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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 

เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา 09.00  น. เปนตนไป 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  ช้ัน  ๒ 

******************************************************************************************************** 

ผูมาประชุม 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย 

เหตุ 
1. นายไพบูลย      แฝงเมืองคุก ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไพบูลย    แฝงเมืองคุก  

2. นายสุนทร       นาใจเยน็ รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนทร      นาใจเย็น  

3. นางอรพิน       จันทรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย อรพิน     จันทรเสนา  

4. นายสนัด         แกวอําไพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สนัด       แกวอําไพ  

5. นางเปรมปรี     ฝุนแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เปรมปรี    ฝุนแกว  

6. นายวิเชียร      ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย วิเชียร   ศรีพันธบุตร  

7. ด.ต.หาญ        ปานภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย หาญ        ปานภูมิ  

8. นางกุศล         ภูม่ิงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย กุศล        ภูม่ิงศรี  

9. นายถนอม      ไตรเสนีย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ถนอม     ไตรเสนีย  

10. นายสุนี         ศรีดาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สุนี         ศรีดาหลง  

11. นางพชรมน     แกวพลนอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย พชรมน    แกวพลนอย  

12. นายชัยญา     ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ชัยญา     ภูพานใบ  

 

ผูไมมาประชุม 

- ไมมี 
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ผูเขารวมประชุม 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย 

เหตุ 
1. นายจรูญ        เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย จรูญ      เกลียวทอง  

2. นางศศิธร       งานดี รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย ศศิธร       งานด ี  

3. นายบังอร       บุญครอง รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย บังอร       บุญครอง  

4. นายแสงจันทร   สายธนู เลขานุการนายกเทศมนตรี แสงจันทร   สายธนู  

5. นายสุวิทย        วรยศ รองปลัดเทศบาล สุวิทย        วรยศ  

6. นางเยาวภา      ทานอย ผูอํานวยการกองคลัง เยาวภา      ทานอย  

7. นายพิรพล       สุขสําราญ ผูอํานวยการกองชาง พิรพล      สุขสําราญ  

8. นางสาวศศิวรรณ   มีมาก หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ศศิวรรณ    มีมาก  

9. นางไปรยา       เกลียวทอง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ไปรยา    เกลียวทอง  

10. นายนิมิต         บุญรัตน ผูจัดการสถานธนานุบาล นิมิต        บุญรัตน  

11. นายกัมพล       สาสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กัมพล       สาสูงเนิน  

๑๒. น.ส.ภชัชธิดา    โสดา นักวิชาการศึกษา ภัชชธิดา    โสดา  

๑๓. น.ส.จินรัตนดา   ศาสนสุพินธ เจาพนักงานพัสดุ จินรัตนดา ศาสนสุพินธ  

๑๔. น.ส.ชลลดา    ตาเมือง เจาพนักงานธุรการ ชลลดา      ตาเมือง  

1๕. น.ส.พชรอร   พลบรูณ ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ พชรอร       พลบูรณ  

1๖. น.ส.นวลละออ   ชัยสงค   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นวลละออ   ชัยสงค    

1๗. น.ส.ศุภักษร    สุขใจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ศุภักษร       สุขใจ  

1๘. น.ส.กัลยกร   บุทศรี ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กัลยกร        บุทศรี  

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

  เม่ือครบองคประชุมแลว  นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  

กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  โดยสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี ้

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  ๒ ประจําป   

พ.ศ. ๒๕๖3 เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุม และดําเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี    ๑  เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงใหทราบ 

  - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี    ๒      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี    ๓      เรื่อง  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 วาระท่ี ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๑ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

   - ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 
วาระท่ี ๒ วาระการแปรญัตติ กอนจะดําเนินการตอไป ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย ตอท่ีประชุม
ครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ  : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
  - เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภา กระผมนายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล
ขอชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ           
ขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติ     
เปนอยางอ่ืน 
  - วรรคสอง ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข       
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวน
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติคําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง       
ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงิน     
ท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 
ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซ่ึงมีขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ (๑) ดอกเบี้ยและ
เงินสงใชตนเงินกู (๒) รายจายซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย ถามีปญหาวารายจายรายการใดมีขอผูกพัน
ตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผู วินิจฉัย ชี้ขาด  

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  -ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานการแปรญัตติตอท่ีประชุมสภาทราบครับ 

 

ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  : ประธานกรรมการแปรญัตติ 
   - ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  

เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ ผมดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ



๔ 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี  30  กรกฎาคม  ๒๕๖3  และกําหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอ

คําแปรญัตติไว ตั้งแตวันท่ี    30  กรกฎาคม  ๒๕๖3 เปนตนไป นั้น  บัดนี้ การยื่นเสนอคําแปรญัตติ ปรากฏวาไมมี

สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลทานใดไดเสนอคําแปรญัตติแกไขเพ่ิมเติมและแปรญัตติเก่ียวกับรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 ตอคณะกรรมการแปรญัตติ แตอยางใด กระผมจึงขอเชิญเลขานุการ

นําเรียนตอท่ีประชุมครับ 

 นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

   - เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรายงานตอท่ีประชุมสภาฯ แหงนี้ ครับ  

นายสุนทร นาใจเย็น : รองประธานสภาเทศบาลฯ/เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายสุนทร  นาใจเย็น 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานการแปรญัตติ  ดังนี้ 
  - ตามท่ี  สภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖3  
ตั้งแตวันท่ี 30 กรกฎาคม ๒๕๖3 และไดกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติไว ตั้งแตวันท่ี  30  กรกฎาคม  2563 
เปนตนไป ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติไดนัดประชุมแปรญัตติ  เม่ือวันท่ี  4  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา ๑4.00  น.  
ในการนี้คณะกรรมการฯ ไดมาปฏิบัติหนาท่ีรับคําแปรญัตติภายในเวลาท่ีสภาทองถ่ินกําหนดแลว ปรากฏวาไมมีสมาชิก
สภาเทศบาลหรือผูบริหารทานใด เสนอคําแปรรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แต
อยางใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติยืนตามรางเดิมของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖4 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ตามท่ีเลขานุการกรรมการแปรญัตติไดรายงานมติคณะกรรมการแปรญัตติไปแลวนั้น ปรากฏวา
ไมมีสมาชิกสภาหรือผูบริหารยื่นเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติยืนตามรางเดิม
ของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 นั้น 
  - ขอมติท่ีประชุมวาเห็นดวยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติใหยืนตามรางเดิมหรือไม  
  - ท่ีประชุมเห็นชอบ จํานวน……10...…เสียง  ไมเห็นชอบ.....-.....เสียง งดออกเสียง….…-…..เสียง 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ขณะนี้ก็เปนเวลา  ๑๒.๐๐ น. แลว ผมขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกอน และเชิญ

ประชุมตอ ในเวลา  ๑๓.๓๐  น. ครับ  ขอพักการประชุมครับ 

พักการประชุม  เวลา   1๒.๐0   น. 

**************************************************************************************************** 

 

เริ่มการประชุมตอ  เวลา  1๓.๓0  น. 



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 (ตอ)     เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
              วาระท่ี ๓ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 วาระท่ี ๓ คือวาระใหตราเปนเทศบัญญัติฯ ขอเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  

นายชัยญา ภูพานใบ  : เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
  - เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภา กระผมนายชัยญา ภูพานใบ เลขานุการสภาเทศบาล  
ขอชี้แจงขอระเบียบกฎหมายดังนี้ 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

  - วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  - ในการพิจารณาวาระท่ี ๓ ไมมีการอภิปรายซ่ึงการพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลลงมติ
วาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

  - ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖4 โปรดยกมือข้ึนครับ มติท่ีประชุมเห็นชอบ จํานวน....10.....เสียง ไมเห็นชอบ....-......เสียง  งดออกเสียง
........1.......เสียง            

มติท่ีประชุม      เห็นชอบใหตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

                    จํานวน.......10..........เสียง   ไมเห็นชอบ..........-.......เสียง  งดออกเสียง.........1........เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถามี)   
 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                            -  ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีใครจะเสนออะไรไมครับ เชิญครับ เชิญทานนายกครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง       : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

                        -  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ กระผมนายจรูญ เกลียวทอง  

ผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทานท่ีใหเกียรติรับรางแลวก็ตราเปนเทศบัญญัติในเรื่องการบริหารงานของเทศ

