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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี   2564 

วันท่ี    29   เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2564   เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

…………………………. 

ผู้เข้าประชุม 

  1. นายพิชิต      โล้วตัง้กิจเจริญ  ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  2. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี  รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

3. นายประกอบ สวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  4. นางสาวรัตนา ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  5. นายอิสระยศ  ภญิโญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  6. นายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  7. นายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  8. นางสาวสมบุญ เวชวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  9. นายอนุสัก  สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  10.นายคณพศ  ศริิศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

  11. นายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  12.นางสาวนริศา จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นางสาวภัทรานิษฐ์ ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายณัฐกาล สุวรรณ   นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

2. นายภุชพงศ์    ทองพันภญิโญ   รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

3. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

4. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

5. ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชวีโชติ  ปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

6. นางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

7. นางบุษบา  โชติจันทึก  ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการฯ 

8. นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

9. นางบังอร  กระจ่างโพธิ์  หัวหนา้สำนักปลัด 

10. นายจรูญ    ตังอำนวย    ผูอ้ำนวยการกองช่าง 
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เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

(น.ส.นรศิาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนีว้ันที่  29 พฤศจกิายน  

เลขานุการสภาฯ  2564 เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 บัดนี ้

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินมาประชุม จำนวน 11 คน ครบองค์ประชุมแล้ว  

ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ

ดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอกราบเรียนเชญิค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -วันนีว้ันที่  29  พฤศจกิายน  2564 เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

ประธานสภาฯ  สมัยที ่ 4  ประจำปี  2564  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแลว้  ผมขอเปิดประชุม 

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ณ  บัดนี ้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่องเรียกประชุมสภา

เทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี   2564 

(น.ส.นรศิา) - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน     

เลขานุการฯ  สมัยสามัญ  สมัยที ่  4  ประจำปี   2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   

24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่  14  พ.ศ. 2562   ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

ครั้งแรก เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2564 กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่  4 ประจำปี พ.ศ. 2564 นับตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤศจิกายน   

2564  นั้น อาศัยอำนวจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 และข้อ 22 ประกอบข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง พ.ศ. 

2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  สมัยสามัญ  สมัยที่   

4  ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 จึงประกาศ

ให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่    1   พฤศจกิายน   พ.ศ.  2564 

             นายพิชิต   โล้วตัง้กิจเจริญ 

             (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ) 

              ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

(นายพิชิตฯ)  ด้วยเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้รับแจ้งจากอำเภอสูงเนิน ได้รับแจ้งจากจังหวัด

ประธานสภาฯ  นครราชสีมาว่า  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา 

พระราชทาน  ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาใน

โอกาสวันสำคัญของชาติไทย  เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ในวันสำคัญของชาติไทย  ตามความ

เหมาะสมในบริบทของพื้นที่  และอำเภอสูงเนินได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมจิต
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อาสาพัฒนา  เนื่องในวันสำคัญของไทย  ซึ่งตามแผนการจัดกิจกรรมฯ  ในวันที่  

5  ธันวาคม  2564  เป็นวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ/วันดินโลก  เป้าหมายการ

พัฒนาคือที่สาธารณะ / ปลูกต้นไม้  ปลูกป่า  เพื่อใหก้ารดำเนินกิจกรรมจติอาสา

พัฒนา  เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เทศบาลตำบลสูงเนิน  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด  ในวันศุกร์ที่  3  

ธันวาคม  2564  เวลา  08.30  น.  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์  สำนักงาน

เทศบาลตำบลสูงเนิน (โดมเทศบาล)  ซึ่งหลังจากพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว จะดำเนิน

กิจกรรมจติอาสาที่วัดตะคลองหลง ตามกำหนดการ  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่   

(นายพิชิตฯ)  27  กันยายน  พ.ศ.  2564 ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ดำเนินการ 

ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง

ของสำเนารายงานการประชุม 

(น.ส.นรศิาฯ)  -ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 

เลขานุการสภาฯ  สำเนารายงานการประชุมที่ได้สำเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยใหต้รวจสอบตั้งแต่หน้าที ่

1 - 24  ว่ามีขอ้ความใดบ้างที่สมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรอืไม่อย่างไร 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมในรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  หากไม่มีผมขอมตริับรองรายงานการประชุมด้วย 

มติที่ประชุม  รับรอง    10    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่อง  กระทู้ถาม 

(นายพิชิตฯ)       3.1 เรื่องอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาฯ  ให้เป็นตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย รวมถึงในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจ 

 ปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกเทศมนตรีตามลำดับ ที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็น

ผู้รักษาราชการแทนฯ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบล

สูงเนินเป็นอย่างมาก  เชิญท่านประกอบ  สวัสดิ์  ซึ่งเป็นผู้เสนอกระทู้ถาม ได้

เสนอกระทู้ถามต่อผู้บริหาร  เชญิครับ 

(นายประกอบฯ)  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประกอบ สวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภา ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามอันเป็นกระทู้ด่วน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและหรือนโยบาย

อันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร  เรื่องอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการ

ปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี ให้เป็นตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

รวมถึงในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกเทศมนตรี

ตามลำดับ ที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทนฯ ทำให้เกิดความ

เสียหายต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลสูงเนินเป็นอย่างมาก  ดังต่อไปนี ้
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3.1.1ปัจจุบันคณะผู้บริหารแต่ละท่านรับผิดชอบอย่างไรต่ออำนาจหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 3.1.2มีเหตุผลอย่างไรในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ เหตุใดจึงไม่ให้รองนายกเทศมนตรีตามลำดับที่จัดไว้เป็นผู้รักษาราชการ

แทน   จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนนิการต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงช่ือ    ประกอบ  สวัสดิ์        ผู้ตัง้กระทู้ถาม 

              นายประกอบ  สวัสดิ์   

    ลงช่ือ     อิสระยศ  ภญิโญ       ผู้รับรอง 

              นายอิสระยศ  ภญิโญ 

    ลงช่ือ     อนุสัก  สายพวรรณ์       ผู้รับรอง 

              นายอนุสัก  สายพวรรณ์        

(นายณัฐกาลฯ)  ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมขอให้เลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นผูชี้แ้จง 

นายกเทศมนตรี  รายละเอียดกระทู้นี้ครับ 

(นายธรรมอำนาจฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธรรมอำนาจ ดวงบุปผา  

เลขานุการนายก  เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามทีส่มาชิกสภาท่านประกอบ สวัสดิ์  ได้ตัง้กระทู้ 

ถาม เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของท่านนายก เนื่องจากทางคณะผู้บริหาร ได้รับ

เลือกตั้ง เข้ามาเป็นนายกคนใหม่ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้ามา ท่านก็ได้แต่งตั้งรอง

นายกลำดับที่  1 กับที่ 2 ซึ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาลได้ระบุไว้

ชัดเจนว่า นายกเทศมนตรี กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกเทศมนตรี

ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 เป็นผู้รักษาราชการแทน อันนี้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

และในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันถึง พ.ศ. 2562 วรรค 3 กำหนดให้นายกเทศมนตรี

สามารถมอบอำนาจ ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติการปฏิบัติราชการ  ให้แก่รอง

นายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือให้ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนโดยทำเป็นคำสั่ง ประกาศให้ประชาชน

ทราบ ซึ่งตามที่ผมได้ทราบ ทางนายกเทศมนตรีได้มีการทำหนงัสือมอบอำนาจให้

รองนายกเทศมนตรีลำดับที่ 1 คือรองอัจฉราพร สุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบงาน

เกี่ ยวกับกองช่าง กองสาธารณ สุข เป็นต้น   มีคำสั่ งชัดเจน สำหรับรอง

นายกเทศมนตรีลำดับที่  2 อาจจะไม่มีคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและ

นโยบายของท่านนายกได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีลำดับที่  2 เป็นผู้

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ แล้ว

ก็ใหร้ับผดิชอบของกองยุทธศาสตร์ กองสวัสดิการสังคม เป็นต้น อันนีเ้ป็นการสั่ง

ด้วยวาจา มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ส่วนอำนาจทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจ
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ของท่านนายกเทศมนตรี ในการที่จะมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีลำดับที่ 2 

