รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร
นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
นำงจิตรำมณี เคนมี
นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
นำยอภินัทธ์
นิลดอนหวำย
นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
นำยสมสี
อย่ำงสวย
นำยสำคร
ประทุมศำลำ
นำยสุระเดช แก้วกำ

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำล
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต 2
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำตำบลแชแล เขต ๒

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

อำนุภำพ พันธ์พินิจ
จตุรงค์ ชำนำญสำร
ปรีชำ ปำสำวัน
ศิวนำถ ลำสุนนท์
วิเชียร วงศ์อำมำตย์
จิตรำมณี เคนมี
เพ็ญศรี ชำยสีดำ
อภินัทธ์ นิลดอนหวำย
บุญตรี ธนะรักษ์
สมสี
อย่ำงสวย
สำคร ประทุมศำลำ
สุระเดช แก้วกำ

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นำยเกรียงศักดิ์
นำยเดชำ
นำยเรืองฤทธิ์
นำยวิจัย
นำงสมจิต

ศรีโบรำณ
ปัตถำวโร
กิติรำช
สุขรมย์
กุลธรวณิชย์

เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
วิจัย
สุขรมย์
สมจิต
กุลธรวณิชย์
ลำยมือชื่อ

1

นำยวชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

ปลัดเทศบำลตำบลแชแล

วชิรวิชญ์ ภำวะชำติ

2
3

นำงชัญญำ
สุขรมย์
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

ผู้อำนวยกำรกองคลัง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

ชนัญญำ สุขรมย์
เยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

หมำยเหตุ

๒

4
5
6
8
7
9
10
11
12
13

นำยสำยัญ
นำงสุดำรัตน์
นำยปรีดำ
นำยสุระพล
นำงศรุษำ
นำงสำวสุธำสินี
นำยธรรมำวุธ
นำงสลิตตำ
นำงรัชฎำพร
นำงสำวกำญจนำ

พิสัยพันธ์
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ทำปลัด
โพธิ์ศรี
โพธิชัยยำ
ธรรมสกุลรังสี
หล้ำศักดิ์
ศรีโบรำณ
จันทกุล

16 นำงศิรขิ วัญ จันทะวงศ์ศรี
17 นำยเจษฎำ โพธิชัยยำ
18 นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
นักวิชำกำรเกษตร ชำนำญกำร
นักพัฒนำชุมชน ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

สำยัญ
สุดำรัตน์
ปรีดำ
สุระพล
ศรุษำ
สุธำสินี
ธรรมำวุธ
สลิตตำ
รัชฎำพร
กำญจนำ

พิสัยพันธ์
กิตติพัฒน์วงศ์
ประจุดทะศรี
ทำปลัด
โพธิ์ศรี
โพธิชัยยำ
ธรรมสกุลรังสี
หล้ำศักดิ์
ศรีโบรำณ
จันทกุล

ศิริขวัญ จันทะวงศ์ศรี
เจษฎำ โพธิชัยยำ
ธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ.๒๕60 และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
ต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนที่จะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
เทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำฯ)

ประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕60
ตำมที่สภำเทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕60 – วันที่ ๓๐
พฤศจิกำยน ๒๕60 มีกำหนด ๓๐ วัน ในกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ
สมัยแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕60 แล้ว นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖

๓

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน ๒๕60
เวลำ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕60
อำนุภำพ พันธ์พินิจ
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
ที่ประชุม
รับทรำบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภำ
(ประธำนสภำเทศบำล) เทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ให้ท่ำนสมำชิกสภำ
ผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ
(ประธำนสภำเทศบำล) ครับวันนี้ก็เป็นกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ กระผม
มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภำ ซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวก็ดำเนินกำรเสร็จแล้วในหลำย
พื้นที่ และต่อไปก็จะเข้ำสู่ฤดูกำรเก็บเกี่ยวตัดอ้อย ซึ่งทำงโรงงำนน้ำตำลก็จะเปิดรับอ้อยใน
ฤดูหีบอ้อยในวันที่ 3 ธันวำคม 2560 ผมก็อยำกจะฝำกให้ช่วยกำรประชำสัมพันธ์ในกำร
ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับรำคำรับซื้ออ้อยในปีนี้ก็เริ่มต้นที่ 850 บำท ซึ่งก็เป็น
ข่ำวสำรที่อยำกจะแจ้งให้ทรำบ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระ ที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน ๒๕60
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมกำรสำมัญประจำสภำเทศบำลได้ตรวจสอบ
(ประธำนสภำเทศบำล) รับรองรำยงำนกำรประชุมและ ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำน ได้พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ
ที่ประชุม
-ไม่มีนายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติที่ประชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน ๒๕60 หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
จำนวน 10 เสียง
ไม่รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
จำนวน เสียง

๔

งดออกเสียง

จำนวน 1

เสียง

ระเบียบวาระ ที่ ๓
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ต่อไป ขอเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม มีท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมในที่ประชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ำยคณะผู้บริหำร ซึ่งก็มีท่ำนสมำชิกสภำได้ยื่นกระทู้ถำมเข้ำมำหลำย
ท่ำน และก่อนที่จะเข้ำสู่คำถำมของกระทู้ถำมต่อไป ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบ เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

ขอบคุณครับ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 เรื่องกระทู้ถำม ข้อ 87 กระทู้
ถำมคือคำถำมซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถำมผู้บริหำรท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
หรือนโยบำยอันเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่น ข้อ 88 กระทู้ถำม มี 2
ประเภท คือ (1) กระทู้ถำมทั่วไป (2) กระทู้ถำมแบบด่วน
ข้อ 90 กระทู้ถำมจะต้องไม่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
(1) มีข้อควำมเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่ำวใส่ร้ำย
(2) เคลือบคลุม หรือเข้ำใจยำก
(3) ในเรื่องที่มีประเด็นคำถำมซ้ำกับกระทู้ถำมซึ่งมีผู้เสนอมำก่อน
(4) เพื่อให้ออกควำมเห็น
(5) ในปัญหำข้อกฎหมำย
(6) ในเรื่องไม่เป็นสำระสำคัญ
(7) เพื่อทรำบกิจกำรส่วนตัวของบุคคลใดๆเว้นแต่ที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รำชกำร
ข้อ 92 กำรตั้งกระทู้ถำมทั่วไปให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น โดยมี
ข้อควำมเป็นคำถำมในข้อเท็จจริง หรือนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียน คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร สำหรับระเบียบวำระที่ 3 เป็นเรื่องของกระทู้
(ประธำนสภำเทศบำล) ถำม ซึ่งในระเบียบวำระที่ 3 กระผมก็จะมอบหน้ำที่ประธำนชั่วครำวให้กับรองประธำนสภำ
นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร เป็นประธำนในที่ประชุมชั่วครำว เพื่อที่จะได้มีควำมเหมำะสมใน
กำรซักถำมเกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ ในเรื่องกระทู้ถำมต่อไป ขอบคุณครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ ขอบคุณครับ ต่อไปก็เข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องกระทู้ ซึ่งในระเบียบวำระนี้ ก็มีสมำชิก
(ประธำนสภำชั่วครำว) สภำได้ยื่นกระทู้ถำมเข้ำมำ เพื่อสอบถำมกำรบริหำรของคณะผู้บริหำร ต่อไปก็เข้ำกระทู้ถำมที่
หนึ่ง เรื่องกำรดำเนินกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขควำม
เดือดร้อนของพี่น้องประชำชน ตำมที่สภำมีมติให้ควำมเห็นชอบงบประมำณเทศบำลตำบลแช
แลแล้วนั้น เชิญท่ำนสมำชิกสภำที่ยื่นกระทู้ถำมได้สอบถำมรำยละเอียด เชิญครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุม ตำมที่กระผมได้
(สมำชิกสภำ เขต 2) ยื่นกระทู้ถำม ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเด็นครับ ประเด็นแรกเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อ
ช่วยเหลือแก้ไขควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชน ตำมที่สภำมีมติให้ควำมเห็นชอบ
งบประมำณรำยจ่ำยปีงบประมำณ 2560 ตำมที่สภำมีมติแต่ละโครงกำร อยำกทรำบว่ำ
แต่ละโครงกำรได้ดำเนินกำรถึงไหนแล้วครับ และเหลือกี่โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ประเด็นที่สอง เป็นเรื่องของสถำนะคลังของเทศบำลตำบลแชแล อยำกทรำบว่ำยอดเงินจ่ำย

