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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2564 
     วันจันทร์ที่  25  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. 

    ณ  อาคารสโมสรเทศบาลเมืองจอมพล 
       ----------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายส าราญ จันทวงค ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 2. นายสมพร หลิมบุญงาม รองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 3. นายสุรินทร์ จันทวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 4. นายวรพงศ์ แจ้งขัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 5. นายชูศักดิ์ ตีกะพ้ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 6. นายวัชระ พวงสุมาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 7. นางสาววิภาดา บัวบุญเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 8. นายสมประสงค์ จันทร์จรูญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
 9. นายสายชล ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 10. นางสาวภาณี ฟักเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 11. นางสาวกรรณิการ์ ฉิมมะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 12. นางกนกวรรณ บุญเชิด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 13. นางสาวสมจิตร์ จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 14. นางสุนทรี จันทนะโสตถิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 15. นายธงชัย วงค์สรประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 16. นายพยุง ประจวบวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 17. นายบุญมาก ทองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 18. นายภุชงค์ ไทรเล็กทิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 2. นางมุ้ย เทียมผูก รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 3. นายอภิชิต ศรัทธาผล รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 4. นายพล จันทรชิต รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 5. นายวิรัตน์ พ่ึงโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล  
 6. จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 7. นางอุบล ค าภูแสน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. นายปัศจิกรณ์ นวนนาง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9. นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
   10. นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   11. นางสาวรติกร ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
 12. นางกิ่งกนก   ปุญญมาโนชญ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 13. นางสาวณภัทร์   เจริญสุข นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 14. นางสาวมัทวัน   ศรีนวลจันทร์ พนักงานจ้างเทศบาล 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
วันจันทร์ที ่ 25  เดือน  ตุลาคม  2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  อาคารสโมสรเทศบาลเมืองจอมพล 
------------------------ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจ าปี       
พ.ศ.2564  เมื่อวันจันทรท์ี่  30  สิงหาคม  2564  

ระเบียบวาระท่ี   3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่     
    5.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่

ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน       
(ส านักปลัดเทศบาล) 

  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่  2  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพื่อทราบ      
(ส านักปลัดเทศบาล) 

  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง การจัดหาที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาลเมืองจอมพล    
    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล) 
  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.5 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล) 
  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.6 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล) 

    -มติที่ประชุม........................................ 
    5.7 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง

สัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2564    (ส านักปลัดเทศบาล)       
  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.8 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2564     (ส านักปลัดเทศบาล) 
  -มติที่ประชุม........................................ 
ระเบียบวาระท่ี   6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)   
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน   ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุมแล้ว 
ปลัดเทศบาล ในล าดับต่อไป  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
เลขานุการสภาฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 (ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  เชิญทุกท่านนั่งครับ เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองจอมพล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ. 2564   ณ  บัดนี้ครับ  มาเข้า

ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีเจ้าหน้าที่ที่ได้โอนย้ายมาใหม่ครับ จะให้เจ้าหน้าที่ที่ได้มาใหม่ได้แนะน าตัวกับ กับท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกฯและหลายๆท่านนะครับ ขอเชิญครับ 
นางสาวณภัทร์  เจริญสุข กราบสวัสดีท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตลอดจนท่านปลัด  
นักวิชาการเงินและบัญชี ท่านรองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางสาวณภัทร์   เจริญสุข   ต าแหน่ง 
ช านาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   โอนย้ายมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีค่ะ 

มาสังกัดท่ีกองคลัง  ขอขอบคุณค่ะ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล              
                              -รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ.

2564  เมื่อวันจันทร์ที่  30  สิงหาคม  2564  
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมและขอแก้ไขไดค้รับมีผู้ใดจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ปลัดเทศบาล นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ลงนามในเอกสาร การประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2564 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  30  สิงหาคม

2564   มีจ านวนทั้งสิ้น  8  หน้า  ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุม   หากท่านใดมีข้อแก้ไข หรือมีข้อผิดพลาดในรายงานการประชุม ก็ขออนุญาตท่ าน
สมาชิกสภาฯได้เสนอแก้ไขในที่ประชุมต่อไปครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมและขอแก้ไขไดค้รับ มีท่านใดจะขอแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ เชิญครับ  ไม่มีแล้วนะครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมสภาฯแล้ว  ผมขอมติทีป่ระชุมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564     
เมื่อวันจันทร์ที่  30  สิงหาคม 2564   โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯ รับรอง  18  ท่าน   
ปลัดเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ 
 
 



 4 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564  ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  30  สิงหาคม 2564  ทั้งสิ้น 18 ท่าน 

นะครับ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  ครับ          

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล    
นายส าราญ  จันทวงค์ กระทู้ถามจากท่านสมาชิกสภาฯ ไม่มีนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
นายส าราญ  จันทวงค์ ไม่มีครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขนาด
ใหญ่ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์
ร่วมกัน       (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่ที่
เกินศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน  (ส านักปลัดเทศบาล)   โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 

 ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น 
ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน  จ านวน  5 โครงการ  ดังนี้  
 1.โครงการก่อสร้างทางเท้าและรางระบายน้ า สายหนองมะค่า หมู่ที่ 7  เชื่อต่อหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกลาง
หลังเขา  ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  งบประมาณ  6,797,000  บาท  (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)   
 2.โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองจอมพล หมู่ที่ 12 ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี  งบประมาณ  2,170,000  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 3.โครงการศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านดงไผ่  หมู่ที่ 12  ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
งบประมาณ  3,000,000  บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 
 4.โครงการอาคารศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล  หมู่ที่ 12  ต าบลจอมบึง  อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี  งบประมาณ  20,760,000  บาท  (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 5.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองกก  หมู่ที่ 11  ต าบลจอมบึง  เชื่อ
กับ บ้านพุแค  หมู่ที่ 14  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  งบประมาณ  5,106,000  บาท  (ห้าล้านหนึ่ง
แสนหกพันบาทถ้วน) 
แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจ านวนมาก เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชน
ในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน  จึงตกลงร่วมกันให้ประสานขอรับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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เพ่ิมเติม  พ.ศ.2561-2565   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  งบประมาณ  
37,833,000  บาท  (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)   
 

เหตุผล 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16  ให้องค์การบริการส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขอพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
(ส านักปลัด) ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล ต่อไป  
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   ท่านสมาชิกฯ

ท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่ที่
เกินศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน  
โปรดยกมือขึ้นครับ   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  18  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่  
ปลัดเทศบาล  มีครับ  
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 18 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นและประชาชนใน
ท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเสียง  18  เสียง   ต่อไปเป็นญัตติ        
ข้อที่ 5.2  ครับ 

    5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่  2  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพื่อทราบ      
(ส านักปลัดเทศบาล)       

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ  เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือทราบ (ส านักปลัด)   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 

 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือทราบ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๑๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  เรื่อง แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๒๓.๓/ว 
๑๗๗๒๕  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๘  ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณี
เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป และหมวด ๓ การจัดท าแผน ข้อ ๑๖ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้       
 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่อไป 

 

เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เสนอสภาท้องถิ่นเพ่ือทราบ  (ส านักปลัด)  ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เพ่ือโปรดทราบต่อไป 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   ท่านสมาชิกฯ

ท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือทราบ  โปรด   
ยกมือขึ้นครับ  

นายวิรัตน์  พึง่โพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  18  เสียงครับ   
ปลัดเทศบาล    
เลขานุการสภาฯ 
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นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 18 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒  และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือทราบด้วยเสียง  18  เสียง   ต่อไปเป็นญัตติข้อที ่5.3  ครับ 

    5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง การจัดหาที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาลเมืองจอมพล    
    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายส าราญ  จันทวงค์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง จัดหาที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาลเมืองจอมพล 
 

