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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4ประจาปี ๒๕๕๗
วันที่ 26 สิงหาคมพ.ศ.๒๕๕๗เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
***********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายภคเดช วิชชโลกา ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์
ดีมั่น ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓. นายสุรพงษ์ ดุมคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๔. นายสมพงษ์ วงศ์แสนใหม่ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๕. นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายมนตรี
บารุงกิจ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๗. นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๘. นายจาลอง สินธพ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๙. นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๑๐. นายพัฒนพงษ์ สนิทการ ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๒. นายอินทร นันทสมบูรณ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๓. นายดารง วงศ์น้อย ตาแหน่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๔. นายภูชิษ ธรรมขันธ์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง
๕. นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์ ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๖. นายยุทธนา คามงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. นางปภากรณ์ ศรีทัน ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นางเสาวณีย์ ปัจโย ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๙. นายเอกอุดม
ตาคา ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๑๐. นายจตุพล
ยะจอม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๑. นายธีรพงศ์
ปิงสุแสน ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๑๒. นางราตรี
เอี่ยมสกุล ตาแหน่ง ลูกจ้างประจา
๑๓. นายนพดล
มณีธร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นายวุฒิกร
นาคะปรีชา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
๑๕. นายภูมิชาย จิตสว่าง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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๑๖. นางสาวนริศชราภรณ์ หน่อแก้ว ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวจีราภรณ์ วงศ์มีบุญ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๘. นางสาวศกุลตลา บุญเปลี่ยน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นางสาวเขมจิรา ปันคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวพิชามญน์ อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร ตาแหน่ง บุคลากร
๒๒. นางนภัสรพี พรสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นายสถิร จันทร์แก้วมูล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
๒๔. นางจิดาภา ทัศนพิทักษ์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๕. นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๖. นายบุญช่วย คาทาง ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๒๗. นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๘. นายณัฐวุฒิ กุลพันเลิศ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๙. นางสาวศิริพร เตชะนันท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๐. นางสาวรัตนา ปินตาคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓๑. นางสาวมณฑา บุญถิ่น ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
๓๒. นางสาวปัทมาวดี ปัจโย ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายประนอม อุปาสิทธิ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๒. นายวุฒิไกร นันทะสมบูรณ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
๓.
เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ
ท่านผู้บริหาร ท่าน สมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
(เลขานุการสภาฯ) เทศบาลตาบล
แม่สะเรียงทุกท่าน กระผมนายพัฒนพงษ์ สนิทการ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบล
แม่สะเรียง ซึ่งทาหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล วันนี้ตรงกับ
วันอังคาร ที่ ๒๖สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรื่อง ประกาศขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นายภคเดช วิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง บัดนี้ได้เวลา
อันสมควรแล้วขอเรียนเชิญประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
และดาเนินการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ
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นายภคเดช วิชชโลกา เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ท
รงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร พี่น้องข้าราชการพนักงาน
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่เคารพรักทุกท่านครับ
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ ๓ครั้งที่ ๔ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งวันนี้การประชุมที่ได้เสนอไปเป็น
เรื่องที่ประกอบการพิจารณาอย่างต่อเนื่องจากที่ผ่านมา ขอญัตติเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งในวันนี้เป็นญัตติการแปรญัตติและลงมติให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ รวมถึง ระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว และญัตติ
การยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๔๓ และตราเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับ ขออนุญาตเข้าสู่การประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

นายภคเดช วิชชโลกา
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี นายพัลลภ หว่าละ ได้ลา
(ประธานสภาฯ) การประชุมดังกล่าว เนื่องจากไปพบคุณหมอตามที่ได้นัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพ
จึงได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่านดาเนินการในญัตติดังกล่าว
สู่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายภคเดช วิชชโลกา
การรับรองรายงานการประชุมได้แจกไปให้ท่านศึกษาเรียบร้อยแล้ว ข้อเข้าสู่วาระ
(ประธานสภาฯ) ข้อ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข กระผมมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้
หน้าที่ ๑ ปรับแก้ ของวันที่ จาก ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๗๖
แก้ไขเป็น พ.ศ.๒๕๕๗ หน้าเดียวกัน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ ๙
ท่านชาญวุฒิ กลพันธ์เลิศ แก้ไขเป็น กุลพันเลิศ
หน้าที่ ๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ ๑๑ ณัฐวุฒิ กุลพันธ์เลิศ แก้ไขเป็น
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กุลพันเลิศ และด้านล่างประโยคของท่านอินทร นันทสมบูรณ์ บรรทัดที่ ๓ จาก
ล่าง ถ้วยรวมกีฬาพื้นบ้านเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้ที่ ๑ คาว่าเทศบาลตก สระ เ
และบรรทัดล่างสุดประโยคแรกซ่อมมาเป็นอย่างดี แก้ไข เป็นซ้อมมาเป็นอย่างดีครับ
หน้าที่ ๔ ประโยค ของท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น บรรทัดที่ ๕ พื้นที่ที่จะเข้าไปดาเนินการ
ไม่มีการระบุ แก้ไข ระบุ ต่อไปด้านล่างประโยคของกระผมเองในประโยคที่ว่าเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาล แก้ไขเป็น นโยบาย
หน้าที่ ๕ บรรทัดลองสุดท้าย จากศาสนาคริส เป็น ศาสนาคริสต์
นายจาลอง สินธพ หน้าที่ ๒ ลาดับที่ ๑๘ จากนายชาญวุฒิ เป็น นายณัฐวุฒิ ครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา หน้าที่ ๖ ตัวหนังสือตัวหนา ด้านการส่งเสริมสุภาพและกีฬา แก้ไข เป็นด้านส่งเสริม
(ประธานสภาฯ) สุขภาพและกีฬา
หน้าที่ ๘ บรรทัดสุดท้าย จากนโยบายของนายกเทศมนาตรี แก่ไขเป็น
นายกเทศมนตรี
หน้าที่ 9 แก้ไขตรงประโยคคาพูดของผม ตาแหน่ง สมาชิกสภา แก้ไขเป็น
ประธานสภาครับและข้อความของ คุณสัญญพงศ์ ด้านล่างบรรทัดที่หนึ่ง จาก
กระผมอยากให้เทศบาลเข้าไปดูแลบูรณะปฏิสังขาร แก้ไข เป็น ปฏิสังขร ณ์ ครับและ
สาหรับประโยคของกระผมในญัตติข้อ 2.1 ก็มีเพียงเท่านี้เรียนเชิญสมาชิกท่านอื่น
แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ท่านผู้ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.2557 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง (เอกฉันท์)
๒.๒. รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.2557
นายภคเดช วิชชโลกา รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.2557
(ประธานสภาฯ) ท่านสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวบ้างครับ ส่วนของกระผม
ที่ต้องแก้ไข มีรายละเอียดดังนี้
หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ลาดับที่ ๒ นายประนอม อุปสิทธิ์ แก้ไขเป็น
อุปาสิทธิ์ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ 3 นายอินธร แก้ไขเป็น นายอินทร
ลาดับที่ 14 นายวุฒิกร นาคปรีชา แก้ไขเป็น นาคะปรีชา
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หน้าที่ ๒ ลาดับที่ ๒๘ นายชาญวุฒิ แก้ไขเป็น นายณัฐวุฒิ
หน้าที่ ๖ ประโยคของนายกเทศมนตรี บรรทัดที่ 4 ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้
ทาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เพียงเดือนละสองหมื่นกว่าบาทเท่านั้น แต่การจัดซื้อ
ถุงขยะของเทศบาลที่ต้องแจกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแสะเรียง
ประมาณหกหมื่นกว่าบาท ขออนุญาตเปลี่ยนข้อความตั้งแต่ประโยค หมื่นกว่าบาท
เท่านั้น เปลี่ยนเป็น แต่ในการจัดซื้อถุงขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ต้องใช้
งบประมาณหกหมื่นกว่าบาทครับ
หน้าที่ 8 ตรงข้อความของท่านชัยชนะ บรรทัดที่ ๒ ปุรณะวิทย์ แก้ไขเป็น
ปุรณวิทย์
หน้าที่ 12 ประโยคของกระผมบรรทัดที่ 4 ข้อความว่าจากการแปรญัตติดังกล่าว
แก้ไขเป็น จากการเสนอญัตติดังกล่าว
หน้าที่ ๑๔ ให้แก้ไขมติเห็นชอบด้วยว่า เห็นชอบ 10 ลา 1 และขาด 1 เสียงให้
ระบุชื่อด้วย
หน้าที่ 17 ประโยคของผมบรรทัดที่ ๓ ประโยค ที่เป็นของประชาสัมพันธ์ของ
สถานีตารวจภูธรแม่สะเรียง แก้ไขเป็น ที่เป็นพื้นที่ของชุดตารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของสถานีตารวจภูธรแม่สะเรียงและ มติเห็นชอบ ต้องมี จานวน 11 เสียง
หน้าที่ 19 บรรทัดล่างสุด ประโยค เรียนเชิญท่านวุฒิไกร
หน้าที่ 21 มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ จาก ๑๒ เสียง แก้ไขเป็น 11 เสียง
และบรรทัดท้ายสุด ประโยคที่ว่า ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.257 แก้ไปไขเป็น สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.2557 มีสมาชิก
ท่านใดแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญท่านชาญวุฒิครับ
นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ หน้าที่ 19 บรรทัดสุดท้ายแก้ไขเป็นเรียนเชิญท่านวุฒิไกรครับ
(สมาชิกสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา
ถ้าไม่มีผู้ใดเพิ่มเติม กระผมขอลงมติ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่าน
(ประธานสภาฯ) ใดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.2557 ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง (เอกฉันท์)
๒.3. รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
พ.ศ.2557
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นายภคเดช วิชชโลกา
ต่อไป ข้อ 2.3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2557 มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ ส่วนรายละเอียดของกระผมมีดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1 รายชื่อผู้มาประชุม ลาดับที่ 11 นายชาญวุฒิ กุลพันธ์เลิศ แก้ไขเป็น
กุลพันเลิศ
หน้าที่ 2 ลาดับที่ 14 นายวุฒิกร นาคปรีชา แก้ไขเป็น นายวุฒิกร นาคะปรีชา
ลาดับที่ 28 นายชาญวุฒิ แก้ไขเป็น นายณัฐวุฒิ
หน้าที่ 3 ประโยคกระผม บรรทัดที่ 7 รับชั้น สจม. แก้ไขเป็น จม. บรรทัดที่ 10
การขัดแยก แก้ไขเป็น การคัดแยก
หน้าที่ 4 บรรทัด ที่ 1 ชี้แจ้ง เป็นชี้แจง บรรทัดที่ 5 มีพระราชการบัญญัติ
แก้ไขเป็น มีพระราชบัญญัติบรรทัดที่ 7 ยืนเครื่องส่งไว้ก่อน แก้ไขเป็น
ยึดเครื่องส่งไว้ก่อน บรรทัดที่ 21 จาก 3. ห้ามสถานีโทรทัศน์ แก้ไขเป็น 4.
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 3 ขอบพระคุณท่านายก แก้ไขเป็น ขอบพระคุณท่านนายก
บรรทัดที่ 7 ตามประราชกิจจานุเบกษา แก้ไขเป็น ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
บรรทัดนับจากล่างสุดบรรทัดที่ 6 ขึ้นมาบรรทัดที่ 3 นัดขึ้นมา แก้ไขเป็น นับ
ขึ้นมา
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 3 โดยขอให้คุณมนตรี แก้ไขเป็น ท่านมนตรี บรรทัดที่ 6
ร่มไทร แก้ไขเป็น ร่มไทย บรรทัดที่ 8 ดาบตารวจสวัสดิ์ เศษขันธ์ แก้ไขเป็น ดาบ
ตารวจสวัสดิ์ วิเศษขันธ์
หน้าที่ 8 บรรทัดท่านนายกนับจากล่างขึ้นมาบรรทัดที่ 3 ซึ่งในขนาด แก้ไขเป็น
ซึ่งในขณะ
หน้าที่ 9 ประโยคกระผม เรียนคุณกฤตธกร แก้ไขเป็น ท่านกฤตธกร
ประโยคของท่านกฤตธกร นักบริหารงานทั่วไป 7 แก้ไขเป็น นักบริหารงานทั่วไป
6 บรรทัดสุดท้าย กระผมขอในการจัดทา แก้ไขเป็น กระผมขอจัด
หน้าที่ 10 ประโยคนายพัฒนาพงษ์ บรรทัดที่ 2 ผู้เกียรติทุกท่าน แก้ไขเป็น ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน และประโยคของท่านอินนทร เรียนท่านสมมาชิก แก้ไขเป็น เรียน
ท่านสมาชิก
หน้าที่ 11 กลางหน้า เรื่องที่ 2 บรรทัดที่ 2 เรื่องขอตาบลสุขภาวะ แก้ไขเป็น
เรื่องของตาบลสุขภาวะ บรรทัดที่ 6 ณ เทศบาลตาบลองค์อุโมงค์ แก้ไขเป็น ณ
เทศบาลตาบลอุโมงค์
หน้าที่ 12บรรทัดที่ 2 ดิวเดอร์สตาร์ แก้ไขเป็น เดอร์สตาร์ ประโยคท่านนายกนับ
จากบรรทัดสุดท้ายไปนับขึ้นไปบรรทัดที่ 4 กล่อย แก้ไขเป็น กร่อย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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หน้าที่ 16 ประโยคของกระผมกลางหน้า จากเรียนเชิญคุณวุฒิไกร เป็นท่านวุฒิไกร
ประโยคกระผมถัดจากท่านวุฒิไกร บรรทัดที่ ๒ สมัยสามัญ สามัญที่ 2 แก้ไขเป็น
สมัยที่ 2 และประโยคของท่านพูนศักดิ์ บรรทัดที่ 4 จากตามที่สมาชิกบ้านท่าน
แก้ไขเป็นบางท่าน
หน้าที่ 17 บรรทัดแรก หรือเจ้าแผน แก้ไขเป็น หรือ เจ้าหน้าที่แผน
และมีท่านสมาชิกท่านใดเสนอหรือแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่
2 ครั้งที่ 2 ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 1๒ เสียง
.
๒.4. รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2557
นายภคเดช วิชชโลกา
ต่อไป ข้อ 2.4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2557 มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ ส่วนรายละเอียดของกระผมมีดังต่อไปนี้
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3 เบิดนี้ แก้ไขเป็น บัดนี้ บรรทัดลองท้ายสุด
โดยหมายกาหนดการ แก้ไขเป็น โดยกาหนดการ
หน้าที่ 7 ประโยคของท่านนายก บรรทัดที่ 10โครกงาน ICT แก้ไขเป็น โครงงาน
ICT บรรทัดเดียวกัน ร่วมกับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แก้ไขเป็น วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 3 ข้อ 3. แผยงาน แก้ไขเป็น แผนงาน และงบประมาณ ที่ตั้งไว้
– ให้เช็คดู
หน้าที่ 12 บรรทัดท้ายสุด ประโยค เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ได้กู้ 1,300,000
บาท แก้ไขเป็น 13,000,000 บาท
หน้าที่ 19 ประโยคของกระผมท้ายสุด บรรทัดที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่าองสอน แก้ไข
เป็น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน้าที่ 2๑ ประโยคคาพูดของท่านพัฒนพงษ์ สนิทการ ที่ได้ซักถามจนถึงคาว่า
ประเภทรายจ่าย ที่หายไปไม่สอดคล้องกับหน้าที่ 2 ขออนุญาตให้ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ทาการบันทึกและถอดรายงานการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมครับ
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นางสาวเขมจิรา ปันคา เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
(ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ) ตาบลแม่สะเรียงทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวเขมจิรา ปันคา ผู้ถอดรายงานการประชุม
เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภา ขอเรียนชี้แจงว่า ตรงข้อมูลที่ขาดหายได้ส่งไปยังสมาชิก
สภาก่อนและได้เช็คว่าหายไปจึงได้กลับมาฟังบันทึกเทปและพิมพ์เพิ่ม จากข้อความ
ของท่านพัฒนพงษ์ที่ขาดไปจะขอปริ้นเพิ่มให้ทุกๆท่านอีกครั้ง โดยมีข้อความดังนี้คะ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๖๘ ข้อ ๑.๓.๒.๘ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรอง และพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท กระผมคิดว่างบประมาณจะไม่
เพียงพอต่อการดาเนินการและเครื่องพ่นหมอกควันเพียงพอหรือไม่ครับหลังจากนั้น
เป็นคาพูดของท่านประธานสภา เรียน เชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมคะ หลังจากนั้น เป็นถ้อยคาของผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก เป็นกิจกรรม การ
รณรงค์ประจาปี ส่วนครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันในปี ๒๕๕๘ ไม่ได้ตั้งไว้เพราะว่า
ปี ๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๑ เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการรอตรวจรับพัสดุ จึงขอนาเรียนเพิ่มเติม
ให้กับที่ประชุมสภาแห่งนี้คะ และหลังจากนั้นก็เป็นประโยคคาพูดของท่านพัฒนพงษ์
ที่ขอบคุณผู้บริหารและผู้อานวยการกองสาธารณสุขตอบข้อชักถามคะ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณครับ ที่ประชุมรับทราบนะครับ ก็จะได้มีการแก้ไขและขอบคุณ
(ประธานสภาฯ) ผู้ช่วยเลขานุการสภาครับ รายละเอียดแก้ไขต่อไปมีดังต่อไปนี้
หน้าที่ 23 ประโยคของกระผมและของท่านพูนศักดิ์ หรือหมู่บ้านแม่สะลาบออก
เรียนเชิญท่านนายกเป็นประโยคของกระผม ถึงเรียนเชิญท่านนายก และต่อจากนั้น
เป็นประโยคของท่านนายก จนถึงประโยชน์มากที่สุด จากนั้นเป็นประโยคของ
กระผมจนถึงขอเรียนเชิญคุณเอกอุดม ตาคา ครับ
หน้าที่ 25 ประโยคกระผมบรรทัดที่ 8 แก้ไข ขอระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยข้อบังคับกาประชุมสภาเทศบาล แก้ไขเป็น ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น และบรรทัดที่ 9 ข้อ 42 แก้ไขเป็น 12 และเพิ่ม
ข้อ 8 บรรทัดที่ 14 การประชุมสภาเทศบาล แก้ไขเป็นการประชุมสภาท้องถิ่น
และบรรทัดที่ 22 ให้ตัดกระผมสอบถามหลังจากที่เราได้มีการแปรญัตติแก้ไขเป็น
กระผมสอบถาม
หน้าที่ 27 บรรทัดสุดท้าย สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 เพิ่มเติมเป็น สมัยที่ 1 ครั้งที่
1 ครับ และมีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

