
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
วันพฤหัสบดีท่ี    ๒๒   มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐ .๐๐   น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๔. ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๕. นายชาญชัย อมรเดชสุริยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนต รีเมืองบ้านไผ่ 
๖. นายโดม เนตรสมจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
๗. นายส่งศักดิ ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๙. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายภาคภูม ิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.  นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายกําพล ขันธ์ขวา  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๔. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๕. นายนพรุจ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นายประสิทธ์ิ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๙. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นางชยาภรณ ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
๑. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   (ไปราชการ) 
๒. นายมนัส นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ (ไปราชการ)  
๓. นายนพดล   โฆษิตวัฒนาพานิชย์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
๔. นางพัชรา   ศิริศักดิ์กมล  สมาชิกสภาเทศบาล   
๕.  นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาเทศบาล   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสุภัทร ปวีณาภรณ์ ประธานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่     
๒.  นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชุมชนศาลเจ้า  
๓.  นายนพดล พลภูเขียว ประธานชุมชนหมู่ส่ีพัฒนา   
๔.  นายทองสุข เหง่าศรี  ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค์ 
๕.  นางสมศร ี  จ้อยสอดดง ประธานชุมชนซอยยิ่งยง 
๖.  ดาบตํารวจบัวลี นันกาสี ประธานชุมชนประปาบ้านไผ่ 
๗.  นายบุญเกิด ศรีลา ประธานชุมชนตลาดสด   ๑,๒,๓ 
๘.  นายชวดล ศุภรัตนชาติ ประธานชุมชนห้วยทราย 
๙.  นางสาวยุพิน แสงผดุง ประธานชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์ 
๑๐.  นายนรินทร์ พิกุลศรี ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์ 
๑๑.  นายสนธิ ชัดไธสง ประธานชุมชนสมประสงค์พัฒนา 
๑๒.  นายคําพันธ์ สีดอนซ้าย ประธานชุมชนโนนสะอาด 
๑๓.  นางสุมาลี แถสูงเนิน ประธานชุมชนโนนสว่าง 
๑๔.  นายทองขันธ์ มุ่งเกิด ประธานชุมชนขนมจีน  ๒๐๐๐ 
๑๕.  นายจํานงค์ โฉมสันเทียะ ประธานชุมชนโนนสวรรค์ 
๑๖.  นางละมุล นิสยันต์ ประธานชุมชนหนองลุมพุก 
๑๗.  นายวิรัตดา เช้ือบัณฑิต ประธานชุมชนบ้านไผ่เก่า  
๑๘.  นายสมชาย  ช่ืนบาน ประธานชุมชนสุมนามัย  
๑๙.  นายทองแดง ธรรมีภักดี ประธานชุมชนหลักสิบส่ี  
๒๐.  นางสาวเพลิน ภูแล่นก่ี ประธานชุมชนธรรมสาร 
๒๑.  นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล 
๒๒.  นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
๒๓.  นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผู้อํานวยการกองช่าง  
๒๔.  นางอาภรณ ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
๒๕.  นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๖.  นางศิริวรรณ ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
๒๗.  นายศรีสุนทร นามสว่าง ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
๒๘.  นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  
๒๙.  นางจิตโสภิน เคนจันทึก ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  ๒  อนุบาลสาธิต 
๓๐.  นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
๓๑.  นายศักดิ์สิทธ์ิ ปิ่นคํา หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
๓๒.  นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๓๓.  นายจีรศักด์ แก่นดู่ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
๓๔.  นางสุภาภรณ์ คําภูเงิน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๓๕.  นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๓๖.  จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
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๓๗.  นางเยาวภา โกศัลวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
๓๘.  นางวารุณี ลาดมะโลง หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข  
๓๙.  นางถลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
๔๐.  นายอุดมศักดิ์ ธรรมนําศีล หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
๔๑.  นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
๔๒.  นางกรองกาญจน์ ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
๔๓.  นางสุกัญญา มาตย์วังแสง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
๔๔.  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
๔๕.  นายประยุทธ์ ชัยพัฒนเวช นักวิชาการศึกษา  
๔๖.  นางยุพารัตน์ ศรีษะโคตร  เจ้าพนักงานทะเบียน 
๔๗.  จ.อ.สายันต์ นรสาร หัวหน้างานรักษาความสงบ  
๔๘.  นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน้างานพัสดุ  
๔๙.  นางชลธิชา โสภณพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการ  
๕๐.  นายประดิษฐ์ ไสยาสน์ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
๕๑.  นายธนายุทธ โคตรบรรเทา เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๕๒.  นายอาทิตย์ ประวันโน บุคลากร 
๕๓.  นางภาศิตา อนุวรรณ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๕๔.  นางภัทรา สุปัตคํา เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๕.  จ.อ.วรวิทย์ ภาณวัตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
๕๖.  นางสาวสุดา ชาติสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  
๕๗.  นางสาวสุปราณี   เสถียรมงคลกิจ หัวหน้างานรักษาความสะอาด 
๕๘.  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท เจ้าหน้าท่ี บริหารงานท่ัวไป 
๕๙.  นางสาวนิตยา จันทร์ศรี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ 
๖๐.  นายธนเดช ศิวพุฒิพร พนักงานขับรถยนต์  
๖๑.  นายเฉลิมกรุง แสนตรง พนักงานขับรถยนต์ 
๖๒.  น.ส.วรรณภา วงษ์จันลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
๖๓.  นางสาวพัทธ์ธีรา สนธิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
๖๔.  นายอินทัช เสนีย์วาสน์ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์  
๖๕.  นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช เจ้าพนักงานท่ีธุรการ 
 

  เมื่อได้เวลา ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนเชิญ ประธานสภา
เทศบาล  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว กล่าวเปิดประชุม   

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  สวัสดีครับท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติ  
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน  วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ 

ประจําปี  ๒๕๕๕  ขณะนี้มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม   
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 
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นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน     ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
เลขานุการสภาเทศบา   เรื่อง  การเปิดประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยท่ี   ๒  ประจําปี   ๒๕๕๕ 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง  
บ้านไผ่   สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําปี ๒๕๕๕   เมื่อวันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕           
ได้มีมติกําหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําปี ๒๕๕๕  ตั้งแต่
วันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  นั้น   
 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความนัยมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับท่ี ๑๒ )  พ.ศ.๒๕๔๖               
จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๕  
ตั้งแต่วันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 
 

                         จงึประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
                         (ลงช่ือ)     จิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ 
                                   (นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์) 

                                                                            ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ท่ีจบไปแล้วนั้นเป็นประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล บ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําปี  ๒๕๕๕  นะครับ  ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบ

การประชุมสภาเทศบาล  นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เร่ือง  ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล   ๑.  เนื่องด้วย  นายศรัญ  กสิกิจวรกุล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่                                 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๒   ได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผลพ้นจากตําแหน่ง  ตั้งแต่วันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (แทนตําแหน่งท่ีว่าง)  ในวันอาทิตย์ท่ี  ๘  เมษายน ๒๕๕๕  
โดยมีระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันท่ี  ๕  ถึง  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  ซ่ึงมีผู้มาสมัคร
รับเลือกตั้ง  จํานวน  ๒  ราย  คือ  หมายเลข  ๑  นายคําพันธ์  สีดอนซ้าย  หมายเลข  ๒  
นายโกมินทร์  วรดี    จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งครั้งนี้โดยท่ัวกัน 

 

๒.  ด้วยจังหวัดขอนแก่น  แจ้ง  เรื่อง  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์
จากผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าท่ี
เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น   เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโครงการต่าง ๆ  จึงขอแจ้งให้
ระมัดระวังอย่างได้หลงเช่ือบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวโดยอันขาด  หากพบการกระทําใน
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ลักษณะดังกล่าวขอให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือดําเนินการตามกฎหมาย  จึงแจ้ง
ให้ทราบโดยท่ัวกัน  โดยเอกสารเจ้าหน้าท่ีได้วางไว้ท่ีโต๊ะแล้ว 

 

๓.  เรื่อง  ผู้บริหารเทศบาล ขอถอนญัตติ ในระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติท่ี ๒ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  เนื่องจาก
คณะผู้บริหาร   มีภารกิจจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ  เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ   
โดยรายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือท่ี ขก  ๕๔๐๑/๗๘๕  ลงวันท่ี  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๕  
เรื่อง  ขอถอนญัตติ  จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ โดยเอกสารเจ้าหน้าท่ีได้วางไว้ท่ีโต๊ะแล้ว 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
                               - สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล                
ประธานสภาเทศบาล  ซ่ึงสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน              
   ก่อนล่วงหน้านี้แล้วครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญครับ  

ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ กรุณายกมือขึ้นครับ  

 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ือง  ญัตติท่ี ๑ /๒๕๕๕   การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่                   
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์   ขอเชิญท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตร ี ขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล         
  

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ          
รองนายกเทศมนตรี  ประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อแต่งตั้ง  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   
 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่ีสมาชิกท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน
คณะกรรมการชุดละ  ๓  ท่าน  รวมท้ังส้ิน  ๖  ท่าน  ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ในวันท่ี  
๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๑  ข้อ  ๘  (๓)  และหมวด  ๖  ข้อ  ๒๘
(๑)  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
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 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม           
ในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เห็นควรให้มีการดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าวในกรณีท่ีตําแหน่งนั้นท่ีว่างลง  เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง
โดยคัดเลือกแทนตําแหน่งท่ีว่างลง  ดังนี ้
 

    ๑.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
         -  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  ๓ ท่าน  
 

    ๒.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
             -  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  ๓ ท่าน  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล
คัดเลือกจํานวนคณะกรรมการจํานวน  ๒  ชุดๆละ  ๓  ท่าน  รวมท้ังส้ิน  ๖  ท่าน  และ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  ต่อไป 
 

                          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                            ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
                                                                         (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล) 
                                                                       นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ครับตามท่ีจบลงไปนั้นเป็น  ญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    เมืองบ้านไผ่ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  (กองวิชาการและแผนงาน)  ซ่ึงในปัจจุบัน  
คณะกรรมการทั้ง ๒  ชุด  ใกล้จะครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว  จึงต้องมีการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ท้ัง ๒ ชุด ก่อนท่ีจะมีการคัดเลือกก็ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจง
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบด้วยครับ  ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 

 

นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ               

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๑  ข้อ  ๗  (๑)  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อ  ๘  (๓)  และหมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  (๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดสภาท้องถิ่นคัดเลือก  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดละ  ๓  คน  โดยให้ดําเนินการตามแนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ดังนี ้
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  ๑.  ประชุมสภาท้องถิ่น  โดยอาจดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุม
วิสามัญหรือเชิญประชุมเป็นกรณีพิเศษ  ตามความเหมาะสม  โดยมีหนังสือเชิญประชุม
พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 

    ๒.  การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
 ๓.  การเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม  ต้องมีผู้รับรองจํานว นอย่างน้อย  
๒  คน  และผู้ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม  
 ๔.  ในการเสนอช่ือ  หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจํานวนให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก  หากมีการเสนอช่ือเกินจํานวนคณะกรรมการที่กําหนด  
ให้ประธานท่ีประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนน
ลับ  ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุม
มอบให้ได้ไม่เกินตามจํานวนท่ีกําหนด 
 ๕.  ให้ประธานในท่ีประชุมแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในท่ีประชุมและมิได้เป็น
ผู้ได้รับการเสนอช่ือจํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  เมื่อตรวจนับ
คะแนนแล้ว  ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจนครบจํานวนท่ี
กําหนด  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน  ทําให้ไม่สามารถคัดเลือกได้   
ให้ท่ีประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะในลําดับท่ีมีคะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้ง 
ท่ีสองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุม
กําหนด 
 ๖.  ให้ประธานสภาท้องถิ่น  มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบเพื่อในการออกคําส่ังแต่งตั้งต่อไป 
 ๗.  ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตําแหน่งให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้พ้นไปภายในส่ีสิบวันนับตั้งแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง  เว้นแต่วาระการดํารง
ตําแหน่งท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ทําการคัดเลือกขึ้นแทนตําแหน่งท่ีว่างก็ได้  และให้
ผู้ซ่ึงได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน             
ในกรณีท่ีตําแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ให้จัดให้มีการคัดเลือก 
แทนตําแหน่งท่ีว่างภายในส่ีสิบห้าวันนับตั้งแต่วันท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งโดยนําวิธีการ
คัดเลือกท่ีกําหนดไว้ข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม 

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ตามท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นเรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกสมาชิก                               
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลพิจารณาเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  จํานวน  ๓  ท่าน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
จํานวน ๓ ท่าน ในลําดับแรกขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรเป็น 

   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จํานวน  ๓  ท่าน  ขอเชิญ  ท่านนพรุจ  เอ่นลุน  ครับ  
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นายนพรุจ  เอ่นลุน      เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  

กระผมขอเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล                  
จํานวน  ๓  ท่าน  ดังนี ้

   ๑.  นายนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  
   ๒.  นายส่งศักดิ์   เกียรติปกรณ์ 
   ๓.  นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอบคุณครับ  ท่ีท่านนพรุจ  เอ่นลุน  สมาชิกสภา เทศบาล  ได้เสนอช่ือผู้สมควร 
ประธานสภาเทศบาล  ดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน  ๓  ท่าน  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  

(รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืน
เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ในลําดับต่อไปขอให้สมาชิก
สภาเทศบาล  เสนอช่ือรายช่ือ ผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  ๓  ท่าน ขอเชิญท่านนพรุจ  เอ่นลุน  ครับ 
 

นายนพรุจ  เอ่นลุน      เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน           

กระผมขอเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  ๓  ท่าน  ดังนี ้

   ๑.  นายจําลอง  ทศทิศ  
   ๒.  นายสมสงวน  อินทรกําแหง  
   ๓.  นายประเสริฐ  เอราวัน   
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอบคุณครับ  ท่ีท่านนพรุจ  เอ่นลุน  สมาชิกสภาเทศบาล   ได้เสนอช่ือผู้ท่ีสมควร                      
ประธานสภาเทศบาล  ดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
   จํานวน  ๓  ท่าน  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 

รายช่ือสมาชิกท่านอ่ืนเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอรายช่ืออีก  ผมขอมติ
สภาเทศบาลในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ดังนี ้

   ๑.  นายนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  
   ๒.  นายส่งศักดิ์   เกียรติปกรณ์ 
   ๓.  นายบุญเหลือ  เรื่องลือ 

และคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  ดังนี ้

     ๑.  นายจําลอง  ทศทิศ  
   ๒.  นายสมสงวน  อินทรกําแหง  
   ๓.  นายประเสริฐ  เอราวัน   
 
 



 9 

 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น  (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์) เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแล้วลําดับต่อไปจะได้มีหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรี              
เมือง  บ้านไผ่  รับทราบ  และดําเนินการออกคําส่ังแต่งตั้ง  ต่อไป 
 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ือง ญัตติท่ี ๒ / ๒๕๕๕ เร่ือง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่              
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ต่อไปผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   เมืองบ้านไผ่  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
 

 เนื่องจากผู้บริหารมีความจําเป็นต้องขอถอนญัตติ นี้  ขอเรียนเชิญท่านประเสริฐ  
พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาล  ครับ 
 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร    เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ประธานชุมชน 
รองนายกเทศมนตรี  ทุกชุมชน  และผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 
 

ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน ๘ เรื่อง 
ต่อสภาเทศบาลและประธานสภาเทศบาลได้บรรจุในระเบียบวาระท่ี ๔ ในการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ นัดประชุมวันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  
ปรากฏรายละเอียดตามญัตติท่ี  ๒ /๒๕๕๕  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)   แล้ว นั้น  

 

 เนื่องจากนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีผู้กํากับดูแลกองสาธารณสุข และ
ส่ิงแวดล้อม  มีภารกิจต้องข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อรับฟัง
ผลงานทางวิชาการ การถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาประชาธิปไตยการกระตุ้น
และส่งเสริมความเป็นพลเมือง และการเมืองภาคพลเมือง ในระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๔ 
มีนาคม  ๒๕๕๕ ดังนั้น  เพื่อการพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  มีความชัดเจนใน           
ทุกประเด็น และทําให้สภาเทศบาลสามารถพิจารณาได้อย่างละเอียด รอบคอบ  ผู้บริหารจึง
ขอถอนญัตติดังกล่าวไว้ก่อน และจะนําเสนอสภาเทศบาลในการประชุมคราวต่อไป 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานําเสนอขอรับความเห็นชอบ  
ต่อสภาเทศบาล 

ขอแสดงความนับถือ 
ลิขิต  กสิกิจวรกุล 

(นายลิขิต  กสิกิจวรกุล) 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ครับ  ตามท่ีจบไปแล้วนั้นเป็นการชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการขอถอนญัตติ                                        
ประธานสภาเทศบาล  ต่อสภาเทศบาล  ต่อไปผมจะขอมติสภาเทศบาล  ในการให้ความเห็นชอบการขอถอนญัตติ   
   ท่ี  ๒ / ๒๕๕๕  เรื่อง  เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองสาธารณสุขและ 

ส่ิงแวดล้อม)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอถอนญัตติ  ท่ี  ๒ / ๒๕๕๕เรื่อง  เสนอร่าง        
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น   
 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ือง  อื่น  ๆ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญท่านส่งศักดิ์   
ประธานสภาเทศบาล  เกียรติปกรณ์  สมาชิกเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๑  ขอเชิญครับ  
 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล                 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   เรื่องท่ีผมจะ 

 ขออภิปรายสืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๕  
เรื่องท่ีผมได้สอบถามคณะผู้บริหารเก่ียวกับท่ีดินว่างเปล่าให้นํามาใช้ประโยชน์  และท่านได้
บอกว่า ให้กอง/ฝ่าย/งานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปดูแลในเรื่องนี้เพื่อจัดหาประโยชน์แก่ทางเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ต่อไป  แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ  แต่ผม
มีโอกาสผ่านไปทางบ้านหนองนางขวัญและเห็นท่ีดินของทางเทศบาลตอนแรกผมนึกว่าเป็น          
ท่ีรกร้าง  แต่ผมไปเห็นว่ามีการปลูกมันสําปะหลังในท่ีของทางเทศบาลประมาณ  ๕๐  ไร่  
ผมจึงไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดําเนินการและได้ขออนุญาตทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา         
รึเปล่า  และเราคิดอัตราค่าเช่าเท่าไหร่นะครับ  เพราะมีคนอยากเช่าท่ีทํามาหากินเยอะ         
นะครับ  จึงอยากฝากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรีบไปดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะเป็น
รายได้ของเรา  และอีกเรื่องการทํางานของข้าราชการฝ่ายประจําตอนนี้ผมเห็นการทํางาน
แล้วไม่มีการกระตือรือร้นเลยนะครับ  ยกตัวอย่างการออกหนังสือเชิญประชุมผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลต่างๆ  ไม่มีการใส่ช่ือ  ใส่ตําแหน่งเลยนะครับ  เหมาในภาพรวมผมว่าทํา
อย่างนี้เป็นการไม่ให้เกียรติกันนะครับ  อีกอย่างตัวหนังสือก็จืดมองไม่เห็น 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขออนุญาตครับท่านสงศักดิ์   เกียรติปกรณ์  ท่ีท่านกําลังอภิปรายอยู่ผมอยากให้   
ประธานสภาเทศบาล  ท่านระบุมาเลยนะครับว่าเป็นของกอง/ฝ่าย/งานใดนะครับ อย่าเหมารวมนะครับเพราะบาง

กอง/ฝาย/งาน  ทํางานดีก็มีเยอะให้ท่านระบุให้ชัดเจนด้วยนะครับ  ขอเชิญครับ   
   

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   ในส่วนท่ีผมอภิปรายเรื่อง 

ของตัวหนังสือจืดอ่านไม่ออกเป็นหนังสือของกองสวัสดิการสังคมนะครับ  ขอเชิญเจ้าหน้าท่ี
สภาเทศบาลนําหนังสือท่ีผมได้รับไปให้ท่านประธานสภาเทศบาลพิจารณาด้วยนะครับ 
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ครับท่ีท่านสงศักดิ์ เกียรติปกรณ์  ส่งเอกสารมาให้ผมพิจารณาผมก็ได้รับเหมือนกัน  
ประธานสภาเทศบาล  กับท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  นะครับ  ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาด้วย