หลักการ 
 ความเป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญของพ้ืนที่ เริ่มมีประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามา มีการพัฒนาของพ้ืนที่ 
ระบบเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโต  ทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชากรที่เต็มไป
ด้วยความสะดวกสบาย การกินการใช้ เครื่องอุปโภค – บริโภค และที่สุดก็ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะจากครัวเรือน จาก
เอกชน จากภาครัฐ จากบุคคลเข้ามาในพ้ืนที่ และจากประชากรแฝงอีกมากมาย จึงต้องมีการวางแผนการจัดการ เพ่ือ
รองรับปัญหาปริมาณขยะในอนาคตอันใกล้ 

เหตุผล 

  ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองจอมพลมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการ
จัดเก็บขยะยังไม่ทั่งถึง และสถานที่ท้ิงขยะก็ยังไม่มี ในขณะเดียวกันพ้ืนที่ก็มีความเป็นชุมชนเมืองมากข้ึนจะเห็นได้จากมีการ
จัดสรรที่ดินในพื้นที่หลายจุด ซึ่งในอนาคตจ านวนประชากรก็จะมากข้ึนและก็จะส่งผลไปถึงปริมาณขยะที่จะมากขึ้นตาม
จ านวนประชากรหรือตามความเจริญของพื้นที่ 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการวางแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย อันจะก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุข เทศบาลเมืองจอม
พล โดยคณะผู้บริหาร จึงได้ เสนอ  ญัตติ เรื่อง จัดหาที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภา
เทศบาลเมืองจอมพลต่อไป    

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
 

  1.เมื่อเลือกพ้ืนที่เพ่ือท าท่ีทิ้งขยะได้แล้ว ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการท าที่ทิ้งขยะ 
  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   เชิญท่านสท.ภุชงค์  ครับ 
นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายภุชงค ์
สมาชิกสภาเทศบาล ไทรเล็กทิม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ดีใจที่ท่านนายกฯหยิบปัญหาเรื่องขยะมาพูดอย่างเป็น

จริงเป็นจังสักที   การก าจัดขยะมันก าจัดได้กี่รูปแบบ นอกจากมีบ่อที่ทิ้งขยะแล้วมันสามารถ
ก าจัดขยะในรูปแบบไหนได้บ้าง   อีกเรื่องหนึ่งการมีที่ทิ้งขยะแล้วใครเป็นผู้จัดเก็บ ให้เอกชนเก็บ 
แล้วเราจะเก็บค่าใช้จ่ายจากชาวบ้านกันเท่าไร   แล้วเทศบาลต้องอุดหนุนในการจัดเก็บอีกไหม  
เพราะฉะนั้นปัญหาขยะเป็นปัญหาค่อนข้างละเอียดอ่อน   โดยเฉพาะวันนี้ถ้าเราจะต้องขอมติในที่
ประชุมกับบ่อขยะ ได้  แต่ถ้าจะไปลงที่หมู่ 10  ผมว่ามันยังไงๆอยู่เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าในพื้นที่
หมู่ 10 เป็นอย่างไร เดี๋ยวชาวบ้านจะมีข่าวออกไปว่าพวกเราลงมติจะไปลงท าบ่อขยะที่หมู่ 10  
มันยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน  ก็เลยหารือกับท่านนายกฯครับ   ส่วนเรื่องรถขยะที่
ท่านนายกฯได้แจ้งให้ทราบนั้นว่าท่านปลัดฯก็ได้จัดซื้อ ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับเป็นเรื่องที่ดี   เรื่อง
การทิ้งขยะ ถ้าเราไม่มีบ่อขยะในชุมชนของเรา ตอนนี้รถที่มาเก็บขยะ เขาก็ยังมาเก็บได้ปกติถ้าเรา
ไปทิ้งรวมกับเขาได้ไหม โดยที่เรามีรถขยะของเราเอง  ผมขอหารือประมาณนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ก็ขอขอบคุณท่านสท.ภุชงค์ ครับ  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีแล้ว  ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบครับ  
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง   ขออธิบายเพิ่มเติมครับ การก าจัดขยะมีก่ีรูปแบบ ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือการฝังกลบ 

อย่างที่สองก็คือเป็นการท าขยะที่ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้า  การผลิตไฟฟ้าคือการใช้พลังงานจาก
ขยะ เดี๋ยวนี้การผลิตไฟฟ้าก็จะมีหลายอย่างแล้วนะครับ  ส่วนในเรื่องของถ้ามีบ่อขยะแล้ว มันจะ
ถูกลงไหม  ก็จะต้องถูกลงครับ  ปกติทุกวันนี้รถเก็บขยะที่มาเก็บที่เราน าไปทิ้งที่จังหวัดเพชรบุรี 
ค่าต้นทุนมันจึงสูงเพราะเราไม่มีบ่อขยะ  ถ้าเรามีบ่อขยะ จากที่ เราเคยเก็บถังละหนึ่งร้อย
ยกตัวอย่างนะครับอาจจะเหลือแค่ห้าสิบ เพราะไม่ต้องไปทิ้งไหล ต้นทุนมันถูก  ทุกวันนี้ค่าขยะที่
เราค านวณถังละร้อยสองร้อยนี้เราค านวณจากระยะทาง แพงในเรื่องของน้ ามัน    ตรงนี้น าเรียน
ท่านสท.นะครับ  แน่นอนครับว่าถ้าเรามีที่ทิ้งขยะของเราเองนะถูกแน่นอนครับ   ประเด็นต่อมา
แล้วถ้าเรามีรถขยะ เราเอาไปร่วมทิ้งกับเขาได้ไหม  ทิ้งได้ครับ แต่ไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับ ต้นทุน
ไป-กลับอีกแพงครับ   ประเด็นต่อมาครับว่าได้ถามพ่ีน้องหมู่ 10 ไหม  ผมยังไม่ได้ถามใครครับ  
เพราะก่อนที่ผมจะคุยกับชาวบ้านผมคุยกับผู้น าก่อน  ถามว่าโอเคไหม เห็นด้วยไหม   ประเด็นที่
สองถ้าเราท าแบบตรงไปตรงมา โปรงใส  มีรูปแบบการท าประชาคม  เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
ทุกอย่างจะต้องตรงไปตรงมา ผมเองก็สามารถตอบกับสังคมได้    ค าถามสุดท้ายที่ถามว่าแล้ว
ชาวบ้านหมู่ 10 เขาจะยอมหรือไม่นั้น ก็จะสืบเนื่องจากที่ว่าสิ่งที่ผมท ามันรัศมีหนึ่งกิโล ไม่มีบ้าน
คน  ผมจะไม่ได้เชิญชาวบ้านมาพูดคุย เพราะตามกฎหมายคือต้องไม่เกินหนึ่งกิโล แต่ผมจะเชิญ
ผู้น าชุมชนมา  ขอน าเรียนกับท่านสมาชิกฯและท่านประธานสภาฯไว้เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับที่ได้ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯ  มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายอีกหรือไม่ครับ   เชิญครับ   ไม่มีแล้วนะครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติในที่ประชุมครับ       

ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง  การจัดหาที่ทิ้งขยะในเขตเทศบาล
เมืองจอมพล  โปรดยกมือขึ้นครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  18  เสียงครับ   
ปลัดเทศบาล    
เลขานุการสภาฯ 
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นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 18 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
การจัดหาที่ทิ้ งขยะในเขตเทศบาลเมืองจอมพล   ด้วยเสียง  18  เสียง  ต่อไปเป็นญัตติ            
ข้อที ่5.4  ครับ  

    5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็น 
ประธานสภาเทศบาล อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล)    ผมขอให้ท่านปลัดวิรัตน์  พ่ึงโพธิ์ทอง 

เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบก่อนนะครับ  
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิรัตน์ 
ปลัดเทศบาล  พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับญัตติข้อที่ 5.4  นี้ครับ   
เลขานุการสภาฯ  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   ข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

