกเทศมนตรีตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ     
 
       
 
 

นายมนัส   น่ิมมงคล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองนายกเทศมนตรี   ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ตามท่ีทํานสมาชิกสภาเทศบาลได๎
 สอบถามเรื่องของกล๎อง  ผมได๎สอบถามเจ๎าหน๎าท่ีแล๎ว  ราคาเทํากัน  แตํคุณภาพจะ
 แตกตํางกัน  เดี๋ยวผมจะให๎เจ๎าหน๎าท่ีท่ีมีความรู๎ในเรืองนี้อธิบายให๎เพื่อนสมาชิกสภา
 เทศบาลได๎รับทราบ ขอเชิญเจ๎าหน๎าท่ีเจ๎าของโครงการชี้แจงรายละเอียดด๎วย เชิญครับ   
นายยศกร  ศรีคลัง   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาล                     
หัวหน้าฝ่ายบริการและ  ในสํวนของกล๎องกองวิชาการและแผนงาน  จะมีคุณสมบัติไมํต่ํากวํา  16  ล๎านพิกเซล   
เผยแพร่วิชาการ  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํคุณสมบัติอ่ืนเรื่องของความเร็วเฟลช  สูงกวํามาตรฐาน  และ
 คุณสมบัติอ่ืนๆจะสูงกวํามาตรฐาน  สํวนโครงการจัดตั้งศูนย์  ICT  ในปีนี้งบประมาณ ตั้งไว๎   
 250,000.-บาท  แตํเราติดปัญหาตรงสถานท่ี เนื่องจากศูนย์การเรียนรู๎ที่จะใช๎ ดําเนินการ   
 จะจัดทําเป็นศูนย์บริการด๎านสาธารณสุข  จึงไมํดําเนินการในปีนี้  สํวนงบประมาณปี   
 2556  ท่ีเราตั้งงบประมาณไว๎  80,000.-บาท จะจัดทําเป็นโครงหลังคา เป็นจุดให๎บริการ   
 ICT  ระบบ  WIFI  เพื่อให๎ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  มาใช๎บริการตรง ด๎านข๎างบ๎าน  
 หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล  
นายมนัส   น่ิมมงคล  ขออนุญาตทําน ประธานสภาเทศบาล ต๎องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ท่ีได๎ให๎ความสนใจ  พิจารณาข๎อดี-ข๎อเสีย  ในสํวนนี้เราต๎องให๎ผ๎ูท่ีรู๎และมีความเช่ียวชาญ
 ช้ีแจงรายละเอียดนะครับ   ขอบคุณครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานรองนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะขออภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ               
  ทํานประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเชิญครับ  
 

นายประเสริฐ  เอราวัน   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมขอให๎เพื่อนสมาชิก
 สภาเทศบาลเปิดไปท่ีหน๎า  3-53  หมวดรายจํายเพื่อการลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์  เป็นคําจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบจอ  Touch Screen  จํานวน  2  เครื่อง  
 งบประมาณตั้งไว๎  85,000.-บาท  ผมขอให๎เจ๎าหน๎าท่ีช้ีแจงรายละเอียดด๎วยนะครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานประเสริฐ เอราวัน  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  2  ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญเจ๎าหน๎าท่ีช้ีแจง  เชิญครับ 
 

นายยศกร  ศรีคลัง   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาล                     
หัวหน้าฝ่ายบริการและ  ในสํวนของโครงการบริการข๎อมูลขําวสารทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการจัดอุปกรณ์  
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เผยแพร่วิชาการ  คอมพิวเตอร์เฉพาะจอ  Touch Screen  จํานวน  2  เครื่อง  ไมํมี  CASE หรือ  CPU       
 จะเป็นจอท่ีมีอุปกรณ์ท้ังหมดอยูํรวมกัน  คล๎ายๆเครื่องแท็บเล็ทท่ีเด็กๆใช๎เรียนหนังสือ  
 สามารถใช๎นิ้วจิ้มท่ีหน๎าจอได๎เลย  จอนี้จะใช๎เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร  ตามโปรแกรมท่ีกอง
 วิชาการและแผนงานจัดทําไว๎โดยจะให๎บริหาร  2  จุด  จุดแรกจะอยูํท่ีศูนย์บริการรํวม  
 งานทะเบียนราษฎร  และท่ีห๎องสมุดเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  บริเวณท่ีวําการอําเภอบ๎านไผํ    
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าท่ีท่ีได๎ช้ีแจงรายละเอียด  ต๎องขอโทษเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ด๎วยนะครับ  ท่ีไมํได๎ลงรายละเอียดลึกเทําไหรํ  แตํเราจะลงรายละเอียดในสํวนของความ
 เดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชนมากกวํา  เพื่อท่ีจะได๎พัฒนาอําเภอบ๎านไผํของเราให๎เป็นเมือง
 นําอยูํ  ขอเชิญทํานนิวัฒน์   ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ      
 
      
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานประธานชุมชนทุกชุมชนและทํานผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  ต๎องขออนุญาต          
 นะครับ  ท่ีด๎วยความเคารพทํานมนัส  นิ่มมงคล  รองนายกเทศมนตรี  เนื่องจากในสํวนนี้
 เป็นครุภัณฑ์ด๎านเทคนิค  ผมไมํทราบรายละเอียด  แตํผมจะขอถามตํอเก่ียวกับรายละเอียด
 การใช๎งานของกล๎องท่ีเราจะทําการจัดซ้ือ  ถ๎าหากปรับลดได๎ขอให๎ปรับลดในสํวนนี้ด๎วย        
 จัดซ้ือท่ีเหมาะสมกับการใช๎งานผมวํานําจะพอดีกับการตั้งงบประมาณท่ีไมํสูงจนเกินไป  
 ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ 
 ทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ           
 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมยังติดในราคาของกล๎องท่ีมีราคา
 แตกตํางกัน  ความละเอียดของกล๎อง  16  ล๎านพิกเซล ราคาหมื่นกวําบาทก็ใช๎งานได๎  
 กล๎องราคาสามหมื่นกวําบาท เป็นกล๎องท่ีมืออาชีพเขาใช๎เลยนะครับ ถํายได๎ชัดและละเอียด
 มาก  เทศบาลเมืองบ๎านไผํของเราไมํจําเป็นต๎องใช๎กล๎องท่ีมีคุณสมบัติขนาดนั้น  เป็นการใช๎
 จํายเกินความจําเป็นเฉยๆ  ในสํวนนี้ขอฝากให๎พิจารณาใหมํด๎วยนะครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทํานรองนายกเทศมนตรีตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา
 เทศบาล  ขอเชิญครับ           
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองนายกเทศมนตรี   ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ตามท่ีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได๎
 อภิปรายเรื่องของกล๎องกองวิชาการและแผนงาน  ผมขอเรียนแบบนี้วําในปีหน๎าเราจะทํา
 วารสารครบ  4  ปี  เราจําเป็นต๎องใช๎กล๎องระดับมืออาชีพ  เพราะรูปออกมาจะได๎ออกมา
 สวยนะครับ  และอีกอยํางกล๎องตอนนี้เรามีอยูํ  3  ตัว  ชํารุดไปแล๎ว  1  ตัว  อีก  1  ตัวก็
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 กําลังจะชํารุด  พอใช๎ได๎ตอนนี้ก็เหลืออยูํแคํ  1  ตัว  ถ๎าเกิดมีงานซ๎อนกัน  2  งานเราไมํ
 สามารถแยกไปถํายภาพกิจกรรมได๎เลยนะครับ  ขอเรียนให๎เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล
 ได๎รับทราบในสํวนนี้ด๎วย  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานรองนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทําน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  รองนายกเทศมนตรี           
 ขอเชิญครับ                
 

ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมขอเรียนช้ีแจงในสํวนของกล๎อง
 ถํายรูปของกองการศึกษา  งบประมาณตั้งไว๎  10,000.-บาท  ในสํวนกล๎องท่ีจะทําการ
 จัดซ้ือนั้นจะใช๎ในงานท่ัวไป  ไมํจําเป็นต๎องใชํความละเอียดสูง  สํวนใหญํจะเป็นการถําย
 แล๎วนําลง  Website  ไมํต๎องขยายใหญํ  ดังนั้นงบประมาณท่ีตั้งไว๎จึงตั้งไว๎ให๎เหมาะสมกับ
 ราคาของกล๎องท่ีต๎องการใช๎ในการถํายรูปในการทํากิจกรรมตํางๆของกองการศึกษา             
 ขอช้ีแจงเพียงเทํานี้  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานรองนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล      ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะขออภิปรายอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมี 
   ลําดับตํอไปเป็นรายจํายของกองคลัง  ในหน๎า 3-55 ถึง 3-60 ตั้งงบประมาณรายจําย
   ท้ังส้ิน  5,960,800  บาท (ห๎าล๎านเก๎าแสนหกหมื่นแปดร๎อยบาทถ๎วน)  โดยเป็นรายจําย
  ประจํา  5,845,100  บาท  (ห๎าล๎านแปดแสนส่ีหมื่นห๎าพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน) รายจําย
  เพื่อการลงทุน 115,700 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห๎าพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) มีสมาชิกสภา
  เทศบาล ทํานใดจะอภิปรายรายจํายของกองคลังหรือไมํ  ถ๎าไมํม ี ตํอไปจะเป็นรายจําย 
  ของกองชําง หน๎า 3-61 ถึง 3-68  ตั้งงบประมาณรายจํายท้ังส้ิน  21,214,600  บาท             
   (ยี่สิบเอ็ดล๎านสองแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันหกร๎อยบาทถ๎วน) เป็นรายจํายประจํา 17,904,300  
   บาท  (สิบเจ็ดล๎านเก๎าแสนส่ีพันสามร๎อยบาทถ๎วน) รายจํายเพื่อการลงทุนวงเงิน  
   3,310,300  บาท (สามล๎านสามแสนหนึ่งหมื่นสามร๎อยบาทถ๎วน)  ซ่ึงมีโครงการกํอสร๎าง
   ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน  และโครงการปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานตามถนน 
   ตรอก ซอยตําง ๆ ในเขตเทศบาล  รวม  7  โครงการ  วงเงิน  996,900  บาท  (เก๎าแสน
   เก๎าหมื่นหกพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน) โดยทุกโครงการจะเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
   ของพี่น๎องประชาชนในเขตเทศบาล  ท่ีทํานสมาชิกสภาเทศบาลได๎รํวมพิจารณาคัดเลือก
   ตามความจําเป็นเรํงดํวน  ในแตํละพื้นท่ีแล๎ว  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ทํานใดจะอภิปราย 
   รายจํายของกองชํางหรือไมํ  ขอเชิญทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
   เขต  1  ขอเชิญครับ  
 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ในสํวนหน๎าท่ี  3-63  ข๎อ  1.3.2            
 คําใช๎สอย  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว๎  2,000,000.-บาท  รวมถึงคําแรงงาน  
 ดูแลสวนสาธารณะ  สวนหยํอม  ตอนนี้เรามีลูกจ๎างอยูํแล๎ว  ทําไมต๎องจ๎างแรงงานอีกขอให๎
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 ผ๎ูรับผิดชอบช้ีแจงด๎วยนะครับ  หน๎า  3-65  คําวัสดุกํอสร๎างตั้งไว๎ท่ี  1,200,000.-บาท  
 ตรง นี้นําจะไมํพอนะครับ  เพราะงบประมาณกํอสร๎างถนนของเราคํอนข๎างน๎อยมากใน
 งบประมาณปี  2556  เมื่อความเดือดร๎อนของประชาชนเกิดขึ้น  เราต๎องจัดซ้ือหิน  ปูน  
 ทราย  เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนเบ้ืองต๎น  ถ๎างบประมาณสํวนอ่ืนเกินก็ขอให๎เอามารวม
 ในรายการนี้  พี่น๎องประชาชนจะได๎ผมประโยชน์ในสํวนนี้มากขึ้น  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ
 ทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ  
นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ งบประมาณปี  2556    
 มีน๎อย  แตํด๎วยความเป็นหํวงเป็นใยพี่น๎อง  ถ๎างบประมาณกํอสร๎างมีน๎อย  ก็นําจะไปตั้งไว๎
 ในงบซํอมแซม  พี่น๎องประชาชนจะได๎รับทราบวําเราทํางานด๎วยงบประมาณท่ีมีอยูํจํากัด  
 ขอเสนอทํานประธานเทศบาลผํานไปยังคณะผ๎ูบริหารวํา  บางสํวนท่ีเราไมํได๎ทําการ
 กํอสร๎างตามตรอก ซอก ตํางๆงบประมาณบางสํวนควรแบํงเป็นงบซํอมแซม  เพื่อให๎พี่น๎อง  
 ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับ  
  

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  1  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ
   ขอเชิญทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ                                    

 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานประธานชุมชนทุกชุมชนและทํานผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  ในสํวนของกองชําง  
 มีผ๎ูอภิปรายเรื่องของวัสดุกํอสร๎าง  ผมมีความเห็นท่ีไมํตํางจากเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลท่ี
 ได๎อภิปรายไปแล๎ว  วําประมาณการไว๎น๎อยมาก  เพราะภารกิจหลักๆของคําวัสดุกํอสร๎าง  
 จะเป็นงานซํอมแซมถนน  ทางเท๎า  และยางแอสฟัลติกส์  ปีงบประมาณ  2556  งบลงทุน
 โครงสร๎างพื้นฐาน  ถนน  ทํอระบายน้ํา  ติดขัดด๎านงบประมาณ  เพราะฉะนั้นต๎องย๎อนกลับ
 ไปทํุมในสํวนของงบซํอมแซม หลังจากงบประมาณผํานสภาเทศบาลแล๎ว การร๎องขอของพี่
 น๎องประชาชนท้ัง  26  ชุมชน  คงจะเหมือนเดิม  ให๎ไปซํอมแซมถนนบ๎าง  ฝาทํอระบายน้ํา
 เป็นคําถามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง  3  เขตจะได๎เจอเหมือนๆกัน  หากมีงบประมาณเหลือ
 จํายในหมวดอ่ืนๆ  ขอให๎นําไปสมทบในสํวนนี้  และหากมีการขยายเขตไฟฟูา  ประปา  
 ขอให๎ผ๎ูท่ีเก่ียวข๎อง  รวมท้ังชํางเขตตรวจสอบผ๎ูท่ีจะใช๎ประโยชน์  บ๎านเรือนท่ีอยูํในเขต
 ขยายไฟฟูา  น้ําประปา  ต๎องการเอกสารประกอบการขออนุญาตใช๎มิเตอร์ใช๎ไฟฟูา 
 น้ําประปา  วําเอกสารต๎องใช๎อะไรบ๎าง  เพราะหลายชุมชนมีปัญหาท่ีไมํมีเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน
 ทําให๎หนํวยงานไมํสามารถดําเนินการได๎  และไมํสามารถใช๎งานได๎  ในสํวนนี้ผมขอฝากไว๎
 ด๎วยนะครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ 
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 ทํานสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเชิญครับ           
 

