
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2562 

วันจันทรท่ี  25  กุมภาพันธ  พ.ศ.2562  เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งที่ 2/2562 

วันจันทรที่  25   กุมภาพันธ  2562  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา   

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

ผูมาประชุม 

๑.นายวินัย  แกวประสิทธิ ์  ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๒.นายเกรียงไกร  พนัธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

๓.นายอนันต  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

4.นายสมหวัง  พุฒวันดี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

5.นายวิชาญ  กมลฉํ่า   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

6.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

7. นายพวน  อยูอาจินต   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒    

8.นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

9.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

๑0.นางจํานงค  พึ่งสมศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 

1.นายสมเจต  มีจันทรมาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ (ลา) 

ผูเขารวมประชุม 

  ๑.นายไพโรจน  พวงศริิ   นายกเทศมนตรีตําบลไผดาํพัฒนา 

  ๒.นายวิรัตน  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 

  3.นายทองขาว  สนเทห   เลขานุการนายกฯ 

  4.นายจรัญ  สุขด ี   ที่ปรึกษานายกฯ 

  5.นางกาญจนา  ผลสันต   หัวหนาสํานักปลัด 

  6.นางพีรญา  แสงรูจี   ผูอํานวยการกองคลัง 

  7.นายธนกร  ชิศากรวณชิ   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

  8.นางภัทรวดี  แกวกระจาย  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

9.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  10.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน  ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

  11.นายเสนห  สวางเนตร    ผช.นายชางโยธา 

  12.นางธิดารัตน  สุขพรรณพิมพ  พนักงานจางเหมาบริการ 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1/2562   เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 

ครั้งที่  ๑/2562   เมื่อวันจันทรที่ 4  กุมภาพันธ  พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมไปแลว     ถาตองการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอใหเสนอในที่ประชุมเลย  ขอใหดู

รายงานการประชุมครบั 

 ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2562  เมื่อวันจันทรที่  4  กุมภาพันธ  พ.ศ.2562   

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1  การพิจารณาขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย 

พ.ศ.2562  

3.2  การพิจารณาขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2562 

3.3  การพิจารณาขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือ 

ทางสาธารณะ พ.ศ.2562   (กองสาธารณสุขฯ ผูเสนอ)   

ขอชี้แจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

2547  (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  ขอ 45  วรรคหนึ่ง  ญัตติรางขอบัญญัติ

ที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ  แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติให

พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบริหาร

ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุม

จะเปนผูเสนอก็ได   เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว 

การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา   โดย

ใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอใหทุกทานเสนอการพิจารณา

รางเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาครับ 

นายกเทศมนตรี ผมขอเสนอใหมีการพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนออะไรหรือไม และเมื่อไมมี ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล

วาจะพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา จํานวน  3  ฉบับ 

รางเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  

รางเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2562 

รางเทศบัญญัติ เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562 

 เปนสามวาระรวดเดียวหรือไม  และใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 

โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเปนสามวาระรวดเดียวและ

ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ 3.1  การพิจารณาขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย 

พ.ศ.2562 

การพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ใหที่ประชุมสภาเทศบาลปรึกษาในหลักการแหง

รางเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 และลงมติวาจะรับ

หลักการแหงรางเทศบัญญัตินั้นหรือไม   และขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจง

รายละเอียดรางเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการคดัแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

นายกเทศมนตรี ตามหนังสืออําเภอวิเศษชัยชาญ  ดวนที่สุด ที่  อท 0023.10/ว 387  ลงวันที่ 29 

มกราคม  2562  เรื่อง รายงานการออกขอกําหนดทองถ่ินการคัดแยกมูลฝอยจาก

แหลงกําเนิด    ตามที่จังหวัดอางทองไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการออก

ขอกําหนดทองถิ่น/เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ  เรื่องหลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย   ซึ่งเปนไป

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.

2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 มาตรา 34/3   เพ่ือใหการดําเนินการ

ออกขอกําหนดทองถิ่น  เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการดําเนินงานใหอําเภอทราบ และควรดําเนินการใหแลว

เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  เพ่ือใหเปนไปตามแผนการจัดการขยะ และนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย 

 ขอเสนอหลักการและเหตุผล รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ 

การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ตอสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ตามเอกสารที่ไดแนบ 

ไปกับหนังสือเชิญประชุมแลว และขอชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติเพื่อเปนขอมูลในการ

ประกอบการพิจารณา ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ไดกําหนดให

อํานาจแกราชการสวนทองถิ่นในการตราขอกําหนดของทองถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของ

