
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562 

วันจันทร์ท่ี  1  กรกฎาคม  2562 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1.  นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2.  นายวิวฒัน์    หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3.  นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

  4.  นางกรรญา   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5.  นายกิตติพันธ์  พุ่มพ่วง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

  6.  นายอาราม   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
           7.  นายธีระยุทธ    อังสนานนท์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  8.  นายนฤต   อิทธิตระการ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  9.  นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
  10. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  11. นายอภิชัย   เกิดพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายช านาญ     พ่วงแคะ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายกิติศักดิ์              วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
2.  นายอุทัย   โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายไพโรจน์   เอ่ียมนิ่ม   รองนายกเทศมนตรี   
4.  นายจ านงค์   เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 

  5.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
  6.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  7.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 

         8.  จ่าสิบเอกหญิงจันทรา  กลั่นพจน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
         9.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

          10. นายนิคม   ทองดี   นิติกรช านาญการ 
  11. นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  12. นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
      13. น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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พิธีก่อนเริ่มประชุม   นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง         
น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ        
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ   

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯรายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา บ้าง 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลากิจ 1 ท่าน  คือ  
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  นายช านาญ   พ่วงแคะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ต าบลหนองม่ ว ง  สมัยวิ สามัญ โดยมีก าหนด 15 วัน ซึ่ ง วัน นี้                

เป็นวันสุดท้ายของสมัยการประชุม สมัยวิสามัญ จึงมีความจ าเป็น     
ต้อง เชิญท่ านประชุม  เนื่ องจากทางจั งหวัดลพบุ รี ได้ มีหนั งสื อ              
แจ้งให้เทศบาลต าบลหนองม่วงด าเนินการพิจารณาจัดท าร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย            
พ.ศ. 2562 ใหม่ เนื่องจากการพิจารณาดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ประกอบกับ
ร่างเทศบัญญัติไม่เป็นไปตามรูปแบบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด จึงให้เทศบาลฯ ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอสภาฯ พิจารณา
ทบทวนให้ถูกต้อง ส่วนรายละเอียดขอให้ทางเลขาชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามท่ีจังหวัดลพบุรี 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) ได้มีหนังสือแจ้งเทศบาลต าบลหนองม่วง ในเรื่องของการพิจารณา         

ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ ร่ า ง เ ท ศบั ญ ญั ติ เ ท ศ บา ลต า บล หน อ งม่ ว ง                   
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่) 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสอง ซึ่งก าหนดให้   
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม    
จะเป็นผู้เสนอนั้น จากการตรวจสอบรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบวาระท่ี 5 

  
     / พบว่าใน.... 
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     พบว่าในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว สภาได้พิจารณาหารือ    
และมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นสามวาระรวด 
โดยท่านวิวัฒน์ หลิวทอง เป็นผู้เสนอ และท่านประธานฯ ได้สอบถาม
สมาชิกในที่ประชุมเห็นว่าเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ซึ่งสมาชิกในที่ประชุม   
ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน และได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562           
เป็นสามวาระรวด  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 เสียงของผู้มาประชุมทั้งหมด   

   ซึ่งจังหวัดลพบุรี พิจารณาเห็นว่าสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
จะต้องให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอให้ครบ 
หนึ่งในสามของผู้มาประชุม มิใช่เสนอเพียงท่านเดียว แล้วขอมติ            
ในที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนั้นจึ งเป็นการตีความหมายผิด            
คิดว่าการมีมติเป็นเอกฉันท์ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ เสนอให้ พิจารณา           
สามวาระรวด จึงเป็นเหตุให้ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุมเท่านี้ครับ 

 ประธานสภาเทศบาลฯ ก็เป็นการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลของการเรียกประชุมในวันนี้ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน  
2562 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) คราวที่แล้ว  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ระบุเลขหน้าและระบุบรรทัด
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม                         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ      
     สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2562 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
หนองม่วงเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562        

ประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบรับหลักการ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก        

มูลฝอย พ.ศ. 2562 (วาระที่ 1) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  
   

     / เรียนประธาน... 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์) ข้าพเจ้านายกิตติศักดิ ์วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
  ด้วยอ าเภอหนองม่วงได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล     

หนองม่ ว ง  เ รื่ อ ง  หลั ก เกณฑ์การคั ดแยกมู ลฝอย  พ .ศ . 2562                
ซึ่งสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือให้จังหวัดพิจารณา และจังหวัด
ลพบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง     
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่) 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสอง ซึ่งก าหนดให้                
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม     
จะเป็นผู้เสนอ แต่เทศบาลหนองม่วงที่มีมติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียวนั้น มีผู้เสนอเพียงรายเดียวประกอบกับ
ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว3461 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจึงไม่สามารถเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวได้ จึงส่งเรื่องคืนมาให้เทศบาลต าบลหนองม่วงพิจารณา
ด าเนินการทบทวนให้ถูกต้องต่อไป 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว3461        
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และระเบียบข้อกฎหมายเพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง      
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ........ มาเพ่ือโปรดน าเสนอ  
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอ
บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมา    
พร้อมนี้ 