นายสมสงวน  อินทรก าแหง  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ในสํวนของกองชํางผมขอฝากเรื่องของ
 วัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  ท่ีผํานมาจะตั้งงบประมาณไว๎ท่ี  1,000,000.-บาท  
 ภายหลังมีการซ้ือรถแมคโฮเพิ่มข้ึน  จําเป็นต๎องใช๎น้ํามันเพิ่มข้ึน  ปัจจุบันราคาน้ํามันก็สูงขึ้น  
 ขอฝากให๎ดูแลการใช๎น้ํามันให๎เกิดประโยชน์จริงๆ  งบประมาณตั้งเพิ่มข้ึนเทําตัวเลยนะครับ  
 ขอฝากตรงนี้ไว๎ด๎วย  ขอบคุณครับ    
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสมสงวน อินทรกําแหง  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ ขอเชิญ
 ทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ  
 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมเริ่มจะมองเห็นคําวัสดุท่ีจะนํามา
 เพิ่มเติมในสํวนนี้อีก  132,000.-บาท  เป็นโครงการในหน๎า  3-66  โครงการจัดซ้ือไฟเตือน
 ลูกศรกระพริบสําหรับติดท๎ายรถปฏิบัติงานผมวําตรงนี้ยังไมํมีความจําเป็น  เพราะสํวนมาก
 เราทํางานตอนกลางวันเราไมํได๎ทํางานตอนกลางคืน  ให๎โอนจากรายการนี้ไปไว๎ท่ี
 งบประมาณวัสดุกํอสร๎างนะครับ  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ  เรื่องของไฟกระพริบติดท๎ายรถเป็นเรื่องของความปลอดภัยใน
 การปฏิบัติงานบนท๎องถนน  เวลารถขับมาจะไมํรู๎วํามีรถจอดอยูํ  เป็นมาตรฐานความ
 ปลอดภัยบนท๎องถนนระดับประเทศ  ท่ีจําเป็นต๎องมี  และขอขอบคุณกองชํางท่ีได๎ติดตั้ง
 ไฟฟูาแสงสวํางท่ัวเมือง  ขอฝากบริเวณถนนทางเข๎าจากส่ีแยกอําเภอชนบทถึงแยกวัดจันทร์
 ประสิทธ์ิหน๎าโรงเรียนกรุณาศึกษา  และขอบคุณกองชํางท่ีทํางานอยํางแข็งขันรวมถึงเรื่อง
 ของถนนสีเขียว  ท่ีทํานนายอําเภอบ๎านไผํ  ดําเนินการจากหน๎าเทศบาลไปถึงส่ีแยกยามาฮํา  
 อีกเรื่องคือฝาทํอถนนท่ีไมํคํอยเสมอกัน  ชํวยดําเนินการแก๎ไขให๎ด๎วย  เพราะมีพี่น๎อง
 ประชาชนร๎องเรียนมา มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมีขอ
 เชิญคณะผ๎ูบริหารชี้แจงตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลด๎วยครับ  ขอเชิญครับ   
 
 
   
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
นายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ในหมวดคําใช๎สอย  รายจํายเพื่อให๎
 ได๎มาซ่ึงบริการ  การจ๎างเหมาบุคคลภายนอก  ก็คือการเหมาพนักงานจ๎างเหมาท่ีตอนนี้เรา
 ได๎ทําการจ๎างอยูํแล๎ว  และงบประมาณ 1,200,000.-บาท  ท่ีเราตั้งไว๎  เมื่อถึงคราว
 จําเป็นต๎องจัดหาวัสดุไปซํอมแซม  เราจะมีงบสํารองจํายท่ีสามารถไปแก๎ไขปัญหาให๎พี่น๎อง
 ประชาชนท้ัง  26  ชุมชนได๎  ขอให๎เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลสบายใจได๎นะครับ  ในสํวน
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 ของหน๎าท่ี  3-66  ทุกวันนี้การจัดทําปูายตํางๆของเทศบาลเราจะใช๎วิธีจัดหาวัสดุมาตัด  ตํอ  
 เช่ือม  พํน  ถ๎าจัดซ้ือจะส้ินเปลืองงบประมาณอีกมาก  งบประมาณ  132,000.-บาท ในการ
 จัดทําปูายไฟกระพริบมีความจําเป็นตํอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผ๎ูปฏิบัติงาน
 ในตอนกลางคืน  แตํการปฏิบัติงานตอนกลางวันก็มีความจําเป็นเหมือนกัน เพราะพี่น๎อง  
 ประชาชนจะได๎รู๎วําตอนนี้มีการกํอสร๎างหรือซํอมแซมถนนอยูํ  สํวนการตําหนิ คําชมตํางๆ   
 ของเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหารยินดีรับไว๎เพื่อท่ีจะได๎พัฒนาเทศบาลเมือง  
 บ๎านไผํตํอไป  ขอบคุณครับ   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล     ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะขออภิปรายอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมี      
 ตํอไปเป็นรายจํายของกองการศึกษา หน๎า 3-69 ถึง 3-85 ตั้งงบประมาณไว๎        
 39,672,000 .-  บาท (สามสิบเก๎าล๎านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ๎วน) เป็นรายจําย 
 ประจํา  38,391,500  บาท (สามสิบแปดล๎านสามแสนเก๎าหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
 รายจํายเพื่อการลงทุน  1,280,500  บาท  (หนึ่งล๎านสองแสนแปดหมื่นห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายรายจํายของกองการศึกษาหรือไมํ  ขอเชิญ 
 ทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมขอให๎เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลเปิด
  ไปท่ีหน๎า  3-74  โครงการที่  12  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ  ตั้ง
  งบประมาณไว๎  400,000.-บาท  แตํท่ีผมจะขออภิปรายคือกองการศึกษาเป็นหนํวยงาน
  ในเทศบาล  บางครั้งมีกิจกรรมแตํไมํเคยแจ๎งให๎เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได๎รับทราบเลย  
  เชํน  การจัดทัศนศึกษาดูงานไมํเคยเชิญเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลไปรํวมเป็นเกียรติเลย  
  นะครับ  ขอฝากในสํวนนี้ไว๎ด๎วย  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล       เทศบาล เขต  1  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ
      ขอเชิญทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ                                    
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานประธานชุมชนทุกชุมชนและทํานผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  สําหรับในสํวนของ
 กองการศึกษามีหลายโครงการปรับงบประมาณเพิ่มข้ึน  เชํน  หน๎าท่ี  3-74  โครงการจัด
 งานวันเด็กแหํงชาติ  งบประมาณปี  2556  ตั้งงบประมาณไว๎  100,000.-บาท  ปี  2555  
 เราตั้งไว๎  75,000.-บาท  เพิ่มข้ึน  25,000.-บาท  ตรงนี้ไมํแตกตํางกันเทําไหรํนะครับ  
 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานในประเทศ  งบประมาณปี  2555  ตั้งไว๎  80,000.-บาท  
 งบประมาณ  2556  ตั้งไว๎  400,000.-บาท  โครงการที่  13  โครงการแขํงขันทักษะทาง
 วิชาการ  ปีงบประมาณ  2555ตั้งไว๎  60,000.-บาท  งบประมาณปี  2556  เราตั้งไว๎ท่ี  
 200,000.-บาท ในสํวนนี้เรามีการจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมถึงได๎ตั้งงบประมาณเพิ่มมาก
 ขนาดนี้  โครงการที่  14  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน   เป็นโครงการใหมํ
 ของปีนี้  ตั้งงบประมาณไว๎  100,000.-บาท  โครงการที่  22  หน๎า  3-76  โครงการจัดตั้ง
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 ศูนย์การเรียนรู๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํ  ตั้งงบประมาณไว๎  100,000.-บาท  ผมขอทราบ
 รายละเอียดด๎วยวําศูนย์การเรียนรู๎จะจัดตั้งท่ีไหน  งบประมาณจะผูกพันปีตํอไปด๎วยหรือไมํ  
 ขอขอบคุณครับ   
   