  ข้อที่ 45 ระบุไว้ดังนี้  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

   ซึ่งร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอนี้ ไม่เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณจึงใช้วรรคสองในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้นะครับ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   นี่คือข้อ
กฎหมายครับ  ในโอกาสต่อไปก็จะขอให้ท่านประธานสภาฯได้เรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้
เสนอเกี่ยวกับการพิจารณาสามวาระครับ  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯครับ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านเลขาสภาฯครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลครับ   
ประธานสภาเทศบาล     
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ    ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   ในญัตตินี้ก็จะเป็นญัตติเรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล)  โดยมีหลักการและ
เหตุผลซึ่งผมจะเสนอในล าดับต่อไป  แต่ก่อนเสนอญัตติเนื่องจากญัตตินี้เป็นการเสนอร่างเทศ
บัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหากให้ระยะเวลาล่วงผ่านไปจะท าให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจอมพลเสียประโยชน์  ดังนั้นจึงอาศัย อ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อที่ 45   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวด ผมในฐานะเป็นผู้บริหาร     
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ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯขอมติให้ พิจารณาสามวาระรวดเลยครับ   ขอขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านนายกฯครับ  ในญัตตเิสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวด  สมาชิกฯท่านใด

เห็นชอบกับมติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระ
รวด โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง         มีสมาชิกฯยกมือรับรองทัง้สิ้น  18  เสียงครับ  ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลมีมติ  
ปลัดเทศบาล  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่นชี้แจงเรื่องร่างเทศบัญญัติเรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ขอเรียน

เชิญท่านประธานฯครับ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯครับ   
ประธานสภาเทศบาล         
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ านาจ ในเขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองในการดูแล จัดการ ควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ือมิให้
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย ความเดือดร้อนที่จะเกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน  
  

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลเมืองจอมพลได้ด าเนินการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึงเป็นเทศบาล
เมืองจอมพล ประกอบกับข้อบังคับต าบลจอมบึง พ.ศ. 2540 ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน และปัจจุบันการประกอบกิจการ
เชิงพาณิชย์ มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลให้ต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  จากค าเสนอร่างเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ซึ่งได้แสดง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ทราบแล้ว   

ซึ่งร่างเทศบัญญัติในกรณีที่เป็นเทศบัญญัติเราต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่กรณีนี้ไม่ใช่ร่างเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ซึ่งเราจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
เช่นเดียวกัน  และให้ท่านสมาชิกสภาฯอภิปรายแล้วรับหลักการ  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแปร
ญัตติแล้วถึงจะพิจารณาลงมติให้ เป็นเทศบัญญัติหรือไม่   ซึ่งในวาระนี้ก็เป็นวาระแรก คือ          



 11 
รับหลักการ   ซึ่งก่อนจะลงมติผมจะให้ท่านสมาชิกฯอภิปราย   ร่างเทศบัญญัตินี้ ได้ส่งให้กับ
ท่านสมาชิกฯตามระเบียบแล้ว   และท่านสมาชิกฯได้ยกมือให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ 18 ท่าน         
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนรับหลักการ  ท่านสมาชิกฯท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ   เชิญครับ    มีไหมครับ   เชิญครับ    ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯ
จะอภิปราย  เราจะลงมติในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ ผมจะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ในวาระแรก
รับหลักการว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด 18 ท่านครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  สมาชิกฯเห็นชอบรับหลักการ 18 ท่านนะครับ  ซึ่งการพิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครบั 
ประธานสภาเทศบาล ครับ เมื่อสภาฯลงมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นวาระที่ 

2 การแปรญัตติ  ในวาระที่สองนี้จะก าหนดให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ
นะครับ  เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้ทั้งสิ้น  18  ท่าน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯในวาระ
ที่สอง   ซึ่งการพิจารณาในวาระที่สองก็เป็นไปตามระเบียบเช่นเดิมว่า เราจะพิจารณา เราจะต้อง
ก าหนดระยะเวลา  เสนอค าขอแปรญัตติ  เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้   ผมจะถามท่าน     
สมาชิกฯว่า  จะก าหนดระยะเวลา  เสนอค าขอแปรญัตตินี้ ใช้ระยะเวลาเท่าไรครับ  เชิญครับ  
เชิญคุณภุชงค ์  ไทรเล็กทิม ครับ 

นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายภุชงค์   ไทรเล็กทิม 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1   ตามที่ท่านประธานฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุม ว่าในวาระที่

สอง คือให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  เต็มสภาฯครับ  
ประธานสภาเทศบาล      
นายภุชงค์  ไทรเล็กทิม  เต็มสภาฯครับ  จากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกฯ ไดแ้ถลงไปในวาระรับหลักการ 
สมาชิกสภาเทศบาล วาระแรก  และเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ได้ตีความส่งมาให้เราพิจารณา  ก่อนการประชุม  ผมเสนอ

ระยะเวลาแปรญัตติ   15  นาที เริ่มตั้งแต่เวลา  11.40  นาฬิกา เป็นระยะเวลา 15 นาทีครับ  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณภุชงค ์ เสนอ  15  นาทีนะครับ  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  เนื่องจากเทศญัตตินี้ ไม่ใช่ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้นะครับ  และก็ไม่ได้เข้าข้อ

ระเบียบที่จะต้องพิจารณา จะต้องแปรญัตติอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง   เมื่อคุณภุชงค์ เสนอ         
15 นาที  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  เชิญครับ      
มีไหมครับ   ไม่มีนะครับ   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ  เป็นอันว่า   
สภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  15  นาที
นะครับ  ซึ่งจากค าอภิปรายและก็ค าแถลงหลักการและเหตุผลนี้  ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ส าคัญ  
ซึ่งถ้าเราประกาศใช้โดยเร่งด่วนได้เท่าไร ก็ยิ่งดีนะครับ เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนเอง
นะครับ ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน  ก็ก าหนดรับค าขอแปรญัตติ  15  นาทีนะครับ   โดยเรา     
จะเริ่ม ก าหนดรับค าขอแปรญัตติตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป นะครับ  ขณะนี้เวลา  11.40  น.         
นะครับ เราจะรับค าขอแปรญัตติไปจนถึง   11.55  น. นะครับ    ต่อไป  ณ  บัดนี้ เข้าสู่
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ระยะเวลารับค าขอแปรญัตติแล้วครับ การแปรญัตติโดยคณะกรรมการเต็มสภาฯนี้ เ รา
สามารถแปรญัตติโดยด้วยวาจาได้นะครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  โดยไม่ต้องพักการประชุมใช่ไหมครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  เราไม่พักการประชุมครับ  เพราะว่าเราเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯอยู่แล้วนะ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ   

 

รับค าขอแปรญัตติ   15  นาที 
ต้ังแต่เวลา   11.40 – 11.55   น. 

 
 

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  ขณะนี้ก็ได้เลยระยะเวลาที่รับค าขอแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล แล้วนะครับ  ซึ่งไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด มายื่นค าขอแปรญัตติ  ซึ่งผมในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ขอให้ท่านเลขาฯอ่านรายงานให้กับท่านสมาชิกฯทราบด้วยนะครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่อง 
ปลัดเทศบาล ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564    เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
เลขานุการสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลเมืองจอมพล  ได้ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.