นะครับว่าท่านอ่านหนังสือดังกล่าวออกหรือไม่ครับ  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลยังอ่านไม่
ออกเลยและท่านประธานชุมชนท่านจะอ่านออกหรือครับ   ผมขอฝากเจ้าหน้าท่ีในส่วนนี้
ด้วยนะครับ  ช่วยดูแลกําชับในส่วนนี้ด้วย  ขอบคุณครับ 

 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล               
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  อีกเรื่องก็เป็น  

 กองสวัสดิการสังคมเหมือนเดิมเรื่องของโครงการอบรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ดําเนินการเสริมสร้างผู้นําองค์กรภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๕  หลายอย่างในโครงการเขียนไว้ดี อย่างเช่นตัวช้ีวัดเป็นต้น  เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีแลกเปล่ียนความคิด  แต่ตรงกันข้ามจัดประธานชุมชน  ๕  ท่าน  แม่บ้าน  ๕  ท่าน           
คนไปแล้วก็ไปอีกคนยังไม่เคยไปก็ไม่ได้ไปทําให้ความสามัคคีในชุมชนไม่มีนะครับ  ส่วนท่ี  ๒  
งบประมาณตั้งไว้  ๕๕๑,๔๐๐.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ผมดูแล้วจัดการทุกอย่าง
เสร็จเรียบร้อยประมาณการค่าใช้จ่ายท้ังส้ินเป็นเงิน  ๕๕๕,๔๐๐.-บาท  แล้วอีกเงินอีก  
๔,๐๐๐-บาท มาจากไหนและยิ่งกว่านั้นจํานวนเงินท่ีเป็นตัวหนังสือเป็นเงิน ๕๘๕,๔๐๐.-
บาทถ้วนนะครับ  ไม่รู้ว่าอะไรกันนะครับ  ท่านนายกเทศมนตรีก็กําชับอยู่บ่อยๆ  แต่กับไม่มี
การเปล่ียนแปลงอะไรเลยนะครับ  ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ  และในส่วนของกองคลังผมก็มี
เรื่องท่ีไม่สบายใจหลายเรื่องเก็บเงินก็สูญหายไปหลายแสนบาท  และเราจะทําอย่างไรถึง   
จะได้เงินภาษีพี่น้องคืน  แล้วบิลเก็บเงินก็หายไปหลายเล่มนะครับ  เรื่องของภาษีป้ายผม
หมายถึงป้ายท่ีติดตามร้านค้าท่ีเรามองเห็นชัดอย่างเช่น  ศูนย์ยาม่าฮ่ามีท้ังตัวภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ห้างโอวเปงฮงอย่างนี้นะครับได้ไปติดตามเก็บตามอัตราท่ีกําหนดไว้รึเปล่านะ
ครับ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของระเบียบทางเท้าจากวงเวียนน้ําพุถึงส่ีแยก  รสพ.  พูดมาก็
ประชุมสภาเทศบาลมา  ๓  ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับยังเป็นหลุมเป็นบ่อ
อยู่เหมือนเดิม  ช่วยไปแก้ไขให้พอใช้ได้ก่อนนะครับ  ท่านประธานชุมชนท่ีร้องเรียนก็อยู่
ด้านหลังผมนะครับ  ขอฝากในส่วนนี้ไว้ด้วยและเรื่องของการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะท่ีผมจะ
ขออภิปรายในเรื่องของหินคลุกผมก็ขอให้จัดซ้ือจัดจ้างให้โปร่งใสด้วยนะครับ  เพราะผมดู
แล้วการส่งวัสดุอุปกรณ์ส่งตอนหลังเวลาราชการดูแล้วไม่เหมาะสมเหมือนปิดบังอะไรเอาไว้รึ
เปล่า  และต่อไปนี้ผมอยากให้การส่งวัสดุอุปกรณ์การจัดซ้ือจัดจ้างอะไรต่างๆให้อยู่ในช่วง
ของเวลาราชการด้วยนะครับ  เพื่อท่ีจะตรวจสอบได้ว่าท่ีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอามาส่งครบตาม
จํานวนท่ีจัดซ้ือจัดจ้างไปรึเปล่าหรือว่ามีการกินนอกกินในกันนะครับ  ผมขอฝากเรื่องนี้ไว้
ด้วยเป็นเรื่องท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วนนะครับสําหรับกองช่าง  ขอบคุณครับ  
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  ท่ีได้อภิปรายนะครับ มสีมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านกําพล  ขันธ์ขวา  สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 



 12 
 

นายก าพล  ขันธ์ขวา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมมีเรื่องท่ีจะ

ขออภิปรายอยู่ว่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดจันทรประสิทธ์ิ  ผมสงสัยว่าวันเริ่มสัญญา
ว่าจ้างเป็นวันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   และส้ินสุดการว่าจ้างวันท่ี  ๓  มกราคม  ๒๕๕๔  
โดยบริษัท  หจก.  ยูเอ็มเคเฮลร์ซัพพลาย  เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างผมว่าสัญญาจ้างไม่ถูกต้อง
ให้ไปดูแลและตรวจสอบด่วนด้วยนะครับ     

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านกําพล  ขันธ์ขวา  ท่ีได้อภิปรายนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านจิรวดี  เจริญศิลป์  สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๓  ขอเชิญครับ 
 

นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เรื่องท่ีดิฉันจะ

ขออภิปรายเก่ียวกับชุมชนบ้านไผ่เก่าได้ทําท่อระบายน้ําเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วทางชุมชนบ้าน
ไผ่เก่าจึงฝากขอบคุณมายังคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ท่ีได้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอขอบคุณค่ะ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านจิรวดี  เจริญศิลป์  ท่ีได้อภิปรายนะครับ  มสีมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม             

เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี             
เมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 

 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เรื่องแรกเป็นเรื่องท่ี                       

ท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  อภิปรายไว้นะครับ  เรื่องของฟุตบาตทางเท้าผมยอมรับว่าเรา
ยังไม่ได้แก้ไขแต่เราได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าเราจะเอายางน้ําไปจัดการในเบ้ืองต้นให้อาจจะ
เป็นอาทิตย์หน้านะครับ  ในส่วนเรื่องของท่ีดินเรื่องนี้เป็นการบุกรุกท่ีของทางเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ของเรา  ขอฝากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องไปตรวจสอบด้วยว่าใครไปทําประโยชน์ในท่ีดิน
ของเราและมีการเก็บค่าเช่ารึเปล่า  ในส่วนของจํานวนตัวเลขและจํานวนตัวหนังสือ                
ไม่ตรงกันอยากฝากทางกอง/ฝ่าย/งาน  ตรวจสอบให้รอบคอบให้มากกว่านี้นะครับ เรื่องของ
การพิมพ์เอกสารตัวหนังสือจืดอ่านไม่ออกผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร  ผมขอ
ฝากในส่วนนี้ด้วย  เรื่องของภาษีป้ายตอนนี้เจ้าหน้าท่ีเรากําลังเร่งรีบออกไปตรวจสอบอยู่นะ
ครับเพราะ  สตง.  ก็ได้มาคอมเม้นต์เรื่องนี้อยู่  ในส่วนของกองช่างท่ีท่านอภิปรายถ้า
พฤติกรรมจัดซ้ือจัดจ้างไม่โปร่งใสผมจะตัดคอและไล่ออกทันที  แต่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านต้องมีหลักฐานด้วยนะครับอย่ากล่าวหาลอยๆนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เสียหาย  ขอเชิญท่าน
ผู้อํานวยการกองช่าง  เชิญครับ  
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นายวิชัย  วิพัฒนเกษมสุข  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ยอมรับว่างาน

ก่อสร้างข้างวัดจันทรประสิทธ์ิช้ามากแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ  ทางเราได้ทําหนังสือไป
เร่งรัดทางบริษัทผู้รับเหมาแล้ว  ตอนนี้เกินสัญญาไปแล้วด้วยนะครับ  เราก็กําลังดําเนินการ
ตามระเบียบต่อไป  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  ท่ีได้ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  และตอนนี้ท่านเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ผู้แทนบ้านเราได้ผลักดันงบประมาณมาทําถนนหน้าเกียรติสินงบประมาณเก้าล้านกว่าบาท
และเรื่องกล้อง  CCTV  ตอนนี้ผมและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลได้ประสานกับท่านผู้กํากับ
การสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่  และท่านก็ได้ประสานกับท่านเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เรียบร้อยแล้วผมจึงอยากฝากคณะผู้บริหารให้ข้ึนป้ายขอบคุณ
ท่านเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ด้วยนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล         
ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ  

 

นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ครับเรื่องท่ีมีการบุกรุกท่ีดิน  

 ของทางเทศบาลท่ีท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี  ตอบข้อซักถามผมว่ามี
ผู้บุกรุกท่ีดินของเทศบาล  และหากมีผู้บุกรุกจริง  ให้ทางนิติกรของเราไปแจ้งความไว้ก่อน   
ดีรึเปล่าครับ  และเรื่องของหลักฐานในส่วนของการจัดซ้ือจัดจ้างหินคลุกของกองช่างถ้าไม่
เป็นเรื่องจริงผมขอเอาชีวิตของผมและครอบครัวของผมเป็นประกันให้มีอันเป็นไปภายใน
สามวันเจ็ดวันเลยนะครับ  ขอบคุณครับ  

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์  ท่ีได้อภิปรายนะครับ มสีมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านจําลอง  ทศทิศ  สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

นายจ าลอง   ทศทิศ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   เรื่องท่ีผมจะขออภิปราย

เป็นเรื่องของกองช่างเก่ียวกับเครื่องออกกําลังกายท่ีทางกองช่างไปทําไว้เรียบร้อยแล้ว  แต่
ตอนนี้เกิดปัญหามีคนมาขโมยช้ินส่วนอย่างเช่นสปริงหรือน็อตต่างๆ  ผมอยากให้ออกไป
สํารวจและแก้ไขและอยากให้ใช้เครื่องอ๊อกไปแต้มไว้เลยช้ินส่วนไหนท่ีถอดออกได้  ส่วนท่ี
สวนสุขภาพหน้าบริเวณท่ีว่าการอําเภอมีช้ินส่วนบางส่วนชํารุดอยากให้ออกไปตรวจสอบ
และแก้ไขในส่วนท่ีชํารุดนะครับ  เรื่องท่ี  ๒  ช่วงนี้ใกล้เข้าหน้าฝนอยากให้ช่วยไปลอกท่อ
ก่อนท่ีจะถึงหน้าฝน  เพื่อป้องกันน้ําท่วม  อยากให้ส่วนท่ีเก่ียวข้องออกไปสํารวจและจัดการ
ในส่วนนี้ให้ด้วย  ขอบคุณครับ 

