
 ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕60 
วันจันทร์ที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕60   เวลา  ๐๙.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลตลาด 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   ๑. 

๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

นายสนอง     ไขโพธิ์ 
ร.ต. พิณ      เงินโพธิ ์
นายเพ็ชร     แชจอหอ 
นายชื่น        ทือเกาะ 
นางติ๋ม        กองโคกสูง 
นายธีรพงษ์   สูงกลาง 
นายธูป        รอดจอหอ 
นายธนกฤต   เชี่ยวจอหอ 
น.ส.น ้าอ้อย   แสงเงิน 
นายชาญ      พวงโพธิ ์
น.ส.ฐิติมา     ขอนโพธิ์ 
นายมนัส      ดอกบุญนาค 

ประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
รองประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 

สนอง     ไขโพธิ์ 
 พิณ      เงินโพธิ์ 
เพ็ชร     แชจอหอ 
ชื่น        ทือเกาะ 
ติ๋ม        กองโคกสูง 
ธีรพงษ์   สูงกลาง 
ธูป        รอดจอหอ 
ธนกฤต   เชี่ยวจอหอ 
น ้าอ้อย   แสงเงิน 
ชาญ      พวงโพธิ ์
ฐิติมา     ขอนโพธิ์ 
มนัส      ดอกบุญนาค 

    ผู้ขาดประชุม        - คน     ผู้ลาประชุม          - คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

นายดวน       ฤทธิ์จอหอ 
นายประสิทธิ์  ถางโพธิ์ 
นายสวง        ชวนโพธิ์ 
นายวิทยา      เชี่ยวจอหอ 
นายสุเทพ      เปรียบจัตุรัส 
นางเกษร       ประจันดุม 
นายประกอบ ปานสันเทียะ 
นางพัชรี        สงสันเทียะ 
นายกิตติศักดิ์  บุญถือ 
นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
นายอาคม       เชื อบัณฑิต 
นายวินัย         บาตรโพธิ์ 
นายวินัย         ชวนโพธิ์ 
นายจ้าลอง      ถิ่นศรีทอง 
นางเลื่อน       จั่วสันเทียะ 
นางถม          ดังใหม ่
นางวารี         อ่อนตา  
นายนารากร   หวังบุญกลาง 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลตลาด 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลตลาด 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลตลาด 
เลขานุการนากเทศมนตรีต้าบลตลาด 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาลต้าบลตลาด 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานสาธารณสุข  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 
ประธานชุมชนโพธิ์แสนสุข 
ประธานชุมชนอยู่ดีมีสุข 
ประธานชุมชนสุขสบาย 
ผู้ช่วยใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ  

ดวน        ฤทธิ์จอหอ 
ประสิทธิ์   ถางโพธิ์ 
สวง         ชวนโพธิ ์
วิทยา       เชี่ยวจอหอ 
สุเทพ       เปรียบจัตุรัส 
เกษร       ประจันดุม 
ประกอบ   ปานสันเทียะ 
พัชรี         สงสันเทียะ 
กิตติศักดิ์   บุญถือ 
ศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
อาคม       เชื อบัณฑิต 
วินัย         บาตรโพธิ์ 
วินัย         ชวนโพธิ์ 
จ้าลอง     ถิ่นศรีทอง 
เลื่อน       จั่วสันเทียะ 
ถม          ดังใหม ่
วารี         อ่อนตา 
นารากร    หวังบุญกลาง 
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 - เมื่อถึงเวลาก้าหนดการประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสมาชิกสภาฯ 
เข้าประชุมครบ ๑๒ คน ได้กล่าวเชิญนายสนอง ไขโพธิ์ ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  - 09.00 น. 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- วันนี เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวาระการ
ประชุมต่าง ๆ หลายเรื่องด้วยกัน  ซึ่งเอกสารประกอบการประชุมทางเลขาสภาฯ  
ได้จัดส่งให้กับทุกท่านได้ศึกษาตรวจดูรายละเอียด ต่าง ๆ ก่อนแล้ว 3 วัน ทุกท่าน
คงได้อ่านกันมาโดยละเอียดแล้ว  ซึ่งวันนี มีเรื่องที่จะน้าหารือในที่ประชุมหลายเรื่อง  
ตามญัตติต่าง ๆที่ทางนายกเทศมนตรีได้เสนอมา ซึ่งเราจะได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. ด้วยงานกิจการสภาฯ  ได้รับแจ้งจากอ้าเภอเมืองนครราชสีมา ว่า ตามที่สภา
เทศบาลต้าบลตลาด  ได้มีมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี 2560 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต้าบลตลาด จ้านวน 4 เรื่อง และได้รายงานเสนออ้าเภอเมืองนครราชสีมา เพ่ือ
พิจารณารายละเอียดทราบแล้ว นั น   
นายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา  ได้พิจารณาแล้ว แจ้งว่า สภาเทศบาลต้าบลตลาด  
พิจารณาร่างเทศบัญญัติทั ง 4 เรื่อง ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 45 กล่าวคือ รายงานการประชุมของสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
สมัยสามัญที่ 1 ประจ้าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ไม่ปรากฏการ
ด้าเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ในสามวาระตามที่ระเบียบ
กฎหมายก้าหนด  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จึงได้ส่งคืนร่างเทศบัญญัติทั ง 4 เรื่อง  
ให้สภาเทศบาลต้าบลตลาด พิจารณาด้าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย   
ที่เก่ียวข้อง ต่อไป  เรื่องนี เราจะได้พิจารณาร่วมกันในระเบียบวาระที่ 3 ในญัตติที่ 1 
ต่อไป  
2. แนะน้าทีมคณะผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั งใหม่ คือ นายสุเทพ เปรียบจัตุรัส  
ต้าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลตลาด ขอเชิญ ท่านได้กล่าว แนะน้าตนเองครับ 

นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

- กระผม นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  เข้ามารับต้าแหน่งใหม่ เพื่อร่วมท้างาน ร่วมรับใช้
ประชาชน ยินดีที่ได้ท้างานกับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ   

 

 

ล้าดับที่ ชื่อ -  สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
19. 
20. 
21.  
22. 
23. 
24. 