2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 25  ตุลาคม  พ.ศ.2564   โดยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ได้เสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
พ.ศ. 2564   ให้สภาเทศบาลเมืองจอมพล  พิจารณาตามวาระนั้น  เนื่องจากสภาเทศบาลเมือง
จอมพล อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ พร้อมทั้ง
ให้มีระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา  15  นาที  หลังจากมีการประชุมนั้น   บัดนี้ได้
ครบระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  แล้ว   ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
จอมพลผู้ใดมายื่นค าขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องควบคุมกิจการ
ที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  ดังนั้น  จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม  จึงเรียนมาเพ่ือ        
โปรดทราบ  นายวิรัตน์   พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล  

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  เป็นอันว่าไม่มีท่านใดมายื่นค าขอแปรญัตติ   สภาฯแห่งนี้ก็จะคงร่างเทศบัญญัติ   
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564  นี้  คงไว้ตามร่างเดิม       

นะครับ  ก็เป็นอันว่าเราพิจารณาในวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล้ว   ต่อไปเป็นวาระที่สาม ขั้นให้ความ
เห็นชอบ  ท่านเลขาฯนับองค์ประชุมครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ     
นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านนะครับ  วาระท่ีสามก็จะลงมติ ให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติ  ผมก็จะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างเทศ

บัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564   ให้เป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น
ครับ    
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  สมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด  18  เสียงครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ  
ประธานสภาเทศบาล สุขภาพ พ.ศ. 2564   ให้เป็นเทศบัญญัติ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง  18  ท่านนะครับ  ต่อไปเป็น

ญัตติข้อที่  5.5  ก่อนที่จะไปญัตติข้อที่ 5.5 นะครับ ผมขออนุญาต แจ้งเรื่องเวลานิดหนึ่ง ขณะนี้
เวลา  12.10  น. แล้วนะครับ  ผมขอหยุดพักการประชุมสภาฯก่อนเพื่อไปรับประทานอาหาร
กลางวันกันก่อนนะครับ  แล้วเราจะกลับมาประชุมกันใหม่ในเวลา  13.00  น. ผมขออนุญาตพัก
การประชุมครับ 

 
 

........พักรับประทานอาหารกลางวัน....... 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00  น.  
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิรัตน์ 
ปลัดเทศบาล  พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาฯ  เรามาประชุมกันต่อในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้ว เรามา   
เลขานุการสภาฯ เข้าสู่วาระการประชุมในข้อที่ 5.5  กันเลยนะครับ  ขอเชิญท่านประธานสภาฯประชุมต่อในช่วง

บ่ายครับ  
 
 5.5 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอย 
ประธานสภาเทศบาล  ทั่วไป พ.ศ.2564  (ส านักปลัดเทศบาล)    ผมขอให้ท่านปลัดวิรัตน์  พ่ึงโพธิ์ทอง เลขานุการสภา

เทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบก่อนนะครับ   
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิรัตน์ 
ปลัดเทศบาล  พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับญัตติข้อที่ 5.5  นี้ครับ   
เลขานุการสภาฯ  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

  ข้อที่ 45 ระบุไว้ดังนี้  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    
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   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ

พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

   ซึ่งร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอนี้ ไม่เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณจึงใช้วรรคสองในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้นะครับ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   นี่คือข้อ
กฎหมายครับ  ในโอกาสต่อไปก็จะขอให้ท่านประธานสภาฯได้เรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้
เสนอเกี่ยวกับการพิจารณาสามวาระครับ  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯครับ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านเลขาสภาฯครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลครับ   
ประธานสภาเทศบาล     
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ    ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   ในญัตตินี้ก็จะเป็นญัตติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล)  โดยมีหลักการและเหตุผลซึ่งผมจะเสนอในล าดับต่อไป       
แต่ก่อนเสนอญัตติเนื่องจากญัตตินี้เป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ.2564  ซึ่งหากให้ระยะเวลาล่วงผ่านไปจะท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจอมพลเสีย
ประโยชน์ ดังนั้นจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อที่ 45   ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาสามวาระรวด ผมในฐานะเป็นผู้บริหารขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯขอมติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเลยครับ   ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านนายกฯครับ  ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับมติของท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้นครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือรับรองทั้งสิ้น  18  เสียงครับ  ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลมีมติ  
ปลัดเทศบาล  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่นชี้แจงเรื่องร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานฯครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล         
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2564   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ได้ก าหนดให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ จัดการดูแล ในเขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองในการดูแลจัดการในด้านขยะมูลฝอย  เพ่ือเป็น
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และระงับไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
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เหตุผล 
 โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การ
จัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการ
ด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและ
อัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการ มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  

 

 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  จากค าเสนอร่างเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ซึ่งได้แสดง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ทราบแล้ว  

ซึ่งร่างเทศบัญญัติในกรณีที่เป็นเทศบัญญัติเราต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่กรณีนี้ไม่ใช่ร่างเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ซึ่งเราจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
เช่นเดียวกัน  และให้ท่านสมาชิกสภาฯอภิปรายแล้วรับหลักการ  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแปร
ญัตติแล้วถึงจะพิจารณาลงมติให้ เป็นเทศบัญญัติหรือไม่   ซึ่งในวาระนี้ก็เป็นวาระแรก คือ          
รับหลักการ   ซึ่งก่อนจะลงมติผมจะให้ท่านสมาชิกฯอภิปราย   ร่างเทศบัญญัตินี้ ได้ส่งให้กับท่าน
สมาชิกฯตามระเบียบแล้ว   และท่านสมาชิกฯได้ยกมือให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ 18 ท่าน         
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนรับหลักการรท่านสมาชิกฯท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญครับ   มีไหมครับ  เชิญครับ    ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯจะ
อภิปราย  เราจะลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ผมจะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ในวาระแรกรับ
หลักการว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2564   ฉบับนี้  โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด 18 ท่านครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  สมาชิกฯเห็นชอบรับหลักการ 18 ท่านนะครับ  ซึ่งการพิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาฯลงมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวแล้วนี้นะครับ   ในวาระที่สองนี้จะ

ก าหนดให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯนะครับ  เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้ทั้งสิ้น  
18  ท่าน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯในวาระที่สอง   ซึ่งการพิจารณาในวาระที่สองก็
เป็นไปตามระเบียบเช่นเดิมว่า เราจะพิจารณา เราจะต้องก าหนดระยะเวลา  เสนอค าขอแปรญัตติ  
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้   ผมจะถามท่านสมาชิกฯว่า  จะก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปร
ญัตตินี้ ใช้ระยะเวลาเท่าไรครับ  เชิญครับ  เชิญคุณชูศักดิ์  ตีกะพ้ี ครับ 

นายชูศักดิ์  ตีกะพี ้   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายชูศักดิ์  ตีกะพ้ี 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1   ตามที่ท่านประธานฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุม ว่าในวาระที่

สอง คือให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯนะครับ  จากหลักการและเหตุผล
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ที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไปในวาระรับหลักการวาระแรก   และเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ได้ตีความ
ส่งมาให้เราพิจารณา  ก่อนการประชุม  ผมก็คงเสนอ  15  นาที เช่นกันครับ  ขอผู้รับรองด้วย
ครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณชูศักดิ์  เสนอ  15  นาทีนะครับ  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  เนื่องจากเทศญัตตินี้ ไม่ใช่ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้นะครับ  และก็ไม่ได้เข้าข้อ

ระเบียบที่จะต้องพิจารณา จะต้องแปรญัตติอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง   เมื่อ คุณชูศักดิ์   เสนอ         
15 นาที  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  เชิญครับ      
มีไหมครับ    ไม่มีนะครับ    เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ  เป็นอันว่า   
สภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  15  นาที
นะครับ   ซึ่งจากค าอภิปรายและก็ค าแถลงหลักการและเหตุผลนี้  ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ส าคัญ  
และเร่งด่วน  ซึ่งถ้าเราประกาศใช้โดยเร่งด่วนได้เท่าไร  ก็ยิ่งดีนะครับ เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ประชาชนเองนะครับ   ก็ก าหนดรับค าขอแปรญัตติ  15  นาทีนะครับ   โดยเราจะเริ่มก าหนด
รับค าขอแปรญัตติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นะครับ  ขณะนี้เวลา   13.30  น.  นะครับ   เราจะรับค า
ขอแปรญัตติไปจนถึง    13.45  น. นะครับ    ต่อไป  ณ  บัดนี้เข้าสู่ระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ
แล้วครับ การแปรญัตติโดยคณะกรรมการเต็มสภาฯนี้ เราสามารถแปรญัตติโดยด้วยวาจาได้นะครับ
เราไม่พักการประชุมครับ  เพราะว่าเราเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯอยู่นะครับ   

  
 

รับค าขอแปรญัตติ   15  นาที 
ต้ังแต่เวลา   13.30 – 13.45   น. 