๕

ขำดเงินสะสมที่สำมำรถนำไปใช้จ่ำยได้ ยอดตัวเลขจริงๆ ที่สำมำรถใช้ได้ ผมก็ขอนำเรียนผ่ำน
ไปยังคณะผู้บริหำรได้ชี้แจงและตอบกระทู้ถำมให้ที่ประชุมทรำบ ขอบคุณครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณกรำบเรียนท่ำนรองประธำนสภำ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ตำมที่ท่ำนสมำชิกได้ยื่น
(นำยกเทศมนตรี)
กระทู้ถำม เรื่องโครงกำรต่ำงๆ ที่จะช่วยเหลือประชำชนตำมที่สภำมีมติเห็นชอบของ
ปีงบประมำณ 2560 สำหรับในประเด็นนี้ ผมก็จะขอชี้แจงในส่วนของโครงกำรก่อสร้ำง
พื้นฐำน สำหรับโครงกำรที่มีกำรขอกันเงิน ก็จะมีดังนี้ครับ
1. โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ำ ม.13 สำหรับโครงกำรนี้ก็ได้มีกำรโอนเงินให้กับกำร
ไฟฟ้ำแล้วครับ
2. โครงกำร ม.14 บ้ำนโนนหินลำด คุ้มป่ำม่วง สำหรับโครงกำรนี้ก็ดำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้วครับ
3. โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง งบประมำณ 123,000 บำท ซึ่งในรำยกำรที่ 3 นี้
เป็นกำรซ่อมแซมเป็นบำงจุดที่ถนนมีกำรชำรุด ในส่วนนี้ก็ได้ดำเนินกำรเป็นช่วงๆ แล้ว
ครับ และในส่วนของโครงกำรปรับปรุงถนนบ้ำนดอนเงินทำงไปหนองหมู ซึ่งในตอนนี้ก็
ติดขัดในเรื่องของพืชผลทำงกำรเกษตร ถ้ำหมดฤดูกำรเก็บเกี่ยวแล้วก็สำมำรถหำผู้รับจ้ำง
เข้ำดำเนินกำรได้ครับ
4. โครงกำร คสล. หมู่ 10 หน้ำบ้ำนนำยจำปำ สำรคำ สำหรับโครงกำรนี้ก็ดำเนินกำรเสร็จ
แล้วครับ
5. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. หมู่ 7,2,14 ก็ดำเนินกำรเสร็จแล้วและมีกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อย
แล้วครับ
6. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. หมู่ 2 ซอยไปบ้ำนนำยสุทัศน์ มีดำเนินกำรเสร็จแล้วและมีกำร
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้วครับ
7. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. หมู่ 3 ซอยบ้ำนนำยคำใส-นำงบับ มีดำเนินกำรเสร็จแล้วและมี
กำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้วครับ
8. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ซอยประชำร่วมใจ มีดำเนินกำรเสร็จแล้วและมีกำรเบิกจ่ำย
เรียบร้อยแล้วครับ
9. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมห้วยท่ำช้ำง ในส่วนโครงกำรนี้ผู้รับจ้ำงได้ทำหนังสือส่งมอบ
งำนจ้ำงเข้ำมำยังเทศบำลแล้ว และอยู่ในช่วงของคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ครับ
ซึ่งเป็นโครงกำรที่ได้ขอกันเงินไว้ครับ ในส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับสถำนะกำรคลัง ผมก็มอบให้
ท่ำนปลัดเป็นผู้ชี้แจงต่อไป ซึ่งเป็นกระทู้ถำมจำกสมำชิกสภำและตำมที่สภำมีมติให้ควำม
เห็นชอบปีงบประมำณ 2560 มีกำรดำเนินกำรไปแล้วนั้น ส่วนเรื่องของสถำนะกำรคลังผมก็
มอบให้ท่ำนปลัดชี้แจงต่อไป
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก ในส่วนของงบประมำณเบื้องต้นผมขอชี้แจงว่ำ
(ปลัดเทศบำล)
งบประมำณปี 60 หลังจำกที่ปิดงบประมำณเมื่อ 30 กันยำยน 2560 ตำมกฎหมำยกำหนด
ว่ำให้ดำเนินกำรปิดบัญชีภำยใน 90 วัน เพรำะฉะนั้นงบประมำณปี 60 ณ ปัจจุบันทำงกอง
คลังยังปิดงบดุลบัญชียังไม่แล้วเสร็จ สำหรับตัวยอดเงินสะสมจึงไม่สำมำรถแจ้งยอดเงินสะสม
ที่สำมำรถนำไปใช้ได้ ในครั้งนี้ผมจึงขอชี้แจงยอดปิดบัญชีงบดุลปี 59 ซึ่งเป็นยอดเดิมที่ได้
นำเสนอไปแล้วในกำรประชุมครั้งก่อนที่จ่ำยขำดเงินสะสมไปแล้วในครั้งก่อน เหตุผลเพรำะว่ำ
ตัวยอดเงินสะสมปี 60 ที่เรำไม่ได้ใช้จ่ำยในบำงส่วนก็จะตกเป็นเงินสะสมของปีงบประมำณ
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61 ซึ่งตอนนี้ต้องรอกำรปิดบัญชีในส่วนของกองคลัง ณ 30 กันยำยน 2560 ตำมที่กองคลัง
ได้จัดทำรำยกำรสุดท้ำยคือเงินสะสม รหัสบัญชี 31000 จำนวน 17,157,615.27
ปรำกฏตำมเอกสำรที่ทำงกองคลังได้นำเสนอเข้ำมำ และมีเงินทุนสำรองเงินสะสม
10,646,101.52 ก่อนที่จะปิดบัญชีในปี 60 ก็เป็นยอดเงินสะสมที่จะแจ้งให้ท่ำนสมำชิก
ทรำบในส่วนที่มีกำรตั้งกระทู้ถำม ผมก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของเงินสะสม หนังสือของพี่น้อง
ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนตำมรำยงำนประชำคม มีรูปถ่ำย ตำมที่ได้รับรำยงำนตำมที่
เสนอเข้ำมำยังไม่เรียบร้อยเท่ำที่ควร ผมก็ขอฝำกท่ำนสมำชิกซึ่งเป็นเจ้ำของพื้นที่ได้ประสำน
กับทำงกองช่ำงว่ำรำยงำนกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนมีรำยละเอียดครบถ้วนไหม รูปถ่ำย
ถนนเส้นที่จะไปก่อสร้ำงหรือที่จะแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนให้ทบทวน
ดูใหม่ว่ำครบถ้วนไหม เพรำะนั้นกำรจ่ำยขำดเงินสะสมก็เป็นควำมเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชำชน โดยท่ำนสมำชิกเป็นตัวแทนของพี่น้องประชำชน อยำกให้ท่ำนสมำชิกตรวจสอบ
กับทำงกองช่ำง บำงทีผมตรวจสอบกับทำงกองช่ำงที่มีแต่ลำยเซ็นชำวบ้ำนอย่ำงเดียว รำยงำน
กำรประชุมก็ไม่เห็นรำยละเอียด จึงอยำกให้ปรับตรงนี้ในครั้งต่อไป เตรียมควำมพร้อมในครั้ง
ต่อไปที่เรำจะจ่ำยขำดเงินสะสมอีกรอบหนึ่งหลังจำกที่เรำปิดบัญชีเสร็จแล้ว ทำงท่ำนผู้บริหำร
ท่ำนสมำชิก ก็มีนโยบำยในกำรช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนอยู่แล้ว แต่ในรอบนี้ผมก็ขอให้
ประชุมชำวบ้ำน ให้มีกำรถ่ำยรูปพี่น้องประชำชน มีกำรถ่ำยรูปถนน เพรำะทุกวันนี้โทษ
ค่อนข้ำงสูง ถ้ำเรำทำงบประมำณเพื่อบำบัดควำมต้องกำรของเรำ ไม่ได้บำบัดควำมต้องกำร
ของพี่น้องประชำชน โทษค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะเรื่องเงินนอกงบประมำณ เงินจ่ำยขำดเงิน
สะสม ถ้ำพี่น้องประชำชนเขำไม่ได้ต้องกำรจริง แล้วไม่ได้เดือดร้อนจริงค่อนข้ำงจะมีปัญหำ
กับกำรเงิน กับเจ้ำหน้ำที่ตำมระเบียบใหม่ ตรงนี้ผมจึงขอฝำกท่ำนสมำชิกในประเด็นเรื่องจ่ำย
ขำดเงินสะสมรอบต่อไป ผมก็ฝำกผ่ำนไปยังท่ำนประธำนสภำไปยังท่ำนสมำชิกเจ้ำของกระทู้
ขอบคุณครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขอบคุณครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือกระทู้ถำมเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธำนสภำชั่วครำว)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก คณะผู้บริหำร ผมมีเรื่องที่จะสอบถำมด้วยกัน 2
(สมำชิกสภำ เขต 1) ประเด็น ที่อยำกจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรประชุมสภำ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.60 ตำมที่สภำ
เทศบำลตำบลแชแล ได้อนุมัติงบประมำณโอนตั้งเป็นรำยกำรใหม่โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสำยบ้ำนเหล่ำกกโพธิ์-คำแคน จำนวน 450,000 บำท เพื่อไปดำเนินกำร
ซ่อมแซมถนนสำยกกโพธิ์-คำแคน แต่มีกำรสอบถำมแล้วกับชำวบ้ำนเมื่อไม่นำนนี้ และ
กระผมก็ได้ผ่ำนไปทำงที่ดำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมนั้น ก็ได้มีกำรสอบถำมกับพี่น้อง
ประชำชนบริเวณนั้น ว่ำยังไม่มีกำรซ่อมแซม อยำกจะเรียนสอบถำมไปยังทำงคณะผู้บริหำร
ว่ำได้ดำเนินกำรไปหรือยัง และดำเนินกำรตรงจุดไหน หรือว่ำมีกำรติดขัดตรงไหนของ
โครงกำรนี้ นี้คือประเด็นแรกที่อยำกจะสอบถำมและขอให้ตอบในประเด็นแรกก่อนครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ เรียนท่ำนรองประธำนสภำ สำหรับโครงกำรซ่อมแซมถนนสำยกกโพธิ์-คำแคน ตอนนี้กำลัง
(นำยกเทศมนตรี)
ดำเนินกำรอยู่ครับ ส่วนรำยละเอียดเพิ่มเติมผมจะมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุครับ
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นางชัชฎาพร ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ท่ำนคณะผู้บริหำร ท่ำนปลัด และผู้เข้ำร่วม
(นักวิชำกำรพัสดุ) ประชุม โครงกำรก่อสร้ำงกกโพธิ์คำแคน ณ วันนี้ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และได้ผู้รับจ้ำงแล้วตอนนี้ คือ หจก.วุฒิชัยกิจเจริญ ในงบประมำณ
470,000 บำท
นายสุระเดช แก้วกา ขออนุญำตครับ ตำมที่ท่ำนอำนุภำพ พันธ์พินิจ ได้สอบถำมคือโครงกำรปรับปรุงสำยกกโพธิ์
(สมำชิกสภำ เขต 2) คำแคน ครับ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ขออนุญำตครับตอนนี้กำลังดำเนินกำรอยู่ครับ
(รองนำยกเทศมนตรี)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขออนุญำตครับ คืองบประมำณโครงกำรดังกล่ำว จำนวน 450,000 บำท
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นางชัชฎาพร ศรีโบราณ ขออนุญำตค่ะ สำหรับโครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรตั้งงบประมำณไว้ 490,000 บำท ค่ะ
(นักวิชำกำรพัสดุ)
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ขออนุญำตครับท่ำนประธำน คือสำหรับโครงกำรที่ท่ำนอำนุภำพ พันธ์พินิจได้สอบถำมนั้น
(นำยกเทศมนตรี)
เป็นโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยกกโพธิ์คำแคน ส่วนสำหรับยอดเงินที่อนุมัติจ่ำย
โครงกำร 470,000 บำท เป็นโครงกำรเส้นกกโพธิ์ไปเหล่ำใหญ่ ซึ่งเป็นกำรก่อสร้ำงถนน
คสล. ครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ คือเจ้ำหน้ำที่คงเข้ำใจว่ำเป็นเงินจ่ำยขำดเงินสะสม 7 โครงกำร ซึ่งได้ผู้รับ
(ปลัดเทศบำล)
จ้ำงทั้งหมดแล้วครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ คือที่ท่ำนอำนุภำพ พันธ์พินิจ ได้สอบถำมคือโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยโพธิ์
(ประธำนสภำชั่วครำว) - คำแคน ที่มีกำรเสนอต่อสภำเพื่อโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือโครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสำยโพธิ์คำแคนที่เสนอต่อสภำเพื่อขออนุมัติโอน
(สมำชิกสภำ เขต 1) งบประมำณตั้งเป็นรำยกำรใหม่ งบประมำณ 450,000 บำท ครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ขออนุญำตครับ โครงกำรดังกล่ำวคือยอดงบประมำณ จำนวน 452,300 บำท
(ปลัดเทศบำล)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือไม่ใช่เงินจ่ำยขำดเงินสะสม แต่เป็นโครงกำรขออนุมัติโอนงบประมำณตั้งเป็นรำยกำร