นายพงษ์ศักดิ์   กูลพิมาย 
นางปราณี       เลาะสูงเนิน 
นายชัชวาลย์      เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 
นายสมาน       จงจอหอ 
นางสาวจันทิมา  แสงอรุณ 
นางสาวอนัญญา  เขียนโพธิ์ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านบุฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
กรรมการชุมชนกระฉอดสามัคคี 
นักบริหารการศึกษา 

พงษ์ศักดิ์      กูลพิมาย 
ปราณี         เลาะสูงเนิน 
นายชัชวาลย์  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 
สมาน          จงจอหอ 
จันทิมา         แสงอรุณ 
อนัญญา       เขียนโพธิ์           
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
2560  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 )  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุม ครั งที่ผ่านมา (สมัยสามัญที่ 
2/2560)  ครั งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ว่ามีข้อบกพร่องหรือความ
ตอนใด บรรทัดใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ้านวน 11 เสียง รับรองรายงานการประชุม
สภาสมัยสามัญท่ี 1/2560 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 
นายสนอง  ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ญัตติที่ 1  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด 
ตามที่กระผมได้แจ้งให้ทราบเรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต้าบลตลาด ทั ง 4  
เรื่อง  ไปแล้วเบื องต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ความว่า “ญัตติ
ร่างข้อ บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะ
อนุมัต ิ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ้านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ”  
ดังนั นกระผม จึงขอหารือสมาชิกสภาทุกท่านว่าเราจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ทั งสี่ 
สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นายธีรพงษ์  สูงกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

- กระผมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวได้เคยพิจารณากันมาแล้วในคราวประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 
1/2560  ดังนั น ขอเสนอให้มีการพิจารณา สามวาระรวดเดียวครับ และเสนอให้การ
พิจารณาในวาระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ครับ 

นายสนอง  ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ้านวน 11 เสียง เห็นชอบให้มีการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ทั ง 4 เรื่อง สามวาระรวดเดียวและเห็นชอบให้การ
พิจารณาในวาระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยมี
ประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

นายสนอง  ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ 
 

- 
 
 
 
- 

3.1  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จ้านวน 3 เรื่อง   
3.1.1 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จ้าหน่ายอาหารและ
สถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2560   
วาระท่ี 1 รับหลักการ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้เสนอหลักการและเหตุผล ของ
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวขอเชิญครับ  
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นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทสมนตรีฯ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

หลักการ  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
เหตุผล  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั งองค์การบริหารส่วนต้าบลตลาด
เป็นเทศบาลต้าบลตลาด ตั งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 โดยประกาศดังกล่าวก้าหนด 
ให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้
บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั นขึ นใหม่  
ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ดังนั น  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก้ากับดูแลสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเทศบาลต้าบลตลาด 
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท้าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัตินี  
จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติต้าบลตลาด ว่าด้วยสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาด และนายอ้าเภอเมือง
นครราชสีมา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล้าดับต่อไป 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่  หากไม่มกีระผมขอมติที่ประชุมในขั นรับ
หลักการครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 11 เสยีง รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ต้าบลตลาด ว่าด้วยสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 

  วาระที ่2  การพิจารณา 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญผู้รับผิดชอบได้ชี แจงและเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ   
เทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วยสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560  
ซึ่งฝ่ายเลขาสภาฯ ได้จัดส่งให้กับทุกท่านก่อนล่วงหน้าแล้วสามวัน คงได้ศึกษากันมา
บ้างแล้ว 

นายอาคม  เชื อบัณฑิต  
นักบริหารงานสาธารณสุข 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ได้ก้าหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ข้อ คือ 
เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือ
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมทั งกิจกรรม การกระท้าทุกอย่าง และกิจการ
ประเภทต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั งแต่
ระดับชาวบ้าน  ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อันได้แก่ หาบเร่ 
แผงลอย สถานที่จ้าหน่ายอาหาร  สถานที่สะสม ตลาด กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภทต่าง อีก 130 ประการ รวมทั งการควบคุมเลี ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ 
พระราชบัญญัตินี เป็นการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นมากที่สุด คือ ให้อ้านาจราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ้านาจในการออก “ข้อก้าหนดของท้องถิ่น” ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขต
ท้องถิ่นนั นได้และให้อ้านาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการ
ออกค้าสั่งให้แก้ไขปรับปรุงการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต รวมทั งการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั งนี โดยถือว่าราชการส่วนท้องถิ่น เป็น
องค์กรปกครองที่มาจากการเลือกตั งของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งน่าจะปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เป็นประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด 
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 - 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั งองค์การบริหารส่วนต้าบลตลาด เป็นเทศบาล
ต้าบลตลาด ตั งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556 โดยประกาศดังกล่าวก้าหนดให้บรรดาข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต้าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั นขึ นใหม่และตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่
6)  พ.ศ. 2552 วรรค 3 ความว่า “บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลที่ได้ใช้บังคับ
เรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับอยู่ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั นขึ นมาใหม่  
ดังนั น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก้ากับดูแลสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่  สะสม
อาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเทศบาลต้าบลตลาด ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท้าได้โดยการตราเป็นบัญญัติจึงตราเป็น
เทศบัญญัติ ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ทั ง 3 ฉบับ เพ่ือเสนอให้สภาเทศบาล
ต้าบลตลาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  ได้จัดส่ง
ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาศึกษาก่อนหน้านี แล้ว ดังนั น ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูตาม
เอกสาร และร่างเทศบัญญัติ ทั ง 3 ฉบับ ได้ผ่านการประชาคมระดับต้าบล ซึ่งทางเทศบาล
ต้าบลตลาด ได้จัดขึ น ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูทีละเรื่อง หากท่านสงสัยหรือมีความเห็นว่าควรเพ่ิมหรือลดข้อความ
เรื่องใด ตอนใด ก็ขอให้สอบถามและเสนอแนะได้ครับ  
เรื่องสถานที่ในการจ้าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  ความหมายของสถานที่ในการ
จ้าหน่ายอาหาร หมายถึง สถานที่ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหาร ปรุงอาหารเบ็ดเสร็จโดยผู้บรโิภค
สามารถซื อไปบริโภคได้ทันที 
สถานที่สะสมอาหาร คือสถานที่ที่จัดไว้ขายอาหารที่ผู้บริโภคซื อแล้ว  แต่ไม่สามารถบริโภคได้
ทันที และเนื อหาภายในเป็นเรื่องความหมายและข้อปฏิบัติที่ผู้ขออนุญาตเปิดจ้าหน่ายอาหาร
และสะสมอาหาร  รวมถึงการขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว ต้องขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น คือนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้มีอ้านาจรวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการประกอบ
กิจการ  เอกสารในการด้าเนินการขออนุญาต บัตรประจ้าตัวประชาชน/ บัตรประจ้าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือส้าเนาใบอนุญาต หนังสือมอบอ้านาจให้ด้าเนินการ
แทน ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี เมื่อครบ 1 ปี ต้องมาต่อใบอนุญาตหากจะด้าเนินกิจการต่อ 
เรื่องสุดท้ายเป็นอัตราค่าธรรมในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามร่างเทศบัญญัติฯ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือ สถานที่จ้าหน่าย
อาหาร และสะสมอาหาร คือ พื นที่ด้าเนินการ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และไม่ใช่การขายของ
ในตลาด เรียกว่าหนังสือรับรองการแจ้ง ส่วนค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตสถานที่
เหล่านี  แบ่งเป็น 2 ภาค  คือ 
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- 
 
