
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี 2564
วันที่ ๑๖ กันยายน 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

……………………………………………
*********************

ผู้มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล/ประชาชน
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
2 นายสุรศักดิ์ พองพรหม ผอ.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง สุรศักดิ์ พองพรหม
๓ นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
๔ นางพชรพัชร์ ราชนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ พชรพัชร์ ราชนิล
๕ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๖ นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก
๗ นายสมนึก วรรณวิกรม์ ผู้อํานวยการกองช่าง สมนึก วรรณวิกรม์

/เริ่มประชุม.......................

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายรวม บุญเที่ยง ประธานสภาเทศบาล รวม บุญเที่ยง
2 นายธงชัย ประกอบผล รองประธานสภาเทศบาล ธงชัย ประกอบผล
3 นายประสิทธิ์ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธ์ิ จํานงนอก
4 นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาล สุรัตน์ แก้วด่านจาก
5 นายชื่น เงินโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ชื่น เงินโพธิ์
6 นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล สมพงศ์ พิมพ์กลาง
7 นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธพงษ์ ญาติกลาง
8 นางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุ่น บรรจงนอก
9 นายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี ผินพิมาย
10 นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุดร พลนอก
11 นายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล อารุณ ฉัตรพิมาย
12 นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาล พนิดา คําภีระ
13 นายธนสร สารนอก เลขานุการสภาเทศบาล ธนสร สารนอก

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
2 นางพิทธิยา พัฒนเดชากูล รองนายกเทศมนตรี พิทธิยา พัฒนเดชากูล
3 นายติม ปักนอก รองนายกเทศมนตรี ติม ปักนอก
4 นายภาณุมาศ บุญศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ภาณุมาศ บุญศรี
5 นายธนชัย เผยศิริ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธนชัย เผยศิริ
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายธนสร สารนอก - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อม
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพ่ือเป็นประธานในท่ีประชุม

นายรวม บุญเที่ยง - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน “ ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓

ประจําปี พ.ศ. 2564” ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. 2564

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง ครั้งแรก เมื่อวัน 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติกําหนดวันเริ่มการ
ประชุมสามัญ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2542 ประธานสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง จึงเรียกประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่
วันท่ี 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. 2564
ลงชื่อ นายรวม บุญเที่ยง
ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น ๑๒ ท่าน

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564
เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม 2564

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 2 ประจําปีพ.ศ. 2564 เม่ือ
วันท่ี ๒๓ สิงหาคม 2564
โปรดยกมือข้ึน
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๒ เสียง
-สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระท่ี ๓...
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ระเบียบวาระท่ี 3 -ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรตีําบลโนนแดง ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนแดง ในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลใน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ ดังนี้

หลักการ
เพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเพ่ือให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๓) เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้อง
ทําในเขตเทศบาลคือ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ
รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอยพ.ศ.๒๕๔๓ ไม่มีการปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมมาตั้งแต่เริ่มมีการประการ
ใช้บังคับในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ซ่ึงปัจจุบันเทศบาลตําบลโนนแดงมีภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการขนและฝังกลบซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมมีความสอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะท่ีเพิ่มขึ้น และให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ
แจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ จึงเป็นการ
สมควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เทศบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเสนอสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญท่านอุดร พลนอก ครับ

/นายอุดร พลนอก...
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นายอุดร พลนอก - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอหารือท่านประธานสภาเทศบาลว่าเรื่องบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลอยู่ใน

ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ครับ ก่อนท่ีผมจะอภิปราย

นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายธนสร สารนอก -กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
เลขานุการสภาเทศบาล ในส่วนของร่างเทศบัญญัติฉบับนี้กับท่ีท้ิงขยะคงต้องแยกเป็นสองส่วนแต่ว่า

