
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่   2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 
วันจันทร์  ที่  21  กันยายน  2563   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
 

ผู้ที่มาประชุม 

1.  นายนิติ  นิเดหะ         ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน        รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายอ าพล  พรหมบรรจง        สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นางสีย๊ะ  สีทองชื่น         สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายพันธ์ทิพย์  มาลายา        สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายอับดุลยาบาอี  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาล      
7.  นายมะยูฮัน   เจะเลาะ        เลขานุการสภาเทศบาล  

 ผู้ที่ลาประชุม  

1.  นางสาวยารียะ  สารีกามา  สมาชิกสภาเทศบาล        

ผู้ที่ขาดประชุม 
               -ไม่มี-  
      ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสมปอง  มั่นคง   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
2.  นายอนันต์  ดือเระ   รองปลัดเทศบาล 
3.  นายนิรัตน์  ปุ๋ยชุมผล       ผู้อ านวยการกองช่าง 
4.  นางอิลมี  มู่เก็ม   นักวิชาการศึกษาแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5.  นางแวนะ  ลาเด็ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
6.  นางปราณี เจริญสุข         ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นางมณฑา ด ามณี         ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ      
8.  นายอดุล อิศมาอีล         ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   
        
 
 

/เริ่มประชุม....     
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เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 

นายมะยูฮัน  เจะเลาะ         เรียนท่านประธานสภา  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่   
เลขานุการสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ตามท่ีได้มีหนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันนี้  
เวลา  10.00  น. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิก ลา  1  คนขาด  -  คน  ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 6 คน  ครบองค์ประชุม 
จึงได้กดกริ่งเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 25 ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาต่อไปครับ 

นายนิติ  นิเดหะ   เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
 ท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 

2563   ต่อไปผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้   ดังนี้       
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  ที่คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พิจารณาแล้ว
เสร็จ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

   ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   ที่เสนอใหม่  
 (1)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ และขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อ
โต๊ะและเก้าอ้ี นักเรียนให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๓ และเทศบาล ๖  (กอง
การศึกษา) 
  (2)   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ และ ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  (กองคลัง) 
 

(3) ญัตติ.... 
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 (3)   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้น
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โครงการจ้างออกแบบแปลนอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองตะลุบัน (กองช่าง) 
 (4)   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2563 (กองสาธารณสุขฯ) 
 (5)   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563       
(กองสาธารณสุขฯ) 
 (6)   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2563     

        (กองสาธารณสุขฯ) 
   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ 

และต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม   

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
จากการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน  พ.ศ. 2563 สภาได้

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติได้
ภายในวันที่ 8-10 กันยายน  2563  ตั้งแตเ่วลา 08.00-16.30 น. และในวันนี้
จะประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาเสร็จแล้วขอ
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้อ่านรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดิฉันขออ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ   ดังนี้ 

 
รายงาน.... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                    วันที่  12  กันยายน  2563  เวลา  09.30  น. 
                                      ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

 

    ผู้ที่มาประชุม 
1.  นางสีย๊ะ สีทองชื่น          ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2.  นายอับดุลยาบาอี  สาแม         คณะกรรมการแปรญัตติ  
3.  นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน         เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

         ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายสมปอง  มั่นคง                      ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
                                                  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
2.  นายมะยูฮัน    เจะเลาะ         เลขานุการสภา  
เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไว้
พิจารณาและได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติภายในวันที่ 8-9 
กันยายน2563  ตั้งแตเ่วลา 08.00 น-16.30 น. ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาล ในสมัยประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 
กันยายน  2563 นั้น  

เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอค าแปร
ญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แล้วไม่มีการแก้ไข ยืนยันตามร่างเดิม โดย
ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  และไม่มีการสงวนค าแปร
ญัตติแต่อย่างใด และให้ส่งร่างพร้อมบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.  ขอบคุณค่ะ  

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น ประธานคณะกรรมการ      
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ ซึ่งใน วาระที่  2  นี้ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติ  และ

คณะกรรมการแปรญัตติยืนยันตามร่างงบประมาณเดิม มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี 

ต่อไป... 
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    ต่ อ ไป ขอ เ ข้ า สู่ ก า ร พิ จ า รณา ใน ว า ร ะที่   3  ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  การพิจารณาเทศบัญญัติใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2564 กรุณายกมือขึ้น 

สมาชิกเห็นชอบ  5   เสียง 
สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  พ.ศ. 2564  กรุณายกมือขึ้น 
สมาชิกไมเ่ห็นชอบ   -    เสียง 
งดออกเสียง  1   เสียง 
สรุปว่าสภาแห่งนี้ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 จ านวน  5  เสียงและจะได้เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามเห็นชอบต่อไป 

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 (1)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ และขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อ
โต๊ะและเก้าอ้ี นักเรียนให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 และเทศบาล 6  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2564 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี นักเรียนให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 และเทศบาล 6 
เป็นเงิน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน 
ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ จ านวน 50 ชุดเป็นเงิน 75,000บาท 

และโรงเรียน.... 
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และโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด จ านวน 50 ชุด เป็นเงิน  75,000  
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท เนื่องจากโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียนมี
ความช ารุดไม่สามารถใช้งานได้และจัดซื้อตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2558  จึงท าให้มี
ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในสังกัด
เทศบาล แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

รายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี
นักเรียน  จ านวน 100  ชุด เป็นเงิน 150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียนให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ และ 
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด  (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด)  
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีราคามีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) หน้า 
232 ล าดับ 37  

โดยโอนลดจาก  
     แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  2,255,040     
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,545,609 บาท  งบประมาณคงเหลือ  709,431  บาท  
โอนลดครั้งนี้   150,000  บาท  

ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 59  ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่ 

มีความจ าเป็น.... 
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มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1  ปี ขอบคุณ
ครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะ

ขอมติที่ประชุม 
นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
รองประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมนายสุจินต์  โอชาอัมพวัน  รองประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบันส าหรับ
ในการจัดซ้ือชุดเก้าอ้ีนี้มีความจ าเป็นก็เห็นด้วย แต่ผมของฝากหน่อยในเรื่อง
การซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ คุณสีย๊ะ สีทองชื่นก็ได้พูดมาหลายครั้งว่าเรื่องของ
รายละเอียดขอให้ทุกกองครับว่า เขียนรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ซื้อรถ
เครื่องไม่เกิน 110 ซีซี ประมาณนี้ ค าว่าไม่เกินอาจจะถูกตามระบบแต่ว่า 
คนเราทั่วไปเข้าใจอะไรยากถูกไม่ครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดต้องเขียนให้
ชัดเจน อันนี้ถือว่าทางสภาฝากก็แล้วกันครับ เพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียด
สภาชุดนี้ขอฝากเวลาตั้งงบประมาณซื้อของตรงตามรายละเอียดที่ก าหนด 
โดยไม่มีปัญหา  สภาชุดนี้ก็คงไม่มีปัญหาครับในเรื่องของการอนุมัติ ในเรื่อง
ของการซื้อครุภัณฑ์ ขอบคุณครับท่านประธาน                      

นายนิติ  นิเดหะ  ขอขอบคุณท่านสุจินต์ โอชาอัมพวัน ที่ได้อภิปรายและชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่

ประชุม 
  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และ
ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี 
นักเรียนให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 และเทศบาล 6 เป็นเงิน 150,000 บาท
กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  5   เสียง 
  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และ
ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี 
นักเรียนให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 และเทศบาล 6 เป็นเงิน 150,000 บาท 
กรุณายกมือขึ้น 

  ไม่อนุมัติ..... 
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  ไม่อนุมัติ    -    เสียง 
  งดออกเสียง  1    เสียง 
  สรุปสมาชิกอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และ
ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี 
นักเรียนให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 และเทศบาล 6 เป็นเงิน 150,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง  5   เสียง 
 ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3(2) 
 (2)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ และ ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  (กองคลัง) ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และ ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2564 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (กองคลัง)
จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 41,600  บาท 

ด้วย กองคลัง มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  
จ านวน 2 ชุด เพ่ือทดแทนของเก่าที่ช ารุด ซึ่งได้จัดซื้อเมื่อปี 2547 และ ปี 
2549 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลังและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
2563 ไว้ ดังนั้นจึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้ 

     รายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL in one ส าหรับ
ส านักงาน เป็นเงิน 34,000  บาท จ านวน 2 ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐานมีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  

หน่วยประมวล..... 
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หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือ
ดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1
หน่วย มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดง
ภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920X1080) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 7,600 บาท  

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 
หน้าที่ 26 ล าดับที่ 2 

โดยโอนลดจาก งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,169,980 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,097,782 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 1,072,198 บาท โดยโอนลดครั้งนี้ 41,600 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,030,598 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 
2543  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอบคุณครับ 
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นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะ

ขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และ 
ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (กองคลัง) จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 41,600  
บาท  กรุณายกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  5    เสียง 
  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และ 
ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (กองคลัง) จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 41,600  
บาท กรุณายกมือขึ้น 

   

  ไม่อนุมัติ    -     เสียง 
  งดออกเสียง  1   เสียง 
 สรุปสมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และ ขออนุมัติกันเงิน
ต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (กองคลัง)จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 41,600  บาท 
ด้วยคะแนนเสียง   5   เสียง 
 ต่อไปขอเข้าสูระเบียบวาระท่ี 4(3) 
 (3)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้น
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โครงการจ้างออกแบบแปลนอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองตะลุบัน โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
ตะลุบัน (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

ต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โครงการจ้างออกแบบแปลนอาคาร 
ส านักงาน.... 
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ส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองตะลุบัน จ านวนเงิน 500,000  บาท 

ตามท่ีเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563  เพ่ือใช้จ่ายค่าจ้างออกแบบแปลนอาคารส านักงานเทศบาล
เมืองตะลุบัน ที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
เป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตามปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (ตาม
โครงสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายทันใน
ปีงบประมาณ 2563 และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561หมวด5ข้อ 59 ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอบคุณ

ครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญคุณสีย๊ะ   

สีทองชื่น ครับ 
นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก

ท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คืออยากจะ
เรียนถามว่าในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมารายการนี้มีการด าเนินการอะไรบ้างหรือยัง
ค่ะเพราะดูแล้วยังไม่ได้บอกเหตุผลในการขอกันเงินค่ะ ว่าท าไมถึงจะต้องกัน
เพราะถ้าเราด าเนินการไปแล้วก็ท าสัญญาได้เลยไม่ต้องขออนุมัติสภา ขอ
ทราบขั้นตอนในการด าเนินการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
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นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ขอขอบคุณครับ ส าหรับในการจ้าง 

ออกแบบ ถามว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นแบบไหนอย่าง ไร ท าไมไม่
ด าเนินการไปรอบแรก การจ้างออกแบบที่ด าเนินการอยู่เป็นแบบนี้ครับ ก่อน
นั้นประมาณ 2 เดือน เราเรียกทีมงานทั้ งหมดมาพูดคุย มาก าหนด
รายละเอียด ว่าสิ่งที่ เราจะสร้างใหม่ขนาดประมาณเท่าไหร่โดยใช้ฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่ใช้ฐานจ านวนคนจ านวนประชากร และความเติบโตของ
เมอืงที่จะโตต่อไปในอนาคตว่าอีก 20- 50 ปีข้างหน้าประชากรของเราจะเพ่ิม
เท่าไหร่ถ้าเราสร้างส านักงานจะออกแบบขนาดพ้ืนที่เท่าไหร่ให้สอดคล้องกับ
ความเติบโตของเมือง ซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วครับว่าก็จะเป็นอาคาร
ประมาณ 3 ชั้น ซึ่งตอนนี้ก็ได้ประสานทางผู้ที่จะรับจ้างแล้ว แต่ต้องใช้เวลา
นิดหนึ่งก็เลยมองว่าเราเก็บงบประมาณไปก่อน แล้วก็ใช้เวลานิดหนึ่งก็ไม่
ถึงกับให้เทศบาลเสียหาย ก็เลยมาท าในวันนี้ ที่นี้ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของ
การท ารูปร่างอยู่ก็เลยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน อันนี้ก็อยากจะน าเรียนให้ท่าน
สมาชิกได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะ

ขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564 โครงการจ้างออกแบบแปลนอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน 
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน จ านวนเงิน 
500,000  บาท กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติ    5   เสียง 
 สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

โครงการจ้างออกแบบแปลนอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน โครงการ
ก่อสร้างต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน จ านวนเงิน 500,000  
บาท กรุณายกมือขึ้น 

   

  ไม่อนุมัติ    -     เสียง 
  งดออกเสียง  1    เสียง 
 

สรุปสมาชิก..... 
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  สรุปสมาชิกอนุมัติให้ให้กันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 โครงการจ้างออกแบบแปลนอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน 
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน จ านวนเงิน 
500,000  บาท ด้วยคะแนนเสียง   5   เสียง 

ต่อไปขอเข้าสูระเบียบวาระท่ี 4(4) 
 (4)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2563 (กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่
จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2541 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน 
ซึ่งการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะในการ
ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือออกหนังสือรับรอง การแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับ
กระทรวงสาธารณะสุขได้มีการออกระเบียบ ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ดังนั้นเพ่ือให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 
ตลอดจนเพ่ือให้บังคับกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เทศบาลเมืองตะลุบันจึงได้ตราเทศบัญญัตินี้ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
ส่งไปแล้วนั้น  

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
มาตรา 60 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

 (1) เพ่ือปฏิบัติ..... 
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(1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้  

(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจ
ตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้
ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนด เกินกว่าหนึ่งพันบาท 

มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ง
ร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณา ใน
กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่า 
ราชการจังหวัดพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  และต่อไปขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบต่อไป     

เชิญครับ 
นายมะยูฮัน  เจะเลาะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมนายมะยูฮัน  เจะเลาะ เลขานุการสภาเทศบาล ตามที่ท่านยากเทศมนตรี
ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง 
ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 นั้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณา วาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

 นายนิติ.... 



[15] 
 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านเลขาฯ ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวสามวาระ หรือ พิจารณาสามวาระรวดเดียว

ครับ ขอเชิญครับ 
นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ส าหรับญัตติทั่วไป ตามระเบียบฯ สภา 

เทศบาลสามารถ น ามาพิจารณาใน 3 วาระเดียวได้ ผมขอเสนอให้เป็นสาม
วาระรวดเดียว เหตุผลก็คือว่าสภาของเรามีสมาชิกสภาอยู่น้อย ถามว่าถ้าเป็น 
สามวาระ เหมือนกับที่ เราพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณเราต้องตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา เรามีสมาชิกอยู่จ านวนน้อย สลับไปสลับมา 
ถ้าเราพิจารณาสามวาระรวดเดียวการพิจารณาวาระที่สองนั้นระเบียบให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เราสามารถพิจารณาเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดเชิงลึกได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นก็ขอเสนอให้มีการประชุมสาม
วาระรวดเดียวครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนครับ  เชิญครับถ้าไม่

มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

ตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 
สามวาระรวดเดียว ครับ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  5   เสียง 
  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2563 สามวาระรวดเดียว ครับ  กรุณายกมือขึ้น 

  ไม่อนุมัติ   -      เสียง 
  งดออกเสียง  1   เสียง 
  สรุปสมาชิกอนุมัติให้ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

ตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 
สามวาระรวดเดียว ครับ  ด้วยคะแนนเสียง  5  เสียง 

ต่อไปเข้าสู่วาระที่   2  มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติหรือ
อภิปรายขอเชิญครับ  เชิญคุณสีย๊ะ  สีทองชื่น ครับ 

นางสีย๊ะ.... 
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นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก

ท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คืออยากจะ
เรียนถามว่าที่ท่านได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าหนดเอาไว้ท่านได้เอา
หลักการเหตุผลจากไหนที่ก าหนดมา แล้วที่นี่ อัตราค่าธรรมเนียมมันสม
เหตุผลสมผลหรือยัง เพราะว่าพ้ืนที่การค้า 200 ตารางเมตร ปีละ 1 ,500 
บาท ดิฉันก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ คืออยากจะให้พิจารณาตรงนี้ให้ดีว่ามันเป็น
ยังไง ส่วนใหญ่ที่บ้านเราไม่ค่อยจะมีร้านค้า 200 ตารางเมตร มันเป็นร้านใหญ่ 
การขอหนังสือรับรองไม่เกิน 200 ตารางเมตรนะค่ะ พ้ืนที่ประกอบการคือ
ตารางเมตรส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีไม่เยอะ ตรงนี้มีความรู้สึกว่ามันจะไปกระทบ
กับผู้ประกอบการไหมตรงนี้ คือ 1 เราอยากให้เขายินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
ให้เรา ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันแพงไปเดี่ยวเขาก็ไม่อยากมาจ่าย อันนี้ถาม
ถึงความสะดวกให้กับผู้ประกอบการให้เห็นถึงความส าคัญของเราอย่างน้อย
เขาจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้เรา คือตรงนี้ดิฉันไม่แน่ใจ
ว่าราคามันเป็นอย่างไรมันเป็นตารางเมตร  300 บาทต่อปีก็คือใบอนุญาต ที่นี้
บทละเมิดนี้เราก็ไม่ได้ก าหนดแต่ถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ สมมติว่าเราก าหนด 
20 เปอร์เซ็นต์ ถ้า 300 บาทก็ประมาณ 60 บาทผู้ประกอบการเขาไม่อ่าน
ระเบียบเขาก็ไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยเราก็ต้องให้เขารับรู้ว่าต้องจ่ายอะไรบ้าง 
เหมือนกับที่อธิบายว่าสถานประกอบการมันต้องมีอะไรประกอบอะไรบ้างเขา
ต้องรับรู้ตรงนี้ คือเทศบัญญัติตรงนี้ต้องประกาศให้ประชาชนรับรู้ มันจะท า
อย่างไรให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น ถ้าต้องเสียต้องเสียเท่าไหร่ ค่าธรรมเนียม
เท่าไหร่ ค่าปรับเท่าไหร่ก็ต้องให้เขารับรู้ คือให้เขารู้ว่าเขายินดีที่จะจ่ายให้เรา
ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ขออนุญาตครับ ค่าธรรมเนียมตรงนี้เรา 