 
 

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  ขณะนี้ก็ได้เลยระยะเวลาที่รับค าขอแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล แล้วนะครับ  ซึ่งไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด มายื่นค าขอแปรญัตติ  ซึ่งผมในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ขอให้ท่านเลขาฯอ่านรายงานให้กับท่านสมาชิกฯทราบด้วยนะครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่อง 
ปลัดเทศบาล การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564    เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  ตามท่ีสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลเมืองจอมพล  ได้ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อ

วันจันทร์ที่ 25  ตุลาคม  พ.ศ.2564   โดยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ได้เสนอญัตติร่างเทศ
บัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564   ให้สภาเทศบาล
เมืองจอมพล  พิจารณาตามวาระนั้น  เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองจอมพล อนุมัติให้พิจารณา   
สามวาระรวดเดียว  โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ พร้อมทั้งให้มีระยะเวลาในการเสนอ
ค าแปรญัตติเป็นเวลา  15  นาที  หลังจากมีการประชุมนั้น   บัดนี้ได้ครบระยะเวลาในการยื่นค า
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564  
แล้ว   ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลผู้ใดมายื่นค าขอเสนอแปรญัตติร่ างเทศ
บัญญัติ เทศบาลเมืองจอมพล เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564   ดังนั้น  จึงให้คงไว้    
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ตามร่างเดิม  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   นายวิรัตน์   พ่ึงโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาเทศบาล
เมืองจอมพล  

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  เป็นอันว่าไม่มีท่านใดมายื่นค าขอแปรญัตติ   สภาฯแห่งนี้ก็จะคงร่างเทศบัญญัติ   
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564  นี้  คงไว้ตามร่างเดิมนะครับ  ก็เป็นอันว่า

เราพิจารณาในวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล้ว   ต่อไปเป็นวาระท่ีสาม   ท่านเลขาฯนับองค์ประชุมครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ     
นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านนะครับ  วาระท่ีสามก็จะลงมติ ให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติ  ผมก็จะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างเทศ

บัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564   ให้เป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้นครับ              
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  สมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด  18  เสียงครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์      ครับ เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564   
ประธานสภาเทศบาล ให้เป็นเทศบัญญัติ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง  18  ท่านนะครับ  ต่อไปเป็นญัตติข้อที่  5.6  
 
    5.6 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564      (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
ประธานสภาเทศบาล  บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล)    ผมขอให้ท่านปลัดวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง 

เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบก่อนนะครับ   
นายวิรัตน์  พึง่โพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิรัตน์ 
ปลัดเทศบาล  พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับญัตติข้อที่ 5.6  นี้ครับ   
เลขานุการสภาฯ  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564           

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

  ข้อที่ 45 ระบุไว้ดังนี้  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

  ซึ่งร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอนี้ ไม่เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณจึงใช้วรรคสองในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวได้นะครับ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   นี่คือข้อกฎหมาย
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ครับ  ในโอกาสต่อไปก็จะขอให้ท่านประธานสภาฯได้เรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้
เสนอเกี่ยวกับการพิจารณาสามวาระครับ  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯครับ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านเลขาสภาฯครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลครับ   
ประธานสภาเทศบาล     
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ    ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   ในญัตตินี้ก็จะเป็นญัตติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564    (ส านักปลัดเทศบาล)  โดยมีหลักการและเหตุผลซึ่งผมจะ
เสนอในล าดับต่อไป  แต่ก่อนเสนอญัตติเนื่องจากญัตตินี้เป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564      ซึ่งหากให้ระยะเวลาล่วงผ่านไปจะท าให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจอมพลเสี ยประโยชน์  ดังนั้นจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อที่ 45   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวด ผมในฐานะเป็นผู้บริหาร     
ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯขอมติให้พิจารณาสามวาระรวดเลยครับ   ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ
ครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านนายกฯครับ  ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับมติของท่าน  
ประธานสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้นครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือรับรองทั้งสิ้น  18  เสียงครับ  ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลมีมติ  
ปลัดเทศบาล  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ 
เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงเรื่องร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.

2564   ขอเรียนเชิญท่านประธานฯครับ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล         
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564    โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70ประกอบ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20 และมาตรา 44 ก าหนดให้เจ้าของ  หรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียภายในอาคาร โดย
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 
  

เหตุผล 

 การจัดท าข้อก าหนดท้องถิ่น ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เป็นการจัดท าเพ่ือช่วยลด
ปริมาณน้ าเสีย และการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดียิ่งขึ้นในสภาวะปัจจุบันของเทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
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นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  จากค าเสนอร่างเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ซึ่งได้แสดง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ทราบแล้ว ซึ่ง

ร่างเทศบัญญัติในกรณีที่เป็นเทศบัญญัติเราต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่กรณีนี้ไม่ใช่ร่างเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ซึ่งเราจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
เช่นเดียวกัน  และให้ท่านสมาชิกสภาฯอภิปรายแล้วรับหลักการ  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแปร
ญัตติแล้วถึงจะพิจารณาลงมติให้ เป็นเทศบัญญัติหรือไม่   ซึ่งในวาระนี้ก็เป็นวาระแรก คือ          
รับหลักการ   ซึ่งก่อนจะลงมติผมจะให้ท่านสมาชิกฯอภิปราย   ร่างเทศบัญญัตินี้ ได้ส่งให้กับท่าน
สมาชิกฯตามระเบียบแล้ว   และท่านสมาชิกฯได้ยกมือให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ 18 ท่าน         
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนรับหลักการรท่านสมาชิกฯท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญครับ   มีไหมครับ  เชิญครับ    ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯจะ
อภิปราย  เราจะลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมจะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ในวาระแรกรับ
หลักการว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564   ฉบับนี้  โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด 18 ท่านครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  สมาชิกฯเห็นชอบรับหลักการ 18 ท่านนะครับ  ซึ่งการพิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาฯลงมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวแล้วนี้นะครับ   ในวาระที่สองนี้จะ

ก าหนดให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯนะครับ  เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้ทั้งสิ้น  
18  ท่าน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯในวาระที่สอง   ซึ่งการพิจารณาในวาระที่สองก็
เป็นไปตามระเบียบเช่นเดิมว่า เราจะพิจารณา เราจะต้องก าหนดระยะเวลา  เสนอค าขอแปรญัตติ  
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้   ผมจะถามท่านสมาชิกฯว่า  จะก าหนดระยะเวลา เสนอค าขอแปร
ญัตตินี้ ใช้ระยะเวลาเท่าไรครับ  เชิญครับ  เชิญคุณสมประสงค์  จันทร์จรูญ  ครับ 

นายสมประสงค์  จันทร์จรูญ    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายสมประสงค์  จันทร์จรูญ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 2   ตามที่ท่านประธานฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุม ว่าในวาระที่

สอง คือให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯนะครับ   จากหลักการและเหตุผล
ที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไปในวาระรับหลักการวาระแรก  และเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ได้ตีความส่งมา
ให้เราพิจารณา  ก่อนการประชุม  ผมขอเสนอ  15  นาที ครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณสมประสงค ์ เสนอ  15  นาทีนะครับ  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  เนื่องจากเทศญัตตินี้ ไม่ใช่ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้นะครับ  และก็ไม่ได้เข้าข้อ

ระเบียบที่จะต้องพิจารณา จะต้องแปรญัตติอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง   เมื่อคุณสมประสงค์ เสนอ 
15 นาที  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  เชิญครับ    
มีไหมครับ    ไม่มีนะครับ    เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ  เป็นอันว่า
สภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  15  นาที
นะครับ  ซึ่งจากค าอภิปรายและก็ค าแถลงหลักการและเหตุผลนี้  ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
เพ่ือสภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญนะครับ   
ซึ่งถ้าเราประกาศใช้โดยเร่งด่วนได้เท่าไร  ก็ยิ่งดีนะครับ  ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน    ก็ก าหนด
รับค าขอแปรญัตติ   15  นาทีนะครับ   โดยเราจะเริ่มก าหนดรับค าขอแปรญัตติตั้งแต่บัดนี้เป็น



 20 
ต้นไปนะครับ   ขณะนี้เวลา   14.00  น.  นะครับ    เราจะรับค าขอแปรญัตติไปจนถึงเวลา   
14.15  น.  นะครับ   ต่อไป   ณ  บัดนี้เข้าสู่ระยะเวลารับค าขอแปรญัตติแล้วครับ การแปรญัตติ
โดยคณะกรรมการเต็มสภาฯนี้ เราสามารถแปรญัตติโดยด้วยวาจาได้นะครับ    เราไม่พักการ
ประชุมครับเพราะว่าเราเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯอยู่นะครับ   

 
 

รับค าขอแปรญัตติ   15  นาที 
ต้ังแต่เวลา   14.00 – 14.15   น. 

