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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี 2562 
วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ   ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4  
----------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๒. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๓. นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๔. นายประสงค์ เงินแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๕. นายธวัชชัย ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๖. นายจันที          สีมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๗. นายประสพสุข   บุดดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๘. นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๙. นายวิทยา การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นายพรมมา น้อยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นางวาสนา        จิรารัตน์            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นายแก้ว           ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นายธณัท บ ารุงราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นางทิพย์วรรณ บุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นายไพบูลย์       ชมทวี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นายใจเพชร       สว่างเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นางสมใจ          ค าสัตย์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๘. นายชัยพฤกษ์     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. ร้อยตรี ก าจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ์ หมอนภักด ี                 รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ  ที่ปรึกษานายกฯ 
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๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นายชาณุพงศ์ บุดดาพันธ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นางสุนีย์  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๑. นางละเอียด      ด้วงทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๒. นายวรเศรษฐ์ ตระกูลน้ าผึ้ง  ผู้อ านวยการกองศึกษา 
๑๓. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๔. น.ส.สิริกรานต ์ ด ามณี   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๑๕. นางบุศรา วรรณมณีโรจน์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๑๖. นางปลายอ้อ ปัญจะโรทัย  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
๑๗. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
๑๘. นางลภัส   ชิดชอบ   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสวรรยา โสพึ่งไทย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๒๐. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๒๑. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๒๒. นางนริศรา ปานดี   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๒๓. นายฤกษ์ณรงค์ รองเมือง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
๒๔. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา   
๒๕. น.ส.รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๒๖. นายสิรภพ ภมรฉ่ า   นิติกรช านาญการ 
๒๗. นางกิตติภา พระเพ็ชร  นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
๒๘. นายประดิภาส คล่องดี   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๒๙. น.ส.ทิพวรรณ กระแสร์มิตร์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๓๐. น.ส.วรุฬห์ทิพย์ สุทธิประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓๑. นายทสพล ชิดชอบ   เจ้าพนักงานป้องกันช านาญการ 
๓๒. ส.อ.สุทธิกานต์ ศกุนตนาค  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๓. นางอัญชลี ชาวเสมา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๔. น.ส.สุรีรัตน ์ รัตนเพิ่ม   ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ฯ 
๓๕. น.ส.วราภรณ์     พฤทธิสาริกร                 ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
๓๖. น.ส.อมรรัตน์     รถกล คนงาน  
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา  

๑0.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  8 วาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์   1.ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภาฯ  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
  2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
 2561 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
  สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
  เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  
  และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
 สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองทับกวางจึงขอ
  ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีบประมาณ 
 พ.ศ.2562 เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานโครงการตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ จึงประกาศให้ทราบโดย
 ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 

2 ด้วย จังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือ ที่ สบ 0033(4)/14376 ลงวันที่ 26 
กันยายน 2562 ส่งเรื่องค าขอประทานบัตรที่ 6/2556 ของบริษัท ทีพีไอ โพ
ลีน จ ากัด (มหาชน) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ที่ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีพร้อมหนังสือ
ส านักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ที่สบ. 62401 / 987 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2557 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ทับกวาง และเอกสารการประชุมประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการรับฟังการ
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ชี้แจงการขอประทานบัตรเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ ไปกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน และการเหมืองแร่เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปแล้วจึงแจ้งมาเพ่ือ
ทราบ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่
2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ด้วยในการ
ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ    
๕ ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานที่ประชุมมีมติ
รับทราบการจัดพิธีและกิจกรรมในวันดังกล่าว ได้แก่ พิธีท าบุญตักบาตร (๒) 
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม และ (๓) กิจกรรมจิตอาสาถวาย
พระราชกุศล โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักในการแจ้งจังหวัด เพ่ือด าเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกล่าว
พร้อมกับส่วนกลาง ในการนี้ อ าเภอแก่งคอยจึงได้ก าหนดการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ชันวาคม 
25๖2 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอแก่งคอย และศาลาประชาคมอ าเภอ
แก่งคอย ประกอบด้วย 
เวลา ๑7.๐๐ น. – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
    - พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เวลา ๑๘.30 น.   - พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม (พานพุ่ม
       ดอกไม้สดหรือ ดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง) 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดร่วม      
พิธีโดยพร้อมเพียงกนั  

       
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  
    สมัยที่3 ครั้งที่ 2ประจ าปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม  2562 
    เวลา 10.00 น.  
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ประธานฯ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม  2562  มีสมาชิกสภา

ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯหรือไม่ เรียนเชิญค่ะ  
 - ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมฯ  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562 วัน
พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม  2562  เชิญลงมติค่ะ  
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ที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม  2562 
 จ านวน  ๑5  เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง 

จ านวน 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ....(วาระท่ี 1) รับหลักการ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์   เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมายแดง ประเสริฐ ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมือง 
นายกเทศมนตรี     ทับกวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... 
 ต่อสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวให้ 
 เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
 เหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัขและแมว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 
 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
 ที่ 3) พ.ศ.2560 เพ่ือประโยชน์ใน ก าร รั ก ษ าส ภ าว ะค ว าม เป็ น อ ยู่ ที่
 เหมาะสมกับการด ารงชีพ ของประชาชนใน ท้ อ งถิ่ น ห รื อ  เ พ่ื อ ป้ อ งกั น
 อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
 ข้อบัญญัติก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจของ
 ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ และอาศัย
 อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 
 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 เรียนท่านประธาน ผมขอเสนอญัตติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระ
 รวดเดียวครับ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ  
เลขานุการสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม
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วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย เรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯค่ะ สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอมติเห็นชอบญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมือง 
 ทับกวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... 
 (วาระที่ 1) รับหลักการ  และเสนอสามวาระรวดสมาชิกสภาฯท่านใด