ปฏิบัติงานในเรื่องใดต่อไป ครับ ขอเรียนให้ทราบ สำหรับการปฏิบัติราชการแทน 

ผู้มีอำนาจมอบอำนาจของตนให้ผู้อื่นแทน ส่วนรักษาราชการแทนคือไม่มีผู้ดำรง

ตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้รักษาราชการสามารถใช้อำนาจ

เหมือนผู้มีอำนาจ คือรองนายกเทศมนตรีมีอำนาจเหมือนนายกเทศมนตรี ตาม

ระเบียบนะครับ จงึนำเรียนใหท้่านสมาชิกสภาทราบ 

(นายพิชิตฯ)   ท่านประกอบ สวัสดิ์ จะมีอะไรเพิ่มเติมไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายประกอบฯ)   ไม่มีครับ 

สมาชิกสภา 

(นายพิชิตฯ)   3.2 เรื่องการบริการจดัการขยะและหรอืโรงงานขยะ ที่มขี่าวคราวเผยแพร่ถึง 

ประธานสภาฯ  ความเดือดร้อนและประสิทธิภาพของคณะผู้บริหารทั้งทางสถานโีทรทัศน์ และ 

 การสื่อสารทางแอพพลิเคช่ันในหลายๆช่องทาง ทำให้เกิดความเสียหายต่อ

ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลสูงเนินเป็นอย่างมาก เชญิท่านอิสระยศ  ภิญโญ 

ซึ่งเป็นผูเ้สนอกระทู้ถาม ได้เสนอกระทู้ถามต่อผู้บริหาร  เชิญครับ 

(นายอิสระยศฯ)  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอิสระยศ   

สมาชิกสภา  ภญิโญ สมาชิกสภาเทศบาล  ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้บรรจุกระทู้ 

ถาม ของผมเพื่อให้ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ได้ชี้แจงถึงปัญหา

ข้อเท็จจรงิแนวทางการแก้ไข ขั้นตอนกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 

  ตามที่กระผมได้ขออนุญาตตัง้กระทู้ถาม ก่อนอื่นผมขอเรียนชี้แจง การตัง้กระทู้ 

ถาม ของกระผมในวันนี้ ไม่ได้เป็นการกระทำที่แปลกหรือแตกแยกหรือเป็นการ

แบ่งฝ่ายแต่อย่างใด เพราะว่าก่อนที่เราเข้ารับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

  ต้องมีการปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามที่ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และจะซือ่สัตย์ สุจรติ และปฏิบัติหน้าที่เป็น 

ประโยชน์ของท้องถิ่น เช่นที่ระบุไว้ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 อีกทั้งพระราชบัญญัติของเทศบาลได้มีการระบุไว้ว่า สมาชิกสภา

เทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความเห็นของตนโดยสุจริตใจ หรือโดยบริสุทธิ์ใจ และไม่อยู่ในความผูกพันแห่ง

อาณัติ มอบหมายใดๆและจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม ท่านประธานครับในวันนี้ผมขอปฏิบัติตน เพื่อทำหน้าที่ของสมาชิกสภา

แห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ก่อนอื่นกระผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภา 

เพื่อย้ำเตือนความจำว่า  นับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มปีระกาศรับรองผลการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน  
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เป็นเวลา ประมาณ 6 เดือน แต่หากนับตามกฎหมาย ที่กำหนดให้ท่านนายกและ

สมาชิกสภามีผล ก็นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 ก็เป็นเวลาประมาณ 8 

เดือนแล้ว ท่านณัฐกาล สุวรรณ ท่านนายกเทศมตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำ

ของเราในชื่อกลุ่มสูงเนินคิดใหม่ทำใหม่ ตอนที่พวกเราร่วมกันช่วยกันหาเสียง  

  ด้วยความสุขใจ ลำบากกายแต่สบายใจ ต่อมาเมื่อกลุ่มของพวกเราได้รับความ 

  ไว้วางใจจากชาวบ้าน ท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายในสภาแห่งนีเ้มื่อวันที่  

10 มิถุนายน 2564 โดยมีนโยบายหลัก 10 ข้อหรือ 10 ด้าน อาทิเช่นนโยบาย

การบริหารจัดการ โดยมีการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ

ทำงานใหม่ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง บริหารแบบมืออาชีพ รวดเร็ว

ฉับไว โปร่งใส ชุมชนต้องมีส่วนร่วม  ต่อไปก็เป็นเรื่องของนโยบายอื่นๆ รวม

ทั้งหมดก็ประมาณ 10 นโยบายด้วยกัน ซึ่งรายละเอียดของนโยบายต่างๆได้อยู่

ในคำแถลงของท่านนายกเทศมนตรี และในวันที่ท่านนายกณัฐกาล  สุวรรณ  ได้

แถลงนโยบาย ต่อสภาแห่งนี้ กระผมได้ขออนุญาตลุกขึ้น ชี้แจงข้อเสนอแนะอะไร

ต่างๆว่าการทำงานต้องทำงานเป็นระบบ มีขั้นตอน  มีการกำหนดระยะเวลา มี

เป้าหมาย เพื่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ผลของนโยบายต่างๆ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ

สามารถตรวจสอบได้จากบันทึกรายงานการประชุมของสภาแห่งนี้ บัดนี้ ผมคิด

ว่าถึงเวลาพอสมควรแล้ว เนื่องจากระยะเวลาได้ผ่านมานานพอสมควร คือ 6-8 

เดือน ก่อนที่เราเข้ามาเราได้พูดว่า เราพร้อมเสมอที่จะทำงาน  แต่วันที่เราได้รับ

การเลือกตั้งเข้ามา ซึ่งในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และตามความคิดเห็นด้วยความ

บริสุทธิ์ใจของผม นโยบายในแต่ละด้าน มีท่านนายกเทศมนตรีแถลงต่อสภาแห่งนี้  

ก็ยังเป็นรูปธรรม ยังไม่แปลไปเป็นนามธรรมชัดเจน ให้ชาวบ้านได้เห็น กระผม

อยากให้อธิบายในทุกๆด้าน ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลง ปรับเปลี่ยนเป็น

รูปธรรมให้เร็วที่สุด ทั้งนีก้็เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง ครับ ต่อไปเรื่องที่

ผมตั้งกระทู้นะครับ ผมขออนุญาตย้อนรำลึกถึงนิดหนึ่ง ที่กระผมต้องตั้งกระทู้

ถาม ก็เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับเทศบาลของ

เรา เป็นข่าวฉาวโฉ่  เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับโรงขยะ คือ มีการร้องเรียนจาก

ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ว่าโรงงานขยะส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านบริเวณ

ดังกล่าว หรือบุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล ปรามาสว่า คณะผู้บริหารของเราไม่มี

ความรู้ความสามารถ ซึ่งผมฟังแล้วผมท้อใจ และน้อยใจด้วย ทำไมถึงมาปรามาส

หรือดูถูก การที่จะมาว่าบริหารจัดการไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่เป็น ไม่มีมาตรฐาน 

ก่อใหเ้กิดมลพิษ ซึ่งโรงขยะแห่งนี ้จริงมันไม่ใช้มรดกของพวกเรา มันเป็นมรดกตก

ทอดที่สืบต่อเนื่องมา มีการออกข่าวหลายๆช่องทาง ชาวบ้านมีการแสดงความ

คิดเห็นทาง Line , ทาง Facebook  ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อคณะบริหารของเราเลย  

การบริหารจัดการขยะและโรงงานขยะ เป็นหนึ่งในนโยบาย  ของท่านนายกณัฐ
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กาล  สุวรรณ ที่ระบุไว้ชัดเจนในด้านนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในข้อ 

7 ตั้งแต่ข้อ 7.1 ถึง ข้อ 7.5 โดยเฉพาะข้อ 7.5 ที่ระบุว่าจะเร่งแก้ไขการกำจัด

ขยะ โรงงานขยะให้ได้มาตรฐานต่อเนื่อง และปลอดภัยต่อประชาชน ซึ่งข้อ 7.5 

จะเกี่ยวข้องกับข้อ 7.2 ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข การดูแล

สุขภาพ  การป้องกัน  การสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ฉะนั้นเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่ง

เดือดร้อนเสียหายแก่ชาวบ้านหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่

