
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจําปี  2556 
วันที่   20  กนัยายน2556  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

.............................................................................. 
ผู้มาประชุม 
1. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายลิขิต กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
3. นายฉลอง คําตา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
4. นายพรพรหม จันทร์เจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
5. นายส่งศกัดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายจําลอง ทศทิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชานล ธนระพีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางพัชรา ศิริศกัด์ิกมล สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายพิริน ตุละรตั สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายภาคภูมิ ศรีอุ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
11.นายคําพันธ์ สีดอนซ้าย สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายกําพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสมสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายนพรจุ เอ่นลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
17.นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายประสิทธิ ์ สันคํา สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชมุ 
1. นายจิระบรูณ์   ปัญญารตันวงศ์ ประธานสภาเทศบาล    
2. นายชาญชัย อมรเดชสุริยา รองนายกเทศมนตรี  
3. นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายไสว จิตรดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวัลลภ   วัฒนาคมประทีป ประธานชมุชนศาลเจ้า 
2. นายสุภัทร ปวีณาภรณ ์ อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 



3. นายดนยั โตธรรม ประชาชนทั่วไป 
4. นายประหยัด เหล่าสมภพสขุ ประชาชนทั่วไป 
5. นางอาภรณ์   รพีเลิศรังสิกลุ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
6. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
7. นางจิตโสภิณ เคนจนัทึก  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
8. นายชวดล ศุภรตันชาติ ประธานชมุชนห้วยทราย 
9. นายทองแดง ธรรมีภักดี ประธานชมุชนหลักสิบส่ี 
10. ด.ต.บัวลี นันกาสี ประธานชมุชนประปา 
11. นางสุมาลี  แถสูงเนิน ประธานชมุชนโนนสว่าง 
12. นายสมชาย  ช่ืนบาน ประธานชมุชนสุมนามัย 
13. นายอินทชั เสนีย์วาสน์ ข้าราชการบํานาญ 
14. นางวาสนา พิทักษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
15. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั 
16. น.ส.ดาวรรณ ์ ภูเหิน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
17. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อํานวยกองสวัสดิการสังคม 
18. นายจีระศกัด์ิ แก่นดู ่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
19. นางศิริวรรณ  ปักษี ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
20. นางฉวีวรรณ  นริสศิริกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
21. นายศักด์ิสิทธิ ์  ปิ่นคํา ผู้อํานวยการกองช่าง 
22. ร.ต.ต.ชัยฤทธิ ์  พลล้ํา รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ 
23. นายจํานงค์  โฉมสนัเทียะ ประธานชมุชนโนนสวรรค์ 
24. นางสมศรี  จ้อยสอดดง ประธานชมุชนยิ่งยง 
25. นายวิรตัดา เช้ือบัณฑิต ประธานชมุชนบ้านไผ่เก่า 
26. นายสุวัฒน์ สุทธ ิ รองปลัดเทศบาล 
27. นายเฉลิมเกียรติ  อุปจนัทรสง่า หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ 
28. นายสนธิ  ชัดไธสง ประธานชมุชนสมประสงค์ 
29. นายบุญเกิด  ศรีลา ประธานชมุชนตลาด 1,2,3 
30. นายธวัช  จันทร์เจริญ ประชาชนทั่วไป 
31. จ่าเอกกกมล  สงวนญาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
32. นายทองสุข  เหง่าศรี ประธานชมุชนแสงทองฯ 
33. นายอํานาจ  เกษศรีไพร ศึกษานิเทศน์ 
34. น.ส.เกษชฎา  โภคาพานิชย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมลู 
35. น.ส.จารมุาศ  เสนาสนิท เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
36. นางสุกัญญา  มาตย์วังแสง หัวหน้าฝ่ายอาํนวยการ 
37. นายอาทิตย์  ประวนัโน บุคลากร 