9

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2557 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง
๒.5. รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2557
นายภคเดช วิชชโลกา รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2557
(ประธานสภาฯ) ท่านสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวบ้างครับ ส่วนของกระผม
ที่ต้องแก้ไข มีรายละเอียดดังนี้
หน้าที่ 4 ประโยคของกระผม บรรทัดที่ 3 ได้สาเสนอ แก้ไขเป็น ได้นาเสนอ
และบรรทัดที่ 4 เข้าสู่สภาทราบเรียนเชิญครับ แก้ไข เข้าสู่สภาทราบขอเรียนเชิญ
ครับ
หน้าที่ 9 ประโยคท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมไม่แน่ใจ บรรทัดที่ 8 เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมแห่งชาติ ประโยคนี้เป็นอย่างไรครับท่านพูนศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมชี้แจงแห่งชาติ ข้อ ๒.๑.๑.๖ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
(รองประธานสภาฯ) และเผยแพร่เพิ่มเติมตั้งจ่ายเป็นรายการให้ขอแก้ไขเป็น แก้ไขเพิ่มเติมตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ ครับ ส่วนกระผมแค่นี้ครับ เรียนเชิญท่านอื่นเสนอครับ
(ประธานสภาฯ)
ถ้าไม่มีผู้ใดเพิ่มเติมกระผมของมติ ท่านใดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557 ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ
3.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
วาระที่ 2 แปรญัตติ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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นายภคเดช วิชชโลกา ญัตติที่ 3.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
(ประธานสภาฯ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในวันนี้เป็นวาระที่ 2 แปรญัตติ กระผมจึงขออนุญาต
ให้คณะกรรมการแปรญัตติขอรายละเอียดการแปรญัตติเข้าสู่สภาเทศบาลครับ
ขอเรียนเชิญครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
(ประธานกรรมการแปรฯ) ประจาปี พ.ศ.2557 ซึ่งสภาเทศบาลได้พิจารณารับหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2557 และได้ส่งมอบแก่คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปร
ญัตติประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น นายพัฒนพงษ์ สนิทการและนายวุฒิ
ไกร นันทสมบูรณ์ ได้แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เสนอคา แปรเพื่อสงวนคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปร
ญัตติเห็นว่าร่างเทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว มีการจัดทาในหมวดต่าง ๆ
มีความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่
1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อที่ประชุมสภาต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น ประธานกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของการแปรญัตติ
(ประธานสภาฯ) ตามวาระที่ 2 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เพราะเมื่อเข้าสู่วาระที่ 3
แล้วจะไม่มีการอภิปราย เพราะเป็นการลงมติเรียนเชิญครับ หากไม่มีผู้ใดประสงค์
จะอภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอเข้าสู่วาระที่ 3

วาระที่ 3 ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
นายภคเดช วิชชโลกา เข้าสู่วาระที่ 3 การลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ และกระผมขอมติที่ประชุม
(ประธานสภาฯ) ว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง (เอกฉันท์)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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และกระผมขอพักการประชุมสักครู่เพื่อเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

...............พักการประชุม......................

3.2 ญัตติยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2543 และตราเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรือ่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอยฉบับใหม่ขน้ึ ใช้บงั คับ