สำคัญมากที่สุดก็คือ เกิดความเสียหายต่อภาครัฐของเทศบาลสูงเนินเป็นอย่าง

มาก ฟ้องถึงประสิทธิภาพร่วมถึงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารของเราอย่างมาก 

ดังนั้นกระผมจึงอยาก เรียนถามเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ เกิดขึ้น 

ดังต่อไปนี ้คำถาม 

  3.2.1 ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหาหรอืเยียวยา ความเดือดรอ้นเสียหายของ 

  ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไร  มีมาตรการลดภาวะผลกระทบต่อความ 

เดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ ในพื้นที่ ใกล้ เคียงอย่างไร ได้ โฆษณา

ประชาสัมพันธ์แก้ไขภาพลักษณ์หรือความเดือดร้อนแก่ประชาชน กี่ช่องทาง เสียง

สะท้อนกลับเป็นอย่างไร  ครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบกระทู้ถามครับ  

ประธานสภา 

(นายณัฐกาลฯ)  ขอบคุณมากครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 

นากเทศมนตร ี  ทุกท่าน ผมขอแถลงเรื่องของบ่อขยะนะครับ ในส่วนนีเ้รื่องของบ่อขยะตรงนี ้เราก็ 

 ทราบนะครับว่าขยะตัวนี้ ก็คือสิ่งที่เราทิ้งออกไป ก็คือ สิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการ 

ก็จะมีของเสีย ในส่วนนี้ ทางเทศบาลตำบลสูงเนินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  ในส่วนนี้เรา

ได้ดำเนินการแก้ไข ในส่วนของกลิ่น แล้วก็น้ำเสียต่างๆ ที่บริเวณรอบๆ เพราะใน

ส่วนของชาวบ้าน คนที่อยู่รอบๆ อย่างของบ้านปางแต้  ในส่วนนี ้ทางชุมชนได้ม ี

 เรื่องร้องเกี่ยวกับขยะส่งกลิ่นเหม็น แล้วก็มีน้ำเสีย แล้วก็เรื่องอากาศ เพราะว่าใน

ส่วนนี้ทางเทศบาลตำบลสูงเนิน ทางสมาชิกเราก็ได้เข้าไปดำเนินการดูแลและไป

ตรวจสอบต่างๆ ตามที่เราเข้าไปดู  เราพบว่าที่ผ่านมาทางโรงงานขยะ พวก

เครื่องจักร อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม เราได้ดำเนินการที่จะหาทีม ช่าง เข้ามา

ประเมินการซ่อมแซมและก็ดูแลต่อไป ช่างที่เข้ามาประเมิน เขาดูแล้วว่า การซ่อม

เครื่องจักร อะไหล่ต้องสั่งมาจากจีน อะไหล่พวกนี้พอสั่งแล้วไม่ค่อยได้ ผมดูแล้ว

ว่าไม่เหมาะสม ในการที่เราจะดำเนินการซ่อมแซม ถ้าเทียบระหว่างการซ่อมแซม 

เราซื้อเครื่องจักรใหม่มาดีกว่า ที่ เราจะดำเนินการ ในส่วนนี้ผมก็เห็นเรื่องที่

ชาวบ้านร้องเข้ามา มันเป็นเรื่องเร่งด่วน ในการที่เราจะสั่งเครื่องจักรเข้ามา มัน

ต้องเข้าสภาและบรรจุเข้าแผน  เพื่อที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอีกอย่าง

ต้องรองบประมาณ ที่เราทำเรื่องของบประมาณไป ในส่วนนี้เพราะว่าในแต่ละกอง
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ของทางเทศบาล ก็ได้มีแผนในการดำเนินงาน 5 ปี ถ้าเราทำตรงนีเ้ป็นเหตุเร่งด่วน

เข้ามา แผนการพัฒนาในทุกๆส่วนของเทศบาลตำบลสูงเนิน ที่ประชาชนเขาได้รับ

ความเดือดร้อนก่อนนี้  ก็จะต้องหยุดชะงักไป เพื่อที่จะนำเครื่องจักรตัวนี้เข้ามา

ทดแทน เพราะตัวนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วน เราต้องเอาเข้าสู่สภาเพื่อมาคุยกัน เราต้อง

ลองเปรียบเทียบดูว่า  ถ้าเราเป็นชาวบ้าน แล้วเกิดสิ่งกระทบต่อสุขภาพชีวิตเราใน

ชุมชน เราจะรู้สึกอย่างไง  เราก็รู้สึกไม่พอใจ ทางเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมได้

ดำเนินการติดตามผลมาโดยตลอด เพราะการทำงานทุกส่วนต้องมีลำดับขั้นตอน

การทำงาน ไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้อะไรก็ทำเรื่องขอไปตามหน่วยงานต่างๆ จะได้

ผลลัพธ์กลับมาเลย  เขาก็ต้องถามว่า คุณคิดดีแล้วหรือว่าที่ผ่านมาเขาใช้

โครงการฝังกลบแบบครบวงจร คือเป็นการฝังกลบขยะ เมื่อมีการฝังกลบ ก็ทำให้

สิ่งแวดล้อมในชุมชนบริเวณนั้นได้สูญเสียไป อากาศก็สูญเสีย จากกลิ่นดี อากาศ

ดี ก็กลายเป็นอากาศที่มีมลพิษ น้ำที่ซึมลงดินทำให้สิ่งแวดล้อมข้างๆเสียไป มันก็

ส่งผลกระทบในหลายๆส่วน ในส่วนนี้ทางเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ทำการ

ช่วยเหลือโดยเบื้องต้น โดยให้ทางกองสาธารณสุขทำเรื่อง จากการฝังกลบ

เปลี่ยนเป็นการขนถ่าย เพราะว่าการที่ เราจะมาซ่อมแซมเครื่องจักรที่จะ

ดำเนินการคัดแยก เป็นงบที่ลงทุนสูงไม่เหมาะสมที่เราจะดำเนินการต่อ และอีก

อย่างคอืเรื่องบุคลากร เราก็เลยสรุปวงในก่อนว่าจะเป็นการขนถ่ายก่อน เพราะว่า

ในส่วนนี้เราก็ได้ดำเนินการติดต่อไปที่บริษัท TPI ปูนซีเมนต์ในการจะเป็นจุดย่อย

สลายขยะตรงนี้ ผมก็อธิบายใหท้ี่ประชุมได้รับทราบก่อนนะครับ ทางผมเองก็ไม่ได้

นิ่งนอนใจ  กำลังดำเนินการอยู่อย่างเต็มที เพราะตอนนี้กำลังรอคำสั่งจากทาง

จังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ จึงอธิบาย

ให้รับทราบครับ 

(นายอิสระยศฯ)  ขอบคุณครับ ผมตอ้งขอโทษด้วย ผมอาจตัง้คำถามไม่ตรงกับคำตอบของท่าน   

สมาชิสภา  คือผมถามว่าปัจจุบันได้มีการเยียวยา มีการลดผลกระทบความเดือดร้อนเสียหาย 

  ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างไร เมื่อมีการออกข่าวคราวทางสถานีโทรทัศน์  

   ทางแอพพลิเคชั่นต่างๆในหลายช่องทาง ซึ่งเป็นผลเสียหายต่อเทศบาลตำบล 

  สูงเนิน ปัจจุบันมกีารประชาสัมพันธ์หรอืแก้ไขภาพลักษณ์อย่างไร ผมขอย้ำ 

  คำถามครั้งที่หนึ่ง 

(นายณัฐกาลฯ)  ในส่วนนี ้ผมขอมอบหมายใหท้่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ช้ีแจงต่อ 

นายกเทศมนตรี 

(นางวิรัตน์ฯ)  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาและคณะผูบ้ริหารทุกท่าน 

ผอ.กองสาธาณฯ   ในส่วนของการแก้ไขหรอืเยียวยา ชาวบ้าน ส่วนของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  

เรา ก็ต้องแยกกันนะค่ะ ในการแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้น ปัญหาที่ชาวบ้านได้รับ

ตอนนี้ คือปัญหาผลกระทบในเรื่องของกลิ่น ปกติแล้วขยะมูลฝอย ถ้าหากว่าเข้าสู่
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ระบบฝังกลบ ปัญหาที่พบ โดยปกติ เลยก็คือปัญหาเรื่องกลิ่น  ตรงนี้กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการฉีดพ่น

