
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 วันที่  27  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------------ 
เริ่มประชุมเวลา               10.30    น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1          เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาเหรง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

นายสถาพร วัฒโน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เ พ่ิม เติ มถึ ง ฉบับที่  14 พ . ศ .  2562)   ป ระกอบกับข้ อ  22  ของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง สมัย
สามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป  มี
ก าหนดไม่เกิน 30  วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่   21   
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสถาพร  วัฒโน ประธานสภาเทศบาลต าบลนาเหรง 

                  
  1.2 แนะน าพนักงานเทศบาล  โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
นายสถาพร วัฒโน  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้แนะน าตัวเองให้ที่ประชุมฯทราบ 
 

นางมลฤดี นุ่นนวน เรียนประธานสภา ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
มลฤดี นุ่นนวน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองคลังเทศบาลต าบลนาเหรง จาก อบต.บางศาลา อ าเภอปากพนัง            

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง สมัยสามัญ     
          สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที ่7  กุมภาพันธ์  2563  
 
นายสถาพร วัฒโน           ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  

สมัยสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์  
2563  ว่ามีอะไรต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   หากไม่มี    ก็ขอมติจากที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
นาเหรง สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 
7  กุมภาพันธ์  2563 หรือไม่  ท่านใดรับรองขอให้ยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน     8 เสียง 
 ไม่รับรอง   จ านวน      - เสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน      1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. 2563 และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 
2563   

 
นายสถาพร วัฒโน  ขอเชิญเลขานุการสภา ได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสายฝน ยกชู เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉันนางสายฝน ยกชู ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   

 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง 
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
นายสถาพร วัฒโน ตามที่เลขานุการได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  สมาชิกท่านใดมี

ข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 หากไม่มี  ขอเชิญที่ประชุมได้น าเสนอว่าจะให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 

ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563 สามวาระรวดเดียวหรือไม่  ขอเชิญครับ 
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นายสมพร สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายสมพร สุทธิรักษ์ ต าแหน่ง สท. เขต 1 
 ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 

2563 และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563  
สามวาระรวดเดียวครับ 

    
ผู้รับรอง 1. นายสุรินทร์  ชูบุตร  ต าแหน่ง สท. เขต 1 
 2. นายส าราญ ช่วยสร้าง ต าแหน่ง สท. เขต 1 
 
นายสถาพร วัฒโน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีถือว่าสภาเทศบาลต าบลนาเหรงได้

เสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2563 และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 
2563  สามวาระรวดเดียว 

 ล าดับต่อไป   ขอมติจากที่ประชุมด้วยครับว่า   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง
เห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 
2563 และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563   
สามวาระรวดเดียวหรือไม่  ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 
 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2563 
 
นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป  

พ.ศ. 2563  วาระท่ี ๑  รับหลักการ  ขอเชิญเลขานุการสภาได้เรียนชี้แจงระเบียบให้
ที่ประชุมทราบ 

 
นางสายฝน ยกชู เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉันนางสายฝน ยกชู ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   

 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การ 
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พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได ้
 

นายสถาพร วัฒโน ตามที่เลขานุการได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  สมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

  หากไม่มี  ล าดับต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ต าบลนาเหรง  ได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการ
จัดการมลูฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2563  ให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
 นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล

นาเหรง วันนี้ได้ยื่นญัตติเพ่ือให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อกฎหมายจ านวน 2 ฉบับ 
ในล าดับแรกก็จะน าเสนอเรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2563 ตามที่
งานนิติการส านักปลัดเทศบาลต าบลนาเหรง ได้ยกร่างเทศบัญญัติจ านวน 2 ฉบับ 
ล าดับขั้นตอนการยกร่างเราก็ได้ผ่านกระบวนการประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากภาคีที่เกี่ยวข้องจากผู้น าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
ในวันนี้จึงได้ยื่นญัตติเพื่อที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา หลักการเนื่องเทศบัญญัติฉบับ
นี้ทางเทศบาลต าบลนาเหรงโดยความเห็นขอบของทางสภาเทศบาลต าบลนาเหรงได้
ตราเทศบัญญัติไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ก็เป็นการยกร่างใหม่ก็เป็นอันยกเลิกเทศ
บัญญัติฉบับเดิม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 แล้วก็มาตราใหม่
เป็นเรื่องการควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2563 เหตุผลเนื่องจาก มาตรา 
4 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 71 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีการปรับปรุงแก้ไขใน มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 จึงมีความ
จ าเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาเหรง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2556 เนื่องจากไม่สามารถน ามาใช้บังคับในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม ส าหรับเทศบัญญัติฉบับนี้ก็จะประกอบด้วย หมวดที่ 1 บททั่วไป หมวดที่ 
2 การเก็บมูลฝอยทั่วไป หมวดที่ 3 การขนมูลฝอยทั่วไป หมวดที่ 4 การก าจัดมูลฝอย
ทั่วไป หมวดที่ 5 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ซึ่งฝุายเลขานุการสภาได้น าเรียนข้อ
กฎหมายและได้ส่งเอกสารส าหรับใช้ส าหรับการประชุมให้ทางสมาชิกสภาฯ ทราบ
เป็นการล่วงหน้าตามระเบียบแล้ว ก็น าเรียนต่อประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณาในวาระแรก เรื่องรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติไว้ก็ขอน าเรียนต่อที่ประชุม
เพียงเท่านี้โปรดได้พิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไป  
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นายสถาพร วัฒโน ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง  ได้ชี้แจงถึงหลักการ

และเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการมลูฝอยทั่วไป  พ.ศ.  
2563  ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

หากไม่มี  ขอมติจากที่ประชุมด้วยครับว่าในวาระที่ 1  สมาชิกท่านใดรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการมลูฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2563 
หรือไม่  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม มีมติรับหลักการ  จ านวน     8 เสียง 
 ไม่รับหลักการ  จ านวน     - เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน     1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
  
 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
นายสถาพร วัฒโน ตามท่ีที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 

ควบคุมการจัดการมลูฝอยทั่วไป  พ.ศ.  2563 ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2  
การแปรญัตติ  เนื่องจากสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ส าหรับการพิจารณาในวาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
สมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดบ้าง  ถ้ามี  ขอเชิญครับ 

  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ   ผมจึงขอมติจากท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบ
ให้คงไว้ตามร่างเดิม  โปรดยกมือครับ 

 
ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม  จ านวน    8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน    1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 
นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขอเชิญเลขานุการได้เรียนชี้แจงระเบียบ

ให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสายฝน ยกชู เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉันนางสายฝน ยกชู ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   

 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
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ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
นายสถาพร วัฒโน  การพิจารณาในวาระท่ี 3 วาระนี้จะไม่มีการอภิปราย  ดังนั้น  ผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาเหรง  เรื่อง  ควบคุม
การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2563  โปรดยกมือขึ้นครับ 

   
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ านวน    8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    1 ท่าน 
 
 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 

2563 
 
นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สัตว์  พ.ศ. 2563  วาระที่ ๑  รับหลักการ  ขอเชิญเลขานุการสภาได้เรียนชี้แจง
ระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสายฝน ยกชู เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉันนางสายฝน ยกชู ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได ้
 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  สมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

  หากไม่มี  ล าดับต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลนาเหรง  ได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมทราบ 
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นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
 นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล

นาเหรง เรื่องท่ีสองนี้ก็เป็นเรื่องการเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เรื่องนี้ท่ีน ามาเสนอในวันนี้เพราะเป็นเรื่องใหม่
ที่ทางสภาเทศบาลต าบลนาเหรงไม่เคยพิจารณามาก่อน ตามหลักการและเหตุผลก็ยก
ร่างโดยฝุายนิติการของส านักปลัดเพ่ือให้มีบทบัญญัติที่จะควบคุมไว้และก็น าเรียนต่อ
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ว่าการจะด าเนินการในข้อกฎหมายใด ๆ ก็
ตามท่ีกระทบต่อประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียเราจะต้องรับฟังความคิดเห็นก่อน
ก่อนที่ทางฝุายผู้บริหารจะน ามาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ซึ่งทางเทศบาลต าบลนาเหรง
โดยฝุายนิติการก็ได้ด าเนินการครบถ้วนแล้วก็ประชุมพร้อมกับร่างท่ีเราทบทวนเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทางประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก็มิได้ขัดข้องแต่ประการใด
นะค่ะ ส าหรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาเหรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 หลักการเพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาเหรงว่าด้วย
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตราย
จากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลนาเหรง ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 29 มาตรา 30 ให้กระท าได้โดยการตราเป็น 
เทศบัญญัติใช้บังคับ เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลนาเหรง ยังมิได้ตราเทศบัญญัติว่า
ด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ออกมาบังคับใช้ ประกอบกับภายในเขต
ท้องที่เทศบาลต าบลนาเหรงพบปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เป็นจ านวน
มาก ดังนั้น เพ่ือก าหนดมาตรฐานการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 60 มาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาเหรง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อบังคับใช้ในเขต
เทศบาลต าบลนาเหรง ส าหรับข้อกฎหมายทางเลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนข้อ
กฎหมายเพื่อให้ทางท่านได้พิจารณา ประกอบกับร่างเทศบัญญัติทางฝุายเลขานุการ
สภาฯ ก็ได้น าส่งแก่ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 วัน ร่างนี้ก็จะประกอบด้วย จ านวนข้ออยู่จ านวน 11 ข้อ 1, 2, 3, 4 
ก็เป็นเรื่องของบทนิยาม และข้อ 5 ก็เป็นเรื่องข้อห้าม ข้อที่ 6 เป็นเรื่องของสัตว์ที่ต้อง
มีการควบคุม ข้อ 7 เป็นเรื่องของประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่และ
สัตว์ที่พ่ีน้องประชาชนจะปล่อย  ข้อ 8, 9, 10 ก็ไม่มีเรื่องค่าธรรมเนียมก็ได้เสนอต่อ
ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินี้ต่อไป 
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นายสถาพร วัฒโน ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง  ได้ชี้แจงถึงหลักการ

และเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 
2563 ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

หากไม่มี  ขอมติจากที่ประชุมด้วยครับว่าในวาระที่ 1  สมาชิกท่านใดรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 
2563  หรือไม่  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม มีมติรับหลักการ  จ านวน     8 เสียง 
 ไม่รับหลักการ  จ านวน     - เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน     1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
  
 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
 

นายสถาพร วัฒโน ตามท่ีที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระ
ที่ 2  การแปรญัตติ  เนื่องจากสภาแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียว  ส าหรับการพิจารณาในวาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ 
แปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดบ้าง  ถ้ามี  ขอเชิญครับ 

  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ   ผมจึงขอมติจากท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบ
ให้คงไว้ตามร่างเดิม  โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม  จ านวน    8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน    1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 
นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขอเชิญเลขานุการได้เรียนชี้แจงระเบียบ

ให้ที่ประชุมทราบ 
 

นางสายฝน ยกชู เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉันนางสายฝน ยกชู ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   

 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
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ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
นายสถาพร วัฒโน  การพิจารณาในวาระท่ี 3 วาระนี้จะไม่มีการอภิปราย  ดังนั้น  ผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาเหรง  เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2563   โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ านวน    8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน    1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
นายสถาพร วัฒโน ในระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่ทราบว่าท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 
นายสมพร สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน กระผมนายสมพร สุทธิรักษ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ก่อนอ่ืนกระผมต้อง
ขอขอบคุณแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ที่ผู้บริหารเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องถังประปาบริเวณ
หลังแขวงถึงแม้ว่าจะช้าไปสักนิดแต่ก็ยินดีครับ กระผมขอฝากคณะผู้บริหารเกี่ ยวกับ
เรื่องโครงการขยายท่อระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 9 ที่เข้าเทศบัญญัติไว้เพราะว่า
ช่วงนี้เข้าช่วงฤดูแล้งน้ าก็มีไม่เพียงพอจึงขอให้เร่งด าเนินโครงการให้ด้วย และอีก
โครงการหนึ่งที่ชาวบ้านมีหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์มาเกี่ยวกับการขุดลอกหน้าฝายน้ า
ล้นของหมู่ที่ 9 บ้านยอดเหลือง ขยายระบบประปาแล้วน้ ามีไม่เพียงพอเราไม่ขุดลอก
หน้าฝายน้ าก็ไม่เพียงพอแต่ถ้าได้ขุดลอกหน้าฝายเร็ว ๆ ก็คงจะดี และอีกโครงการของ
หมู่ที่ 6 ที่ชาวบ้านให้มีการขยายท่อประปา หมู่ที่ 4 ก็ช่วยด าเนินการเร่งโครงการ
ให้กับประชาชนด้วยครับ  

 