กิจการท่ีตองควบคุม หรือกํากับดูแล เพ่ือกิจการดังกลาวใหปฏิบัติ หรือดําเนนิกิจการเปนไป 
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ตามวัตถุประสงคที่ไมกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรืออาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวในหมวด 3 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ และ

สภาพของสังคมปจจุบัน   เหตุผลเพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลและการรักษาความสะอาด 

และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ให

เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและถูกตองตามสุขลักษณะ อันเปนประโยชนตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให

กระทําได โดยการตราเปนเทศบัญญัติ   จึง จําเปนตองตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมา 

รายละเอียดปรากฏในรางเทศบัญญัติ ตามเอกสารท่ีทุกทานไดรับไปแลว 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม      

นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตที่ประชุมสภา ให ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดในราง 

เทศบัญญัต ิเรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทานครับ ในรางเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑการ

คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  เปนเรื่องสืบเนื่องจากโครงการของจังหวัดสะอาด และ พรบ.

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560   ที่ทางรัฐบาลกําหนดมา ใหประชาชนผูเปนผูกอใหเกิด

ขยะมูลฝอย  มีขอบังคับใหเก็บคาขยะตอครัวเรือน ๆ ละ  150บาท แตมีขอกําหนดอยูขอ

หนึ่งท่ีสามารถใหเราลดหยอนอัตราคาเก็บขยะ  ถาบาน หรือ ทองถ่ินไหนมีการคัดแยกขยะ

ตั้งแตตนทาง และใหทองถิ่นออกขอกําหนด เพื่อลดหยอนการเก็บคาขยะ 150บาทตอ

ครัวเรือนไดครับ เนื่องจากมีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนมีนาคม  2562   

นายกเทศมนตรี ตามที่ ผอ.กองสาธารณะสุขฯ ไดชี้แจงไปแลว โดยสรุปคือ เขาใหเก็บคาขยะได 150บาท

ตอครัวเรือน แตถาครัวเรือนคัดแยกขยะก็ใหเทศบาลจัดเก็บคาขยะไดตามความเหมาะสม 

ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิดการคัดแยกขยะ  แตเรื่องแบบนี้ตองใชเวลาทําความเขาใจกับ

ชาวบานในการคัดแยกขยะ 

นายสมหวัง  พุฒวันด ี

ส.ทต. เขต  1 ปญหาจะเกิดไหม ถาเราจะเก็บคาขยะ 150 บาทตอครัวเรือน 

นายกเทศมนตรี เราไมไดเก็บ 150บาท แตเราจะออกขอกําหนดขึ้นมาเพ่ือใหเราเก็บ 20บาทตอครัวเรือน

เหมือนเดิม เพ่ือกระตุนใหประชาชนเกิดการคัดแยกขยะ แตถาเราไมมีรางเทศบัญญัตินี้ เรา

จะตองเก็บ แตไผดําก็ตองใชเวลาและทําความเขาใจกับชาวบานดวย 
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ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรารางเทศบัญญัตินี้ขึ้นมาเพื่อเราจะเก็บคาขยะ 20บาท เพ่ือใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ

เพ่ือกําหนดระเบียบคุมใหทองถ่ินสามารถเก็บคาขยะไดตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี 

แตถาเราไมมีรางเรื่องนี้ เราก็จะตองเก็บ 150บาทครับ ผูวาฯ เห็นวาถาเราเก็บ 150บาท 

ก็จะเกิดปญหากับชาวบานแนนอน ก็เลยเรงใหทองถิ่นออกรางเรื่องนี้ข้ึนมา  เพ่ือไมให

ประชาชนเดือดรอน 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม     และเมื่อไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ขอมติในที่ประชุมวาจะลงมติ 

รับหลักการในวาระที่ 1 หรือไม  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  หลักเกณฑ 

การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  

ขอ  49 วรรคสี่ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด 

ผูแปรญัตตอิาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได 

 เมื่อที่ประชุมไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง 

หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแลว  ในวาระที่สอง

ขั้นแปรญัตติ มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใดจะเสนอคําแปรญัตติหรือไม   

 เมื่ อ ไมมี    ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลตํ าบล 

ไผดําพัฒนา เรื่อง  หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ 

หากเห็นชอบโปรดยกมือ  

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหคงไวร างเดิมแหงรางเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  

หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติเทศบาล จึงขอเขาสูการพิจารณาในวาระที่ 3 

ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ 52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่ 3  ไมมีการ

อภิปราย   เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร  

และในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุม สภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ

หรือไม  เพ่ือที่จะไดเสนอผูวาราชการจังหวัดอางทองพิจารณาตอไป  มีสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใด  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบจะให

ตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.