 
 
 

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  ขณะนี้ก็ได้เลยระยะเวลาที่รับค าขอแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล แล้วนะครับ  ซึ่งไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด มายื่นค าขอแปรญัตติ  ซึ่งผมในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ขอให้ท่านเลขาฯอ่านรายงานให้กับท่านสมาชิกฯทราบด้วยนะครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่อง 
ปลัดเทศบาล การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
เลขานุการสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลเมืองจอมพล  ได้ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.

2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 25  ตุลาคม  พ.ศ.2564   โดยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ได้เสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ.2564   ให้สภาเทศบาลเมืองจอมพล  พิจารณาตามวาระนั้น  เนื่องจากสภาเทศบาลเมือง
จอมพล อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ พร้อมทั้ง
ให้มีระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา  15  นาที  หลังจากมีการประชุมนั้น   บัดนี้ได้
ครบระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564  แล้ว   ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง  
จอมพลผู้ใดมายื่นค าขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564   ดังนั้น  จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม  จึงเรียนมาเพ่ือ  
โปรดทราบ  นายวิรัตน์   พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  เป็นอันว่าไม่มีท่านใดมายื่นค าขอแปรญัตติ   สภาฯแห่งนี้ก็จะคงร่างเทศบัญญัติ   
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564  นี้  คงไว้ตามร่างเดิม   

นะครับ  ก็เป็นอันว่าเราพิจารณาในวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล้ว   ต่อไปเป็นวาระที่สาม   ท่านเลขาฯ
นับองค์ประชุมครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ     
นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านนะครับ  วาระท่ีสามก็จะลงมติ ให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติ  ผมก็จะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างเทศ

บัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564  ให้เป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือ
ขึ้นครับ   
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  สมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด  18  เสียงครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์      ครับ เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน 
ประธานสภาเทศบาล อาคาร พ.ศ.2564  ให้เป็นเทศบัญญัติ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง  18  ท่านนะครับ  ต่อไปเป็น

ญัตติข้อที่  5.7 

    5.7 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2564     (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง 
ประธานสภาเทศบาล  สัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2564 (ส านักปลัดเทศบาล)    ผมขอให้ท่านปลัดวิรัตน์  พ่ึงโพธิ์ทอง 

เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบก่อนนะครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯทีเ่คารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิรัตน์ 
ปลัดเทศบาล  พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับญัตติข้อที่ 5.7  นี้ครับ   
เลขานุการสภาฯ  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2564             

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

  ข้อที่ 45 ระบุไว้ดังนี้  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

  ซึ่งร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอนี้ ไม่เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณจึงใช้วรรคสองในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวได้นะครับ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   นี่คือข้อกฎหมาย
ครับ  ในโอกาสต่อไปก็จะขอให้ท่านประธานสภาฯได้เรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้เสนอ
เกี่ยวกับการพิจารณาสามวาระครับ  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯครับ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านเลขาสภาฯครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลครับ   
ประธานสภาเทศบาล     
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ    ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   ในญัตตินี้ก็จะเป็นญัตติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์

หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล)  โดยมีหลักการและเหตุผลซึ่งผมจะเสนอใน
ล าดับต่อไป  แต่ก่อนเสนอญัตติเนื่องจากญัตตินี้เป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2564    ซึ่งหากให้ระยะเวลาล่วงผ่านไปจะท าให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองจอมพลเสียประโยชน์ ดังนั้นจึงอาศัยอ านาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
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ข้อที่ 45   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวด ผมในฐานะเป็นผู้บริหาร  ขอเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯขอมติให้พิจารณาสามวาระรวดเลยครับ   ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านนายกฯครับ  ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับมติของท่าน  
ประธานสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้นครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือรับรองทั้งสิ้น  18  เสียงครับ  ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลมีมติ  
ปลัดเทศบาล  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ 
เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงเรื่องร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.

2564  ขอเรียนเชิญท่านประธานฯครับ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ านาจ จัดการดูแล เขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบาง
ประเภทเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และการป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์  

เหตุผล 

 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของ
พ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจาก เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนด
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
 
 

 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  จากค าเสนอร่างเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ซึ่งได้แสดง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ทราบแล้ว ซึ่ง

ร่างเทศบัญญัติในกรณีที่เป็นเทศบัญญัติเราต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่กรณีนี้ไม่ใช่ร่างเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ซึ่งเราจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
เช่นเดียวกัน  และให้ท่านสมาชิกสภาฯอภิปรายแล้วรับหลักการ  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแปร
ญัตติแล้วถึงจะพิจารณาลงมติให้ เป็นเทศบัญญัติหรือไม่   ซึ่งในวาระนี้ก็เป็นวาระแรก คือ          
รับหลักการ   ซึ่งก่อนจะลงมติผมจะให้ท่านสมาชิกฯอภิปราย   ร่างเทศบัญญัตินี้ ได้ส่งให้กับท่าน
สมาชิกฯตามระเบียบแล้ว   และท่านสมาชิกฯได้ยกมือให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ 18 ท่าน         
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนรับหลักการรท่านสมาชิกฯท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญครับ   มีไหมครับ  เชิญครับ    ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯจะ
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อภิปราย  เราจะลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมจะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ในวาระแรก
รับหลักการว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564   ฉบับนี้   โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด 18 ท่านครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  สมาชิกฯเห็นชอบรับหลักการ 18 ท่านนะครับ  ซึ่งการพิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาฯลงมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวแล้วนี้นะครับ   ในวาระที่สองนี้จะ

ก าหนดให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯนะครับ  เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้ทั้งสิ้น  
18  ท่าน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯในวาระที่สอง   ซึ่งการพิจารณาในวาระที่สองก็
เป็นไปตามระเบียบเช่นเดิมว่า เราจะพิจารณา เราจะต้องก าหนดระยะเวลา  เสนอค าขอแปรญัตติ  
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้   ผมจะถามท่านสมาชิกฯว่า  จะก าหนดระยะเวลา  เสนอค าขอ
แปรญัตตินี้ ใช้ระยะเวลาเท่าไรครับ  เชิญครับ  เชิญคุณกนกวรรณ  บุญเชิด  ครับ 

นางกนกวรรณ  บุญเชิด  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางกนกวรรณ  บุญเชิด 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 1   ตามที่ท่านประธานฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุม ว่าในวาระ   

ที่สอง คือให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ จากหลักการและเหตุผลที่ท่าน
นายกฯ ได้แถลงไปในวาระรับหลักการวาระแรก  และเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ได้ตีความส่งมาให้เรา
พิจารณา  ก่อนการประชุม  ดิฉันขอเสนอ  15  นาที ค่ะ  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณกนกวรรณ  เสนอ  15  นาทีนะครับ  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  เนื่องจากเทศญัตตินี้ ไม่ใช่ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้นะครับ  และก็ไม่ ได้เข้าข้อ

ระเบียบที่จะต้องพิจารณา จะต้องแปรญัตติอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง   เมื่อคุณกนกวรรณ  เสนอ         
15 นาที   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  เชิญครับ  
มีไหมครับ   ไม่มีนะครับ   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ  เป็นอันว่า  
สภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  15  นาที
นะครับ  ซึ่งจากค าอภิปรายและก็ค าแถลงหลักการและเหตุผลนี้  ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และการ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์   ซึ่งถ้าเราประกาศใช้โดยเร่งด่วนได้เท่าไร ก็ยิ่งดี      
นะครับ  ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน   ก็ก าหนดรับค าขอแปรญัตติ  15  นาทีนะครับ   โดยเรา  
จะเริ่ม  ก าหนดรับค าขอแปรญัตติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นะครับ  ขณะนี้เวลา  15.00  น.        
นะครับ  เราจะรับค าขอแปรญัตติไปจนถึงเวลา   15.15  น. นะครับ    ต่อไป  ณ  บัดนี้เข้าสู่
ระยะเวลารับค าขอแปรญัตติแล้วครับ การแปรญัตติโดยคณะกรรมการเต็มสภาฯนี้ เราสามารถ
แปรญัตติโดยด้วยวาจาได้นะครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  โดยไม่ต้องพักการประชุมใช่ไหมครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  เราไม่พักการประชุมครับ  เพราะว่าเราเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯอยู่นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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รับค าขอแปรญัตติ   15  นาที 
ต้ังแต่เวลา   15.00 – 15.15   น. 