น้ำยา เพื่อที่จะลดกลิ่น  น้ำยาตัวนี้ เป็นน้ำยาที่ช่วยในการย่อยสลายขยะ อันนี้

แผนการดำเนินการของเราก็ เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อดำเนินการไปแล้ว เราก็ได้

ติดตาม โดยได้มีการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงว่า โดยที่เราไม่ได้บอกนะค่ะ

ว่าเราได้ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าที่เราดำเนินการไปนั้นมี

ผลหรือไม่ ซึ่งจากที่ เราเช็คข้อมูลมา ชาวบ้านที่อยู่ ในรอบข้าง และในพื้นที่

ข้างเคียง ก็บอกว่า กลิ่นลดน้อยลง ได้กลิ่นบ้างเป็นบางครั้ง อันนี้ถือว่าเป็นเรื่อง

ปกติมากของเรื่องขยะ ในส่วนของการเยียวยา ตรงนี้ในเรื่องขยะมูลฝอย การ

ดำรงชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ่อขยะ  มันไม่ได้กระทบถึงกับว่าไม่สามารถทำมา

หากิน หรือว่ากระทบในส่วนอื่น  มันเป็นผลกระทบทางด้านสุขอนามัย ซึ่งตรงนี้

ถ้าหากชาวบ้านมีการร้องขอ  ทางเทศบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเยียวยา ในส่วน

ของภาวะสุขภาพ ทางเทศบาลยังไม่ได้รับผลสะท้อนกลับมาว่าชาวบ้านต้องการ

ให้เราเยียวยาในส่วนไหน ซึ่งการเยียวยาในความเข้าใจของคนทั่วไป  อาจจะมอง

ว่าเป็นในส่วนของตัวเงิน  แต่ที่จรงิแล้วการเยียวยา มีในส่วนอื่นดว้ย ตรงนีถ้้า 

หากว่าชาวบ้านเรานั้นต้องการที่จะได้รับการเยียวยาในส่วนด้านสุขภาพ ขอบคุณ

ค่ะ 

(นายอสิระยศฯ)  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอิสระยศ  ภิญโญ สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา  เทศบาลสมาชิกสภา ในส่วนนีผ้มยังได้รับคำตอบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

แก้ไขภาพลักษณ์ ผมยังไม่ได้รับคำตอบ ไม่ทราบว่าผมจะได้รับคำตอบไหม ถ้าไม่

มีผมจะได้ถามคำถามข้อที่ 2 

(นายพิชิตฯ)  เชิญท่านนายกเทศมนตรคีรับ 

ประธานสภา 

(นายณัฐกาลฯ)  ในส่วนภาพลักษณ์นี ้เราตอ้งดำเนินการไปเป็นขั้นตอน เพราะว่าในส่วนนีเ้รา 

นายกเทศมนตรี  เพิ่งได้เข้ามา   ในส่วนที่ได้ดำเนินการตรงนี้ เราก็ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะว่า 

พื้นที่ชุมชน ของบ้านปางแต้ เพราะว่าทางที่เข้าไปบ่อขยะ ตรงนี้ได้รับผลกระทบ

รอบๆด้าน ในส่วนนี้ก็ จะเอาเข้ามาในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับภาครัฐเรื่องปัญหา

ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและส่วนนี้ ก็จะดำเนินการตรงนี้ให้เต็มที่ สมาชิก

สภาได้ไปสำรวจกับผม  ผมให้ท่านพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์  อธิบายต่อครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ เชญิท่านพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ ์ ครับ 

ประธานสภา  

(นายพีระยุทธฯ)  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภา  กระผมนายพีระยุทธ สาคร

วรรณศักดิ์  ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ ตั้งแต่ที่มีการออกสื่อทางทีวีไม่ว่า

จะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่ ทางผมและท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงข่าวไปแล้วทาง
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ช่องอมรินทร์ทีวี แล้วก็ อีกสักสื่อหนึ่งได้แถลงไปแล้วเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและ

บอกไปแล้วว่า ปัญหาทีเ่กิดขึน้เกิดจากอะไรและเราจะแก้ไขปัญหายัง เป็นขั้นตอน

ไปดูได้ในข่าวของอมรนิทร์ทีวี ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ เชิญท่านอสิระยศ  ภิญโญ ครับ 

ประธานสภา 

(นายอิสระยศฯ)   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ ภญิโญ  

สมาชิสภา  ได้รับคำตอบแต่ยังไม่ชัดเจน ท่านนายกเทศมนตรีสามารถมอบหมายท่านสมาชิก

สภา ตอบแทนได้หรือครับ ผมขอเข้าสู่คำถามที่ 2 นะครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลสูงเนิน โรงขยะส่งกลิ่นเหม็น นายกเทศมนตรี

หรือคณะผู้บริหารต้องรับผิดชอบหรือไม่ ใครหรือหน่วยงานใดต้องแสดงความ

รับผิดชอบ มาตรการการแก้ไขที่เกิดขึ้น ซึ่งผมได้รับคำตอบโดยเบื้องต้นแล้ว ว่ามี

กี่ขั้นตอนกำหนดระยะเวลา การดำเนินการเป็นอย่างไร เป็นคำถามข้อที่ 2 ครับ

ขอบคุณครับท่านประธานสภา 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ เชิญท่านนายกเทศมนตร ี  ครับ 

ประธานสภา 

(นายณัฐกาลฯ)  ส่วนเรื่องของการเยียวยาตัวนี ้ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขและรองนายก ได้เข้า 

นายกเทศมนตรี  ไปพบคนในชุมชน  เพื่อไปถามเรื่องความเดือดรอ้นเรื่องผลกระทบที่มีต่อชุมชน  

  เดี๋ยวใหท้าง ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขได้อธิบายชี้แจงต่อไปครับ 

(นางวิรัตน์ฯ)  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภา  ในส่วนมาตรการการแก้ไข 

ผอ.สาธารณสุข  ปัญหา ใหดู้ตามเอกสารที่ได้แจก ไปค่ะ ก็คือตอนนีเ้ราแบ่งแผนการดำเนินงาน 

 เป็น 2 ระยะ ในระยะแรก คือการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ตรง

นั้น ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องกลิ่น ทางเราก็จะมีการดำเนินการอยู่ 2 อย่าง ก็คือ

ว่ามีการขนย้ายขยะ ที่ตกค้างและสะสมอยู่มานานแล้ว ออกจากศูนย์กำจัดขยะ 

แต่ตรงนี้ประมาณ 10,000 ตัน ซึ่งการดำเนินการ ในระยะแรก ซึ่งงบประมาณ

ของเรามีไม่มากนัก  ในการดำเนินการช่วงแรกเป็นการขนย้าย ย้ายออกจำนวน 

3,000 ตัน ซึ่งจะเป็นการดำเนินการในต้นเดือนหน้า ซึ่งตรงนี้ทางท่านสมาชิกก็

คงจะได้เห็น การดำเนินการอย่างเป็นรูปประธรรม ก็ขอเรียนเชิญท่านว่าถ้าหาก 

ท่านมีเวลาว่างเข้ามาดูหรือว่าตรวจสอบ ตรงนี้ว่าทางคณะผู้บริหารเราไม่ได้นิ่ง

นอนใจ ที่จะปล่อยปัญหาไว้ แล้วจากนั้นเราก็จะดำเนินการขนย้ายขยะ ตกค้างใน

ส่วนที่เหลือต่อไปอีก อีกประมาณ 10,000 ตัน และอีกส่วนหนึ่งคือขยะของเรามี

ขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมาก  บางส่วนเป็นขยะอินทรีย์ได้มีการย่อยสลายไป

หมดแล้วจนเหลือเป็นดิน  แล้วก็ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่ สามารถที่จะสร้าง

มูลค่าได้ เราเรียกว่าเชื้อเพลิงขยะ หรือ rdf ซึ่งตรงนี้ทางเทศบาล โดยทางคณะ

ผูบ้ริหารได้ วางแผนไว้ว่า เราจะขนถ่ายขยะตรงนี้ออกไป ประมาณ 10,000 ตัน 
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ตรงนี้เป็นรูป ธรรมชัดเจน การดำเนินการตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมขอ

เชิญท่านสมาชิก  ถ้ามีเวลาก็เข้ามาช่วยตรวจสอบหรือว่าช่วยวางแผนช่วยกัน

ประสานงานต่างๆ ส่วนการดำเนินการถือว่าเป็นแผนระยะยาวหรือระยะปาน

กลางก็ได้ เป็นแผนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลแบบครบวงจร ไม่มี

ประสิทธิภาพ ปัญหาโรงขยะของเราได้รับความสนใจของสื่อ ได้มีการออกข่าว

ต่างๆ ซึ่งปัญหาขยะตรงนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง มัน

เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ปัญหาขยะมูลฝอย ไม่ได้ใช้เวลาแค่ 1 เดือน 2 เดือน หรือ

ใช้งบประมาณหลักพันหลักหมื่น ที่จะแก้ไขได้ ในตรงนี้ทางคณะผู้บริหารได้ 

ตรวจสอบแล้วว่าระบบการดำเนินการมีปัญหาอย่างไร ถ้าเราสามารถพูดคุย

กันเองเราสามารถบอกได้ว่า เครื่องจักรมันชำรุดนะ ระบบมันชำรุด มันไม่คุ้มค่า

กับการซ่อมแซม แต่ทีนี้ ระบบกำจัดขยะของเราได้รับงบประมาณจากแผ่นดินมา 

230 ล้าน ในการดำเนินการต่างๆ เราจะต้องดำเนินการให้หน่วยงานที่ สนับสนุน

งบประมาณ ได้เห็นว่า เราใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ซึ่ง

หน่วยงานที่จะบอก ต้องได้รับความน่าเชื่อถือ ว่าระบบกำจัดขยะของเรามีปัญหา 

ไม่คุ้มกับที่เทศบาลจะซ่อมแซม เพื่อที่จะดำเนินการต่อใดๆ ซึ่งตอนนี้ในเบื้องต้น

เราได้ประสานงาน มทส. เพื่อเป็นที่ปรึกษา ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ การกำจัด

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสูงเนิน  เพื่อศึกษาแล้วก็วางระบบว่า เครื่องจักร 

ชำรุดที่ไหนคุ้มค่าต่อการซ่อมแซม หรือไม่ และประเมินว่าโรงงานกำจัดขยะมูล

ฝอยของเทศบาล  เหมาะสมกับระบบแบบใดกันแน่ แล้วหลังจากนั้น ส่งให้ทาง

คณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ว่าระบบใด

เหมาะสมกันแน่ เหมาะสมในเรื่องงบประมาณ เหมาะสมในเรื่องของเจ้าหน้าที่  

เหมาะสมในระดับพื้นที่ ที่จะแก้ไขระบบหลักๆที่เรามองอยู่ คือเป็นสถานีขนถ่าย

ขยะ ดูระบบ NBT ของ มทส.เอง หรือว่าระบบเดิมอาจจะปรับปรุง ไม่มาก อาศัย 

เทคโนโลยีต่างๆเข้าไป สามารถเดินระบบได้ แต่ทีนี้ปัญหาในการเดินระบบ 

เนื่องจากติดขัดเรื่อง กำลังเจา้หน้าที่ เราก็อาจจ้างเอกชนดำเนินระบบให้ อันนี้มัน

ต้องมีทางออก ที่ค่อนข้างหลากหลายอยู่  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยระยะเวลาใน

การจ้างที่ปรึกษาก็จะดำเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคม ใช้เวลาประมาณ 4-5 

เดือน  หลังจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกระบบซึ่งในปี  พ.ศ. 2565 จะมีการ

เปลี่ยนแปลงแน่นอน จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ เชิญท่านอิสระยศ  ภิญโญ  ครับ 

ประธานสภา 

(นายอิสระยศฯ)  เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ กระผมนายอิสระยศ  ภิญโญ สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา  เทศบาลสมาชิกสภา ขอบคุณครับที่ให้คำตอบในส่วนของการแก้ไขปัญหา แต่ผม 
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ยังไม่ได้รับคำตอบ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ท่านนายกเทศมนตรีหรือคณะผู้บริหาร

หรือใคร  หรือหน่วยงานใดที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบ  เพราะว่าปัญหาขยะ

ตามรายละเอียดที่ชี้แจงเบื้องต้น  มีการเฉลี่ยวันละประมาณ 50 ตันแต่เอกสาร

หน้า 2 มีปัญหาขยะตกค้างปัจจุบัน จำนวน 15,000 ตัน ถ้าใช้ระยะเวลา 50 

ตัน ก็ประมาณ 200 กว่าวัน ที่สามารถทำให้ตกค้างได้ 15,000 ตัน หมดไป 

ผมถึงบอกว่าปัญหาเรื่องขยะเราน่าจะรู้ปัญหามาตั้งแต่ แรก ๆ ทำไมไม่แก้ไข 

ทำไมไม่มีการเตรียมการ รองรับ ผมถึงบอกว่าปัญหา เรื่องนี้ใครจะแสดงความ

รับผิดชอบ หน่วยงานไหน  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้มกีารแสดงความรับผดิชอบอย่างไร  ผมยังไม่ได้รับคำตอบครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

ประธานสภา 

(นายณัฐกาลฯ)  ต้องขอบคุณนะครับที่สมาชิกอิสระยศ ได้กล่าวมา ในแก้ปัญหาขยะ 

นายกเทศมนตรี  ผมขออธิบายเรื่องการที่เราเข้ามาดำรงตำแหน่งในการบริหารของเทศบาลสูงเนิน 

ในส่วนนี้  เรื่องขยะที่ทางอิสระยศได้กล่าวมา ตามเอกสารแผ่นแรกเขียนว่ารับ

ขยะวันละ  50 ตัน และในแผ่นที่ 2  จำนวน 15,000 ตัน มันไม่ใช่ระยะเวลา

เพียงวันเดียว อันนี้มันเป็นการสะสม การสะสมตัวนี้มีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น 

ขยะตัวนีไ้ม่ได้นำไปคัดแยก โครงการตัวนีต้ั้งชื่อว่าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร ก็คือการฝังกลบ คือการที่เอาขยะมาฝังกลบในพื้นที่ของตนเอง ก็จะมีการ

เพิ่มปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น  ในส่วนที่ 50 ตันต่อวัน ถ้าในเขตเทศบาลสูงเนิน มี

ประมาณ 20 ตันไม่เกิน 50 ตัน  เราต้องรู้ก่อนว่า 50 ตันตัวนี้รวมจากที่อื่นๆ ที่

เราทำ MOU ร่วมกันคือให้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ และ

ของเอกชนด้วย  ก็จะมีแต่คนมาทิ้งขยะที่เรา ที่กล่าวมา โดยเบื้องต้น  ผมได้เข้า

ไปดูในอาคารและเครื่องจักรในหลายๆส่วน ถ้าสมาชิกท่านใดเข้าไปดูในตัว

สถานที่ฝังกลบบ่อขยะของเรา  ก็จะเห็นว่า สิ่งที่วางอยู่ด้านข้าง เป็นเครื่องจักรที่

ชำรุด ก็เหลือเฉพาะตัวอาคาร แค่นั้นเองที่ยังพอใช้งานได้  นอกนั้นต้องมีการเข้า

มาซ่อมบำรุงต่างๆ อะไหล่ที่เราจะซื้อมา ผมได้ให้ทีมช่าง เข้าไปดำเนินการหาคน

มาประเมินการซ่อมแซมตัวนี้  เขาได้กล่าวว่า ถ้าจะซ่อมแซมตรงนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ใช่

น้อย  ถ้าเทียบกับระหว่างที่เราจะซือ้เครื่องจักรตัวใหม่ การที่จะซื้อเครื่องจักรตัว

ใหม่มา เพื่อจะดำเนินการคัดแยกขยะไหมเพราะว่าขยะมีปริมาณที่เยอะมาก ขยะ

เข้ามาวันละ 50 ตัน คิดกันง่ายๆถ้า 1 ปี ขยะไม่ได้มีการขนถ่ายออก มลพิษทาง

อากาศ  ทางน้ำและสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ก็จะมีแต่เสื่อมโทรมลงไป  คนรอบข้าง 