2562  หรือไมครับ หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหตราเปนเทศบญัญตัเิทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  หลักเกณฑการคัดแยก 

มูลฝอย พ.ศ.2562  ในวาระที่ 3 ใหตราเปนเทศบัญญัต ิ
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ประธานสภาฯ 3.2  การพิจารณาขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2562 

การพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ใหที่ประชุมสภาเทศบาลปรึกษาในหลักการแหง

รางเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2562  และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ

นั้นหรือไม  และขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติ เรื่อง 

ตลาด  พ.ศ.2562 

นายกเทศมนตรี ขอเสนอหลักการและเหตุผล รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง ตลาด พ.ศ.

2562  ตอสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ตามเอกสารท่ีไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุม

แลว และขอชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติเพ่ือเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณา 

ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ไดกําหนดใหอํานาจแกราชการสวน

ทองถิ่นในการตราขอกําหนดของทองถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการท่ีตองควบคุม หรือ

กํากับดูแล เพื่อกิจการดังกลาวใหปฏิบัติ หรือดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไม

กอใหเ กิดปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวในหมวด 8 เรื่อง ตลาด 

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เพ่ือใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ 

และสภาพของสังคมปจจุบัน   เหตุผล เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลตลาด  

ในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและถูกตองตาม

สุขลักษณะ อันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม ซึ่ ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ  จึง

จําเปนตองตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมา รายละเอียดปรากฏในรางเทศบัญญัติ ตามเอกสารท่ี

ทุกทานไดรับไปแลว 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เปนเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหทองถิ่นทุกแหง เพื่อกําหนดการควบคุม

ตลาด แตเนื่องจากไผดํา เรายังไมมีตลาดและรานคาที่ขายในสถานที่สาธารณะ  แตเปน

ขอกําหนดของกระทรวงใหทองถ่ินทุกแหงออกขอกําหนดเพ่ือควบคุม ตลาด และสถานที่

จําหนายสินคา เผื่อในอนาคต ไผดําฯมีตลาด เราก็สามารถนําขอกําหนดนี้มาควบคุมและจัด

ระเบียบของตลาดได และเพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของ

เทศบาล จึงไดออกขอกําหนดนี้ขึ้นมาครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม   และเมื่อไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ขอมติในที่ประชุมวาจะลงมต ิ

รับหลักการในวาระที่ 1 หรือไม  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  ตลาด 

พ.ศ.2562  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
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ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง ตลาด 

พ.ศ.2562  ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการแลว  ในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกสภา

เทศบาลทานใดจะเสนอคําแปรญัตติหรือไม  เมื่อไมมี   ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล

เห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  ตลาด พ.ศ.2562  ในวาระท่ี 2 

ขั้นแปรญัตติ หากเห็นชอบโปรดยกมือ  

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหคงไวรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  ตลาด 

พ.ศ.2562  ในวาระที ่2 ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติเทศบาล จึงขอเขาสูการพิจารณาในวาระที่ 3 

ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ 52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่ 3  ไมมีการ

อภิปราย   เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร  

และในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุม สภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ

หรือไม  เพื่อที่จะไดเสนอผูวาราชการจังหวัดอางทองพิจารณาตอไป  มีสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใด  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบจะให

ตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2562  หรือไมครับ  

หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562 ใน

วาระที่ 3 ใหตราเปนเทศบัญญัต ิ

ประธานสภาฯ 3.3  การพิจารณาขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือ 

ทางสาธารณะ พ.ศ.2562 การพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ใหที่ประชุมสภา

เทศบาลปรึกษาในหลักการแหงรางเทศบัญญัติ เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือ 

ทางสาธารณะ พ.ศ.2562  และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัตินั้นหรือไม  และ

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติ เรื่อง การจําหนายสินคา

ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562   

นายกเทศมนตรี ขอเสนอหลักการและเหตุผล รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง การจําหนาย

สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562   ตอสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ตามเอกสารที่

ไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแลว และขอชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติเพ่ือเปน

ขอมูลในการประกอบการพิจารณา ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

ไดกําหนดใหอํานาจแกราชการสวนทองถ่ินในการตราขอกําหนดของทองถิ่น เรื่อง 

สุขลักษณะของกิจการที่ตองควบคุม หรือกํากับดูแล เพ่ือกิจการดังกลาวใหปฏิบัติ หรือ

ดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไมกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติ

ไวในหมวด 9 เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  เพ่ือใหเหมาะสม สอดคลอง

กับสถานการณ และสภาพของสังคมปจจุบัน   เหตุผล เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแล 
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การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะที่ตองมกีารควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลไผดํา

พัฒนา  ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและถูกตองตามสุขลักษณะ อันเปนประโยชนตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมา 

รายละเอียดปรากฏในรางเทศบัญญัติ ตามเอกสารท่ีทุกทานไดรับไปแลว 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม   และเมื่อไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน ขอมติในที่ประชุมวาจะลงมต ิ

รับหลักการในวาระที่ 1 หรือไม  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  การจําหนาย

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง การ

จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562  พ.ศ.2562  ในวาระท่ี 1 ขั้นรับ

หลักการแลว  ในวาระที่สองข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอคําแปรญัตติ

หรือไม   เมื่อไมมี   ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนา เรื่อง  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562  ในวาระที่ 2  

ขั้นแปรญัตติ หากเห็นชอบโปรดยกมือ  

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหคงไวรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง  การ

จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติเทศบาล จึงขอเขาสูการพิจารณาในวาระที่ 3 

ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ 52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่ 3  ไมมีการ

อภิปราย   เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร  

และในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุม สภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ

หรือไม  เพื่อที่จะไดเสนอผูวาราชการจังหวัดอางทองพิจารณาตอไป  มีสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใด  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบจะให

ตราเปนเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือ 

ทางสาธารณะ พ.ศ.2562 หรือไมครับ หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา เรื่อง การจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562  ในวาระที่ 3 ใหตราเปนเทศบัญญตั ิ

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาไดใหความเห็นชอบแลว  จะไดสงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

เพ่ือเสนอใหผูวาราชการจังหวัดอางทองพิจารณา ตามมาตรา 62 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 

2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) ตอไป 
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ประธานสภาฯ 3.4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือจัดซื้อโตะ

ทํางานสํานักงาน จํานวน   2 ตัว  งบประมาณ  1,800บาท  (กองการศึกษา ผูเสนอ)   

ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดครบั 

นายกเทศมนตรี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองการศึกษา  

ไดตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ประเภทโตะทํางานเหล็ก ขนาด20x60x75 ซม.  

จํานวน  2 ตัว ราคาตัวละ  5,000บาท  รวมเปนงบประมาณ  10,000บาท  ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  แตเนื่องจากปจจุบัน ราคาโตะสํานักงาน สอบถามจากทางรานจัดซื้อ

แลว  ราคาตัวละ 5,900บาท ทํา ให งบประมาณไม เ พียงพอตอการจัดซื้อ จึ งมี 

ความจําเปนตองขอโอนเพิ่มในครั้งนี้  1,800บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   ตั้งไว 

80,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้  1,800บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  

พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรี  ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยสอบถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชมุเห็นชอบ พิจารณาโอนงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานสํานักงาน จํานวน   2 ตัว  

งบประมาณ  1,800บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจัดซื้อโตะ

ทํางานสํานักงาน จํานวน   2 ตัว  งบประมาณ  1,800บาท  

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอื่นๆ  

นายเทศมนตรี  ผมขอฝากใหกองสาธารณสุขฯ ไดออกขอกําหนดในการควบคุมดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

เพื่อใชในการกับกําดูแลบึงสาธารณะ เพื่อใหเปนแหลงออกกําลังกาย  หามจับสัตวน้ํา  

หามนําสัตวเลี้ยงเขาไปเลี้ยงในที่สาธารณะ เรามีขอบัญญัติเราก็สามารถบังคับใชได ก็ขอฝาก

ใหกองสาธารณสุขฯดําเนินการเพ่ือเสนอใหทางสภาพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งตอไป 

ประธานสภาฯ   มีทานใด  จะซักถามขอมูลเพิ่มเติมหรือไม   ถาไมมีใครจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอ 

ปดประชุมครับ                                                        

ปดประชุมเวลา  ๑1.05  น. 

(ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 

  (นางจํานงค  พึ่งสมศักด์ิ) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 (ลงชื่อ)                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

  (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

                                    ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลไผดําพัฒนา  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่  1  ครั้งที่  2/2562  วันที ่25  กุมภาพันธ พ.ศ. 2562   

                                                                                                   

 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 

     (นายอนันต  เขียวสวาส) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 

     (นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 

     (นายสมเจต  มีจันทรมาก) 

 

 

 

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

 

 สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ดังกลาว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562 

เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม   2562 

 

 

 

    (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 