ออกตามกฎกระทรวงที่ออก ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2559ในส่วนของการจ าหน่าย 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรายกร่างเอาไว้เฉพาะพ้ืนที่ประกอบการค้า 200 
ตารางเมตรขึ้นไป ไม่เกิน 300 ตารางเมตร เราก าหนดฉบับละ 1,500 บาท  

ที่นี้ระเบียบ..... 



[17] 
 

ทีนี้ระเบียบของกฎกระทรวงเขาบอกว่าถ้าเกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับ
ละ 4,500 อันเป็นเกณฑ์ของกระทรวงออกมาแต่เราก าหนดไว้ 1 ,500 บาท 
อันนี้เราก าหนดต่ ากว่ากฎกระทรวงมากแล้วครับ แล้วก็พ้ืนที่เกิน 300 ตาราง
เมตรขึ้นไปก็ 2,000 ก็ยังไม่เกินกฎกระทรวงครับ 4,500 บาท ที่นี้ในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการแจ้งว่า ประมาณพ้ืนที่ไม่มากว่านั้นถ้า
ของกระทรวงที่ออกมาไม่เกิน 100 ตารางเมตรฉบับละ 1 ,500 บาท ของเรา
แค่ 1,000 บาท ก็ถือว่าน้อยกว่าของกฎกระทรวง เพราะฉะนั้นถามว่าในส่วน
ตรงนี้ 20 50 100 ตารางเมตร เรามาดูตามบริบทที่เขามีอยู่ที่จ าหน่ายสะสม
อยู่ตอนนี้จริงๆ พ้ืนที่ประมาณเท่าไหร่ ขนาดพ้ืนที่ 25 ไม่น่าจะเกิน 50 บาง
พ้ืนที่ไม่น่าจะเกิน 50 ปีหนึ่งก็ 300-500 บาท ก็คงคิดว่าจะไม่แพงอันนี้เป็น
ข้อมูลที่ประกอบการพิจารณา  เพราะฉะนั้นค่าปรับทั้งหลายค่าธรรมเนียม
ทั้งหลายเราก าหนดตามกฎกระทรวงเราไม่ได้ก าหนดเองเพียงแต่ว่าให้ดู
บริบทตามพ้ืนที่ของเราว่าเหมาะสมไหมในพ้ืนที่ของเราแต่ถ้าดูตาม
กฎกระทรวงค่อนข้างสูงมาก ที่นี้ในบทก าหนดโทษเขาก็จะมีระเบียบอีกมี
หลายข้อถ้าอ่านเยอะมากครับท่านประธาน ซึ่งจะมีข้อย่อยมากถ้าสมาชิกเห็น
ว่าควรจะระบุตรงไปเลยว่า มีโทษแบบไหนอย่างไรในเทศบัญญัติซึ่งเราออก
ตัวนี้นะครับเราก็จะออกมาให้เลย ในส่วนที่เราจะพิจารณาในเรื่องของ
ค่าธรรมเนียม เราเห็นด้วยไหมที่เราก าหนดไว้แบบนี้ แต่ยืนยันว่าราคาไม่เกิน
จากที่กฎกระทรวงเขาก าหนด และค่อนข้างท่ีจะต่ ากว่าที่กฎกระทรวงก าหนด 
ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี  

 ต่ อ ไป ขอ เ ข้ า สู่ ก า ร พิ จ า รณา ใน ว า ร ะที่   3  ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  การพิจารณาเทศบัญญัติใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 กรุณายก
มือขึ้น 

สมาชิก.... 
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สมาชิกเห็นชอบ  5   เสียง 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง     

ตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563   
กรุณายกมือขึ้น 

สมาชิกไมเ่ห็นชอบ  -     เสียง 
งดออกเสียง  1    เสียง 
สรุปว่าสภาแห่งนี้ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง     

ตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563  
จ านวน  5 เสียง และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเห็นชอบต่อไป 

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4(5) 
 (5)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2563 

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน และปัจจุบัน
การประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
การด าเนินกิจการจึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิด
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องป้องกันและควบคุมสถาน
ประกอบการให้ เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ประกอบกับกระทรวง
สาธารณสุขได้มีปรับปรุงแก้ไขประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขึ้นใหม่  ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันและเป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว ตลอดจนเพ่ือให้บังคับกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เทศบาลเมืองตะลุบันจึงได้ตราเทศบัญญัตินี้ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้ส่งไปแล้วนั้น  

 
 

พระราชบัญญัติ.... 
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พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
มาตรา 60 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้  

(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจ
ตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้
ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมใิห้ก าหนด เกินกว่าหนึ่งพันบาท 

มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ง
ร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณา ใน
กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่า 
ราชการจังหวัดพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  และต่อไปขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบต่อไป     