นายสมปราด วงเขิน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสมปราด วงเขิน ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1  ก็ต้องขอขอบคุณใน
เรื่องของโครงการต่าง ๆ ที่ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแม้ว่า
เรื่องประปาหมู่ที่ 4 เรื่องไฟฟูาส่องทาง เรื่องการถมหลุมบ่อ ที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับ
ความสะดวกถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาอาจจะล่าช้าไปแต่ก็ได้ด าเนินการเต็มที่ เรื่องของ
โครงการที่เป็นเทศบัญญัติก็คงจะทราบและถ้ามีงบประมาณก็ช่วยเร่งด าเนินการให้
ด้วยสิ่งที่จะขอฝากไว้ก่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเรื่องของการขยายระบบประปา
ประปาที่ได้ส ารวจไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ 6 พ้ืนที่ของหมู่ที่ 4 ทั้งสามจุดที่ 
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ทางกองช่างได้ เข้าไปด าเนินการส ารวจแล้ว พ่ีน้องประชาชนก าลังเดือดร้อน 
เพราะฉะนั้นขอฝากผู้ที่รับผิดชอบขยายท่อประปาให้ด้วย และฝากไปถึงพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ด้วยเพราะว่าทุกหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ ากันเป็นจ านวนมาก ถึงแม้ว่า
ชาวบ้านจะไม่ร้องเรียนร้องทุกข์มาแต่เราก็ต้องตั้งรับไว้ก่อน เรื่องโรคระบาดในช่วงนี้
ถ้าอยากจะช่วยกันแก้ไขปัญหาของเราเอง ซึ่งในขณะนี้ พ้ืนที่เทศบาลของเราจะ
พยายามด าเนินการในเรื่องของหน้ากากอนามัยทราบข่าวว่าช่วงบ่ายจะมีการนัด  
อสม. มาด าเนินการท าหน้ากากเพ่ือแจกจ่ายให้กับพ่ีน้องประชาชน ส่วนนี้เป็นหน้าตา
ขอเราชาวบ้านได้ถามว่าในพื้นที่อ่ืน ๆ ท าไมเขาด าเนินการกันไปแล้วแต่ท าไมเทศบาล
ต าบลนาเหรงยังไม่ด าเนินการเลย และได้ทราบข่าวการประกาศออกไปก็มีพ่ีน้อง
ประชาชนมาร่วมกันหลายคนแต่ที่ เราต้องร่วมมือกันให้มากกว่านี้ก็ขอฝากผู้ที่
รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น รพ.สต.บ้านท่าพุด หรือผู้ใหญ่ ก านัน เพ่ือนสมาชิก เจ้าหน้าที่
เทศบาลทุกท่าน คือเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องเล่น ๆ เมื่อติดแล้วรักษาไม่หายตายอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรณรงค์ร่วมกันผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เจ้าหน้าที่เทศบาล ลง
พ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ก็ขอฝากท่านปลัดเทศบาลด้วยเพ่ือจะได้
แก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 