 
- 

- พื นที่ไม่เกิน 10 ตรม. อัตราค่าธรรมเนียม  50 บาทต่อ ปี 
- พื นที่เกิน 10 ตรม.  แต่ไม่ถึง 50 ตรม. อัตราค่าธรรมเนียม  100บาท ต่อ ปี 
- พื นที่เกิน 50 ตรม.  แต่ไม่ถึง 100 ตรม. อัตราค่าธรรมเนียม  200บาท ต่อ ปี 
- พื นที่เกิน 100 ตรม.  แต่ไม่ถึง 200 ตรม. อัตราค่าธรรมเนียม  300บาท ต่อ ปี 
สถานที่ที่มีพื นที่เกิน 200 ตรม.ขึ นไป เรียกว่าการออกใบอนุญาต แบ่งเป็น 2 ข้อ  
- พื นที่ประกอบการ 200 ตรม. แต่ไม่เกิน 800 ตรม. อัตราค่าธรรมเนียม 400 บาท/ปี   
- พื นที่ประกอบการ เกิน 800 ตรม. อัตราค่าธรรมเนียม 500 บาท/ปี   
ส่วนสุดท้ายของร่างเทศบัญญัติฉบับนี คือแบบฟอร์มต่างในการขออนุญาตตามร่างเทศ
บัญญัตินี      

 
นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
- 

วาระที ่3  การลงมติ  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม หรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 11 เสียง เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต้าบลตลาด เรื่อง สถานที่จ้าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2560 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จ้าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 และมอบหมายให้กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ด้าเนินการเพ่ือเสนอต่อนายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา พิจารณาลงนาม
เพ่ือให้ความเห็นชอบและนายกเทศมนตรีฯ  ประกาศใช้ต่อไป  

นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 3.1.2 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอหลักการและเหตุผลครับ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

หลักการ  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกโดยอาศัย
อ้านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
เหตุผล 
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั งองค์การบริหารส่วนต้าบลตลาดเป็นเทศบาล
ต้าบลตลาด ตั งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556  โดยประกาศดังกล่าวก้าหนดให้บรรดา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้
ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั นขึ นใหม่ตามมาตรา 
42 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
ดังนั น เพ่ือประโยชน์ในการก้ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต้าบลตลาด มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง  
กับสภาวการณ์ ในปัจจุบันในการนี  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาดว่าด้วย 
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2560 ต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาดและ
นายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล้าดับต่อไป 

นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม หรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
ขั นรับหลักการครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 11 เสียง เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
ต้าบลตลาด เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 
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นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
- 

วาระ 2  การพิจารณา 
เมื่อทุกท่านได้รับหลักการแล้ว ล้าดับต่อไปขอเชิญกองสาธารณสุขฯ  ผู้รับผิดชอบได้
ชี แจง รายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวครับ  

นายอาคม  เชื อบัณฑิต 
นักบริหารงานสาธารณสุข 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน ได้ตรวจดูตามไปทีละหน้า ซึ่งมีหลักการ ต่าง ๆ ดังนี   
บทแรก เป็นเรื่องของความหมาย ค้านิยาม ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ นายกเทศมนตรี
ต้าบลตลาด โดยรวมเราได้อ้างอิงมาจาก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
ข้อ 5 ก้าหนดว่า  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมในเขตเทศบาลต้าบลตลาด โดยพิจารณาตามขอบเขตความหมายของกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข  ส้าหรับการประกอบการ
กิจการแนบท้ายเทศบัญญัตินี    
ข้อ 5.1  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี ยงสัตว์  
ข้อ 5.2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
ข้อ 5.3 กิจการที่เกี่ยวกับ อาหาร เครื่องดื่ม น ้าดื่ม  
ข้อ 5.4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ช้าระล้าง 
ข้อ 5.5 กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 
ข้อ 5.6 กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
ข้อ 5.7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องหรือเครื่องกล 
ข้อ 5.8 กิจการเกี่ยวกับไม้ 
ข้อ 5.9 กิจการเกี่ยวกับการบริการ 
ข้อ 5.10 กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
ข้อ 5.11 กิจการเก่ียวกับหิน ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
ข้อ 5.12 กิจการเก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
ข้อ 5.13 กิจการอ่ืน ๆ   
หมวดที่ 1  จะพูดถึง สถานที่ตั ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
หมวดที่ 2 การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หมวดที่ 3 การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการ   
             ของสถานประกอบกิจการ 
หมวด  4  ใบอนุญาต 
ซึ่งใบอนุญาตตามร่างเทศบัญญัตินี มีอายุ 1 ปี  นับที่วันที่ยื่นขออนุญาต และต้อง
เตรียมเอกสาร หลักฐาน ส่วนตัว ต่าง ๆ เพื่อประกอบการขออนุญาต เช่นเดียวกับ
การขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จ้าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และเสีย
ค่าธรรมเนียม   ตามอัตราท้ายร่างเทศบัญญัตินี  
ในการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเราได้ก้าหนดโดยอ้างอิงจากอัตราเดิมเมื่อครั งเป็น 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลตลาด ตัวเดิมไม่ได้มีการเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม
แต่อย่างใด และเป็นการก้าหนดในอัตราที่ต่้าสุด ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ช่วยกัน
พิจารณา  เริ่มจากค่าธรรมในการเลี ยงสัตว์  นะครับ 
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาครับ  