บัญญัติ ป 2564 นะครับ ซ่ึงคณะผูบริหารนั้นไดเล็งเห็นการพัฒนารวมกัน ระหวางคณะผูบริหารกับสมาชิกสภา 

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยปฏิบัติมาโดยตลอดทุกปท่ีคณะนี้เขามาซ่ึงทําหนาท่ีใหเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย

เจริญกาวหนาไปอยางรุดหนา ตั้งแตคณะผูบริหารและสมาชิกสภานี้เขามาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยและ

ประชาชนในเขตเทศบาลของเราไดผลประโยชนเปนอยางมากและไดรับความเดือดรอนนอยลง อันเปนสิ่งท่ีชี้วาคณะ

ผูบริหารชุดนี้ กับคณะประธานสภากับสมาชิกสภาชุดนี้ไดเล็งเห็นความสําคัญของประชาชนเปนสวนใหญ                

ก็ขอขอบคุณทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน คณะผูบริหาร คณะขาราชการ พนักงานประจํา 

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยทุกคน ขอบคุณครับ 



๖ 
 
 นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณทานนายกครับ มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะเสนอความคิดเห็นอะไรอีกไหมครับ 

 ครับเชิญทานสุนทร  นาใจเย็น  ครับเชิญครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น : รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                                                       - หลังจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 ทางสภาไดอนุมัติผานใชตามเทศบัญญัติ 

ป 2564 ไปแลวนะครับ ผมจะขอฝากทานประธานสภาถึงผูบริหารถามีเงินงบประมาณสวนท่ีเหลือพอท่ีจะ

แกปญหาเรงดวนของประชาชนในเขตเทศบาลของเรามีหลายอยางท่ีเห็นเดนชัดก็คือปญหาน้ําขังในเขตเทศบาล 

เวลาฝนตกถนนหลายสาย ดูจากในเฟชบุกท่ีเขาลงกัน เชนชุมชนศรีเจริญมีน้ําทวมขัง ถนนเปนหลุมเปนบอ ถามีเงิน 

ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฝากบอกกองชางไปแลววา อยางถนนท่ีพอแกไขอยางท่ีเปนหลุมเปนบอ มีน้ํา

ทวมขัง ถาเปนไปไดใหซ้ือยางมะตอยมาซอมแซมไปกอน เพราะเคยมีหลายท่ีชาวบานเขาฝากมา ปญหานี้ก็ไดเรียน

ทานนายกไปแลววามีน้ําทวมขังตามถนนขางรานคาของเขา ถาเปนไปไดก็ขอฝากตรงนี้ไวดวยนะครับปญหาท่ีอยาก

ฝากก็มีแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ ทานสุนทร นาใจเย็น รองประธานสภาตําบลโนนสูงเปลือย มีใครจะเสนออะไร

ไมครับ เชิญครับ เชิญครับทาน วิเชียร  ศรีพันธบุตร  เชิญครับ 

 

นายวิเชียร ศรีพันธบุตร : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                                                  -  กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายก และทานเลขา ผูอํานวยการกอง

ทุกกอง และเพ่ือนสมาชิกาสภาทุกทานครับ  ผมอยากฝากผูบริหารนะครับ และคณะตอไปนะครับ อยากฝากถนน

ไสยราษฎร ผมอยากพูดหลายครั้งแลววา ตนคูนบริเวณนั้นมันเปนอันตรายอยู อยากจะเรียนทานนายกวา เราทํา

บล็อกยาวดีไหม ผมวาถามีเงินเอามาสรางอยากจะทุบฝงดานทิศเหนือทิศใตมันอันตรายครับ เวลาข่ีรถจักรยานยนต

มันก็วิ่งออกมาเลยครับ เราทําเปนบล็อกประมาณ 30 ซม.หรือ 40 ซม. ยาวออกมาเลยดีไหมครับ  ก็อยากฝากทาน

นายกหนอยนะครับ เวลาทําแลวมันก็จะทําใหถนนไสยราษฎรของเราดูสวยงามข้ึนนะครับ ผมก็ขอฝากไวแคนี้นะ

ครับ ก็ขอขอบคุณทานประธานสภามากครับ 

 นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ ทานวิเชียร ศรีพันธบุตร สมาชิกสภาตําบลโนนสูงเปลือย มีใครจะเสนออะไรอีก

ไหมครับ เชิญครับ เชิญครับทานสนัด  แกวอําไพ  เชิญครับ 

                          นายสนัด  แกวอําไพ : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

         - ครับ ขอบคุณครับทานประธานสภาครับ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร  

ผูอํานวยการกองทุกกอง ผมนายสนัด  แกวอําไพ  สมาชิกสภาเทศบาล เก่ียวกับเรื่องอ่ืนๆ ในวาระอ่ืนๆนี้ ท่ีนาเปน

หวงตอนนี้ครับ หลายๆครั้งท่ีประชุมสภานะครับเปนหวงเรื่องขยะ  ท่ีผานมาหนาแลงก็จะไมเจอปญหาเรื่องขยะ    

แตตอนนี้ฝนตกมานิดเดียวเห็นในเฟชบุกในไลนรถของเราเขาไปไมไดเลยครับ ก็หนาเห็นใจครับวางบมันยังมาไมถึง

เพราะมันเปนเรื่องใหญจริงๆครับ ก็อยากใหหัวหนากองสาธารณสุขมาชี้แจงใหฟงหนอยครับ  

                   - สวนเรื่องท่ีสอง เรื่องถังขยะในปงบประมาณป 2564 นี้ เทาท่ีผมผานไปผานมารูสึกวามันจะเหลือ

นอยลง หายบาง ผุพังบาง แตบางท่ีก็เปนลักษณะเอามาวางกองๆไว เอาท่ีใกลๆเราคือหลังสถานธนานุบาลนะครับ 



๗ 
 
เม่ือกอนมีถังสองถังอยู แตระยะอาทิตยสองอาทิตยนี้ก็ไมทราบวาหายไปไหนแลว คือผมก็ไมอยากปลอยใหมันผาน

เลยไปนะครับ หมามันไปคุยเข่ีย แตถามันมีถังแตมันยังไปคุยเข่ียมันก็สุดวิสัยนะครับ เราก็ทําเทาท่ีเราทําไดใหดีท่ีสุด 

เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากกองสาธารณสุขในเรื่องถังขยะของปงบประมาณ 2564 นี้ครับ ผมก็มีเรื่องแคนี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

                     นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ ทานสนัด    แกวอําไพ  สมาชิกสภาตําบลโนนสูงเปลือย มีทานใดจะเสนออะไร

อีกไหมครับ เชิญครับ  

                    - เชิญครับทานถนอม  ไตรเสนีย  เชิญครับ 

 

นายถนอม ไตรเสนีย : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                     - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายก ทานเลขา ทานสมาชิก      

ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายถนอม  ไตรเสนีย  สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระอ่ืนๆ ผมอยากจะฝากทานประธาน

ถึงผูบริหารครับ มีอยูสองเรื่องครับ คือตอนเสนอโครงการเขามาท่ีจะทําเทศบัญญัติงบประมาณป 2564 ผมไดเขียน

โครงการเขามา 2 หัวขอ แตมันตกไปผมเลยอยากจะขอฝากไวเผื่อตอไป โครงการอ่ืนท่ีทําแลวมันอาจจะเหลือ             

หรือวาปงบประมาณมาใหมจะขอฝากคณะผูบริหารดวยครับ 1 เรื่องคลองระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล 2                       

ชวงโชคอํานวยถึงเจริญเมือง ไมยาวครับไมถึง 100 เมตร แลวก็คลองระบายน้ําโชคอํานวยถึงเมืองใหมพัฒนา 

อยากจะใหผูเก่ียวของชวยจดบันทึกไวหนอยครับเผื่อมีงบเหลือจะขอฝากคณะผูบริหารไวครับ 

                    นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ ทานถนอม  ไตรเสนีย  สมาชิกสภาตําบลโนนสูงเปลือย มีทานใดจะเสนออะไร

อีกไหมครับ เชิญครับ เชิญครับทานสนัด  แกวอําไพ  ครับ  

นายสนัด แกวอําไพ : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                    - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  เม่ือสักครูผมไดพูดเก่ียวกับเรื่อง  