 
นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
นาเหรง ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่าน จริง ๆ ดิฉันก็ก าลังจะน าเรียน
เรื่องเหล่านี้ให้ที่ประชุมรับทราบอยู่เหมือนกันก็ขอบคุณส าหรับค าชมให้กับน้อง ๆ 
ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาเหรงของเราเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราบริการ
สาธารณะให้กับพ่ีน้องประชาชนก็จะมีส่วนงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ แต่การท างานต้อง
มีภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาประปาของหมู่ที่ 4 ก็ใช้เวลาไม่
นานประมาณ 2-3 อาทิตย์ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนโดยทางวาจาไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วย 
สท. ในเขตนั้นก็ต้องขอโทษไว้ ณ โอกาสนี้ แต่ทางเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยเนื่องจากประปาตัว
นี้เราก็ด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็ยังอยู่ในห้วงประกันสัญญา
ไม่ว่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกองช่างหรือกองคลัง เมื่อได้รับหนังสือแล้วเราก็ได้มีหนังสือ
แจ้งไปยังผู้รับจ้างให้มาแก้ไขปัญหาก็เป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองแต่เนื่องจากผู้ประกอบการรายนี้ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีฯ เขาอยู่
ที่จังหวัดชุมพร ก็เลยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนล่าช้าแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยยัง
ติดตามกันอยู่เพ่ือให้เขามาแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เรื่องน้ าเรื่องภัยแล้ง
ทั้งสองท่านได้น าเรียนต่อท่ีประชุมที่เป็นผู้บริหารของเทศบาลในเวลานี้ เรื่องน้ าจริง ๆ 
เรื่องการบริหารจัดการน้ าเป็นการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยโดยพนักงานปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้มีหนังสือมายังเทศบาลก่อนหน้านี้แล้ว เรื่องน้ าเนื่องจาก 
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ในสภาวะนี้ฝนได้ทิ้งช่วงเป็นเวลานานร่วม 3 เดือน ในพ้ืนที่เราเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างเป็น
แถบพ้ืนที่สูง น้ าจากคูคลองก็จะแห้งและสิ่งที่เราใช้อยู่ก็คือน้ าประปาแบบระบบ
บาดาลส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ภาคีที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่า กรม จังหวัด อ าเภอ 
ท้องถิ่น การรณรงค์สิ่งแรกที่เราต้องรณรงค์ทุกอย่างเป็นทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่าง
ถ้าเราใช้แบบไม่แบ่งปันเหมือนมือใครยาวสาวได้สาวเอาทุกอย่างเป็นสิ่งจ ากัด ปลัดจะ
มีหนังสือให้ประชาสัมพันธ์ไปยังเสียงตามสายให้พี่น้องประชาชนประหยัดในการใช้น้ า
ใช้แบบพอเพียงใช้แบบไม่สุรุ่ยสุร่ายหมายถึงน้ าที่เหลือจากการใช้ก็น าไปใช้ประโยชน์
ได้แต่พอดี เพราะยุคนี้เมื่อไม่กี่วันได้รับรายงานจากกองช่างจะเจอวิกฤติเหมือนปีที่
ผ่านมาเรื่องระบบประปาหมู่บ้านเนื่องจากเราใช้บาดาลในหมู่บ้านของเราได้ขุดเจาะ
ตื้นชั้นน้ าพอถึงหน้าแล้งก าลังจะชั้นน้ าพอถึงฤดูหน้าแล้งจะไม่เพียงพอต่อการผลิต อีก
สักระยะจะให้กองช่างออกเป็นประกาศว่าเราจะเปิดปิดน้ ากันเป็นเวลาใดคงต้องน า
เรียนต่อท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ไว้ด้วย สิ่งที่ท่านได้ขยายต่อถือว่า
ท่านเป็นผู้ดูแลชาวบ้านก็อยากจะให้พ่ีน้องประชาชนประหยัดการใช้น้ าแต่ว่าน้ าถาม
ว่าถึงแม้เราจะขยายระบบต่าง ๆ ส่งมาให้เรามาไม่ได้ถ้ามีแหล่งน้ าแต่ละตัวก็สามารถ
ท าได้เราก็จะขยายเขตให้กับท่าน เรื่องถมหลุมบ่อได้ด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่
ครบถ้วนก็ต้องดูงบประมาณต่อไป สิ่งใดก็ตามที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดิฉันซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรงก็มิได้นิ่งนอนใจปัญหา
ของชาวบ้านต้องได้รับการแก้ไขปัญหาก่อนทุก ๆ ภาคส่วนทุก ๆ ภาคี ปัญหาชาวบ้าน
ต้องท างานกันอย่างรวดเร็วทุกภาคีทุกภาคส่วน บางครั้งน้อง ๆ อาจจะเคยท างานแบ
สบาย ๆ ปลัดบอกว่าคือปัญหาชาวบ้านเราจะนิ่งเฉยไม่ได้เรารับเรื่องมาอย่างที่ท่าน 
สท. สมพร สุทธิรักษ์ แจ้งมาว่าเราจะท าท าไม่ได้เราก็ต้องแจ้งเขาท าเสร็จแล้วก็ต้อง
แจ้งเขานี่คือนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้กับน้อง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติก็ระบบการ