เห็นชอบขอให้ยกมือค่ะ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ญัตติเรื่อง พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองทับกวาง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ....(วาระท่ี 1) รับ
หลักการ ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 15 เสียง ประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง  

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ตามท่ีท่านนายก สมหมาย แดงประเสริฐ ขอเสนอญัตติให้พิจารณาร่าง   
ประธานสภาฯ   เทศบัญญัต ิเป็นสามวาระรวดเดียว  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เสนอเป็น 
    สามวาระรวดเดียว ขอให้ยกมือค่ะ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระรวดเดียว จ านวน  15 

เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ....(วาระท่ี 2) แปรญัตติ 
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นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ 
นายประสงค์  เงินแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
สมาชิกสภาฯ   ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วาระท่ี 2 ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ เอกสารว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯค่ะ 
นายประสพสุข บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ขอสอบถามว่าในกรณีนี้เรามีสุนัข แมว บ้านทีเ่กิน 
สมาชิกสภาฯ 4 ตัว จะต้องลงทะเบียนใช่ไหมครับ เมื่อเราผ่านสภาฯแล้วจะแจ้งให้ขึ้น

ทะเบียนทั้งหมดหรือว่าถ้าไม่ขึ้นเราจะมีบทลงโทษอย่างไร  
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ เรียนท่านประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ร่างเทศบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลทับกวาง เรื่องการควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว เดิมมีร่าง

เดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ทางเทศบาลจึงขอแก้ไขเทศบัญญัติเดิม การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 
จะเพ่ิมสถานสงเคราะห์สัตว์ขึ้นมา จะเป็นจ านวนคงเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
แต่เราจะเพ่ิมในส่วนสถานสงเคราะห์ศาสตร์ เพ่ือที่จะสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งไม่มี
เจ้าของ มาท าการเลี้ยงจึงต้องออกเทศบัญญัติขึ้นมา เพ่ือที่จะให้เทศบาลมี
อ านาจในการสงเคราะห์สัตว์จรจัดสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ขณะนี้เทศบาลได้ขอ
สถานที่ของศูนย์วิจัยบ ารุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือจะท าเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ใน 
เขตเทศบาล เพราะว่าในการรับสุนัขจรจัดของเทศบาลเอง จะใช้งบประมาณ 
ของเทศบาลในการจ่ายค่าอาหาร ค่ายาและอ่ืนๆ จึงจะต้องออกเทศบัญญัติ 
เพ่ือจะได้ด าเนินการจ่ายเงินในส่วนต่างๆนี้ จึงได้จัดท าร่างเทศบัญญัติขึ้นมา
เสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯค่ะ  เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสงค์  เงินแก้ว ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ท่านไปดู 
สมาชิกสภาฯ  หมวด 3 ข้อ 2  ต้องแจ้งเทศบาลเมืองทับกวางภายใน 7 วัน และหมวด 6
 อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ข้อ 14 กรณีมีเรื่องร้องเรียน เมื่อ 2 -3 วันที่
 ผ่านมา นายวีระ ชัยศรีธรรมคุณ  บ้านเลขที่88/8 หมู่  8 ต.ทับกวาง        
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 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้ร้องเรียนมาที่ผม มีสุนัขจรจัดมากกว่า 4 ตัวเป็นฝูง 
 ได้ไปขับถ่ายบริเวณบ้านเขา ซึ่งเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัข จะท าอย่างไรที่จะ
 อพยพสุนัขเหล่านั้นออกมาจากบริเวณบ้านเขา และท่านไปดูหมวด  7 
 ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และบทเฉพาะกาล ข้อ 
 19 เจ้าของสุนัขและแมวที่เลี้ยงสุนัขและแมวไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้
 บังคับ ต้องจดทะเบียนสุนัขและแมวให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วันนับ
 แต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ เราจะมีห้วงเวลาประมาณ 6 เดือน ใน
 การด าเนินการ ช่วงต่อไปนี้เพ่ือจะควบคุม อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียน
 ไปทางสภ าฯ  เกี่ ย วกั บ เท ศบัญ ญั ติ ก ารควบ คุ มสุ นั ขและแมว ให้
 ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านทั้ง 10 หมู่ 32 ชุมชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน
 เนื่องจากว่ามีบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืน  ข้อ 15 หมวด 6 นี้เรายังมีเวลาที่จะ
 ได้ประชาสัมพันธ์ เผื่อได้ช่วยเหลือทั้ง 32 ชุมชนและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
 ได้ และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือปัญหาของนายวีระชัย ศรีธรรมคุณ 
 ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายก ฯค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมายแดง ประเสริฐ ผมขออนุญาต ผอ.กองสาธารณสุขครับ ขึ้นป้ายประกาศหรือใช้เสียงไร้สาย 
นายกเทศมนตรี ช่ วยประชาสัม พันธ์  ในต าบลทับกวางเพ่ื อทราบด้ วย  หากเราไม่