นายธูป  รอดจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมขอสอบถามใน ข้อ 2.6 การต้ม การเผาเปลือกหอย เปลือกปู การเร่ขาย และ
การขายอาหาร จะเก็บค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ 

นายอาคม เชื อบัณฑิต 
นักบริหารงานสาธารสุข 

- เป็นการขายในร้าน หรือมีที่ตั ง จะเป็นการขายอาหาร และการเร่ขายจะเป็นอีกกรณีหนึ่ง 
และถ้าออกเทศบัญญัติอีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นกิจการอีกอย่างไปเลย  คือในเทศบัญญัติ
ฉบับนี จะยกเว้นพวกหาบเร่ ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้จนกว่าจะมีการออกเทศ
บัญญัติตัวใหม่ คือการจ้าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ จึงจะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ 

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภา ฯเขต 2 

- กระผมขอสอบถามเรื่องโรงปลาร้า  ผมคิดว่ากิจการนี น่าสร้างมลพิษภายในพื นที่ต้าบลตลาด 
ทั งทางน ้า ทางบก ทางอากาศ จากสิ่งปฏิกูลทั งหลายแต่ได้ก้าหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เพียง 300 บาท/ปี  ผมคิดว่ามันถูกเกินไปเฉลี่ยแล้ว วันละ 1บาท/วัน  ผมอยากให้
คิดใหม่เพ่ือเป็นการจ้ากัดไม่ให้บุคคลภายนอกมาตั งกิจการดังกล่าวในพื นที่ 

นายอาคม เชื อบัณฑิต 
นักบริหารงานสาธารสุข 

- ในส่วนของกิจการโรงปลาร้าในต้าบลตลาดเป็นกิจการที่ไม่ใหญ่มาก การที่เราจะก้าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมนั น เริ่มตั งแต่ความเห็นของคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติฯ 
ผ่านการประชาคมระดับต้าบล ต่อด้วยความเห็นของสภาเทศบาลต้าบลตลาด และ
จะต้องน้าเสนอร่างเทศบัญญัติ  ทั ง 3 ฉบับนี  เพ่ือเสนอให้นายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา 
เพ่ือพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบและนายกเทศมนตรีประกาศใช้ในพื นที่ต้าบลตลาด 
ต่อไป หากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเห็นว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวน้อยเกินไปจะก้าหนด
ใหม่ได้แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กฎกระทรวงก้าหนด 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวน้อยเกินไป ขอให้ท่าน
ได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมที่เห็นสมควร เชิญเสนอได้เลยครับ 

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภา ฯเขต 2 

- ผมเห็นสมควรเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมกรณีใบอนุญาตโรงปลาร้า จาก อัตรา 300.- บาท/ปี 
เพ่ิมเป็นอัตรา  1,000.-บาท/ปี  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- ขอสอบถามคุณอาคมฯ ตามกฎหมายที่กฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ที่
เท่าไหร่  

นายอาคม เชื อบัณฑิต 
นักบริหารงานสาธารสุข 

- ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
ได้ก้าหนดอัตราค่าธรรมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไว้  ไมเ่กิน  1,000.-บาท 
แต่เทศบาลอ่ืน ๆ  เขาอาจก้าหนดในอัตราที่สูงกว่านี   เดิมโรงปลาร้าเขาขออนุญาต 
ไว้ในอัตรา 300.-บาท/ปี แต่หากเทศบาลปรับราคาขึ นไปอีกจะเกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้  และกิจการของเขาไม่ใช่ลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม 

นางเกษร  ประจันดุม 
ปลัดเทศบาลฯ 

- กรณีโรงปลาร้า เขาไม่ได้จ่ายเพียงค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต  แต่จะมีจ่ายค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งจะต้องจ่ายตามอัตราขนาดของพื นที่ด้าเนินกิจการและ
การที่เทศบาลฯ  จะออกกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ต้องไม่กระทบกับการประกอบ
อาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื นที่ และผู้ประกอบกิจการบางรายไม่ได้จ่ายแค่
ค่าธรรมเนียมอาจต้องจ่ายภาษีสรรพสามิต  ภาษีสรรพากร  เพิ่มมาอีก  

นายประสิทธิ์  ถางโพธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- ตามท่ีท่านปลัดได้ชี แจง ที่บ้านผมก็เป็นแบบนั นคือ ต้องจ่ายค่าใบอนุญาต ค่าภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีสรรพสามิต และสรรพากรอีก และหากเราก้าหนดราคา
อัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ น แล้วปัญหาจะเกิดกับ เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี  ผู้ประกอบ
กิจการบางรายพอเจ้าหน้าที่ไปเก็บภาษี ก็ถามว่าฉันขายในบ้านฉันท้าไมฉันต้องเสีย
ภาษีอยากเก็บบอกให้นายกฯ  มาเก็บเองเลย 
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นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   

- การขออนุญาตประกอบกิจการของโรงปลาร้าไม่ได้ก้าหนดว่าเป็นแบบโรงงานอุตสาหกรรม
หรือแบบครัวเรือน ผมเข้าใจว่าเขาขออนุญาตประกอบกิจการในรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
เพราะว่าถ้าในครัวเรือนมันจะมีกรณีย่อยไปอีกว่าเป็นการผลิตในครัวเรือน แต่ในแบบโรงงาน
เราไม่รู้ว่าก้าลังผลิตของเขาขนาดไหน  ถ้าเราเก็บค่าใบอนุญาตเขาเพียง 300 .-บาท/ปี เขา
ขยายโรงงานและสร้างมลพิษเยอะขึ นเราก็ไปก้าหนดไม่ได้ในเรื่องภาษีต่าง  ๆ แล้วแต่ละกิจการ 
ต้องเสียอยู่แล้ว ผมก้าลังชี กรณีการก่อมลพิษในพื นที่ต้าบลตลาด 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ในความหมายของค้าว่าค่าธรรมเนียม 300.-บาท/ปี หมายถึง ค่าออกใบอนุญาตเพียง
อย่างเดียวหรือไม่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บต่างหากใช่หรือไม่ ถ้าผู้ประกอบการมี
พื นที่ด้าเนินกิจการกว้างมาก  เทศบาลก็เก็บค่าธรรมเนียมตามขนาดพื นที่ใช่หรือไม่ 