38. น.ส.วรรณภา  วงษ์จนัลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ 
39. นางอุทัยวรรณ์  ช่ืนกมล พนักงานจ้างเหมา 
40. นางละมลุ  ราชเข่ง พนักงานจ้างเหมา 
41. นางเจนระวี  ประจนัตะเสน พนักงานจ้างเหมา 
42. นางพิสมยั  ลามพัฒน์ พนักงานจ้างเหมา  
43. นายประหยัดทรัพย์  อาวจําปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
44. นายจนัทร์  ฤทธิ์คํา ลูกจ้างประจํา 
45. นางประนอม  ภิรมย์กิจ ลูกจ้างประจํา 
46. น.ส.พทัธ์ธีรา  สนธิวฒัน์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
47. จ่าเอกสายันต์  นรสาร หัวหน้างานเทศกิจ 
48. น.ส.พัชรินทร์  โพธิราช เจ้าพนกังานธรุการ 
49. นางภัทรภร  สุวรรณสม เจ้าพนกังานธรุการ 
50. จ.อ.วรวิทย์  ภาณวัตร เจ้าพนกังานป้องกนัฯ 
51. นายเฉลิมกรุง  แสนตรง พนักงานขับรถยนต์ 
52. น.ส.ลัดดาวัลย์  ความหมัน่ นักวิชาการเงินและบัญชี 
53. นายธนายุทธ  โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ 
54. น.ส.ยุวนิต  เพิ่มยินดี นักวิชาการศึกษา 
55. นางเล็กนภา  พรมมาซุย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
56. น.ส.วรินทร  ลิมสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี 
57. น.ส.ทัศนีวรรณ  ลิมสุววรรณ เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ 
58. นายวรวุฒิ  รัตน์อัน นิติกร  
นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน เนื่องจากท่านประธานสภาไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 17 วรรคแรก “รอง 
    ประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอํานาจ 

หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นําความในข้อ 26 วรรคสอง มาใช้โดย
อนุโลม” เมื่อได้เวลา 14.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญรองประธานสภา
เทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย   

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติทกุท่านวันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   



   สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป ี 2556 ขณะนี้มีสมาชิก  
   มาครบองค์ประชุมแล้วผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
   ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    สืบเนื่องมาจากท่านประธานสภาเทศบาลไม่สามารถมาปฏิบติั 
รองประธานสภาเทศบาล หน้าทีไ่ด้ จึงมอบหมายให้ผมมาดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระแทน   
ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
             เพิ่มเติม  ฉบับที ่1 ประจําปีงบประมาณพทุธศักราช 2556 
    -  วาระที่ 2  ขั้นแปรญตัติ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายงานผล 
รองประธานสภาเทศบาล  การตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ   
   เพิ่มเติม  ฉบบัที่ 1พทุธศักราช 2556  ขอเชิญคณะกรรมการฯ  
   ท่านนพรจุ เอ่นลุน ครบั 
นายนพรุจ  เอ่นลุน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติประธานชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 
   กระผม  นายนพรจุ  เอ่นลนุ  สมาชิกสภาเทศบาล  ทาํหน้าที ่
  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ในฐานะคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศ 
  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ   
  พุทธศกัราช 2556 ขอสรุปผลการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ฉบบัที ่1ประจําปีงบประมาณ   
  พุทธศกัราช 2556 

   ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีมติรบัหลักการแห่งร่าง 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ฉบบัที ่1  ประจําปีงบประมาณ  

   พุทธศกัราช 2556  ซ่ึงนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นผู้เสนอใน 
   วาระที่ 1 แล้วนั้น  และมติทีป่ระชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ  สมยัที่ 1 

  ครั้งที ่1  เมื่อวันที่ 19  กันยายน  พุทธศกัราช 2556 ได้มีมติให้  
   คณะกรรมการแปรญตัติตรวจร่างเทศบญัญัติและรอรับคํายืนขอ 

  แปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ฉบบัที ่1  
   ประจําปงีบประมาณ  พทุธศักราช 2556 จํานวน  2  วัน  ตั้งแต่วันที ่

  19 – 20  เดือน  กันยายน  พุทธศกัราช 2556 บัดนี้  คณะกรรมการฯ   
   ได้ดําเนินการตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
   คณะกรรมการตรวจขอเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามลําดับ 
   ดังต่อไปนี้ 