ประชาสัมพันธ์อาจมีปัญหาว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายก ฯค่ะ เรียนเชิญ ผอ.ปริศนาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางปริศนา โชคพิพัฒน์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติค่ะ เทศบัญญัตินี้ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก่อน ซึ่ง

หลังจากท่านผู้ว่าฯ เห็นชอบแล้ว จึงจะประกาศใช้โดยเปิดเผยในเทศบาลทับ
กวาง 7 วัน ในส่วนนี้เรายังไม่สามารถบังคับใช้ได้เลยนะคะ จึงเรียนเพ่ือ
ทราบ แต่เมื่อท่านนายกฯได้แจ้งมาเมื่อถึงเวลานั้นทางกองสาธารณสุขฯจะ
ด าเนินการให้ค่ะ ส่วนเรื่องจดทะเบียนที่ท่านสมาชิกฯสงสัย จะมีโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุน มาจัดเป็นโครงการที่ให้ส ารวจสุนัขและแมวอยู่แล้ว เราได้
รับมาปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 2 แล้ว ได้มีการส ารวจปีละ 2 ครั้งอยู่แล้ว ซึ่งได้
ให้อาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ด าเนินการจะมีผู้ขึ้นทะเบียนอยู่ แต่ทั้งนี้ก็
ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เป็นห่วงและช่วยกันสนับสนุนเทศบัญญัตินี้ 
ขอบคุณค่ะ 
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นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ตรวจสอบเอกสารว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่คะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดเสนอ
 เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมแต่อย่างใด นั่นก็แปลว่าสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
 แห่งนี้ก ็ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การควบคุม
 การเลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ....(วาระที่ 2) แปรญัตติ ขอให้ยกมือ
 ขึ้น 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การควบคุม

 การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ....(วาระที่ 2) แปรญัตติจ านวน  15  
 เสียง  ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ....(วาระท่ี 3) ตราเทศ
บัญญัติ 

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ขอความเห็นชอบเรื่อง พิจารณาร่างเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การ 
ประธานสภาฯ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... (วาระท่ี 3 ) ตราเทศ

บัญญัติ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัตเิทศบาลเมืองทับกวาง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... (วาระท่ี 3 ) ตรา
เทศบัญญัต ิขอให้ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... (วาระท่ี 3 ) ตราเทศบัญญัติ   
จ านวน  15  เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
จ านวน 2 เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์   เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมายแดง ประเสริฐ ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจาก
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองทับกวางได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับการ
 ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้ านสาธารณสุข ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 32 ชุมชนๆ ละ 20 ,000 บาท โดย
 ชุมชนบ้านไทยไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน 
 จ านวนเงิน 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ  
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 รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 9 การถอนคืนเงิน
 รายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ ข้อ  9 4  แ ล ะ ข้ อ ที่  9 6  (2 )  ข อ เงิ น คื น
 ภายหลัง จากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
 สภาท้องถิ่น เพ่ือส่งคืนเงินไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 จังหวัดต่อไป ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง     
 เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 2547 ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมา   
 มีการขอคืนในลักษณะของลาภ มิควรได้ภายในก าหนดอายุความ ให้องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นธรคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และข้อ 96 
 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติดังนี้  (1) ขอเงินคืนภายใน
 ปีงบประมาณที่ได้รับเงินเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงิน
 รายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น (2) ขอเงินคืนภาย
 หลังจากปีงบประมาณที่ได้รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบเงินเห็นว่าถูกต้อง ให้
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
 สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ   
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่ม ีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม(กองสาธารณสุข
 และสิ่งแวดล้อม) ขอให้ยกมือค่ะ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 จ านวน 15 เสียง  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง ประธานสภาฯ และ     ร อ ง
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณา เรื่อง  การรวมกลุ่มพื้นที่ในการ

จัดการขยะมูลฝอย (Clusters)   
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบพิจารณา เรื่อง  การรวมกลุ่มพ้ืนที่ใน
นายกเทศมนตรี การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters)  ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
 ส่วนราชการได้น าขยะมูลฝอยครัวเรือนมาให้บริษัท  ทีพีไอ  โพลีนเพาเวอร์  
 จ ากัด  ( มหาชน )  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๕  ต าบลทับกวาง  อ าเภอแก่งคอย   
 จังหวัดสระบุรี  ท าการก าจัดโดยวิธีการคัดแยกและเผา  จ านวน  ๕๘  แห่ง  
 และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสระบุรี  ได้มีมติ 
 เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทับกวางเป็นเจ้าภาพหลักในการรวมกลุ่มพ้ืนที่ใน
 การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters)  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
 ส่วนราชการดังกล่าว  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  
 การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี 
 เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบในการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย  
 (Clusters)  กับเทศบาลเมืองทับกวาง  ตามบัญชีแนบท้าย  เทศบาลเมือง
 ทับกวางจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ  เรื่อง  การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการ
 จัดการขยะมูลฝอย (Clusters)  ให้สภาเทศบาลเมืองทับกวางพิจารณาให้
 ความเห็นชอบ ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  
 เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ 
นางวาสนา  จิรารัตน์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ เรื่องของบริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
สมาชิกสภาฯ ( มหาชน ) ที่ก าจัดขยะมูลฝอย ดีมากเลยนะคะ แต่ฝากท่านประธานสภาฯ