นายอาคม เชื อบัณฑิต 
นักบริหารงานสาธารสุข 

- ใช่ครับ แยกกันระหว่างภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กับค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ  

- เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงปลาร้านั น กระผมเห็นว่าเราเก็บในอัตรา 
300.-บาท /ปี  นั น  มันน้อยเกินไป น่าจะขยับเพิ่มขึ นมาท่ี อัตรา 500.-บาท/ปี  เมื่อ
เปรียบเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวก็เก็บค่าธรรมเนียมแพงกว่า  กระผมเห็นควรให้   เพ่ิมที่
อัตรา 500.-บาท/ปี ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาด้วยครับ 

นายชาญ  พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมขอเสนออัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กรณีโรงปลาร้าในอัตรา 500.-บาท/ปี  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านเห็นว่าควรก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงปลาร้า  
ในอัตรา 500.-บาท/ปี ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีโรงปลาร้า ในอัตรา 500.-บาท/ปี  จ้านวน 5 เสียง  ได้แก่  
1.ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์              สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
2. นายชาญ  พวงโพธิ์           สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
3. น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน        สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
4. น.ส.ฐิติมา  ขอนโพธิ์         สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
5. นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ   สมาชิกสภาฯ   เขต 2 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นว่าควรก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงปลาร้า  
ในอัตรา 300.-บาท/ปี เหมือนเดิม  ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีโรงปลาร้า ในอัตรา 300.-บาท/ปี จ้านวน 6 เสียง ได้แก่  
1. นายชื่น  ทือเกาะ              สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
2. นายเพ็ชร  แชจอหอ          สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
3. นางติ๋ม  กองโคกสูง           สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
4. นายธีรพงษ์ สูงกลาง          สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
5. นายธูป  รอดจอหอ           สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
6. นายมนัส  ดอกบุญมาก       สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีโรงปลาร้า ในอัตรา 300.-บาท/ปี จ้านวน 6 เสียง ได้แก่  
1. นายชื่น  ทือเกาะ              สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
2. นายเพ็ชร  แชจอหอ          สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
3. นางติ๋ม  กองโคกสูง           สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
4. นายธีรพงษ์ สูงกลาง          สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
5. นายธูป  รอดจอหอ           สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
6. นายมนัส  ดอกบุญมาก      สมาชิกสภาฯ  เขต 2 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
- 

วาระท่ี 3 การลงมติ   
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 11 เสียง เห็นชอบให้เทศบาลต้าบลตลาด  
 ตราเทศบัญญัตเิทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2560 และให้กองสาธารณสุขฯ ได้น้าเสนอต่อนายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา เพ่ือพิจารณา  
ลงนามและนายกเทศมนตรีต้าบลตลาด ประกาศใช้ต่อไป  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
- 

3.1.3 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. 2560   
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอหลักการและเหตุผลครับ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

หลักการ  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ออกโดยอาศัย
อ้านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
เหตุผล  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั งองค์การบริหารส่วนต้าบลตลาดเป็น
เทศบาลต้าบลตลาด  ตั งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556  โดยประกาศดังกล่าวก้าหนดให้
บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้
ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั นขึ นใหม่ตามมาตรา 
42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ดังนั น  เพ่ือประโยชน์ในการก้ากับดูแลและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในเขต
เทศบาลต้าบลตลาด ให้เป็นไปตามหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อม ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ในการนี  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ
ต้าบลตลาด เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2560 ต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาด  
และนายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล้าดับต่อไป 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ขั นรับ
หลักการ ครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  จ้านวน 11 เสียง  เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ต้าบลตลาด ว่าด้วย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 

 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
- 

วาระท่ี 2 การพิจารณา 
เมื่อสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้รับหลักการแล้ว ล้าดับต่อไปขอเชิญกองสาธารณสุขฯ  
ผู้รับผิดชอบได้ชี แจง รายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวครับ 
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นายอาคม เชื อบัณฑิต 
นักบริหารงานสาธารสุข 

- ร่างเทศบัญญัติฉบับนี เป็นลักษณะของการควบคุมเจ้าของอาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน ้ายุงลาย ในข้อ 4 จะพูดถึงค้านิยาม/ ความหมาย เนื อหาคือจะเน้นการ
ควบคุม ผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยในเคหะสถาน ให้มีการควบคุมลูกน ้ายุงลายและมี
การก้าหนดโทษปรับไว้อยู่ที่ 1,000.-บาท  หากผู้นั นไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดของเทศ
บัญญัตินี  ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณามาแล้วเมื่อคราวประชุมสมัย
สามัญที่ 1 หรือหากสมาชิกสภาฯ ท่านสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเก่ียวกับร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี หรือไม่ 
หากไม่มีท่านใดซักถามกระผม สรุปว่าทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันอย่างดีแล้วเห็นชอบ 
ให้ผ่านร่างเทศบัญญัติเทศบาล ต้าบลตลาด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.  
2560 นะครับ  

 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
- 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
เมื่อทุกท่านเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว และไม่มีผู้ใดซักถาม และ
ขอแปรญัตติ  กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  จ้านวน 11 เสียง  เห็นชอบให้เทศบาลต้าบลตลาด น้าร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วย เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560  
ไปตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พ.ศ. 2560 และให้กองสาธารณสุขฯ ได้น้าเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว เสนอ
ต่อนายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อพิจารณาลงนาม และนายเทศมนตรีประกาศใช้
ต่อไป  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 3.2 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ตามพระราชบัญญัติภาษีบ้ารุงท้อง พ.ศ. 2508  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543   
3.2.1 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ้ารุงท้องที่ พ.ศ.2560         
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอหลักการและเหตุผล 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