เชิญครับ 
นายมะยูฮัน  เจะเลาะ   เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมนายมะยูฮัน  เจะเลาะ เลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง 
กิ จ กา รที่ เ ป็ น อันตรายต่ อสุ ขภ าพ  พ . ศ .  2563 นั้ น  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 

ญัตติ..... 
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  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านเลขาฯ ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวสามวาระ หรือ พิจารณาสามวาระรวดเดียว

ครับ ขอเชิญครับ 
นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ส าหรับญัตติทั่วไป ตามระเบียบฯ สภา 

เทศบาลสามารถ น ามาพิจารณาใน 3 วาระเดียวได้ ผมขอเสนอให้เป็นสาม
วาระรวดเดียว เหตุผลก็คือว่าสภาของเรามีสมาชิกสภาอยู่น้อย ถามว่าถ้าเป็น 
สามวาระ เหมือนกับที่ เราพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณเราต้องตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา เรามีสมาชิกอยู่จ านวนน้อย สลับไปสลับมา 
ถ้าเราพิจารณาสามวาระรวดเดียวการพิจารณาวาระที่สองนั้นระเบียบให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เราสามารถพิจารณาเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดเชิงลึกได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นก็ขอเสนอให้มีการประชุมสาม
วาระรวดเดียวครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนครับ  เชิญครับถ้าไม่

มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

ตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563สามวาระรวดเดียว 
ครับ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  5     เสียง 
  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563สามวาระรวด
เดียว ครับ  กรุณายกมือขึ้น 

  ไม่อนุมัติ    -     เสียง 
  งดออกเสียง 1    เสียง 
 

สรุปสมาชิก.... 
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  สรุปสมาชิกอนุมัติให้ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
ตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 สามวาระรวด
เดียว ครับ  ด้วยคะแนนเสียง   5     เสียง 

ต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพ่ิมเติมร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2563 หรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีต่อไปเข้าสู่วาระที่  2  มีสมาชิกท่าน
ใดเสนอขอแปรญัตติ ขอเชิญครับ  หากไม่มี เชิญคุณสีย๊ะ  สีทองชื่น ครับ 

นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก

ท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ในเรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดิฉันอยากจะถามว่าเราเคยใช้บังคับตาม
ข้อบัญญัติหรือไม่ค่ะ เช่นที่อ าเภอยะหริ่งในเรื่องแพะ  นายกเขาได้ใช้มาตร
บังคับตามข้อบัญญัติได้ท าให้แก้ปัญหาได้  จะถามว่าถ้าเราออกข้อบัญญัตินี้
เราจะบังคับตามกฎหมายไหม และที่ผ่านมาเราเคยบังคับหรือไม่ ผลเป็น
อย่างไร ที่สอบถามไม่ใช้ว่าออกกฎหมายแล้วแต่ไม่เคยใช้บังคับ ค่ะขอ
สอบถามแค่นี้ก่อนนะค่ะ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ เชิญครับ 
นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามในเรื่องของ 
    การปฏิบัติตามเทศบัญญัติท่ีเราได้ออกไปแล้ว ก็ได้ปฏิบัติอยู่เพียงแต่ว่าที่เรา 

ออกมาค่อนข้างจะครอบคลุมในหลายๆกิจกรรมที่มีอยู่ เพียงแต่ว่าในเชิง
ปฏิบัติ ในเรื่องของกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเรื่องของการ
ประกอบการต่างๆ เราก็ได้ไปแนะน าเขาอยู่ การเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่าง
เรื่องหัวเกรียบตามที่ท่านประธานพูดถึง เขาท าก่อนแล้วก็มาบอก แล้วเราก็
ไปตรวจสอบ ถามว่าไปตรวจสอบ แล้วเรามีเกณฑ์ที่เราก าหนด ก็อย่างมี
ตั้งแต่ข้อ 1-10 ก็มีอย่างโน้นอย่างนี้ แต่พอในทางปฏิบัติแล้วที่ท าได้จริงๆ 
ถามว่า 100% ตามนั้นก็มีน้อย ที่ไม่ได้ก็มีแล้วเราก็ไปแนะน าให้รื้อ แล้วก็ให้
ยกเลิก ที่นี้ชาวบ้านถามว่าหัวเกรียบเขาผิดไหมเขาผิด แต่ในทางปฏิบัติเขาก็
ยังท าอยู่ คือเขาจะท าไปเลยโดยที่เขาไม่รู้ว่าการท ากิจการอย่างนี้ต้องขอ
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อนุญาตเมื่อเราเจอปุบเราก็ไปบอกเขาว่าคุณต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้องก่อน
ถึงจะได้ด าเนินการได้ ถามว่าปฏิบัติไหม ปฏิบัติครับ อันนี้ในส่วนทีเราออกมา
มันจะครอบคลุมหลายๆกิจกรรม เวลาปฏิบัติของเราค่อนข้างจะมีน้อย ที่เรา
ออกมานี้ครอบคลุมมาก ซึ่งในแบบของสากลนี้สามารถออกไปใช้ได้ทั่ว
ประเทศ บางอย่างที่เราน่าจะมีหรืออาจจะไม่มีเป็นกิจการซึ่งเขาสามารถ
ด าเนินการได้ ยกตัวอย่างน้ ามันต่างๆ เราไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะเป็นคลังน้ ามัน
ก็ได้ที่เราไม่ออกมาก่อน ซึ่งจริงๆแล้วการปฏิบัติตรงนี้คงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ
แต่แบบฟอร์มสากลเขาออกมาเขาคงพิจารณาแล้วแต่ว่าท้องถิ่นต่างๆ ควรจะ
ออกมากกว่านี้ต้องขอรูปแบบนั้นมาใช้กับเราเพราะฉะนั้น อยากจะให้สมาชิก
ลองดูว่าค่าธรรมเนียม ถ้าเราบังคับใช้ค่าธรรมเนียมของเรานั้นเหมาะสม
หรือไม่ หรือแพงเกินไป หรือน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอามาจาก
กฎกระทรวงเหมือนกันเราไม่ได้ก าหนดเอง ซึ่งบางอย่างเดิมที่เราออกเอาไว้
เราออกแบบกว้างๆ พอออกมาเราก็มาลงรายละเอียด เราก็ก าหนด
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ เราออกมาให้มันละเอียดขึ้น แต่ก็ไม่ เกิน
ค่าธรรมเนียมที่เขาก าหนดไว้ อันนี้ก็ฝากไว้ที่ประชุมช่วยพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพ่ิมเติม 

หรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี 

    ต่ อ ไป ขอ เ ข้ า สู่ ก า ร พิ จ า รณา ใน ว า ร ะที่   3  ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  การพิจารณาเทศบัญญัติใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 กรุณายกมือขึ้น 

สมาชิกเห็นชอบ  5   เสียง 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง       

ตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 กรุณายกมือขึ้น 
สมาชิกไมเ่ห็นชอบ  -     เสียง 
งดออกเสียง  1    เสียง 

สรุปว่า.... 
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สรุปว่าสภาแห่งนี้ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง     
ตะลุบัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 จ านวน  5      
เสียง และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเห็นชอบต่อไป 

ต่อไปขอเข้าสูระเบียบวาระท่ี 4(6) 
 (6)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ. 2563 (กองสาธารณสุขฯ) 

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ. 2541 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะจะท าให้สามารถควบคุมและป้องกันไม่ไห้มีการแพร่กระจายของ
โรคไม่ก่อให้ เกิดเหตุร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมีหลายขั้นตอนในการด าเนินการ อีกทั้งมี
การปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ค่า
ใบอนุญาตด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยข้อก าหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้เป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมให้อ านาจไว้ ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาวะปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ตลอดจนเพ่ือให้บังคับ
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลเมืองตะลุบันจึง
ได้ตราเทศบัญญัตินี้ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งไปแล้วนั้น  

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
มาตรา 60 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ือปฏิบัติ.... 
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(1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้  

(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจ
ตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้
ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนด เกินกว่าหนึ่งพันบาท 

มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ง
ร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณา ใน
กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่า 
ราชการจังหวัดพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  และต่อไปขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบต่อไป     

เชิญครับ 
 

นายมะยูฮัน  เจะเลาะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมนายมะยูฮัน  เจะเลาะ เลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
ได ้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

 นายนิติ.... 
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นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านเลขาฯ ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวสามวาระ หรือ พิจารณาสามวาระรวดเดียว

ครับ ขอเชิญครับ 
นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ส าหรับญัตติทั่วไป ตามระเบียบฯ สภา 

เทศบาลสามารถ น ามาพิจารณาใน 3 วาระเดียวได้ ผมขอเสนอให้เป็นสาม
วาระรวดเดียว เหตุผลก็คือว่าสภาของเรามีสมาชิกสภาอยู่น้อย ถามว่าถ้าเป็น 
สามวาระ เหมือนกับที่ เราพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณเราต้องตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา เรามีสมาชิกอยู่จ านวนน้อย สลับไปสลับมา 
ถ้าเราพิจารณาสามวาระรวดเดียวการพิจารณาวาระที่สองนั้นระเบียบให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เราสามารถพิจารณาเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดเชิงลึกได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นก็ขอเสนอให้มีการประชุมสาม
วาระรวดเดียวครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนครับ  เชิญครับถ้าไม่

มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

ตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2563 สามวาระรวด
เดียว ครับ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  5   เสียง 
  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2563 สามวาระ
รวดเดียว ครับ  กรุณายกมือขึ้น 

  ไม่อนุมัติ    -     เสียง 
  งดออกเสียง  1   เสียง 
  สรุปสมาชิกอนุมัติให้ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

ตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2563 สามวาระรวด
เดียว ครับ  ด้วยคะแนนเสียง  5    เสียง 

  ต่อไป.... 
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ต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพ่ิมเติมร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 
2563 หรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภา  

ต่อไปเข้าสู่วาระที่  2  มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติ ขอเชิญ
ครับ  เชิญคุณสีย๊ะ  สีทองชื่น ครับ 

นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก

ท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ   สีทองชื่น   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
พระราชบัญญัตินี้มันใช้กับผู้ประกอบการถูกไหมค่ะ ผู้ประกอบกการอย่างเช่น
การเก็บขยะมูลฝอย ก็คือผู้ประกอบการ เทศบาลเป็นผู้เก็บใช่ไหมค่ะ หรือว่า
อันนี้เราเก็บจากประชาชนตามครัวเรือนใช่ไหมคะ แสดงว่าอันนี้เราเก็บจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลถูกต้องใช่ไหมค่ะ แล้วอันนี้ขยะมูลฝอยที่
ไม่เกิน แล้วรู้ได้ไงว่าไม่เกิน 1 ลูกบาทเมตร แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งปฏิกูลนี้
ใครเป็นคนเก็บ เทศบัญญัติตัวนี้มันใช้บังคับกับประชาชนที่มีอยู่ในเขต
เทศบาลแล้วการเก็บสิ่งปฏิกูลใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนขน คือดิฉันอยาก
ทราบว่าใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนขน ขยะนี้เราเก็บจากคนที่ใช้แต่ละบ้าน
ต้องเสียแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละบ้านใช้ขยะเท่าไหร่ แล้วเราจะ
พิจารณาตรงนี้ซึ่งไม่เท่ากันอย่างนี้มันจะมีผลอะไรไหมจากที่ว่าบ้านเธอใช้มาก
บ้านฉันใช้น้อยถ้าราคาไม่เท่ากันมันจะมีผลอะไรไหมตรงนี้เราก าหนดอัตรา
แบบนี้ ถ้าเก็บจากประชาชนทั่วไป  เหมือนอย่างดิฉันอยู่ในเทศบาลนครยะลา
เขาก าหนดไว้เลยครัวเรือนละ 50 บาทไปเลย อย่างสิ่งปฏิกูลนี้เรามีรถดูดส้วม
อยู่ใช่ไหม หมายถึงว่าเราเก็บอัตราที่เขามาใช้บริการของเราใช่ไหม ที่นี้ปัญหา
ก็คือขยะนี้แหละ ดิฉันสงสัยอย่างขยะนี้พ้ืนที่เรามีซอยจ านวนมากเราเก็บ
อัตราต่างกันนี้เราจะมีผลอย่างไร โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านอยู่อาศัยน่าจะเท่ากัน 
ส าหรับโรงงานเก็บอัตราหนึ่ง โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็อีกอัตราหนึ่งเพราะ
พวกนี้มันจะเป็นที่สะสมขยะแต่ถ้าบ้านเรือนมันน่าจะเท่ากัน ที่นี้พอ 20 ลิตร
ก็เก็บอัตราหนึ่ง อัตราที่ก าหนดน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้นะค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