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทําน  ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  รองนายกเทศมนตรี  
 ช้ีแจงตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ    
ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ในสํวนของการเชิญทําสมาชิกสภา
 เทศบาลในการรํวมกิจกรรมตํางๆ  ตรงนี้ผมจะกําชับเจ๎าหน๎าท่ีให๎นะครับ  วําตํอไปมี
 กิจกรรมหรือวําโครงการอบรมตํางๆจะต๎องเชิญเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกครั้ง  เพราะ
 ผมถือวําเป็นเกียรติอยํางยิ่งท่ีมีผ๎ูให๎เกียรติมารํวมงาน ผมอยากให๎ผ๎ูท่ีมารํวมเป็นเกียรติ          
 ในการจัดกิจกรรมโครงการตํางๆไปเลําปากตํอปากวําตอนนี้เทศบาลของเราในสํวนของ 
 กองการศึกษาตอนนี้มีดําเนินการทํากิจกรรมใดบ๎าง และในสํวนงบประมาณโครงการวันเด็ก  
 ทุกปีเราจะเอารถถังมาให๎เด็กๆได๎ดูได๎สัมผัส  การแสดงมายากล  ในปีท่ีผํานมาเด็กให๎ความ
 สนใจมาก และในปีกํอนหมดวาระผมอยากจัดกิจกรรมนี้ให๎ดีให๎ยิ่งใหญํกวําท่ีผํานมานะครับ  
 เพราะงบประมาณปี  2555  งบประมาณเราคํอนข๎างน๎อย  ขอฝากเพื่อนสมาชิกสภา
 เทศบาลในสํวนนี้ด๎วย  เรื่องของการจัดนิทรรศการ  จากงบประมาณปี  2555  เราตั้งไว๎  
 60,000.-บาท  ปีงบประมาณ  2556  เราตั้งไว๎  200,000.-บาท  เนื่องจากเราไปจัดบู๏ทท่ี
 เมืองทองธานี  เราต๎องใช๎จํายมากพอสมควร  เพราะเราจัดท่ีเมืองทองธานี  ได๎รับความ
 สนใจเป็นอยํางมากถือวําประสบความสําเร็จมาก  มีคณะครูจากท่ัวประเทศมารํวมชมงาน
 มาถํายรูป  มาซ้ือผ๎าขาวม๎า ได๎รับความสนใจมากจริงๆนะครับ  สํวนเรื่องของการเรียนรู๎เรา
 จะจัดตั้งท่ีอําเภอบ๎านไผํ  บริเวณช้ัน  2  ของศูนย์  ICT  ท่ีเทศบาลจัดตั้ง  ใช๎งบประมาณ
 ปรับปรุง  100,000.-บาท  สํวนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน  ตั้งไว๎  
 100,000.-บาท  เป็นข๎อตกลงระหวํางมหาวิทยาลัยขอนแกํนกับเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  มีเงิน
 อุดหนุนมาให๎เทศบาลจํานวน  4,000,000.-บาท  แบํงจํายเป็น  4  ปี  เทศบาลเมืองบ๎านไผํ
 ของเราต๎องมีสํวนรํวม 10 เปอร์เซ็นต์  ประมาณปีละ  100,000.-บาท  เน๎นกระบวนการ
 มีสํวนรํวม  ประมาณปีหน๎าจะมีผลผลิตเป็นเส้ือออกมาประมาณ  4,000  ตัว  โดย
 งบประมาณของอียูท้ังหมด  เพื่อมาแจกจํายให๎พี่น๎องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา              
 นะครับ  ขอช้ีแจงเพียงเทํานี้กํอน  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานรองนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะขออภิปรายอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมี  
 ตํ อไปเป็นรายจํายของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม หน๎า  3-86 ถึง 3-102  ตั้ง
 งบประมาณไว๎ท้ังส้ิน  22,436,200  บาท  (ยี่สิบสองล๎านส่ีแสนสามหมื่นหกพันสองร๎อย
 บาทถ๎วน)จําแนกเป็นรายจํายประจํา 19,469,000  บาท  (สิบเก๎าล๎านส่ีแสนหกหมื่นเก๎าพัน
 ส่ีร๎อยบาทถ๎วน)  รายจํายเพื่อการลงทุน 2,967,200 บาท (สองล๎านเก๎าแสนหกหมื่นเจ็ดพัน  
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 สองร๎อยบาทถ๎วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายรายจํายของกองสาธารณสุข
 และส่ิงแวดล๎อมหรือไมํ ขอเชิญทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 เชิญครับ 
 

นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมขอให๎เพื่อนสมาชิก
 สภาเทศบาล  เปิดเอกสารไปท่ีหน๎า  3-92  ประเภทคําวัสดุกํอสร๎าง  ผมไปเจอด๎วยตัวเอง 
 นะครับ วันนั้นไปล๎างตลาด 3 มีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อมไปปฏิบัติงาน  พบอุปสรรค
 ตรงท่ีเวลาเจ๎าหน๎าท่ีจะงัดฝาทํอระบายน้ําไมํมีชะแลงงัด  ต๎องรอกองชําง ผมจึงเห็นสมควร  
 ขอให๎ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อมจัดซ้ืออุปกรณ์งัดฝาทํอ  ไมํต๎องรอกองชํางนะครับ   
 เพราะจะเกิดการลําช๎าในการทํางานผมขอฝากในสํวนนี้ด๎วย  ขอบคุณมากครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทํานมนัส  นิ่มมงคล  รองนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงตอบ
 ข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ    
นายมนัส  น่ิมมงคล  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองนายกเทศมนตรี  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ผมขอน๎อมรับคําช้ีแนะของเพื่อนสมาชิก
 สภาเทศบาลนะครับ  ในเรื่องของอุปกรณ์งัดฝาทํอระบายน้ํา  ผมจะรีบดําเนินการจัดซ้ือให๎
 นะครับ  ฝากเจ๎าหน๎าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม  ชํวยรับดําเนินการในเรื่องนี้ด๎วย  
 ขอบคุณครับ   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานรองนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะขออภิปรายอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมี  
 รายจํายตํอไปเป็นหนํวยงานสุดท๎าย คือ รายจํายของกองสวัสดิการสังคม หน๎า 3-103 ถึง 
 3-112 ตั้งงบประมาณรวมท้ังส้ิน 5,691,700  บาท  (ห๎าล๎านหกแสนเก๎าหมื่นหนึ่งพัน          
 เจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) จําแนกเป็นรายจํายประจํา 5,612,500  บาท (ห๎าล๎านหกแสนหนึ่งหมื่น 
 สองพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) รายจํายเพื่อการลงทุน 79,200 บาท (เจ็ดหมื่นเก๎าพันสองร๎อย
 บาทถ๎วน)  มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายรายจํายของกองสวัสดิการสังคม 
 หรือไมํครับ  ขอเชิญทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ 
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ   ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ ผมขอให๎เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลเปิด
   เอกสารไปท่ีหน๎า  3-105  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน  ตั้งงบประมาณ
   ตั้ง ไว๎  150,000.-บาท  เพื่อจัดการประชุมคณะผ๎ูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล    
   คณะกรรมการชุมชนและกลํุมเครือขํายชุมชน  กลํุมอาชีพตํางๆ  จะไปซ๎อนกับโครงการ 
   เสริมสร๎างศักยภาพชุมชนให๎เข๎มแข็ง  ตั้งไว๎ 100,000 บาท  หน๎า  3 – 106  เป็นคําใช๎จําย 
   ในการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน  สตรีแมํบ๎าน  อสม.  คณะผ๎ูบริหาร  สมาชิก
   สภาเทศบาล  รายละเอียดคล๎ายกัน  ทําไมไมํตั้งรวมกันเป็น  250,000.-บาท  ขอบคุณครับ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  สมาชิกสภา 
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ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล เขต  1  ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ
   ขอเชิญทํานจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเชิญครับ  
                           
นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทํานประธาน ชุมชนทุกชุมชนและผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ความจริงกองนี้เป็น        
   กองเก่ียวกับชุมชน  ให๎ความรู๎ชุมชน  ผมขอตั้งข๎อสังเกต  เวลามีการเรียกกลํุมสตรีแมํบ๎าน  
   มาประชุม  มีคําเบ้ียเล้ียง  50  บาท  นําจะเพิ่มข้ึนเป็น  100 บาท  เพราะเสียเวลาท้ังวัน  
   ปีงบประมาณใหมํจะปรับเปล่ียนได๎หรือไมํ  เพื่อให๎ประชาชน  กลํุมสตรีแมํบ๎าน  ประธาน
   ชุมชน  ท่ีมารับข๎อมูลแล๎วนําไปชํวยเทศบาลทํางาน มากกวํา  50  บาท  ขอฝากทําน 
   ประธานสภาไปยังผ๎ูบริหาร  ให๎ปรับปรุงคําเบ้ียเล้ียงให๎สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  
   ขอขอบคุณครับ 
 
 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญทํานนิวัฒน์ ปล่ังศิริ   
                               รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ  
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผ๎ูบริหาร  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรต ิ  
รองประธานสภาเทศบาล  ทํานประธานชุมชนทุกชุมชนและทํานผ๎ูเข๎ารํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  จริงๆแล๎ว  การจัดตั้ง
   งบประมาณโครงการตํางๆของกองสวัสดิการ  เริ่มหน๎า 3-1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ          
   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว๎  100,000 บาท การตั้งโครงการในลักษณะนี้จะเป็นพิธี
   เปิด – ปิด  การสัมมนา  เบิกวิทยากร  แตํไมํได๎มีการตํอยอด  อยากเห็นวํา  งบผูกพันในปี
   ตํอไปจะทําอะไร  หน๎า  3-105  โครงการสํงเสริมอาชีพและพัฒนารายได๎ในชุมชน  จะเป็นคํา
   พิธีเปิด  คําสถานท่ี  คําวิทยากร  เราจะสํงเสริมอะไร  ผมเห็นหลายโครงการที่ไมํมีการตํอ
   ยอดทําแล๎วก็จบ  อยากให๎กอง/ฝุาย  ปรับทิศทางวําจะเดินไปทางไหนอยํางไร  แล๎วทําให๎เป็น
   โครงการที่ยั่งยืน  ทํา 4 ปีก็ได๎ หลังจากประชุม  สัมมนาแล๎ว ตํอยอด  หาสถานท่ีรองรับ 
   ผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ให๎ยั่งยืน  ขอบคุณครับ   
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ  ขอเชิญ 
 ทํานสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเชิญครับ           
นายสมสงวน  อินทรก าแหง  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ ผมขออภิปรายตํอจากทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิร ิ
   รองประธานสภาเทศบาล  โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
   ในหลวง  กับหน๎า  3-10  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมแบยั่งยืน  ถนนกินได๎  จะมีหลักการ
   คล๎ายๆกัน  เหมือนท่ีทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  อภิปราย  เป็นคําตอบแทน  คําสถานท่ี  พิธีเปิด – 
   ปิด  โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ ตามท่ีผมได๎ศึกษามา  จะเป็นหลัก  30-30-30-10  จะเป็น
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   เกษตรที่ยั่งยืนอยูํแล๎ว  ไมํทราบวําโครงการส่ิงแวดล๎อมท่ียั่งยืน  ถนนกินได๎ ก็เกษตรแบบ
   เดียวกัน  ขอบคุณครับ 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ครับท่ีจบลงไปแล๎วนั้นเป็นการอภิปรายของทํานสมสงวน อินทรกําแหง  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล ขอขอบคุณครับ   ขอเชิญทํานายกเทศมนตรี  ช้ีแจงตอบข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา
   เทศบาลด๎วยครับ  ขอเชิญครับ  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนทํานประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
นายกเทศมนตรี    ชุมชนทุกทํานและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทํานครับ  ถ๎าพูดถึงกองสวัสดิการสังคม  จะเป็นกอง
   ท่ีใกล๎ชิดกับทุกองค์กรที่อยูํในเมือง  กลํุมชุมชน  แมํบ๎าน  จะเป็นโครงการที่ได๎พบปะกัน         
   ในหน๎า  3-105  เป็นโครงการประชุมประจําเดือนของ  2 – 3 องค์กร  สํวนใหญํก็จะม ี          
   เบ้ียเล้ียงให๎  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ฝากไว๎  ยืนยันวําอยํางต่ําตั้งท่ี  100  บาท  สําหรับ
   โครงการสํงเสริมอาชีพ  100,000บาท  จะเป็นกิจกรรมท่ีประสานกับสถาบันพัฒนาฝีมือ  
   แรงงานเขต 6  สถาบันจัดหางาน  เพื่อดําเนินโครงการรํวมกัน  ขออนุญาตทํานคําพันธ์       
   สีดอนซ๎าย  ทํานเคยเป็นอดีตประธานชุมชนหลายสมัย  เคยบอกวําเทศบาลจัดโครงการ 
   สํงเสริมอาชีพ  การที่มาอบรมก็เป็นกลํุมเดิมๆ  อบรมไปแล๎วก็ไมํได๎ไปขยายผลหรือตํอยอด  
   ฝากเพื่อนสมาชิกเรื่องการสํงเสริมอาชีพงบตั้งไว๎ 100,000  บาท  ชํวยกันดูวําสามารถไปตํอ
   ยอดหรือไมํ  ทําอยํางไรให๎เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํมีมาหลายปี  
   รัฐบาลเน๎นให๎องค์กรปกครองท๎องถิ่นได๎ทําโครงการทฤษฎีใหมํ  เน๎นกลํุมเกษตรกรที่แฝงตัวใน  
   26  ชุมชน  เราจะพาไปทัศนศึกษาดูงานรอบๆไปเช๎า - เย็นกลับ  ใกล๎ๆ  ขอบคุณครับ 
 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอขอบคุณทํานนายกเทศมนตรีที่ได๎ช้ีแจงข๎อซักถามเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    ขอขอบคุณครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะขออภิปรายอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมี   
   เมื่อจบสํวนท่ี  3  แล๎ว ผมขอตํอในสํวนท่ี 4  งบประมาณรายจํายเฉพาะของสถานธนานุบาล 
   ตั้งงบประมาณรายรับไว๎  13,900,500 บาท (สิบสามล๎านเก๎าแสนห๎าร๎อยบาทถ๎วน) ประมาณ
   การรายจําย  11,381,600 บาท (สิบเอ็ดล๎านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร๎อยบาทถ๎วน)  
   หน๎า 4-1 ถึง 4-21 มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะอภิปรายรายจํายของสถานธนานุบาล
   หรือไมํครับ  ถ๎าไมํมี เมื่อทํานสมาชิกสภาเทศบาลได๎อภิปรายงบประมาณในแตํละสํวนอยําง 
 กว๎างขวางมาจนครบและพอสมควรแล๎ว ข๎อเสนอแนะตําง ๆ ของทํานสมาชิกสภาเทศบาล 
 คณะ ผ๎ูบริหารจะได๎รับและนําไปแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนให๎ท่ัวถึง   
 ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล  ตํอไปผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหํงนี้ในการลงมติรับหลักการแหํง 
 รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี พ.ศ.2556 ในวาระท่ี 1  กรุณายกมือขึ้นครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   เมื่อท่ีประชุมมีมติรับรํางหลักการแหํงรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายแล๎ว   
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจํายแล๎ว ตามข๎อ 45 วรรค  3  แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย 
 ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547  ความวํา “ญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ         
 จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมํได๎ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให๎กําหนดระยะเวลาเสนอ
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 คําแปรญัตติไว๎ไมํน๎อยกวํายี่สิบส่ีช่ัวโมง นับแตํสภาท๎องถิ่นมีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติ
 งบประมาณนั้น” ผมขอให๎สมาชิกได๎แสดงความคิดเห็น ผมขอให๎สมาชิกเสนอตํอท่ีประชุมสภา
 เทศบาลครับ โดยจะใช๎เวลาในการแปรญัตติ ก่ีวันเริ่มจากวันท่ีเทําไหรํ ถึงวันท่ีเทําไหรํ และ 
 ประชุมสภาเทศบาล  ครั้งท่ี 2 ในวันท่ีเทําไหรํ ขอเชิญสมาชิกเสนอความคิดเห็นตํอท่ีประชุม
 นะครับ ครับ ขอเชิญคุณนิวัฒน์  ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ    เรียนทํานประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล  ชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน ผมขอเสนอสภาเทศบาลแหํงนี้ ขอเสนอในการแปร
 ญัตติ โดยใช๎เวลาในการแปรญัตติ จํานวน  3  วัน  เริ่มจากวันท่ี  16 – 18  สิงหาคม  
 2555 โดยใช๎ห๎องกิจการสภาเทศบาลเป็นห๎องแปรญัตติ และให๎มีการประชุมวาระขั้นแปร
 ญัตติและขั้นลงมติ ในวันท่ี  22  สิงหาคม  2555  เวลา  10.00 น.  ครับ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ผมขอผ๎ูรับรองด๎วยครับ (สมาชิกรับรองถูกต๎อง) มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล   นอกเหนือจากท่ีทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาล  ได๎เสนอมาแล๎วหรือไมํ   
 ถ๎าไมํมี  ผมขอรับความเห็นชอบท่ีเสนอให๎แปรญัตติ เรื่อง รํางเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ขั้นแปรญัตติ มีจํานวน  3 วัน นับตั้งแตํวันท่ี  
 16-18 สิงหาคม  2555  โดยใช๎ห๎องกิจการสภา และประชุมในวาระท่ี 2,3  ในวันท่ี  22  
 สิงหาคม  2555  เวลา 10.00 น. เพื่อในการขอรับความเห็นชอบตํอไป  โดยคณะกรรมการ
 แปรญัตติรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีจะเป็นคณะกรรมการชุดแปรญัตต ิ      
 ท่ีสภาเทศบาลได๎ทําการแตํงตั้งไว๎แล๎วประกอบด๎วย 1. นายจําลอง  ทศทิศ, 2.นายบุญเหลือ  
 เรื่องลือ  3. นายชานล  ธนระพีโชติ , 4. นายภาคภูมิ  ศรีอํุน , 5. นายกําพล ขันธ์ขวา 
  6. นายนพรุจ  เอํนลุน , 7.นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป ์ ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแหํงนี้        
  ทํานใดเห็นชอบการแปรญัตติ มีจํานวน  3 วัน นับตั้งแตํวันท่ี  16-18 สิงหาคม  2555  
  โดยใช๎ห๎องกิจการสภา และประชุมในวาระท่ี 2,3  ในวันท่ี  22  สิงหาคม  2555  เวลา 
  10.00 น. กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2556  จ านวน  3  วัน  นับต้ังแต่วันท่ี  16 -18 สิงหาคม  2555  โดยใช้ห้อง
 กิจการสภา และประชุมในวาระท่ี 2,3  ในวันท่ี  22  สิงหาคม  2555  เวลา  10.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  อื่น  ๆ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  กํอนท่ีจะเข๎าในระเบียบวาระอ่ืนขออนุญาตให๎ทํานบุญเหลือ  เรื่องลือ  ได๎พูดอะไร
ประธานสภาเทศบาล  หนํอยนะครับขออนุญาตครับ  ขอเชิญทํานบุญเหลือ  เรื่องลือ  ครับ  
นายบุญเหลือ  เร่ืองลือ  เรียนทํานประธาน  คณะผ๎ูบริหาร  และสมาชิกผ๎ูทรงเกียรติฯ ทุกทํานครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งกํอนมีเสียงสะท๎อนหลังจากการประชุมสภาเทศบาลของเรา  
   แล๎วได๎มีการไปพูดท่ีสภากาแฟในทางท่ีไมํดี  ผมไมํอยากให๎เกิดขึ้นอีก  ในวาระอ่ืนๆ  
   เมื่อสมาชิกถามคณะผ๎ูบริหารก็ต๎องตอบ ขอให๎ตอบ มีหลักเกณฑ์อยากใช๎อารมณ์ในการตอบ 