เกี่ยวพันกัน ในส่วนร่างเทศบัญญัติก็คือ การดําเนินการการปฏิบัติในการเก็บขนส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย ส่วนที่ท้ิงคือส่วนท่ีรองรับในการดําเนินการเพราะฉะนั้นต้อง
แยกกัน แต่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าขยะหรือส่ิงปฏิกูลท่ีเราเก็บเราต้องนําไปทิ้งท่ีทิ้ง
ขยะ แต่ในส่วนของร่างเทศบัญญัตินี้จะใช้บังคับในการบริหารจัดการก็คือการ
ดําเนินการ ส่วนการบริหารจัดการท่ีท้ิงขยะไม่เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้แต่เป็นอีก
เรื่องหนึ่งในการบริหารจัดการและเราได้ไปขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่แล้วเพื่อขอดําเนินกิจการนอกเขตซึ่งไม่เก่ียวกับร่าง
เทศบัญญัตินี้แต่เก่ียวพันต่อเนื่องกันไป

นายอุดร พลนอก - กระผมขออนุญาตปรึกษาว่าเราจะอภิปรายเรื่องท่ีทิ้งขยะได้ไหมครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนสร สารนอก - ถ้าจะอภิปรายเร่ืองที่ท้ิงขยะโดยตรงยังไม่สามารถอภิปรายได้ครับ แต่ถ้าจะถาม
เลขานุการสภาเทศบาล ในระเบียบวาระอื่นๆ หรือกระทู้ถามสามารถกระทําได้ครับ ตอนนี้ขอให้

อภิปรายเรื่องร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไร ดีไหม สมควรไหม ส่วนที่ท้ิง
ขยะก็มีแนวทางที่ท่านจะสอบถามได้อีกคือ วาระอื่นๆ

นายอุดร พลนอก - กระผมขออนุญาตปรึกษาว่าเราจะอภิปรายเรื่องท่ีทิ้งขยะได้ไหมครับ เนื่องจาก
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดได้ชี้แจงว่าเรื่องท่ีท้ิงขยะกับร่างเทศบัญญัตินี้เก่ียวพันกันครับ

นายธนสร สารนอก - ถ้าหากท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเรื่องร่างเทศบัญญัตินี้แล้วโยงไปที่ท้ิงขยะ
เลขานุการสภาเทศบาล สามารถกระทําได้ครับ แต่ว่าถ้าจะอภิปรายเรื่องที่ท้ิงขยะโดยตรง ยังไม่สามารถ

อภิปรายได้ครับ เพราะขณะนี้เรากําลังพิจารณาเรื่องร่างเทศบัญญัติครับ และ
ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบจุดประสงค์ว่าท่านผู้อภิปรายจะอภิปรายเรื่องท่ีทิ้งขยะอย่าง
เดียวหรือเรื่องร่างเทศบัญญัติแล้วไปเกี่ยวกับท่ีทิ้งขยะ ขออนุญาตฟังท่านอภิปราย
ก่อนครับ

นายอุดร พลนอก - กระผมขออภิปรายต่อนะครับสามารถท้วงติงผมได้นะครับที่ท้ิงขยะของเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลโนนแดงปัจจุบันอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่มีพื้นท่ี