บอขยะ ยังไมไดรับคําชี้แจงเลยนะครับ ผมอยากใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเรื่องขยะท่ีอาทิตยท่ีแลวไปติดตอติดตาม

เรื่องบอขยะนะครับ ชี้แจงใหสมาชิกไดรับทราบดวยนะครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                                        - เชิญครับ  หัวหนาไปรยา  เกลียวทอง  เชิญครับ 

นางไปรยา   เกลียวทอง : หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

                    - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทานนะคะ เนื่องจากวามีเรื่องเก่ียวกับขยะก็อยากจะ

ขอชี้แจง เรื่องบอขยะวาเราทําไปถึงไหนแลว ก็คือเราไดผูรับจางแลวนะคะ งบประมาณเราก็จะไดปงบประมาณ   

2563- 2564 ภายใน 2 ปนี้ จะเสร็จภายในป 2564  แตตอนนี้เราขอสํานักงบประมาณซ่ึงขอเอกสารเพ่ิมเติมถา

สํานักงบอนุมัติใหดําเนินการไดเราก็พรอมท่ีจะเชิญผูรับจางมาดําเนินการคะ อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องถังขยะ คือถังขยะ

ท่ีมันหายไปเนื่องจากวาเรามีโครงการทําถนนปลอดถัง คือเนื่องจากวาเราไดลงไปชุมชนแลวชุมชนจะเสนอมาวามี  

ถังขยะท่ีไหนมันจะมีขยะเยอะท่ีนั้น ท่ีหลังสถานธนานุบาลของเรานั้นขยะของเราจะลดลง เนื่องจากวาตลาดของเรา    

เขาเอาถังขยะออก ตลาดสดเทศบาลเราไมมีถังขยะนะคะ เขาจะเอาถังเล็กออกมาตอนเชาตอนรถขยะมาเก็บ คือ

เม่ือกอนมันจะมีขยะท่ีตลาดเยอะมากเพราะคนท่ีมาตลาดตอนเชาเขาก็เอาขยะมาดวย ทีนี้เราเอาถังออกตลาด



๘ 
 
สะอาดแตจะมีขยะอยูท่ีถังแทน  ตรงหลังเทศบาลเราขางเทศบาลเราก็คือเปนอีกหนึ่งท่ีสะสมขยะเหมือนกันก็มีขยะ

มาเยอะมาก เพราะมีคนมาขอรองใหเอาถังขยะออกไดไหม ก็เลยใหทีมงานเอาถังขยะออก เพราะมีถังท่ีหนาตลาด

โตรุงแลวเปนจุดรวมแลว และตอนนี้จะเริ่มดําเนินการชุมชนไหนท่ีพรอมจะทําชุมชนปลอดถัง เราจะเริ่มไมมีถังคะ 

แตวาเนื่องจากยังไมมีรถท่ีจะวิ่งตามระยะเวลาได ถาเปนถนนปลอดถังแลว มันก็ตองวิ่งเก็บ เขาจะเอาขยะออกมา

ตอนเชาแลวก็ตองเก็บใหทันเวลา แตตอนนี้รถเราใชไดแค 2 คัน ตองสลับกัน ทีมหนึ่งออกไปเก็บตอนตี 3 เสร็จตอน 

6 โมงเชา คันท่ี 2 ออก 6โมงเชาเสร็จตอน 8- 9 โมงเชา และรถอีกคันจะใชไดเฉพาะโรงเชือด คันท่ี 3 ตอนนี้จะเขา

บอขยะไมไดเพราะฝนตก ก็เลยกลายเปนวาใชไดแค  2 คัน แตเราจะสลับกับ 7 หมูบาน มี 2 คัน ซ่ึงถนนปลอดถัง 

ท่ีเราทําไปแลวมี 3 หมูบาน เราก็ตองเก็บใหทันเวลาเหมือนกัน เราก็พยายามจะลงชุมชนใหชวยกันคัดแยกขยะ     

ซ่ึงชวงหนาฝนขยะเนา หามเอามาท้ิง เพราะวาเราเอาขยะเนามาท้ิงไมเกิน 2 วัน มันท้ังเหม็น ท้ังหนอนมาเลยคะ 

อยางตลาดชูเดชเขาก็เอาถังออก เราก็ไดคุยกับเขาวาจะขอปรับอัตราคาเก็บขยะ เพราะขยะของเขาเกือบตันตอวัน 

เราเลยเอาไปชั่งเลย เขาบอกวาของเขาไมไดเยอะขนาดนั้น เราไดประสานกับสหกรณการเกษตรขอเอาไปชั่ง คือ

เฉลี่ยแลวจะเกือบตันตอวัน เราก็จะขอเก็บตามอัตราคาบริการขยะท่ีมันเยอะคะ ถาอยางนั้นเขาเลยขอเอาถังขยะ

ออกจะใหแมคาเขาคัดแยกขยะเปยกซ่ึงขยะจากตลาดสวนใหญเปนเศษผัก ถาเห็นถังขยะนอยลงก็ไมตองตกใจนะคะ 

เพราะเรามีนโยบายลดถังขยะ ถนนปลอดถัง ถาท่ีไหนพรอมเราก็จะทํา เรายังทําไมไดเต็มท่ีและยังไมไดทุกหมูบาน

เพราะรถเราออกเก็บไมไดตามเวลานะคะ ขอบคุณคะ 

                    นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ หวัหนาไปรยา เกลียวทอง  มีทานใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ เชิญครับ  

                   - เชิญครับทานรองประธานสภา ทานสุนทร  นาใจเย็น  ครับ  

นายสุนทร นาใจเย็น : รองประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                          - ครับ ตามท่ีทานหัวหนาไปรยา ไดใหขอมูลเก่ียวกับขยะนั้น คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเชิญ

เจาหนาท่ีกองสาธารณสุขมาใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารในกองสาธารณสุข คณะกรรมการหลายทานก็ไดสอบถาม

ปญหาขยะท่ีมันลน ปญหาการจัดเก็บและปญหาการเขาบอขยะไมได ผมก็เลยสอบถามเรื่องตลาดสดเอกชนวา    

เก็บคาบริการขยะท่ีเขาใหเทศบาลเดือนละ 2,000 บาท เฉลี่ยแลววันหนึ่งไมถึง 100 บาท ครับวัน 75 บาท ขอมูล

ท่ีหัวหนาไปรยา ใหคือเกือบตันนะครับ ท่ีเปนขยะเปยกขยะท่ีเกิดจากตลาดสดสวนมากขยะเนาเสียและเหม็น              

เทศบัญญัติของเราสามารถเรียกเก็บเพ่ิมไดอีกไหม ถาไมไดก็ฝากทางผูบริหาร ประธานสภาชวยกันรางเทศบัญญัติ

ข้ันมาเพ่ือจัดเก็บรายไดใหมันคุมกับท่ีเราจัดเก็บของเขาท่ีไมถึง 100 บาท ตอขยะ 1 ตัน มันไมคุมหรอกครับ              

ขอฝากทานผูบริหาร ทานประธานสภา ชวยพิจารณาเรื่องปญหาขยะเอกชนนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ ทานสุนทร นาใจเย็น รองประธานสภาตําบลโนนสูงเปลือย เรื่องปญหาขยะ   

หรือการเก็บคาขยะผมคุยกับผูบริหารมา 2 ปแลวครับ เรื่องจัดเก็บคาขยะเราก็ยังทําไมได 

                   - เชิญทานายกเทศมนตรีครับ 

 

นายจรูญ เกลียวทอง       : นายกเทศมนตรตีําบลโนนสูงเปลือย 

                    - เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ เรื่องขยะ ซ่ึงเทศบาลของเรา

เองนั้นก็บริหารมานานเรื่องการจัดเก็บขยะจนเรามีเทศบัญญัติท่ีตราข้ึนมาใหมคือหลังละ 15 บาท  



๙ 
 
นางไปรยา เกลียวทอง : หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

- เทศบัญญัติใหมจะอยูท่ีรอยละ 125 บาท ตอ 20 ลิตรตอวัน ในเทศบัญญัติใหม แตตอนนี้เรายัง

ไมกลาเก็บอัตราราคาใหม เนื่องจากเรายังไมไดลงประชาคมเพ่ือท่ีจะตกลงกัน คือถาทําจริงๆเราตองทําประชาคม

แลวก็ตกลงกันวา ถาคุณสรางขยะเยอะเราก็จะเก็บเยอะเหมือนท่ีทานประธานสภาเสนอเห็นดวยอยางยิ่งมากเลย 