 
 



 14 
 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านจําลอง   ทศทิศ  ท่ีได้อภิปรายนะครับ มสีมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  ขอเชิญครับ 
 

นายประเสริฐ  เอราวัน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   เรื่องท่ีผมจะขออภิปราย 

จะขออภิปรายต่อจากท่านสมสงวน  อินทรกําแหง  เรื่องของการลอกลําห้วยข้างวัดจันทร -
ประสิทธ์ิ  ผมดูผู้รับเหมาแล้วดําเนินการไม่ตรงตามท่ีแบบแปลนกําหนดไว้เลยนะครับ  และ
การตัดหินคอนกรีตผมไม่ทราบว่าการออกแบบในการดําเนินการในครั้งนี้ตามริมห้วยผมไม่
ทราบว่าระยะห่างเมตรหนึ่งต่อต้นหรือว่ายังไง  และตัดแผ่นปูนออกไปแล้วก็เอาไปเสริม   
แต่เอาไปเสริมแล้วก็ใช้ไม่ได้  และก็ไม่มีเจ้าหน้าท่ีของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ออกไปตรวจ
หรือไปสํารวจดูเลยนะครับ  เรื่องท่ี  ๒  ตอนนี้มีการสร้างสะพานข้ามลําห้วย  ขออนุญาต
เอ่ยนามบุคคลภายนอกนะครับท่านอาจารย์มงคล  ขามคํา  ตอนนี้ท่านดําเนินการสร้าง
สะพานข้ามเข้าท่ีบ้านตัวเอง  ไม่ทราบว่าได้ขออนุญาตรึเปล่า  ถ้าขออนุญาตแล้วอนุญาต
แบบไหนขอท่ีใคร  และทางเทศบาลเป็นคนเขียนแบบให้รึเปล่า  ผมเป็นห่วงนะครับเพราะ
ถ้ามีการสัญจรไปมาแล้วเกิดทรุดขึ้นมาจะทําอย่างไรนะครับ  และเรื่องของถนนหน้า
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ  ผมอ่านดูโครงการแล้วปี  ๒๕๕๕  ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๔ถึง  ๒๕๕๕  
ตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆเลยไม่ทราบว่ามีการจัดซ้ือจัดจ้างรึยัง  เพราะผมกลัวจะ
ไม่ได้ดําเนินการอีกนะครับ  ผมฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วย
ติดตามในส่วนนี้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน  ท่ีได้อภิปรายนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๓  ขอเชิญครับ 
 

นายบุญเหลือ  เร่ืองลือ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   ส่ิงท่ีผมสงสัยและอยาก

เรียนถามในสภาเทศบาลในส่วนของญัตติของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ทําไมต้อง
ถอนออกทําไมไม่เอาเข้าเพราะก่อนหน้านี้เราได้ประชุมกันแล้วและมีการตกลงให้ข้ึน
ค่าธรรมเนียมทุกอย่าง  ในส่วนนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆครับ  อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของประธาน
ชุมชนกกแดงท่ีท่านได้เสียชีวิตไป  ตอนนี้พี่น้องในชุมชนกกแดงเขาถามผมว่าทําไมไม่มีการ
ไปแต่งตั้งหรือเลือกตั้งประธานใหม่  เพราะมีผลหลายอย่างนะครับ  อย่างเช่นมีการแจกวัว
ให้ชุมชนต่างๆแล้วชุมชนกกแดงใครเป็นประธานชุมชนไม่เห็นมีคนรู้เรื่องเลย  เพราะฉะนั้น
ผมอยากให้จัดการเลือกตั้งโดยประชาธิปไตยให้เสร็จเพราะจะได้ไม่เสียประโยชน์ต่างๆ                 
ท่ีทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่หรือว่าองค์กรต่างๆจัดสรรให้  ขอบคุณครับ  
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  ท่ีได้อภิปรายนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม             

เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี             
เมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 

 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล         
รองนายกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน เรื่องของเครื่อง  

 ออกกําลังกายผมจะให้ทางกองช่างออกไปตรวจสอบและดําเนินการให้นะครับ  ส่วนเรื่องท่ี
ท่านประเสริฐ  เอราวัน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้อภิปรายไว้  ตอนนี้ทุกๆท่านต่างก็ 
เป็นห่วง   ตั้งแต่ดําเนินการก่อสร้างมาทางผู้รับเหมายังไม่มีการเบิกเงินเลยนะครับ  ส่วน
เรื่องของเสาเข็มเป็นเทคนิคของเขานะครับ  เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามวลหินข้างล่างเป็นยังไง
บ้าง  ความหนาแน่นเป็นยังไงนะครับ  ส่วนเรื่องของการสร้างสะพานบ้านอาจารย์มงคล  
ขามคํานั้นไม่มีการขออนุญาตหรือออกแบบใดๆให้กับทางเจ้าของบ้านเลยนะครับ  เรื่องของ
ถนนหน้าโรงเรียนประเสริฐแก้ว  ตอนนี้ยังอยู่ในแผน  งบประมาณหน้าคงต้องกันเงินไว้ใน
ส่วนของถนนเส้นนี้นะครับ  สําหรับเรื่องการถอนญัตติต้องขอโทษเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล
จริงๆนะครับเพราะหนังสือเรื่องท่ีจะไปประชุมท่ีสถาบันพระปกเกล้านั้นหนังสือมาตั้งนาน
แล้วนะครับก่อนเราจะกําหนดวันประชุมสภาเทศบาลนะครับ ต้องขออภัยอีกครั้ง               
ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  ท่ีได้ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ            

ท่านชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเชิญครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   ผมได้รับการร้องขอจาก         

พี่น้องชุมชนยิ่งยง  เรื่องของการขุดลอกคลองซอยวัดป่าชัยวารินทร์  ในการประชุมสภา
เทศบาลครั้งท่ีผ่านมาท่านคงจําได้นะครับว่าท่านได้รับปากพี่น้องชุมชนยิ่งยงไว้นะครับ   
ส่วนเรื่องของป้ายซอยในชุมชนยิ่งยงขอให้ดําเนินการติดให้ครบทุกซอยด้วยเพื่อสะดวกใน
การเดินทาง  อีกเรื่องหนึ่งผมได้คุยกับผู้อํานวยการกองช่างแล้วเมื่อเช้านี้  ซอยอุตรนคร            
มีการวางท่อประปาและถนนปิด  และผู้อํานวยการกองช่างได้ประสานไปยังผู้รับเหมาและมี
การแก้ไขแล้ว  เพราะเมื่อเช้าผมเข้ามาไม่ได้เลยนะครับ แต่ตอนนี้ก็แก้ไขให้ในเบ้ืองต้นแล้ว 
และท่ีหรืออีก  ๒-๓  ซอย  ท่ีกําลังจะมีการขุดเจาะผมอยากให้มีเจ้าหน้าท่ีของเราออกไป
ตรวจสอบด้วย เพราะผมเห็นตอนนี้มีการลงเครื่องจักรใหญ่  อีกเรื่องซอยรอยต่อระหว่าง
ซอยอุตรนครและซอยแก้วธานี  ต้องขอฝากในเรื่องของท่อระบายน้ําตอนนี้มันเป็นตะแกรง
เหล็กแต่ได้ทรุดลงไปลึกมากแล้วอยากให้ไปดําเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ  ขอขอบคุณครับ  
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นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านชานล  ธนระพีโชติ  ท่ีได้อภิปรายนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านสมสงวน  อินทรกําแหง  สมาชิก

สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  ขอเชิญครับ 
นายสมสงวน  อินทรก าแหง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   เรื่องท่ีผมจะขออภิปราย          

มีอยู่  ๓-๔  เรื่องนะครับ ขออภิปรายต่อจากท่านจําลอง   ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  เขต ๑ ขอ อนุญาตเอ่ยนามนะครับ  เรื่องของเครื่องออกกําลังกายท่ีมีการขโมย
สปริงนะครับ  เป็นไปได้รึเปล่าว่าเราจะขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรบ้านไผ่ของเรา  ช่วยไปบอกร้านรับซ้ือของเก่าไม่ให้ซ้ือของต่อหัวขโมยเพราะ           
ในอําเภอบ้านไผ่ของเราก็มีร้านรับซ้ือของเก่าอยู่ไม่ก่ีร้าน  เพราะถ้าไปบอกแล้วคงจะกลัว
ความผิดบ้าง  เรื่องท่ี  ๒  เรื่องขอความอนุเคราะห์เคล่ือนย้ายเสาไฟฟ้าทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ๓  เพราะถ้าเราจะไปสร้างศูนย์  PCU  ในส่วนนั้นอีกเวลารถเล้ียวเข้าออกเกรงว่า
จะเป็นอันตรายได้ เรื่องท่ี  ๓  เรื่องของป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  ช่วงถนนสมหวังสังวาล  
ตอนนี้ตัวหนังสือมองไม่เห็นแล้วนะครับช่วยแก้ไขให้ด้วย  เรื่องท่ี  ๔  คณะผู้บริหาร 
โดยเฉพาะท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านได้เคยให้ความอนุเคราะห์หิน  ทราย  ปูน  ชุมชน
คลองชลประทานและขอให้ชุมชนช่วยกันก่อสร้างท่ีวางเครื่องอบเห็ด  ตอนนี้ทางพี่น้อง
ชุมชนคลองชลประทานได้ช่วยกันเทพื้นท่ีวางเครื่องอบเห็ดเรียบร้อยแล้ว  แต่ตอนนี้ไม่ทราบ
ว่าเครื่องอบเห็ดอยู่ท่ีไหนนะครับ  เรื่องท่ี  ๕  เรื่องของถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  
ตอนนี้มีทรายอยู่บนผิวถนนมากเวลาขับรถจักรยานยนต์ไปส่งลูกหลานทําให้เกิดอุบัติเหตุ  
ผมจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าท่ีของเราเอาน้ําไปฉีดล้างหรือว่าให้เจ้าหน้าท่ีไปปัดกวาดให้ด้วย  
นะครับ  ขอบคุณครับ     

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านสมสงวน อินทรกําแหง ท่ีได้อภิปรายนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม             

เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี             
เมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 

 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  เมื่อซักครู่ผมยังไม่ได้ตอบ