   เพราะวําเข๎ามองวําเทศบาลไมํมีความรัก  ความสามัคคีกัน  ก็ขอให๎สภาแหํงนี้มีความ  
   สามัคคีกันชํวยกันแก๎ไขปัญหาของประชาชน  อยํามีการแบํงกลํุมกัน  และขอให๎ชํวยกัน  
   พัฒนาเทศบาลรํวมกัน  ขอขอบคุณครับ  
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ก็ขอขอบคุณทํานบุญเหลือ  เรื่องลือ  ท่ีเป็นหํวงเป็นใยในการประชุมสภา  ก็อยากเห็น  
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเป็นหนึ่งเดียวกัน  บางครั้งก็มีการพาดพิงถึงกันขอให๎อภัยกันนะครับ   
   ตํอไปก็ขอเข๎าสํูระเบียบวาระอ่ืนๆ  มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืน ๆ หรือไมํ   
   ขอเชิญทํานจําลอง  ทศทิศ  ครับ   
นายจ าลอง  ทศทิศ  เรียนทํานประธาน  และสมาชิกผ๎ูทรงเกียรติฯ  ทุกทํานครับ   ขอฝาก  2 เรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องแรกเป็นเรื่องของฝากทํอเนื่องจากฝากทํอมีหลายขนาด  ขอให๎คณะผ๎ูบริหารให๎เจ๎าหน๎าท่ี 
   ออกไปวัดขนาดวํามีก่ีขนาดแล๎วจัดทําสํารวจไว๎เพื่อในการปิดแทนฝาทํอท่ีชํารุดได๎เลย  ไมํใช๎  
   ชํารุดแล๎วออกไปวัดแล๎วรอฝาทํอแห๎งจึงจะไปเปล่ียนทําใช๎ช๎าอาจทําให๎คนเดินตกทํอได๎  
   ก็ขอให๎ทําฝาทํอสํารองไว๎เลยตามขนาดท่ีได๎ออกไปวัดมาเพื่อจะได๎ซํอมแทนท่ีได๎เลยงานจะ  
   ไมํตกข๎าง  สํวนอีกเรื่องท่ีสอง  ไฟ  LED  ตามแยกตํางๆ  ก็ได๎ดับไปหมดแล๎วสาเหตุเกิดจาก 
   แผงโซลาเซลหรืออุปกรณ์ชํารุด  ไมํอยากให๎เป็นอนุสาวรีย์  เพราะเสายังใช๎งานได๎ชํวยให๎ชําง  
   เทคนิคออกไปตรวจสอบแก๎ไขให๎ใช๎ได๎ตามสภาพ  เพราะเสียดายงบประมาณท่ีเราได๎ทําไว๎แล๎ว  
   เพราะมีประโยชน์มากทุกวันนี้การจราจรในเขตเทศบาลมีรถเยอะมากเพื่อความปลอดภัย  
   ขอให๎ชํวยออกไปตรวจสอบแก๎ไขด๎วย ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ก็ขอขอบคุณทํานจําลอง  ทศทิศ  ก็ขอเชิญทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ  ขอเชิญครับ 
นายนิวัฒน์   ปลั่งศิริ    เรียนทํานประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
รองประธานสภาเทศบาล  ชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน ในเรื่องวาระอ่ืนๆ ท่ีจริงก็ไมํมีเรื่องจะกลําว  แตํเมื่อสักคูํ 
   ได๎มีประธานชุมชนตลาด  1 2 3  ทํานบุญเกิด  ศรีลา  ทํานได๎ฝากเรื่องห๎องน้ําตลาด 3 ทาง  
   คณะผ๎ูบริหารก็ได๎เตรียมงบประมาณในการซํอมทําบํอเกรอะใหมํ ณ  ปัจจุบันนี้ก็ได๎ไปทําจริง  
   งบประมาณ ในการซํอมทําประมาณ  180,000 บาท  ถ๎าจําไมํผิด  ในชํวงนี้เป็นการดําเนินการ 
   กํอทํอเมนเป็นทํอ  PVC  จากห๎องน้ําไปลงรางระบายน้ําเลยครับโดยไมํผํานบํอเกรอะ   
   ท่ีเราได๎คุยกันไว๎จะจบโครงการในงบประมาณท่ีผํานมา  เพราะฉะนั้นถ๎าเป็นไปได๎หลังปิด  
   ประชุมแล๎วก็อยากให๎เจ๎าหน๎าท่ีมี่รับผิดชอบชํวยไปดูอีกสักครั้งวํา ณ วันนี้โครงการที่เราได๎  
   ปรึกษาหารือกันไว๎  ไปถึงไหนแล๎วครับ  ทางประธานชุมชนก็ยืนยันวํายังไมํได๎ดําเนินการของ  
   สํวนบํอเกรอะ  อีกเรื่องหนึ่งวันนี้พิจารณารํางงบประมาณรายจํายประจําปี  2556  
   ในวาระแรก ขั้นรับหลักการ  จะสังเกตวําสมาชิกหลายทํานชํวยกันอภิปราย  ขอฝากกองฝุาย  
   ท่ีทํางบประมาณท่ีได๎เสนอโครงการตํางๆ และท่ีประชุมได๎อภิปรายมาตั้งแตํชํวงเช๎า  
   เพื่อจุดมุํงหมายเดียวกันในการพัฒนาให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํเดินหน๎าอยํางไมํมีข๎อจํากัด  
   อยําคิดวําการอภิปรายครั้งนี้เป็นการจับผิดกัน  เพราะเพื่อให๎เกิดความคุ๎มคําในการจัดทํา  
   งบประมาณจริงๆ  เพื่อจะให๎งบประมาณลงไปพื้นท่ีของประชาชนท่ีเรารับผิดชอบ  ก็ขออภัย  
   ด๎วยถ๎ามีข๎อผิดพลาดไมํเข๎าใจรายละเอียดปิดประชุมแล๎วเราคํอยมาช้ีแจงกัน  เพราะเราก็มี  
   ในวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ  วาระ 3  ขั้นลงมติด๎วย  ขอบคุณครับทํานประธาน  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ก็ขอขอบคุณทํานนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภา  ครับ  ขอเชิญทําน 
ประธานสภาเทศบาล  สํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  ขอเชิญครับ  
นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์     เรียนทํานประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 