 
 



    1.  คณะกรรมการ  ได้แก่ 
    1.1นายจําลอง  ทศทิศ   ประธานกรรมการ 
    1.2นายบุญเหลือ เรื่องลือ   กรรมการ 
   1.3นายชานล  ธนระพีโชติ  กรรมการ 
   1.4นายภาคภมิู ศรีอุ่น   กรรมการ 
    1.5นายกําพล  ขันธ์ขวา  กรรมการ 
    1.6นางสาวจิรวดี เจริญศิลป ์  กรรมการ 
    1.7  นายนพรจุ  เอ่นลุน   กรรมการและเลขานุการ 
    2.  ผู้ขอแปรญัตติ    ไม่มี 
    3.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
    ช่ือร่างเทศบญัญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ส่วนที่  1คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ฉบบัที ่1  
   ระจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ส่วนที่  2  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ประจําปงีบประมาณ   
   พ.ศ.2556  ฉบับที่ 1 
   บันทึกหลกัการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ  
   2556 
   ข้อ 1  เทศบญัญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณราจ่ายเพิ่มเติม   
   ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556    
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 2  เทศบญัญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ  
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 3  ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจํานวน   
   8,089,430  บาท  จําแนกเป็นรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
   งบประมาณทีเ่สนอมาพร้อมนี้ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 4  ให้นายกเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีหน้าทีร่ักษาการให้เปน็ไป 
   ตามเทศบัญญัติและมีหน้าที่ปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับ 
   อนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน     
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    4.  เอกสารทีเ่สนอมา 
    4.1  บนัทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
    เทศบัญญัติ  จํานวน  3  ฉบับคณะกรรมการฯ  จึงขอเสนอผลสรปุ 



    การตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  ฉบับที่ 1 
    ประจําปงีบประมาณ  พทุธศักราช 2556  เพื่อพิจารณาในวาระ 2 
    และวาระ 3 ต่อไป 
       (ลงชื่อ)  นพรจุ  เอ่นลุน 
                                                                              ( นายนพรจุ  เอ่นลนุ ) 
                   เลขานุการ 
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 
          ประจําปีงบประมาณ  พุทธศกัราช 2556 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   ตามที่ท่านนพรุจ  เอ่นลนุ  เลขานุการและคณะกรรมการ 
รองประธานสภาเทศบาล       คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญัติงบประมาณเพิม่เติม  ฉบบัที ่1 
  ประจําปงีบประมาณ  พทุธศักราช 2556  ได้รายงานสรุปบันทึกการ 
  ประชุมในข้ันแปรญตัติ  ปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลและ 
  ผู้บริหารท่านใดมายืน่แปรญัตติ  จึงมีมติให้คงไว้ร่างเดิม  ต่อไป 
     ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติใหต้ราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2556 
     ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  แห่งนี้สมาชิกท่าน 

   ใดเหน็ชอบให้ตราเปน็เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 
ประจําปงีบประมาณ  พทุธศักราช 2556  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   เมื่อทีป่ระชมุได้เห็นชอบให้ตราเปน็เทศบญัญัติงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบบัที ่1 ประจําปงีบประมาณ  2556  แล้ว  
  เทศบาลจะได้มีการดําเนินงานการตามขั้นตอนจัดทําเทศบัญญัติต่อไป 
  และในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ขอเชิญท่าน 
  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  กันเงิน ในกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามโครงการในเทศบัญญัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่  3      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องทีจ่ะเสนอในระเบียบวาระอื่น ๆ หรือไม่   
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านอินทัช  เสนีย์วาสน์ 
นายกเทศมนตรี  อดีตผอ.กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพือ่นสมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กอง  
    หัวหน้าผ่าย หัวหน้างาน สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมา อาจจะมี 
    การเข้าใจกนัคลาดเคลื่อน ในกรณีทีท่่านประธานสภาได้กล่าวไว้ในการ 

ประชุมสภา ผู้บริหารเองตระหนักและให้ความสําคัญกบัห้องประชุมสภาใน
การเปิดใช้ห้องนั้นเราก็คํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วน ท่านประธานสภาอาจจะ
เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ว่าการเปิดใช้ห้องจะไม่ระมดัระวังนะครับ เมื่อวันที่ 