หลักการ  เพ่ือให้มีการก้าหนดการลดหย่อนเนื อที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบ้ารุงท้องที่ของเจ้าของ  
ที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยของตน  
เป็นที่เลี ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  เพ่ือประโยชน์ในการส้ารวจและ
ความชัดเจนในการยื่นแบบแสดงรายการและประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และ
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต้าบลตลาด 
เหตุผล  ด้วยพระพระราชบัญญัติภาษีบ้ารุงท้องที่  พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 
ก้าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมภาษีบ้ารุงท้องที่ (พ.ศ. ๒๕๐๘) พ.ศ. ๒๕๒๔ และพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก้าหนดเกณฑ์การลดหย่อนเนื อที่ดินที่ไม่ต้อง
เสียภาษีบ้ารุงท้องที่ในกรณีในเขตเทศบาลต้าบล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่  แต่จะ
น้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้  ทั งนี ตามที่ก้าหนดในเทศบัญญัติ 
ดังนั น เพ่ือเป็นการก้าหนดพื นที่ในการลดหย่อนภาษีบ้ารุงท้องที่ ในเขตเทศบาลต้าบลตลาด  
ให้มีความชัดเจน  เทศบาลต้าบลตลาด  จึงอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒)  
แห่งภาษีบ้ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ตราเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด ว่าด้วย เรื่อง 
การลดหย่อนภาษีบ้ารุงท้องที่  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต้าบลตลาด  
ต่อไป 
 



-12- 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอหลักการและเหตุผลตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด 
ว่าด้วย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ้ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ได้จัดส่ง
ให้กับทุกท่านได้พิจารณาก่อนแล้วสามวัน ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามท่านนายกหรือไม่ 
หากไม่มี กระผม ขอมติที่ประชุมครับในขั นรับหลักการครับ  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  จ้านวน  11 เสียง เห็นชอบหลกัการร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต้าบลตลาด เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ้ารุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
- 

วาระท่ี 2 การพิจารณา 
เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับหลักการแล้ว ล้าดับต่อไปขอเชิญกองคลังซึ่งเป็นหน่วยงานต้น  
เรื่องผู้รับผิดชอบได้ชี แจง รายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวครับ 

นางพัชรี  สงสันเทียะ  
ผู้อ้านวยการกองคลัง  

- 
 
 
 
- 

เนื อหาตามพระราชบัญญัติภาษีบ้ารุงท้อง พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543  และตามร่างพระราชบัญญัติฉบับเดิม บุคคลที่อยู่ต่างพื นที่แต่มีท่ีดินใน 
พื นที่ต้าบลตลาด เมื่อก่อนให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้ ซึ่ง ตามร่าง
เทศบัญญัติฉบับใหม่ จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 2 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 200 ตารางวาไม่ได้ 
จึงตราร่างเทศบัญญัติฉบับนี  เพ่ือเสนอให้สภาฯ แห่งนี  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และ เมื่อสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบแล้วจะน้าเทศบัญญัติฉบับนี  ไปประเมินภาษี
ในปี พ.ศ. 2561 (ปีหน้าต้องมีการประเมินภาษีใหม่) บุคคลที่มีที่ดิน 200 ตารางวา 
แต่มีภูมิล้าเนาในพื นที่ต้าบลตลาดไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้ามี ที่ดิน 200 ตารางวาแต่มี 
ภูมิล้าเนาต่างพื นที่ ต้องเสียภาษี เพราะจังหวัดลดหย่อนได้ เพียง 1 แปลงเท่านั น 

นายสนอง  ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ 

 
- 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเก่ียวกับร่างเทศบัญญัติฯหรือไม่  หากไม่มี 
กระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ้านวน 11 เสียง เห็นชอบให้เทศบาลต้าบลตลาด 
น้าร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีบ้ารุงท้องที ่พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลตลาด เรื่อง การลดหย่อนภาษี
บ้ารุงท้องที่ พ.ศ. 2560 และมอบหมายให้กองคลัง จัดท้าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเพ่ือ
เสนอต่อนายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา พิจารณาลงนามเพ่ือให้ความเห็นชอบและนายก 
เทศมนตรีฯ ประกาศใช้ ต่อไป 

นายสนอง  ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
 

ญัตติที่ 2  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โอนเพ่ิม)   
2.1 ค่าเบี ยยังชีพคนพิการ จ้านวน 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท เบี ยยังชีพคนพิการ ปรากฏในแผน 
งานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดงบกลาง ขอเชิญส้านักปลัดได้ชี แจงรายละเอียด ครับ 

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ  
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 

- ตามท่ีส้านักปลัดเทศบาลต้าบลตลาด ได้ตั งงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี พ.ศ. 2560  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท เบี ยยังชีพคนพิการ ปรากฏ  ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
หมวดงบกลาง จ้านวน 979,200.-บาท (จ้านวน 102 คน) ซึง่ตรงตามจา้นวนคนพิการที่ได้
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ  
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

เนื่องรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบาย ก้าหนดให้ผู้พิการที่ขึ นเบียนกับ อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศ 
ในปีงบประมาณ 2560 มีสิทธิ์รับเงินเบี ยความพิการทันทีที่ขึ นทะเบียน  ดังนั น จึงท้า
ให้ผู้พิการในต้าบลตลาด  เพ่ิมขึ นจากเดิม ร้อยละ 100 จึงท้าให้เงินค่าเบี ยยังชีพคน
พิการที่ตั งไว้ในเทศบัญญัติประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
จึงจ้าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   โดยขอโอนลดจาก  
1. เงินส้ารองจ่าย    จ้านวน 450,000.-บาท 
2. โครงการบ้านเทิดไท้  จ้านวน  200,000.-บาท 
3. เงินอุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้านวน 100,000.-บาท 
รวมเป็นเงินที่ขอโอนเพิ่ม 750,000.-บาท (-เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
ส้านักปลัด จึงน้าเสนอต่อสภาฯ แห่งนี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถาม การโอนเงินประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของส้านัก
ปลัดหรือไม่ ขอเชิญครับ  

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- ขอสอบถามส้านักปลัดว่า คนพิการก่อนที่จะขอโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเดิมมีกี่คน และ
เพ่ิมคนกี่คนครับ 

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ  
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 

- จ้านวนคนพิการ  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  มีจ้านวน 114 คน ปัจจุบัน พฤษภาคม 
2560 มี 241 คน เพ่ิมขึ นจากเดิม 127 คน   ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกเดือน   แต่มี
อัตราคงท่ีแล้ว  เฉลี่ยประมาณ 2-3 คน ต่อเดือน  