นายภคเดช วิชชโลกา
เข้าสู่ ข้อ3.2 ซึ่งระเบียบวาระดังกล่าว เป็นระเบียบวาระที่สาคัญยิ่งของเทศบาล
(ประธานสภาฯ) ในเรื่องของความสะอาด รายได้ ซึ่งหากสภาเห็น เทศบัญญัติดังกล่าว
เป็นเทศบัญญัติ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแก้ไขแล้ว พ.ศ.2557
ซึ่งในขอ 3.2 เป็นญัตติยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเรื่อง การกาจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543และตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร
ชี้แจงรายละเอียดเข้าสู่สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง กระผม นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน
(รองนายกฯ) ตาบลแม่สะเรียง ซึ่งได้รับมอบอานาจจากนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ขอเสนอ
ญัตติเรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2543 และตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยมีเหตุผลคือ เนื่องด้วย
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2543 ที่บังคับใช้ในปัจจุบันนั้น ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับเหตุการณ์
หรือสภาพสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเนื้อหาสาระที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และการจัดเก็บเป็นสัดส่วนหรือหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการ
สืบค้นรายละเอียดของเนื้อหา ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ที่จะต้องมีการปรับขึ้นตามอัตราต้นทุนค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามจานวน
ประชากรและการเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการกาหนดอัตรา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ค่าธรรมเนียมใหม่ โดยไม่ให้เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงประกอบทั้งในภาวะ
ปัจจุบันนี้ต้นทุนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีค่อนข้างที่จะสูง
จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่เทศบาลตาบลแสะเรียงต้องการมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543
ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ได้
กาหนดให้อานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใน
การตราข้อกาหนดของท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด
ระเบียบในการเก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ได้
ให้อานาจในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่
บัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้อานาจตราเทศบัญญัติ ดังนั้นเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง จาเป็นที่จะต้องเสนอคาแปรญัตติยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 และ
ตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน
ดังนั้นกระผมในฐานะผู้เสนอ จึงขอยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543และ ตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยฉบับใหม่ ซึ่งใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ตาม
ญัตติข้อที่ ๓.๒. ขอให้สภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้คาแนะนาและยินยอมใน
ญัตติดงั กล่าวต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ท่านรองชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ที่ได้นาญัตติเข้าสู่สภาครับ
(ประธานสภาฯ) ซึง่ ญัตติน้ี คือญัตติทไ่ี ด้แจ้งเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับญัตติเป็นครัง้ แรกทีไ่ ม่ใช่เทศบัญญัติ
งบประมาณ ซึ่งในรอบ ๑๔ ปีที่ผ่านมาซึ่งฉบับเดิม พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกับบริบทจึงเป็นเหตุและผลทาให้คณะผู้บริหารได้เสนอเทศบัญญัติญัตติ
นี้ขึ้นมา เพื่อให้เทศบัญญัติสอดคล้องและรวมไปถึงปรับปรุงการจัดเก็บเพื่อสร้าง
รายได้ของเทศบาลด้วย ซึ่งในส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาเทศบาลจึงขอ
เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาครับ
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ มาตราที่ 60 เทศบาลมีอานาจตามเทศบัญญัติที่
มีขัดแย้งต่อกฎหมายในกรณี
(เลขานุการสภาฯ) ดังต่อไปนี้
@: เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
อานาจหน้าที่นี้ (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ตราเทศบัญญัติในเทศญัตตินั้น จะกาหนดปรับปรุงผู้ละเมิดในเทศบัญญัตินั้นด้วย
ก็ได้แต่ห้ามมิให้เกินกว่ากาหนด เกินกว่าหนึ่งพันบาท
นายภคเดช วิชชโลกา ชอบคุณท่านแลขานุการสภา นี้คือพระราชบัญญัติเทศบาลที่เกี่ยวข้องครับ
(ประธานสภาฯ)
อีกส่วนหนึ่งที่มีการกล่าวถึง กระผมขออนุญาตนาเรียนแก่ที่ประชุมก่อนคือ เราจะมี
การพิจารณาเป็นรายหมวดของร่างเทศบัญญัติสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 จะมีมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 58 และมาตรา 63 ในประเด็นสาคัญมีดังนี้ครับ ในมาตราที่ 20 แห่ง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กล่าวว่า เพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความสะอาดและการจัดระเบียบในการจัดเก็บ ขน และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. ห้ามการถ่ายเท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่ทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากที่ราชการหรือท้องถิ่นจะมีให้
2. กาหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล ตามทางที่หรือสาธารณะและสถานที่เอกชน
๓. กาหนดวิธีการจัดเก็บขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของสถานที่
เป็นผู้จัดการ ซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนสาคัญที่จะได้กล่าวถึง ดังนั้น มาตราที่ 54 55
58 และ 63 จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกาหนดบทบาทและอานาจการปรับ
ซึ่งถ้ามีการสอบถามต่อไปทางนิติกรหรือคณะผู้บริหารจะได้ให้รายละเอียดต่อไป
และให้ท่านเปิดหน้าเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 หน้าแรก ข้อ 1 กระผมขออนุญาตให้ท่านได้มี
การพิจารณาไปที่ละหมวด ซึ่งตอนนี้จะมีหมวด 1 หน้าที่ 3 หมวด 2 หน้าที่ 5
หมวด 3 หน้าที่ 10 หมวด 4 หน้าที่ 10 หมวด 5 หน้าที่ 15 หมวด 6 หน้าที่
16 หมวด 7 หน้าที่ 16 และหมวด 8 หน้าที่ 18 ครับ รวมทั้งสิ้น 59 ข้อ ขอ
อนุญาตท่านพิจารณาทีละหมวดครับ เพื่อความรวดเร็ว ในส่วนแรกเริ่มตั้งแต่
คาชี้แจง ก่อนถึงข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 เป็นคานิยาม มีท่านใดสอบถามหมวดที่ ๑
กับทางคณะผู้บริหารหรือไม่ครับ ขออนุญาตสอบถามคณะผู้บริหาร ประโยค
แรกอาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 จนถึงบรรทัดที่ 5 ที่ว่า โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง ในคานี้กระผมขอปรึกษาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาว่าถ้า
จะเปลี่ยนจากคาว่ายินยอม ให้เป็นคาว่าเห็นชอบได้หรือไม่ครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ในส่วนของถ้อยคา
(นิติกรฯ) โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง แก้ไขเป็นเห็นชอบ
ตามมาตรา 62 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ที่กาหนดว่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ ด้วยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาล
ตาบลให้ประธานสภาส่งร่างไปยังนายอาเภอ เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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พิจารณา ฉะนั้นในมาตราที่ 62 ได้ระบุว่าเห็นชอบโดยสภาดังนั้นกระผมจึงขอ
เปลี่ยนจากคาว่ายินยอมเป็นเห็นชอบครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณนิติกรมากครับ ผมขอรับไว้ส่วนการปรับแก้ขอให้เป็นในกระบวนการแปร
(ประธานสภาฯ) ซึ่ง ณ วันนี้ เราจะมีการแปร 3 วาระรวดจะใช้คณะกรรมการแปรเป็นสภาโดยจะใช้
ตัวผมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติแปรรวดเดียว 3 วาระ ฉะนั้นแล้วในการแก้ไข
ความใดขอให้ท่านเสนอไว้ในกรรมการแปร ซึ่งจะสามารถแปรได้โดยไม่ต้องเปิดเผย
เป็นไปตามที่ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นได้กาหนดไว้ ในข้อนี้ขอเรียนเชิญ
สมาชิกท่านอื่นแสดงความคิดเห็นครับ ของกระผมในหน้าที่ 3 ขอสอบถามทางคณะ
ผู้บริหารและนิติกร บรรทัดแรก ข้อ 5 ในส่วนเนื้อความกล่าวว่าให้นายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ กระผมขออนุญาต
สอบถามว่า อานาจของระเบียบสามารถกระทาได้หรืออย่างไรครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
(นิติกรฯ) ในส่วนของ ข้อ 5 ตามอานาจของนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๔๘ เตรส
แห่งพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496ได้ระบุไว้ว่านายกฯสามารถวางระเบียบได้
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านอื่นครับเรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในส่วนความคิดของกระผมสอบถามไปยังผู้ร่าง ในการจัดทาร่างมีความจาเป็น
(รองประธานสภาฯ) หรือไม่ที่ต้องตั้งคณะกรรมการในการยกร่าง ขึ้นมาเพื่อพิจารณา มีความจาเป็นไหม
ที่จะต้องทาประชาคมต่อพี่น้องประชาชน ในเบื้องต้นกระผมขอคาชี้แจงและ
คาแนะนาจากทุกท่านด้วยครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ทางสมาชิกสภาท่านพูนศักดิ์ ดีมั่น ได้สอบถามว่าการจัดทาร่างดังกล่าวขึ้นมา
(ประธานสภาฯ) ต้องมีการประชาคมหรือไม่และต้องมีการตั้งคณะกรรการในการยกร่างหรือไม่ มี
ระเบียบข้อบังคับไหนกระทาได้หรือไม่ได้ครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล ในส่วนของความจาเป็นในการยกร่างดังกล่าว ซึ่งเทศบัญญัติเดิมมีรายละเอียดของ
(นิติกร) เนื้อหาที่ไม่ได้เรียงตามหมวดหมู่จึงจาเป็นต้องมีการยกร่างดังกล่าวหากได้เรียงตาม
หมวดหมู่ ก็สามารถที่จะหยิบค้น และเปิดดูได้ง่าย เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการจัดเก็บขยะและการกาจัดสิ่งปฏิกูลซึ่งการจัดเก็บ
ขยะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงจะเป็นผู้ดาเนินการเอง มิได้อนุญาตให้เอกชน
ดาเนินการด้วย ซึ่งเทศบัญญัติเดิมจะพูดถึงเอกชนเป็นผู้ดาเนินการด้วย แต่เทศ
บัญญัติใหม่จะตัดคาว่าเอกชนที่ดาเนินการจัดขยะมูลฝอยออก คงเหลือแต่ปฏิกูลที่
จะอนุญาตให้เอกชนดาเนินการเก็บสิ่งปฏิกูลได้ และในส่วนเทศบัญญัติเดิมได้พูดถึง
การใช้ถังขยะ แต่เทศบัญญัติใหม่จะตัดคาว่าใช้ถังขยะออกเป็นการใช้ถุงขยะแทน
และการจัดวางถุงควรกาหนดวันว่าเราจะให้จัดวางวันไหน เวลาไหน เพื่อจัดการ
จัดเก็บให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะจะสอดคล้องกับปัจจุบันที่เราดาเนินการ
อยู่ และในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ได้กาหนดไม่เกินตามกฎกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้กาหนดไว้ ถ้าหากเราจะจัดเก็บไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดิม 20 บาท แต่กฎกระทรวงตัวใหม่
ได้กาหนดไม่เกิน 20 ลิตร เป็น 40 บาท เพราะฉะนั้นที่เรายกเลิกเทศบัญญัติเดิม
และได้ตราขึ้นมาใหม่และได้กาหนดอัตราขึ้นมาใหม่ เราได้กาหนดตามกฎกระทรวง
และเราไม่ได้ยกร่างทั้งกาหนดขึ้นมาโดยภาระการ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือเมื่อ
กระทรวงออกกฎมาก็ถือว่าทางกระทรวงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแล้วครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณนิติกรครับ ท่านพูนศักดิ์จะถามเพิ่มเติม เชิญครับ
(ประธานสภาฯ)

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอบสอบถามว่าเหตุใดถึงใช้คาว่าเทศบัญญัติตาบลแม่สะเรียง
เรื่อง การกาจัด
(รองประธานสภาฯ)j
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ ครับเหตุใดจึงไม่ใช้เป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา
(ประธานเทศบาลฯ) เทศบาลครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ต้องขออภัยด้วยกระผม
(นิติกร) พิมพ์ตกหล่นไปครับซึ่งเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ

นายภคเดช วิชชโลกา ในส่วนนี้เป็นคาตกหล่นครับ ขอให้ทุกท่านได้แก้ไขเอกสารที่แจกไปให้กับท่าน
(ประธานสภาฯ) เทศบัญญัติตาบลแม่สะเรียง แก้ไข เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ ครับเชิญท่านพูนศักดิ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในข้อ ๒ “เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้
(รองประธานสภาฯ) โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง” ข้อความดังกล่าวนี้
นั้นหมายความว่านับตั้งแต่วันที่ ๘ ที่มีการประการใช้และเราประกาศไว้ณ เทศบาล
นับวันที่ ๑, ๒ , ๓ , ๔ , ๕ ๖ , ๗ เมื่อพ้นวันที่ ๗ คือวันที่ ๘ มีผลบังคับใช้ใช่หรือไม่
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล ในส่วนของการประกาศใช้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๗ วันให้เริ่มวันที่ ๘ ถูกต้องครับ
(นิติกร)
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เหตุผลที่กระผมสอบถามเป็นข้อๆ เพื่อจะให้ท่านสมาชิกทั้งหลายได้พิจารณา
(รองประธานสภาฯ) ไปร่วมกัน ข้อที่ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓ นี้หมายความว่าเมื่อมีประกาศใช้ตามข้อ ๒
แล้ว ข้อ ๓ จะยกเลิกใช้หรือไม่ครับประเด็นที่ ๑ และ ประเด็นที่ ๒ ถ้าจะมี
ข้อความเพิ่มเติมนับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจะได้หรือไม่ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญอธิบายครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล ในส่วนของข้อ ๓ ที่ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัด
(นิติกร) สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓ คือว่าการพิจารณาตรงนี้เป็นการพิจารณาในส่วน
ของร่างเทศบัญญัติ เมื่อเทศบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามข้อ ๒ อยู่แล้ว ผลของ
การยกเลิกเทศบัญญัติเดิมก็จะเป็นไปตาม ข้อ ๓โดยทันที