สาธารณะให้กับพ่ีน้องประชาชนก็ดีขึ้นนะค่ะ ก็ขอตอบท่าน สท.สมพร สุทธิรักษ์ และ
ท่าน สท. สมปราด วงเขิน ก่อนนะค่ะเรื่องโครงการในเทศบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอยู่ทั้งหมด 9 โครงการ แต่เนื่องจากระยะนี้ต้องน าเรียน
ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาฯ ว่า รายได้ที่เข้ามาที่เราใช้บริหารจัดการในทุก 
ๆ เรื่องไม่ว่าจะตั้งแต่เงินเดือนตอบแทนค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เรา
จ าเป็นต้องเลือกใช้เลือกบริหารงบประมาณตอนนี้จะสิ้นไตรมาสที่ 2 เงินเราที่เข้า
มายังไม่ถึงครึ่งและรายจ่ายประจ าเดือนหนึ่งตกประมาณสามล้านบาท ก็คือเป็น
เงินเดือนพนักงาน เป็นค่าตอบแทน หมวดอ่ืน ๆ ที่ใช้สอย วัสดุ ปลัดก็จะให้น้อง ๆ 
ประหยัดกันในเรื่องของการโอนงบประมาณเพ่ิมไม่ได้ตามใจน้อง ๆ อยากจะให้
ช่วยกันประหยัดงบประมาณที่เราได้ตราไว้ ส าหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ว่าจะเป็นกอช่างก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
เจ้าของงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน และกองคลังในฐานะที่ต้องด าเนินการ 
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ตามระเบียบพัสดุเราก็ได้ด าเนินการเรื่องของประปาของหมู่ที่  9 ตอนนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการเรื่องรายละเอียดและคุณลักษณะ รูปแบบการก่อสร้าง ก็คิดว่าอยากจะ
ด าเนินการให้กับพ้ืนที่ในเร็ว ๆ นี้ ส่วนที่เหลือเรื่องการจ่ายเงินสะสมที่ทางสภาฯ ได้
อนุมัติจ่ายมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ตอนนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็คือกอง
ช่างได้เปิดเรื่องมาที่หน่วยงานพัสดุกองคลังส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะด าเนินการในเร็ว 
ๆ นี้เช่นกัน และเรื่องโรคโควิดก็เป็นเรื่องที่ทุกภาค ทุกภาคส่วน ทุกประเภททั่วโลกก็
เจอวิกฤติแบบนี้กันประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ถือว่า
อยู่ในระดับกลาง ๆ ของภาคใต้ ถือว่าควบคุมโรคได้ดีอยู่นะค่ะเรื่องโรคโควิดจริง ๆ 
ทุกมาตรการ ดิฉันในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรงก็มิได้นิ่งนอนใจ
ก็ต้องน าเรียนต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งเรามีกองสาธารณสุขอยู่แต่
เราไม่มีบุคคลากรด้านนี้เลยไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งผู้อ านวยการกอง และนักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขตอนนี้เราไม่มีตอนนี้เราจะมีเฉพาะพนักงานจ้าง
เหมาของกองสาธารณสุขก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งนะค่ะแต่ในระดับนโยบายเรายั งไม่มี
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขถ้าจะเทียบก็เทียบได้เท่ากับ ผอ.รพ.สต. ที่เขาจบด้านนี้
และสามารถท่ีจะเข้าในในเรื่องของการปูองกันต่าง ๆ ถึงแม้เราจะไม่มีแต่เราก็ไม่ได้นิ่ง
เฉยเพราะว่าหนังสือสั่งการต่าง ๆ จะมาตามล าดับ เรื่องโรคโควิดเป็นโรคระบาดทุก
ภาคีถ้าท่านติดตามข่าวทางรัฐบาลก็ได้ออกพระราชก าหนดแล้วแค่ไม่ออกเรื่องห้าม
ออกจากบ้าน ทุกคนให้อยู่ในบ้านเป็นหลักทุกคนสามารถท าได้เป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้
ไปด้วยกัน ตอนนี้ปลัดมีนโยบายไปที่กองสาธารณสุขว่าให้ท าเป็นแผ่นพับ เสียงตาม
สาย ให้พ่ีน้องประชาชนได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตน และเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้มอบท่านรองถาวรรัตน์ คงแก้ว มาเตรียมความพร้อมให้กับราชการในพ้ืนที่ 
ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลและจังหวัดให้พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ควบคุมคนที่เข้ามาหมายถึง
บุคคลที่มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ เวลานี้หมายถึงกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เป็นผู้ที่ถูกควบคุมหมดเลย ก็จะฝากไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ผ่านท่านประธานสภาฯ 
ไม่ว่าจะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปลัดไปประชุมท่านนายอ าเภอก็เรียนเชิญก านันแต่ละ
ต าบลไปด้วยถือว่าท่านก็รับรู้ตรงนี้ ภาคีที่เกี่ยวข้องตอนนี้คือผู้น าของเราทุกคน
ช่วยกันตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นญาติเราเข้ามาในหมู่บ้านเราที่เป็นคนอยู่ต่างจังหวัดหรือ
กรุงเทพฯ ต้องรายงานไปที่ผู้ใหญ่บ้านหรือก านันเมื่อได้รับการรายงานตัวก็ทางผู้ใหญ่ 