36 
 

รองประธานสภาเทศบาล    ชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน   ในเรื่องวาระอ่ืนๆ จะกลําวในส่ิงท่ีดี  ก็ขอบขอบคุณ 
   กองชํางไปยัง  นายอุ๏ด  สีหานุ  และทีมงาน  รํวมท้ังรองนายกท่ีคุมกองชํางด๎วยครับ ท่ีทํางาน  
   ได๎รวดเร็วออกไว๎  ไมํวําจะเป็นฝาทํอ ตํางๆ  ก็ขอให๎เป็นเชํนนี้ตลอดไป  ความดีก็ขอยกให๎ 
   ทางกองชําง  เพราะวําตอนนี้พี่น๎องตลาดก็ชมกันอยูํ  ผมก็อยากได๎ยินคํานี้ตลอด  เรื่องท่ีสอง  
   ประธานชุมชนได๎ฝากมา  เสนอขอให๎คําตอบแทนและคําน้ํามันรถให๎ด๎วย  สําหรับประธาน  
   ชุมชนขอบคุณมากๆ  ครับ  ก็มีเรื่องเพียงเทํานี้  ขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ก็ขอขอบคุณทํานสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  ครับ  กองชํางทํางานได๎ด๎วยดีก็ม ี
ประธานสภาเทศบาล  ความสามัคคีจึงทําให๎งานออกมาดีครับ  ไมํใชํจะชมบุคคลคนเดียวนะครับ  ก็ขอฝากเพื่อน  
   สมาชิกด๎วยวําถ๎าจะชมกองใดก็ขอให๎ชมท้ังกอง  ถ๎าไมํดีให๎บอกเป็นรายบุคคล  นะครับ   
   ขอเชิญทํานสมสงวน  อินทรกําแหง   ขอเชิญครับ  
นายสมสงวน  อินทรกําแหง  เรียนทํานประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน   ในเรื่องวาระอ่ืนๆ   มีเรื่องท่ีชาวบ๎านฝากมาข๎าง 
   โรงเรียน  บว.  ฝ่ังทางทิศเหนือขวามือ  ทางกองชํางไปล๎างตลาดก็ล๎างเฉพาะห๎องน้ําตลาดสด  
   แตํชํวงข๎างโรงเรียน บว. ท่ีแมํค๎ามาลงไกํสด  ปลาสด  ก็มีน้ําไหลจากรถลงถนน  สํงกล่ินเหม็น  
   มาตลอดเลย  ทางชาวบ๎านขอให๎เทศบาลชํวยล๎างถนนชํวงนี้สักครั้งหนึ่ง  หรือสองครั้ง   
   ขอฝากฝุายผ๎ูบริหารด๎วยนะครับ  เรื่องท่ีสองเป็นโครงการเกําท่ีจะปรับปรุงตลาดเทศบาล 2  
   พํอค๎าแมํค๎าได๎ถามวําเทศบาลจะมาปรับปรุงตลาดเทศบาล 2  เห็นเงียบไปเลย  โครงการนี้  
   เป็นโครงการที่ดีอยํางท้ิง  นะครับเพราะเป็นโครงการที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับพํอค๎าแมํค๎า  
   นะครับ  สํวนในเรื่องท่ีเจ๎าหน๎าท่ีนํารถขยะไปจอดท่ีตลาดสด 2  ผมขอให๎ไปหาท่ีจอดใหมํได๎  
   ไหมครับ  เพราะสํงกล่ินเหม็น ชาวบ๎านร๎องเรียนมา  เรื่องท่ีสามอยากจะถามงานปูองกัน  
   เก่ียวกับการตีเส๎นจราจรสีขาวสีแดง ซ่ึงแตํกํอนตรงสถานท่ีราชการกรมทางหลวงแตํก็จะตีเส๎น  
   ขาวดํา  ได๎รับการร๎องเรียนจากฝ่ังตรงข๎างท่ีเป็นผ๎ูค๎าขาย  หลังจากท่ีมีการตีเส๎นขาวแดงแล๎ว  
   การค๎าขายก็ตกต่ํามากขายไมํดี  เพราะไมํมีท่ีจอดรถจึงทําให๎เกิดความเดือดร๎อน  ดังนั้น  
   จึงขอให๎ชํวยดูแลด๎วยนะครับ    ขอขอบคุณ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ก็ขอขอบคุณทํานสมสงวน  อินทรกําแหง  ครับ ขอเชิญทํานคําพันธ์  สีดอนซ๎าย  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ  
นายค าพันธ์  สีดอนซ้าย   เรียนทํานประธานสภาเทศบาล ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ทํานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน  เรื่องแรกโครงการติดหลอดไฟแสงสวํางถนนเจนจบ 
   ทิศตลอดสายเลยไปถึงโนนสะอาดด๎วยหรือไมํ  และอีกสํวนท่ีหน๎าจะติดหลอดไฟแสงสวํางคือ  
   วงเวียนน้ําพุมาถึงหน๎าโรงพยาบาล  โดยเฉพาะหน๎าธนาคารกรุงศรีอยุธยาชํวงนี้ตอนกลางคืน  
   จะมีรถจอดซ๎อนสามทุกคืน  ซ่ึงทางเราก็ห๎ามไมํได๎เพราะเขาได๎มาจับจํายใช๎สอยนําเงินเข๎า  
   เทศบาลเรา  ในชํวงเส๎นทางนี้จะมืดมากเพราะผมจะผํานเส๎นทางนี้ทุกคืนเพราะต๎องออกไป  
   ค๎าขาย  ก็ขอให๎ชํวยดูแลสํวนนี้ด๎วยครับ  สํวนอีกเรื่องหนึ่งคือโครงการกํอสร๎างผนังกันดิน  
   ตะวันออกวั ดจันทร์ประสิทธ์ิชุมชนได๎มีความลําบากมากท่ีมีกองดินทรายทําให๎การสัญจรไปมา 
   ลําบากมากประกอบกับมืดมากแสงสวํางไมํพียงพอจะทําให๎เกิดอันตรายมาก  อีกสํวนหนึ่ง  
   ถนนริมคลองชลประทานเมื่อปีท่ีแล๎วท่ีชํวงผมเป็นประธานชุมชนจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุย  
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   กันปรากฏวําได๎รับงบประมาณจากการเคหะแหํงชาติ  ไมํทราบวําโครงการดังกลําวได๎ไปถึง  
   ไหนแล๎ว  ชํวยติดตามให๎ด๎วยครับ  ขอขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณทํานคําพันธ์  สีดอนซ๎าย  ครับ ขอเรียนเชิญทํานนายกเทศมนตรี  ได๎ตอบ 
ประธานสภาเทศบาล    คําถามของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได๎เรียนถามด๎วยครับ ขอเรียนเชิญครับ   
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล     เรียนประธานสภาเทศบาล  ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ      
นายกเทศมนตรี  ประธานชุมชนและผ๎ูรํวมสังเกตการณ์ทุกทําน   ในคําถามของนายจําลอง  ทศทิศ 
 ท่ีฝาก  2 เรื่อง  เรื่องแรกเป็นเรื่องของฝากทํอก็จะให๎เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเก่ียวข๎องดําเนินการ 
 ตรวจสอบและให๎ทําฝาทํอสํารองไว๎   สํวนอีกเรื่องท่ีสอง  ไฟ  LED  ตามแยกตํางๆ  ก็จะให ๎
 เจ๎าหน๎าท่ีดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล๎วดําเนินแก๎ไขในสํวนท่ีทําได๎  สํวนท่ีดําเนินการ  
 ซํอมไมํได๎ก็จะดําเนินให๎บริษัทมาดําเนินการ ในสํวนของทําน ายนิวัฒน์   ปล่ังศิริ  