(สมำชิกสภำ เขต 1) ใหม่ งบประมำณ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 ครับ
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ขออนุญำตครับ สำหรับโครงกำรนี้มีกำรลงท่อเสร็จแล้วครับ เหลือแต่ลงลูกรังกลบท่อครับ
(รองนำยกเทศมนตรี)
นางรัชฎาพร ศรีโบราณ ขออนุญำตค่ะ สำหรับโครงกำรกกโพธิ์คำแคน ไดทำสัญญำแล้วค่ะ กับ หจก.ณรงค์ชัย
(นักวิชำกำรพัสดุฯ) งบประมำณ 452,300 บำท
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือได้ดำเนินกำรไปถึงไหนแล้วครับ
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นางรัชฎาพร ศรีโบราณ ขออนุญำตค่ะ คือได้ผู้รับจ้ำงได้ลงนำมสัญญำแล้วค่ะ
(นักวิชำกำรพัสดุฯ)
นายเดชา ปัตถาวโร ขออนุญำตครับท่ำนประธำน สำหรับโครงกำรถนนสำยกกโพธิ์คำแคน มีกำรลงท่อเสร็จไป
(รองนำยกเทศมนตรี) แล้วครับ เหลือลงลูกรัง มีกำรขุดดินขึ้นเป็นรูปถนนแล้วครับ รอลงลูกรังกลบอย่ำงเดียวครับ
ท่อก็ลงไปแล้วครับ
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นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ คือได้ดำเนินกำรในช่วงบริเวณจุดไหน บริเวณช่วงไหนของถนนสำยกกโพธิ์คำแคน ครับ
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ เชิญท่ำนผู้อำนวยกำรกองช่ำงขึ้นมำที่ห้องประชุมสภำ เพื่อชี้แจงโครงกำรปรับปรุง
(ประธำนสภำชั่วครำว) ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยกกโพธิ์คำแคน คือทำงสมำชิกสภำ อยำกทรำบถึงกำรดำเนินงำนของ
โครงกำรกกโพธิ์คำแคนดำเนินกำรถึงไหนแล้วครับ
นายพันธ์ศักดิ์ จักมา กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ สำหรับถนนสำยกกโพธิ์คำแคน ระยะทำงที่ดำเนินกำร 500
(ผู้ช่วยช่ำงโยธำ)
เมตร กว้ำง 5 เมตร วำงท่อ 60 ท่อน ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินกำรไปถึงกำรว่ำงท่อและ
กลบดินใส่ท่อ ดำเนินงำนไปแล้วประมำณ 50 % ครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ครับ คือท่ำนสมำชิกสอบถำมว่ำดำเนินกำรอยู่ช่วงไหน ครับ
(ประธำนสภำชั่วครำว)
นายพันธ์ศักดิ์ จักมา ขออนุญำตครับ คืออยู่ช่วงสระน้ำนำยสมพงศ์ ดวนดี
(ผู้ช่วยช่ำงโยธำ)
นางศิวนาถ ลาสุนนท์ ขออนุญำตค่ะ อยู่ช่วงระหว่ำงนำนำยนิรันดร์ ลงมำใช่ไหมค่ะ
(สมำชิกสภำ เขต 1)
นายพันธ์ศักดิ์ จักมา ขออนุญำตครับ ตรงนำนำยนิรันดร์ ตรงสำมแยกลงมำจำกนำนำยสมพงษ์ ดวนดี
(ผู้ช่วยช่ำงโยธำ)
นางจิตรามณี เคนมี เรียนท่ำนประธำนสภำค่ะ ซึ่งเป็นช่วงถนนที่ขำดบ่อยๆ ที่ประชำชนเข้ำมำร้องเรียนในช่วงฤดู
(สมำชิกสภำ เขต 1) ฝน ที่ประชำชนไม่สมำรถสัญจรได้
นางศิวนาถ ลาสุนนท์ ขออนุญำตค่ะ คือช่วงที่ตรงบริเวณเข้ำที่นำของชำวบ้ำน ก็อยำกให้ดำเนินกำรให้เรียบร้อย
(สมำชิกสภำ เขต 1) ด้วยค่ะ
นายพันธ์ศักดิ์ จักมา ครับ คือช่วงตรงนี้อยู่ในช่วงดำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่ครับ
(ผู้ช่วยช่ำงโยธำ)
นางศิวนาถ ลาสุนนท์ ขออนุญำตค่ะ คือตรงที่เข้ำนำนำยสงค์ คือทำงผู้รับจ้ำงเอำแบคโฮไปขุดดิน ทำให้ประชำชน
(สมำชิกสภำ เขต 1) สัญจรอยำกค่ะ และอยำกให้แก้ไขตรงนี้ด้วยค่ะ
นางจิตรามณี เคนมี ขออนุญำตค่ะ ใช่ตรงทำงนั้นที่ใส่ท่อหรือเปล่ำค่ะ ซึ่งปกติแล้วท่อจะอยู่ฝั่งทำงนำงนำงดวง
(สมำชิกสภำ เขต 1) และทำงนำนำยสมพงษ์ ไม่ได้ใส่ท่อค่ะ
นายพันธ์ศักดิ์ จักมา ครับ ส่วนท่อจะใส่ฝั่งเดียว 60 ท่อนครับ เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำซึมและน้ำซับตรงนั้นครับ
(ผู้ช่วยช่ำงโยธำ)
นายเรืองฤทธิ์ กิติราช ขออนุญำตครับ ตอนนี้ทำงผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่ครับ ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(รองนำยกเทศมนตรี) ประมำณ 50 % ครับ ถ้ำกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงเสร็จแล้ว แล้วค่อยตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ำ
ตรงตำมแบบหรือจุดก่อสร้ำงหรือไม่ เพรำะต้องดำเนินกำรให้เรียบร้อยทุกอย่ำงก่อนครับ
นางศิวนาถ ลาสุนนท์ ขออนุญำตค่ะ ขอเพิ่มเติมค่ะ คือที่ดินขุดขึ้นมำยังมีควำมต่ำกว่ำระดับอยู่ค่ะ และเวลำที่น้ำ
(สมำชิกสภำ เขต 1) ไหลมำก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ ซึ่งระดับเท่ำกับกำรวำงท่อค่ะ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ที่จริงแล้วคือโครงกำรไปดำเนินกำรสำยกกโพธิ์คำแคนนั้นถูกวิพำกษ์วิจำรณ์
(สมำชิกสภำ เขต 1) และถูกตำหนิมำก่อนแล้ว 1 โครงกำร คือโครงกำรเข้ำไปป่ำยำงและนำงหนูเจียง ซึ่งโครงกำร
นั้นก็เป็นผู้รับเหมำคนเดิม ซึ่งตำมควำมจริงแล้วผู้รับเหมำไม่ได้ดำเนินกำรเองแต่เป็นกำรไป
ขำยงำนต่อให้อีกคนหนึ่ง คืออยำกให้คิดถึงคนที่เขำเดือดร้อนจริงๆ ถ้ำมีกำรแก้ไขได้ก็อยำก
ให้ดำเนินกำรแก้ไขให้ดีครับ
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ส่วนประเด็นที่สอง คือที่เรำมีกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมไปเมื่อสักครู่นี้ตอนรับรองรำยงำน
กำรประชุม จำนวน 350,000 บำท ที่มีกำรโอนงบประมำณจำกโครงกำรถนนข้ำง
โรงเรียนบ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง ที่จะไปดำเนินกำรปรับปรุง คสล.ในหมู่ 4 ซึ่งประเด็น
คำถำมคือมีกำรดำเนินกำรแล้วหรือยัง ดำเนินกำรถึงไหนแล้ว ช่วยอธิบำยให้ทรำบด้วยครับ
ผ่ำนท่ำนประธำนไปยังคณะผู้บริหำร ขอบคุณครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขอบคุณครับท่ำนอำนุภำพ พันธ์พินิจ ครับ ในกำรตั้งคำถำมในครั้งนี้ เชิญท่ำนนำยกได้ชี้แจง
(ประธำนสภำชั่วครำว) ต่อสภำ เชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ครับ เรียนท่ำนประธำน ตำมที่สภำมีกำรอนุมัติโอนงบประมำณจำกถนนข้ำงโรงเรียนบ้ำน
(นำยกเทศมนตรี) เหล่ำแชแลหนองแวง ตอนนี้ติดปัญหำ คือรอให้สภำพพื้นที่พร้อมเข้ำดำเนินกำรก่อสร้ำงครับ
และอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรด้ำนเอกสำรในกำรลงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ก็สำมำรถเข้ำ
ดำเนินกำรได้เลยครับ ส่วนในรำยละเอียดอื่นๆ ไม่มีปัญหำติดขัดอะไรครับ ตอนนี้กำลังอยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่ำนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร ขอบคุณครับท่ำนนำยก ที่ชี้แจงต่อสภำให้ได้รับทรำบข้อมูล ผมก็ขอพักกำรประชุม 5 นำที
(ประธำนสภำชั่วครำว) เพื่อเปลี่ยนให้ท่ำนอำนุภำพ พันธ์พินิจ เป็นประธำนสภำเหมือนเดิม ขอบคุณครับ
พัก 5 นาที
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ที่ให้ผมได้ลงไปชักถำมและแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆมำกมำย ต่อไปก็เข้ำสู่
(ประธำนสภำเทศบำล) กระทู้ถำมที่ 3.3 เชิญเจ้ำของกระทู้ได้ถำมในรำยละเอียดต่อไป เรื่องทรัพย์สินที่จำหน่ำยแล้ว
เชิญท่ำนสุระเดช แก้วกำ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ ผมขออนุญำตไม่ถำมในกระทู้ถำมที่ได้ยื่นต่อประธำนสภำไว้ครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ หมำยถึงขอถอนกระทู้ถำมที่ 3.3 ใช่ไหมครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายสุระเดช แก้วกา ครับ ผมขอถอนกระทู้ถำม ครับ
(สมำชิกสภำ เขต 2)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ผมอยำกจะสอบถำมแทนประชำชนตำบลแชแลในส่วนเรื่องของรถขยะครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) เมื่อไรจะดำเนินกำรจัดซื้อแล้วเสร็จครับ
นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ เรียนท่ำนประธำน ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของงบประมำณที่เรำได้กันเงินไว้ในปี
(ปลัดเทศบำล)
งบประมำณ 2560 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ได้ดำเนินกำรเกือบหมดทุกโครงกำรแล้วสำหรับ
โครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน ส่วนที่เหลือก็ได้ลงนำมในสัญญำหมดแล้ว ซึ่งก็จะเหลือ
เฉพำะโครงกำรจัดซื้อรถขยะ ซึ่งผมก็ได้มีกำรประชุมประจำเดือนตุลำคมก็ได้มีกำรพูดสั่งกำร
แล้วและประกอบกับเป็นช่วงกำรปรับเปลี่ยนระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ซึ่งมีกฎกระทรวง
อยู่ 7 ฉบับ และระเบียบอีก 1 ฉบับ พ.ร.บ. อีก 1 ฉบับ รวมเป็น 9 ฉบับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อภำครัฐ ส่วนในเรื่องของรถขยะเป็นหลักปฏิบัติที่ยุ่งยำก ซึ่งระเบียบ
บอกว่ำเป็นกำรจัดซื้อที่ซับซ้อน เพรำะมีรำยละเอียดคุณสมบัติไม่เหมือน โครงกำรก่อสร้ำง
เช่น ถนน ซึ่งก็หำผู้เชี่ยวชำญในกำรกำหนดสเปคค่อนข้ำงในตรงนี้ ซึ่งผมได้ประชุมกับ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรหำตัวอย่ำงของท้องถิ่นอื่นๆ หลังจำกวันที่ 23 ตุลำคม ว่ำมี
ท้องถิ่นไหนได้ใช้บ้ำงแล้วที่สำมำรถทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงได้ ปรำกฏว่ำได้รับรำยงำนว่ำก็จะมีที่
จังหวัดนครพนม ที่พึ่งจะดำเนินกำรประกำศเรื่องจัดซื้อรถขยะ และที่จังหวัดขอนแก่นอีกที่
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หนึ่ง และผมก็ได้คุยกับทำงสำนักปลัด คือเจ้ำหน้ำวิเครำะห์นโยบำยและแผน ให้ไปดำวน์
โหลดและศึกษำข้อมูลทั้งสองที่ และตอนนี้ก็เหลือแค่กำหนดแต่ตั้งเจ้ำหน้ำที่ที่จะมำเข้ำมำ
กำหนดคุณลักษณะที่มันซับซ้อน ซึ่งหลังจำกนี้ก็น่ำจะก่อนปีใหม่ ผมก็ขอรับปำกว่ำไม่เกินปี
ใหม่ ซึ่งผมสัญญำผ่ำนท่ำนประธำนไปยังท่ำนสมำชิกว่ำจะดำเนินกำรให้ทันก่อนปีใหม่
ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ได้ฟังรำยละเอียดแล้วทุกท่ำนก็เข้ำใจควำมเป็นมำ ครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมทำงคณะ
(ประธำนสภำเทศบำล) ผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ และกำรบริหำรงำนในส่วนต่ำงๆ อีกไหม เชิญ
ครับ หรือมีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำมกระทู้เพิ่มเติมอีก
ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนใดจะสอบถำม ผมขอเข้ำสู่วำระที่ 4 ครับ
ระเบียบวาระ ที่ 4
-