 หลักการ 
 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
 เหตุผล 
      การคัดแยกมูลฝอยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้การจัดการมูลฝอย  
      เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศก าหนด
      หลักเกณฑ์ในการคัดแยกมูลฝอย โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มี
      ภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ          
      ให้ เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอย  โดยแบ่งเป็น              
      4 ประเภท ตามข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
      มูลฝอย พ.ศ. 2560 แต่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับ         
      การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ 

/ ในเรื่อง... 
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      ใ น เ รื่ อ ง ก า ร คั ด แ ย ก ม ูล ฝ อ ย เ ป ็น ไ ป อ ย ่า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ                     
      บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 34/3 
      (2)  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ            
      เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ 2 )           
      พ . ศ . 2 5 6 0  แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิเ ท ศ บ า ล  พ . ศ . 2 4 9 6                    
      มาตรา 60 และสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการ         
      คัดแยกมูลฝอย ให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย                 
      ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอยด้วยจึงตราเทศบัญญัตินี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด     
      น าเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาต่อไป 
       ดังนั้นผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อ่านร่างเทศบัญญัติ 
      เทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ...... 
      ดังนี้ 
      ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วงเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก 
      มูลฝอย พ.ศ. . . .  โดยที ่เป ็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาล           
      ต าบลหนองม่วงว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง (2) และ 
      วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
      โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่5) พ.ศ.2510 และมาตร 34/3 
       (2 )  แห ่งพระร าชบ ัญญ ัต ิร ักษาความสะอาดและความ เป ็น                
      ระเบียบเร ียบร ้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเต ิม                      
      โดยพระราชบัญญัต ิร ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ          
      เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2560  เทศบาลต าบล        
      หนองม่วง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                           
      และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
      ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติ เทศบาลต าบล            
     หนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....” 
      ข้อ  ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองม่วง 
     ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองม่วง
     แล้วเจ็ดวัน 
      ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
      “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร  
     เ ศษสิ น ค้ า  เ ศษวั ต ถุ  ถุ ง พ ล าสติ ก  ภ าชนะที่ ใ ส่ อ าห า ร  เ ถ้ า                               
     มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์    
     หรือที่ อ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก       
     ชุมชน 
      “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย                           
     เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืชและสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอย  
     อ่ืนๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย 
                                                              / มูลฝอย...  
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      “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถ
     น ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว       
     กระดาษ โลหะ พลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม อลูมิเนียม ยางรถยนต์      
           กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น 
      “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า     
     มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตราย        
     หรื อกระทบต่ อสุ ขภาพอนามั ยของบุ คคล  หรื อมี ผ ลกระทบ                  
     ต่อสิ่ งแวดล้อมเช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่  กระป๋อง            
     หรือภาชนะใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายข้างต้น 
      “มู ลฝอยทั่ ว ไป” หมายความว่ า  มู ล ฝอยประ เภท อ่ืน               
     นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอย  
     ที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 
      “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด 
     คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอื ่นๆ ซึ ่งบ ุคคลอาจเข ้าอยู ่         
     หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า    
     อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
      ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอย        
     แต่ละประเภท ดังนี้ 
     (1) มูลฝอยทั่วไป 
     (2) มูลฝอยอินทรีย์ 
     (3) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
      (4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
      ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอย         
     ที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทตามข้อ 4 ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย   
     ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 
      ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย         
     ไม่รั่วซึม มีขนาดที่เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุ   
     มูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วย  
      วิธีอ่ืนใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้ า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืน   
     อันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากถุง 
      ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน         
     ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังส าหรับ    
     ใส่มูลฝอยต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ          
     มีฝาปิดมิดชิด เพ่ือมิให้มูลฝอย น้ า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอย    
     ตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 
      ข้อ 6 มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุ
     ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้ ให้คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภท   
 

   /ของมูลฝอย... 
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     ของมูลฝอย การเก็บรวบรวมมูลฝอยที ่ถูกต้องภายในบ้านควรใช้        
     ภาชนะที ่ม ีฝาป ิดมิดชิด น้ าไม่สามารถจะรั่วซึมได้  เช่น ถังเหล็ก           
     หรือถังพลาสติก การใช้ถังเหล็กอาจจะผุกร่อนได้ง่ายกว่าถังพลาสติก     
     ไม่ควรใช้เข่งในการเก็บรวบรวมมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ 
     ดังต่อไปนี้ 
     (1) ไม่ท าให้บริเวณที่เก็บรวบรวมมูลฝอยเป็นแหล่งอาหาร         
    แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงน าโรค เช่น แมลงวัน ยุง และแมลงสาบ      
    เป็นต้น 
     (2) ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ าและพ้ืนดิน 
     (3) ไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
     (4) ไม่เป็นสาเหตุแห่งความร าคาญ อันเนื่องมาจาก เสียง กลิ่น 
    ควัน ผงและฝุ่นละออง 
      ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน าถุงหรือภาชนะ       
     บรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไว้แล้วทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่          
     ที่เทศบาลต าบลหนองม่วง ประกาศก าหนด 
      ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท            
      ข้อ 9 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง เป็นผู้รักษาการ       
     ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไมค่รับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 เรียนท่านประธานสภา ผมนายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป 
(นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป) สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอสอบถามท่านประธานเกี่ยวกับ        

