
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๒ 

วันพุธ ท่ี  27  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕6๒  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำ 

******************************** 
ผู้มาประชุม  ๑1  คน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
   ๑๑ 

นายสุวรรณ       ภูมิรัตน์ 
นายชัยวัน         คำเงิน 
นายวาโย          ด่านไทยวัฒนา 
นายชรินทร์       ซาวคำเขต 
นายศรี             ศรีละ 
นายเจริญ          ทนัญชะนะ 
นางสุมะณา        ปินตา 
นายประสาน      ชาวคำเขต 
น.ส.ทองเล้ียม     คำเวียงสา  
นายศรีวงค์         ใจปินตา  
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ ์

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สุวรรณ      ภูมิรัตน์ 
ชัยวัน        คำเงิน 
วาโย         ด่านไทยวัฒนา 
ชรินทร์      ซาวคำเขต 
ศรี            ศรีละ 
เจริญ         ทนัญชะนะ 
สุมะณา       ปินตา 
ประสาน     ชาวคำเขต 
ทองเล้ียม    คำเวียงสา  
ศรีวงค์        ใจปินตา 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ ์

 

ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๒๘  คน 
ลำดับที ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
15 
16 

 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายมนตรี          ยานะนวล 
นางชุตินันต์        คำสมุทร 
นางวรรณศรี       คำปา 
นายพงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
นายอนุวัตร        ชาวไชย 
นายพิพัฒนะ      ซาวคำเขต 
นายพิทักษ์         กาบแก้ว 
นางศิริขวัญ       ดวงใจ 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
นายพงษ์พิพฒัน์  ดอกจือ 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.วิชุดา         ใจเท่ียงตรง 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

นิติกร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

ผอ.ร.ร.ทต.ตำบลแม่คำ 
ครู ค.ศ.1 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการสาธารณสุข 

สุเวช          ภูมิรัตน์ 
ถนอม         นาใจ 
อนุพงษ์       วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        คำสมุทร 
วรรณศรี       คำปา 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
อนุวัตร        ชาวไชย 
พิพัฒนะ      ซาวคำเขต 
พิทักษ์         กาบแก้ว 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พรชัย          ศิริยานนท์ 
พงษ์พิพฒัน์  ดอกจือ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
วิชุดา          ใจเท่ียงตรง 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 

นายประเสริฐ       รีอินทร์ 
นายทองเย็น        กุยเขียว 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ลา 
ลา 



 

- ๒ - 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

 

นายต่อมคำ        รอดสุวรรณ 
นายบุญธรรม      คำพงษ์ 
นายเดช            คำเงิน 
นายสมพร          ซาวคำเขต 
นางฟองนวล      ก้างออนตา 
นางอารีย์          ซาวคำเขต 
นางเกศแก้ว       ฟ้าคำตัน 
นางกุหลาบ        วินันท์ 
นางบัวผัด         คำเงิน 
นางบานเย็น       พึ่งบัว 
นางดาวเรือง       คุณยศยิ่ง 
นางสาวพัชราภรณ์  ไมตรีจิตร 

ประธานผู้สูงอายุ  หมู่ท่ี 1 
ประธานประชาคม หมู่ท่ี ๘ 
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 1 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 

ประชาชน หมู่ท่ี 1 
ประชาชน หมู่ท่ี 1 
ประชาชน หมู่ท่ี 1 
ประชาชน หมู่ท่ี 1 
ประชาชน หมู่ท่ี 1 

ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 1 
ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 12 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ต่อมคำ        รอดสุวรรณ 
บุญธรรม      คำพงษ์ 
เดช            คำเงิน 
สมพร          ซาวคำเขต 
ฟองนวล      ก้างออนตา 
อารีย์          ซาวคำเขต 
เกศแก้ว       ฟ้าคำตัน 
กุหลาบ        วินันท์ 
บัวผัด         คำเงิน 
บานเย็น       พึ่งบัว 
ดาวเรือง       คุณยศยิ่ง 
พัชราภรณ์     ไมตรีจิตร 

               

เร่ิมประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ทำหน้าท่ีประธาน      
ในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑       เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์         - แนะนำพนักงานบรรจุใหม่ ขอเชิญแนะนำตัว 
ประธานสภาเทศบาล      
 

นางสาวผ่องพรรณ นันทชัย   - สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวผ่องพรรณ นันทชัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก เคยทำงานท่ีบริษัทประเมินของธนาคารออมสิน 
  สาขากลางเวียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒        เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์        - การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  26  ธันวาคม  ๒๕6๑ 

 - ให้สมาชิกสภา ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าต้ังแต่หน้าท่ี 1 – 1๖  มีสมาชิก ฯ  
 ท่านใดต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม่  ขอเชิญ ส.ท.วาโย ฯ 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไขข้อความ หน้า 1๕ บรรทัดท่ี 10  
สมาชิกสภาเทศบาล ป้าทอง แก้ไขเป็น ป้าตอง 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิก ฯ ท่านใดต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิก ฯ ท่านใดเปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กระผมจะขอมติการรับรองรายงาน 

 การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ ประจำปี  
 พ.ศ. 256๑  
 
 
 
 



 
                                   - ๓ - 

 

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จำนวน ๑0 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 

                         - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                        - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เร่ืองเพื่อทราบ 

   - ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      1. การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๒ ระยะเวลาและ 
ประธานสภาเทศบาล เร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 256๒ ของแต่ละสมัย 
      ในวันนี้จึงขอหารือกับท่ีประชุมสภา ฯ ในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ  
    ประจำปี พ.ศ. 256๒ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 
    256๒ ของแต่ละสมัย มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอเหมือนป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  

  - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 256๒ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 
       30 วัน 
     - สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 256๒ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 
           30 วัน 
     - สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 256๒ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 
       30 วัน  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม  - นายชรินทร์  ซาวคำเขต และ นายศรีวงค์  ใจปินตา รับรอง 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๒ ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุม 
   สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 256๒ ของแต่ละสมัย ตามท่ี สท.วาโย ฯ เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                    - ๔ - 
 
 

ที่ประชุม  - เห็นชอบการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๒ ระยะเวลาและ 
เร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 256๒ ของแต่ละสมัย ตามที่เสนอ 
จำนวน  10  เสยีง ดังนี้ 
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 256๒ เป็นต้นไป มีกำหนด 
    ระยะเวลา 30 วัน 

     - สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 256๒ เป็นต้นไป มีกำหนด 
               ระยะเวลา  30 วัน 
     - สมัยสามัญ สมัยที่ 4  เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 256๒ เป็นต้นไป มีกำหนด 
       ระยะเวลา 30 วัน 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      2. การกำหนดวันเร่ิมประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอบ้าง 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของปี 
สมาชิกสภาเทศบาล ถัดไป และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256๓ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 256๓ เป็นต้นไป 

มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เหมือนปี 2562  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม  - นางสุมะณา  ปินตา และ นายศรี ศรีละ รับรอง 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม 
       สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ตามท่ี ส.ท.วาโย ฯ เสนอกรุณายกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม  - เห็นชอบการกำหนดวันเร่ิมประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
   ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปตามทีเ่สนอ จำนวน 10 เสียง ดังนี ้
   วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256๓  เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

256๓ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน  
 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      ๓. ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญฝ่ายบริหาร เสนอร่างเทศบัญญัติ 

 

นายสุเวช ภูมิรัตน์         - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ   
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูล 

ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้ 
มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอ
บันทึกหลักการ และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว บันทึกหลักการ 
และเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒  
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นายสุเวช ภูมิรัตน์          หลักการ 
นายกเทศมนตรี ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อใช้บังคับภายในเขตเทศบาล

ตำบลแม่คำ เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิด 
ปัญ หาขยะมู ลฝอยเพิ่ มมากขึ้ น  ส่ งผลกระทบ ต่อ คุณภาพ ชีวิตและ ส่ิงแวดล้อม                  
ในพื้นท่ี 
เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการดำเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะ               
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖0 ให้กระทำ
โดยตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราเป็นเทศบัญญัตินี้ ขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุข
ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

นางสาววิชุดา  ใจเที่ยงตรง  - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  
นักวิชาการสาธารณสุข เนื่องจากหนังสือส่ังการจากอำเภอแม่จัน ตามหนังสือท่ี ชร 0023.15/ว 1115  ลงวันท่ี 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แจ้งว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด  และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖0 ใน
มาตรา ๓๔/๓ (๒) กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน
การคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย สามารถให้ราชการส่วนท้องถิ่น                 
มีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นได้ เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดการส่ิงปฏิกูล และ
ขยะมูลฝอยให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ  จึงขอความร่วมมือจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น   คือ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบังคับใช้ภายในเขตเทศบาล
ตำบลแม่คำ เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของในพื้นท่ี 
เหตุผลก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการดำเนินการในการคัดแยก
ขยะ ให้มีประสิทธิภาพในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลแม่คำ ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖0 สามารถ
ตราเป็นเทศบัญญัติ รายละเอียดในส่วนของเทศบัญญัติ พ.ศ.2562 โดยท่ีเป็นการสมควร
ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  60   วรรคหนึ่ ง  (2 ) และวรรคสอง                        
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับท่ี 5 )  พ.ศ.  2510 และมาตรา  34/3 (2)  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  2535   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญั ติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2560  
เทศบาลตำบลแม่คำ  โดยความเห็นของสภาเทศบาลตำบลแม่คำ  และผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1 เทศบญัญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ  เรื่องหลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.  2562” 
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นางสาววิชุดา  ใจเที่ยงตรง   ข้อ  2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ  ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศ
นักวิชาการสาธารณสุข ไว้โดยเปิดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ  3 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระจก  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  
ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
“มูลฝอยอินทรีย์”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ง่าย  เช่น  ซากหรือช้ินส่วนของ
พืชและสัตว์  มูลสัตว์  เศษอาหาร  หรือมูลฝอยอื่นๆ  ท่ีย่อยสลายได้ง่าย 
 “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่
หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่  แก้ว กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่น ๆ 
ตามท่ีเทศบาลตำบลแม่คำกำหนด 

“มูลฝอยท่ีเป็นมลพิษหรืออันตราย จาก ชุ ม ชน ”   ห ม าย คว าม ว่ า   มู ล ฝอ ย                         
ท่ีปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของบุคคล  หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  เช่น  หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  แบตเตอรี่  
กระป๋องหรือภาชนะอื่นใดท่ีใช้บรรจุสารเคมี  หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายข้างต้น 

“มูลฝอยท่ัวไป”  หมายความว่า  มูลฝอยประเภทอื่น  นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรี ย์              
มูลฝอยท่ีนำกลับมาใช้ใหม่  หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายชุมชน 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  เรือ  แพ  ตลาด  คลังสินค้า  
สำนักงาน  หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่  หรือเข้าใช้สอยได้  และหมายความ
รวมถึงอัฒจันทร์  เขื่อน  ประตูน้ำ  อุโมงค์  หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารด้วย 