ถึงบริษัท การน าขยะมาทิ้งบ้านเรามันก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะเป็นของเสีย ขอให้
ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีและรถท่ีจะน าขยะมาทิ้ง อบต.ที่เข้าร่วมมี 33 อบต. 
การขนย้ายในทุกๆวัน ต้องผ่านชุมชนของเราอยากจะฝากให้ดูแล และการ
ควบคุมรถที่ขนขยะให้ดีในการขนส่ง อยากจะฝากว่าสิ่งแวดล้อมส าคัญที่สุด 
อยากให้ประชาชนมีความกินอยู่ดี เราเห็นด้วยในการที่มีโรงคัดแยกขยะ เป็น
จุดเดียวในบริษัท ขอบคุณมากค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ มีทั้งเห็นชอบแล้ว และรอประชุมเข้าสภาฯ 
ประธานสภาฯ ขอถามท่านเลขาฯมีหน่วยงานอื่นไหมที่ไม่ได้เข้าร่วม นอกเหนือจาก 33 
 อบต.นี่ค่ะ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  เรียนท่านประท่านสภาฯ ที่เหลือรอเข้าประชุมสภาฯ แต่ยังไม่มีหลักฐานใน
เลขานุการฯ การเข้าประชุมสภาฯมาให้ ได้แต่แจ้งเข้ารวมมา แต่หลักฐานยังไม่มีครับ
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนา ฯ ค่ะ 
นางวาสนา  จิรารัตน์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ เป็นห่วงเรื่องการขนย้าย บางทีเวลาวิ่งมา 
สมาชิกสภาฯ รถขยะจะมีน้ าหยด และสิ่งแวดล้อมในการเผา อยากให้ทางบริษัทดูแล 
 ควบคุมตรงนั้นด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ เรียนท่านสมาชิกฯจากการได้สอบถาม
ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบมาว่า อปท.เสาไห้และ อปท.ช้างไทยงามไม่ได้มา
 ที่นี้ เพราะฉะนั้นจะขาดสองแห่งนี้นอกนั้นมาหมด ทางที่ท่าน ส.ท.วาสนาฯ
 ได้บอกมา จะน ารายงานการประชุมฯนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ สมาชิก 
 ท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ 
นายประสพสุข   บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ความหมาย
สมาชิกสภาฯ ของค าว่า Clusters ในฐานะเทศบาลเมืองทับกวางเรามีหน้าที่ท าอะไรบ้าง
 ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพสุข ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ   ส าหรับการรวมกลุ่ม Clusters เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะเดิมทีบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด  
 (มหาชน) ได้ด าเนินการอยู่แล้ว การที่เราได้รวมกลุ่มเพ่ือเป็นการดูแลควบคุม
 ในการเผาขยะของบริษัท ทีพีไอ โพลิน โพลีนเพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ให้
 เป็นไปตามกฎหมาย และสิ่งแวดล้อม เมื่อก่อนเราไม่เคยได้ไปตรวจสอบ เมื่อ
 รวมเป็นกลุ่ม Clusters กองสาธารณสุขฯจะมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ จะ    
 ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนซึ่งเราไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปดูเลย ตอนนี้กฎหมายได้ออก
 ระเบียบให้ อปท.ได้เข้ามาดูแลเรื่องขยะ ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจสอบได้
 จะต้องมีการรวมกลุ่ม ใครจะเอาขยะมาทิ้งจะต้องมารายงานเราเพ่ือที่เราจะ
 เข้าไปตรวจสอบว่าขยะเป็นขยะครัวเรือนจริง ถ้ามีปัญหาด้าน สิ่ งแ วดล้ อม
 ทางเทศบาลก็จะเข้าไปด าเนินการได้ทันทีเลย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
 ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขา ฯ ค่ะ เชิญท่านรองบุญส่ง ฯค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ จ านวนที่ลงเสนอ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ญัตติ 58 แห่ง จ านวนล่าสุดลง 56 แห่ง สรุปแล้วเป็นจ านวนไหนครับ 
 ขอบคุณครับ 
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านเลขา ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ   เรียนท่านประธานสภาฯ 58 แห่งคือ อปท. และอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาว
เลขานุการสภาฯ น้อย มีท้องถิ่นจ านวน 57 แห่ง และอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย 1 แห่ง 
 น าขยะมาทิ้งที่ บริษัท ทีพีไอ โพลิน โพลีนเพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เดิมที
 เราไปขอ รวมกลุ่ม 58แห่ง เป็นลายลักษณ์อักษรโดยการให้เข้าที่ประชุม
 สภาฯของแต่ละแห่ง ทั้ง 57 แห่ง ปรากฏว่า เทศบาลต าบลเสาไห้ และ 
 อบต.ช้างไทยงาม ที่ประชุมสภาฯไม่เห็นชอบให้มารวมกลุ่ม  Clusters กับ
 เทศบาลเมืองทับกวางจึงขาดไป 2 แห่ง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนท่านสมาชิกฯท่านอาจจะสับสนคือเอกสารที่ส่ง 
ประธานสภาฯ ถึงสมาชิกฯ ชุดแรกจะเป็น 3 ช่อง ได้แก้ไขอัพเดทข้อมูลเป็น 2 ช่ อ ง 
 เพราะฉะนั้นขอปรับเปลี่ยนเอกสารให้ตรงกันตอนนี้ขณะที่ส่งได้มีการยืนยัน
 มาเป็นเอกสารตัวนี้ที่ชัดเจนแล้ว ต้องกราบขออภัยท่านสมาชิกฯค่ะ เพราะ
 ระหว่างที่ส่งเอกสารจะมีหน่วยงานโทรศัพท์มาขอเข้าล่าสุดคือ อัพเดทแล้ว 
 เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ 
นายประสงค์   เงินแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านรองบุญส่ง ฯ 
สมาชิกสภาฯ ท่านได้เรียนถาม มีจ านวนทั้งหมด 58 แห่ง ตารางทีใ่ห้มามีอยู่ 56 แห่ง 