นะคะ ถาทําเยอะก็เก็บเยอะถาทําขยะนอยก็เก็บนอย ถาไมผลิตขยะเยอะเลยเราจะใหฟรีเลยไมตองเก็บคาขยะคะ 

นายจรูญ เกลียวทอง       : นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 

                    - ครับตามท่ี หัวหนาไปรยา พูดนะครับ เวลาเราจะเขาไปเก็บไมวาจะเปนหลังไหนก็ 15 บาท      

ตอเดือน หรือ 10 บาทตอเดือน ก็มีคนพูดวาเก็บแพงเกินไป พอเราเก็บไมไดก็เปนการบริการประชาชนไป ซ่ึงการ

เก็บขยะนี้เปนการลงทุนท่ีสูงมากคาใชจายสูงทุกป แลวตอไปจะประชาคมวาตามเทศบัญญัติทางสมาชิกสภา คณะ

ผูบริหารรวมกันตราเปนเทศบัญญัติตองทําตามกฎหมายตอไปตองทํา อันนี้คือเราตองไปประชาสัมพันธใหประชาชน

รับทราบวาเราตองเก็บ ถาอยางนั้นขยะก็จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ครับขอบคุณครับทานประธานสภา 

                       

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ ทานนายกเทศมนตรี มากครับ มีทานใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ เชิญครับ  

                   - เชิญครับทานสนัด  แกวอําไพ  ครับ  

นายสนัด แกวอําไพ : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - เก่ียวกับเรื่องท่ีใหคณะกรรมการแปรญัตติเชิญทุกกองและกองสาธารณสุขมาชี้แจง อยางท่ีทาน

สุนทร นาใจเย็น พูดมันก็เปนความจริงนะครับ เก่ียวกับเรื่องการเก็บขยะของตลาดเอกชน ยังไงถาเก็บเปนหลังละ 

15 บาท 5 หลัง เทากับ 75 บาทหรือครับ มาเปรียบเทียบตลาดณัฐพงษท่ีขายท้ังวันท้ังคืน มันจะออกมาแบบไหน 

วันนั้นท่ีคุยกับเจาหนาท่ีกองสาธารณสุข วาคณะกรรมการฝากอะไรไวบาง สามารถขอเพ่ิมจากเขาอีกไดไหม คือ

เจาหนาท่ีแจงวาประชาชนเปนคนเดือดรอนจริงๆ ตรงนั้นมันเปนหนาท่ีของผูรับผลประโยชนคือเจาของตลาด เขามา

เสีย 75 บาทตอหนึ่งเดือนพวกเราคํานวณวาไดมาหลักหม่ืนหรือหลายหม่ืนหรือเปนแสนก็มี ก็เลยอยากฝากทาน

ท่ีมาชี้แจงวามีเรื่องหลายๆอยางท่ีทานคณะกรรมการแปรญัตติไดฝากเปนการฝากไมไดเปนการบังคับนะครับ 

ขอบคุณครับ 

                    นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ ทานสนัด  แกวอําไพ  มีทานใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ เชิญครับ  

                    - เชิญครับทานดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  เชิญครับ 

ดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  : สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                    - เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องการ

เก็บขยะเรามามองท่ีเทศบัญญัติในการเก็บขยะเราจะแยกเปน 2 อยางเลยไหม ผูประกอบการเขาไดรับผลประโยชน

จากเรา แตถาเราเอาเทศบัญญัติเขาไปใน 2 ลักษณะ ลักษณะท่ีหนึ่งคือบริการชาวบานของเราอยางท่ีทานพูดมา

ถูกตองแลว แตถาทําเปนลักษณะท่ีสอง คือผูประกอบการท่ีไดรับผลประโยชนมาก เราจะเพ่ิมเทศบัญญัติตัวนี้เขาไป

ดวยไหม ขอฝากไปยังทานผูบริหารดวยครับ  

 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
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                   - ขอบคุณ ทานดาบตํารวจหาญ  ปานภูมิ  สมาชิกสภา มากครับ เชิญหัวหนาไปรยา ครับ เชิญครับ 

นางไปรยา เกลียวทอง : หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  

                    - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ ก็ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการเก็บขยะ 

เราก็คือแยกอยูท่ีชุมชนเราไมคอยมีปญหาคะ ดูจากท่ีตั้งแตเราทําเรื่องคัดแยกขยะมา แลวก็ไดลงประชาคมเรื่องให

คัดแยกขยะแลวก็ถนนปลอดถัง ก็รูสึกวาตลาดและชุมชนขยะลดลงเยอะ เพียงแตวาเรามีปญหาเรื่องขยะของเอกชน 

ขยะของตลาด เราก็พยายามท่ีจะหาแนวทางก็จะมีตลาดนัดคลองถมเราพยายามจะไปชั่งน้ําหนัก คือเราก็จะชั่ง

น้ําหนักแลวก็คิดตามอัตราปริมาณท่ีเราคิดตามเทศบัญญัติตัวใหมเลยคะ ก็คือตลาดนัดคลองถมเขาจะจายเปน

สัปดาห สัปดาหละ 2,000 บาท อันนี้คือเราคิดจากอัตราคาขยะ อยางตลาดณัฐพงษชูเดชเราก็ชั่งแลวก็คิดตาม

อัตรา เพราะเม่ือกอนมันเยอะมาก ซ่ึงขยะตางๆเอามาท้ิงรวมกันหมดเลย ก็เลยแนะนําเขาวาใหทําเปนโรงแลวทําปุย

หมักไดไหมใหเขาเอาขยะพวกนี้เอาไปท้ิงท่ีโรงปุยหมัก เขาก็เลยบอกวาถาทําเปนโรงปุยก็ตองมีคนดูแล คือคาใชจาย

มันก็จะเพ่ิมข้ึน เขาก็เลยขอใหแมคาจัดการเองเขาจะคัดแยกพวกผักไปใหพวกสัตวกิน ดูแลวปริมาณขยะก็ลดลง

จริงๆ ก็เลยตองเก็บตามอัตราท่ี 2,000 บาทตอเดือน  แตท่ีมีปญหาท่ีอยากเรียนใหทานสมาชิกทราบก็คือปญหาท่ี   

ซีพี ท่ีเราตองแบกรับภาระตอนนี้ซีพีก็จะเปนเดือนละ 2,000 บาท อยูคะแตวาปริมาณขยะถาชั่งแลวก็มีปริมาณท่ี   

มาก เพราะมันเปนขยะเปยกท้ังหมด บางครั้ง 2 คันรถสีเหลืองเต็มๆเลยคะ ยิ่งปริมาณการเชือดเทาไหรขยะก็ยิ่ง

เยอะข้ึนดวยคะ ก็เลยอยากเรียนปรึกษาคณะผูบริหารวา เราจะทําหนังสือไปถึงซีพี ซ่ึงขยะพวกนี้อุตสาหกรรม

จังหวัดเขาใหตีเปนขยะอันตรายเปนขยะจากการอุตสาหกรรม แตเขาก็ยังไมมีท่ีไป เขาเลยขอใหเราชวยไปกอนชวงนี้ 

เราก็เหมือนวาเรารับขยะตรงนี้เยอะข้ึนเหมือนกัน ก็เลยวาจะนําเรียนปรึกษาคณะผูบริหารวาเราจะขอปรับอัตราคา

ขยะตรงนี้ไดไหม คือซ่ึงเราก็จะทําหนังสือไปถึงซีพีแลวก็ขอปรับอัตราคาขยะคะ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ขอบคุณครับ  เชิญทานนายกครับ 

นายจรูญ เกลียวทอง       : นายกเทศมนตรตีําบลโนนสูงเปลือย 

                   - สําหรับโรงเชือด โรงชําแหละของซีพี ตอไปนี้คิดตันละ 500 บาท เปนการจัดเก็บแตละ อปท.