 
 
 

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  ขณะนี้ก็ได้เลยระยะเวลาที่รับค าขอแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล แล้วนะครับ  ซึ่งไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด มายื่นค าขอแปรญัตติ  ซึ่งผมในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ขอให้ท่านเลขาฯอ่านรายงานให้กับท่านสมาชิกฯทราบด้วยนะครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่อง 
ปลัดเทศบาล การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564   เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
เลขานุการสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลเมืองจอมพล  ได้ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.

2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 25  ตุลาคม  พ.ศ.2564   โดยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ได้เสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
2564    ให้สภาเทศบาลเมืองจอมพล  พิจารณาตามวาระนั้น  เนื่องจากสภาเทศบาลเมือง    
จอมพล อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ พร้อมทั้ง
ให้มีระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา  15  นาที  หลังจากมีการประชุมนั้น   บัดนี้ได้
ครบระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564   แล้ว   ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง    
จอมพลผู้ใดมายื่นค าขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564   ดังนั้น  จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม  จึงเรียนมาเพ่ือ     
โปรดทราบ  นายวิรัตน์   พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  เป็นอันว่าไม่มีท่านใดมายื่นค าขอแปรญัตติ   สภาฯแห่งนี้ก็จะคงร่างเทศบัญญัติ   
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564   นี ้ คงไว้ตามร่างเดิม      

นะครับ  ก็เป็นอันว่าเราพิจารณาในวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล้ว   ต่อไปเป็นวาระที่สาม   ท่านเลขาฯ
นับองค์ประชุมครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ     
นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านนะครับ  วาระท่ีสามก็จะลงมติ ให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติ  ผมก็จะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างเทศ

บัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564  ให้เป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น
ครับ                   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  สมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด  18  เสียงครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์    ครับ เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ  
ประธานสภาเทศบาล ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564  ให้เป็นเทศบัญญัติ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง  18  ท่านนะครับ  ต่อไปเป็น

ญัตติข้อที่  5.8 
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 5.8 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2564     (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง 
ประธานสภาเทศบาล  หรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2564   (ส านักปลัดเทศบาล)    ผมขอให้ท่านปลัดวิรัตน์           

พ่ึงโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาเทศบาล   ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบก่อน      
นะครับ  

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิรัตน์ 
ปลัดเทศบาล  พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับญัตติข้อที่ 5.4  นี้ครับ   
เลขานุการสภาฯ  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2564             

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

  ข้อที่ 45 ระบุไว้ดังนี้  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้    

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    

   ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

  ซึ่งร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอนี้ ไม่เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณจึงใช้วรรคสองในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวได้นะครับ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   นี่คือข้อกฎหมาย
ครับ  ในโอกาสต่อไปก็จะขอให้ท่านประธานสภาฯได้เรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้เสนอ
เกี่ยวกับการพิจารณาสามวาระครับ  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯครับ 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านเลขาสภาฯครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลครับ   
ประธานสภาเทศบาล     
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ    ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล   ในญัตตินี้ก็จะเป็นญัตติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2564    (ส านักปลัดเทศบาล)   โดยมีหลักการและเหตุผลซึ่งผมจะ
เสนอในล าดับต่อไป  แต่ก่อนเสนอญัตติเนื่องจากญัตตินี้เป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2564    ซึ่งหากให้ระยะเวลาล่วงผ่านไปจะท าให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจอมพลเสียประโยชน์  ดังนั้นจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อที่ 45   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวด ผมในฐานะเป็นผู้บริหาร     
ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯขอมติให้พิจารณาสามวาระรวดเลยครับ   ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ
ครับ 
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นายส าราญ  จันทวงค์  ขอขอบคุณท่านนายกฯครับ  ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับมติของท่าน  
ประธานสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้นครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือรับรองทั้งสิ้น  18  เสียงครับ  ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพลมีมติ  
ปลัดเทศบาล  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ 
เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงเรื่องร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.

2564   ขอเรียนเชิญท่านประธานฯครับ   

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล      
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ านาจ จัดการดูแล เขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองในการการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และการป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสัตว์  

เหตุผล 

  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน จะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า  หรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัข 
และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
 
 
 

 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  จากค าเสนอร่างเทศบัญญัติของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ซึ่งได้แสดง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ทราบแล้ว   

ซึ่งร่างเทศบัญญัติในกรณีที่เป็นเทศบัญญัติเราต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่กรณีนี้ไม่ใช่ร่างเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ซึ่งเราจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
เช่นเดียวกัน  และให้ท่านสมาชิกสภาฯอภิปรายแล้วรับหลักการ  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแปร
ญัตติแล้วถึงจะพิจารณาลงมติให้ เป็นเทศบัญญัติหรือไม่   ซึ่งในวาระนี้ก็เป็นวาระแรก คือ          
รับหลักการ   ซึ่งก่อนจะลงมติผมจะให้ท่านสมาชิกฯอภิปราย   ร่างเทศบัญญัตินี้ ได้ส่งให้กับท่าน
สมาชิกฯตามระเบียบแล้ว   และท่านสมาชิกฯได้ยกมือให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ 18 ท่าน         
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนรับหลักการรท่านสมาชิกฯท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญครับ   มีไหมครับ  เชิญครับ    ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯจะ
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อภิปราย  เราจะลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการผมจะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ในวาระแรก
รับหลักการว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2564    ฉบับนี้  โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด 18 ท่านครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  สมาชิกฯเห็นชอบรับหลักการ 18 ท่านนะครับ  ซึ่งการพิจารณาสามวาระรวดเดียวนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาฯลงมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวแล้วนี้นะครับ   ในวาระที่สองนี้จะ

ก าหนดให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯนะครับ  เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้ทั้งสิ้น  
18  ท่าน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯในวาระที่สอง   ซึ่งการพิจารณาในวาระที่สองก็
เป็นไปตามระเบียบเช่นเดิมว่า เราจะพิจารณา เราจะต้องก าหนดระยะเวลา  เสนอค าขอแปรญัตติ  
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้   ผมจะถามท่านสมาชิกฯว่า จะก าหนดระยะเวลา เสนอค าขอแปร
ญัตตินี้ ใช้ระยะเวลาเท่าไรครับ  เชิญครับ  เชิญคุณสุนทรี  จันทนะโสตถิ์  ครับ 

นางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางสุนทรี  จันทนะโสตถิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล เขต 3   ตามที่ท่านประธานฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมว่าในวาระ     

ที่สอง คือให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภาฯ   จากหลักการและเหตุผลที่
ท่านนายกฯ ได้แถลงไปในวาระรับหลักการวาระแรก   และเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ได้ตีความส่งมาให้
เราพิจารณา  ก่อนการประชุม  ดิฉันขอเสนอ  15  นาที ค่ะ  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีผู้รับรองถูกต้องครับ  
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  คุณสุนทรี  เสนอ  15  นาทีนะครับ  โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  เนื่องจากเทศญัตตินี้ ไม่ใช่ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน  เราพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้นะครับ  และก็ไม่ได้เข้าข้อ