ข้อซักถามของท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  ในส่วนของการเลือกตั้งประธานชุมชนแทนตําแหน่ง
ท่ีว่างนั้น  ตอนนี้ผมได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีว่า  หลังจากท่ีไปศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชนก็จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับ  เรื่องของท่านชานล             
ธนระพีโชติ  ซอยยิ่งยงท่ีจะให้ไปลอกคูคลองให้ผมยอมรับนะครับว่าเคยรับปากพี่น้องชุมชน
ยิ่งยงไว้  แต่ตอนนี้เครื่องแม็คโฮที่ไซค์ขยะของเราเสียจึงต้องเอาคันท่ีเราจะทําการขุดลอก          
คูคลองให้ต้องเอาไปใช้ท่ีไซค์ขยะก่อนนะครับ  ไม่อย่างนั้นผมคงจะการให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นะครับ  เพราะการซ่อมนั้นถ้าใช้งบประมาณเกิน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  ต้องผ่านการอนุมัต ิ
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 จากสภาเทศบาล  เรื่องของผู้รับเหมาวางท่อประปา  ในส่วนนี้เราได้ไปประสานงานและได้
ต่อว่าไปทางผู้รับเหมา  เราก็ขอให้ทางผู้รับเหมาแก้ไขเจ้าหน้าท่ีของเราก็ต้องออกไป
ควบคุมดูแลตรงนี้ด้วย  เรื่องของท่านสมสงวน  อินทรกําแหง  เรื่องของการย้ายเสาไฟฟ้า 

 เดี๋ยวผมจะให้ทางกองช่างไปดูว่าเราจะแก้ไขอย่างไร  เรื่องของช่ือซอยต่างๆผมขอฝากท่าน
ประธานชุมชนช่วยตรวจสอบแล้วให้มาติดต่อประสานงานกับสําสักปลัดเทศบาลนะครับ  
ส่วนเรื่องของเครื่องอบเห็นตอนนี้ผมนึกว่าทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะได้เครื่องอบเห็บมา
ก่อน  จึงรีบหาเงิน  มาซ้ือปูน  หิน  ทราย  มาสร้างท่ีวางเครื่อง  แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเรื่อง
ไปถึงไหนแล้ว  ขอให้คุณกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ได้ตอบในเรื่องนี้ด้วย  
ขอเชิญครับ     

 

นายกฤษฎ์  ชัยมาตย์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน สําหรับเครื่องนึ่งเห็ด  ผมขอ

อนุญาตแก้ไขเป็นเครื่องนึ่งเห็ดนะครับ  ตอนนี้เราได้ประสานไปยังกรมพลังงานทดแทน            
ซ่ึงเราเคยได้มา  ๑  เครื่องแล้วท่ีชุมชนโนนสะอาด  และเราได้มีการจัดทําโครงการวิสาหกิจ
ชุมชน  คือเพาะเห็ดจําหน่ายแล้วเราก็ได้มาอีก  ๒  เครื่อง  แต่ปรากฏว่าติดอุทกภัยน้ําท่วม
นะครับ  แต่ตอนนี้เราได้ประสานงานไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่เราต้องได้เครื่องมาแน่นะครับ  
เดี๋ยวผมจะประสานงานไปท่ีกรมพลังงานทดแทนอีกที  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  ท่ีได้ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  และคุณกฤษฎ์  ชัยมาตย์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ท่ีได้ช้ีแจงใน

ส่วนของเรื่องนึ่งเห็ดนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือ 
ไม่ครับ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปล่ังศิริ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ   

 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
รองประธานสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมเห็นด้วยนะครับกับ

เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการบุกรุกท่ีดินของทาง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  และทรัพย์สินของทางราชการที่สูญหายไป  เพราะฉะนั้นเบ้ืองต้น
อยากฝากท่านประธานสภาเทศบาล  และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  และคณะ
ผู้บริหารช่วยให้ทางนิติกรไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน  ส่วนทรัพย์สินของทางราชการที่สูญ
หายไปเช่นวัสดุอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายท่ีสูญหายไปในส่วนนี้ขอให้แจ้งความไว้
เช่นเดียวกัน  ก่อนท่ีจะขยายผลไปยังร้านท่ีรับซ้ือต่อไป  ตรงนี้เป็นหน้าท่ีของตํารวจแล้วคง
ไม่ใช่หน้าท่ีของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรานะครับ  และเรื่องท่ีผมจะขออภิปรายวันนี้
คือบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่  ๓  ส่วน  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค                
ส่วนท้องถิ่น  แต่รูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  เทศบาล  และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จริงๆแล้วแบ่งแยกหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน  ก็มีฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ          
และฝ่ายข้าราชการประจํา  จริงๆแล้วแต่ละส่วนถ้ารู้จักบทบาทหน้าท่ีของตัวเองแต่ละ
ภารกิจก็จะสามารถลุล่วงไปด้วยดี  ผมจึงอยากฝากไปยังคณะผู้บริหารว่าเรามีกฎข้อบังคับ  
เพราะเราไม่ใช่บริษัท  จํากัด  แต่นี้เป็นองค์กรของรัฐ  ถ้าทํางานดีปูนบําเหน็จไปเลยครับ  
แต่ถ้าทําไม่ดีตั้งคณะกรรมการสอบซิครับ  อย่างเช่นในกรณีหินคลุกท่ีเพื่อนสมาชิกสภา
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เทศบาลอภิปรายไปเมื่อซักครู่นี้ไม่ต้องจับไปตัดคอท่าน  เสร็จจากการประชุมท่านทําเรื่องไป
ท่ีกองช่างเลยตั้งคณะกรรมการสอบ  ไม่เช่นนั้นมีมลทินแน่นอนครับผมนั่งฟังอยู่ ตั้งซิครับ
กรรมการสอบว่าเส้นทางการจัดซ้ือจัดจ้างไปยังไงมายังไง  ส่งของครบตามจํานวนรึเปล่า  
เพราะท่ีแล้วๆมาเวลาอภิปรายไปแล้ว  ๙  ใน ๑๐ เรื่องไม่มีสัมฤทธ์ิผลเลยครับ ก็เหมือนเดิม
ท่านใดเคยตามเรื่องใดก็ยังตามอยู่เหมือนเดิม  ดังนั้นผมอยากจะฝากคณะผู้บริหารตระหนัก  
และคณะนี้ผู้อํานวยการกอง/ฝ่าย/งาน  มีแต่ผู้มีประสบการณ์ท้ังนั้น  ผ่านมาแล้วหลาย
เทศบาล  ผมอยากให้ท่านดึงความสามารถของท่านในส่วนนี้ออกมาเพื่อมาช่วยกันพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา  ยกตัวอย่างท่านประธานชุมชนท่ีเข้ามาเข้าร่วมสังเกตการณ์
ประชุมท่านได้เสียสละมานั่งฟัง  แต่ฟังกลับออกไปแล้วก็มีแต่เรื่องเดิมๆ  จนบางครั้งเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลเกรงใจท่านจริงๆ  นะครับ  ท้องถิ่นหลายท้องถิ่น  ผมไม่ได้ว่าท้องถิ่น
ของเรานครับถ้าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเห็นเฉพาะประโยชน์ของพวกพ้อง  เดินหน้าต่อไป
ไม่ได้นะครับ  โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฝ่ายท่ีต้องมาตรวจสอบกํากับดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณออกเทศบัญญัติ  เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลอยู่กันอย่างมี
ความสุข แต่ตอนนี้การตรวจสอบทําไม่ได้เลยนะครับ  ตัวผมเองอยู่ในสภาเทศบาลมา  ๒๐  
กว่าปี  ผู้รับจ้างรับเหมาก็มีพาดพิงมาถึงผม  ถึงขั้นข่มขู่ปองร้ายหมายชีวิต  เหตุการณ์แบบนี้
ไม่ควรมีนะครับในท้องถิ่นของเรา  เพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้มีการบันทึกในรายงานประชุม
สภาเทศบาล  และเรื่องท่ีผมขอฝากไว้เรื่องของการประชุมสภาเทศบาล  ใน  ๑  
ปีงบประมาณ  จะมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  อยู่  ๔  ครั้ง  ไม่นับสมัยวิสามัญ
นะครับ  ซ่ึงเราทราบกันดี  คณะผู้บริหารก็ทราบ  กอง/ฝ่าย/งาน  ทราบ  แต่สังเกตดูการ
ประชุม  สมัยสามัญหลายครั้งท่ีผ่านมา อย่างเช่นในกรณี  ๑  เดือนนี้ข้าราชการประจํา  
และคณะผู้บริหารต้องทราบแล้วว่ามีสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  และในการ
ประชุมสภาเทศบาล  ไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาดูงาน  หรือมีการอบรมสัมมนา  คุณต้อง
ทราบซิครับว่าเป็นเดือนท่ีจะต้องเปิดสมัยประชุม  สอบถามกอง/ฝ่าย/งานท่ีเก่ียวข้องซิครับ  
ว่าท่านประธานสภาเทศบาลกําหนดวันประชุมเม่ือไหร่  แต่ตอนนี้การประชุมสภาเทศบาล
กลับต้องหลีกให้การอบรมสัมมนาต่างๆ  นะครับ  เพราะฉะนั้นต่อไปเราคงไม่มีเหตุการณ์
แบบนี้อีกนะครับ  อีกเรื่องหนึ่งประเพณีสงกรานต์ประจําปี  ๒๕๕๕  ผมผ่านไปหลาย
เทศบาลมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์แล้วบางเทศบาล
ติดตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา  แต่ทางเทศบาลของเราตอนนี้เหลือประมาณ  ๑๐  วันจะถึงวัน
สงกรานต์แล้ว  ยังไม่ทราบว่าจะมีการจัดงานหรือไม่นะครับ  แต่ผมพึ่งได้รับหนังสือเชิญ
ประชุมเม่ือสักครู่นี่เอง  จริงๆแล้วการประชุมเราเอาไว้ก่อนได้  แต่การขึ้นป้าย
ประชาสัมพันธ์น่าจะขึ้นได้ตั้งนานแล้วนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งท่ีถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็น
การขุดลอกท่อระบายน้ําท้ังเมือง  เมื่อ  ๓-๔  วันท่ีแล้ว  ฝนตกหนักประมาณ  ๔๕  นาที           
น้ําท่วมแล้วนะครับ  หลังจากท่ีผมได้อภิปรายไปแล้วจัดการได้เลยนะครับ  ไม่ต้องรอ
โครงการหรอกนะครับ  และท่านสามารถตอบผมได้รึเปล่าครับว่าตอนนี้ท่ีรวมน้ําอยู่ไหน  
อุโมงค์ทางน้ําไปไหน  ท้ายท่ีสุดน้ําไปตกท่ีไหนนะครับในส่วนนี้ผมขอให้ท่านรอง
นายกเทศมนตรีตอบผมด้วยนะครับ  อีกเรื่องหนึ่งเป็นการขยายเขตประปา  ไม่มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเลย  ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราต้องส่งเจ้าหน้าท่ี
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ไปร่วมกํากับดูแล  ไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่าหน่วยงานนี้  องค์กรนี้จะ
เข้ามาทําอะไร  โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  โดนต่อว่านะครับ  พอผม
โทรศัพท์มาถามเจ้าหน้าท่ีของเราเจ้าหน้าท่ีของเรากลับตอบว่าไม่ทราบ  จนผมต้องขับรถ
เข้าไปดูเองกลับเป็นของประปาบ้านไผ่ขยายเขตประปา  และทําผิวถนนของเราเสียหายเป็น
อย่างมาก  อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ  เรื่องสุดท้าย เหตุเกิดท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของ
เราพาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดเลย  ปรากฎว่าในคืนนั้นมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งประสบ
อุบัติเหตุ  ถึงขั้นได้เข้าเฝือกเลยนะครับข้อมือร้าว  จนกระท้ังผมได้ไปสอบถามและ              
เย่ียมเยือนว่าตั้งแต่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าท่ีของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราได้เข้ามาดูแล 
บ้างรึเปล่า  ปรากฏว่ายังไม่มีเจ้าหน้าท่ีของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเราเข้าไปดูแล          
เลยนะครับ  ผมจึงอยากฝากถามว่ากองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ในวันท่ีเดินทางไป
คราวท่ีแล้วท่านได้ให้บริษัทประกันมาทําประกันกลุ่มหรือไม่  ถ้าทําเราสามารถเรียกร้อง         
ค่าสินไหม  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเสียโอกาสได้หรือไม่  ช่วยตอบด้วยเพราะท่านผู้สูงอายุ
ท่านฝากถามมานะครับ  ขอบคุณครับ          