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีก่อนจะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561
ระเบียบวาระ ที่ 5
เรื่องเสนอใหม่
5.1 การพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรือ่ งกำรพิจำรณำ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
(ประธำนสภำเทศบำล) ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล เกี่ยวกับกำรพิจำรณำในวำระที่ 1 ขั้นตอน
กำรรับหลักกำร ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร ท่ำนปลัด และหัวหน้ำส่วน
(เลขำนุกำรสภำ)
รำชกำร ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ให้กับท่ำนสมำชิกได้ทรำบดั้งนี้ เพื่อประกอบกับกำรใช้ในกำรพิจำรณำ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง
กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ดังนี้ครับ
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบบที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้
ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติ
ข้อ ๔๗ ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่น
ปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติว่ำรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรำย ห้ำมไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้
อภิปรำยในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
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เพื่อประโยชน์แก่กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่หนึ่ง สภำท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นพิจำรณำก่อนรับหลักกำรก็ได้
ครับ ผมขอนำเรียนข้อกฎหมำยเบื้องต้นเพียงเท่ำนี้ครับ ขอเชิญท่ำนประธำนสภำ
ดำเนินกำรต่อครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ ท่ำนเลขำนุกำรสภำ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมำย ท่ำนสมำชิกทุก
(ประธำนสภำเทศบำล) ท่ำนคงจะได้นำระเบียบและกฎหมำยนี้มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ เพื่อให้เป็นไปตำมกรอบ
ระเบียบกฎหมำยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกฎหมำยที่ ต่อไปให้ท่ำนสมำชิกได้ปรึกษำหำรือในที่
ประชุมในกำรพิจำรณำกี่วำระหรือสำมวำระรวดเดียว ก่อนที่เรำจะพิจำรณำในขั้นรับหลักกำร
ต่อไปครับ มีท่ำนใดจะเสนอพิจำรณำกี่วำระ เชิญครับ
นายสาคร ประทุมศาลา เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมมีควำมคิดเห็นที่
(สมำชิกสภำ เขต 2) จะเสนอในที่ประชุมเป็นสำมวำระรวดเดียว ซึ่งในกำรพิจำรณำในครั้งนี้ก็ไม่เกี่ยวกับ
งบประมำณ ขอบคุณครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร เรียนท่ำนประธำนสภำ ผมขอเสนอในที่ประชุมเป็นสำมวำระครับ แต่ให้พิจำรณำที่ละวำระ
(รองประธำนสภำ) ไม่ใช่สำมวำระรวดเดียวครับ เพื่อให้ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำถึงประโยชน์ต่อประชำชนในพื้นที่
มำกที่สุด ขอบคุณครับ
นายวิเชียร วงศ์อามาตย์ เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิก ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมขอเสนอเป็นสำมวำระรวด
(สมำชิกสภำ เขต 1) เดียวครับ และในกำรแปรญัตติทุกท่ำนก็สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ทุกท่ำน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชน ซึ่งเป็นกำรแปรญัตติเต็มสภำ ขอบคุณครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเสนอควำมคิดเห็นหรือเสนอเป็นอย่ำงอื่น เพื่อให้เกิด
(ประธำนสภำเทศบำล) ประโยชน์ในกำรพิจำรณำ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
ต่อประชำชนในพื้นที่ตำบลแชแล เชิญครับ
ไม่มีต่อไปถ้ำไม่มีท่ำนใดจะเสนอเพิ่มเติม ผมก็จะขอมติในที่ประชุมต่อไป
ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนก็ได้ปรึกษำหำรือ พิจำรณำแล้วเห็นควรกำหนดวำระในกำรพิจำรณำ(ร่ำง)
เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 เห็นชอบกำหนดสำมวำระรวดเดียว
ขอควำมกรุณำยกมือขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดสำมวำระรวดเดียวในกำรพิจำรณำ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 จำนวน 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบกำหนดสำมวำระรวดเดียวในกำรพิจำรณำ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับ สรุปกำหนดกำรพิจำรณำ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ
(ประธำนสภำเทศบำล) พ.ศ. 2560 สำมวำระรวดเดียว ต่อไปก็เป็นกำรพิจำรณำ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำร
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ในขั้นรับหลักกำร(วำระที่ 1)เชิญคณะผู้บริหำร ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ครับต่อไปเป็น
(นำยกเทศมนตรี) กำรพิจำรณำ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ซึ่งผมก็ขอมอบ
ให้หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง เป็นผู้นำเสนอต่อสภำต่อไปครับ