รวมทั้งอุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อยตัวเลขมันผิดไหม นี่คือค าถามของ
ท่าน ในส่วนของผมขออนุญาตเรียนถามกลุ่มClusters ตามกระทรวง 
มหาดไทย เทศบาลทับกวางเป็นเซ็นเตอร์ รวมกลุ่มกันประมาณ 58 แห่ง 
การรวมกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวกับวิสาหกิจใช่ไหมครับ ถ้าเป็นวิสาหกิจจะต้องไปจด
ทะเบียน ภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงขอเรียนถามท่านฯ 
ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ เรียนเชิญท่านเลขา ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ   เรียนท่านประธานสภาฯ เดิมทีที่ท้องถิ่นทั้งหมดในส่วนราชการมาก าจัดขยะ
เลขานุการสภาฯ ที่ บริษัท ทีพีไอ โพลิน โพลีนเพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 58 แห่ง และให้แต่
 ละแห่งไปน าเข้าที่ประชุมสภาฯของแต่ละแห่ง และส่วนราชการได้น าหนังสือ
 ยืนยันมา และยืนยันมาทั้งสิ้น 56 แห่ง ไม่เข้าร่วมกลุ่มกับเราคือเทศบาล
 ต าบลเสาไห้ และ อบต.ช้างไทยงาม เดิมทีเขาจะน าขยะมาก าจัดกับทาง
 บริษัท ทีพีไอ ฯ ต่อไปเขาบอกจะไม่มาแล้ว ตอนนี้เหลือ 56 แห่ง ส่วนเรื่อง
 ด าเนินการของเรา ไม่ได้เป็นวิสาหกิจชุมชน เราด าเนินการตามระเบียบ
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 มหาดไทยเมื่อสภาฯแห่งนี้เห็นชอบจะมีการท ารายงานการประชุมสภาฯทั้ง
 5 5 แ ห่ ง  แ ล ะ ส่ ว น ร า ช ก า ร อี ก  1  แ ห่ ง  แ ล ะ ข อ ง เร า ส่ ง ไป ให้
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติให้รวมกลุ่ม Clusters อ านาจเป็นของ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ้ากระทรวงเห็นชอบมาแล้วถึงจะเริ่ม
 ด าเนินการได้ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนท่าน ส.ท. ประสพสุขฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข   บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการที่เข้าไปเป็นของเทศบาลเมืองทับกวางตั้งเป็นคณะกรรมการ
 ร่วมหรือเทศบาลทับกวางมีอ านาจในการตรวจเลย นอกเหนือจาก 56 แห่ง 
 จะต้องมาเข้าสภาฯเพ่ิมหากมีรายอื่นเข้ามา นอกจาก อปท.แล้ว ถ้าไม่ใช่
 หน่วยงานของ อปท. หน่วยงานอื่นมีสิทธิที่มาใช้ตรงนี้มีใครบ้างครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านเลขา ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ   เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องแรก เทศบาลเมืองทับกวางเป็นเจ้าภาพมี
เลขานุการสภาฯ หน้าที่ด าเนินการไปตรวจสอบเลยส่วนถ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
  ส่วนราชการอ่ืนจะมาร่วมจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯเพ่ิมเติมถ้า
 หน่วยราชการอ่ืนจะขอเข้าร่วม  Clusters กับเทศบาลจะต้องผ่านการ
 เห็นชอบจากสภาฯอีกครั้งหนึ่งเฉพาะส่วนราชการอย่างเดียวเอกชน อ่ืนๆ  
 จะเข้าร่วมไม่ได้ครับ  
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขา ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.พรมมาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายพรมมา น้อยเสนา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องรถขยะผมอยากให้วิ่งทางด่วน เพราะ 
สมาชิกสภาฯ ทางขนานจะเป็นชุมชน รถขยะจะส่งกลิ่นเหม็น ยกเว้นเทศบาลของเรา

เพราะถ้าท่ีอ่ืนจะวิ่งทางด่วนได้ ขอบคุณครับ  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.พรมมา ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ   เรียนท่านประธานสภาฯ เดี๋ยวจะลงบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลกับ 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่นเป็นข้อปฏิบัติครับ 
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรื่องของรถขยะเราได้คุยกันเบื้องต้นแล้วปกติทาง 
ประธานสภาฯ ขนานเขาจะไม่วิ่งอยู่แล้วนะคะ ถ้าวันใดที่ท่าน ส.ท.พรมมาฯ มาพบเห็นให้