   ข้อ  4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท  ดังนี้ 
(1) มูลฝอยท่ัวไป 

   (2) มูลฝอยอินทรีย์ 
   (3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
   (4) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้วแต่ละประเภทตาม 
ข้อ 4  ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 
ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน  ไม่ฉีกขาดง่าย  ไม่รั่วซึม  มีขนาดท่ีเหมาะสม
สามารถเคล่ือนย้ายได้โดยสะดวก  การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณท่ีเหมาะสม  ปิด
ถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอื่นใดให้มิดชิด  รวมท้ังจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย  น้ำ  กล่ิน  
หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากถุงภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องทำจากวัสดุ
ท่ีแข็งแรง  ทนทาน  ไม่รั่วซึม  การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย  เช่น  ถังสำหรับ
ใส่มูลฝอย  ต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม  ไม่ล้นออกนอกภาชนะ  มีฝาปิดมิดชิดเพื่อมิให้
มูลฝอย  น้ำ  กล่ิน  หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น  รั่วไหลออกจากภาชนะ  และ
สัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 
ข้อ  6 มูลฝอยท่ีมีสภาพ  ลักษณะ  หรือขนาด  ท่ีไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอยได้ให้คัดแยกไว้ต่างหาก  ตามประเภทของมูลฝอย  โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ 
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นางสาววิชุดา  ใจเที่ยงตรง  ท้ังนี้การจัดการมูลฝอยแต่ละประเภทให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วย 
นักวิชาการสาธารณสุข ความร่วมมือ โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน 
   ข้อ  7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนำถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยก 
   ประเภทไว้แล้วทิ้งตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีเทศบาลตำบลแม่คำประกาศกำหนด 
   ข้อ  8 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
   ข้อ  9 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
    
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องเทศบัญญัติอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญส.ท. วาโย ฯ 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ โทษปรับ ๕00 บาท ถ้าตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล นายกมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ในกรณีคนต่างพื้นท่ีเอาขยะมาท้ิง เช่นแถวคันพนัง สะพาน 

แม่น้ำคำ มีแนวทางไหนแก้ไขได้บ้าง 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - เชิญผู้บริหารช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องปัญหาขยะท่ีสมาชิกนำเสนอมาเราจะ 
นายกเทศมนตรี นำไปพิจารณา แต่ตอนนี้ขอให้สมาชิกดูร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง

หลักเกณฑ์ของการคัดแยกขยะมูลฝอย ข้างในนี้จะมีรายละเอียดหลายอย่างบางอย่าง                 
ต้องอธิบายโดยละเอียด บางอย่างมีคำจำกัดความ เหตุผลของการทำร่างเทศบัญญัตินี้ขึ้นมา
ตอนนี้รัฐบาลไม่ว่าระดับไหนเน้นเรื่องกำจัดเก็บการจัดการขยะทุกประเภทเมื่อวันก่อน      
มีหนังสือ แจ้งมาว่าทุกหลังคาเรือนต้องมีการจัดการขยะเปียก หมายความว่าในแต่ละ
หลังคาเรือนต้องมีถัง การปรับผู้ท่ีละเมิดเทศบัญญัตินายกมีอำนาจปรับทันทีหรือไม่หรือว่า
ต้องดำเนินการแจ้งความ อยากจะให้เลขาสภา ฯ เป็นผู้นำเสนอเรื่องของการปรับตามเทศ
บัญญัติ เช่นนายกไปเห็นว่ามีความผิด มีการสอบสวนหรือไม่ หรือว่าใครจะเป็นคนออก
ใบเสร็จ 

 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ – เรียนท่านประธานสภา ฯ เหตุของการออกเทศบัญญัติฉบับนี้ที่ท่านนายกฯ เรียนแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล ว่ามันเป็นในเรื่องของนโยบายรัฐบาลได้ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดซึ่ง

ประกาศใช้เมื่อปี 2535 เป็นฉบับแรกและมีการแก้ไขฉบับปี 2560 ล่าสุด ซึ่งมีมาตรา 34 
ให้อำนาจท้องถิ่นสามารถออกข้อเทศบัญญัติได้ฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความสะดวกกับท้องถิ่นก็เลยทำร่างมาให้ดูว่าท้องถิ่นจะเอารายละเอียดแบบไหน 
จะเพิ่มเติมหรือจะลดจากนี้ก็ได้ซึ่งในร่างเทศบัญญัตินี้มีท้ังหมดส่ีประเภท คือขยะมูลฝอย
ท่ัวไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลก็คือขยะมูลฝอยท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ และขยะมูลฝอยท่ีเป็น
พิษอันตรายต่อชุมชนเทศบัญญัตินี้กำหนดให้หน้าท่ีเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร มีหน้าท่ี
ต้องคัดแยก หลังจากประกาศเทศบัญญัตินี้ต้องทำจากท่ีไปขอความร่วมมือไม่ได้แล้วเพราะ 
นี่เป็นเทศบัญญัติแล้วนายกจึงให้ความสำคัญมาก ใครไม่ทำการคัดแยกนายกเทศมนตรีมี
อำนาจปรับตามกฎหมายต้องจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา  แล้วก็ถ้ายอมรับข้อกล่าวหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
มีการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งนายกเทศมนตรีอาจจะมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งสามารถ
เปรียบเทียบปรับก็ได้ 
 