ก านันก็จะต้องรายงานไปที่ ผอ. รพ.สต. และทาง ผอ.รพ.สต. ก็จะรายงานไปยัง
คณะกรรมการระดับอ าเภอและการเข้ามาไม่เฉพาะรายงานตัวแต่ต้องมีการกักตัว
ทั้งหมดเลยไม่ให้ออกไปสู่สังคมภายนอกให้อยู่ภายในบริเวณบ้านเพียงเท่านั้น จ านวน 
14 วัน ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้าง
มาตรการร่วมกันและช่วยกันสอดส่องดูแลคนที่มาอย่างญาติเราพ่ีน้องเราก็ต้องมีวินัย 
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพูดว่าเปรียบเสมือนผู้ปุวยแต่โดยข้อเท็จจริงเขาไม่ได้เป็น 
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ผู้ปุวยก็ต้องมีการกักตัว ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีเราต้องสร้างมาตรการร่วมกัน และปลัดแจ้ง
เรื่องที่มาใหม่ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการสั่งปิด ฉบับแรกมาเรื่อง
การปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคคือหมายถึงว่าเวลาไปห้างสรรพสินค้า
ก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและมีการคัดกรองอุณหภูมิในร่างกาย แอลกอฮอร์ก็ต้อง
ซื้อติดมือไว้ก็จะต้องมีการล้างมือบ่อยก็สามารถที่จะแนะน าในครัวเรือนเราได้ เรื่องที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยให้ผู้ค้าสวม
หน้ากากอนามัยทุกคน ประกาศเพ่ิมเติมปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวมีอยู่ 2 กิจการ 
คือร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม ประกาศปิด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 
2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ก็ฝากท่านด้วยนะค่ะ และปิดสนามแข่งนกกรงหัว
จุก เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวัง
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ก็ขอน า
เรียนต่อท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ รวมถึงน้อง ๆ หัวหน้าส่วนราชการ
ส าหรับเรื่อง การจัดท าหน้ากากอนามัยก็ได้คิดไว้แล้วตามที่ท่าน สท.สมพร สุทธิรักษ์ 
และท่าน สท. สมปราด วงเขิน ได้น าเรียนและบอกน้อง ๆ ว่าเมื่อไหร่ที่เราท าช้าก็จะ
โดนถามว่าท าไมท าช้าที่อ่ืนเขาท าแล้วที่อ่ืนเขาแจกกันแล้วแล้วท าไมเทศบาลต าบลนา
เหรงจึงไม่ด าเนินการก็ได้แจ้งน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้อ านวยการกองคลังเอง ซึ่งใน
สภาวะเช่นนี้ก็ต้องน าเรียนต่อท่านสมาชิกสภาฯ ด้วยนะค่ะว่าตามที่รัฐบาลได้จ่ายงบ
กลางส ารองจ่ายมาให้เพ่ือท าหน้ากากให้พ่ีน้องประชาชนทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ของ
เราก็ได้มาจ านวน 6,300 งบประมาณก็ได้มาจ านวนสองหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทให้มา
เพ่ือให้ซื้อวัสดุ ผ้า ยางยืด ด้าย เข็ม และได้มีการอบรมเพ่ือจะได้มาสอนให้กับ อสม. 
วันนั้นมีเปูาหมายหลายท่านที่จะมาร่วมจัดท าหน้ากาก หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
เราจะใช้สถานที่วัดวังเลาฝึกท าหน้ากากกัน ก็มีวัสดุให้และหากท่านใดมีจักรเย็บผ้า
โดยให้แต่ละหมู่ได้ช่วยกันเราเย็บเสร็จเร็วพ่ีน้องประชาชนก็ได้รับเร็ว ก็น าเรียนต่อ
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอบคุณค่ะ 

 
นายสถาพร  วัฒโน ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มีกระผมขอปิด

ประชุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุมเวลา                      11.50     น. 

 

   
 (ลงชื่อ)                                            ผู้บันทึกการประชุม 
                       (นางสายฝน ยกชู) 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง 
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(ลงชื่อ)             

(นายสถาพร    วัฒโน) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลนาเหรง 

    

 
 

-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง   ของรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
       ต าบลนาเหรง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563   (เม่ือวันที่  27  มีนาคม 2563) 

             

  
(ลงชื่อ)                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                       (นายสมปราด วงเขิน) 
           

                    

          (ลงชื่อ)             เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                      (นายอ านวย จิตรพงค์) 

    
  

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

    