 
นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ เชิญคุณอับดุลยาบาอี  สาแม ครับ 

นายับดลุยาบาอี.... 
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นายอับดุลยาบาอี  สาแม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก

ท่านกระผมนายอับดุลยาบาอี  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบันผมดู
แล้วนะครับในราคา วาระในเรื่องเก็บขยะในเขตเทศบาลมีค่อนข้างจะเยอะ
แต่ในเรื่องของหลักเกณฑ์เมื่อกี้ผมเห็นด้วยกับคุณสีย๊ะ สีทองชื่น ในเรื่องของ
การก าหนด  ถ้าเป็นไปได้ในเรื่องของการก าหนดราคานี้ ก าหนดในเรื่องของ
สิ่งปฏิกูลคือไม่เกินตามที่กฎกระทรวงได้ก าหนดไว้ แต่ถ้าเราจะมาก าหนดว่า
ร้านค้านี้เราน่าจะก าหนดกี่บาทแล้วครัวเรือนเราจะก าหนดกี่บาทแต่ไม่ใช่ว่า
ต่ าเกินไปกว่ากฎกระทรวงก าหนดไว้ ปั้มน้ ามัน โรงเรียน สถานที่ราชการ 
ร้านอาหาร ร้านซ่อมรถอะไรเหล่านี้ เรื่องเหล่านี้ร้านคงจะทราบดีว่าการที่จะ
ก าหนดราคาใหม่เพ่ือที่จะเป็นมาตรฐานในการเก็บเพ่ือไม่ให้เกิดความ  
เหลื่อมล้ าต่างๆนี้ ก็น่าจะรู้ว่าสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เราน่าจะค านวณได้ในเขต
เทศบาลเราว่ามากน้อยเพียงใด ถ้าเราจะไปก าหนดรายละเอียด เช่น 
ยกตัวอย่างครัวเรือนนี้ว่าระบุ 10 บาท แต่อีกบ้านหนึ่งเราก าหนด 20 บาท 
อะไรเป็นตัวเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จะก าหนด เพราะฉะนั้นเราควรก าหนดเลยบ้าน
ถ้าเป็นครัวเรือนก็เท่านี้ มากน้อยไม่เป็นไร ผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านอับดุลยาบาอี สาแม ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติ

หน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ท่านประธานครับที่เราเสนอเทศบัญญัตินี้ 

ขึ้นมาก็เพ่ือการก าหนดค่าธรรมเนียม คือขออนุญาตอย่างนี้ละกันนะครับการ
เก็บขยะนี้แยกเป็นสองส่วนครับ การเก็บเงินไม่เก็บเงินหรือการเก็บได้ไม่ได้ก็
เป็นการบริหารจัดการในส่วนหนึ่งนะครับ เราอยากเสนอให้ท่านสมาชิกเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยในกรณีนี้ ถ้าไม่เห็นด้วยจะก าหนดแบบไหนอย่างไร ถ้า
เห็นด้วยก็มาว่ากันไป เพราะฉะนั้นที่ก าหนดตรงนี้ที่จะระบุย่อยออกมาว่า 20 
40 60 80 ถึง 100 ที่นี้ที่เราจะค านวณว่าหลังหนึ่งนี้เท่าไหร่แต่หลักๆแล้ว
บ้านเรือนทั่วไปเท่ากัน แต่มันจะมีร้านค้าท่ีแตกต่างกันไป ว่าร้านค้านี้ไม่น่าจะ
เก็บเท่ากับบ้านทั่วไป บ้านทั่วไปอาจจะเป็น 20 บาท แต่ว่าร้านค้าไม่น่าจะ 
20 บาท น่าจะเป็น 50 ซึ่ง 50 นี้ร้านค้าจะถามว่าเวลาไปค านวณ 60 ถึง 80 
ลิตร ต่อวันหรือน่าจะเป็นอีกอัตราหนึ่งซึ่งค านวณโดยใช้สายตาตรงนี้ 
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เพราะฉะนั้นตรงนี้บังเอิญระบุออกมาแล้วมันค่อนข้างจะละเอียดแค่นั้นเอง 
ถ้าถามว่าปฏิบัติอย่างไรก็จะตอบว่าวัดด้วยสายตาอย่างบ้านเรือนนี้เอาไป 20 
-30 บาท อย่างเช่นถ้าเป็นร้านขายข้าวก็น่าจะเป็น 90 บาท 100 บาท 
เพราะฉะนั้นในอัตราที่ยกร่างมาตรงนี้ถามว่าสภาเห็นด้วยไหมจะมีบางท่าน
บอกว่า 20 บาทมันถูกเกินไปน่าจะเป็น 30 บาทอันนี้ก็ลองพิจารณาดูว่า
เหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรแบบไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าเห็นด้วย
ตามนี้ก็ผ่านไปในส่วนที่ย่อยออกมา ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะเป็นประมาณไหน
อย่างไร ก็ให้น าเสนอตรงนี้จะได้สรุปครับว่าในสภาพิจารณาแบบไหนอย่างไร 
ครับ ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ มีสมาชิก 
 ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ หากไม่มีต่อไปขอเข้าสู่การ