ถ่ายรูปได้เลยค่ะ หากท่านถ่ายมาแล้วเขายกเลิก อปท.นั้นไม่ให้มาทิ้งเลย 
อปท.ตรงนั้นจะต้องไปหาที่ทิ้งเอง อันนี้จะเป็นตามกฎของโรงงานนะคะ  

 เรียนเชิญท่าน ส.ท.พรมมาฯ ค่ะ 
 
 
นายพรมมา น้อยเสนา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ส่วนมากที่พบจะเป็นรถบรรทุก 
สมาชิกสภาฯ รถเทศบาลไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ เพราะรถเทศบาลคันเล็ก หากเป็นรถบรรทุก

น้ าจะไหลตามแนวถนน และรถบรรทุกจะไม่สามารถวิ่งด้วยความเร็วได้ 
ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.พรมมาฯ ค่ะ หากท่าน ส.ท.พรมมาฯ พบเห็นอีก ขอให้ 
ประธานสภาฯ ถ่ายภาพเพ่ือเป็นหลักฐานไว้เลย จะได้ส่งภาพไปเพ่ือชี้แจงเขาเลยค่ะ  
  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีนะคะ ขอความ
 เห็นชอบพิจารณา เรื่อง  การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 (Clusters)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ พิจารณา เรื่อง  การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย 

(Clusters)  จ านวน 17 เสียง   
  
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว     ทุยะนา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดพอติดตั้งแล้ว 
สมาชิกสภาฯ  หายบริเวณทางกลับรถก่อนจะถึงปั้มเอสโซ่กล้องหาย แถวบ้านผมก็หาย ไม่

 รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ทางท่านผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามแจ้ง
 ความ หรือจะต้องท ากรงเหล็กมาครอบไว้เพ่ือจะได้ถอดยากหน่อย ใน
 หลายๆจุด ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านส.ท.แก้วฯ ค่ะ  เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ เรื่องกล้องวงจรปิดผมได้ให้กองช่างเป็นช่างกิตติ กับช่างฤกษ์ณรงค์ไปแจ้ง 
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นายกเทศมนตรีฯ ความที่โรงพักแก่งคอยไว้แล้ว ในหลายๆจุดที่หาย ผมขอฝากสมาชิกฯทุก

ท่านในเขตของท่าน หรือบริเวณใกล้เคียงให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ทาง
เทศบาลด้วยครับ เราถือว่าเป็นของส่วนรวม ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายก ฯค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในเทศบาลเรานั้นมีที่ตั้งถังขยะหลังคามุง 
สมาชิกสภาฯ สวยงามดี แต่ไม่แข็งแรงเนื่องจากว่าตั้งไว้เฉยๆไม่มีอะไรยึดไว้พอลมพัดมาถัง

ขยะก็ล้ม แม้แต่บางครั้งหลังคาก็ได้หลุด เรื่องขยะอย่างเวลากลางคืนจะมี
คนมาเก็บขยะไม่ใช่เฉพาะสุนัขท่ีท าถังขยะล้ม ผมได้มาเจอและถ่ายภาพไว้ 
ผมอยากให้ทางเทศบาลท าเหมือนของเทศบาลท่าช้าง ผมว่าแบบนั้นจะ
ดีกว่าเพื่อป้องกันคนเก็บขยะมาล้มถังขยะของเราขอฝากไว้ด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านส.ท.ประพัฒน์ ฯค่ะ เรียนเชิญท่านนายก ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ เรื่องนี้ผมขออนุญาตให้รองก าจัดฯ ตอบขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
ร้อยตรกี าจัด วันดี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะท่านผู้บริหาร 
รองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ส าหรับเรื่องถังขยะ ถ้าเราจะท าแบบที่ท่านส.ท.ประพัฒน์ 

แจ้งมาผมคิดว่ายากพอสมควร บางครั้งช่วงหน้าลมถังขยะอาจจะถูกลมพัด
ล้มแทบทั้งหมด ผมได้รับแจ้งมาบ้างแล้วผมคิดว่าจะขออนุญาตท่านนายกฯ
ใช้รถไปเกลี่ยให้มันเสมอแล้ววางถังแล้วตอกเหล็ก เพ่ือที่จะให้พนักงานเท
เสร็จแล้วผูกติดกับหลัก ผมคิดว่าตรงนี้จะแก้ไขเกี่ยวกับหลักไม่ให้ล้มได้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองก าจัด ฯค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งครับผมขอฝาก 
สมาชิกสภาฯ  กองสาธารณสุขฯหรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องฝุ่นตอนนี้ถนนเทศบาล4นั้นเวลา

 ลมมาลานจอดรถฝุ่นเยอะมาก ผมอยากฝากเรื่องฝุ่นแม้แต่ถนนเรานั้นถ้า
 เกิดมีฝุ่นให้คนไปกวาดอาทิตย์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ยังดีนะครับ ขอบคุณ
 ครับ 
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.วาสนาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา  จิรารัตน์ ขอบคุณท่านประธานฯค่ะ ตามที่ท่านรองก าจัดฯบอกท าเหมือนเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ ท่าช้าง ไม่ยากหากท่านท าเสนอโครงการฯมาเราจะผ่านให้ท่านเองขอบคุณ