18 กันยายน  ที่ผ่านมา  ในกรณีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ส่งโครงการเข้า
ประกวดในเรือ่งของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซ่ึงมี
วิทยุด่วนมาเมื่อวันที ่17 กนัยายน แล้วชดุทีมงานกม็าวันที่ 18 กนัยายน จึง
จําเปน็ต้องใช้ห้องประชุมแห่งนี้นะครบั ทั้งนี้ ทางสํานกันายกรัฐมนตรี ได้
มอบหมายให้ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจะมาตรวจสอบและ
ประเมินผลให้ทราบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ส่งไปทั้งหมด 2 โครงการ  คือ  
1. กองการศึกษา เรื่องของการเรียนการสอน 2. โครงการอาษาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งโดยกองสาธารณสุขฯ ทั้งหมด 2 โครงการ กแ็จ้ง
เพื่อให้ทีป่ระชุมได้รบัทราบ ขอบคุณครบั 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ    ครับ ก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนรี ทีก่รณุาชี้แจงเกี่ยวกบัเรื่อง 
รองประธานสภาเทศบาล การขอใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครับผมก็คงจะมีข้อเพิ่มเติม 

อีกสักนิดหนึ่งนะครบั จริง ๆ แล้ว มันก็เป็นภารกิจที่เทศบาลจะต้องต้อนรับ
แขกผู้ใหญ่ถือว่าเป็นทางการก็ดี แต่ด้วยข้อจํากัดการประชุมของเทศบาล ณ 
วันนี้ กรณีการไปรบัแขกบ้าน แขกเมือง เรากไ็ม่พร้อมที่จะไปรบัที่ห้องไผ่ทอง 
ผมเชื่อแน่ว่าหลายเทศบาลที่มีห้องประชุมลักษณะ 2 รูปแบบ จริง ๆ ห้อง
ประชุมสภานี้นะครบัถ้าเปน็เทศบาลที่เขามีห้องรองรบัเขาจะใช้เฉพาะกิจการ
สภาเท่านั้นนะครับ แต่มีข้อจํากัดอย่างที่ท่านนายกได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับ 
ก็คงจะรอห้องประชมุอเนกประสงค์เสร็จ ห้องนี้น่าจะใช้เฉพาะประชมุสภา 
และสืบเนื่องมาจากเรื่องเครื่องเสียงเมือ่วานนี้ ซ่ึงก็มีข้อผิดพลาดและผมก็ได้
คุยกับทางท่านประธานสภาแล้วนะครบัว่า ถ้าจําเป็นจะต้องจัดซ้ือจัดจ้างผม
เช่ือแน่ว่าทางสภาก็คงจะเหน็ชอบด้วย กถ็ือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครบั 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครบั 
ขอเชิญท่านส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ครับ 

นายสง่ศักด์ิ  เกียรติปกรณ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสุภัทร  ปวีณาภรณ ์ อดีตประธานสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เพื่อนพนกังานทุกท่าน  

สําหรับวาระเรื่องอื่น ๆ นั้น ผมมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของบรรดา
พี่น้องที่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลที่อยู่ในทีลุ่่ม ระยะนี้พายุก็กําลังเข้ามา ทาง
บ้านไผ่อาจจะยังตกไม่หนัก ทางบรบือ หนองสองห้อง ธรรมชาติของน้ําจะ
ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา ผมไม่ทราบว่า เทศบาลเราได้ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยไว้แล้วหรือยัง ได้มีคําส่ังแต่งตั้งไว้ให้มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการเตือนให้พีน่้องได้รับทราบ 
ถึงภัยภาวะทีม่ันจะเกิดขึ้นกับภัยอุทกภยั ถ้ามนัเกิดข้ึนมากก็จะทําความ
เสียหายให้กบัทรัพย์สินของบรรดาพี่น้องเรา ก็อยากจะให้ทางหน่วยงานเรา
ต้องเตรียมเพราะวันนี้เป็นวนัศุกร์ พรุ่งนี้เสาร์-อาทิตย์ อยากจะให้ระวังอยู่
เวร-ยามช่วยกัน ด้วยความห่วงใยพีน่้องที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ถ้าหากได้