เขาก็จะคิดแต่คำว่า เขาต้องได้รับการเยียวยา ถามว่าถ้าคุณไม่เริ่มแก้ไขที่ต้นเหตุ 

ไปรอดูที่ปลายเหตุ แล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนนะครับ ในส่วนนีผ้มก็

ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้    ผมก็ได้ติดต่อไปหลายส่วน  ทั้งของ
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จังหวัดด้วย ทางกรมสิ่งแวดล้อมด้วยควบคุมมลพิษด้วย  แล้วก็มีหน่วยงานของ

มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย ที่เข้ามาดูและเข้ามาประเมินผลด้วย  เรื่องที่เขาจะ

เข้ามาดูเป็นที่ปรึกษาของเรา ผมก็ดำเนินการอยู่ ที่ผมเข้ามาเรื่องขยะตรงนี้ 

ประมาณซัก 2 เดือน ผมต้องอธิบายให้ที่ประชุมรับทราบนะครับว่า ผมก็

ดำเนินการอย่างเต็มที่  เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อน  ยังไงก็ ถ้าเรื่องนี้ตกผลึกอย่างไงแล้ว ผมก็จะเรียนเชิญให้รับฟังในที่

ประชุม ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 

ประธานสภา 

(นายธรรมอำนาจฯ)  ขออนุญาตเสริมท่านนายกเทศมนตร ีถึงความรับผิดชอบ เนือ่งจากศูนย์กำจัด 

เลขานุการนายก  ขยะอันนี้เราได้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นมา  แล้วความรับผดิชอบอยู่ที่ 

เทศบาลสูงเนิน โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเป็นผูบ้ริหาร การดำเนินการแก้ไข ทาง

ท่านนายกและทีมงาน ก็กำลังดูเงื่อนไข ว่าเราจะสามารถแก้ไขเรื่องใดได้บ้างและ

ส่วนหนึ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วคือการทำหนังสือไปขอให้ทาง ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดช่วยพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับโครงการที่เราจะจัดทำแก้ไข

ปัญหาเร่งด่วน และทำไปแล้วส่วนเงื่อนไขในสัญญา เราจะมาดูเรื่องของ MOU 

อีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไร ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ในส่วนการ

ดำเนินการในด้านต่างๆ ทางท่านสท.พีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ ได้ชี้แจงและทาง

ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปทางสื่อโทรทัศน์ไปเรียบร้อยแล้ว  เป็นการดำเนินการที่

ชัดเจน  ซึ่งผลกระทบจากสื่อก็ลดน้อยถอยลงบางเบา  ทางผู้บริหารจึงเรียนมา

เพือ่ทราบครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิท่านอสิระยศ  ภญิโญ  ครับ 

ประธานสภา 

(นายอิสระยศฯ)  ขอถามคำถาม ครั้งที่ 3 ตามเอกสารที่ว่า ได้มกีารช้ีแจงขัน้ตอนหน้าที่ 3 ข้อที่ 2  

สมาชิกสภา  แผนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อย่างมี  

ประสิทธิภาพ  โดยมี  1 จ้างที่ปรึกษา 2 คัดเลือกระบบการบริหารการจัดการ

ขยะมูลฝอย โดยแยกเป็นสถานีขนถ่ายขยะ ระบบ MBT และก็การปรับปรุงระบบ

เดิม คือการจ้างเอกชนเดินระบบกำจัดขยะ เอกสารชี้แจงนี้ ผมก็ยังไม่ทราบ ณ 

ปัจจุบัน ได้มีการตกผลึกแล้วหรือยัง  มีการสรุปแล้วหรอืยังว่าจะดำเนินการอะไร

อย่างไร  ผมจึงขออนุญาตถามคำถามครั้งที่ 3 ว่า การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรื่องโรงงานขยะ  ต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ 

ต้องทำอย่างไร  ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนไหน มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในเรื่องใด อาทิ

เช่น  ติดขัดเรื่องเอกสาร ติดขัดเรื่องบุคลากร ติดขัดเรื่องขั้นตอนของระบราชการ 

หรืองบประมาณ หรือไม่มีใครประสานงาน คือก็ ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการ
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แก้ไขปัญหาโรงงานขยะ ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ได้มีการ

มอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผดิชอบ ติดตามประสานงาน และมีการแจ้งรายงานผล 

การดำเนินงาน  ประสานงานว่าเป็นอย่างไร มีกำหนดระยะเวลาอย่างไร 1 วัน

ครั้ง  3 วันครั้ง 7 วันครั้ง  หรอื 3 เดือนครัง้ ขอทราบคำตอบครับ ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิท่านผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุข  ครับ 

ประธานสภา 

(นางวิรัตน์ฯ)  ขออนุญาตค่ะ เมือ่กี้ได้ตอบคำถามไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะ แผนการดำเนินงาน 

ผอ.สาธารณสุข  ตรงนีก้ำลังจะเริ่มจา้งที่ปรึกษา ตอนนี้เราได้ตดิต่อ มทส. เป็นที่ปรึกษา แล้ว  

มทส. ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ระยะเวลาในการ

ดำเนินการทำการศึกษา ประมาณ 4-5 เดือน กำลังจะเริ่มจ้างแต่มันก็ต้องมี

กระบวนการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องงบประมาณมาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง

ต่อเนื่องกันไป เนื่องจากว่างบประมาณตัวนี้เราไม่ได้ตั้งไว้ ก็อาจจะต้องได้ขอรับ 

การอนุมัติจากสภาในอีกรอบหนึ่ง  ในการดำเนินการ  จึงเรียนให้ท่านทราบใน

เบื้องต้น ในการจ้างที่ปรึกษาต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษาก็ต้องใช้

ระยะเวลาในการศึกษาค่ะ  หลังจากที่ปรึกษาให้ผลการศึกษาเราแล้ว เราก็จะมา

คัดเลือกระบบที่เหมาะสม จึงเรียนให้ท่านทราบว่า  ในปีงบประมาณ 2565  

ท่านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอน แต่จะยั่งยืนหรือไม่นั้น ขึ้นกับการเลือกใช้วิธี 

การจัดการขยะที่เราจะเลือกใช้ แล้วจะแก้ไขปัญหาใช้เวลากี่เดือน  กี่วัน ตรงนี้

ปัญหาขยะนะคะ มันต้องมีการแก้ไขการจัดการไปเรื่อยๆ ไม่สามารถที่จะตอบได้

ว่า 1 ปีนะ ปัญหาขยะจะต้องหมดไป ภายใน 2 ปีนะปัญหาขยะจะต้องหมดไป ใน

การดำเนินการ และระหว่างการดำเนินการก็จะมีปัญหา ขึ้นมาได้เรื่อยๆ 

เนื่องจากเครื่องจักรชำรุด ปัญหาระบบน้ำ น้ำฝนมากผิดปกติ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ทำงานไม่ได้ หรือแม้กระทั่งอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ การจะจ้างเพิ่ม 

งบประมาณของเทศบาลจะรองรับได้ไหม อันนี้เราจะต้องมีการวางแผนการ

ดำเนินการ ถ้าไม่นั้นเขาคงไม่กำหนดไว้ว่าแผนจะต้องมีระยะสั้น  ระยะปานกลาง

ระยะยาว แต่ดิฉันมั่นใจว่า ด้วยศักยภาพของคณะผู้บริหาร  ตรงนี้ สามารถที่จะ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสูงเนิน ให้มีความยั่งยืนได้ และดิฉันยัง

เชื่อมั่น  ทีนี้การติดขัดติดขัดในเรื่องอะไรบ้าง ในส่วนของการประสานงาน ทาง

ผูบ้ริหารและท่านรองนายก  ท่านเลขา ในการประสานงานกับทางจังหวัด ไม่ได้มี

ปัญหาขัดข้องประการใด  เรื่องต่างๆกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งติดขัดตรงไหนทาง