ท้ังหมดประมาณ ๓๕ ไร่ ซ่ึงปัจจุบันดําเนินการฝังกลบแล้วประมาณ ๖-๗ ไร่ ซ่ึงมี
หน่วยงานท่ีนําขยะไปท้ิงกับเราอยู่ ๒ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาว
ใหญ่ กับ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง แต่องค์การบริหารส่วนตําบล
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ดอนยาวใหญ่ได้มีเง่ือนไขตอนที่เราจะดําเนินการจัดซื้อที่ท้ิงขยะ เราได้ทําการ
ประชาคมท่ีบ้านป่าตะแบงและขอกระทําการนอกเขตที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนยาวใหญ่ จึงมีข้อตกลงให้องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่สามารถนํา
ขยะมาทิ้งร่วมกับเราได้ แต่การท้ิงขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่
ขณะนี้ระยะเวลาการท้ิงนั้นยาวนานเกินไป ประมาณ ๑๐ ปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง อีกประมาณ ๕-๖ ปี การท้ิงขยะของทั้งสองหน่วยงานนี้ทําให้เรา
ต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดฝังกลบขยะแต่ละครั้ง ขยะท่ี
เราสามารถดําเนินการจัดเก็บได้ในแต่ละวันประมาณ ๔-๕ ตัน ส่วนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ตามท่ีผมได้สอบถามประมาณวันละ ๓ ตัน องค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนแดงวันละตันกว่า รวมแล้วจะมีขยะไปท้ิงท่ีบ่อขยะประมาณ
๗-๘ ตัน ถ้าเรายังให้หน่วยงานอื่นไปทิ้งกับเราเป็นเวลานานๆ อนาคตที่ท้ิงขยะของ
เราอาจจะมีเนื้อที่น้อยลง ผมเกรงว่าถ้าเราปล่อยให้ท้ิงร่วมกับเรานานๆ โดยไม่มี
ระยะเวลากําหนดหรือไม่มีเง่ือนไขรองรับบ่อขยะเราเต็มแน่นอน และปัญหาท่ี
ท้องถิ่นส่วนใหญ่เจอตอนนี้คือปัญหาท่ีทิ้งขยะ ผมได้ลงไปดูบ่อขยะเมื่อวันอังคารท่ี
แล้ว พบว่ามีกองขยะจํานวนมาก ท้ิงไม่เป็นท่ีไม่ถึงปากบ่อ เวลาจะฝังกลบไม่
สามารถดันลงบ่อได้ เราต้องเสียค่าดําเนินการในการฝังกลบ เราฝังกลบขยะทั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงและองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ซึ่ง
สิ้นเปลืองงบประมาณเรา ในส่วนของเทศบัญญัติฉบับนี้ท่ีออกมาผมก็เห็นด้วยกับ
การรองรับหน่อยงานท่ีทิ้งกับเรา ในส่วนค่าธรรมเนียมผมก็คิดว่าเหมาะสม คิดเป็น
ตัน แต่เราก็ต้องมีข้อจํากัด ถ้าเราจะรับหน่วยงานอื่นท่ีมาท้ิงกับเราตลอดไปคงไม่ได้
ปัญหาตามมาคือโรคติดต่อ แหล่งเพาะพันธ์แมลงวัน และตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทํา
คือ เราน่าจะทํารั้วหรือคันดินเพื่อป้องกันขยะไม่ให้ปลิวออกไปนอกพื้นท่ีเข้าไปใน
เขตท่ีดินของชาวบ้านซ่ึงเป็นปัญหาท่ีชาวบ้านเดือดร้อน ผมเคยเจอที่เทศบาลตําบล
หนองน้ําใสก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ เวลาลมมาก็จะพัดปลิวออกนอกพื้นท่ี มีการ
ร้องเรียนกัน ฝากท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหารว่าที่ท้ิงขยะของเรามันมีเท่านี้
แต่ขยะเพิ่มขึ้นทุกวันตามความเจริญของบ้านเมือง การบริหารจัดการแบบท่ีเราจะ
รองรับหน่วยงานอ่ืนให้มาท้ิงกับเราแบบนี้ตลอดไปเราคงต้องทบทวนใหม่ เพื่อเรา
จะได้ใช้ท่ีทิ้งขยะของเราให้ยาวนานเพราะก่อนท่ีเราจะได้พ้ืนท่ีสําหรับทิ้งขยะก็
เหนื่อยพอสมควร เราก็ต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดกับองค์กรของเราหน่วยงาน
ของเรา องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่พื้นท่ีเขายังมีอีกมาก คงจะสามารถ
จัดซ้ือตรงไหนก็ได้ครับ ผมก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ ขอเชิญครับ
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรตีําบลโนนแดง กระผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาท่ีได้เรียนเชิญผมได้ช้ีแจง ต้องขอนําเรียน