ของเราแตละทองท่ี เราไมมีตราชั่งเราก็ขอตราชั่งของเอกชน ซีพีก็เปนหนวยงานหนึ่งท่ีเปนบริษัทเอกชนคาขยะถึง

ตันเราก็เก็บ 500 บาทเลยแบบนี้เลยไดไหม ทําหนังสือบริษัทซีพีเลยถาบริษัทซีพีผลิตขยะข้ึนมามากเกิน 1 ตันตอ

วัน    เราจะเก็บวันละ 500 บาท ไมเก็บเปนเดือนแลว เก็บเปนตอเท่ียว เหมือนเราจะเก็บองคกรอ่ืน เชน อปท.อ่ืน

ท่ีมาท้ิงทุกวันก็ข้ึนตราชั่งนะครับ ถาถึงตันก็เก็บ 500 บาท ตอเท่ียว ตอไปก็ทําหนังสือถึงซีพี วาถาทางโรงเชือด            

โรงชําแหละทําขยะจากการอุตสาหกรรม 1 ตัน คือ 1 ตันก็ตันละ 500 บาท 2 ตันก็ 1,000 บาท ตอวันตอเท่ียว 

ทางซีพีทําหนังสือไปถึงกระทรวงมหาดไทยขอลดคาธรรมเนียมคาพักสัตวแตกอนนั้นเราเก็บคาอากร 10 บาท 

คาธรรมเนียม 15 บาท คาพักสัตว 3 บาท แตพ.ร.บ.ป 2559 ท่ีบริษัทซีพีเสนอไปถึงกระทรวงมหาดไทยขอลด

คาธรรมเนียมพักสัตว 18 บาทรวม 2 อยางคือเดี๋ยวนี้ตอไปจะเก็บไดแค 10 บาท อันนี้คือทางกรมสงเสริมสง

หนังสือมาหาเราแลว ผมก็เลยทําหนังสือเชิญนักกฎหมายใหมาประชุมกันกอนวาประชุมคณะกรรมการการจัดหา

รายไดกันกอนถึงจะเปนท่ีเรียบรอยครับ วาเราจะเก็บตอไปไหมมันข้ึนอยูกับคณะกรรมการการจัดหารายไดของ

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ถาเราทําตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ีทํามานี้ เขาไมใหเราเก็บคาธรรมเนียมกับคา

พักสัตวคือ 18 บาท ฉะนั้นเราไมไดแลว เราจะไดแค 10 บาท พูดงายๆวาเราจะขอเพ่ิมคาขยะแทน เดี่ยวนี้เราขอ

ข้ึนราคาในเรื่องคาเชา 3 ป ข้ึน 10% เราจะขอข้ึนคาเชาตามสัญญาท่ีระบุไวในสัญญาวาบริษัทซีพี มาเชาโรงฆาสัตว
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เราในสัญญาบอกวา 3 ป ข้ึนคาเชา 10% ครั้งหนึ่ง เราทําสัญญาอยูท่ี 9 ป ก็ผานมาแลว 4 ป เราจะขอข้ึนคาเชา 

10% ถาทานสมาชิกสภาเห็นเปนประการใดก็จะนาํเรียนปรึกษาอีกทีนะครับ ขอบคุณครับทานประธานสภา 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับ ทานปลัดครับ ระเบียบตัวนี้ ระเบียบการพักสัตวตัวนี้มันมาจาก

ไหนครับ ทําไมถึงมีอํานาจสั่งได เชิญทานปลัดชี้แจงครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ         :        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
                    - ขออนุญาตพูดรวมๆ 2 เรื่องนะครับ จะไดตัดสินใจพิจารณานําหลักท่ีมันเปนสวนอํานาจหนาท่ี

จริงๆจังๆไปพิจารณา เรื่องแรก เรื่องท่ีคุยกันเม่ือสักครูกอนนะครับ เรื่องโรงฆาสัตว จริงๆโรงฆาสัตวมีท่ีมาท่ีไปความ

จริงเปนอํานาจหนาท่ีในการกูเงิน 27 ลานบาท เพ่ือไปดําเนินการเงินตัวนี้เราเปนผูกูนะครับ ในระยะเวลาชดใชหนี้

พรอมดอกเบี้ย เปนระยะเวลาใน 1 ป เราจะตองสงเงินตนและเงินดอกประมาณ 2 ลานกวาบาท เงินท่ีเรากอหนี้ไป

แลวเปนลูกหนี้เขาตองจายทุกปประมาณ 2-3 ลานบาท  แตก็โชคดีวาเราจะไปใชความเปนอาคารโรงฆาสัตวอยู

ภายใตอํานาจหนาท่ี หรือ พ.ร.บ.ท่ีเรามีใบอนุญาตใหมีโรงฆาสัตวท่ีถูกตองตามกฎหมาย เอกชนเขาเลยสนใจมาเชา 

เราก็ไดเงินสวนนี้มาใชหนี้ในสัญญาท่ีเราไดจัดทํากันก็คือการจัดประโยชนในตอนนั้นท่ีเรามองเห็นเราคิดเอาเงินตน

ของตอปและดอกเบี้ยของเราตอปมาเปนฐานมาเปนขอตกลงกันวาเราควรเอาขอเสนอ เชน พ.ร.บ.ควบคุมการฆา

สัตวและจําหนายเนื้อสัตว ป 2535 มาเปนฐานในนั้นก็มีกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณท่ีกําหนดไวในเรื่องอัตราคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาอ่ืนๆ ไวถากฎกระทรวงควบคุมและจําหนาย

เนื้อสัตว ป 2535 ท่ีเราใชกันก็คือเปนกฎกระทรวงป 2546 จะมีคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาอากรฆาสัตว รวมแลว 

28 บาทตอตัว ท่ีนํามาใชกอนท่ีเราจะตัดสินใจท่ีจะรับขอตกลงกับเอกชนท่ีจะทําสัญญาเชาโรงฆาสัตวแลว เขาเสนอ

ปริมาณการฆาตอวันใหเราเห็นตัวเลขอยางท่ีทานนายกไดพูดไปเม่ือสักครูนี้ปลายทางวันละ 600 ตัว 10 วัน ก็ 

6,000 ตัว 30 วัน 18,000 ตัว คือตัวละ 28 บาท ท่ีเราเคยคุยกันเราจะไดเงินเฉลี่ยท่ีสงหนี้เงินตนและดอกเบี้ย

ประมาณ 2 ลานเจ็ดแสน แลวจะเหลือเงินในการบริหารประมาณลานบาทเราคาดการณไวประมาณนี้ครับ นี้คือ

เรื่องท่ีไดมาตามคูสัญญากับซีพีแลวยื่นขอเสนอรายได พรบ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว ป 2535 ซ่ึง

พอมีการปฏิวัติรัฐบาลเขาก็ไดไปออกพระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนาย ป 2559 ดังกลาวมีผลยกเลิก 

พ.ร.บ.ฉบับเกาแลวมีบัญชีอัตราคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวแนบทาย พ.ร.บ.ตัวใหมโดยไมมีคาธรรมเนียมโรงพักสัตว 

โรงฆาสัตว ท่ีหายไปอีก 18 บาท ซีพีเลยเอามาเปนประเด็นใหเทศบาลไมนําไปเก็บเขา 18 บาทนี้ แตกฎหมายตัวนี้

จะมีกฎหมายฝายบริหารรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม พรบ.นี้ ไปออกกฎกระทรวง

คาธรรมเนียมไมเกินกวาบัญชีท่ีเขายังไมมีแตจะมีบทเฉพาะกาลของมันวาใหเราไปใชกฎกระทรวงไมใหขัดหรือแยง

ตามพรบ. ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตวฉบับเดิม พ.ศ.2535 ซ่ึงในนั้นก็จะมีคาธรรมเนียมโรงพักและโรงฆา

สัตว นั้นก็หมายความวาซีพี เขาตั้งโจทยกันมาตั้งแตป 59 จนถึงปจจุบันกฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหารท่ีเขาเรียกวา

กฎกระทรวงยังไมออกความคิดเห็นอะไรเลย เราเลยมาวากันในสวนความคิดเห็นของผมในเชิงกฎหมายก็คือวา

กฎกระทรวงยังไมออกเราตองทําหนังสือหารือไปท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินซ่ึงเขามีความคิดเห็นเหมือนเราก็คือให

คงไวเพราะเปนระเบียบกับการเงินการคลัง เพราะเงินเราจะมันหายไปปหนึ่งประมาณหลักลานถึงสองลานบาท     

ผลคือเรามีรายไดนอยอยูแลวมันมีผลกระทบกับพนักงานและบุคลากรของเราคนของเราจะตกงานเพราะเราก็มี 

พรบ.บริหารงานบุคคลของเรา ป2542 เราจะสามารถจางขาราชการ ลูกจางตางๆไมเกิน 35% ของงบประมาณตั้ง