พิจารณาในวาระที่  3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  
การพิจารณาเทศบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาใน
วาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2563 กรุณายกมือขึ้น 

สมาชิกเห็นชอบ  5  เสียง 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง       

ตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2563 กรุณายกมือขึ้น 
สมาชิกไมเ่ห็นชอบ  -     เสียง 
งดออกเสียง  1      เสียง 
สรุปว่าสภาแห่งนี้ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง     

ตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2563 จ านวน  5       
เสียง และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเห็นชอบต่อไป 

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 
     ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  
     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ขอ 
    เชิญครับ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ครับ 

นายสมปอง.... 
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นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ส าหรับเรื่องวาระอ่ืนๆ ผมในนาม

เทศบาลขออนุญาตแจ้งให้ทราบในเรื่องหนึ่งก็คือ ว่าทางธนาคารธนชาติสาขา
สายบุรีจะปิด ที่นี้เทศบาลทราบข่าวก็เลยท าเรื่องขอเช่าอาคารนั้นต่อจาก 
ราชพัสดุ  ตอนนี้ท าหนั งสือแจ้ ง ไปแล้วแต่ว่ าอยู่ ในขั้นตอนของการ
ประสานงานอยู่กับธนารักษ์ ประเด็นก็คือขอเช่าเป็นสถานธนานุบาลเป็นโรง
รับจ าน า แล้วก็เมื่อวันเสาร์ทางบริษัทที่ประมูลทรัพย์สินของธนาคารเขามา
ขนของย้ายออกไปหมด ก็ตอนนี้ผมก็ให้เตรียมท าเอกสารท าสัญญา ถ้าท า
สัญญาเสร็จเราก็ท าสัญญาเช่าท าโรงรับจ าน า ถ้าเราจะท าโรงรับจ าน า 
งบประมาณบางส่วนเราต้องใช้เงินสะสมของเทศบาล เราต้องปรับปรุงอาคาร
เหล่านั้นให้เป็นสถานที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงที่สามารถใช้ประกอบกิจได้ครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ   
 เชิญคุณสุจินต์  โอชาอัมพวัน ครับ 
นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก

ท่านกระผมนายสุจินต์  โอชาอัมพวัน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ผม
เป็นชาวบ้านผมไม่เข้าใจว่า ผมจะคุยเรื่องขยะอีกนิดผมไม่รู้ว่าใช้ลิตร เพราะ
บางค าใช้ลูกบาศก์  ชาวบ้านจะได้รู้ถ้าเก็บเหมือนสท.ว่าบางคนมี 20 ลิตร 
เครื่องวัดตวงคืออะไร ที่นีท้่านประธานในเรื่องของเครื่องดับไขมันไม่มี ผมพูด
สมัยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสรรหามานานแล้ว เรื่องของเราเองเราไม่ท าเรา
แต่เราคิดจะปรับชาวบ้าน ท าไมเราไม่ปรับตัวเองบ้างครับ เรื่องไขมันที่เรามี
ปัญหา ร้านค้าไขมันเยอะ เรายังไปบังคับเขาแต่ว่าของเทศบาลเราที่จ าเป็น
อย่างเช่นโรงเรียน บ้านพัก น้ าที่ลงคูคลอง น่าจะมีครับ เรื่องที่ 2 คือผมไป
เยี่ยมเพ่ือนที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมพรรคพวกผมดูถนนกว้างดีแต่พอไปถึง
โรงพยาบาลท าไมมันถึงแคบ คือบ้านที่สร้างตรงนั้นมันเป็นฟุตบาทไหมท าไม
มันแคบ ที่จริงวันก่อนเราปรับเป็นถนนท่าเสด็จมันดูแล้วขัดตามันดูแล้ว
เหมือนเป็นตลาดนัด อันนี้ขอเรียนถามครับ ขอบคุณครับ 

 
 

นายนิติ.... 
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นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านคุณสุจินต์  โอชาอัมพวัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ  
นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงตามท่ีท่าน 

สมาชิกได้สอบถาม ผมว่าน่าจะเป็นจากโรงเรียนดรุณศาสน์มาถึงโรงพยาบาล
อาจจะเป็นการน าลูกมาส่งเรียนท าให้รถสวนไปสวนมาท าให้ถนนดูแคบแล้ว
อีกส่วนหนึ่งเขาก าลังก่อสร้างที่ขายของบนฟุตบาท ท าให้ดูแล้วมันรกรุงรัง 
เดี่ยวจะให้ไปตรวจสอบดูว่าตรงจุดไหนยังไม่ด าเนินการ แล้วก็ในเรื่องของบ่อ
ดักไขมันนี้ก็เห็นด้วยอันนี้เดี่ยวจะไปพิจารณาด าเนินการในส่วนของราชการ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการสาธารณสุขที่จะ
ด าเนินการ ในส่วนนี้ก็จะรับไว้ครับ ที่นี้ในส่วนของการก าหนดเป็นลิตร
กฎกระทรวงเขาก าหนดอย่างนี้จริงๆ ไม่รู้เขาก าหนดอย่างไรว่าไม่เกิน 20 
ลิตรแล้วต่อไปเขาใช้ลูกบาศก์เมตรอันนี้เราไปยกร่างตามของเขา เขาก าหนด
มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะประมาณเหมือนกันว่าขยะจะเป็นลิตร เราก็ไป
ระบุตามเขามาว่าเป็นลิตร ก็น าเรียนให้ทราบครับขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีที่ได้   
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หรือมีเรื่องที่

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 

 
ปิดการประชุมเวลา   12.30   น.     

 
 
 

(ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายมะยูฮัน   เจะเลาะ) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
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