ดําเนินการแล้วก็ขอขอบคุณทีไ่ด้เตรียมพร้อมไว้รบัสถานการณ์ในส่วนนี้ครับ 
ด้วยความห่วงใยพีน่้องในเขตเทศบาล ครับผมมีเรื่องแค่นี้ครบั ขอบคุณครบั   

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่ครบั  
รองประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามครบั  
นายลิขิต  กสิกิจวรกุล   ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับ  
นายกเทศมนตรี จริง ๆแล้ว แผนการป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน เรื่องอุทกภัย วาตภัย หรือ

อัคคีภัย จริง ๆ แล้วเรากม็ีแผนประจําปอียู่แล้ว สําหรบัในช่วงนี้นะครับ เรื่อง
ดีเปรสช่ันกบัพายุที่เข้านัน้ เมื่อสักครู่ได้สอบถามทางเจ้าหน้าทีแ่ล้ว ประกอบ
กับหลายวนัทีผ่่านมาเรากม็ีหนังสือถึงท่านประธานชุมชนเกือบทุกชมุชนช่วย
ประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบ้านได้เตรียมพร้อมในเรื่องของพายุที่กําลังพดัผ่าน 
จากจีนเข้าเวียดนาม และเวียดนามเข้าสู่ประเทศไทย สําหรับเทศบาลเมือง
บ้านไผ่และทีมงานทั้งหมดก็ได้มีการเตรียมพร้อมไว้ทกุตลอด 24 ช่ัวโมงครบั 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ   ครับ ขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับ โดยท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง
รองประธานสภาเทศบาล ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ดิน ฟ้า อากาศ นะครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ ครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมขอ
อนุญาตย้ําอีกนิดหนึ่งนะครับ กรณีที่เราจะมีการประชุมในวันที่ 27 กันยายน 
2556 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ตามโครงการในเทศบัญญัติ ที่เราผ่านสภาวาระ 2 และ 3 ในวันน้ี ก็คงจะมี
เจ้าหน้าที่กิจการจะสภาจะนําหนังสือเรียนเพื่อนสมาชิกได้รับทราบกาํหนดวนั
ประชุมเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง และในวันน้ีผมเองในนามสภาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ก็ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ผู้อํานวยการกอง / 
ฝ่าย พร้อมด้วยท่านผู้สังเกตการณ์ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 
ประจําปี  2556 

เลิกประชุมเวลา  14.45 น.  

 
 
 

(ลงชื่อ)                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ) จ.อ.                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวจารมุาศ  เสนาสนิท )            ( กมล  สงวนญาติ ) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  ( นางสุภาภรณ์  คําภูเงิน )                           ( นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน ) 
  หัวหน้าสํานกัปลัดเทศบาล          ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
 



 
คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชมุนี้แล้ว 
เมื่อวันที่  24  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
(ลงชื่อ)           กรรมการ   (ลงชื่อ)    กรรมการ 
             ( นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล )                 ( นายพิริน   ตุละรัต ) 
 
(ลงชื่อ)                 กรรมการ   (ลงชื่อ)    กรรมการ 
            (นายสมสงวน  อินทรกําแหง)     ( นางจงจิต   แซ่เหีย ) 
 
(ลงชื่อ)              กรรมการ                 (ลงชื่อ)                    กรรมการ 
              ( นายประเสริฐ  เอราวัน )         ( นายส่งศักด์ิ  เกียรติปกรณ์ ) 
      
  

สภาแห่งนี้รบัรองรายงานการประชุมน้ี 
เมื่อวันที่ 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2556 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางชยาภรณ์  ศิลาอ่อน 
 
 เนื่องจากท่านประธานสภาไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 17 วรรคแรก “รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่
ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอํานาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือ
ปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น  
หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  
ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นําความ
ในข้อ 26 วรรคสอง มาใช้โดยอนุโลม”  
 
 
 
 
 
    
 