จาย ตอนนี้เราตั้งจายอยูท่ี 38% ถาหายไป 2 ลาน เราก็ตองปลดพนักงานตางๆคาใชจายเราตองลดนอยลง เราเลย

หารือกันวาจะทําอยางไร เรามีเจตนาท่ีจะใหทําหนาท่ีในการรักษาการตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆาและจําหนาย

เนื้อสัตวแตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรตอบ แตปรากฎวาคนท่ีตอบคืออธิบดีกรมสงเสริมเปนผูตอบซ่ึงไมเก่ียวอะไร
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เพราะไมใชผูรักษาการ แตเขาตอบในเชิงลูกไมของมหาดไทยคือก๊ักขอมูลเขาก็อางตามซีพีขอไปใหยกเวนนั้น 

รัฐมนตรีท่ีรักษาการ สองทานนั้นมีหนาท่ีแคออกกฎกระทรวงท่ีเปนคาธรรมเนียมสวนเรื่องอ่ืนๆก็มีบทเฉพาะกาล   

วาใหใชอันเดิมไปกอนไมขัดหรือแยงกฎเดิมในเรื่อง ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ซ่ึงแปลวามันออกได สองทางเพราะท่ี

เราถามเขานาจะตอบแตเขากลับตอบวาใหปฏิบัติตามแนบทาย พ.ร.บ.แตไมยอมตอบตรงๆวาเราเก็บเทานี้ไดไหม

หรือจะใหเก็บเทาไหร ประเด็นตอมาคําสั่งท่ีเราทํานั้นเราไมไดทําม่ัวๆเวลาเราจะจัดหาประโยชนในทรัพยสินเราก็มี

คณะกรรมการแตงตั้งกําหนดข้ึนมาโดยเอาตนทุนเงินกูและดอกเบี้ยพรอมเงินทุนมาพัฒนา  2.เราทํามิติสัมพันธคือ

การกอเกิดความสัมพันธซ่ึงในสัญญาเขียนไววาจะเก็บอะไรก็เก็บตามนั้นมาตลอด ซ่ึงมีกฎหมายออกใหมซ่ึงเราก็ยัง

ทําสัญญาภายใตกฎหมายเกา แตเม่ือกฎหมายใหมมาเพ่ือใหไปยกเลิกกฎหมายเกานั้นคือการแกไขสัญญาซ่ึงสัญญา

นั้นก็จะเปนสัญญาเก่ียวกับการกอสรางคือสัญญาทุกชนิดท่ีหลวงทําข้ึนนั้นเขาบอกวาหามแกไขเพราะแกไขมันจะ 

เขาขายการเอ้ือประโยชนรวมกันแตเรายอมเขาเงินหายไปสองลานมันก็ไมใชแควินัยทางการเงินการคลัง คือถาเราไป

แกไขสัญญาสิ่งท่ีตามมานั้นยิ่งเปนกฎหมาย ปปช. เปนการเอ้ือประโยชนนะครับ ถาเปนสัญญาเม่ือไหรตองมีผูรับจาง 

ซีพีมีผูรับจางซ่ึงเขาเคยจายเราตัวละ 28 บาท แลวอยูๆไปจายเขา 10 บาท นอกจากจะไปกระทบกฎหมาย

บริหารงานบุคคลแลวก็จะเรื่องวินัยการคลัง ท่ีกฎหมายมันกําหนดแลวเราไปทําโดยลําพังเม่ือไหร ผูรับผิดชอบ      

จะกลายเปนผูบริหารคือทานนายกกับปลัด ในเรื่องซีพีตอนนี้เรายังเปนตอเขาอยูเพราะในเชิงกฎหมายมันยังไมชัด 

เขาจึงใหเราทําตามกฎหมายแตไมไดบอกวาอะไรถูกหรือผิด ประเด็นนี้เราตองคุยกันแตอยาพ่ึงไปตัดสินใจวาเก็บ 10 

หรือ 20 บาท เพราะลาสุด ปปช. ไปชี้ใครก็ไมรูไปแกไขสัญญาวาไปเอ้ือประโยชนซ่ึงเปนคนในเทศบาลเรานี้แหละ 

ฉะนั้นเราอยาพ่ึงไปตัดสินใจนะครับเพราะมันเปนเรื่องสวนรวมไมใชเรื่องของใคร เวลาจะเกิดอะไรข้ึนจะเกิดกับ

องคกรไมใชกับใคร ประเด็นตอไปเรื่องของขยะจริงๆเราทํามาตั้งแตเราเปนสมัยสุขาภิบาลเปนภารกิจแรกๆของเรา

โดยเริ่มจาก พรบ.การสาธารณสุขท่ีจัดการเรื่องขยะซ่ึงขยะไมมีภายในหรือภายนอกขยะท่ีเกิดข้ึนมาเปนขยะเทศบาล

ท้ังหมด เราหามเขาไมไดวาคนนอกหามมาท้ิง ขยะท่ีเขามาในเขตพ้ืนท่ีเราก็เปนอํานาจหนาท่ีของเราท้ังหมดท่ีตอง

ดูแลบริหารจัดการ แตเนื่องจากเราเปนหนวยงานราชการก็ตองมีกฎหมายแรกๆก็เปน พรบ.การสาธารณสุขให

อํานาจในการออกกฎหมายของทองถ่ิน ลาสุดก็ออกเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาจัดเก็บ คาขน รวมกันเปนเทานั้น

เทานี้ รวมท้ังลาสุดกระทรวงมหาดไทยดวยการจัดการเรื่องของขยะมาบริหารจัดการ อัตราคาเก็บขยะสองตัว อยูท่ี

เราจะเอาตัวไหนมาจัดเก็บ เราตองประชาสัมพันธใหประชาชนทําอยางไร แตถาเปนท่ีสาธารณะ เชน ตลาด หรือ

สวนสาธารณะท่ีเราสรางใหมเปนตน ถาเปนเอกชนอยางซีพี ในเทศบัญญัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมรวมถึงตลาดชู

เดชอีกก็ตองมีอัตราในการจัดเก็บของเขาโดยท่ีเราไมตองเรียกเขามาคุยไมตองมีหนังสือไปบอกเขาวา ขอเท็จจริง  

เปนอยางไรใหกองสาธารณสุขไปดําเนินการเลย เรามีกฎหมายของเราแลวไมตองไปประชาคมกฎหมายเราเกิดกอน

เทศบัญญัติแลว ถาไปพูดก็ตองไปพูดในเรื่องการทําความเขาใจประชาสัมพันธหรือถาจะใหเปนทางการก็ตองเรียกมา

ประชุมกันเปนกลุมใหญๆเทานั้นเอง แตไมใชวาไปประชาคมวาทําแบบนั้นถูกหรือวาผิด ไมมีใครอยากเสียเงินหรอก 

แตเราออกกฎหมายไปแลว เรามีเทศบัญญัติในสวนของผูสรางขยะสามารถเก็บเงินเขาไดเลย อันนั้นแยกเปนกลุม

ครัวเรือนมันตองแยกเปนกลุมๆ แลวก็แยกเปนกลุมเอกชน ตลาดชูเดชทางซีพีอันนี้ตองเก็บกับเขาใหเต็มท่ี ไมใชแค

ขยะสองตัวนี้รวมไปถึงเรื่องน้ําเสียดวย แลวขยะซีพีเปนขยะพิเศษคือเปนขยะอันตราย ซ่ึงมีอัตราเก็บเพ่ิมข้ึนอีก   

สองเทา อํานาจหนาท่ีของเรานั้นทําไดแคขยะท่ัวไป ขยะอันตรายนั้นเราทําไมไดเขาเลยขอรองเรา เพราะเขาสราง

ขยะอันตรายเม่ือไหร หนาท่ีของเราก็มีหนาท่ีเอาขยะอันตรายนี้ไปท้ิง ท้ังท่ีสวนราชการท่ีเขามีหนาท่ีกําจัดขยะดวย

ตัวเองของเขาเอง เขาจะจางเอกชนก็ดี เขาจะทําอะไรก็ดีเปนเรื่องของเขาแตถาเขาไมทําเราก็จะดําเนินคดี เขาจะ

เสียคาปรับเรา เขาจะตองเสียคาปรับเรา แตไมใชใหเราเอาขยะออกขยะอันตรายเราไมมีหนาท่ีจะตองไปทําบอขยะ