๑๒

นายปรีดา ประจุดทะศรี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหำร ครับต่อไปก็เป็น
(หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง) รำยละเอียดหลักกำรและเหตุผลประกอบ(ร่ำง) เทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีรำยละเอียดดังต่อไป
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลตำบลแชแล
เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕60
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบำลตำบลแชแล ว่ำด้วยกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำดและกำรจัดระเบียบในกำรเก็บ ขน และ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบำลตำบลแชแล โดยกำหนดหลักเกณฑ์ สุขลักษณะ และกำร
อื่นที่จำเป็น รวมถึงอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรอนุญำต ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กระทำได้โดยกำร
ตรำเป็นเทศบัญญัติ ในหมวดต่ำงๆ ดังนี้
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ข้อ ๖ กำรเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบำลตำบลแชแล ให้เป็น
อำนำจของเทศบำลตำบลแชแล ในกำรดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งเทศบำลตำบลแชแล อำจ
ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินกำรภำยใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบำลตำบลแชแล อำจมอบให้บุคคลใดดำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่งแทนภำยใต้กำรควบคุมดูแลของเทศบำลตำบลแชแล หรืออำจอนุญำตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดำเนินกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรก็ได้
บทบัญญัติตำมข้อนี้ และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับกำรจัดกำรของเสียอันตรำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจกำรโรงงำนที่มีของเสียอันตรำย และผู้ดำเนิน
กิจ กำรรั บทำกำรเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตรำยดังกล่ ำว แจ้งกำรดำเนินกิจกำรเป็น
หนังสือต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ข้อ ๗ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศกำหนดเขตพื้นที่กำรให้บริกำรเก็บ ขน
หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้ อหรือเขตพื้นที่ที่เทศบำลตำบลแชแล มอบให้บุคคลอื่นดำเนินกำร
แทนหรื อ เขตพื้น ที่ กำรอนุญ ำตให้ บุค คลใดดำเนิน กิจกำรโดยท ำเป็ นธุร กิจหรือโดยได้รั บ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรในเขตอำนำจของเทศบำลตำบลแชแล และระเบียบ
ปฏิบัติได้ตำมควำมจำเป็น
หมวดที่ ๒ สุขลักษณะการเก็บ ขน กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
๑.๑ ต้องมีภำชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเฉพำะ ไว้บริกำร ซึ่งเป็น

๑๓

ลักษณะใช้ครั้งเดียว สำมำรถป้องกันกำรแทงทะลุ กำรกัดกร่อน เหนียวไม่ฉีกขำดง่ำย กัน
น้ ำได้ ไม่ รั่ ว ไม่ ซึ ม ไม่ ดู ด ซั บ น้ ำ และให้ มี สี และลั ก ษณะตำมกฎกระทรวง กระทรวง
สำธำรณสุข กำหนด (ภำชนะมีสีแดงทึบ มีข้อควำม คำว่ำ มูลฝอยติดเชื้อ ห้ำมเปิด และ
ห้ำมนำกลับมำใช้อีก สีดำอ่ำนได้ชัดเจน ลักษณะรูปหัวกะโหลกไขว้ )
๑.๒ ต้องเก็บแยกจำกแยกจำกมูลฝอยประเภทอื่น และห้ำมเก็บเกิน ๒ ใน ๓
ของขนำดภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ชนิดถุง และห้ำมเก็บเกิน ๓ ใน ๔ ของขนำดภำชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ชนิดกล่อง ผูกปำกถุงให้แน่น ปิดฝำกล่องให้สนิท และต้องส่งไปกำจัด
ทันที หรือมีเหตุจำเป็นเก็บได้ไม่เกิน ๑ วัน
๑.๓ ต้องมีสถำนที่รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เป็นอำคำร หรือ ห้องแยกเฉพำะ
โปร่งไม่อับทึบผนังเรียบ ทำควำมสะอำดง่ำย มีประตูปิดล็อกได้ ป้องกันสัตว์และพำหนะ
นำโรคได้ มีข้อควำมเตือนว่ำ “ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ” สำหรับกรณีไม่สำมำรถส่งกำจัด
ได้ทันที
๑.๔ ต้องมีพนักงำนคนขับรถ คนงำนที่ปฏิบัติงำน ที่มีควำมรู้ผ่ำนกำรอบรมตำมที่
กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด มีชุดปฏิบัติกำรเฉพำะ เพื่อป้องกันอันตรำย
๑.๕ กำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องใช้เส้นทำงที่เทศบำลตำบลแชแล กำหนดให้
เท่ำนั้น ห้ำมแวะพักระหว่ำงทำง ห้ำมโยน หรือลำกภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเด็ดขำด
ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือในกำรช่วยหยิบจับ
๑.๖ ต้องเป็นมียำนพำนะสำหรับเก็บขน มูลฝอยติดเชื้อ ที่ถูกสุขลักษณะ ในปริมำณ
ที่เพียงพอต่อกำรประกอบกิจกำร มีตัวถังปิดทึบ บุด้วยวัสดุทนทำน ทำควำมสะอำดง่ำย มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ทำควำมสะอำดสำหรับ
กรณี ตกหล่น หรือรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์สื่อสำรประจำรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ
และพิมพ์ข้อควำมสีแดงคำว่ำ “ ใช้เฉพำะขนมูลฝอยติดเชื้อ ” บนตัวถังรถ ขนำดที่มองเห็น
ได้ชัดเจน พร้อมพิมพ์ข้อควำม เทศบำลตำบลแชแล ด้วยสีแดง และหมำยเลขใบอนุญำต
ชื่อสถำนที่ หมำยเลขโทศัพท์ของผู้ได้รับอนุญำต ที่มองเห็นได้
๑.๗ นำหลักฐำน ๑.๑ – ๑.๖ มำเพื่อขออนุญำตกับเทศบำลตำบลแชแล พร้อม
สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของผู้ขอ โดยที่รับรองสำเนำให้ถูกต้อง
พร้อมอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมท้ำยเทศบัญญัตินี้
๑.๘ ผู้ขออนุญำตจะดำเนินกำรได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญำตจำกเทศบำลตำบลแชแล
แล้วเท่ำนั้น
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
๒.๑ ต้องมีสถำนที่พัก รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เป็นอำคำร หรือ ห้องแยกเฉพำะ
ขนำดเหมำะสมกับปริมำณมูลฝอยติดเชื้อ โปร่งไม่อับทึบผนังเรียบ ทำควำมสะอำดง่ำย มี
ประตูปิดล็อกได้ ป้องกันสัตว์และพำหนะนำโรคได้
มีข้อควำมสีแดง ว่ำ “ ที่เก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ” ขนำดที่
มองเห็นชัดเจน
๒.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
อุปกรณ์สำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุจำกกำรรั่วไหล หรือตกหล่น ของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์
สื่อสำรกรณีเกิดอุบัติเหตุ