ระเบียบที่จะต้องพิจารณา จะต้องแปรญัตติอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง   เมื่อคุณ สุนทรี  เสนอ         
15  นาที   โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  ท่านสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  เชิญครับ  
มีไหมครับ    ไม่มีนะครับ    เมื่อไม่มีท่านสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ  เป็นอันว่า   
สภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้  15  นาที
นะครับ  ซึ่งจากค าอภิปรายและก็ค าแถลงหลักการและเหตุผลนี้  ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และการ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมวนะครับ   ซึ่งถ้าเราประกาศใช้โดยเร่งด่วนได้เท่าไร ก็ยิ่งดีนะครับ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของประชาชนผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน   ก็ก าหนดรับค าขอแปรญัตติ  15  นาทีนะครับ       
โดยเราจะเริ่ม  ก าหนดรับค าขอแปรญัตติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นะครับ  ขณะนี้เวลา  16.00  น.  
นะครับ  เราจะรับค าขอแปรญัตติไปจนถึงเวลา   16.15  น. นะครับ    ต่อไป  ณ  บัดนี้เข้าสู่
ระยะเวลารับค าขอแปรญัตติแล้วครับ การแปรญัตติโดยคณะกรรมการเต็มสภาฯนี้ เราสามารถ
แปรญัตติโดยด้วยวาจาได้นะครับ  เราจะไม่พักการประชุมครับ เพราะว่าเราเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาฯอยู่นะครับ 
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รับค าขอแปรญัตติ   15  นาที 
ต้ังแต่เวลา   16.00 – 16.15   น. 

 
 

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  ขณะนี้ก็ได้เลยระยะเวลาที่รับค าขอแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล แล้วนะครับ  ซึ่งไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด มายื่นค าขอแปรญัตติ  ซึ่งผมในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ขอให้ท่านเลขาฯอ่านรายงานให้กับท่านสมาชิกฯทราบด้วยนะครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่อง 
ปลัดเทศบาล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564    เรียนประธานสภาเทศบาลเมือง 
เลขานุการสภาฯ จอมพล ตามที่สภาเทศบาลเมืองจอมพล  ได้ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  

ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 25  ตุลาคม  พ.ศ.2564   โดยนายกเทศมนตรีเมือง   
จอมพล  ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564    ให้สภาเทศบาลเมืองจอมพล  พิจารณาตามวาระนั้น  
เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองจอมพล อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  โดยมีคณะกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาฯ พร้อมทั้งให้มีระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา  15  นาที  
หลังจากมีการประชุมนั้น    บัดนี้ได้ครบระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติของ
เทศบาลเมืองจอมพล   เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564   แล้ว   
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลผู้ใดมายื่นค าขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลเมืองจอมพล  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564   ดังนั้น  
จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  นายวิรัตน์   พ่ึงโพธิ์ทอง   เลขานุการสภา
เทศบาลเมืองจอมพล  

นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  เป็นอันว่าไม่มีท่านใดมายื่นค าขอแปรญัตติ   สภาฯแห่งนี้ก็จะคงร่างเทศบัญญัติ   
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564   นี้  คงไว้ตามร่างเดิม      

นะครับ  ก็เป็นอันว่าเราพิจารณาในวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล้ว   ต่อไปเป็นวาระที่สาม   ท่านเลขาฯ
นับองค์ประชุมครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ     
นายส าราญ  จันทวงค์  ครับ  มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ทั้งสิ้น  18  ท่านนะครับ  วาระท่ีสามก็จะลงมติ ให้ตราเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติ  ผมก็จะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านสมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างเทศ

บัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564  ให้เป็นเทศบัญญัติ  โปรดยก
มือขึ้นครับ                   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  สมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งหมด  18  เสียงครับ   
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์    ครับ เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 
ประธานสภาเทศบาล สุนัข และแมว พ.ศ. 2564  ให้เป็นเทศบัญญัติ  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง  18  ท่านนะครับ  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6 
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ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายส าราญ  จันทวงค์ ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัศจิกรณ์  นวนนาง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  กระผมนาย 

ผู้อ านวยการกองช่าง ปัศจิกรณ์  นวนนาง  ผู้อ านวยการกองช่าง   กองช่างขออนุญาตแจ้งเพ่ือทราบครับ  สืบเนื่องจาก
โครงการป่าไม้ 84 ที่เราส่งไปแล้ว จะมีโครงการอยู่ 10 โครง คือ 10 โครงนี้ไม่ได้ส่งเรื่องไปที่  
ป่าไม้แต่ว่าเรามีหนังสือไปที่ส านักงานที่ดินจึงไม่จ าเป็นต้องส่งป่าไม้นะครับ  ขออนุญาตแจ้งให้
ท่านสมาชิกฯทราบนะครับ ประกอบด้วย 

   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมาน  จินดาโชติ  หมู่ที่ 10        
ต.จอมบึง  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  220.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่เฉลี่ย  880  ตารางเมตร 

   2.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายเทพสวัสดิ์  หมู่ที่ 10 ต.จอมบึง ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ระยะทางยาว  240.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่เฉลี่ย  960  ตารางเมตร   

   3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญอารมณ์  หมู่ที่  4  ต.จอมบึง          
ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  297.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
เฉลี่ย  1,188  ตารางเมตร  

   4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าติ๊ก  หมู่ที่ 4  ต.จอมบึง ผิวจราจร
กว้าง 3.00  เมตร  ระยะทางยาว  110.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่เฉลี่ย  
330  ตารางเมตร    

   5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าติ๊ก  ช่วงที่ 2  หมู่ที่ 4  ต.จอมบึง           
ผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ระยะทางยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
เฉลี่ย  300  ตารางเมตร  

   6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายตา  หมู่ที่ 7  ต.จอมบึง  ผิวจราจร
กว้าง 1.50  เมตร  ระยะทางยาว  2.40  เมตร  หรือมีพ้ืนที่เฉลี่ย  3.60  ตารางเมตร 

   7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านชิตพงษ์ ซอย 1  หมู่ที่ 8  ต.จอมบึง  
ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ระยะทางยาว  300.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
เฉลี่ย  1,800  ตารางเมตร 

   8.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายหนองโสน ช่วงที่ 2  หมู่ที่ 10  ต.จอมบึง  ผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร  ระยะทางยาว  300.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่เฉลี่ย  1,200  ตารางเมตร 

   9.โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่ 7  ต.จอมบึง  กว้าง  1.00  เมตร  ระยะทางยาว  
40.00  เมตร   

   10.โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่ 12  ต.จอมบึง  กว้าง  0.50  เมตร  ระยะทางยาว  
140.00  เมตร 

  ซึ่งบางโครงการได้ด าเนินการไปแล้วนะครับ  ก็จะมีโครงการที่ขยายเขตประปา หมู่ที่ 7  และ   
หมู่ที่ 12   จึงแจ้งมาเพ่ือทราบครับ  เดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าท าไมเราไม่เสนอป่าไม้ 84  ขอบคุณครับ 
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นายส าราญ  จันทวงค์ ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกฯได้รับทราบนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล   ใครมีเรื่องอะไรที่จะชี้แจงในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ  ไม่มีแล้วนะครับ  เราก็ได้ประชุม

มากันจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอขอบพระคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพลทุกท่าน  ท่านนายกฯชาญชัย  ท่านรองนายกฯ  หัวหน้าส่วน
ราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้ ผมขอขอบคุณ และขอปิด
การประชุมครับ 

   

              .................................................................... 

 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา  16.35  น. 
 
 

                                   (ลงชื่อ).................................................................เลขานุการสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                  (นายวิรัตน์    พ่ึงโพธิ์ทอง)         /ผู้จดรายงานการประชุม 
         ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 
 

     (ลงชื่อ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                       (นายส าราญ     จันทวงค)์ 
 
 