เราเปนบอกําจัดขยะท่ัวไป บอขยะมีขยะท่ัวไป ขยะอันตราย ขยะมีพิษ ถาขยะมีพิษก็คือกลุมโรงพยาบาล แตถาเปน

กลุมขยะอันตรายก็จะเปน อบจ. เทศบาลใหญๆ ของเราทําไดแคขยะท่ัวไป เพราะฉะนั้นเราก็ตองกลับมาตั้งหลัก คือ



๑๓ 
 
เราไมสายเรายังยืนอยูกับกฎหมายวายังไงเราก็วายังนั้น อะไรท่ีเรามีในมือเราก็ตองบริหารจัดการกันใหสําเร็จ สวน

การเก็บขนขยะไปท้ิง แตถาเม่ือไหรเราจางเหมาบริการ ถาเปนคนติดรถ 15-16 คน คนละหม่ืนเม่ือไหรรวมกันแสน

กวาบาทเราจางเอกชนตันหนึ่งหรือสองตัน จางท้ังรถท้ังคนบริหารจัดการจริงๆมันมีแนวทางปฏิบัติเราทําไดตั้งแต

สมัยสุขาภิบาลคอยมานั่งคุยกันอีกที เรื่องของศูนยการกําจัดขยะการกําจัดตัวนี้เราทํามาตอเนื่อง 5 ป จนไดเปน  

คลาสเตอรตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเขากําหนดตามจังหวัดท่ีเขาประกาศจนไดเงินมาจํานวนหนึ่งผูรับจางเราก็ได

แลว เหลือลงนามในสัญญา กําจัดขยะเปนงานสุขาภิบาล ก็ฝากทางกองชางท่ีจะตองไปทําฝายสุขาภิบาล สวนงาน

สุขาภิบาลเราจะมีเครื่องจักรขนาดใหญหลายตัว เราจะมีเครื่องชั่งท่ีทันสมัยมีระบบมีการจัดการแตเรื่องนี้จะเปนเรื่อง

ของกองชาง ซ่ึงคาดวาจะสรางเสร็จภายในหนึ่งป เราจะมีเงินไหลเขามาเทศบาลปหนึ่งก็จะประมาณหลายลาน มันก็

จะมีความโชคดีของเราอีกตัวหนึ่ง ในระหวางนี้ปครึ่งเราจะหาเงินรายไดมาจากไหน เราจะดึงซีพีไปอีกปหนึ่งหรือ 

เพ่ือใหมันไดรายไดมาจากบอขยะ แลวใหมีกําไรจากสถานธนานุบาลเพ่ิมข้ึนการบริหารเราจะไมไดรับผลกระทบ    

แตถาตอนนี้เราตัดสินใจท่ีเราจะไมเอาเงินซีพีเสี่ยงในการเอ้ือประโยชนเพ่ือไปแกไขสัญญาแลวเราจะสูญเสียลูกนอง 

เราจะตองรักษาเขาหรือไม เพราะเขาเขามาแลวเราก็ตองรักษาเขาไว ในกลุมท่ีเขาจะตองไดสิทธิประโยชน แตถา

สมมุติรายไดเราไมมีจริงๆเราก็ไมสามารถจะทําผิดกฎหมายได พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลเราทําไดท้ังน้ําตาก็จําเปน   

ถาสูกันไมไหว เรียนไวก็เพ่ือใหสภาไดรับทราบเพราะฉะนั้นในเรื่องของขยะไมนาจะมีปญหาอะไรก็ใชกฎหมายเดิมไป

กอนท่ีมีอยูในมือ อยูท่ีการปรึกษากัน ขอบคุณครับถาไมเขาใจยังไงก็คอยวากันอีกที 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ  เชิญทานนายกครับ  

นายจรูญ เกลียวทอง       : นายกเทศมนตรตีําบลโนนสูงเปลือย 

                   - เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ เรามาตอสูรวมกัน คณะผูบริหาร

ทานสมาชิกสภา ซีพีเปนบริษัทระดับประเทศท่ีสามารถควบคุมท่ัวประเทศ ทีนี้เขาควบคุมประเทศเขาจึงทําหนังสือ

ถึงรัฐบาลเพ่ือท่ีจะมาบังคับองคกรตางๆใหทําตามเขา เปนการเมืองแลวละ บริษัทซีพีจะยังดําเนินการท่ีจะทําหนังสือ

วาอยากใหองคกรท่ีมีบริษัทของเขาสังกัดอยูไมวาจะเปนนครขอนแกน นครขอนแกนเขายังยืนกับเรา ยังมีสองท่ี

เทานั้น สําหรับหนองคาย หนองคายเปนของซีพีเปนโรงเล็กๆอยูท่ีหนองสองหองเขาเก็บ 10 บาท ตามคําขอของซีพี

แตเรายังยืนยันวาจะเก็บ 28 บาท ตาม พรบ.ป 2535 เราไมใชป 2559 ไมสมบูรณ เพราะป 2559ไมมี

กฎกระทรวงรับรอง เพราะหนังสือท่ีเขาทํามาใหทําตามอํานาจหนาท่ีของเราก็คือเราจะทําตาม พรบ.ป 2535 แลว

บริหารตามสัญญาเพ่ือเปนการเอ้ือประโยชนใหผูรับจาง เราก็เชนกัน เหมือนเรากับซีพีเราจะเปนผูเอ้ือประโยชนของ

ซีพี เราก็ยังท่ีจะทําตามอํานาจหนาท่ีของเราไปกอน ตาม พรบ.ป 2535 เพราะป 2559 ไมสมบูรณเขาอาจจะเก็บ

ตกป 2559 เขาบอกวาใหเขียนคาอากรแตไมเสียคาธรรมเนียมและคาพักสัตว เขาตั้งใจจะไมเขียนคาธรรมเนียม

และคาพักสัตว  ซีพีเลยมีชองทาง ป 2559 เขาไมใหเก็บ ซีพีเลยเห็นวาไมเขียนคาธรรมเนียมและคาพักสัตวไมให

เก็บ ผมจะขอลดราคาในการเก็บจาก 28 เหลือ 10 บาท เฉพาะคาอาการเทานั้น ตอนนั้นเราก็ตองยกเลิกสัญญา 

ทางเราข้ึนศาลเราจะตองยกเลิกสัญญาท้ังหมด ท้ังนี้คือเหตุท่ีเกิดอยูตอนนี้ สําหรับโรงชําแหละของเรา ตอนแรกก็คิด

วาจะราบรื่นไปเรื่อยๆจนถึง 9 ป ถึงจะทําสัญญาใหมแตทีนี้พอซีพีมาพลิกแบบนี้เราก็ตองมาเลาใหทานประธานสภา

กับทานสมาชิกสภาฟง เราตองมีคณะกรรมการการจัดหารายไดเพ่ือท่ีจะประชุมแลวก็เอาคณะกรรมการไมใชตัวทาน

นายกกับปลัดเทานั้นเปนคณะกรรมการ ก็นําเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกไดทราบวามีปญหาแบบนี้กับโรง

ชําแหละของเราจะมาเปลี่ยนสัญญาใหเปนไปตามเขาท้ังหมดมันไมได เรายังตองคงความเปนองคกรของเราไว 

ขอบคุณครับ 
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นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ  เชิญทานนายกครับ เชิญทานปลัดครับ 

นายชัยญา ภูพานใบ         :        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
                    - พอดีทานนายกพูดประเด็นท่ีมันสําคัญอีกตัวหนึ่งอธิบายใหเขาใจคําวาผูรักษาการตามพ.ร.บ. ใด 
พ.ร.บ.นั้น รักษาราชการตามระเบียบเขามีอํานาจมีอะไรมากมายในนั้น ถาในหลักเกณฑการใชจายเงินท่ีผูรักษา
ราชการตามระเบียบรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เขาจะกําหนดไววา ถาจะจายขาดเงินสะสมเขาใหจายตาม 
ขอ 89 จายไดในเรื่องการรับเงินเบิกจายเงิน ของป 2547 ในหลักเกณฑการใชจายเงินท่ีผูรักษาราชการคือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เขาจะกําหนดไววาจายขาดเงินสะสมตองใหจายตามขอ 89 นี้แหละเขาบอกวา
งานใดภารกิจใดท่ีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย  แตใน พ.ร.บ.วาโรงพักโรงฆาสัตวตองมีคาธรรมเนียมผูรักษาการ
ตามระเบียบคือรัฐมนตรีวากระทรวงเกษตร เลยออกระเบียบตัวนี้เพ่ิมไดเพราะเขาทําใหเห็นแลว รัฐมนตรีรักษา
ราชการตามระเบียบเบิกจายเงิน ขอ 89 ไปเพ่ิมขอความวาใชจายขาดเงินสะสมเงินทุนสํารองเงินสะสม ก็ไปลด
สัดสวนเงินเดิมทีนี้จะตองเก็บเงินสะสม 25 % เหลือ 15% อยางนี้เปนตน เขาออกระเบียบไดดวยตัวเขาเอง ซีพีก็ดี
หรือการท่ีมีหนังสือทํานองนี้มาก็ดี วาเราขัดหรือแยง พรบ. ป 2559 เพราะผูท่ีจะตอบวาเราจะได 10 บาท หรือ 
28 บาท คือผูรักษาราชการรัฐมนตรีสองทานนี้ ครับขอบคุณครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ  เชิญหัวหนาไปรยาครับ 