ว่าตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเท่าท่ีผมนั่งฟังดู กระผมว่าไม่เก่ียวข้อง
/กับร่างเทศบัญญัติ..
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กับร่างเทศบัญญัติที่เรากําลังพิจารณาอยู่นี้ แต่ท่านอภิปรายก็ไม่เป็นไร ตามท่ีท่าน
เลขานุการสภาได้นําเรียนชี้แจงแล้วว่าถ้าอภิปรายเก่ียวข้องกับร่างเทศบัญญัติการ
กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย สามารถอภิปรายได้ แต่เท่าท่ีนั่งฟังท่านอภิปรายใน
เรื่องของการใช้ที่ท้ิงขยะมากกว่า ผมก็ขอช้ีแจงว่าตามท่ีเทศบาลตําบลโนนแดงเรา
เคยประสบปัญหาในเรื่องของท่ีท้ิงขยะ เดิมเรามีท่ีทิ้งขยะอยู่ประมาณ ๓ ไร่เศษ อยู่
ระหว่างชุมชนบ้านใหม่ศรีประทานกับชุมชนบ้านโนนเขว้า เราเกิดปัญหาในเรื่อง
ผลกระทบก่อความรําคาญ พี่น้องประชาชนเลยอยากให้เราหาท่ีทิ้งขยะแห่งใหม่ซ่ึง
เราก็เอาปัญหาเหล่านี้มาดําเนินการจัดหาท่ีทิ้งขยะแห่งใหม่ และก็เป็นความโชคดี
ของเทศบาลตําบลโนนแดงของเราท่ีได้รับความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ ให้เราสามารถท่ีจะใช้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยาวใหญ่เพื่อจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะได้ ซ่ึงเนื้อท่ี ๓๕ ไร่ นั้น ส่วนหนึ่งจะ
เกี่ยวเนื่องกับทางเข้าซ่ึงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงแต่ก็ไม่มาก
เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่อนุญาต เราก็นําเสนอเรื่องให้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอนุญาตให้ทางเทศบาลตําบลโนนแดงกระทํา
การนอกเขตได้ เม่ือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว เราจึงได้ดําเนินการจัดหา
งบประมาณในการจัดซ้ือที่ท้ิงขยะ จํานวน ๓๕ ไร่เศษ ต่อมาตามท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่มีมติให้เราดําเนินการจัดหาท่ีท้ิงขยะในเขตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่และขอนําขยะมาท้ิงร่วมกับเราด้วย ในส่วน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงก็ขออนุญาตนําขยะมาท้ิงในส่วนของบ่อขยะ
ของเรา และเม่ือในส่วนของเทศบัญญัติของเราจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สามารถท่ีจะดําเนินการในเรื่องของสถานท่ีหรือการอนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนนําขยะ
มาทิ้งร่วมกับเราได้เราเลยมีการปรับปรุงยกร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ข้ึนมาเพ่ือรองรับ
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และผมขอนําเรียนว่าถ้าท่านเป็นห่วงในเรื่องค่าใช้จ่าย
ท่ีทางเทศบาลตําบลโนนแดงจะเสียไปเพื่อดําเนินการกําจัดฝังกลบขยะนั้น ผมขอ
นําเรียนว่าส่วนหนึ่งคือเป็นอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลในการดําเนินการในเรื่องของ
การรักษาความสะอาด ผลกระทบต่างๆ ในการดําเนินการและเราสามารถใช้
งบประมาณของเราได้ตามระเบียบและอีกทางหนึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่และองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง ใน
การหาเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายมาช่วยในเรื่องของการฝังกลบขยะด้วย
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเสียค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียว ขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
และในส่วนของระยะเวลาในการนํามาท้ิงเป็นเวลานานตามท่ีท่านเป็นห่วง เกรงว่า
ท่ีทิ้งขยะของเราจะไม่สามารถรองรับในปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึนได้เพ่ือรักษาประโยชน์
ขององค์กรเรา ทางฝ่ายบริหารเองก็เห็นด้วยนะครับ แต่การท่ีเราอยู่ในชุมชน
เดียวกันอําเภอเดียวกันเราก็ต้องมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ทางเราก็ได้เรียนเชิญ
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่และองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
มาร่วมปรึกษาหารือกันเพ่ือกําหนดแนวทางในการใช้สถานท่ีทิ้งขยะแห่งนี้ซึ่งท้ัง
สองแห่งก็เห็นด้วยที่จะให้ทางเทศบาลตําบลโนนแดงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน
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การใช้บริการท่ีทิ้งขยะแห่งนี้ ซ่ึงเป็นท่ีมาของการยกร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เพ่ือ
รองรับ ต่อไป อบต.ท้ังสองแห่งก็จะมีการดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ท้ิงขยะร่วมกับเรา ในส่วนของท่านที่เกรงว่าสถานท่ีไม่น่าจะเพียงพอในการรองรับก็
คงจะต้องเป็นปัญหาในอนาคตท่ีจะต้องบริหารจัดการ แต่ก็จะมีหน่วยงานอีก
หน่วยงานหนึ่งท่ีจะสามารถรองรับถ้ามีขยะสะสมในปริมาณมากแล้วทางท้องถิ่น
อยากที่จะกําจัดขยะสะสมนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการได้และมีค่าใช้จ่ายแต่ก็มี
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในเรื่องของการกําจัดขยะเพ่ือให้เรามีพ้ืนที่ใช้ได้ยาวนาน ผมก็
ขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าทางเทศบาลเองให้ความสําคัญในเรื่องของการ
จัดการขยะและดูแลรักษาผลประโยชน์ของเทศบาลตําบลโนนแดงในการท่ีจะใช้ท่ี
ท้ิงขยะแห่งนี้ให้เกิดความคุ้มค่า สามารถท่ีจะรองรับการจัดการขยะของชุมชน
ต่อไป ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม

-สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การ
กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นครับ
-รับหลักการ....๑๒...เสียง
-ไม่รับหลักการ......-.....เสียง
-งดออกเสียง...-....เสียง

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔
จํานวน ๑๒ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัตท่ีิประชุมสภาท้องถ่ินต้อง

พิจารณาเป็นสามวาระ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้น
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔
จํานวนก่ีวัน ขอเชิญครับ

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตทุิกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอวันแปรญัตติจํานวน 3 วัน คือวันที่ 1๗-๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕64
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ครับ

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑. นายบุญมี ผินพิมาย ๒. นายประสิทธิ์ จํานงนอก

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติอีกหรือไม่

/ถ้าไม่ม.ี........



-๘-
-ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง หากเห็นชอบให้กําหนด

ระยะเวลาแปรญัตติจํานวน 3 วัน คือวันท่ี 1๗-๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕64

ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ขอให้ยกมือข้ึน

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ..๑๒..เสียง
ไม่เห็นชอบ...-..เสียง
งดออกเสียง..-..เสียง

มติท่ีประชุม -เห็นชอบให้มีการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน....3...วัน
คือวันท่ี 1๗-๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕64 ระหว่างเวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

นายรวม บุญเที่ยง ตามมติท่ีประชุม ระยะเวลาท่ีกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ จํานวน...3..วัน
ประธานสภาเทศบาล คือวันท่ี 1๗-๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕64

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะยื่นคําแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
โนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ยื่นต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในกําหนดระยะเวลา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนแดง
- ส่วนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔
ในวาระท่ี ๒ และ ๓ จะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้ง

ระเบียบวาระ ท่ี 4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔
นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด กฎหมาย ระเบียบท่ี
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก -เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้ อ ง ถิ่ น พ .ศ .2547 และ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม (ฉ บั บที่ 2) พ .ศ .2554 หมว ด 8
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
- ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ถือว่าเป็นคณะกรรมการสามัญ
เนื่องจากว่าคณะกรรมการสามัญนั้นจะต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น
เพราะฉะนั้น ในเบื้องต้นคงจะต้องให้ประธานสภาเทศบาลหารือในที่ประชุมก่อนว่า
จะกําหนดกี่คน คือมีได้ตั้งแต่สามคนไม่เกินเจ็ดคน หลังจากกําหนดจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้แล้วก็ให้เสนอไปจน
ครบแต่ถ้ามีเสนอเกินจํานวนที่สภากําหนดก็จะมีการลงมติโดยการยกมือแบบ
เปิดเผย ขอบคุณครับ

/นายรวม บุญเที่ยง......