๑๔

๒.๓ ต้องมีพนักงำนคนงำนที่ปฏิบัติงำน ที่มีควำมรู้ผ่ำนกำรอบรมตำมที่
กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด มีชุดปฏิบัติกำรเฉพำะ เพื่อป้องกันอันตรำย
๒.๔ ต้องดำเนินกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อทันที ภำยใน ๑ วันและต้องกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อทั้งหมดให้หมดภำยใน ๓๐ วันหลังที่ได้รับมูลฝอยติดเชื้อหรือขนมูลฝอยติด
เชื้อมำ
๒.๕ มีระบบกำรกำจัดที่ถูกต้องได้มำตรฐำนมีประสิทธิภำพสูง เช่น กำรกำจัด
ด้วยระบบอบไอน้ำ ไมโครเวฟ สำรเคมี หรือเตำเผำ สำหรับวิธีอื่นๆยกเว้นเตำเผำ ผู้รับจ้ำง
ต้องส่งรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ระบบ ให้เทศบำลตำบลแชแล ทุกเดือนภำยในวันที่ ๕
ของเดือน
๒.๖ สำหรับกำรกำจัดด้วยเตำเผำต้องมีลักษณะเตำเผำแบบ ๒ ห้อง คือเผำ
มูลฝอยติดเชื้อ ใช้ควำมร้อนไม่ต่ำกว่ำ ๗๖๐ องศำเซลเซียส และเผำควันใช้ควำมร้อนไม่
ต่ำกว่ำ ๑,๐๐๐ องศำเซลเซียส
๒.๗ มำตรฐำนในกำรกำจัดทุกระบบต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
๒.๘ นำหลักฐำน ๒.๑ – ๒.๖ มำเพื่อขออนุญำตกับเทศบำลตำบลแชแล พร้อม
สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ขอ โดยที่รับรองสำเนำให้ถูกต้อง
พร้อมอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมท้ำยเทศบัญญัตินี้
๒.๙ ผู้ขออนุญำตจะดำเนินกำรได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญำตจำกเทศบำลตำบลแชแล
แล้วเท่ำนั้น
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวดที่ ๓ อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๐ เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข และผู้ซึ่งได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มีอำนำจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มำให้ถ้อยคำ หรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำ
คำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนใด เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ
(๒) เข้ำไปในอำคำร หรือสถำนที่ใ ดๆ ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้น
และพระอำทิตย์ตกหรือในเวลำทำกำรเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้
หรือพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกำรนี้ให้มีอำนำจ
สอบถำมข้อเท็จจริง หรือเรียกหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกเจ้ำของ หรือผู้ครอบครองอำคำร
หรือสถำนที่นั้น
(๓)
แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญำต ปฏิบั ติให้ถูกต้องตำมเงื่อนไขใน
ใบอนุญำต หรือตำมเทศบัญญัตินี้ หรือตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ยึดหรืออำยัดสิ่งของใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของ

๑๕

ประชำชน เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินคดี หรือเพื่อนำไปทำลำยในกรณีจำเป็น
(๕) เก็บหรือนำสินค้ำหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่ำจะไม่ถูกสุขลักษณะ หรือ
ก่อให้เกิดเหตุรำคำญจำกอำคำร หรือสถำนที่ใดๆ เป็นปริมำณตำมสมควรเพื่อเป็นตัวอย่ำง
ในกำรตรวจสอบ ตำมควำมจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้รำคำให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจ
แต่งตั้งข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งในเขตอำนำจ
ของเทศบำลตำบลแชแล ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น หรื อเจ้ ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
บุ ค คลดั งกล่ ำ วต้อ งแสดงบัต รประจ ำตัว ตำมแบบที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง ต่ อบุ ค คลซึ่ ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติห น้ำที่ด้ว ย และให้ บุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตตำมเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำตตำมเทศ
บัญญัตินี้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ภำยในเวลำที่เห็น สมควรแต่ไม่
เกินสิบห้ำวัน
ข้อ ๑๒ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้รับใบอนุญำต
(1)ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญำตอีก
(2)ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตำมบทแห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำร
สำธำรณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุ ข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจ กำรตำมที่ได้ รับใบอนุญำตตำมเทศบัญญัตินี้ และกำรไม่ปฏิบัติห รือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้ นก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุ ขภำพของประชำชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีพของประชำชน
ข้อ ๑๓ คำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญำตทรำบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญำต หรือผู้รับใบอนุญำตไม่ยอมรับคำสั่ง
ดังกล่ำว ให้ส่งคำสั่งโดยทำงไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ
ภูมิ ล ำเนำหรื อส ำนั ก ทำกำรงำนของผู้ รั บใบอนุญ ำต และให้ ถื อ ว่ำ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตนั้น ได้
รับทรำบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลำที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตสำหรับกำรประกอบกิจกำร
ที่ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ ำตอี ก ไม่ ไ ด้ จ นกว่ ำ จะพ้ น ก ำหนดหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอน
ใบอนุญำต

๑๖

หมวดที่ ๔ ใบอนุญาต
ข้อ ๑๕ ห้ำมมิให้ผู้ใดดำเนินกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย
ทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น(ย้ำยมำจำกข้อ ๑๐)
ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรในเขตรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมแบบที่กำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสำรและหลักฐำนดังต่อไปนี้
๑) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/อื่นๆ ระบุ
............................
๒) สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอ
๓) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ตั้งของกิจกำร หรือเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ในสถำนที่ที่ขออนุญำต
ประกอบกิจกำร
แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง
สำเนำแบบก่อสร้ำงของอำคำรที่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ใบรับรองกำรตรวจสุขลักษณะสถำนประกอบกำร ที่มีผลกำรตรวจไม่เกิน ๖
เดือน (กรณีกำรต่ออำยุใบอนุญำต)
ใบมอบอำนำจ(กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ)
หลักฐำนแสดงว่ำมีควำมรู้ในกำรประกอบกิจกำร ผู้ปฏิบัติ
ใบรับรองแพทย์
หลักฐำนกำรประกันอัคคีภัย
๔) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำง
หลักฐำนกำรมีควำมรู้ของผู้ปฏิบัติ เป็นต้น
๕) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำง
หลักฐำนกำรมีควำมรู้ของผู้ปฏิบัติ เป็นต้น
๖) ใบอนุญำตกำรเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับที่ยังไม่หมดอำยุ (กรณีต่อ
อำยุใบอนุญำต)
๗) ใบรับรองกำรตรวจสุขลักษณะกำรประกอบกิจกำร มีผลกำรตรวจไม่เกิน ๖
เดือน (กรณีต่ออำยุใบอนุญำต)
๘) อื่นๆ ตำมที่เทศบำลตำบลแชแล ประกำศกำหนด
ข้อ ๑๗ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญำต หรือคำขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นตรวจควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของคำขอ ถ้ำปรำกฏว่ำคำขอดังกล่ำวไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ส มบู ร ณ์ ตำมหลั กเกณฑ์ วิธีก ำร หรือ เงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ให้ เจ้ำ พนักงำนท้ องถิ่ น
รวบรวมควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่ สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญำตแก้ไขให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ในครำวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญำต
ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่สมบูรณ์ให้ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันได้รับคำขอ

๑๗

เมื่อคำขอรับใบอนุญำตที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
ในกรณียื่นขออนุญำตรำยใหม่เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น หรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น จะทำกำรตรวจสภำพด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ
ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีต่ออำยุใบอนุญำตจะพิจำรณำสุขลักษณะจำกใบรับรองกำร
ตรวจสุขลักษณะกำรประกอบกิจกำร มีผลกำรตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วย
เหตุผลตำมแบบที่กำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ขออนุญำตทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วัน
ได้รับคำขอซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตำมที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมี
คำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคสำม ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกินสอง
ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้
ขออนุญำตทรำบก่อนสิ้นกำหนดเวลำตำมวรรคสำมหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้แล้วนั้น แล้วแต่
กรณี
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับอนุญำต ต้องมำรับใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งกำรอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หำกไม่มำรับภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่ำสละสิทธิ์
ข้ อ ๑๙ ใบอนุ ญ ำตที่ อ อกให้ ต ำมเทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ มี อ ำยุ ห นึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ใบอนุญำต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนำจของเทศบำลตำบลแชแล เท่ำนั้น
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญำตไม่ประสงค์จะประกอบกิจกำรต่อไป ให้ยื่นคำขอบอก
เลิกดำเนินกิจกำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ก่อนเลิกดำเนินกำร
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญำตประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร จะต้องยื่น
คำขอตำมแบบที่กำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสำรและหลักฐำนที่ระบุในข้อ ๘
และข้อ ๑๖ ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในข้อ ๑๗
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญำตประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำต จะต้องยื่นคาขอ ตำมแบบ
ที่กำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสำรและหลักฐำนที่ระบุในข้อ ๘ และข้อ ๑๖
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในข้อ ๑๘
กำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นคำขอพร้อมชำระค่ำธรรมเนียม หรือมำชำระ
ค่ำธรรมเนียมหลังยื่นคำขอต่อใบอนุญำตภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันสิ้นอำยุในใบอนุญำตฉบับ
เดิม
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร

๑๘

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกทำลำย หรือชำรุดในสำระที่สำคัญ ให้ผู้
ได้รับใบอนุญำตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่ วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญ
หำย ถูกทำลำย หรือชำรุด ตำมแบบที่กำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้
กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑) ในกรณีใบอนุญำตสูญหำย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญำตนำสำเนำบันทึกกำร
แจ้ งควำมต่อพนั กงำนเจ้ำ หน้ำ ที่แห่ งท้องที่ที่ใ บอนุญ ำตสู ญหำยมำแสดงต่อเจ้ ำพนั กงำน
ท้องถิ่นประกอบด้วย
๒) ในกรณีใบอนุญำตถูกทำลำย หรือชำรุดในสำระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญำตนำใบอนุญำตเดิมเท่ำที่เหลืออยู่ มำแสดงต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๕ กำรออกใบแทนใบอนุญำต ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดำเนินตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรเงื่อนไขดังนี้
๑) ใบแทนใบอนุญำตให้ประทับตรำสีแดงคำว่ำ “ใบแทน” กำกับไว้และให้มีวัน
เดือนปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
จำกเจ้ำพนักงำนท้องถิน่ ในใบแทน และต้นขั้วใบแทน
๒) บันทึกด้ำนต้นขั้วใบอนุญำตเดิม ระบุสำเหตุกำรสูญหำย ถูกทำลำย หรือชำรุด
ในสำระสำคัญของใบอนุญำตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทน
ใบอนุญำต
หมวดที่ ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๒๖ ผู้ ป ระกอบกิจ กำรสถำนบริ กำรกำรสำธำรณสุ ขหรือ ผู้ ป ระกอบกิ จกำร
ห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่กำรให้บริกำรเก็บ ขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของเทศบำลตำบลแชแล หรือเขตพื้นที่ที่เทศบำลตำบลแชแล มอบให้บุคคลอื่นดำเนินกำร
แทนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรให้บริ กำรแก่เทศบำลตำบลแชแล ตำมอัตรำที่กำหนดไว้
ท้ำยเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กำรจะกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบำล
ตำบลแชแล จะต้องดำเนินกำรให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญำต ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตตำมอัตรำที่
กำหนดไว้ท้ำย เทศบัญญัตินี้ในวันที่มำรับใบอนุญำตสำหรับกรณีที่เป็นกำรขอรับใบอนุญำต
ครั้งแรก สำหรับกรณีที่เป็นกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมในวันที่มำยื่นคำ
ขอต่อใบอนุญำต ถ้ำมิได้เสียค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำที่กำหนด ให้ชำระค่ำปรับเพิ่มขึ้น อีก
ร้อยละยี่สิบของจำนวนค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับ ใบอนุญำตจะได้บอกเลิกกำร
ดำเนินกิจกำรนั้นก่อนถึงกำหนดกำรเสียค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม ตำมวรรคหนึ่งค้ำงชำระค่ำธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่ำสองครั้ง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกำรดำเนินกิจกำรไว้
จนกว่ำจะได้เสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับจนครบจำนวน
ข้อ ๒๘ บรรดำค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับตำมเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรำยได้ของเทศบำล
ตำบลแชแล
ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ดำเนินกิจกำรตำมเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรจำกผู้ใช้บริกำรได้ไม่เกินอัตรำค่ำบริกำรขั้นสูงตำมที่กำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัตินี้

๑๙

หมวดที่ ๖ บทกาหนดโทษ
ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมเทศบัญญัตินี้ต้องระวำงโทษตำมที่กำหนดไว้
ในบทกำหนดโทษ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยมีอำนำจเปรียบเทียบปรับได้
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
1.อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)
(1)ค่ำเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
รายเดือน
วันละไม่เกิน ๒ กิโลกรัม (๑๓ ลิตร)
คิดเพิ่มทุกๆ ๒ กิโลกรัม (๑๓ ลิตร) หรือเศษของ ๒ กิโลกรัม (๑๓ ลิตร)
เป็นครั้งคราว
น้าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม (๕๐๐ ลิตร)
ระยะทำงทีเ่ ก็บขน ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร
ระยะทำงเกิน ๕๐ กิโลเมตรขึ้นไป

คิดอัตรำเดือนละ 100 บำท
อัตรำหน่วยละ 100 บำท
คิดครั้งละ
คิดครั้งละ

1,000 บำท
2,000 บำท

น้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม (๕๐๐ ลิตร)
คิดเพิม่ ทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม (๕๐๐ ลิตร) หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม(๕๐๐ ลิตร) อัตรำหน่วยละ 200

บำท

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญำตดำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๑๙ โดยทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร
(ก) รับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ 2,000
(ข) รับทำกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ 2,000

บำท
บำท

อัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตพึงเรียกเก็บจากผู้รับบริการ
ตามมาตรา ๒๐ (๕)

ค่ำเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้คิดอัตรำไม่เกินอัตรำที่เทศบำลจัดเก็บตำมข้อ (๑)
สาหรับเหตุผล ก็เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขเป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถ
ควบคุมดูแลด้ำนสำธำรณสุขในแต่ละครัวเรือน ในกำรพัฒนำระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนด้ำนสุขลักษณะในกำรดำรงชีวิตของประชำชนในตำบลแชแล ดังได้กล่ำวมำ จึง
เสนอร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ต่อสภำเทศบำลตำบลแช
แลพิจำรณำเห็นชอบต่อไปตำมรำยละเอียดที่ได้กล่ำวมำนั้นค่ะ
(รำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ปรำกฏตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้)
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอบคุณครับลำดับต่อไปผมก็ขอเข้ำสู่กำรพิจำรณำวำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร ในกำรพิจำรณำ
(ประธำนสภำเทศบำล) ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้
เสนอนำเรียนรำยละเอียดเกี่ยวกับร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2560 และได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้นำเรียนต่อที่สภำแห่งนี้ ต่อไปก็จะเป็นฝ่ำยของ
สภำเทศบำลที่จะพิจำรณำต่อไป ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมำยที่

๒๐

เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภำเทศบำลตำบล แชแล เกี่ยวกับกำรพิจำรณำในวำระที่ 1 ขั้นตอน
กำรรับหลักกำร ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้ตรวจสอบและพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2561 ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) ว่ำควรจะ
รับหลักกำรร่ำงเทศ
บัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร หรือจะมีกำรอภิปรำยก่อนที่จะรับหลักกำรดังกล่ำว ขอให้
ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำ และก่อนที่จะพิจำรณำว่ำจะรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ
หรือไม่นั้น ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวเกี่ยวในส่วนนี้ เพื่อใช้ในกำร
พิจำรณำให้สมำชิกสภำได้ทรำบ ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้
ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรได้ชี้แจงนำเรียนระเบียบข้อกฎหมำยว่ำจะต้องอภิปรำยก่อนลงมติ
(ประธำนสภำเทศบำล) เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยเกี่ยวกับร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2560 ขอเรียนอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น เชิญครับ
นายปรีดา ประจุดทะศรี เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร ท่ำนปลัดและผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
(หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง) ท่ำน สำหรับผู้ป่วยก็จะมี อสม. เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษำในกำรจัดเก็บขยะติดเชื้อและ
นำส่งโรงพยำบำลเพื่อกำจัด ขอบคุณครับ
นายสุระเดช แก้วกา เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร กระผมอยำกจะให้มีกำร
(สมำชิกสภำ เขต 2) กระซับด้ำนกำรให้บริกำรกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกที่ด้วยครับ
นายอภินัทธ์ นิลดอนหวาย เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร กระผมก็อยำกจะแสดง
(สมำชิกสภำ เขต 2) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ซึ่งบำงท่ำนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบำหวำน ก็จะมีนัดรับยำที่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล และบำงท่ำนก็นัดรับยำที่โรงพยำบำลกุมภวำปี ทุกครั้งที่
ไปตำมนัดก็จะเอำอุปกรณ์ขยะที่ใช้แล้วไปด้วยเพื่อนำไปทิ้ง ซึ่งก็จะมีสถำนที่ทิ้งขยะติดเชื้อ
ขอบคุณครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร เรียนท่ำนประธำนสภำ ผมอยำกจะอภิปรำยเรื่องค่ำธรรมเนียมในเก็บ ซึ่งผมมองว่ำมีอัตรำ
(รองประธำนสภำ)
ที่สูง ถ้ำจะจัดเก็บกับประชำชนที่จะต้องทิ้งขยะติดเชื้อ เพรำะมองถึงสภำพจิตใจของผู้ป่วยอยู่
แล้ว ยังต้องจ่ำยเพิ่มอีก ขอบคุณครับ
นายปรีดา ประจุดทะศรี เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร สำหรับค่ำธรรมเนียมเป็นกำรเก็บกับ
(หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง) ผู้ประกอบกำรที่เข้ำมำประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยในด้ำนสำธำรณสุข เช่นคลินิก ไม่ได้
จัดเก็บกับประชำชนครับ