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านนิวัฒน์   ปล่ังศิริ  ท่ีได้อภิปรายนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านภาคภูมิ  ศรีอุ่น  สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เขต  ๒  ขอเชิญครับ 
 

นายภาคภูมิ  ศรีอุ่น   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน   วันนี้เรื่องท่ีผมจะขอ

อภิปรายเป็นเรื่องของการทํางานของข้าราชการประจํา  ณ  วันนี้ด้วยความเคารพท่าน
ประธานสภาเทศบาลมีพี่น้องประชาชนฝากถามมาว่าในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีของเรา
ทําไมเวลามีการร้องเรียนทําไมถึงได้แก้ปัญหาช้าจัง  และในส่วนของงานบริการของกองช่าง  
เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง  ท่อระบายน้ํา  ต้นไม้  เขียนคําร้องเข้ามาก็ยังไม่มีการดําเนินการ
ใดๆเลย  บางครั้งทําให้คนท่ีเขาประสานเข้ามาขอความช่วยเหลือเสียความรู้สึก  เรื่องท่ี  ๒  
เป็นเรื่องของป้าย  ท่ีท่านรองประธานสภาเทศบาลได้อภิปรายไว้ ในการประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ป้ายปากทางเข้าชุมชนโนนสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน
ผ่านไปเจอเอาไปแปะติดกําแพงวัดจันทรประสิทธ์ิ  มีลมพัดมาตกก็ไม่มีการออกไปดูไปเก็บ
หรือหาท่ีท่ีเหมาะสมติดตั้งเพื่อความปลอดภัย  ช่วยทําเป็นโครงไม้ให้สวยงามและติดตั้งในท่ี
ท่ีเหมาะสมนะครับ  เรื่องของถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  ต้องยอมรับจริงๆว่าทราย
บนผิวถนนเยอะมากจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ  เรื่องสุดท้ายเป็น
เรื่องของตอไม้ใหญ่ท่ีเราไปทําโครงการปรับภูมิทัศน์ข้างวัดจันทรประสิทธ์ิ  ผู้รับเหมาขุด
ขึ้นมาและไม่มีการดําเนินการอะไรเลยยังวางอยู่ท่ีเดิมกรีดขวางทางจราจรด้วย  หน่วยงาน
ไหนท่ีเก่ียวข้องช่วยออกไปดูด้วยว่าจะแก้ไขอย่างไรต่อไป  ขอบคุณครับ         

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอขอบคุณท่านภาคภูมิ   ศรีอุ่น  ท่ีได้อภิปรายนะครับ มสีมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม             

เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  รองนายกเทศมนตรี             
เมืองบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 
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นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมจะขอตอบในส่วนของ

ท่านรองประธานสภาเทศบาลได้อภิปรายเอาไว้ในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในการไป
ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุท่ีจังหวัดเลย  และในวันนั้นได้มีข้าราชการของเราหลายท่านพาไป
โรงพยาบาล  ก็ได้เสียค่าใช้จ่ายให้หมด  และได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปดูแลแล้ว  ในส่วนของรถมี  
พ.ร.บ. ประเภทท่ี  ๑  รึเปล่า  ผมได้สอบถามแล้วเขาจะใช้  พ.ร.บ.  ประเภทนี้กรณีท่ีรถ   
เกิดอุบัติเหตุเช่ียวชนเป็นต้นนะครับ  แต่ถ้ารถพาเราไปถึงสถานท่ีตามจุดหมายแล้วแต่เรา
เดินหกล้มเองไม่สามารถใช้  พ.ร.บ.  ในส่วนนี้ได้ จึงเรียนไว้เพื่อทราบนะครับ  ส่วนอ่ืนๆท่ีได้
อภิปรายผมยังไม่ขอตอบนะครับคงจะขอตอบในโอกาสต่อไป  ส่วนของท่านภาคภูมิ  ศรีอุ่น  
เรื่องของทรายบนผิวถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  จะให้ทางสํานักปลัดเทศบาล           
เอาน้ําไปฉีดออกให้  และในส่วนของท่อนไม่ใหญ่เราจะมอบให้เขาดําเนินการเคล่ือนย้ายเลย        
นะครับ  เพราะทางรถเครนของเรายกไม่ได้เพราะมีน้ําหนักมาก  และในส่วนของเรื่องป้าย
ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์จะรีบจัดการให้โดยด่วนเลยนะครับ  ขอบคุณครับ   

 

นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์  ขอบคุณท่านประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร   รองนายกเทศมนตร ี ท่ีได้ตอบคําถามของ 
ประธานสภาเทศบาล      เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบ 

วาระอ่ืนๆ  อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมในนามสภาเทศบาล  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน  ท่านประธานชุมชน
ทุกชุมชน   และท่านผู้มีเกียรติท่ีเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ท่ีได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม
ในครั้งนี้  และผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  
ประจําปี  ๒๕๕๕  ครับ  

 

ปิดประชุมเวลา     ๑๒.๓๐     น. 
 

          (ลงช่ือ)                     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                         (นายอาทิตย์  พิทักษ์เผ่าสกุล) 
                         พนักงานจา้งเหมา 
   

                                             (ลงช่ือ)  จ.อ.             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                ( กมล  สงวนญาติ ) 
                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 

                                              (ลงช่ือ)               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวดารารัตน์   ชาตะวราหะ) 
                     หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
    

                                              (ลงช่ือ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน) 
                            ปลัดเทศบาล 
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คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
 

เมื่อวันท่ี   ๑๘   เดือน    พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

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

 
 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ   (ลงช่ือ)        กรรมการ 
          (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)      ( นางจงจิต   แซ่เหีย ) 
 

 
 

(ลงช่ือ)               กรรมการ      (ลงช่ือ)          กรรมการ  
           ( นายประเสริฐ  เอราวัน )       ( นายฉลอง  คําตา ) 
 

 
 

(ลงช่ือ)               กรรมการ 
         ( นายส่งศักดิ์  เกียรติปกรณ์ )  
    

สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี ้
 

เมื่อวันท่ี       เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

( นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ประชุมได้เสนอช่ือผู้ท่ีสมควรดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน  ๓  ท่าน  
   ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  (รับรองถูกต้อง)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศญัตติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ใหม่  ปี  ๒๕๕๕ 
   ดังนี้  
    ๑.  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
   พ.ศ.๒๕๕๕  
    ๒.  ร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ   
   พ.ศ.๒๕๕๕ 
    ๓.  ร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   
   พ.ศ.๒๕๕๕ 
    ๔.  ร่างเทศบัญญัติตลาด  พ.ศ.๒๕๕๕ 
    ๕.  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.๒๕๕๕ 
    ๖.  ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
    ๗.  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕  
    ๘.  ร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.๒๕๕๕ 
   ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในสมัย  
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   ประชุมนี้  ซ่ึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ  
   ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
           ขอแสดงความนับถือ  
                                                                                ลิขิต  กสิกิจวรกุล 
                                                                           (นายลิขิต  กสิกิจวรกุล) 
                                                                         นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ครับตามท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็น  ญัตติ  เสนอร่างประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)   
   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบ   กฎหมายให้   
   สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย  ครับ  
นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและท่านสมาชิก 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ   ตามความในมาตรา  ๖๐   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
   ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๑๒)  พ.ศ.๒๕๔๖  และข้อ ๔๕ ระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
   กําหนดไว้ว่า  เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง  
   ต่อกฎหมาย  ในกรณีท่ีเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล  และมีกฎหมาย  
   กําหนดให้เทศบาลสามารถตราเทศบัญญัติได้  โดยสภาเทศบาลสามารถ  
   พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว    
   ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน  
   ผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้   เมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาลอนุมัติ   
   ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภา  
   เทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน  
   คณะกรรมการแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ช้ีแจงกฎหมาย     
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบ  เก่ียวกับการนําเสนอและพิจารณาร่างเทศบัญญัต ิ
   ผมขอทวนเพิ่มเติมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ   ในกรณีท่ี  
   เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาล  ท่ีประชุมสภา  
   เทศบาลจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  โดย  ผู้บริหาร  
   หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  เป็นผู้เสนอ 
   ผมจึงหารือท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท้ัง  ๘  เรื่อง ในคราวเดียวกันสามวาระรวดเดียว  
   ครับ  ขอเชิญท่าน......................................ครับ  
...........................  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ผมขอเสนอท่ีประชุมแห่งนี้  
   ให้พิจารณาสามวาระรวดครับ  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณมากครับ  ท่าน.................................... ได้เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  สามวาระรวดเดียว  ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  (รับรองถูกต้อง) เมื่อม ี
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   ผู้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  ต่อไปผมขอมติท่ีประชุม  
   สภาแห่งนี้ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ท้ัง  ๘  เรื่อง  สามวาระรวดเดียวกรุณายกมือขึ้น  
   ครับ(เห็นชอบเป็นเอกฉันท์) ตกลงเป็นว่าให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  
   นะครับ   ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ี  ๑  ร่างเทศบัญญัติการควบคุม 
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕    
    - วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   โดยหน้าท่ี ๑  เป็นบันทึกหลักการ   และเหตุผล  หน้าท่ี ๒  ถึง หน้า  ๑๕   
   เป็นรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่องการควบคุม  
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  หน้าท่ี  ๑๖  ถึง  หน้าท่ี  ๒๗  เป็นบัญชี  
   อัตราค่าธรรมเนียมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศ  
   บัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕    
   หรือไม่ครับขอเชิญท่าน ………………..  ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
 