นายภคเดช วิชชโลกา ในส่วนนี้ท่านพูนศักดิ์เพิ่มแนวทางเดิมนับจากวันที่เทศบัญญัติได้ประกาศใช้ใช่หรือ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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(ประธานสภาฯ) ไม่ครับท่านพูนศักดิ์ มีท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพื่อประกอบการ
พิจารณาครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล ในส่วนของข้อความเพิ่มเติมที่ท่านพูนศักดิ์ได้พูดไว้ ถ้าจะเพิ่มเติม เพิ่มเติมก็ได้ครับ
(นิติกร) แต่ความหมายในตัวนี้ก็คือการยกเลิกในตัวอยู่แล้วครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เนื่องจากกระผมเป็นห่วงในเรื่องของผู้นาไปใช้หรือปฏิบัติรวมถึงประชาชนผู้ที่ต้อง
(ประธานสภาฯ) ศึกษาระเบียบใช้ในข้อบังคับเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ หรือต้องปฏิบัติดังกล่าว นาไปใช้
ในร่างก่อนก็ได้ครับ ในข้อ ๔ ในคานิยามคาว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาล
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ตาบลแม่สะเรียงดังกล่าวนั้น ขอเพิ่มเติมในส่วนของข้อ ๒ ได้กาหนดชัดเจนว่าเทศ
บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีการประกาศวันไหนก็นับ
ไปวันนั้น ก็เป็นวันที่ ๘ เริ่มใช้บังคับ ในระหว่าง ๑ – ๗ ยัง ใช้เทศบัญญัติตัวเดิม ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อ ๓ ว่า ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓ ก็หมายความว่าในวันที่ ๘ นั้น เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓ ก็ตกไปโดยปริยาย คือ ๑ – ๗ ยังใช้

ตัวเดิม ตั้งแต่วันประกาศ วันที่ ๘ ใช้ตัวใหม่ได้เลย จึงนาเรียนให้สมาชิกสภาเป็น
เข้าใจในรายละเอียดการเชื่อมต่อระหว่างข้อ ๒ กับ ข้อ๓ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา
(ประธานสภาเทศบาลฯ)

เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในคานิยามทั้งหลายทั้งหน้าที่ ๑ และหน้าที่ ๒
(รองประธานสภาเทศบาลฯ)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา ท่านพูนศักดิ์ครับ ยังอยู่ในข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ของคณะผู้บริหารในส่วนนี้ท่านพูนศักดิ์
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
ถ้าจะเพิ่มเติมคาอยู่ในร่าง ท่านจะเสนอเป็นคาแปรญัตติก็ได้ แต่อย่างไรก็ดีขอให้
พิจารณาด้วยแล้วกันครับ ขอเข้าสู่ข้อที่ ๔ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ผมก็เสนอที่ประชุมสภาเป็นการแสดงความคิดเห็นไว้เท่านั้น หากจะเพิ่มเติมหรือไม่
(รองประธานสภาเทศบาลฯ) ค่อยแจ้งอีกครั้งครับ เข้าสู่ข้อ ๔ เป็นของคานิยาม “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” กระผม
ขอเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ กระผมดูแล้วไม่มีคาว่า มูลฝอย
ติดเชื้อ เนื่องจากในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ณ เวลานี้ มีคลินิก
สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ มีอยู่ ๓ แห่ง ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีขยะติดเชื้ออยู่
ด้วย แต่ปรากฏว่าในร่างดังกล่าว ไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว จึงขอสอบถามยัง
ฝ่ายบริหารว่าส่วนของขยะติดเชื้อเรามีวิธีการจัดเก็บขยะติดเชื้ออย่างไร หรือว่าได้
เข้าตรวจสอบคลินิกหรือสถานพยาบาลในเขตเทศบาลบ้างหรือไม่อย่างไร
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอตอบข้อสักถามของท่านว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ครับในวันของขยะติดเชื้อ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) อยู่ในหน้าที่ ๒ ในความหมายข้องคาว่า “มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย
ที่มีองค์ประกอบทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ที่อาจทาให้เกิดอันตราย อัน
เนื่องมาจากปริมาณความเข้มขน คุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น
ประเภทติดไฟง่าย สารพัดกัดกร่อน สารประเภททาให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด
สารพิษ วัตถุระเบิด สารที่สามารถถูกชะล้างได้ กากกัมมันตรังสี และประเภทที่
ทาให้เกิดโรค ซึ่งถือว่าอยู่ในประเภทของขยะติดเชื้อครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญท่านพูนศักดิ์ ครับ
(ประธานเสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอสอบถามการปฏิบัติจัดเก็บขยะติดเชื้อของสถานพยาบาลในเขตเทศบาล
(รองประธานสภาฯ) ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เชิญคณะผู้บริหารท่านพูนศักดิ์ สอบถามถึงการบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะ
(ประธานสภาฯ) ติดเชื้อของสถานพยาบาลที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร
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นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน กระผมขอเบิกตัว คุณยุทธนา คามงคล ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(รองนายกเทศมนตรีฯ) และสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละ
เอียดครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขครับ
(ประธานสภาฯ)
นายยุทธนา คามงคล กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ขอชี้แจงในเรื่องของขยะติดเชื้อของสถานบริการทางการแพทย์ ในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงที่บริการจริงๆ มีจานวน ๑ แห่ง แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นร้านขายยาส่วน
ขยะติดเชื้อเคยไปสอบถามทราบว่าให้โรงพยาบาลแม่สะเรียงเป็นผู้รับขยะดังกล่าว
นาไปบริหารจัดการ ซึ่งมีเอกชนเข้ามารับขยะดังกล่าวจากโรงพยาบาลนาไปกาจัด
เองครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณครับ เชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากปัจจุบันเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงมีความเจริญขึ้น
(รองประธานสภาฯ) เรื่อยๆ จึงต้องมีคลินิกหลากหลายที่ต้องเกิดขึ้นไว้บริการประชาชน ซึ่งเราได้จัดทา
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ก็อยากจะเสนอหรือให้ข้อคิดเพิ่มเติม
ซึ่งความหมายของคาว่ามูลฝอยติดเชื้อ กระผมได้ไปหาข้อมูลตามกฎกระทรวงให้คา
นิยามว่ามูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคมาปะปนในปริมาณที่
เข้มข้นซึ่งมีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอย
ดังต่อไปนี้ที่ใช้แล้วหรือเกิดขึ้นกระบวนการคิดหรือหรือวินิจฉัยทางการแพทย์และ
สถานรักษาพยาบาลการให้ภูมิคุ้มกันโรค และ การทดลองรักษาเกี่ยวกับโรค
เกี่ยวกับการชันสูตรศพ หรือซากสัตว์ ร่วมทั้งการศึกษาวิจัยดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูล
ฝอยติดเชื้อ (๑) ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์สัตว์ หรือจากการผ่าตัด ชันสูตรศพ (๒) ที่ใช้
ในการทดลองกับวัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา แก้ว หรือภาชนะที่
ทาด้วยแก้ว วัสดุสัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสกับเลือดหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด (๓) น้าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัสดุที่ทาจากเชื้อ
โรค ที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้ากอด ผ้าพันแผล และผ้ายาง (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่นามา
จากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง นี้คือความหมายที่กระผมได้หามาจาก
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อครับ ก็เลยเสนอว่าน่า
จะมีคานิยาม คาว่ามูลฝอยติดเชื้อเข้าไปด้วยแล้วรวมไปถึงการกาจัดขยะส่วนของมูล
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ฝอยขยะติดเชื้อเพิ่มลงไปในเทศบัญญัติดังกล่าวเพื่อความชัดเจนครับ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ได้ระบุแล้วว่ามีสถานประกอบกิจการ ๑ แห่ง ที่มีขยะมูลฝอยติดเชื้อแต่
ตามที่กระผมเห็นมาที่ชัดเจนประมาณ ๒ แห่ง จึงขอฝากทางสภาเทศบาลไว้ด้วย
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์ ครับ
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอชี้แจงเรื่องของขยะ
(รองนายกเทศมนตรีฯ) ติดเชื้อได้มีพรบ.ควบคุมกาหนดไว้ ซึ่งตามพรบ.ควบคุมโรคบทบาทอานาจหน้าที่
ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงไม่ได้ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่สามารถ
ที่จะดาเนินการได้จึงไม่สามารถระบุในร่างเทศบัญญัติดังกล่าวได้ จึงขอให้ท่านไปเปิด
ไปหน้าที่ ๑๐ ครับ ข้อที่ ๒๗ ได้กาหนดไว้ชัดเจนกรณีมูลฝอยอันตราย ต้องมีการ
ปฏิบัติการตามความจาเป็น เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามลักษณะมูลฝอยที่
จัดเก็บโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เฉพาะขยะมูลฝอยที่ติดเชื้อเราจะต้องมีระบบกาจัดให้ถูก
สุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงการควบคุมโรคกาหนดไว้ ซึ่งอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง มี ๙ ประการที่บัญญัติไว้ ไม่ได้ระบุการกากับดูแลขยะติด
เชื้อไว้ เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของกรมควบคุมโรคที่จะมีพรบ.ควบคุมและดูแลอยู่ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ครับ เรียนเชิญท่านอื่นครับหากไม่มี กระผมขอเข้าสู่
(ประธานสภาฯ) หน้าที่ ๓หมวดที่ ๑ บททั่วไป ตั้งแต่ข้อที่ ๖ จนถึงข้อที่ ๑๑ มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอย่างไรเรียนเชิญเลยครับ ซึ่งการอภิปรายสามารถ
สลับข้อได้แต่ขอให้อยู่ในหมวดเดียวกันได้ ส่วนกระผมข้อที่ ๗ หน้าที่ ๓ ซึ่งในข้อนี้
เป็นการมอบอานาจให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีอานาจเข้าในอาคารหรือสถานที่ใดๆ
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติตาบลแม่สะเรียง ในตรงนี้กระผมอยาก
สอบถามว่าเรามีอานาจขนาดนั้นเลยเหรอครับกระผมขอสอบถามครับเรียนเชิญ
คณะบริหาร

ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
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(นิติกร) ครับในส่วนของข้อที่ ๗ ในเรื่องของการกาหนดอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น นั่นก็คือนายกเทศมนตรี ซึ่งในข้อ ๗ ทางผู้จัดทาร่างได้ล้อมาจาก พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยจะอยู่ในมาตรา ๔๔ ซึ่งสามารถกระทาได้ สามารถ
กระทาได้ครับ
นายภคเดช วิชชกา ชอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดในหมวดที่ ๑ อีกหรือไม่เรียนเชิญ
(ประธานสภาฯ) ท่านสัญญพงษ์ ครับ
นายสัญญพงษ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายสัญญพงษ์สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในหน้าที่ ๑๐
หมวดที่ ๔ การดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการประกอบการับทา
การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
นายภคเดช วิชชโลกา ขออนุญาตให้พิจารณาเป็นหมวดๆครับ กรุณารอสักครู่ครับเรียนเชิญท่านอื่น
(ประธานสภาเทศบาลฯ)
พิจารณาในหมวดที่ ๑ บททั่วไปครับท่านสัญญพงษ์ป้องกันการสับสนครับ
เรียนเชิญท่านอื่นครับเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่ง
(รองประธานสภาฯ) ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๗ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งขอความดังกล่าวคงจะล้อมาจากพรบ.สาธารณสุข ซึ่งในข้อความ
ดังกล่าวนี้กระผมคิดว่าหน้าจะให้คานิยาม “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น”เข้าไปด้วย สมมุติกระผมว่าถ้าผมเป็นนายกเทศมนตรีแล้วไปแต่งตั้งผู้ที่ไม่ได้
เป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นลูกจ้างดาเนินการดังกล่าว เข้าใจว่าระเบียบดังกล่าวจะไม่
รองรับ โดยเช่นนี้กระผมอยากให้ตั้งคานิยามดังกล่าวขึ้น เพราะตามเทศบัญญัติเป็น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีครับ
นายภคเดช วิชชโลกา จะให้มีการปรับหรือแก้ไขอย่างไรครับ
(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ให้มีคานิยามว่า “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับ”
(รองประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา

ท่านพูนศักดิ์อยากให้เพิ่มการแต่งตั้งให้ชัดเจนในข้อ ๗ เรียนเชิญนิติกรครับ
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(ประธานสภาฯ)
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล ในข้อ ๑๑ กระผมไม่ได้ล้อจาก พรบ.การสาธารณะสุข แต่ผมได้กาหนดขึ้นมาเอง
(นิติกร) ซึ่งที่กาหนดขึ้นมาตรงนี้ ก็โดยเทศบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่ให้อานาจและหน้าที่
ในคราวเดียวกันทั้งนี้ต้องมีการกาหนดเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เข้าไปใน
อาคารหรือสถานที่ใดๆ ของผู้ครอบครอง ไม่ว่าในเวลากลางคืนหรือกลางวัน ตามที่
เทศบัญญัติได้ตราไว้ หรือการเรียกเอกสารต่าง ๆ ฉะนั้นจะต้องมีการคุ้มครองและ
ควบคุม มิให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้เกินขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ ซึ่งการ
กาหนดดังกล่าวโดยหลักกฎหมายจะกาหนดให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานมีฐานะ
นอกเหนือจากบุคคลธรรมดาซึ่งให้อานาจในการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ จึงมีเหตุผล
ที่ต้องตราเทศบัญญัติดังกล่าวเพื่อคุ้มครองและควบคุมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนข้อ ๑๑ ที่ว่าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตาม ข้อ ๗ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา คาว่าผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งมีคานิยามในข้อ ๔ คาว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ จากคานิยามพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากพนักงานท้องถิ่น นั่นคือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้ง
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านพูนศักดิ์ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีในหมวดที่ ๑ ครับ ข้อที่ ๖ มีผู้ใดจะ
(ประธานสภาฯ) ประสงค์จะชักถามหรืออภิปรายไหมครับเรียนเชิญท่านจาลองครับ
นายจาลอง สินธพ กระผมมีข้อสงสัย หน้าที่ ๔ ข้อ ๙ ระบุว่า ในกรณีที่พบเหตุไม่ถูกต้องหรือกระทา
(สมาชิกสภาฯ) ใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อเทศบัญญัติตาบลแม่สะเรียง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่เห็นว่าเหตุวรรคหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน ซึ่งสมควรจะดาเนินการแก้ไข
โดยเร่งด่วน ให้พนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการไม่ถูกต้องหรือฝ่า
ฝืนดังกล่าวมาแก้ไขหรือดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขตามสมควร ในกรณีที่มีขยะนอก
เขตมาทิ้งในเขตเทศบาลตาบลแม่สะรียงจะดาเนินการอย่างไร และมีมาตรการหรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรครับ

นายภคเดช วิชชโลกา การมีอานาจมอบหมาย แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นอานาจของคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

23

(ประธานสภาฯ) ครั

บ และขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารตอบข้อชักถามครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ตามที่ท่านจาลอง สินธพ ได้ยกตัวอย่าง ก็คือบทกาหนดโทษ หมวด ๗ ข้อ ๕๐
(รองนายกฯ) ได้กาหนดคือ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ที่ได้ออกตามความในพระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ในกรณีเป็นการให้
บทกาหนดโทษที่กว้างๆไว้ แต่ถ้าในกรณีที่เอาสิ่งของเล็กๆน้อยๆมาทิ้งแล้วมีการ
กาหนดโทษก็จะเป็นข้อครหา ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านจาลองก็เป็นห่วงในหมวดที่ ๗ และมีท่านใดเพิ่มเติมในหมวดที่ ๑ หรือไม่ หาก
(ประธานสภาฯ) ไม่มีผู้ใดชักถามหรือเพิ่มเติม กระผมขอพักประชุมเพื่อพักรับประทานอาหารและ
พบกันใหม่ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อดาเนินการประชุมต่อไปครับ

............พักรับประทานอาหารเที่ยง.........
เปิดประชุม (บ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายพัฒนพงษ์ สนิทการ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเพื่อเข้าสู่การประชุมในช่วงบ่ายครับเมื่อพร้อมแล้ว
(เลขานุการสภาฯ)
กระผมของเรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุมต่อไปครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเข้าสู่การประชุมในช่วงบ่าย พิจารณาต่อในหมวดที่ ๒ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
(ประธานสภาฯ) ฝอย หน้าที่ ๕ ข้อ ๑๒
– หน้า ๘ ข้อ ๒๑ ขอให้ท่านสมาชิกสภาโปรดได้พิจารณา
และมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบหรือเพิ่มเติมรายละเอียดครับ หากไม่มีผู้ใดเห็นชอบ
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดกระผมขอให้ท่านพิจารณา หน้าที่ ๘ ข้อ ๒๑ –หน้าที่ ๑๐
จากนั้นพิจารณา หมวดที่ ๓ ข้อควรปฏิบัติ หน้าที่ ๑๐ ข้อที่ ๒๒ – ข้อ ๒๗ หมวด
ที่ ๔ การดาเนินการขอใบอนุญาต หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๒๘ – หน้าที่ ๑๕ ข้อ ๔๕
พิจารณา หมวดที่ ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ หน้าที่ ๑๕ ข้อ ๔๖ –หน้าที่ ๑๖ ข้อ
๔๗ หน้าที่ ๑๖ หมวดที่ ๖ การอุทธรณ์ ข้อ ๔๘ – ข้อ ๔๙ พิจารณา หมวดที่ ๗ บท
กาหนดโทษ หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๕๐ – หน้า ๑๗ ข้อ ๕๖ และ พิจารณาหมวดที่ ๘
หมวดเฉพาะกาล หน้าที่ ๑๘ ข้อ ๕๗ – หน้า ๕๙ ครับ มีสมาชิกท่านใดสอบถาม
รายละเอียดหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามข้อที่ ๒๒ ที่พิจารณาแล้วเป็นข้อความ
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(รองประธานสภาฯ) ที่ถูกต้องโดยเจตนาข้อนี้ เป็นการทาธุรกิจการรับซื้อขยะเช่นว่ารับขนขยะของ
เทศบาลเราทั้งหมดเพื่อนาไปขาย นี้คือเจตนาของข้อที่ ๒๒ ส่วนการทาธุรกิจที่เป็น
ขยะลีไซเคิลนั้นไม่หน้าจะเข้าคาว่ามูลฝอย เพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ก็เป็นเงินเพราะ
ถ้าผู้ประกอบกิจการเห็นว่าไม่ได้เป็นขยะแต่เป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าสามารถสร้างราคาได้
กรณีเช่นนี้ก็ไม่เข้าข้อ ๒๒ ครับ ซึ่งข้อ ๒๒ นี้ได้ร่างไว้ถูกต้องแล้วครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ครับ เรียนเชิญท่านอื่นครับเรียนเชิญท่านสัญญพงษ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายสัญญพงศ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(สมาชิกสภาฯ) กระผมสัญญพงศ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สืบเนื่องจาก
หมวดที่ ๓ ข้อควรปฏิบัติในข้อ ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ย เขี่ย ทิ้ง หรือทาให้มี
ขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอยนอกที่รับรองสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ที่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงในอานาจหน้าที่ หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเนื่องจากว่ามีคนในพื้นที่ของเราหรือคนนอกพื้นที่บางกลุ่มที่ได้มี
อาชีพขายของเก่า เข้าไปดาเนินการในเขตเทศบาล กระผมเห็นว่าในร่างดังกล่าวควร
แก้ไข เพราะข้อความว่า ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ย เขี่ย ทิ้ง ซึ่งมีผู้เข้ามาเก็บของเก่าใน
พื้นที่ของเทศบาลทั้งคนในเขตและนอกเขต การแก้ไขดังกล่าวนั้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับอาชีพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านสัญญพงศ์ ครับ ในความคิดเห็นของกระผมๆ มองไปถึงว่าในปัจจุบัน
(ประเด็น ของผู้จัดเก็บขยะมีหลายท่าน ก่อปัญหามีการรื้อค้นขยะแล้วไม่เก็บควบคุมไม่ได้ทั้งนี้
ในข้อห่วงใยด้านอาชีพ ให้โอกาสดูในตอนท้าย ข้อ ๒๕ ในข้อความด้านท้าย
ข้อความหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายรวมถึงว่าคือการให้
โอกาสที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในจุดนี้เราสามารถควบคุมวิธีการผู้
ที่จัดเก็บขยะพฤติกรรม วิธีดาเนินการของผู้จัดเก็บขยะให้สะอาดนี้คือในความคิด
ของกระผมเรียนเชิญท่านอื่นเสนอความคิดเห็นครับ เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียงครับ

นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ขอบคุณสาหรับข้อห่วงใยจากสมาชิกสภาครับ จากหมวด ๓ ท่านสมาชิกทุกท่าน
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(รองนายกเทศมนตรีฯ) ลองอ่านข้อความในหมวด ๓ ข้อ ๒๒ ข้อความว่า ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทา
การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทาให้ธุรกิจ ก็คาว่าห้ามมิให้ผู้ได้
ดาเนินการกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือจากัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย เพราะจากนี้
ไปใครจะมาจัดเก็บขยะของต้องอนุญาตเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ต่อไปคุณจะจัดเก็บขยะที่เป็นขวดหรือพลาสติกต้องมาขออนุญาต ท่านอย่า
หลงประเด็นว่าข้อที่ ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ย เขี่ย ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่ง
ปฏิกูล ตรงนี้คือการคุ้ย เขี่ย แต่คาว่าเก็บขน ถ้ามีเศษขวด พลาสติกในถุงขยะก็ให้
เก็บไปไม่ต้องมาขออนุญาต ประเด็นต่อไปข้อ ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่ายเท ทิ้ง สิ่ง
ปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอยตรงนี้แยกส่วนไปครับ เพียงแต่ที่กระผมเอ่ยในข้อท้วงติง
ของห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยทาให้ธุรกิจ คนที่เก็บขวดตามขยะเขาทาเป็นธุรกิจหรือไม่ครับ ถ้าทาเป็นธุรกิจ
ต้องขออนุญาต แต่ถ้าท่านบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ตรงนี้หมายความว่ารับจากัดกระบวนการการรับกาจัดตั้งแต่การขน
การเก็บ การกาจัด นี้คือคาว่าการกาจัดสิ่งปฏิกูลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะห้ามมิให้ใคร
มากาจัดสิ่งปฏิกูลในลักษณะของเอกชน ก็อยู่ในขอบข่ายการกาจัดสิ่งปฏิกูล แต่ถ้า
ท่านจะห้ามไม่ให้ดาเนินการรับ ทาการเก็บ ขน ต่อไปใครมาเก็บขยะ ขวด ในถัง ใน
ถุง ก็ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานครับ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ครับ ที่นี้ก็ข้ออภิปรายโดยที่ความคิดผมดูอยู่ว่าถ้าเราพูด
(ประธานสภาเทศบาลฯ) กันในเรื่องการประกอบอาชีพ เราจะต้องตีคาว่าธุรกิจ ว่าธุรกิจคือคาถามของการ
ประกอบอาชีพที่ดี ต้องมีรายได้เท่าไหร่ เพราะว่ามันเป็นการยากที่เราไปกาหนด
ขอบเขตคาว่าธุรกิจนี้ในข้อนี้แรกสุดที่ผมเห็นการทางานของเอกชนที่จะเข้ามาทาการ
เก็บขนโดยรับจ้าง ซึ่งคาว่าธุรกิจคือคาว่ารับจ้างแต่กระผมไม่แน่ใจว่าใช้เพดานของ
รายได้เดือนได้เท่าไหร่ ซึ่งถ้ารวมไปถึงผู้ที่มาเก็บขยะไม่น่าจะเป็นธุรกิจจากที่
กระผมได้ตีความใช่หรือไม่ครับ เชิญท่านพูนศักดิ์

นายพูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าข้อ ๒๒ หมายความว่าอย่างไร
(รองประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา เรียนท่านนิติกรครับ
(ประธานสภาฯ)
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ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
(นิติกร) ในส่วนของหมวด ๓ ข้อควรปฏิบัติ ข้อ ๒๒ ผู้ร่างได้ล้อมาจากพรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งกระผมดูแล้ว ในคาว่าธุรกิจต้องเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนการค้า
หรือทะเบียนพาณิชย์ ถ้าเป็นการเก็บเพื่อหารายได้เป็นรายวันไม่น่าจะเป็นธุรกิจครับ
ซึ่งตรงนี้ กระผมได้ล้อมาจาก พรบ.สาธารณสุข โดยไม่ได้คิดมาเองครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ทางนิติกรตั้งประเด็นว่าการทาธุรกิจคือเอกชนถูกต้องหรือไม่ครับ เชิญท่านพูนศักดิ์
(ประธานสภาฯ) ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ผมไม่อาจเปรียบกิจการได้เป็นธุรกิจ แต่โดยการทาธุรกิจทั่วไปคือได้รับผลตอบแทน
(รองประธานสภาฯ) อาจมีการจดทะเบียนก็เป็นไปได้ ภาพรวมในการจดทะเบียนธุรกิจคาว่าธุรกิจ
หมายถึงธุรกิจการขนขยะแล้วนาไปจัดทิ้ง โดยทั่วไปแล้วโดยทั่วไปเป็นหน้าที่ของ
เทศบาล กรณีข้อ ๒๒ อาจเป็นที่อื่นเข้ามาจัดเก็บ แต่ในส่วนข้อ ๒๕ เป็นบุคคลอื่น
เข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะเพื่อนาเอาไปขายน่าจะเป็นคนหละพฤติกรรมครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านพูนศักดิ์ครับ ท่านนิติกรครับจากถ้อยคาของท่านพูนศักดิ์ คือข้อ ๒๒
(ประธานสภาฯ ถือเป็นธุรกิจของเอกชน ส่วนข้อ๒๕ เป็นการคุ้ยเขี่ยขยะ เรียนเชิญท่านอื่นครับ
หมวดที่ ๔ การดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือ
กาจัดสิ่งปฏิกูลตรงนี้เน้นชัดปฏิกูล มิใช่การกาจัดมูลฝอย มีสมาชิกท่านได้สอบถาม
หรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม กระผมขอเข้าสู่หมวดที่ ๕
หน้าที่ ๑๕ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ มี ๒ ข้อ คือ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ข้อ ๔๖ นี้ก็
จะเป็นไปตามพรบ.เทศบาลในมาตราที่ ๖๐ วรรคที่ ๒เทศบัญญัตินั้น จะกาหนดให้
โทษปรับผู้ระเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กาหนดเกินกว่า ๑,๐๐๐ บาท
ครับเรียนเชิญนิติกรครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
(นิติกร) ตาบลแม่สะเรียง ในส่วนของค่าปรับ ในหมวดที่ ๗ บทกาหนดโทษข้อที่ ๕๐
ได้กาหนดไว้ว่าผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ที่มิได้ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท เพราะฉะนั้นใน
กรณีที่ว่าเทศบัญญัตินี้ได้ล้อข้อความหรือข้อความบางอย่างมีส่วนคล้ายกับข้อความ
ในพระราชการบัญญัติการสาธารณสุข ต้องใช้บทกาหนดโทษและค่าปรับตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งตรงนี้ผมได้รับฟังจากทางผู้ร่างพรบ.การ
สาธารณสุข จากการที่กระผมได้ไปอบรมมาและผู้ร่างก็บอกว่าถ้าเราล้อกฎหมาย มา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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จาก พรบ.การสาธารณสุข ก็ต้องใช้บทกาหนดโทษค่าปรับตามพรบการสาธารณสุข
แต่ถ้าส่วนไหนที่ไม่ได้ล้อมาให้มีบทกาหนดโทษหรือค่าปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ตาม
พรบ.เทศบาลพ.ศ.๒๔๗๖ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณนิติกรครับ เรียนเชิญท่านอ่านและชักถามรายละเอียดในหมวดที่ ๕ ครับ
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านสัญญพงษ์ ครับ
นายสัญญพงษ์ สินวีรุทัย เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่าน
(สมาชิกสภาฯ) กระผมสัญญพงษ์ สินวีรุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สืบเนืองจาก
ข้อที่ ๒๕ หมวดที่ ๓เมื่อสักครู่ครับ คือ กระผมก็เพิ่งทราบว่าการคุ้ย เขี่ยขยะมูล
ฝอยในสถานที่รองรับมีความผิด แล้วอาชีพหากเก็บของเก่าหรือคุ้ยเขี่ยขยะจะทราบ
หรือไม่ว่ามีความผิดถ้าไปคุ้ยเขี่ยในเขตเทศบาลหรือส่วนราชการครับ แล้วจะมี
วิธีการป้องปราม แนะนา ให้กับผู้มีอาชีพดังกล่าว เพื่อมิให้กระทาผิดกฎหมาย
ตามพรบ.สาธารณสุขครับเชิญนิติกรครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในส่วนข้อควรปฏิบัติตรง
(นิติกร) ที่ว่าห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท คุ้ย เขี่ย หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยนอก
ที่รองรับสิ่งปฏิกูล ฉะนั้นพรบ.ดังกล่าวจึงจัดทาขึ้นเพื่อต้องการสื่อให้ผู้ที่มาคุ้ย เขี่ย
ทราบว่า เมื่อคุ้ย เขี่ยแล้วให้เก็บหรือเคลียพื้นที่ให้เรียบร้อยหรือเก็บใส่ถุงคืนหากเก็บ
ไม่เรียบร้อยทาให้สุนัขไปคุ้ย เขี่ยต่อจึงทาให้เกิดการไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็น และ
สกปรก ซึ่งตรงนี้เราควรจะมองถึงเจตนาครับ
นายภคเดช วิชาโลกา ขอบคุณนิติกรครับ ท่านสัญญพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับในข้อ ๒๕ และ
(ประธานสภาฯ) ในข้อ ที่ ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ย เขี่ย หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
นอกที่รับรองสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยนั้นหมายความว่าการทาให้ขยะออกมาจากถัง
ขยะ คือการทาให้ไม่เรียบร้อยคือการคุ้ย เขี่ย ถ้าโดยพฤติกรรมที่ไปคุ้ย เขี่ยแล้วยังไม่
ถือว่าผิดนะครับ แต่เมื่อคุ้ย เขี่ย แล้วไม่เก็บก็จะมีความผิดครับ ตามข้อ ๒๔ ครับ
ขอเชิญท่านอื่นครับ ตอนนี้เรามาที่หมวดที่๕ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับครับ ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ส่วนค่าธรรมเนียมจะเกี่ยวข้องกับบัญชีค่าธรรมเนียม เป็น
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล ตามร่างเทศบัญญัติการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีอัตราต่าง ๆ ลาดับที่ ๑ และ ๒ ตรง
นี้ให้ท่านได้พิจารณาดูตามกันด้วยครับ และกระผมขอสอบถามผู้ร่างคือนิติกร ว่าใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่มีการใช้เกณฑ์อันใดในการร่างขึ้นมาแล้วมีหลักเกณฑ์ใดที่
ประกาศใช้เกณฑ์นี้ครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล การจัดทาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา
(นิติกร) ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียม
อื่นๆ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งอัตรา ค่าธรรมเนียมดังกล่าวส่วนใหญ่ที่เราได้กาหนดขึ้น เราจะ
กาหนดตามอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายประกอบด้วย ข้อ ๑ อัตราค่าเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ข้อ ๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลครั้ง
หนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ ๒๕๐ บาท เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ๑๕๐ บาท ส่วน
ในข้อ ๑.๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน
๕๐๐ ลิตร คาว่าลิตรตรงนี้คือกระผมขอเรียนว่า ได้สอบถามทางหมอบุญช่วย นัก
บริหารงานสาธารณสุขว่าถุงขยะสีส้มมีจานวนทั้งหมดกี่ถัง และคุณหมอได้บอกว่ามี
ประมาณ ๔ ถัง ซึ่งก็จะมีทั้งหมด ๘๐ ลิตร เมื่อคานวณได้แบบนี้เราสามารถมา
คานวณเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติของเรา ซึ่งอัตราแรก
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ ๔๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราแรกที่
ได้กาหนด ส่วนวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เรากาหนดขึ้นมาเองโดย
กฎกระทรวงกาหนดว่าถ้าเกิน ๒๐ ลิตรทุกๆ ๒๐ ลิตรให้คิด ๔๐ บาท แต่เราคิดจาก
๒๐ ไป ๔๐ เราคิดแค่ ๖๐ บาท เพราะฉะนั้นคือถ้า ๒๐ ไป ๔๐ ถ้าคิดตาม
กฎกระทรวงก็จะเป็น ๘๐ บาทแต่เราคิดถูกกว่ากฎกระทรวงเพื่อเอื้อต่อประชาชน
ในเขตเทศบาลที่ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป ถ้าวันหนึ่งไม่เกิน
๑ ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือนซึ่งกฎกระทรวงให้จัดเก็บ ๒,๐๐๐ บาทโดยได้กาหนด
ตามกฎกระทรวงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ ส่วนข้ออื่นๆ ก็เป็นไปตามกฎกระทรวง
นายภคเดช วิชชโลกา เป็นตามกฎกระทรวง ที่กระผมได้ซักถามนิติกรเพราะอยากให้ทางสมาชิกสภา
(ประธานสภาฯ) ได้รับทราบ ซึ่งญัตติดังกล่าวเป็นสิ่งที่สาคัญโดยตรงกับพี่น้องประชาชนทางท่าน
จะได้นาไปเรียนยังพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักของเรา เป็นเหตุผลที่เราจะต้องตอบ
ว่าเพราะอะไรเราถึงต้องจัดเก็บในอัตรานี้เราจึงต้องแสดงเป็นเจตนารมณ์ เชิญท่าน
พูนศักดิ์ครับ

ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ถ้าไม่คิดถึงรายได้ของเทศบาล พี่น้องประชาชนมีค่าใช้จ่ายค่าขยะเพิ่มขึ้นจาก
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(รองประธานสภาฯ) ๒๐ บาท เป็น ๔๐ บาท เพิ่มเป็นอัตราเท่าตัว เกรงว่าจะกระทบกับผู้มีรายได้น้อย
แต่กระผมได้ดูตามกฎกระทรวงในอัตราค่าธรรมเนียม ในข้อ ๒ อัตราค่าธรรมเนียม
ท้องถิ่นมีอานาจ ตามมาตราที่ ๒๐(๔) และมาตรา ๖๒ ข้อกาหนดของท้องถิ่นให้
กาหนดได้ไม่เกินค่าอัตราธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ตามอัตราค่าธรรมเนียมใช้
กฎกระทรวงนี้ นั้นหมายความว่าหากเทศบาลเราจะกาหนดขึ้น ๔๐ บาท หากจะ
กาหนดต่ากว่า ๔๐ บาท ก็ต้องมาคิดดูว่า ๔๐ บาท เพียงพอหรือเหมาะสมแล้วหรือ
ยังหากจะปรับลดลงจาก ๔๐ บาทลดลดเหลือ ๓๐ บาท จะมีผลกระทบต่อเทศบาล
อย่างไรในการจัดเก็บรายได้ กระผมได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
ส่วนของแต่ละหลังคาเรือนและแต่ละสถานประกอบการก็ยังมีความแตกต่างกันไป
และกระผมเห็นว่าวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ บาทเดือนไม่เกิน ๔๐ บาท คิดว่ามากเกินไป
จะปรับลดได้ไหมก็จะขอที่ประชุมและฝ่ายบริหารได้พิจารณาครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารหรือผู้ร่างตอบข้อซักถามของท่านพูนศักดิ์ ที่สอบถาม
(ประธานสภาฯ) เรื่องค่าธรรมเนียมว่าจะจัดเก็บให้ต่ากว่า ๔๐ บาทได้หรือไม่ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ขอบคุณในความห่วงใยจากท่าน
(รองนายกฯ) ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ไม่ต่างกับท่าน แต่เราจาเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็น
มาตรฐาน กระผมเข้าใจในเรื่องของความลาบากใจการที่จะขึ้นค่าเก็บขยะ ซึ่งกระผม
เชื่อว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยคิดจะขึ้นค่าจัดเก็บขยะแต่ไม่กล้า ในสมัยนี้ก็เหมือนกัน แต่
ด้วยเหตุผลและความจาเป็น ทั้งนี้เรามีต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดเก็บขยะ เหตุคือ
๑. เทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นบริบทเมือง เราไม่มีที่ทิ้งขยะ เราไม่สามารถแบ่ง
เบาภาระในการจัดเก็บโดยการกาจัดขยะของพี่น้องประชาชนแต่ละบ้านเองได้
หรือท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลสามารถบริหาร
จัดการในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงของเราเองได้ เพราะเราไม่มีพื้นที่บริหาร
จัดการขยะ
๒. ณ เวลานี้การจัดเก็บขยะที่ผ่านมาเราได้ค่าธรรมเนียมตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ ก็นาน
พอสมควร ประกอบกับทั้งในปัจจุบันเงินค่าจ้างได้สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ
และท่านอย่าลืมนะครับว่า การจัดเก็บขยะคนที่จัดเก็บขยะต้องเป็นบุคคลที่
พิเศษ ซึ่งเป็นอาชีพๆหนึ่งที่พิเศษ ไม่ใช่ว่าใครจะมาทาได้ที่สาคัญที่สุดกระผมก็
ห่วงใยพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่าท่านสมาชิกสภาหรอกครับ แต่ถามว่าท่านไม่
เพิ่มค่าแรงพนักงาน ถ้ารัฐไม่บังคับให้จ่ายเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ถ้ารัฐไม่เพิ่ม
ค่าแรงขั้นต่า ค่าจ้างแรงงาน ถ้ารัฐไม่เพิ่มค่าสินค้า ก็คงเป็นค่าธรรมเนียมปี
พ.ศ.๒๕๔๓ แต่ในวันนี้ถ้าเราไม่ดาเนินการเริ่มก็จะมีที่เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
และอีกไม่กี่แห่งที่ยังเก็บค่าขยะ ๒๐ บาทเท่านั้น ที่อื่นเก็บ ๔๐ บาทหมดแล้ว
ถ้าวันนี้พื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงหรือพื้นที่ข้างเคียงผมคิดว่าการเก็บ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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๔๐ บาทแพงไป แต่ถ้าเรามองพื้นที่ของเราแล้วยากต่อการบริหารจัดการซึ่ง
ตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องช่วยตัวเองให้ได้มากถึงมากที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นค่าตอบแทน เงินเดือน พนักงาน ข้าราชการ เงินอุดหนุนพี่น้อง
ประชาชนต่างๆ พิจารณาจากรายได้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเราเพิ่ม
อัตราค่าบริการขึ้นมา ๒๐ บาท เราก็ไม่ได้แปลว่าไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ
ถามว่าเพิ่มมาอีก ๒๐ บาท ไหวไหม บริหารจัดการได้ไหม คุ้มทุนไหม ขอตอบว่า
ยังไงก็ขาดทุนเหมือนเดิมและไม่เพียงพอ เราก็ใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เหมือนเดิม แต่สิ่งที่กระผมอยากนาเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อทาความเข้าใจ
กับพี่น้องประชาชนก็คือว่าคนเราทุกวันนี้เราต้องมีสิทธิและหน้าที่ หน้าที่ที่
สาคัญของเราก็มีสิทธิที่สาคัญของเราก็มี แต่ต้องใช้คาว่าสิทธิและหน้าที่ ท่านทิ้ง
ขยะโดยองค์กรเป็นคนจัดเก็บ คนที่จัดเก็บลาบาก กระผมเข้าใจนะครับว่ามัน
ยากมากแต่การที่จะปรับลดกับการที่จะปรับเพิ่ม ถามว่าวันนี้เกณฑ์ที่เรานามาใช้
เหมือนเกณฑ์ปกติทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใช้กันในพื้นที่เศรษฐกิจ
ณ เวลานี้ถ้าเรายังไม่ปรับขึ้นเชื่อไหมครับว่าต้นปีหน้าจะมีตัวอื่นเข้ามาอีกเยอะ
ครับ เช่น การยกเลิกภาษีบารุงท้องที่ต่อไปก็จะไม่มี ต่อไปนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานค่อนข้างจะยากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทา
ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงเหตุผลที่เราต้องขึ้นค่าจัดเก็บขยะและเป็น
เรื่องที่สาคัญ ถามว่า ณ เวลานี้ถ้าทุกท่านไม่ช่วยกัน ไม่ทาความเข้าใจกับพี่น้อง
ประชาชนถึงหลักการและเหตุผลในการขึ้นราคาการจัดเก็บ ท่านอย่าลืมนะว่า
สมาชิกสภาท่านได้อนุมัติเงิน ๓ ล้านบาทเพื่อสร้างเตาเผา ท่านนาเงินจากไหน
ครับ จากภาษีของประชาชนโดยท่านยกมือเห็นชอบทั้งหมด ๑๒ ท่าน เพราะ
ท่านห่วงใยเทศบาลตาบลแม่สะเรียง แต่วันนี้เราต้องนึกถึงความต้องการ
ถ้าเราทาให้สิ่งที่มันถูกต้องกระผมว่าเรามีคาตอบได้ การจัดเก็บขยะของเราท่าน
ก็ทราบถึงบริบทการจัดเก็บขยะอยู่ว่าเทศบาลตาบลแม่สะเรียงต้องดาเนินการใน
ส่วนไหนบ้าง กระเชื่อว่ากาลังของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็คงจะมีผลกระทบ
บ้างแต่ก็ไม่มากเงินจานวน ๔๐ บาท กระผมเข้าใจครับว่าอาจจะเยอะสาหรับ
บางคน ถึงแม้มีบางคนจะมีกาลังทรัพย์พอแต่ถามว่าใครอยากเสียบ้างก็ไม่อยาก
เสียสักคนครับ แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันในการเป็นพลเมืองที่ดี การรู้ถึงสิทธิและ
หน้าที่ อยากเรียนสมาชิกสภาทุกท่านว่าท่านจะเลือกทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือทาใน
สิ่งที่ถูกใจครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ครับ และขอเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารว่าในส่วนของ
(รองประธานสภาฯ) ตลาดสดปัจจุบันเก็บอัตราเท่าไหร่ครับ
นายยุทธนา คามงคล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงทุกท่านครับ
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมตลาดสด ณ ปัจจุบันเราเก็บเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ปริมาณขยะต่อวันประมาณเท่าไหร่ครับ
(รองประธานสภาฯ)
นายยุทธนา คามงคล ปริมาณขยะที่จัดเก็บประมาณ ๑ ตัน/วัน
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ขอบคุณผู้อานวยการกองสาธารณสุขครับ
(รองประธานสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ถือว่าท่านได้รับทราบที่ได้มีการอภิปรายและเพื่อพิจารณาการจัดทาร่างข้อบัญญัติ
(ประธานสภาฯ) ดังกล่าว ก่อนจะสู่มติขอความเห็นชอบจากร่างเทศบัญญัติดังกล่าวจากสภาเทศบาล
มีสมาชิกท่านได้สอบถามโดยรวมทุกข้อที่กล่าวมาหรือไม่ เรียนเชิญท่านรองชัยพันธ์
ครับ
นายชันพันธ์ ภักดิ์ปาน ตามร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต้องขอนาเรียนชี้แจงที่ประชุมว่าเงื่อนไขที่และรายเอียด
(ประธานสภาฯ) ต่างๆของร่างเทศบัญญัติได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในการดาเนินการและอ้างถึง
พรบ.สาธารณสุขเป็นหลัก ในส่วนของพรบ.สาธารณสุขเป็นหลัก ที่มีการถกเถียงกัน
ในข้อควรปฏิบัติ ในหมวด ๓ ข้อที่ ๒๒ ถึงข้อ๒๗ ว่าอานาจหน้าที่มีหรือไม่กระผม
ได้มาดูพรบ.สาธารณสุข ปี ๒๕๓๕ ในหมวดที่ ๓ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในมาตราที่ ๑๘ ได้กาหนดไว้ชัดเจนว่าการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในส่วน
ราชการท้องถิ่นใดให้เป็นอานาจราชการของท้องถิ่นนั้น ตรงนี้แหล่ที่ผมจะพูดถึง
และรวมถึงการที่เราได้ปรึกษาหารือกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของการกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนข้อนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นขอให้ระบุเพิ่มเติมในมาตรา
ที่ ๑๘ ของ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ลงในหมวดทั่วไปหมวดที่ ๑ ด้วยเพราะ
ท่านไม่มีอานาจจะอ้างกฎหมายข้อใดมาปฏิบัติผมก็เลยอยากให้ที่ประชุมสภา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นควรไหมที่จะเอามาตราที่ ๑๘ พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ให้อานาจชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้คาว่าการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยในส่วนราชการท้องถิ่นใดให้เป็นอานาจราชการของท้องถิ่นนั้น ใน
กรณีที่มีเหตุอันสมคนควร
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลได้ดาเนินการตามภายใต้การควบคุมดูแล
ของท้องถิ่นหรืออนุญาตบุคคลใดเป็นผู้ดาเนินการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาม
มาตราที่ ๑๙ ก็ขอตามข้อที่ ๒ คือถ้าเรายกมาตรา ๑๘ ตรงนี้เข้ามาอยู่ในหมวดทั่วไป
ด้วย จะให้มีอานาจที่ชัดเจนขึ้นเพราะในหมวดที่ ๑ หมวดทั่วไป ข้อ ๖ ขึ้นมาเมื่อเจ้า
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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พนักงานท้องถิ่นอาจประกาศกาหนดเลย คงไม่มีอานาจหน้าที่ที่อ้างถึง พรบ.ตัวไหน
ต้องอ้างถึง พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ตัวนี้เข้ามาด้วยซึ่งจะได้ชัดเจนว่าที่เราทานี้
เพราะว่าพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้อานาจเราไว้ถึงจะทาได้คือผมเข้าใจนะ
ครับว่าในพรบ.สาธารณสุขในมือท่านไม่มี มีอยู่ในมือนิติกรก็ต้องขออนุญาตท่าน
ประธานสภาผ่านยังสมาชิกสภาขอเห็นควรให้ระบุอานาจหน้าที่ พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้อานาจปฏิบัติของท้องถิ่น เพื่อเราเป็นแนวทางปฏิบัติเราดาเนินการ
ได้ตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๘ ขอบคุณครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ครับอีกสักครู่จะมีการยกร่างดังกล่าวอยากให้รองนายกเทศมนตรีและนิติกรคงไว้
(ประธานสภาฯ) ซึ่งเพื่อการเพิ่มข้อดังกล่าวครับ ซึ่งตามที่ท่านรองได้กล่าวถึง พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๓ มาตราที่ ๑๘ เกี่ยวข้องกับ ๑๙ เรื่อง ที่ให้อานาจของท้องถิ่น
จะจัดการด้วยตนเองก็ได้จะมอบให้ส่วนบุคคลก็ได้ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวเราสามารถใช้
อ้างอิงได้ในร่างเทศบัญญัติที่เราจะทาครับ ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ครับ มีท่าน
สมาชิกสภาท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ
เพิ่มเติม กระผมขอเช็คองค์ประชุม ณ ปัจจุบันนี้
นายพัฒนพงศ์ สนิทการ ตามระเบียบองค์ประชุมเกินครึ่งสามารถเป็นองค์ประชุมได้ครับ
(เลขานุการสภาฯ)
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ ในเมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายต่อ ขอเข้าสู่วาระ
(ประธานสภาฯ) ในการรับหลักการ ท่านใดเห็นชอบในการรับหลักการเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ หากเห็นชอบ
ในหลักการโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ลา ๑ เสียง (ท่านสุรพงษ์ ดุมคา)
นายภคเดช วิชชโลกา ลาดับต่อไปเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการแปรครับ ซึ่งเพื่อความรวดเร็วและ
(ประธานสภาฯ) ได้มีข้อกาหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เห็นชอบที่พิจารณาอย่างรวดเร็ว โดยที่ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น แต่การพิจารณาในครั้งนี้ไม่ได้แปร
ญัตติเกี่ยวกับงบประมาณทางผู้บริหารจะเสนอให้มีการแปรรวดเดียวก็ได้หรือท่าน
สมาชิกสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจะเสนอก็ได้ครับ เชิญท่านรองชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยเทศบัญญัติต่างๆ(รอง
นายกฯ) นั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการเงินจึงเสนอต่อสภาได้สามวาระรวดครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านชัยพันธ์ครับ ตามข้อ ๔๕ วรรคสอง ผู้บริหารสามารถร้องขอให้
(ประธานสภาฯ) มีการประชุมรวดเดียวได้ครับ เข้าสู่วาระการแปรญัตตินะครับในข้อนี้ มีท่านสมาชิก
สภาที่ได้อภิปรายในช่วงเช้าท่านใดจะสงวนคาแปรญัตติครับ เพื่อใช้โอกาส
ช่วงนี้สงวนคาแปรญัตติครับ โดยเรียงลาดับหน้าและข้อเพื่อความเรียบร้อยครับ ใน
หน้าที่ ๑ สาหรับกระผมขอเสนอคาแปรญัตติในส่วนของแก้ไขคาในการประกาศ
จากคาที่ว่าโดยการแนะนายินยอมของสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ในข้อนี้กระผม
ขอเสนอคาแปรญัตติให้เปลี่ยนแปลงคาว่ายินยอมเป็นคาว่าเห็นชอบเรียนเชิญท่าน
อื่นครับ หน้าที่ ๒ มีหรือไม่ครับ เชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ กระผมขอสงวน(รอง
ประธานสภาฯ) คาแปรญัตติในส่วนของคาว่าเทศบัญญัติตาบลแม่สะเรียงทั้งหมดที่ปรากฏในร่าง
เทศบัญญัติฉบับนี้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านพูนศักดิ์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาว่าเทศบัญญัติตาบลแม่สะเรียงทั้งหมดที่ปรากฏ
(ประธานสภาฯ) ร่างเทศบัญญัติในฉบับนี้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
และลาดับต่อไปเชิญครับ กระผมจะเรียงเป็นหน้า หน้าที่ ๒ เชิญท่านชัยพันธ์ครับ
หน้าที่ ๓ ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน หน้าที่ ๓ หมวดที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๖ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร
(รองนายกฯ) อาจประกาศกาหนด กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของอานาจหน้าที่
เนื่องจากในหมวดทั่วไปต้องเพิ่มอานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ด้วย เทศบาลจะมี
อานาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ต้องมีอานาจตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ด้วย กระผมเห็นควรให้กาหนดข้อความเพิ่มเติมใน ข้อ ๖
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ที่มีอยู่ในหมวดที่ ๑ บททั่วไปจะกลายเป็นข้อ ๗ ส่วนข้อที่ ๖ จะเพิ่มเป็นข้อ ๖ ใหม่
เป็นว่าการเก็บขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงให้
เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงนี้คือวรรคแรก วรรคที่สอง ในกรณีที่
มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบลแม่สะเรียงอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงหรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใด เป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตาม
ข้อ ๒๒ ก็ได้ เพราะข้อ ๒๒ มีข้อความว่าเว้นแต่ได้รับอนุญาต
นายภคเดช วิชชโลกา ขอบคุณท่านรองชัยพันธ์ ครับ ซึ่งได้เสนอเป็นลาดับที่ ๓ ครับ แก้ไขจากเดิมข้อที่ ๖
(ประธานสภาฯ) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร อาจประกาศกาหนด แก้ไขจากเดิมให้กลายเป็น
ข้อ ๗ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖ โดยมีวรรคที่ ๑ ว่าการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง วรรคสองในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาจ
มอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามข้อ ๒๒ ก็ได้ เป็นข้อความที่ท่านชัยพันธ์เพิ่มเติม
ครับ และในข้อต่อไป หน้าที่ ๓ มีท่านผู้ประสงค์สงวนคาแปรหรือไม่ครับ หน้าที่ ๔
ครับ หน้าที่ ๕ ครับเชิญท่านชัยพันธ์ครับ
นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน จากข้อ ๑๑ เดิมต้องเป็นข้อ ๑๒ ขอแก้ไขเพิ่มเติมในปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้
(รองนายกฯ) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๗
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็นที่ได้รับการแต่งตั้งครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ในลาดับที่ ๔ หน้าที่ ๕ ข้อ ๑๑ เดิมแก้ไข เป็นข้อ ๑๒ แก้ไขจากคาพูดเดิม
(ประธานสภาฯ) เปลี่ยนเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๗ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ถูกต้องใช่ไหมครับท่านชัยพันธ์ครับ ต่อไปหน้าที่ ๖
หน้าที่ ๗ หน้าที่ ๘ หน้าที่ ๙ หน้าที่ ๑๐ หน้าที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๓
หน้าที่ ๑๔ หน้าที่ ๑๕ หน้าที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๗ และหน้าที่ ๑๘ ครับ เชิญท่านนิติ
กรครับ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล กระผมขอแก้ไขข้อ ๕๙ จากข้อความ บรรดา ประกาศ กฎ ของเจ้าพนักงาน
(นิติกร) ท้องถิ่น ตัดคาว่ากฎออก โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น บรรดาระเบียบ ประกาศหรือ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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คาสั่งอื่นใดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอานาจตามเทศบัญญัติ
ที่ถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความ
ในเทศบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามเทศบัญญัติฉบับนี้
นายภคเดช วิชชโลกา ในลาดับที่ ๕ ขัอที่ ๕๙ จากเดิมข้อความว่า บรรดา ประกาศ กฎ ของ
(ประธานสภาฯ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่น
ใด ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นละจนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่ออกตามเทศบัญญัติฉบับนี้ ข้อความที่เหลือตามเดิมครับมีท่านใด
ประสงค์จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ และกระผมขอให้ในที่ประชุมแห่งนี้ตรวจสอบ
เอกสารแบบต่างๆที่แนบท้าย ทั้งแบบบันทึกข้อความ (แบบ มร. ๑) หนังสือแจ้ง
ขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ มร.๒) หนังสือขอให้แก้ไข
ความไม่ถูกต้อง (แบบ มส.๓) หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุง (แบบ มร.๓)
หนังสือแจ้งเหตุ (แบบ มร.๔) หนังสือแจ้งการประกอบกิจการ (แบบมร.๕) แบบคา
ขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต (แบบ ปก./มฝ.๑) ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาต ส่วนของเจ้าหน้าที่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบปก./มฝ.๒)
รายการต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม (ด้านหลัง) หนังสือคาสั่งไม่อนุญาตให้
ประกอบกิจการ (แบบ คส.๕/๑) หนังสือคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ (แบบ คส.๕/๒) ขอให้ตรวจสอบ
ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล เรียนท่านประธานสภา แบบดังกล่าวได้ล้อมาจากคาแนะนาของกระทรวง
(นิติกร) สาธารณสุขฉบับที่ ๔ /๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตและ
หนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
นายภคเดช วิชชโลกา กราบขอพระคุณครับ กระผมขอท่านพูนศักดิ์ได้ตรวจดูความสมบูรณ์ของเอกสาร
(ประธานสภาฯ) ด้วยครับ และหลังจากท่านพูนศักดิ์ได้ดาเนินการตรวจเอกสารและแบบเอกสาร
จึงขอทบทวนและให้สมาชิกสภาดูไปพร้อมกันในส่วนการแปรญัตตินะครับ
เพื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อความจานวนทั้งหมด ๕ ข้อความ ประกอบด้วย
ลาดับที่ ๑ หน้าที่ ๑ แก้ไขจากคาว่า ยินยอม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เห็นชอบ
ลาดับที่ ๒ ไม่มีเลขหน้า ไม่มีเลขข้อ แก้ไขจากคาในเอกสาร เทศบัญญัติตาบล
แม่สะเรียง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ทุกคาที่
มีในร่างดังกล่าวนี้
ลาดับที่ ๓ หน้าที่ ๓ ข้อที่ ๖ แก้ไขข้อความจาก ข้อที่ ๗ มีข้อความว่า การเก็บขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ให้เป็นอานาจหน้าที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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ของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง วรรคสองในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบล
แม่สะเรียง อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดาเนินกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล ตามข้อ ๒๒ ก็ได้
ลาดับที่ ๔ หน้าที่ ๕ ข้อที่ ๑๑ เดิม แก้ไขเป็นข้อ ๑๒ แก้ไขจากข้อความเดิม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๗ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๗ เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวล กฎหมายอาญา
ลาดับที่ ๕ หน้าที่ ๑๘ ข้อ ๕๙ กลายเป็นข้อที่ ๖๐ จากเดิมข้อความว่า บรรดา
ประกาศ กฎของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอานาจตามเทศบัญญัติ ที่
ถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความใน
เทศบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ กฎหรือคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่ออกตามเทศบัญญัติฉบับนี้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น บรรดาระเบียบ
ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามเทศบัญญัติ ที่ถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับความในเทศบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มี ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามเทศบัญญัติฉบับนี้ และบัดนี้ก็เข้าสู่การ
อภิปรายการแปร โดยจะเข้าสู่การรับหลักการแปรร่างเทศบัญญัติดังกล่าวครับ และ
ผมอภิปรายการแปร เรียนเชิญท่านพูนศักดิ์ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น ในส่วนของกระผมที่ว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในข้อที่ ๑๒
(รองประธานสภาฯ) ที่แก้ไขใหม่นั้น มีข้อความหนึ่งว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งถ้าดูตามพรบ.ของเทศบาล ได้ระบุว่าการปฏิบัติงานให้นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในเมื่อข้อที่ ๑๒ บอกว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา จึงขอเพิ่มเติมคาจากัดความ
อันมีคานิยามว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า
ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ภายในเขตอานาจของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ซึ่งจะชัดเจนและ
ป้องกันตัวผู้บริหารในการปราบปรามได้ครับ สรุปคือเพิ่มคานิยามคาว่าผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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นายภคเดช วิชชโลกา ในข้อนี้แล้วเป็นลาดับที่ ๖ ของการแปรญัตติข้อที่ ๑๑ เดิมแก้ไขเป็นข้อ ๑๒ ใหม่
(ประธานสภาฯ) ใช่หรือไม่ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น หน้าที่ ๒ ข้อ ๔ เพิ่มคานิยามว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(รองประธานสภาฯ)
ครับ
นายภคเดช วิชชโลกา ในลาดับที่ ๖ หน้าที่ ๒ ข้อ ๔ จากเดิม เพิ่มเติมคานิยามผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(ประธานสภาฯ) จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น หมายความว่าข้าราชการ หรือ พนักงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียงที่ได้รับการ
(รองประธานสภาฯ) แต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียงครับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ภายในเขตอานาจของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
นายภคเดช วิชชโลกา ท่านพูนศักดิ์ได้เพิ่มเติมในลาดับที่ ๖ หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๔ ขอเพิ่มเติมคานิยามคาว่า
(ประธานสภาฯ) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า ข้าราชการ หรือ
พนักงานของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี
ตาบลแม่สะเรียง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕
ภายในเขตอานาจของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีจะใช้การลงมติ ขอสอบถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๕๗ ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง (มติเอกฉันท์)
ลา