ค่ะ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านส.ท.วาสนาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองจ ากัดฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
ร้อยตรกี าจัด วันดี เรียนท่านประธานสภาฯ เดี๋ยวผมจะศึกษาและด าเนินการตามที่ท่านส.ท. 
รองนายกฯ  วาสนาฯ บอกครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองจ ากัดฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.ธณัทฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายธณัท  บ ารุงราษฎร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ครับ มีเรื่องแจ้งให้ท่านนายกฯ 
สมาชิกสภาฯ ทราบว่าทางชุมชนหัววังยาวท่อประปาตันพอดีผมไปท าเครื่องเสียงแถวนั้น 

พอดีชาวบ้านแจ้งมาว่าขอความกรุณาทางเทศบาลช่วยเก็บท่อให้หน่อย
เพราะท่อที่นั่นหลายปีแล้ว ขอความกรุณาท่านนายกตั้งงบประมาณเปลี่ยน
ท่อให้เขาด้วย เขาฝากมา ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านส.ท.ธณัทฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.พรมมาฯค่ะ 
ประธานสภาฯ   
 
 
นายพรมมา น้อยเสนา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เมื่อต้นเดือนที่แล้วผมได้เข้าไป 
สมาชิกสภาฯ ประสานงานกับประธานชุมชนเรื่องเปลี่ยนท่อประปาในชุมชน ผมได้ไปวัด

มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ได้ใช้งบประมาณของโรงปูน ตอนนี้ได้ห้าหมื่นกว่าบาท
ตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่ครับ หากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ า ไฟฟ้าไม่ติดผม
ดูแลตลอดครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านส.ท.พรมมาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ เรื่องของท่านส.ท.ประพัฒน์ฯ เรียนเชิญท่านนิติกรตอบเรื่องฝุ่นครับ
นายกเทศมนตรีฯ 
นายสิรภพ  ภมรฉ่ า เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ  
นิติกรช านาญการ  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมครับ กรณีเรื่องฝุ่นขณะนี้ได้ท าหนังสือเรียนไป

 ทางผู้จัดการโรงปูนทุกๆแห่งในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น
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 ละอองบางครั้งเป็นปัญหาที่ไม่อาจจะแก้ไขให้ส าเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ติดขัด
 อยู่ที่บางอย่างและผมคิดว่าเทศบาลเมืองทับกวางมีสภาพภูมิศาสตร์ ที่อยู่ใน
 เขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก ในบางครั้งแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ
 ลุล่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อาจท าได้ ก็พยายามแก้ไขให้ได้มากที่สุด ขอบคุณ
 ครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนิติกร ค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.ประพัฒน์ฯค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมว่าถ้าแก้ไขไม่ได้ น่าจะให้เจ้าของกิจการเขา 
สมาชิกสภาฯ  หยุดท ากิจการเพราะชาวบ้านมาอยู่ก่อนรถที่มาจอดทั้งนั้น เขาเอาหินคลุก

 ไปลงท าให้เป็นฝุ่นละออง พอเวลาลมมาจะเข้ามาหาพ่ีน้องชาวบ้าน 
 ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ เรื่องนี้ผมขอระยะเวลาสักหน่อยเพราะตอนนี้ท าหนังสือไปยังโรงปูนทุก
นายกเทศมนตรีฯ   แห่ง บริษัทที่มาเช่าอยู่บริเวณนี้มีบริษัทอะไรบ้างรู้สึกจะ4บริษัท เนื่องจาก
    บริษัททั้ง4 แห่ง มาท าความเดือดร้อนให้ชุมชนผม ให้ช่วยตักเตือน หรือย้าย
    ออกไป และได้ยุยงบริษัทที่มาเช่า ให้ไปเช่าที่อื่นเลย ผมเป็นคนคุยกับเขา
    เอง เขาบอกตอนนี้เฒ่าแก่ก าลังไปหาที่ใหม่ ผมขอเวลาว่าทางโรงปูนจะให้
    ค าตอบว่าอย่างไร เบื้องต้นผมได้เอาน้ าจากป้องกันฯไปประพรมไว้ก่อน 
    ขอบคุณครับ ในส่วนของส.ท.ธณัทฯช่วยไปแจ้งชาวบ้านด้วยว่าส.ท.พรมมาฯ
    ได้งบมาแล้ว ส.ท.พรมมาฯจะเข้าไปด าเนินการให้ที่ชุมชนหัววังยาวช่วยบอก
    เขาด้วย ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.แก้วฯค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายแก้ว       ทุยะนา  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ปัญหาเรื่องรถปูนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมาชิกสภาฯ  มีปัญหามากมาย เรื่องการจอดรถเช่นเดียวกัน จอดไม่เป็นที่เป็นทางแถว