นายธูป  รอดจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ขอสอบถามว่า ท้าไมคนพิการต้าบลเราจึงเพิ่มขึ นมาก และแนวทางการขึ นทะเบียนเพื่อ
ขอรบัเงินเบี ยยังชีพคนพิการดังกล่าวมีขั นตอนใดบ้างครับ 

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ  
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

ตามแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
“ข้อ ๗ ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  ลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล้าเนา ณ ที่ท้าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนด และมีสิทธิ รับเงินเบี ยความพิการในเดือนถัดไป  
โดยมีหลักฐานพร้อมส้าเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี ยความพิการ ลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้อง  
ดังต่อไปนี   
(๑)  บัตรประจ้าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(๒)  ทะเบียนบ้าน  
(๓)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารส้าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี ยความพิการประสงค์ขอรับ
เงินเบี ยความพิการผ่านธนาคาร” 
เดิมที เมื่อคนพิการขึ นทะเบียนเสร็จก็ประกาศรายชื่อไว้  และจะได้รับเงินใน
ปีงบประมาณถัดไป  
แต่เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายที่ดูแลคนพิการเป็นพิเศษ จึงก้าหนดระเบียบที่เอื อ
ให้ อปท. จ่ายเงินทันทีที่คนพิการที่ผ่านการจดทะเบียนคนพิการและขึ นทะเบียนถูกต้อง 
และมีคุณสมบัติครบ มีสิทธิ์ได้รับเบี ยความพิการ ซึ่งจะมีขั นตอนการขอจดทะเบียนเป็น
ผู้พิการต่าง ๆ ดังนี   
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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. คนพิการต้องไปพบแพทย์เพ่ือให้แพทย์ตรวจและออกใบรับรองแพทย์ว่าบุคคลนั น
เป็นผู้พิการ ซึ่งจะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั น ต้าบลตลาดเราก็ต้องไปที่
โรงพยาบาลมหาราชเท่านั น  
2. เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์แล้วผู้พิการต้องไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ ส้านักงาน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โดยเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี   
(1) เอกสารรับรองความพิการ โดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ 
(2) บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรประจ้าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ้าตัวคนต่างด้าว  
ในกรณีผู้เยาว์ใช้สูติบัตร พร้อมทั งถ่ายส้าเนาเอกสาร 1 ชุด  
(3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส้าเนา 1 ชุด  
(4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ ว จ้านวน 2 รูป  
เมื่อเตรียมเอกสารทั งหมดครบถ้วนก็ไปจดทะเบียนเป็นผู้พิการได้เลย และเมื่อได้บัตร
ประจ้าตัวคนพิการมาแล้วให้มายื่นที่งานพัฒนาชุมชน กับคุณวรรณวิมลฯ เมื่อขึ นทะเบียน
เสร็จก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี ยคนพิการ จากนั นก็สามารถจ่ายเงินเบี ยความพิการได้
ตามระเบียบฯ  โดยไม่ต้องรอรับในปีงบประมาณถัดไปเหมือนเมื่อก่อน  ด้วยเหตุนี จึงท้าให้ผู้
พิการของต้าบลตลาดเพ่ิมขึ น ร้อยละ 100 ตามที่ทุกท่านได้ทราบ  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ ของส้านัก
ปลัดหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  จ้านวน 11 สียง เห็นชอบให้สา้นักปลัดเทศบาล โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560 (โอนเพิ่ม) ตั งจ่ายจากเงินรายได้และ
เงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท เบี ยยังชีพคนพิการ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
หมวดงบกลาง  เป็นเงิน  750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
 

 
 
- 

ญัตติที่ 3  การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั งที่ 2/2560) 
จ้านวน  2  โครงการ 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้ชี แจงรายละเอียเกี่ยวกับเงินสะสม ขอเชิญครับ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระผมขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ
ทางการคลัง ประจ้าปีงบประมาณ  2560  ณ  วันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   
เทศบาลต้าบลตลาด มีเงินสะสมที่น้าไปใช้ได้หลังหักฝาก ก.ส.ท. 17,573,637.18  บาท 
(สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) และได้หัก
ยอดรายจ่ายต่าง ๆ ไว้บริหารจัดการ ตามระเบียบฯ  ดังนี  
1. หักเงินสะสมที่อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างด้าเนินการ  3,974,600.00 บาท  
2. ส้ารองงบบุคลากร             7,200,000.00 บาท 
3. ส้ารองกรณีเกิดสาธารณภัย                            639,903.71 บาท 
4. รวมหักทั งสิ น                                       11,814,503.71 บาท   
5. คงเหลือเงินสะสมที่น้าไปใช้ได้จริง                 5,759,133.47 บาท 
แต่กระผมจะขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั งนี  เป็นเงิน  669,000.-บาท (-หกแสนหกหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน-) ซ่ึงเงินสะสมจะคงเหลอื 5,090,133.47  บาท 
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาด รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว  
ซึ่งในเอกสารม ี2 โครงการ ตามวงเงินที่ได้แจ้งไปแลว้ข้างต้นจึงน้าเสนอมาเพ่ือให้สภา ฯ  
แห่งนี ได้พิจารณาต่อไป  ครับ 
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสมหรือไม่ หากไม่มีกระผม ขอ
เชิญ ผู้อ้านวยการกองช่าง ได้ชี แจงรายละเอียดโครงการ ขอเชิญครับ 