การประชุมวันนี้  เรื่ องนี้ เคยประชุมไปแล้วในการประชุมสภา ฯ          
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผมเห็น
หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ว่าบัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
พิจารณาแล้ ว เห็นว่ าร่ าง เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลหนองม่ ว ง             
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่อยู่ในที่ประชุม แสดงว่าสภา
เทศบาลฯ พิจารณาที่เดียวสามวาระรวด ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้      
น ากลับมาเพ่ือพิจารณาใหม่ แต่เมื่อการประชุมครั้งที่แล้วผมไม่ได้           
เข้าประชุมจึงและไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน จึงของดออกเสียง ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม     
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  พิจารณาเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562 (วาระท่ี 1) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง 

/ ต่อไป... 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ต่อไปขอเชิญท่าน เลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบต่อสภาเทศบาลฯ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง         
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔7 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด 3 ข้อ ๔๕ 
ระบุว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องพิจารณา       
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น      
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน          
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ           
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น           
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธาน  
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ผมขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) หนองม่วงเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ.2562 สามวาระ   

รวดเดียวหรือไม่ ขอให้ที่ประชุมเสนอครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายวิวัฒน์  หลิวทอง)        ข้าพเจ้านายวิวัฒน์  หลิวทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ     

ที่ประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง       
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายอาราม  บุญพาสุข)        ข้าพเจ้านายอาราม  บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ     

ที่ประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง       
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นางกรรญา บุญพาสุข)        ข้าพเจ้านางกรรญา บุญพาสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอ     

ที่ประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง       
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)        ข้าพเจ้านายพีรพงศ์ เหลืองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอ     

ที่ประชุมในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง       
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว 

/ มีท่านใด... 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มีผมขอให้ท่านเลขาฯ สรุปว่ามีสมาชิกสภาฯ กี่ท่านที่ได้เสนอให้

พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่องหลักเกณฑ์     
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ให้เป็นสามวาระรวดเดียว 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอสรุปว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ได้เสนอให้พิจารณา        
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)            ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยก   

มูลฝอย พ.ศ. 2562  ให้เป็นสามวาระรวดเดียว 4 ท่านดังนี้ 
 1. ท่านวิวัฒน์  หลิวทอง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 2. ท่านอาราม  บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 3. ท่านกรรญา บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4. ท่านพีรพงศ์ เหลืองอร่าม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)             ที่ประชุม เห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง 

เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระ        
รวดเดียว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่อง การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล                                          
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  หนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)  

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผมนายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป 
(นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป) สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผมขอสอบถามท่านประธานว่า ผมไม่ได้

เอกสารรายละเอียดวาระท่ี 2 เลย 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผมนายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม        
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)            สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอชี้แจงว่า ในการพิจาณาร่างเทศบัญญัติ

ดังกล่าว เมื่อที่ประชุมมีมติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวแล้ว       
ให้ที่ประชุมพิจารณา วาระที่ 2 การแปรญัตติจากร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวที่ส่งให้สมาชิกทุกท่าน และ วาระท่ี 3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติเพิ่มเติมหรือไม่  
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)             

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)               ให้คงร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่องหลักเกณฑ์การคัด

แยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
 

 / เห็นชอบ... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระท่ี 3.3  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราร่างเทศ                                      
 (นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)               บัญญัติเทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย    

พ . ศ . 2 5 6 2  ใ ห้ เ ป็ น เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห น อ ง ม่ ว ง                    
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดังนั้น ผมขอมติ       
ที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เมื่อสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  มีมติ เห็นชอบตราเทศบัญญัติ      
เทศบาลต าบลหนองม่วง เรื่ องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย            
พ.ศ.2562 แล้ว เทศบาลฯจะได้เสนอไปยังนายอ าเภอหนองม่วง        
เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  พิจารณาในการเห็นชอบ        
และประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มีกระผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
 หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง        

ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 

      
เลิกประชุมเวลา    15.00 

 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึก 
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่.................................. 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวิวัฒน์  หลิวทอง ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
(ลงชื่อ)     

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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(ลงชื่อ)  
( นายช านาญ  พ่วงแคะ ) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่..........................เมื่อวันที่................................................ 

 

(ลงชื่อ)     
  ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

 