 เร่ืองห๎องน้ําตลาด 3 ก็จะใหเ๎จ๎าหน๎าท่ีมี่ความรับผิดชอบชํวยไปดูอีกสักครั้งวํา ดําเนินการ 
 อยํางไรและชํวยแก๎ไขด๎วยนะครับ   อีกเรื่องหนึ่งเรื่องพิจารณารํางงบประมาณรายจําย 
 ประจําปี  2556   ก็จะสังเกตวําสมาชิกหลายทํานชํวยกันอภิปราย  เพื่อจุดมุํงหมายเดียวกัน 
 ในการพัฒนาให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํเดินหน๎าอยํางไมํมีขอจํากัด   ก็ขอขอบคุณทํานสมาชิก 
 ท่ีชํวยกันตรวจสอบเพราะเป็นหํวงวํางบประมาณจะไมํถึงประชาชน   ในสํวนของทํานสํงศักดิ์   
 เกียรติปกรณ์  ที่กลําวขอบขอบคุณกองชํางไปยัง  นายอุ๏ด  สีหานุ  และทีมงาน  รํวมทั้งรองนายกที่คุม  

 กองชํางนั้น  ที่มีทีมงานออกปฏิบัติงานได๎รวดเร็วก็ขอให๎รักษาความดีนี้ไว๎  เร่ืองที่สองที่ประธานชุมชน  

 ได๎ฝากเร่ืองคําตอบแทนและคําน้ํามันรถให๎ด๎วย  นั้น  ผมก็เห็นใจประธานชุมชนที่เสียสละเวลาทํามา  

 หากินในการที่จะมาประชุมในแตํละคร้ัง ต๎องมีคําใช๎จําย  ผมก็ขอรับเร่ืองไว๎แล๎วจะปรึกษาเจ๎าหน๎าท่ีเร่ือง  

 กฎระเบียบกํอนที่จะดําเนินการ  ในสํวนเร่ืองของทํานคําพันธ์  สีดอนซ๎าย  เร่ืองโครงการติดหลอดไฟแสง  

 สวํางถนนเจนจบทิศ  คงจะติดตั้งในสํวนของถนนเจนจบทิศกํอน   ในสํวนถนนที่เหลือก็จะดําเนินการใน  

 ภายหลัง  ในสํวนเร่ืองหนึ่งคือโครงการกํอสร๎างผนังกันดิน ตะวันออกวัดจันทร์ประสิทธ์ิ   ชุมชนได๎ม ี
 กองดินทรายทําให๎การสัญจรไปมาลําบากมากประกอบกับมืดมากแสงสวํางไมํพียงพอจะทํา
 ให๎เกิดอันตรายมาก  ในสํวนนี้ก็ขอให๎เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเก่ียวข๎องนําแผงกันไปวํางไว๎   เพื่อบอกกับ 
 พี่น๎องประชาชนวํามีการกํอสร๎างให๎ระวังด๎วย  และอีกเรื่องหนึ่งถนนริมคลองชลประทานก็  
 ขอให๎เจ๎าหน๎าท่ีชํวยติดตามให๎ด๎วยครับ  ขอขอบคุณครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์    ก็ขอขอบคุณทํานนายกเทศมนตรีทํานลิขิต  กสิกิจวรกุล  ท่ีได๎ตอบคําถามของ  
ประธานสภาเทศบาล    เพื่อนสมาชิก  และวันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ได๎ประชุมครบตาม 
 ระเบียบวาระการประชุมเรียบร๎อยแล๎ว รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี  
 พ.ศ.2556  ท่ีผํานวาระรับหลักการไปด๎วยดีครั้งนี้   ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือน 
 และพัฒนาท๎องถิ่นของเราให๎เจริญก๎าวหน๎า   และในวันท่ี  22  สิงหาคม  2555  เราจะมา 
 ประชุมในวาระท่ี 2,3  ตํอไป  ในวันนี้ผมขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรีและคณะผ๎ูบริหาร   
 ทํานสมาชิกสภาเทศบาลผ๎ูทรงเกียรติ  ประธานชุมชนทุกทําน  ท่ีได๎เข๎ามาประชุมและ 
 สังเกตการณ์โดยพร๎อมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ผม  ขอปิดประชุมสภาเทศบาล   
 
ปิดประชุมเวลา     15.50     น. 
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                                             (ลงช่ือ)  จ.อ.             ผ๎ูจดรายงานการประชุม 
                                                                ( กมล  สงวนญาติ ) 
                      หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

                                              (ลงช่ือ)               ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวดารารัตน์   ชาตะวราหะ) 
                     หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
                                              (ลงช่ือ)                        ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางชยาภรณ์  ศิลาอํอน) 
                            ปลัดเทศบาล 
 
 
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  ได๎ตรวจรายงานการประชุมนี้แล๎ว 
 

เมื่อวันท่ี        เดือน    มกราคม     พ.ศ.  2556 
 

 

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

 
 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ   (ลงช่ือ)        กรรมการ 
          (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)      ( นางจงจิต   แซํเหีย ) 
 

 
 

(ลงช่ือ)               กรรมการ      (ลงช่ือ)          กรรมการ  
           ( นายประเสริฐ  เอราวัน )       ( นายสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์ ) 
 
 

 

สภาแหํงนี้รับรองรายงานการประชุมนี ้
 

เมื่อวันท่ี         เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2556 
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( นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ๎านไผํ 