คณะผู้บริหาร ท่านก็ได้มีการประชุมชี้แจง ประชุมพูดคุยกัน เพื่อแก้ไขปัญหากัน

ว่าติดขัดตรงไหนบ้าง ซึ่งทางท่านสมาชิกไม่ได้เข้ามาตรงนี้ ก็เลยไม่รับทราบ ตรง

นีเ้ราจะคัดเลือกระบบอย่างไง ขอให้รอผลของการศกึษาก่อน ที่ปรึกษาเขาจะเป็น

คนแนะนำเราว่า ระบบที่เหมาะสมกับทางเทศบาลเรา คือระบบใดกันแน่ ที่
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เหมาะสมคุ้มค่า  สามารถดำเนินการได้อย่างตามความเป็นจริง ไม่ใช่ระบบที่ 

เลื่อนลอย  ไม่เหมาะสม  อย่างเช่นเราจะทำการแปรรูปขยะ 400- 500 ตันต่อ

วัน ถือว่าเป็นระบบที่ไม่เหมาะสมกับทางเทศบาลเราแล้ว ด้วยศักยภาพของเรา 

เราไม่สามารถบริหารจัดการได้ถึงขนาดนั้นนะค่ะ ขอให้ท่านสมาชิกอดใจรอนิด

หนึ่งขั้นตอนต่างๆ กระบวนการต่างๆ กำลังดำเนินการไป  มีติดขัดบ้างมีสะดุด

บ้างมีราบรื่นบ้าง ทางคณะผู้บริหาร ไม่ใช่ตัวเฉพาะท่านนายกท่านเดียว ท่านรอง

นายกทั้งสอง ท่านเลขาก็ช่วยกันสนับสนุนให้การดำเนินงานราบรื่น อันนี้ไม่ทราบ

ว่าคำถามได้รับคำตอบที่ชัดเจนหรือยังคะ หรือยังเหลือประเด็นไหนอีก ขอบคุณ

ค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิท่านนายอิสระยศ  ภญิโญ  ครับ 

ประธานสภา 

(นายอิสระยศฯ)  ขอบคุณครับ  สำหรับคำตอบ ผมฟังแลว้ก็ยังไม่สบายใจ  ไม่มีเครื่องชีว้ัด ไม่มี 

สมาชิกสภา เป้าหมายแห่งผลสัมฤทธิ์ กำหนดระยะเวลาไม่ได้ ทำไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะจบ

จนกว่ามันจะเสร็จ  นี่คือความเข้าใจในคำตอบ ผมก็ยังไม่สบายใจ ผมอยากให้

กำหนดขั้นตอน วางแผนกำหนดระยะเวลา  วางเป้าหมาย ให้สัมฤทธิ์ผล จะใช้

ระยะเวลา 3 เดือน 8 เดือน 3 ปี 5 ปี ผมขอให้มีกำหนดระยะเวลา และขั้นตอน

ครับ  ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

ประธานสภา   

(นายณัฐกาลฯ)  ในส่วนของที่ท่านสมาชิกอิสระยศ  ภญิโญ ได้กล่าวมานะครับ ในส่วนนี ้ถ้าจะดูใน 

นายกเทศมนตรี  เรื่องของระยะเวลา การที่เราจะให้ดูระยะเวลาเสร็จสิน้นั้น ไม่ได้ ขยะตรงนีซ้ึ่งมัน 

เป็นปัญหาทั่วโลก ในการแก้ไขปัญหา  ในส่วนนี้ก็คือทางท่านผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขกับรองนายก ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ในส่วนนี้  ยังไงก็ขอ

ระยะเวลาที่จะการแก้ไขปัญหาตรงนี้ ให้มันตกผลึกออกมาก่อน เพราะว่าในส่วน

นี้เราจะได้ให้ประชาชนผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ให้เขาได้รู้ เราพูดออกไปแบบนี้

ประชาชนเขาไม่รู้หรอกครับ เพราะว่าในส่วนนี้ให้เขาได้รู้ด้วยตัวเขาเองดีกว่า เรา

ก็ทำงานด้วยความเต็มที่แล้วกัน ทางเทศบาลเราก็เหมือนลงเรือลำเดียวกัน เรา

ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพราะเราจะต้องแก้ไขปัญหาทุกๆอย่าง  ที่ประชาชน

ได้รับความเดือดร้อน อย่างไงผมก็ขอขอบคุณสมาชิกอิสระยศ ภิญโญ ด้วย ในตัว

นี้ผมก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ อย่างเร่งด่วน ยังไง ก็ขอให้หน่วยงานที่ผมไป

ติดต่อ อนุมัติโครงการ แล้วก็ให้ดำเนินการในส่วนที่แต่ระหน่วยงานวางแผนเอาไว้

กับบ่อขยะฝังกลบตัวนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่างๆ ตามที่ท่านอิสระ

ยศ  ภญิโญ ได้ถามมา  ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิท่านอิสระยศ  ภญิโญ  ครับ 
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ประธานสภา   

(นายอิสระยศฯ)  ขอขอบพระคุณท่านณัฐกาล สุวรรณ ครับ ที่เป็นนายกเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมาชิกสภา  ที่ให้คำตอบผมได้ช่ืนใจขึ้นมา ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญินายภุชพงศ์  ทองพันภญิโญ 

ประธานสภา  ครับ  

(นายภุชพงศฯ์)  กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายภุชพงศ์  ทองพันภญิโญ  

รองนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรี ในนามคณะของผู้บริหาร ผมขอกราบขอบพระคุณท่าน 

อิสระยศ  ภิญโญ  สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้มีการกระทู้ถามฝ่ายบริหาร ทางฝ่าย

บริหารน้อมรับ คำเสนอแนะ ทุกคำถามและทุกปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 

ให้การประสานงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกราบขอบคุณ

สมาชิกทุกท่าน ได้ให้คำชี้แนะฝ่ายผู้บริหาร เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

และควบคู่ไปกับระเบียบของทางเทศบาล ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีระเบียบกฎเกณฑ์

อยู่ อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็จะได้หารือแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว ตามที่ท่าน

สมาชิกสภาทุกท่านได้วิตกและกังวล ดีแล้วครับที่เราได้มีกระทู้ที่เป็นประโยชน์แก่

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลสูงเนินได้รับทราบ เพื่อนำไปแก้ไข นำไปปรับปรุงให้ดี

ยิ่งๆขึน้ต่อไป ต้องกราบขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องที่เสนอใหม่ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญินายสิทธินันท์  ภูลายศรี 

ประธานสภา  ครับ  

(นายสิทธินันท์ฯ) -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

รองประธานสภา  กระผมนายสิทธินันท์  ภูลายศรี  รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอ

อนุญาตครับ เนื่องจากเมื่อวานก่อนผมได้เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินโรงเรียน 

ทางโรงเรียนประชารัฐสามัคคีและโรงเรียนระดมฝากให้ทางเทศบาลช่วยแก้ไข

ปัญหาของสุนัขบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนระดม ซึ่งมีจำนวนมาก 

สุนัขคุ้ยเขีย่ขยะ จงึอยากในท่านผู้อำนวยการสาธารณสุขช่วยดูแลใหห้น่อยครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญินายอิสระยศ  ภิญโญ ครับ 

ประธานสภา   

(นายอิสระยศฯ)  ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกต  เกี่ยวกับเรื่อง มีหนังสอืเวียนหรอืหนังสือสั่งการ จาก  

สมาชิกสภา  ฝ่ายของท่านปลัด เกี่ยวกับเรื่องของแฟ้ม การเสนอหนังสอื การเสนอแฟ้ม  
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เส้นทางการเดินแฟ้ม การเสนองานที่ทางปลัดเทศบาล มีมาถึงท่านนายก ถ้าจำ

ไม่ผิด ที่ผมรู้  หนังสือ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และท่านนายก ก็อาจจะ

หลงลืม หนังสือลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 แต่ท่านได้เกษียณหนังสือ สั่ง

การ  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ไม่รู้ผิดพลาดตรงไหน หนังสือฉบับ

ดังกล่าว จะมีรายชื่อของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ชื่อว่าคุณสุนันท์ เจริญสุข

สมบูรณ์ ตามหนังสือสั่งการที่ผมทราบมานั้น จะมีรายชื่อของคุณสุนันท์ เจริญสุข

สมบูรณ์ เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ท่านนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในส่วนราชการของ

สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน แทบทุกเรื่อง ผมจึงตั้งข้อสังเกตว่า คุณสุนันท์  