 บ้านผมจอดรถอยู่บางที่เข้าไม่ได้หากเกิดเหตุไฟไหม้หรืออะไรต่างๆจะเข้า
 ไม่ได้เลย ทนีี้เราจะมีมาตรการอย่างไรไม่ให้รถปูนจอดปิดทาง และที่ถนนพัง
 ก็เป็นเพราะรถปูน เนื่องจากเราไม่มีมาตรการควบคุมเรื่องรถหนัก อยากจะ
 ให้ดูแลช่วยกัน เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันเป็นฝุ่นละอองหลายๆเรื่องผม
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 เห็นบริษัทหนึ่งอยู่ตรงบ้านโปร่ง บริษัทนั้นเขามีมาตรฐานได้เทปูนหมด คนที่
 เช่าจอดรถได้มีการมาขอทางเทศบาลไหม เราจะมีมาตรการอย่างไรให้จอด
 เป็นระเบียบ ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรื่องการจอดรถเป็นปัญหามานานแล้ว เรา 
ประธานสภาฯ  สามารถขอความร่วมมือกับเขาได้ไหมให้ท าเหมือนบ้านโปร่งได้ไหม  
  เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ เรื่องนี้ผมขอรอระยะเวลาสักหน่อยเพราะตอนนี้พึ่งท าหนังสือไปยังโรงปูน 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกแห่ง หากท่านสมาชิกฯท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขาฯ 

 มีไอเดียอะไรที่ดีแจ้งมาได้เลยครับ ช่วยกันหน่อยครับมาปรึกษาผมได้   
 เลยครับ ขอบคุณ ครบั 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.แก้วฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว       ทุยะนา  ผมขอเสนอทางสาธารณะให้ติดป้ายว่าห้ามจอดได้หรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาฯ  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ ผมขอปรึกษาท่านนิติกรว่าเราจะสามารถท าป้ายได้หรือไม่ครับ ถ้าเราจะ 
นายกเทศมนตรีฯ  แก้ไขปัญหานี้ให้เด็ดขาดจะต้องท าอย่างไรดีครับ 
นายสิรภพ  ภมรฉ่ า  เรียนท่านประธานสภาฯอ านาจหน้าที่ของเทศบาลมีหน้าที่ให้การดูแล 
นิติกรช านาญการ  เกี่ยวกับทางบกอยู่แล้วและส่วนใหญ่ของเราจะมีทางหลวงเทศบาลที่อยู่ใน

 พ้ืนที่ที่เราขึ้นทะเบียนไว้ในการที่จะบ ารุงทางสาธารณะสิ่งกีดขวางอะไร
 ต่างๆก็เป็นอ านาจหน้าที่ของทางเทศบาลคงจะต้องมีเทศบัญญัติเพ่ือรองรับ
 หากท่านสมาชิกฯมีความประสงค์จะดูแลถนนให้เรียบร้อยก็จะต้อง
 ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนิติกร ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ปัญหานี้จะ 
รองนายกฯ คล้ายๆกับบ้านเขามันหมู่ที่1 เพราะตามระเบียบของบริษัทปูนจริงๆเรื่อง

จอดรถเขาจะไม่ให้มาจอดตามข้างถนนอยู่แล้วถ้าหากท่านสมาชิกฯพบเจอ
ถ่ายรูปพร้อมทะเบียนและรวบรวมน าส่งโรงงานแต่ละแห่งได้เลยครับ       
จะเป็นปัญหาเดียวกันกับเรื่องฝุ่นละอองเพราะระเบียบของโรงปูนแต่ละแห่ง
ผู้ประกอบการจะต้องมีสถานที่จอดเก็บรถของตนเอง เพราะฉะนั้นมาตรการ
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นี้ใช้ได้ครับ และอีกอย่างจะดูเรื่องป้ายติดตั้งห้ามจอดที่ผ่านมาหมู่4ได้มีป้าย
ห้ามจอดติดบ้างแล้ว ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่ง ค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข  บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯอย่างที่ท่านนายกฯได้ท าหนังสือแจ้งผมว่าเป็นการ 
สมาชิกสภาฯ  แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแล้วครับ ส่วนใหญ่รถที่เข้ามารับงานจะต้องค านึงถึง

 สิ่งแวดล้อมเป็นหลักอยู่แล้ว เขาก็จะก าหนดว่าห้ามถ้าเราร้องเรียนเขาไป 
 บริษัทไหนที่รับเหมาเขาก็จะต้องแจ้งกับผู้ควบคุมเขาก็จะยกเลิกการจ้างงาน
 ทันที เพราะจะมีผลต่อการได้รับรางวัลต่างๆที่โรงปูนเขาได้หากผู้ที่มีส่วน
 เกี่ยวข้องไม่ท าตามเขาก็จะถูกยึดอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกฯท าถูกต้องแล้ว
 ครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านส.ท.ประสพสุข ค่ะ เรียนเชิญท่านส.ท.แก้วฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว       ทุยะนา  เจ้าหน้าที่เทศกิจเรามีให้เจ้าหน้าที่เราไปถ่ายรูปเลยเขาจะได้เกรงว่ามี 
สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปแล้ว ขอบคุณครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านส.ท.แก้ว ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ ผมจะเพ่ิมป้ายห้ามจอดหากมีใครพบเห็นโทรแจ้งผมได้เลย ผมจะให้ลูกน้อง 
นายกเทศมนตรีฯ   ไปดู และถ้าเป็นวันหยุดทุกท่านถ่ายรูปไว้ได้เลย หากมีอะไรโทรบอก 
  ผมเลย ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 
 ( ลงชื่อ )      ผู้บันทึกการประชุม                       
     (นางอัญชลี  ชาวเสมา) 

                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 



21 
 
                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 

                       (นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 
                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 
 