นางไปรยา เกลียวทอง : หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

                   - ขออนุญาตเพ่ิมเติม เรื่อง พ.ร.บ. ป 2559 นี้จะเก็บ 15 บาท คาอากรการฆาสัตว แตวาเราจะ

เลือกจะใช ป 2535 ท่ีเก็บ 10 บาท แตเขาจะยกคาโรงพักสัตว เขาเลือกท่ีจะใหเขาไดประโยชนก็คือเขายืนตาม 

พ.ร.บ.ป 2559 จริงๆมันก็จะเก็บ 15 บาท อันนี้คือไมใช มันทําไมไดซ่ึงมันยังไมมีกฎกระทรวงจริงๆแลวถา พ.ร.บ.

ออกมาแลวไมเกินหนึ่งปเขาจะออกกฎกระทรวงตามแคอันท่ีออกตั้งแต ป 2559-2560 ก็ยังไมมีกฎกระทรวง    

เขาก็เลยมาขอใหเรายืนตาม พ.ร.บ.ใหมเก็บ ราคาเกา เฉพาะอากรก็เหมือนเราเอ้ือประโยชนใหเอกช 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ  เชิญหัวหนาไปรยาครับ เชิญทานนายกครับ 

 

นายจรูญ เกลียวทอง       : นายกเทศมนตรตีําบลโนนสูงเปลือย 

                     - คือตอนนี้ยังเก็บ 28 บาท เรายังเก็บอยูถึงแมวาเขาไมใหเราเก็บ 28 บาท ตามท่ีเขาทําหนังสือ

มา แตเราก็จะเก็บ 28 บาท เพราะสัญญาเรามีคือตัว 15 บาท มันอยูป 2559 คือมันไมมีกฎกระทรวง แตมันไป

เอา 10 บาท อยูป 2535 เพราะป 2559 เปน 15 บาท เขาไมเอาตรงนี้ แตเขาจะตัดคาธรรมเนียมกับคาพักสัตว

ออก ไมเก็บปพ.ศ. 2535 แตปพ.ศ. 2535 มีกฎกระทรวงรับรอง ทุกสิ่งทุกอยางมีกฎกระทรวง แตปพ.ศ 2559 

ไมมีกฎกระทรวงรับรองก็เลยไมสามารถทําได เราจะทําตามอํานาจหนาท่ี คือ ป 2535 ขอบคุณครับ  

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ  ทานายกครับ เชิญหัวหนาไปรยาครับ 

นางไปรยา เกลียวทอง : หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 



๑๕ 
 
                    - เรื่องซีพีซ่ึงมันก็มีหนังสือหารือของกรมปศุสัตวเรื่องคาอากรการฆาสัตวคือเบทาโกของขอนแกนท่ี

ไมใชซีพีนะคะ เขาก็ยังท่ีจะเก็บ 28 บาท อยูเพราะ พรบ.ป 2559 ก็ยังไมไดไมใชเพราะซีพีแตวาสวนท่ีซีพีทําอยู

หนองคาย หนองสองหองหรือสระบุรี ท่ีอางถึงเขาก็บอกวาเขาเก็บ 10 บาทหมดแลวเหลือแคโนนสูงเปลือยแตท่ีอ่ืน

ท่ีไมใชซีพี อยางเบทาโกขอนแกนก็ยังเก็บท่ี 28 บาท แลว ขออนุญาตพูดเรื่องขยะเรามีกฎหมายแลวก็จริง สําหรับ 

ผูปฏิบัติเราทํายากเราจะใชกฎหมายใหมหรือเทศบัญญัติใหมเรื่องขยะมูลฝอยไปเก็บอัตราท่ีเทศบัญญัติเราเลยนี้ เปน

เรื่องยากสําหรับผูปฏิบัติ ยังไงเราก็ยังตองแจงเขาเหมือนเดิม เราเลยปรึกษาวาเราตองแจงเขากอนไหม เราตองทํา

หนังสืออะไรกอนไหม ถาอยูๆไปปรับอัตราข้ึนเลยมันก็ยังเปนปญหาสําหรับผูปฏิบัติก็ลําบากใจเหมือนกันคะ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ครับขอบคุณครับ  ทานายกครับ เชิญหัวหนาไปรยาครับ ผมก็พอรูอยางสําหรับชุมชนเราตอง

ประชาคมแลวแจงระเบียบใหเขาฟงวามันเปนแบบนี้ สําหรับซีพีเราเขาไปแจงเอาระเบียบไปอางเลย ผมวาผูปฏิบัติ

สบายใจแลวมันก็จะงายข้ึน  มีทานใดมีอะไรอีกไหมครับ เชิญทานสุนทร  นาใจเย็น ครับ 

นายสุนทร นาใจเย็น : รองประธานสภาเทศบาลฯ 

                     - ครับพูดตอเรื่องขยะไปยังตนทาง ผม นายสุนทร นาใจเย็น ขออนุญาตพูดเรื่องขยะตลาดเอกชน 

ปญหานี้ผมวาถาเรามีเทศบัญญัติตราไวแลวสามารถจัดเก็บเพ่ิมไดเลยนะครับ เพราะเราตองแบกรับภาระมาหลายป 

หนักหนาเหลือเกินจริงๆ ชวงนี้ปญหาการเขาบอขยะไมไดยังหนักไปอีก ถาเปนไปไดทําหนังสือแจงเลยครับ ถาตรา

ชั่งไมมีก็ไปเชาเอกชนเลยนะครับผมขอฝากไวแคนี้ครับ 

นายไพบูลย แฝงเมืองคกุ : ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

                   - ขอบคุณครับ  ทานสุนทร  นาใจเย็น มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ   

ไมมีทานใดจะเสนอแนะ สอบถามเพ่ิมเติมนะครับ สําหรับการประชุมสภาในวันนี้ก็ไดดําเนินการครบตามระเบียบ

วาระแลวผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้ กระผมขอปดการประชุมครับ  

 

 เลิกประชุม  เวลา  ........16.00......  น. 

 

     (ลงชื่อ) ..................................................... ผูพิมพ 
                            (นางสาวชลลดา   ตาเมือง) 
                          เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
 
 
      

(ลงชื่อ) ....................................................  ผูตรวจทาน 
                            (นางสาวศศิวรรณ   มีมาก) 
                                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 
 

             (ลงชื่อ) ................................................  ผูตรวจสอบ 



๑๖ 
 
                              (นายชัยญา    ภูพานใบ) 
                              เลขานกุารสภาเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๖   กุมภาพันธ   
๒๕๕๘   ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  จํานวน  ๓  คน   ดังนี้ 
 
  ๑. ดาบตํารวจหาญ ปานภูมิ    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร   กรรมการ 
  ๓. นายสนัด  แกวอําไพ   กรรมการ 
   



๑๗ 
 
 ในการนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดดําเนินการตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3    

เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม  ๒๕๖3  เปนการถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญ 

 

                ดาบตํารวจ          ประธานคณะกรรมการ 
           (หาญ     ปานภูมิ) 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
          (นายวิเชียร  ศรีพันธบุตร)                (นายสนัด  แกวอําไพ) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

- สภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖3  เม่ือวันท่ี  7   สิงหาคม   2563 ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัย..........................สมัยท่ี................. เม่ือวันท่ี ............ เดือน  .................................... พ.ศ. ........................ แลว 
 
 

 (ลงชื่อ)     ผูรับรอง 
       (นายสุนทร    นาใจเย็น) 

      ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 
 

 