เจริญสุขสมบูรณ์  เป็นใครทำหน้าที่อะไร  ทำไมแฟ้มทุกกอง แฟ้มทุกแฟ้ม ต้อง

เสนอผ่านท่าน บางครั้งหนังสือบางฉบับเป็นความลับของทางราชการ พอผมได้

สอบถาม  คุณสุนันท์ เจริญสุขสมบูรณ์ เป็นเพียงพนักงานจ้างภารกิจ ผมจงึบอก

ว่า การเกษียนหนังสือ การมีหนังสือเวียน เพื่อเสนอผ่านบุคคล คนนี้ มันจะทำให้

เกิดความเสียหาย ต่อส่วนราชการหรือไม่อย่างไร ผมไม่สบายใจในการบริหาร

จัดการ มันจะเดือดร้อนถึงท่านนายกณัฐกาล สุวรรณ ของผมด้วย เพราะเหตุใด

พนักงานจ้าง มีความรู้ความสามารถ อะไรยังไง  หนังสือเอกสาร  หนังสือเวียน

ทุกฉบับ ตอ้งผ่านท่าน ผมคิดว่าในส่วนนี้ข้าราชการในเทศบาลก็ไม่สบายใจ มันจะ

ทำให้เกิดความเสียหายต่อท่านนายก ในประเด็นนี้ท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้

ครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิท่านนายกเทศมนตร ี 

ประธานสภา  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  ในประเด็นนี้ผมขอให้ท่านปลัดเป็นคนตอบ ครับ 

นายกเทศมนตรี 

(ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ฯ) กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เป็นเรื่องของ

ปลัดเทศบาล  การบริหารจัดการของคณะผูบ้ริหาร ขอบคุณครับที่ท่านอิสระยศ ภญิโญ ให้ 

ความสำคัญตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกจากผมเองครับ ปัญหาที่ถาม

เพราะว่า หนังสือบางกองจะช้า ตกค้าง ผู้บริหารได้เรียกผมมาคุยว่าจะมีวิธีการ

เดินหนังสืออย่างไร เพื่อไม่ ให้หนังสือช้า ที่หนังสือช้ามันเป็นขั้นตอนการ

ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด มีขั้นตอนการมอบหมาย

ตามลำดับสายการบังคับบัญชา คนที่ท่านอิสระยศ ภิญโญ  กล่าวถึงก็คือ เป็น

จ้างเหมาบริการครับ ไม่ใช้พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นบุคคลที่ทางผู้บริหารคิด

ว่าจะมาช่วยใหก้ารทำงานราบรื่น เลยจา้งเหมาบริการเข้ามา แต่ในบันทึกใช้ว่าชื่อ

คนที่ท่านกล่าวถึง แต่เอกสารไม่มีชื่อท่านนะครับ บุคคลท่านนี้ไม่มีชื่อในการเซ็น

เอกสารใดๆทั้งนั้น  เพียงแต่ว่าอาจนะกลัน่กรองการจัดแฟ้มให้กับท่านนายก เพื่อ
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ในการลงนาม ในทางปฏิบัติผู้บริหารอาจจะมอบหมายให้ประสานงานกับท่าน

นายกกับท่านรองนายก ครับ 

 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิท่านอิสระยศ  ภญิโญ  

ประธานสภา  ครับ 

(นายอิสระยศฯ)  ขออนุญาตครับ บุคคลนี้ไม่มีช่ือ ผมเข้าใจครับในการเกษียณหนังสือ แต่บุคคลนี ้

สมาชิกสภา  สามารถรู้หนังสอืทุกฉบับ งานทุกแฟ้ม และอีกอย่างคอื ผมว่ามันเคยมีประเพณี 

ปฏิบัติแบบนี้มาหรอืไม่อย่างไร 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิท่านเลขานุการนายก  

ประธานสภา  ครับ 

(นายธรรมอำนาจฯ) เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน กรณอีย่างนี ้

เลขานุการนายก เทียบได้กับกรณีของหนา้หอ้งท่านผู้ว่าราชการ หนา้หอ้งท่านนายอำเภอ เป็นการ 

มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งช่วยกลั่นกรองงาน โดยที่เจ้าตัว ตรวจคำถูก

คำผิด หรือดูเรื่องเร่งด่วน  ถ้านำแฟ้มไปเสนอที่โต๊ะ นายกมาช้า เซ็นไม่ทัน อาจ

เกิดความเสียหายได้  ทางเจ้าหน้าที่คนนี้จะคอยกลั่นกรองดู เพื่อคอยแจ้งค่อย

ประสานท่านนายก ว่ามีเรื่องเร่งด่วนต้องลงนาม บุคคลนี้จะรายงานท่านนายก 

อันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกส่วนราชการ ส่วนกรณีมีความลับรั่วไหลหรือเกิดความ

เสียหายแก่หน่วยงานราชการ  ถ้าข้อเท็จจริงเกิดจากบุคคลผู้นี้ทำให้เกิดความ

เสียหาย อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหาร ที่จะต้องดำเนินการต่อไป จึงนำเรียนให้

ทราบครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิท่านอิสระยศ  ภญิโญ 

ประธานสภา  ครับ 

(อิสระยศฯ)  สุดท้าย ก็ไม่พ้นความรับผดิชอบของท่านนายกใช่ไหมครับ ถูกต้องไม่ครับ 

สมาชิกสภา 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิท่านนายกเทศมนตรี 

ประธานสภา  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ) เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมจะต้องมภีารกิจ 

นายกเทศมนตร ี หน้าที่ออกไปดูหน้างานด้วย กลับเข้ามาเอกสารแต่ละอย่าง จะต้องมีคนดู

เอกสารต่างๆกลั่นกรองจัดเรียงเอกสาร ผมได้มอบให้เจ้าหน้าที่ ที่เป็นพนักงาน

จ้างเหมาก็คือคุณสุนันท์ เจริญสุขสมบูรณ์  มาดูเรื่องเอกสาร เป็นคนดูเรื่อง

เอกสารเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่  ครับ และอีกเรื่องคืองบประมาณ

2564 ที่ผ่านมา ทั้งที่ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ ในส่วนที่ เรา

ดำเนินการแล้วเสร็จ คือการหาสถานที่ SQ เป็นที่พักให้กับคนที่มาจากต่างพื้นที่ 

เพื่อเป็นการคัดกรองโดยเบื้องต้น ทางฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา กองช่าง กอง
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สาธารณสุข ได้เข้าไปดำเนินการจัดหาสถานที่ โดยใช้ศูนย์วิจัยมหิดล และการ

จัดหาสถานที่พักคอย CI ในส่วนนี้เราได้ดำเนินการกับ อบต.สูงเนิน โดยการ

พัฒนาหอประชุมศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแหลมทอง เพื่อที่จะเป็นสถานที่

พักคอยผู้ติดเชื้อ ครับ และทางกองสาธารณสุขได้มีการตรวจคัดกรอง ATK ทั้ง

ตลาดเช้า ทั้งตลาดเย็น และประชาชนผู้ที่มาซื้อสินค้าในตลาด และก็เรื่อง

ปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ และการปรับปรุงตัวอาคารทั้งตลาดเช้าและตลาด

เย็น  และได้การแจกแมสให้กับประชาชนในชุมชน และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ครับ และในส่วนที่ เรากำลังดำเนินการ

ในตอนนี้คือ การวางท่อระบายน้ำในซอยหอทองล้วน เพื่อจัดการปัญหาน้ำท่วม 

ครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ หากไม่มผีมขอปิดการประชุมสภา 

ประธานสภา  

เลิกประชุมเวลา  10.30 น.  

      (ลงช่ือ)       นรศิา  จันทร์รองศรี     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

สมัยสามัญ   สมัยที่   4   เมื่อวันที่    29  พฤศจกิายน  2564 

   (ลงช่ือ)        พรชัย   ปฐมรัตน์      ประธานกรรมการ 

                            (นายพรชัย   ปฐมรัตน์) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      (ลงช่ือ)       ฉัตรา  พจนานุวัตร      กรรมการ 

                    (นายฉัตรา  พจนานุวัตร) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

(ลงช่ือ)        อนุสัก  สายพวรรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 

                                (นายอนุสัก  สายพวรรณ์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแลว้ 

(ลงช่ือ)         พิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ    

                        (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
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