-๙-
นายรวม บุญเที่ยง -ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายแล้วและตามระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ103(1)คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
-ผมขอหารือว่าเราจะกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนก่ีคน ขอ
เชิญสมาชิกฯ เสนอครับ

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงขอเสนอให้

กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน.....๓.....คน

นายรวม บุญเที่ยง - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล - หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง หากเห็นชอบให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน ขอให้ยกมือข้ึน

-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ....๑๒.....เสียง
ไม่เห็นชอบ....-....เสียง
งดออกเสียง....-....เสียง

มติท่ีประชุม -สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน ๑๒ เสียง

นายรวม บุญเที่ยง -ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกฯ เสนอทีละรายช่ือ
ประธานสภาเทศบาล และให้มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน

-ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง ครับ

นายบุญมี ผินพิมาย เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอเสนอ

นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง (๑) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑.นายธงชัย ประกอบผล ๒.นางอุ่น บรรจงนอก

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ (ไม่มี)
-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น
มติที่ประชุม คือ นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง
-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ

นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอ นายธงชัย ประกอบผล (๒) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง
นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑.นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง ๒.นายประสิทธิ์ จํานงนอก

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่ (ไม่มี)
-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น
มติที่ประชุม คือ นายธงชัย ประกอบผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง
-ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามครับ

/นางอุ่น......



-๑๐-

นางอุ่น บรรจงนอก เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอ นายประสิทธ์ิ จํานงนอก(๓) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม

นายรวม บุญเที่ยง ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑.นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง ๒.นายชื่น เงินโพธิ์

- มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)
-หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายช่ืออีก จึงถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็น
มติที่ประชุม คือ นายประสิทธ์ิ จํานงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม
-ท่ีประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจนครบสามท่านแล้วคือ
๑.นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง
๒.นายธงชัย ประกอบผล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง
๓.นายประสิทธ์ิ จํานงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม
โดยให้มีหน้าที่ ตรวจร่างเทศบัญญัติและแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
โนนแดง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔

มติท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ
นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทุิกท่านครับ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ผมมีเร่ืองจะนําเรียนท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้อยู่ ๓ เรื่อง ครับ ก่อนอื่นผมเห็น
ด้วยและยินดีอย่างยิ่งท่ีเราจะออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง การ
กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นสิ่งท่ีดี เพราะว่าเราก็ยังไม่มีเทศบัญญัติ
มาควบคุมรถดูดส้วมหรือรถขนสิ่งปฏิกูลเข้ามาหาผลประโยชน์ในเขตเทศบาลของ
เรา อย่างน้อยเราก็ได้มีค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เทศบาลของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นและมี
ข้อกําหนดข้อบังคับต่างๆ บังคับใช้ด้วย และขอเสริมนิดหนึ่งเรื่องบ่อขยะ ผมได้ลง
ไปดูท่ีสถานที่จริงท่ีบ่อกําจัดขยะ ผมมีภาพต่างๆ มานําเสนอให้ดูถ้าท่าน
ประธานสภาอยากเห็นหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอยากได้ขอดูได้ท่ีผมนะครับ
เท่าท่ีดูข้างทางสองข้างทางจากถนน เป็นถนนลาดยางแล้วก็มีทางเข้ามาประมาณ
๑๐๐-๒๐๐ เมตร มีขยะทิ้งบริเวณข้างทาง อยากทราบว่าทําไมไม่ไปทิ้งในบ่อหรือ
ใกล้บ่อเพื่อจะได้ให้รถไถดันลงบ่อได้เพ่ือจะได้ตําเนินการฝังกลบ ผมก็สอบถามคนที่
เก็บของเก่าบริเวณบ่อขยะ เขาก็ไม่อยากบอกเราหรอกครับ กลัวโดนด่า พอลอง
ถามลึกๆ เขาก็บอกว่าเป็นรถตุ๊กตุ๊กท่ีขนขยะแล้วมาท้ิงข้างทาง ผมจะไม่ขอกล่าวถึง
ว่า อบต.ไหน เพราะถ้าเป็นเทศบาลของเราก็คงไม่มาท้ิงบริเวณข้างทาง สมาชิกทุก
ท่านสามารถไปดูได้ครับ เราจะได้ช่วยกันแก้ไขไม่ได้มาพูดให้เสียหาย เรามาพูด
และแก้ไขให้ดี และจะมีขยะปลิวไปติดรั้วท่ีชาวบ้านก้ันปลูกมัน ผมก็ขอฝากไว้ด้วย
ครับให้ผู้บริหารเข้าไปดําเนินการแก้ไข เรื่องต่อไปท่ีจะพูดคือ พรบ.รักษาความ
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สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ พรบ.ฉบับนี้
เกี่ยวเนื่องกับเทศบัญญัติท่ีเราจะออกบังคับใช้ ผมไม่รู้ว่าทางผู้บริหารได้ประกาศ
บังคับใช้หรือยัง เพราะเป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกัน เกี่ยวกับความสะอาดของ
อาคารบ้านเรือน และอีกฉบับหนึ่งที่จะพูดก็คือ พรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
ทําไมผมถึงเอามาพูดเนื่องจากว่าเป็น พรบ. ท่ีออกมาเพ่ือคุ้มครองเพ่ือผลประโยชน์
ของพี่น้องประชาชน ผมเรียนกฎหมายมาผมก็อยากให้กฎหมายพวกนี้คุ้มครองชีวิต
และทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนของเรา หลักการสําคัญของ พรบ. ขุดดินถมดิน
จะแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกคือการขุดดิน สาระสําคัญอยู่ท่ีมาตราท่ี ๑๗ ผู้ใด
ประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือ มีพื้นท่ี
ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความลึกของพ้ืนดินตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กําหนด โดยการยื่นเอกสารตาม(๑)-(๙) ผมก็มานั่งคํานวณ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
คิดตามสูตรคณิตศาสตร์ ๑ ตารางวาเท่ากับ ๔ ตารางเมตร จะได้ประมาณ ๖ ไร่
ลองคิดดู ๖ ไร่ที่เขาขุดจะสร้างความเดือดร้อนรําคาญขนาดไหน ส่วนที่ ๒ คือการ
ถมดิน สาระสําคัญอยู่ท่ีมาตรา ๒๖ กฎหมายเหล่านี้ถ้าสมาชิกสภาท่านใดอยากได้ก็
ติดต่อมาได้ครับ ใจความสําคัญคือ มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมี
ความสูงของเนินดินเกินกว่าท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียงหรือพ้ืนที่เนินดินเกิน ๒,
๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดต้องจัดให้มีการ
ระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียง
หรือบุคคลอื่น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร สามารถคํานวณได้ประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน นี้คือ
ท่ีเขาจะถมนะครับ หากมองว่าทั้งขุดท้ังถมท่านสมาชิกสภาคิดว่าจะมีรถว่ิงเข้าวิ่ง
ออกในเขตเทศบาลของเราประมาณเท่าไหร่ ถม ๑ ไร่ ใช้เวลาประมาณ ๒-๓ วัน
ท้ังฝุ่นทั้งละออง มันก็จะไปสอดคล้องกับ พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ.๒๕๓๕
เพราะฉะนั้น กฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมกันหมดเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกัน อย่าง
มาตรา ๒๓ ของ พรบ.รักษาความสะอาด บอกว่า เจ้าของรถซ่ึงใช้บรรทุกสัตว์
กรวด หิน ดิน ทราย เลน หรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่
ในสภาพที่ป้องกันไม่ให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจาย ลง
บนถนน ในระหว่างท่ีใช้รถนั้นต้องป้องกันไม่ให้น้ํามันรั่วไหลลงบนถนน กฎหมาย
เหล่านี้พวกเราปล่อยปละละเลยมานาน เราต้องเอาออกมาใช้ประกาศใช้ ถ้าดินร่วง
หล่นลงถนนหรือถนนชํารุดเสียหายเทศบาลก็ต้องรับผิดชอบในการซ่อมบํารุง
เพราะประชาชนเขาก็เดือดร้อน รถขนดินทุกวันนี้เสียงดังก่อความเดือดร้อนรําคาญ
เสียงดังเกือบทุกคัน และก็ขับเร็วมากในซอยต่างๆ ก็อยากฝากท่านประธานผ่านไป
ยังผู้บริหาร เราต้องเอากฎหมายพวกนี้ออกมาบังคับใช้บ้าง บางสิ่งบางอย่างเรา
เป็นพี่น้องกันอยู่ในอําเภอเดียวกันบางทีก็ต้องเห็นใจกันก็เข้าใจอยู่ครับแต่ว่าบางสิ่ง
บางอย่างที่เขาเข้ามาหากินในพื้นท่ีเราในเขตเทศบาลของเรา พรบ.เหล่านี้ต้องขอ
อนุญาตท่ีเขามาขุด ๓ เมตรขึ้นไป แล้วเราก็จะได้ค่าธรรมเนียมไปปรับปรุงถนน
หนทางท่ีมันอาจจะชํารุดเสียหาย ไม่ใช่ปล่อยให้เขามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของเรา
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ทํามาหากินเฉยๆ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กฎหมายต่างๆ เหล่านี้ก็อยากฝากให้
ผู้บริหารพิจารณานํามาใช้ด้วยนะครับ พวกผมก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ต้อง
ช่วยกัน หน้าท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลคือ ๑. หน้าท่ีออกเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมาย ๒. หน้าท่ีในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาล ๓. หน้าท่ีในการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจของฝ่าย
บริหาร ก็มีแค่นี้ครับ พวกผมก็ไม่มีอคติอะไรกับฝ่ายบริหาร ส่วนไหนท่ีฝ่ายบริหาร
ทําดีอยู่แล้วพวกผมสนับสนุนเต็มท่ีครับ อย่างเช่นร่างเทศบัญญัติที่เราพิจารณาใน
วันนี้ผมสนับสนุนเต็มท่ีเพราะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเรา แต่อันไหนที่เรายังต้อง
แก้ไขก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน พวกผมอยู่ในพ้ืนที่
อาจจะเห็นปัญหาต่างๆ อย่างท่ีทิ้งขยะต้องแก้ไขโดยด่วนเลยเพราะเป็นประโยชน์
ต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งสิ้น สุดท้ายก็ฝากทางผู้บริหารได้พิจารณา พรบ.ต่างๆ
เหล่านี้ได้นําออกมาใช้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ผมอยากให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยบริเวณส่ีแยกโรงสี
เนื่องจากเดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ๒ ครั้ง อยากให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาเกิดความระมัดระวัง ขอฝากด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงครับ เชิญครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ - กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรตีําบลโนนแดง ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้นําเรียนปัญหาและแนวทางท่ีเราจะต้องแก้ไขเพื่อ