 
 
 



                                - ๘ - 
 
นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ - การเปรียบเทียบปรับว่าเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีจะมอบให้ 
เลขานุการสภาเทศบาล ใครก็จะมีเป็นคำส่ังออกมาการเปรียบเทียบปรับ ถ้าคู่กรณียอมก็จ่ายเงินค่าปรับคดีก็ยุติแต่

ถ้าคู่กรณีไม่ยอมก็นำไปสู่ศาลเทศบาลก็จะอ้างเทศบัญญัติฉบับนี้เพื่อท่ีจะไปฟ้องปรับก็ คือ
กฎหมายตัวนี้เป็นเครื่องมือท่ีบอกว่าทำไมจะต้องแยกเป็นมูลฝอยท่ัวไปทำไมจะต้องเป็น
อินทรีย์ เป็นเรื่องท่ีต้องปรึกษาหารือกันหลายฝ่าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๔๕ เป็นกฎหมายปกครองชนิดหนึ่งเราจะได้พิจารณาเป็นรายข้ออีกก็คือรับวาระหนึ่ง
เราก็จะเข้าวาระสองวาระสองท่านจัดต้ังคณะกรรมการไหม  ท่านจะพิจารณาเต็มสภาก็ได้
ตามระเบียบข้อ 45  มันจะมีคำจำกัดความในขยะอินทรีย์ว่าคืออะไร ถ้าท่านเห็นว่ามันยังมี
ข้อคลาดเคล่ือน ท่านอยากจะเติมท่านก็สามารถทำได้ขยะรีไซเคิลท่ีเป็นขยะมูลฝอยนำ
กลับมาใช้ใหม่ถ้าคิดว่าขัดตรงไหนก็มาเพิ่มได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

          

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใด สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ส.ท.วาโย ฯ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  วันนี้รับร่างไปแล้วไปผ่านวาระท่ีสองสู่ขบวนการของ 
สมาชิกสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติการเปล่ียนแปลงข้อความในนี้มันสามารถจะทำได้แต่ว่าผมก็ 

ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิก หรือว่าจะมีคนเข้ามาแปรญัตติหรือไม่แต่ผมอยากจะเสนอว่าอยาก 
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ การคัดแยกมันมีการคัดแยกเป็นแต่ละประเภทไปจากท่ีผมดู 
ตามความจริงเทศบาลของเราให้ถังขยะแก่ชาวบ้านหนึ่งถัง แล้วถ้าเราจะตราเทศบัญญัติ
ว่า ให้ชาวบ้านทำแบบนี้แล้วไปปรับเขา  โดยผ่านกฎหมายสภาแล้ว แล้วเราไม่ได้มีถังขยะ
ให้ชาวบ้านครบตามประเภทท่ีเราต้องการ เช่นถังขยะสีเขียว สีเหลือง สีขาวแยกไปเป็น
ขวด เป็นขยะพิษ เป็นขยะแห้ง เป็นขยะมูลฝอย เราไม่ได้มีให้ชาวบ้าน เราจะจัดการได้
อย่างไร 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      - ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ ส.ท. ชัยวัน ฯ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายชัยวัน คำเงิน         - ขออนุญาตประธานสภาฯ  กระผมอยากสอบถามว่าถังสำหรับบรรจุขยะกับถังขยะของ 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาล บางครัวเรือนเขาจะมีถุงขยะท่ีใส่ทางเทศบาลจะจัดให้ได้หรือเปล่าถังขยะบางจุด   

ไม่มีฝาปิด และส่งกล่ินเหม็น ขอให้ทางเทศบาลพิจารณาด้วย 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์       - มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามเรื่องเทศบัญญัติหรือไมค่รับ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญผู้บริหาร 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์      - ขอบคุณท่านประธานสภา ในร่างเทศบัญญัติมันจะต้องมีการอภิปรายหลายอย่างขอให้ดู 
นายกเทศมนตรี  ไปในแต่ละข้อ จะมีสาระสำคัญอยู่ต้ังแต่ ข้อ ๔.  หน้าแรก ๕ บรรทัดสุดท้ายการคัดแยก

ขยะมูลฝอย มีอยู่ ๔ อย่าง มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มูลฝอย 
ท่ี เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ขยะมูลฝอยท่ี เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน                           
มีส่วนประกอบของวัตถุท่ีเป็นอันตรายต่อชุมชน เช่นหลอดไฟ  ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่  
กระป๋อง หรือว่าเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ข้อ ๕. ในเทศบัญญัติบอก
ว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยก แล้วแต่ละประเภทตาม                   
ข้อ ๔. บรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยให้เพียงพอ และเหมาะสมแต่ละประเภทมูลฝอย
นั้น เจ้าของหรือ  ผู้ครอบครองอาคารต้องจัดหาให้เพียงพอ 

 
 



 
                                 - ๙ - 

 
นายสุเวช ภูมิรัตน์      และเหมาะสมกับประเภทมูลฝอยนั้น  ถุงบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน  ไม่ฉีกง่ายไม่ 
นายกเทศมนตรี  รั่วซึม มีขนาดท่ีเหมาะสมหมายถึงว่าปริมาณขยะกับถุงต้องเหมาะสมกัน  บรรจุถุงด้วยการ

มัดหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม  ไม่ให้น้ำรั่ว  ไม่ให้มีกล่ินออก ไม่ให้แมลงวันตอม ต่อไป
โดยเฉพาะภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องทำจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทานภาชนะตัวนี้ไม่ได้หมายถึง 
ถุงยางหรือกระสอบปุ๋ยภาชนะเช่นถังสำหรับใส่มูลฝอย ซึ่งเทศบาลเราจัดให้แล้วเพียงพอ
หรือว่าไม่เพียงพอ จะพิจารณากันอีกที ผมอยากจะขอย้อนกลับไปหน้าแรก ข้อท่ี ๑ คือ            
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ข้อท่ีสองใช้บังคับ
ในเทศบัญญัติใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่คำต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย
อยากจะเรียนถามนิติกร และเลขาสภาว่าทำไมมันไม่เหมือนกับราชกิจจาหรือว่ากฎหมาย                      
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับต้ังแต่วันนับจากวันท่ีประกาศถ้าเกิดว่าประกาศแล้วใช้แล้วนายกไม่ให้
นำไปติดจะใช้ได้ยังไง ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้ท่ีเปิดเผยอยากจะเปล่ียนเป็นนับต้ังแต่ 
ประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ 30 วัน 60 วัน 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ นิติกร  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอนุวัตร ชาวไทย - ขอบคุณท่านประธานสภา ท่ีมาของข้อ 2. มีท่ีมาจาก พ.ร.บ. เทศบาล มาตรา 63 
นิติกร กำหนดเป็นกฎหมายบอกว่านอกจากท่ีได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัตินั้น

ให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศใช้โดยเปิดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน  เว้นแต่ในกรณี 
ฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นก็ให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันท่ีประกาศ 
ซึ่งตอนนี้เขาได้ประกาศไว้ในเทศบัญญัติชัดเจนแล้วว่า ถ้าประกาศไว้ที่เทศบาล ก็บังคับใช้ได้
แต่ว่าโดยทางปฏิบัติของเราท่ีเคยมีคือเราจะประกาศไว้ท่ีเทศบาลเสร็จแล้ว  จะมีหนังสือ
ส่งไปให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน  

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ ส.ท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ยังไม่ได้ตอบคำถามผมครับกฎหมายตัวนี้มันเป็นหนังสือ 
สมาชิกสภาเทศบาล ส่ังจากกรมการปกครองว่าจะต้องมีหรือเปล่า หรือว่าไม่ต้องมีก็ได้ หรือว่าจะต้องตราจะต้อง

ประกาศใช้ขอคำตอบนี้ด้วย 
  

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์ – เรียนท่านประธานสภาฯ เทศบัญญัติบรรทัดท่ีสามและมาตรา 34 /๓ ตาม 
เลขานุการสภาเทศบาล พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด ในการจัด

ระเบียบ ในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ี
ออกข้อกำหนดท้องถิ่นดังต่อไปนี้  1. กำหนดหลักเกณฑ์ จัดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยในสถานท่ีเอกชน ท่ีเปิดให้ประชาชนเข้าไปได้   ๒. กำหนดวิธีคัดแยกเก็บขนกำจัดส่ิง
ปฏิกูล มูลฝอย   ๓. กำหนดค่าธรรมเนียมค่าบริการในการให้บริการของราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
เอกชนท่ีองค์การส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน กำจัดส่ิงปฏิกูล
มูลฝอย ไม่เกินอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง   ๔. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต้องไม่
เกินกำหนดกระทรวง การทำหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่น 

 



 

                                   - ๑0 - 
 

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์ ในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยข้าราชการท้องถิ่นต้องดำเนินให้เป็นไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ตามข้อกำหนดของท้องถิ่นด้วยวรรคหนึ่ง ท้ังนี้ให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีจัดให้มีส่ิง
รองรับส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ตามท่ีสาธารณะและสำนักงานให้เพียงพอ และถูกสุขลักษณะคือให้
มีท่ีมาของเทศบัญญัติฉบับนี้หลังจากมีกฎหมายมารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มี
อำนาจตามกฎหมายก็ส่ังมาท่ีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ส่ังมาท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมโดยสำนักกฎหมายก็จะทำร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมา 
สามารถกำหนดระยะเวลาได้เช่นภายใน 120 วันหรือเหตุผลของการกำหนดตรงนี้ก็คือ
สภาพบังคับของเทศบัญญัติ  เรามีความจำเป็นต้องการใช้ทันทีคือภาวะฉุกเฉินเหมือนกฎ
อัยการศึก ท่ีประกาศแล้วต้องใช้ทันที  อย่างนี้เรากำหนดแล้วว่า ท้ังนี้ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไปก็
แล้วแต่วิธีการของเทศบาลก็มาขับให้ใช้ภายในเจ็ดวัน แต่ถ้านายกเห็นว่า การท่ีชาวบ้านจะ
พร้อมในการรับรู้ประกาศตรงนี้ มันอาจจะเจ็ดวันไม่พอ เป็น 60 วัน 90 วัน เราก็กำหนด
กรอบตรงนี้ได้ ถ้าเทศบาลประกาศ 120 วัน วันท่ี 121 มันก็จะมีผลบังคับเกิดขึ้น ก็คือทำ
ให้เรามีการเตรียม  

 

 นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ ส.ท. วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ในส่วนตัวผมอยาก เสนอว่าวันนี้รับร่างก่อนแล้วไปพิจารณา 
สมาชิกสภาเทศบาล กันในวาระ2 – 3  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ เลขาสภา ฯ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - ร่างข้อบัญญัติเทศบาลต้องพิจารณาตามวาระ ซึ่งเทศบัญญัติท่ัวไปจะพิจารณา
เลขานุการสภาเทศบาล   วาระรวดก็ได้ถ้าสภามีความเห็นพิจารณาเป็นสามวาระเราก็จะสามารถพิจารณาเป็นวาระ 

๑ ถ้าเห็นด้วยกับร่างนี้ ท่านก็มีมติรับหลักการจากท่ีท่านได้อภิปรายวาระ ๑ หลังจากนั้นก็
จะมีระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ ซึ่งกำหนดไว้อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ถ้ากำหนดมากกว่านั้น    
ก็ได้ เท่าท่ีดูก็สามารถย่ืนได้ต้ังแต่วันท่ี 28 วันท่ี ๑ วันท่ี๔ หลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะมี
การพิจารณาแปลญัตติ ถ้ามีการยื่น ถ้าไม่ยื่นคณะกรรมการแปรญัตติก็จะพิจารณาเองว่า 
ในคณะกรรมการแปรญัตติก็จะมีการให้ความเห็นในญัตติตรงนั้นหรือไม่ เพื่อท่ีจะเสนอ  
สภา ฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีเราพิจารณากันปกติ ก็นำเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

     

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ  ผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านสมาชิกถามว่ามีความจำเป็นแค่ไหน ท่ีจะตรา 
นายกเทศมนตรี  เทศบัญญัตินี้ขึ้นมานั้น คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งสำหรับใช้ประกวดแข่งขัน ในเรื่องของการ

จัดการขยะเป้าหมายของเทศบัญญัติไม่ได้จะทำเร่งด่วน วันนี้รับร่าง การรับร่างหมายถึงว่า
จะได้เอาไปอ่านให้ถ้วนถี่เสร็จแล้วไปกำหนดการแปรญัตติในสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่ง ไป
เห็นชอบไปยกมือในอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากท่ีเห็นชอบแล้วประกาศใช้แล้ว เราจะเริ่มใช้
หลังจากได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้วอีก 120 วันอย่างน้อย มี 240 วันท่ีเราจะประกาศใช้
เทศบัญญัตินี้จากการสังเกต แต่ละท้องถิ่นยังไม่มีการเคล่ือนไหวเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งใน
การประชุมประจำเดือนแต่ละครั้ง ผมเป็นประธานการจัดการขยะของอำเภอแม่จันเรื่อง
การจัดการขยะ เรานำเสนอต่ออำเภอต่อท่ีประชุมมา 3 ครั้ง แล้วอำเภอก็บอกว่าจะทำ
จนถึงวันนี้อำเภอยังไม่ดำเนินการ ฉะนั้นสมาชิกไม่ต้องกังวลว่าชาวบ้านจะปรับตัวไม่ทัน 
เป้าหมายของผมอย่างน้อย 240 วัน  



                                                                     
 
                                                                   - ๑๑ - 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ต่อไปผมจะขอความเห็นชอบ   มีท่านใดเห็นชอบญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรุณายกมือ  
 

ที่ประชุม - มติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์การคัด
แยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒  วาระ 1 ขั้นรับหลักการ จำนวน ๑0 เสียง 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ๔. ญัตติโอนงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
ประธานสภาเทศบาล (Smart Card Reader)  

ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - เสนอญัตติ โอนงบประมาณเรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์                

(Smart Card Reader) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ 

   1. ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  ต้ังไว้  6,000  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  6,000  บาท  โอนลดในครั้งนี้  700 บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน  5,300  
บาท 
2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้ 700 บาท  
3. ขอโอนลด 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมต้ังไว้ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 28,500 บาท โอนลดครั้งนี้ 
700 บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน 27,800 บาท  
4. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้ 700 บาท  
5. ขอโอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 
21,420 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 21,420 บาท โอนลดครั้งนี้ 700 บาท เงิน
คงเหลือท้ังส้ิน 20,720 บาท  
 6. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้  700 บาท  
 
 
 



 
 
                                   - ๑๒ - 
 
เหตุผล 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7 ว/0879 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2562 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน) 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ี อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียนหรือรับจด
แจ้ง ปฏิบัติตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ลงวันท่ี 4 
เมษายน 2560 ข้อท่ี 17  และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนา
ทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2562 นั้น เทศบาลตำบลแม่คำ  มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  เพื่อใช้ในงานหน้าท่ี อนุมัติ อนุญาต 
ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน หรือรับจดแจ้ง ของเทศบาลตำบลแม่คำ  ดังนั้นจึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณดังกล่าว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
หมวด 4 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
ของสภาท้องถิ่น 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล โอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
    

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 10 เสียง  

 

ระเบียบวาระที่ ๗  เร่ืองอื่น ๆ  

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอหรือไม่ ขอเชิญ ส.ท. วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล  
  

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง หมู่ท่ี ๑ ซอย ๕ ผมเคยนำเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีประชุมสภานี้ไม่ต่ำกว่าสามส่ีครั้งยังไม่มีผลตอบรับยังไม่ได้รับการแก้ไขมีความหวังว่าท่าน