 
 
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็น 
   อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติม  
   หรือไม่ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็น 
   อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติม  
   หรือไม่ครับ  (ถ้าไม่มี)  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติ  
   รับหลักการร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
   พ.ศ.๒๕๕๕  ในวาระท่ี 1  กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  - วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ในวาระนี้ระเบียบกําหนดให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานของท่ีประชุมเป็น 
   ประธานในการแปรญัตติ  ดังนั้น  ผมขอให้สมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้  
   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ  
   สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕   ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างหรือไม่  ครับ 
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   ขอเชิญ................................ครับ   
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
   ต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่  
   ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ  
 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
   ต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่  
   ครับ  (ไม่มี) ถ้าไม่ มี  (กรณมีีผู้แปรญัตติ) ผมขอมติท่ีประชุมแห่งนี ้
   สมาชิกท่านใดเห็นชอบคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุม  
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ  
   (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์)   ต่อไปผมจะดําเนินการ ตามระเบียบวาระท่ี 3   
   (กรณีไม่มีผู้แปรญัตติ)  ดังนั้น  ท่ีประชุมแห่งนี้จึงมีมติคงร่างเดิมไว้   
   ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระท่ี 3   

- วาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง  
   บ้านไผ่   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ  
   สุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕   กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ต่อไป  ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ี  ๒  ร่างเทศบัญญัติการ 
ประธานสภาเทศบาล  จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕   
    - วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   โดยหน้าท่ี ๑  เป็นบันทึกหลักการ   และเหตุผล  หน้าท่ี ๒  ถึง หน้า  ๘   
   เป็นรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง การจําหน่าย  
   สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  หน้าท่ี  ๙  เป็นบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้า  
   ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕   หรือไม่ครับขอเชิญท่าน…ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
 
 
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
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ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ี 
   หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติม  
   หรือไม่ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ี 
   หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติม  
   หรือไม่ครับ  (ถ้าไม่มี)  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติ  
   รับหลักการร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ   
   พ.ศ.๒๕๕๕  ในวาระท่ี 1  กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  - วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ในวาระนี้ระเบียบกําหนดให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานของท่ีประชุมเป็น 
   ประธานในการแปรญัตติ  ดังนั้น  ผมขอให้สมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้  
   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง  
   สาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕   ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างหรือไม่  ครับ 
   ขอเชิญ................................ครับ   
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง 
   สาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่  
   ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ  
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง 
   สาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม ่
   ครับ  (ไม่มี) ถ้าไม่มี  (กรณีมีผู้แปรญัตติ) ผมขอมติท่ีประชุมแห่งนี้  
   สมาชิกท่านใดเห็นชอบคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการจําหน่าย  
   สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ  
   (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์)   ต่อไปผมจะดําเนินการ ตามระเบียบวาระท่ี 3   
   (กรณีไม่มีผู้แปรญัตติ)  ดังนั้น  ท่ีประชุมแห่งนี้จึงมีมติคงร่างเดิมไว้   
   ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระท่ี 3   

- วาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
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    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง  
   บ้านไผ่   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง  
   สาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๕   กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ต่อไป  ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ี  ๓  ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๕   
    - วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   โดยหน้าท่ี ๑  เป็นบันทึกหลักการ   และเหตุผล  หน้าท่ี ๒  ถึง หน้า  ๙   
   เป็นรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง สถานท่ี  
   จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  หน้าท่ี  ๑๐  เป็นบัญชีอัตรา  
   ค่าธรรมเนียมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติ  
   สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ.๒๕๕๕    
   หรือไม่ครับขอเชิญท่าน ………………..ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
 
 
 
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
   และสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปราย  
   เพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
   และสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปราย  
   เพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ถ้าไม่มี)  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ใน  
   การลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ี  
   สะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๕  ในวาระท่ี 1  กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  - วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ในวาระนี้ระเบียบกําหนดให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานของท่ีประชุมเป็น 
   ประธานในการแปรญัตติ  ดังนั้น  ผมขอให้สมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้  
   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ี  
   สะสมอาหารพ.ศ.๒๕๕๕   ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างหรือไม่  ครับ 
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   ขอเชิญ................................ครับ   
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ี 
   สะสมอาหารพ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่  
   ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ  
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ี 
   สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่  
   ครับ  (ไม่มี) ถ้าไม่ มี  (กรณีมีผู้แปรญัตติ) ผมขอมติท่ีประชุมแห่งนี ้
   สมาชิกท่านใดเห็นชอบคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่าย  
   อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ.๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ  
   (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์)   ต่อไปผมจะดําเนินการ ตามระเบียบวาระท่ี 3   
   (กรณีไม่มีผู้แปรญัตติ)  ดังนั้น  ท่ีประชุมแห่งนี้จึงมีมติคงร่างเดิมไว้   
   ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระท่ี 3   

- วาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง  
   บ้านไผ่   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม  
   อาหาร  พ.ศ.๒๕๕๕   กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ต่อไป  ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ี  ๔  ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  ตลาด  พ.ศ.๒๕๕๕   
    - วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   โดยหน้าท่ี ๑  เป็นบันทึกหลักการ   และเหตุผล  หน้าท่ี ๒  ถึง หน้า  ๑๒   
   เป็นรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง ตลาด  
   หน้าท่ี  ๑๓  เป็นบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน   
   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติตลาด  พ.ศ.๒๕๕๕   หรือไม่ครับขอเชิญ 
   ท่าน ………………..ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติตลาด  พ.ศ.๒๕๕๕   
   มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เชิญท่าน.............ครับ  
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………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติตลาด  พ.ศ.๒๕๕๕   
   มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ถ้าไม่มี)  ผมจะขอ  
   มติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติตลาด  
   พ.ศ.๒๕๕๕  ในวาระท่ี 1  กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  - วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ในวาระนี้ระเบียบกําหนดให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานของท่ีประชุมเป็น 
   ประธานในการแปรญัตติ  ดังนั้น  ผมขอให้สมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้  
   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตลาด  พ.ศ.๒๕๕๕   ท่านใดจะขอ 
   แปรญัตติร่างหรือไม่  ครับ  ขอเชิญ................................ครับ   
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติตลาดพ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่าน 
   ใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ  
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติตลาด พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่าน 
   ใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่   ครับ  (ไม่มี) ถ้าไม่มี   
   (กรณีมีผู้แปรญัตติ) ผมขอมติท่ีประชุมแห่งนี้สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
   คําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตลาด  พ.ศ.๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ  
   (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์)   ต่อไปผมจะดําเนินการ ตามระเบียบวาระท่ี 3   
 
   (กรณีไม่มีผู้แปรญัตติ)  ดังนั้น  ท่ีประชุมแห่งนี้จึงมีมติคงร่างเดิมไว้   
   ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระท่ี 3   

- วาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง  
   บ้านไผ่  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติตลาด  พ.ศ.๒๕๕๕   กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ต่อไป  ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ี  ๕  ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.๒๕๕๕   
    - วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
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   โดยหน้าท่ี ๑  เป็นบันทึกหลักการ   และเหตุผล  หน้าท่ี ๒  ถึง หน้า  ๕   
   เป็นรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง การควบคุม  
   การเล้ียงหรือปล่อยสัตว์    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศ  
   บัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.๒๕๕๕    
   หรือไม่ครับขอเชิญท่าน ………………..ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือ 
   ปล่อยสัตว์  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปราย   เพิ่มเติมหรือ 
   ไม่ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือ 
   ปล่อยสัตว์  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติมหรือ  
   ไม่ครับ  (ถ้าไม่มี)  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติรับ  
   หลักการร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   
   พ.ศ.๒๕๕๕  ในวาระท่ี 1  กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  - วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ในวาระนี้ระเบียบกําหนดให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานของท่ีประชุมเป็น 
   ประธานในการแปรญัตติ  ดังนั้น  ผมขอให้สมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้  
   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   
   พ.ศ.๒๕๕๕   ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างหรือไม่  ครับ 
   ขอเชิญ................................ครับ   
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย 
   สัตว์  พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่  
   ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ  
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   
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   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  
   ถ้าไม่ มี  (กรณีมีผู้แปรญัตติ) ผมขอมติท่ีประชุมแห่งนี ้ สมาชิกท่านใด 
   เห็นชอบคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย  
   สัตว์  พ.ศ.๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์)    
   ต่อไปผมจะดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี 3   
   (กรณีไม่มีผู้แปรญัตติ)  ดังนั้น  ท่ีประชุมแห่งนี้จึงมีมติคงร่างเดิมไว้   
   ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระท่ี 3   
 
 
 

- วาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง  
   บ้านไผ่   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   
   พ.ศ.๒๕๕๕   กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ต่อไป  ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ี  ๖  ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  สุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.๒๕๕๕   
    - วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   โดยหน้าท่ี ๑  เป็นบันทึกหลักการ   และเหตุผล  หน้าท่ี ๒  ถึง หน้า  ๕   
   เป็นรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง สุสานและ  
   ฌาปนสถาน    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศ  
   บัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.๒๕๕๕   หรือไม่ครับขอเชิญ 
   ท่าน ………………..ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปราย   เพิ่มเติมหรือไม่ครับ   
   เชิญท่าน.............................ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติมหรือ ไม่ครับ  
   (ถ้าไม่มี)  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติรับหลักการ  
   ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.๒๕๕๕  ในวาระท่ี 1   
   กรุณายกมือขึ้นครับ  
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  - วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ในวาระนี้ระเบียบกําหนดให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานของท่ีประชุมเป็น 
   ประธานในการแปรญัตติ  ดังนั้น  ผมขอให้สมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้  
   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๕    
   ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างหรือไม่  ครับ ขอเชิญ............................ครับ   
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ   
   เชิญท่าน.............................ครับ  
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๕   
   มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี   
   (กรณีมีผู้แปรญัตติ)  ผมขอมติท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใด 
   เห็นชอบคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  
   พ.ศ.๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์)     
   ต่อไปผมจะดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี 3   
   (กรณีไม่มีผู้แปรญัตติ)  ดังนั้น  ท่ีประชุมแห่งนี้จึงมีมติคงร่างเดิมไว้   
   ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระท่ี 3   

- วาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง  
   บ้านไผ่   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๕    
   กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ต่อไป  ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ี  ๗  ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  พ.ศ.๒๕๕๕   
    - วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   โดยหน้าท่ี ๑  เป็นบันทึกหลักการ   และเหตุผล  หน้าท่ี ๒  ถึง หน้า  ๔   
   เป็นรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง การควบคุม  
   แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศ  
   บัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพ.ศ.๒๕๕๕   หรือไม่ครับ 
   ขอเชิญท่าน ………………..ครับ 
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………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่ง 
   เพาะพันธ์ุยุงลายพ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปราย    
   เพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่ง 
   เพาะพันธ์ุยุงลายพ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติมหรือ  
   ไม่ครับ  (ถ้าไม่มี)  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติรับ  
   หลักการร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕   
   ในวาระท่ี 1  กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  - วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ในวาระนี้ระเบียบกําหนดให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานของท่ีประชุมเป็น 
   ประธานในการแปรญัตติ  ดังนั้น  ผมขอให้สมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้  
   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  
   พ.ศ.๒๕๕๕   ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างหรือไม่  ครับ 
   ขอเชิญ................................ครับ   
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่  
   ครับ  เชิญท่าน.............................ครับ  
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  
   ถ้าไม่มี  (กรณีมีผู้แปรญัตติ) ผมขอมติท่ีประชุมแห่งนี ้ สมาชิกท่านใด 
   เห็นชอบคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุ  
   ยุงลายพ.ศ.๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์)    
   ต่อไปผมจะดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี 3   
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   (กรณีไม่มีผู้แปรญัตติ)  ดังนั้น  ท่ีประชุมแห่งนี้จึงมีมติคงร่างเดิมไว้   
   ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระท่ี 3   

- วาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง  
   บ้านไผ่   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  
   พ.ศ.๒๕๕๕   กรุณายกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
 
 
นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ ต่อไป  ผมขอให้พิจารณาเรื่องท่ี  ๘  ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.๒๕๕๕   
    - วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
   โดยหน้าท่ี ๑  เป็นบันทึกหลักการ   และเหตุผล  หน้าท่ี ๒  ถึง หน้า  ๕   
   เป็นรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง การป้องกัน  
   โรคพิษสุนัขบ้า     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศ  
   บัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.๒๕๕๕   หรือไม่ครับ 
   ขอเชิญท่าน ………………..ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ   
   เชิญท่าน.............................ครับ 
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้อภิปรายใน  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายเพิ่มเติมหรือ ไม่ครับ   
   (ถ้าไม่มี)  ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ในการลงมติรับหลักการ  
   ร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.๒๕๕๕   
   ในวาระท่ี 1  กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  - วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ในวาระนี้ระเบียบกําหนดให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานของท่ีประชุมเป็น 
   ประธานในการแปรญัตติ  ดังนั้น  ผมขอให้สมาชิกในท่ีประชุมแห่งนี้  
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   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
   พ.ศ.๒๕๕๕   ท่านใดจะขอแปรญัตติร่างหรือไม่ครับ ขอเชิญ...........ครับ   
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ   
   เชิญท่าน.............................ครับ  
………………    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  ...................... ............................  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ์ ขอขอบคุณท่าน.................................... ด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านก็ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
   พ.ศ.๒๕๕๕  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  
   ถ้าไม่มี  (กรณีมีผู้แปรญัตติ) ผมขอมติท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใด 
   เห็นชอบคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
   พ.ศ.๒๕๕๕  กรุณายกมือขึ้นครับ (เห็นชอบเป็นเอกฉันท์)    
   ต่อไปผมจะดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี 3   
   (กรณีไม่มีผู้แปรญัตติ)  ดังนั้น  ท่ีประชุมแห่งนี้จึงมีมติคงร่างเดิมไว้   
   ต่อไปผมจะดําเนินตามระเบียบวาระท่ี 3   

- วาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง  
   บ้านไผ่   เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ.๒๕๕๕    
   กรุณายกมือขึ้นครับ  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืน  ๆ  
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืน ๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  .........................................  ครับ  
 
 
 
นาย..................................   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ ทุกท่านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล …............ ….………………………………………………………………….. 
   ............. ……………………………………………………………………….. 
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ขอเรียนเชิญท่าน.........................................ได้ตอบคําถาม ประธานสภาเทศบาล  
ของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้เรียนถามด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ   
นาย..........................    เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ      
รองนายกเทศมนตรี ประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน  
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  ………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………… 
นายจิระบูรณ ์ ปัญญารัตนวงศ ์ ขอบคุณท่าน………………...  ครับ ท่ีได้ตอบคําถามของ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และขอขอบคุณท่านนายอําเภอบ้านไผ่    
   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน   

ท่านประธานชุมชน  ท่านคณะกรรมการชุมชน  และท่านผู้มีเกียรติฯ ทุกท่าน  ท่ีได้ให้
เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้  และขอปิดการประชุมสภาฯ   ครับ  

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐     น. 
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ล าดับขั้นตอนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕  
วันพฤหัสบดีท่ี   ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

๑.  เวลา  ๑๐.๐๐  น.    คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เดินทางมาถึงห้องประชุมสภา  
     เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
๒.  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  จุดธูป  เทียน 
๓.  ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง   ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๔.  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

           - สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจําปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี  ๒๗  มกราคม   
  ๒๕๕๕ 

๕.  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ญัตติท่ี  ๑/๒๕๕๕  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
                                     เมืองบ้านไผ่  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง 

    บ้านไผ่  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  (กองวิชาการและแผนงาน) 

๖.   ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ญัตติท่ี  ๒/๒๕๕๕  เรื่อง  เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
     เมืองบ้านไผ่  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

๗.  ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

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



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
เร่ือง  การเปิดประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒    ประจ าปี ๒๕๕๕  

  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   เมื่อคราวประชุม  
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจ าปี ๒๕๕๕   เมื่อวันท่ี   
๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕   ได้มีมติก าหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี ๒  ประจ าปี ๒๕๕๕  ต้ังแต่วันท่ี  ๑ มีนาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  น้ัน   

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความนัยมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ  
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคแรก   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับท่ี ๑๒ )  พ.ศ.๒๕๔๖   
จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง  
บ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  
๓๐  วัน 
 
           จงึประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๗  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

  (ลงชื่อ)     จิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์ 
             (นายจิระบูรณ์  ปัญญารัตนวงศ์)  

                                                    ประธานสภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและท่านสมาชิก 
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑  
ข้อ ๗ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๘ (๓) และหมวด ๖ ข้อ  ๒๘ (๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดให ้
สภาท้องถิ่นคัดเลือก  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  
ชุดละ  ๓  คน  โดยให้ดําเนินการตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ดังนี้ 
  ๑.  ประชุมสภาท้องถิ่น  โดยอาจดําเนินการในสมัยประชุม  
สามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญหรือเชิญประชุมเป็นกรณีพิเศษ  ตามความ 
เหมาะสม  โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม 
ให้ชัดเจน 
  ๒.  การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  
ก่ึงหนึ่ง 
  ๓.  การเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม  ต้องมีผู้รับรองจํานวนอย่างน้อย  ๒  คน  และผู้ซ่ึง
ได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม  
  ๔.  ในการเสนอช่ือ  หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจํานวน   
ให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก  หากมีการเสนอช่ือ 
เกินจํานวนคณะกรรมการที่กําหนด  ให้ประธานท่ีประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วม 
ประชุมคัดเลือกผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือโดยการลงคะแนนลับ  ใช้วิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือลงใน
บัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจํานวนท่ีกําหนด 
  ๕.  ให้ประธานในท่ีประชุมแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ใน  
ท่ีประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือจํานวนไม่เกินสามคน   
เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว  ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
จนครบจํานวนท่ีกําหนด   
ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน  ทําให้ไม่สามารถคัดเลือกได้  ให้ท่ีประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่
เฉพาะในลําดับท่ีมีคะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งท่ีสองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีการจับสลาก
ตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 
  ๖.  ให้ประธานสภาท้องถิ่น  มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้  
ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบเพื่อในการออกคําส่ังแต่งตั้งต่อไป 
  ๗.  ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตําแหน่ง  
ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้พ้นไปภายในส่ีสิบวันนับตั้งแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง  เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งท่ี
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ทําการคัดเลือกขึ้นแทนตําแหน่งท่ีว่างก็ได้  และให้ผู้ซ่ึงได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน  ในกรณีท่ีตําแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในส่ีสิบห้าวันนับตั้งแต่วันท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง   
โดยนําวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนดไว้ข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  
  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและท่านสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติ   ตามความในมาตรา  ๖๐   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๑๒)  พ.ศ.๒๕๔๖  และข้อ ๔๕ ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
กําหนดไว้ว่า  เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  ในกรณีท่ีเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของ
เทศบาล  และมีกฎหมายกําหนดให้เทศบาลสามารถตราเทศบัญญัติได้  โดยสภาเทศบาลสามารถพิจารณาเป็นสาม
วาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุมสภาเทศบาลอนุมัติ  ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