พี่น้องประชาชน ตามท่ีท่านยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลได้นําเรียนใน
เรื่องของการใช้ที่ท้ิงขยะต้องนําเรียนว่าขยะที่อยู่ข้างทาง เนื่องจากว่าพื้นท่ีบ่อขยะ
บางครั้งเกิดฝนตกอาจจะไม่สามารถไปถึงปากบ่อได้ ก็อาจจะมีการท้ิงข้างทางแต่ก็
ยังอยู่ในพื้นท่ีของที่ท้ิงขยะ ซ่ึงทางเทศบาลเองก็จะไปดําเนินการจัดการให้เรียบร้อย
ได้ ขอนําเรียนว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือนิ่งเฉย แต่เมื่อถึงเวลาท่ีเรา
สามารถเข้าไปจัดการให้เรียบร้อยเราก็จะเร่งดําเนินการให้ สําหรับท่านได้นําเสนอ
เกี่ยวกับ พรบ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทางเทศบาลเองก็ต้องถือปฏิบัติตาม พรบ.อยู่แล้ว เพราะเป็นกฎหมายท่ีเราบังคับ
ใช้ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าทางเทศบาลจะปล่อยปละละเลย สิ่งไหนที่เป็น พรบ.ท่ีเรา
จะต้องปฏิบัติตามเราก็ดําเนินการอยู่แล้ว ในส่วนของ พรบ.ขุดดินถมดิน ก็นําเรียน
ว่าจริงๆ แล้ว พรบ.ออกมาก็เพ่ือให้เราสามารถท่ีจะดําเนินการได้ภายใต้กฎหมาย
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