นายกจะจ่ายขาดเงินสะสม แต่ปรากฏว่าการจ่ายขาดก็ทำไม่ได้ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์แล้ว
ไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ฤดูฝน ปัญหาน้ำท่วมน้ำขังซ้ำซากก็จะตามมาแล้วถ้าผมไม่พูดวันนี้เราไม่รู้
ว่ารัฐบาลจะมีคำส่ังหรือการเลือกตั้งของเราเมื่อไหร่ผมอาจจะไม่มีโอกาสมาช้ีแจงแล้ว ผมขอ
นำเสนอ มันจะเป็นแบบนี้ปีหนึ่ง 3-4 ครั้งปัญหาท่ีเกิดจากหลังน้ำขึ้นและลดไปหลังจากน้ำ
ขึ้น ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ ส้วมเต็ม ผักตายหมด พอน้ำลด ส่ิงท่ีตามมาก็คือไส้เดือน หอย แมลง
แล้วต้องมาทำความสะอาดกวาด ขี้โคลนปีหนึ่งก็จะเป็นสามส่ีครั้ง ในเมื่อมันยังไม่ได้รับการ
แก้ไข อยากให้แก้ปัญหาในปีนี้เลยครับ ชาวบ้านเค้าเดือดร้อนจริง ๆ เขาจึงมาร่วมฟังการ
ประชุมเขามาเพราะหวังพึ่งเทศบาลแก้ไข ผมขอนำเสนอท่ีประชุมว่าให้ท่านนายกหา
งบประมาณมาจัดการเรื่องนี้ก่อนท่ีจะเข้าสู่ฤดูฝนก่อนท่ีจะหมดวาระ ผมขอเสนอแนว
ทางการแก้ไข ๔ วิธีครับ  ๑.เปล่ียนประตู เปิดปิดระบายน้ำ อันเดิมมันมีอยู่แต่เปิดปิดไม่ได้
แล้วเหตุเพราะประตูน้ำไม่ดี  ๒. อยากให้ทำประตูน้ำให้ติดถนนและอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 



 
 
                             - ๑๓ - 

 
นายวาโย ด่านไทยวัฒนา ถ้าเกิดทำใหม่แล้วยังต่ำมันก็ไม่สามารถลงไปปิดได้  ๓ .ติดต้ังสถานีสูบน้ำถาวร  ๔. เปล่ียน
สมาชิกสภาเทศบาล ทิศทางน้ำ  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ ส.ท. ศรี ศรีละ 
ประธานสภาเทศบาล    

 

นายศรี  ศรีละ  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ท่ีทาง ส.ท. วาโย อธิบายเกี่ยวกับน้ำท่วมซอย ๕ ผมก็
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นด้วย เคยปรึกษากันแล้วครับว่าจะทำยังไงกันดี ท่อตรงบ่อพักมีขนาดเล็กจริง ถ้าหากว่า 

เราเปล่ียนท่อตรงนั้น น้ำคงจะระบายดีขึ้นหน้าฝนทุกปีน้ำทางเหนือจะมารวมอยู่ตรงนั้น
หมด ทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก อยากจะปรึกษาพวกเราว่าจะแก้ไขปัญหากันยังไง ครับอยาก
ให้กองช่างไปสำรวจ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล    
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ความจริงเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วในรอบสุดท้ายของการ 
นายกเทศมนตรี  พิจารณาโครงการก็ได้มีการประชุมโดยเอาประชาชนผู้ท่ีอยู่ในระหว่างนั้นมาปรึกษาหารือ 

กันแล้ว ในรอบนั้นท่านว่าโย คงจะจำได้ว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วย และเรื่องในวันนี้ท่านสมาชิก
จะต้องนำเสนอปัญหาแล้วต้องเป็นความต้องการของชาวบ้าน แล้ววิธีการทำงบประมาณ
โดยท่ัวไปจะมีอยู่ ๒ อย่าง  ๑. คือการทำโครงสร้างท่ีผ่านการประชาคมอย่างท่ี ๒ คือการ
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในกรณีนี้คงจะเป็น 
กรณีท่ีสอง คือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอันจะเกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน วิธีการก็คือ
สมาชิกมานำเสนอสภาเห็นชอบ ชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบเห็นชอบ แล้วการจะเสนอรอบนี้
จะต้องยืนยันว่าเป็น ความต้องการของชาวบ้านแต่ละแวกนั้นมันดูเหมือนว่าครั้งก่อนพูดอีก
อย่างรอบนี้พูดอีกอย่างพอจะมาคุยรอบนี้ว่าเป็นความต้องการ เราก็ไม่ปฏิเสธ ขอให้มันเป็น
ความต้องการของชาวบ้านมีงบประมาณเราจะทำให้แล้วในช่วงนี้ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์เข้า
ปีงบประมาณมาแล้วห้าเดือนเราจะไปต้ังงบประมาณใหม่โดยผ่านการประชาคมก็คงจะ
เป็นไปไม่ได้ จะมีวิธีการอยู่สองอย่างคือจ่ายเงินสะสมซึ่งในของระเบียบห้ามไว้แล้ว อีกอย่าง
ก็คือการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ต้องผ่านสภา ประตูน้ำเราเคยตกลงกัน
แล้วว่าจะทำ เราแยกสองประเด็นว่าเราจะสร้างประตูน้ำข้างในยกสูงขึ้น เรื่องนี้เคยคุยกัน
แล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้สร้างแบบ ซึ่งการจะโอนงบประมาณในความเหมาะสมเราจะโอน  
ในรอบครึ่งปีหลัง ของงบประมาณตอนนี้เงินยังไม่พอโอนการท่ีจะโอนงบประมาณโอนจาก
รายการต้ังจ่ายท่ีไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วเราถึงจะโอนมาได้เพราะฉะนั้นประตูน้ำเรา    
จะทำอยู่แล้ว ซึ่งในสภาก็รับรู้กันแล้วท่ีเราจะพูดกันในข้อต่อไปก็คือการซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
สูบน้ำ แยกเป็นอีกตอนหนึ่งต้องก่อสร้างก่อน เราจะก่อสร้างเสร็จแล้วติดต้ังครุภัณฑ์ไม่ได้
เพราะว่าหลังจากท่ีเราจะซื้อครุภัณฑ์ต้องมีส่ิงก่อสร้างส่ิงนั้นก่อสร้างแล้ว  ถึงจะจัดต้ังซื้อ
ครุภัณฑ์ถ้าเกิดเค้าถามว่าทำไมต้องต้ังโครงสร้างตัวนั้นก่อนแล้วค่อยซื้อครุภัณฑ์มันจะทำ
พร้อมกันไม่ได้  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ  ส.ท. วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