๒๑

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้ฟังและทรำบแล้ว มีท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มีท่ำน
(ประธำนสภำเทศบำล) สมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ อีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ผมขอมติที่
ประชุมสภำแห่งนี้ว่ำ ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ในวำระที่ ๑ (ขั้นรับหลักกำร) โปรดยกมือ
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักกำรในร่ำงเทศบัญญัติเรื่องกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2560 วำระที่ 1
จำนวน
10
เสียง
-ไม่เห็นชอบรับหลักกำรในร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
วำระที่ 1
จำนวน เสียง
-งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ก่อนที่จะพิจำรณำต่อไปในวาระที่ 2 การแปรญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำร
(ประธำนสภำเทศบำล) มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ซึง่ ตอนนี้เวลำก็จะประมำณเที่ยงแล้วผมขอพักกำรประชุม
ต่อในช่วงภำคบ่ำย ครับ
พักเที่ยง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ต่อในภำคบ่ำย วาระที่ 2 การแปรญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติด
(ประธำนสภำเทศบำล) เชื้อ พ.ศ. 2560 ก่อนที่จะเข้ำสู่กำรแปรญัตติ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำได้ชี้แจงและแนะนำ
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในครั้งนี้ เชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขำนุกำรสภำ)

เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อญัตติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวะระรวดเดียวก็ได้
ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือท่ำนสมำชิกสภำท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติ
ญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำร
พิจำรณำวำระที่สองให้กำหนดระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณนั้น
ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย
ภำยในระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นกำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำร
ท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ
แปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำน

๒๒

คณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ
กำรเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้
ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สองกรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว
ผู้แปรญัตติอำจเสนอคำแปรญัตติด้วยวำจำได้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้น
ตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อ
ประธำนสภำท้องถิ่นรำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ ได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตติ
นั้นเป็นประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติตลอดจนกำรสงวนคำแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน
ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ในขั้นตอนนี้เป็นกำรแปรญัตติ ซึ่งจะเป็นกำรแปรญัตติเต็มสภำ ที่มีประธำนสภำเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ลำดับต่อไปก็เชิญท่ำนสมำชิกสภำที่เป็นคณะกรรมกำรใน
สภำแห่งนี้ได้อภิปรำยร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 เชิญครับ
ไม่มีถ้ำไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ผมขอมติในวำระที่ 2 กำรแปรญัตติ ประชุมสภำแห่งนี้ว่ำ
ท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นควรให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2560 ในวำระที่ 2 (กำรแปรญัตติ) โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตำมที่คณะผู้บริหำรเสนอ
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นชอบตำมที่คณะผู้บริหำรเสนอ
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
วาระที่ 3 การตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ขอให้เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชี้แจ้งระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
(ประธำนสภำเทศบำล)
นายปรีชา ปาสาวัน เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
(เลขำนุกำรสภำ)
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำ กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับท่ำน
สมำชิกได้ทรำบดั้งนี้ เพื่อประกอบกับกำรใช้ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2560 ในวำระที่ 3 กำรตรำเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำร
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุผลอันควร
ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ครับ ในวำระที่ 3 เป็นกำรขอมติจำกสภำเทศบำลตำบลแชแลว่ำ สมำชิกเทศบำลท่ำนใด
(ประธำนสภำเทศบำล) เห็นชอบ ร่ำงเทศบัญญัติเรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ
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เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
จำนวน
10 เสียง
ไม่เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
จำนวน เสียง
งดออกเสียง
จำนวน
1
เสียง
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ผมขอสรุปว่ำสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติเรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย
(ประธำนสภำเทศบำล) ติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ของเทศบำลตำบลแชแล ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ ติดเชื้อ พ.ศ. 2560
และเสนอเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
(ประธำนสภำเทศบำล) ของคณะผู้บริหำรในกำรดำเนินงำนของเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญครับ
ถ้ำไม่มีสมำชิกฯ ท่ำนใดจะสอบถำมกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำรอีกแล้วนั้น
กำรประชุมสภำเทศบำได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลทุกท่ำน และข้ำรำชกำรพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ใน
วันนี้ลุล่วงไปด้วยดี
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕60 ในวันที่ 27 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕60 เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.3๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
งำนกิจกำรสภำ

(ลงชื่อ

เลขำนุกำรสภำเทศบำล
(นำยปรีชำ

ปำสำวัน)

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแลได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำลตำบล เมื่อวันที่.......................................
(ลงชื่อ

กรรมกำรฯ
(นำยสุระเดช แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 2

(ลงชื่อ)

กรรมกำรฯ
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 1
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(ลงชื่อ)

กรรมกำรและเลขำนุกำร
(นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ 2

สภำเทศบำลตำบลแชแลได้รับกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ ..................................................
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
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(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ ปำสำวัน)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสุระเดช
แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

(ลงชื่อ)

จดบันทึกกำรประชุม
(นำงสำวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
งำนกิจกำรสภำ

(ลงชื่อ

เลขำนุกำรสภำเทศบำล
(นำยปรีชำ

ปำสำวัน)

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแลได้ตรวจแล้ว
(ลงชื่อ

ประธำนกรรมกำรฯ

(
)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ ๑
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(ลงชื่อ)

กรรมกำรฯ

(
)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ ๒
(ลงชื่อ)

กรรมกำรและเลขำนุกำร

(
)
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขตที่ ๑
สภำเทศบำลตำบลแชแลได้รับกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๖
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)
(
)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
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ระเบียบสภาเทศบาลตาบลแม่ สรวย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสาหรับให้ ประชาชนเข้ าฟังการประชุมสภาเทศบาล
…………………………………………………

โดยที่เป็ นการสมควรจัดทาระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุ มสภา
เทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นงานตามแนวทางและวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจ ตามความในข้อ 24 แห่ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุ มสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สรวย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บเทศบาลตาบลแม่ ส รวย ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีก ารส าหรั บ ให้
ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่ 7 วัน หลังจาก วันปิ ดประกาศ ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สภา” หมายความว่า สภาเทศบาลตาบลแม่สรวย
“ผูบ้ ริ หาร”หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลแม่สรวย
“สมาชิกสภา”หมายความว่า สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สรวย
“ที่นงั่ ”หมายความว่า ที่นงั่ ในส่ วนที่สภา ได้จดั ไว้เป็ นการเฉพาะสาหรับประชาชนผูเ้ ข้าฟัง
การประชุมสภา
“ผูเ้ ข้าฟังการประชุม “หมายความว่า หน่วยงานอื่น ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานชุ มชน ประชาชนโดยทัว่ ไปที่
เข้าร่ วมฟังการประชุมสภา
ข้อ 4. ให้ประธานสภา รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปั ญหา กาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
เมื่อมีปัญหา โต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรื อกรณี ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อกรณี
ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ประธานสภาเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและให้ใช้บงั คับไปพลางก่อน
ข้อ 5. ให้ประชาชนผูป้ ระสงค์เข้าร่ วมฟั งการประชุ มสภาเสนอคาร้องขอเข้าร่ วมฟั งการประชุ มสภาต่อ
ประธานสภาอย่างน้อยล่วงหน้า 2 วัน ก่อนการประชุมสภา ตามแบบคาร้องพร้อมเอกสารประกอบ ตามแบบคาร้องแนบ
ท้ายระเบียบนี้
ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุมสภาไม่สามารถมอบหมายให้ผอู ้ ื่นมาฟังการประชุมแทนได้
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-2ข้อ 6. ประชาชนผูเ้ ข้าฟั งการประชุ มสภา ให้นงั่ เฉพาะในบริ เวณที่นงั่ สาหรับผูเ้ ข้าฟั งการประชุ มที่สภา
จัดให้เป็ นการเฉพาะ และต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้ อย รักษาความสงบ ไม่แสดงกิ ริยาอันน่ ารังเกี ยจ ก่อกวนความสงบ
หรื อกระทาการใดๆ ที่เป็ นการรบกวน เพื่อแสดงความเคารพต่อที่ประชุม
ในการเข้าฟังการประชุมสภา ห้ามมิให้มีการพกพา อาวุธใด ๆ เข้าในบริ เวณสถานที่ประชุม หาก
ฝ่ าฝื นจะต้องถูกดาเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนดไว้
ข้อ 7. ในการเข้าฟั งการประชุ มสภาในแต่ละครั้ง ผูเ้ ข้าฟั งไม่สามารถบันทึกข้อความใดๆ นาเครื่ องมือ
สื่ อสาร เครื่ องบันทึกเสี ยง หรื อเครื่ องมืออื่นใด ที่บนั ทึกเสี ยงและภาพได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานสภา
ข้อ 8. ประชาชนผูเ้ ข้าฟั งการประชุ มสภา ไม่สามารถออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยง เสนอสอบถามแสดง
ความคิดเห็น หรื อมีขอ้ คัดค้าน ข้อซักถาม ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวกับ ญัตติ หรื อมติของสภาได้ เว้นแต่
ประธานสภาจะร้องขอความเห็นจากผูเ้ ข้าฟัง
ข้อ 9. ในการประชุ มคราวหนึ่ ง หากมีวาระการประชุ มอันเกี่ ยวข้องกับ ความปลอดภัย หรื อประโยชน์
อันส าคัญของเทศบาล ผูบ้ ริ ห าร หรื อสมาชิ ก สภาไม่ น้อยกว่า หนึ่ ง ในสามของจานวนสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่อ าจร้ อ งขอต่ อ
ประธานสภา มิให้อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2553

( นายเดช ไชยราช )
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สรวย