๒ เสียง (นายสุรพงษ์ ดุมคา และ นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ)

นายภคเดช วิชชโลกา ในการแปรบัญญัติดังกล่าว มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ลาช่วงบ่าย ๒ ท่าน ครับ
(ประธานสภาฯ) ขอพระคุณทุกท่านครับ และฝากความห่วงใยให้กับคณะผู้บริหารในเรื่องของการตรา
เทศบัญญัติดังกล่าวเพื่อนาแจ้งให้กับประชาชน และท่านคงจะนาเสนอเทศบัญญัติ
ดังกล่าวประกาศให้กับประชาชนให้เข้าใจไปพร้อมๆกัน เนื่องจากมีลาบากหลายๆ
อย่างที่ต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนต้องให้ตรงกันและชัดเจนครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. 255๗
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วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
นายภคเดช วิชชโลกา ก่อนปิดการประชุมขอขอบคุณทุกท่านได้ดาเนินการประชุมในครั้งนี้สาเร็จด้วยดี
(ประธานสภาฯ) และกระผมขอสอบถามในสภาแห่งนี้ว่าการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อไหร่
ครับ ซึ่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ได้กาหนดสมัยประชุม ครั้งที่ ๔
จากเดือนพฤศจิกายน มาเป็นเดือนตุลาคม ซึ่งท่านมนตรี บารุงกิจ เป็นผู้เสนอ
กระผมจึงอยากสอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ว่ากาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะดาเนินการเมื่อไหร่ครับ
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ ดีมั่น กระผมขอเสนอ กาหนดการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
(รองประธานสภาฯ) พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันพุธ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงครับ
นายภคเดช วิชชโลกา มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ท่านพูนศักดิ์ เสนอ
(ประธานสภาฯ) กาหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธ ที่ ๑๕ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง โดยการ
แต่งกายให้แต่งกายชุดสีกากี และบัดนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๔ ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมนายภคเดช วิชชโลกา
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บัดนี้ครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายพัฒนพงษ์ สนิทการ)
ผู้บันทึกการประชุม
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(นายภคเดช วิชชโลกา)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
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