 
                                                                    - ๑๔ - 
 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง หมู่ท่ี ๑ ซอย ๕ ผมเคยนำเสนอโครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีเคยพูดไว้คือก่อสร้างประตูน้ำ อยากได้ท่ีมันเป็นมาตรฐานใช้ได้ดีจริงไม่ใช่ว่าสามปีห้าปี

สนิมกินใช้ไม่ได้แล้วน้ำก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ประตูน้ำเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีเราได้แต่เรา
อยากได้ท่ีมันดีจริง ๆ ไม่ต้องสร้างหลายครั้ง ไม่รู้ว่ามันมีแบบไหนท่ีว่ามันดี เช่นอาจจะทำ
เหมือนฝายผาม้าได้ไหม กับท่ีมันมีพวงมาลัยเปิดปิดหรือเป็นไปได้ใช้สวิตซ์ปิดเปิดได้หรือ
เปล่า เหตุผลคือน้ำบางครั้งมันมาตอนกลางคืนเขาก็นอนหลับเราจะไปหมุนมันก็ไม่ทัน
การณ์ถ้าเป็นไปได้เราใช้ระบบทุนแรงเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ไหม ครุภัณฑ์หรือเปล่า ถ้ายัง
ไม่ได้ทำผมขออนุญาตหารือท่านปลัดว่ามันผิดระเบียบหรือเปล่า  ถ้ามันไม่ผิดข้อระเบียบผม
อยากจะให้ทำในคราวเดียวกัน มันเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลไม่ใช่ของผมคนเดียวมี
ชาวบ้านถึงมีเทศบาลมีเทศบาลถึงมีงบประมาณมีงบประมาณถึงมีพวกเรา กลับมาพูดเรื่อง
เครื่องสูบน้ำ ผมก็อยากได้แบบดี ๆ ผมเห็นตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ เรา
ไม่ซื้อเรายืมเขามาได้ไหม หรือเราทำสถานีสูบน้ำมั่นคงถาวร  มีประตูมีหลังคามีกุญแจเปิด
ปิดถึงเวลาก็ไปกดสวิตซ์ปิดเปิด เครื่องสูบน้ำเราไม่มีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลประจำการ ตลอด  
24 ช่ัวโมง ถึงเวลาโทรหาท่านนายกให้เจ้าหน้าท่ีไปกดสวิตช์เปิดปิดคือชาวบ้านจะไปเปิด
ปิดเด๋ียวเสียหายชำรุดก็จะเป็นประเด็น อีกอย่างหนึ่งครับท่านนายกน้ำมันมาจากหมู่ 14 
จะเอารูปภาพท้ิงไว้ที่นี่จนกว่าจะได้รับการแก้ปัญหาไม่รู้นายกจำได้หรือไม่อย่างไร 
  

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ -  มีสมาชิกท่านใดจะพูดอีกหรือไม่ มีผู้ร่วมประชุมยกมือ ขอเชิญลุงต่อมคำ รอดสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาล    
 

นายต่อมคำ  รอดสุวรรณ – ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารรวมถึงประธานสภากับสมาชิกสภา 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ ท้ังหลายพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีได้เอื้อเฟื้อจัดซื้อเครื่องจักรตอก ให้ชมรมผู้สูงอายุได้

ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมาได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆรวม
แล้วมีคณะกรรมการท้ังหมด 15 คน ทางชมรมชมรม อยากจะของบประมาณท่ีจะ
สนับสนุนใหซ้ื้อวัตถุดิบ 20,000 บาท การฝึกอบรมดนตรีพื้นเมือง อยากจะถามผู้บริหาร 
ว่ามีงบประมาณหรือไม่ การฝึกอบรมผมก็ได้ปรึกษากับผอ.โรงเรียนจะขอนักเรียนเข้า
มาร่วมในกิจกรรมนี้จะให้ศิลปวัฒนธรรมตัวนี้อนุรักษ์เอาไว้  

                                                               

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ ส.ท. ชัยวัน คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

                    นายชัยวัน คำเงิน - ขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ กองช่างไปซ่อมแซม ขอขอบคุณมาก แต่ตรงบ่อพักมันต่ำ       
รองประธานสภาเทศบาล กว่าถนนอยากให้ทางกองช่างเสริมให้มันสูงเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิก ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม ฯ      เวลา ๑0.47 น. 
 
                                      (ลงช่ือ)            ผู้บันทกึรายงานการประชุม ฯ 
                   ( นางสาวพัชราภรณ์  ไมตรีจิตร ) 
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