นายกิตติศักดิ์  บุญถือ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

ตามที่กองช่างได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการ ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ในต้าบลตลาด พร้อมตรวจสอบแผนงานโครงการต่าง ๆ  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต้าบลตลาด 
จึงได้พบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านบุ หมู่ที่ 2  และบ้านตลาด หมู่ที่ 3  ตาม
หนังสือร้องขอความช่วยเหลือและร้องเรียนตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว  และทั ง 2  
โครงการกองช่างได้จัดท้าประมาณการราคาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขอให้ทุกท่านได้
ตรวจดูตามเอกสารที่ได้แจกให้  
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 2 ชุมชนประชาสามัคคี ซอยประชาสามัคคี 3 
เป็นเงิน 329,000.-บาท วางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 0.60 เมตร จ้านวน 88 ท่อน 
และบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 เมตร จ้านวน 11 บ่อ  พร้อมฝาปิดตะแกรง  
เหล็กหล่อ  ความยาวรวม 99 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตามแบบเทศบาล ต้าบลตลาด ก้าหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562 ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั งที่ 3 หน้า 9 ข้อ 10)   
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี ซอยตลาดราษฎร์  
สามัคคี (ฝั่งซ้าย) เป็นเงิน 340,000.-บาท วางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ้านวน  107 ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.40 เมตร จ้านวน 13 บ่อ 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 120 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาด ก้าหนด  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2560–2562 ฉบับเพ่ิมเติม ครั งที่ 3 หน้า 10  ข้อ 15 ) รวมเป็นเงินทั งสิ น   
669,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
จึงได้จัดท้าโครงการดังกล่าวเสนอต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาด เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- ขอสอบถามผู้ใหญ่สมาน จงจอหอ ซอยประชาสามัคคี 3 อยู่ตรงไหนครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
สงสัย หรือจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ ขอเชิญครับ   

นายสมาน  จงจอหอ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 

- อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านบุฯ  ทางไปบ้านนางเชื่อง ศิริปรุ ครับ  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ 
ขอเชิญครับ   

นายชาญ  พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมขอสอบถามคณะผู้บริหารรางระบายน ้าซอยประชาสามัคคีเดิมเคยท้าแล้ว ความ
จริงก็เคยถกกันมาในสภาฯ โดย สท.ธนกฤตฯ  ให้กองช่างกลับไปแก้ไขแบบแปลนก่อน 
ที่จะก่อสร้าง  ตามความเป็นจริงของพื นที่ซอยนั น ถ้าเราหาน ้าไป กองช่างพูดเป็นประจ้า  การ
จะสร้างเราต้องหาทางให้น ้าไปก่อน ความเป็นจริงท้าครั งแรกที่ให้แก้ไขแบบแปลนน ้า
จะต้องมาลงตรงปากซอยถึงจะถูกต้อง เริ่มต้นที่ปากซอยก็มีท่ออยู่แล้วและไปที่กลาง
ซอยก็จบแค่นั น  อันนี ท้าจากทางทิศตะวันตกซอยนี สูงนะครับกดลึกประมาณ150 
เซนติเมตร  ท้าให้น ้าไหลไปไม่ได้ และท้าท่อส่งไปหารางระบายน ้าเก่าจากข้างตึกของ
บ้านขายมีดมันสูงอยู่แล้ว แต่รางที่ท้ากดลงไปมันยังต่้ากว่าท่อเดิมผมอยากให้ตระหนัก
ว่าการท้าครั งแรกเราเอาน ้าไปลงที่ไหน ถ้าเราท้าแล้วไม่จบน ้าไหลผ่านตามถนนไปมันต่้า
กว่าและการท้ารางระบายน ้าจะท้าอยู่แต่ซอยเดียวไม่ได้ซอยอื่นเขาก็เดือดร้อน
เหมือนกัน เช่น ซอยของหมู่ 2 ผมพูดแล้วพูดอีกหนังสือร้องเรียนมาก็มาก 
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นายชาญ  พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- หมู่ 2 ซอยจะไปชลประทาน น ้าใช้น ้าทิ งไหลราดถนน เด็ก ๆ จะไปโรงเรียนเลอะเทอะ
ทุกวัน ขอฝากคณะผู้บริหารได้ช่วยดูแลด้วยครับ  

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ผมดูตามหนังสือที่ร้องเรียนศูนย์ด้ารงธรรมของนางศาริสา จ้าปาโพธิ์ นั น บอกว่าเขาได้รับ  
ความเดือดร้อนจากการที่เทศบาลต้าบลตลาด  ได้วางท่อระบายน ้าไม่ได้มาตรฐานเมื่อ
ฝนตกท้าให้น ้าไหลเข้าบ้านสืบเนื่องจากคราวที่แล้ว ผมเคยติงกองช่างก่อนจะท้าให้เช็ค
ระดับให้ดีกลายเป็นว่าท้าแล้วไม่จบต้องมาพิจารณา มาแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาใช้งบประมาณ  
ในการแก้ไขงานอยู่เรื่อย ผมจ้าได้โครงการของบ้านหนองตะคลองมันท้าไม่ได้  ผู้บริหารพิจารณา
แล้ว  ท้าไม่ได้ก็ยกเลิกไป ฝากคณะผู้บริหารต่อไปขอให้พิจารณาดูดี ๆ เรื่องงานกองช่าง 
ไม่อย่างนั นเราต้องมาตามแก้ไขตลอดเสียงบประมาณ เปล่า ๆ ครับ  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ หรือผู้เกี่ยวข้องได้ชี แจง เรื่องโครงการวางท่อระบายน ้าซอย
ตลาดราษฎร์สามัคคี 3  

นายกิตติศักดิ์  บุญถือ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

โครงการของบ้านบุ หมู่ที่ 2 ครั งแรกเราใช้เงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ 2559 แล้ว
โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส่วนหนึ่งเอาไปท้าโครงการเสียงไร้สาย  อีกส่วนเหลือ
งบประมาณอยู่ประมาณ 2-3 แสนบาท จึงน้ามาท้าโครงการนี ที่ซอยโบราณ เงินงบประมาณ มี
อยู่ไม่มากการที่จะน้าน ้าจากที่ต่้าจากบริเวณนั นออกมามันต้องกดพื นหรือกดบริเวณนั น  ให้
สูงขึ น  จากการที่ สท.ธนกฤตฯ พูดว่าเราจะต้องหาทางออก บังเอิญว่างบประมาณท้า
ได้เพียง 100 กว่าเมตร น ้าที่ออกจริง ๆ แล้วมันน่าจะไปอยู่ที่ปลายล้ารางของคลอง
ชลประทาน ซึ่งมันต้องไปอีกไกล เราจึงต้องท้าท่อลอดเชื่อมข้ามใกล้ ๆ ตรงซอย 3 ตรง
ฝั่งขวา แต่ก็บังเอิญรางระบายน ้าที่มีอยู่เดิม มันสูงการระบายน ้าจากที่ต่้า  ที่เขาร้องเรียน  มา
ครั งที่แล้วมันระบายได้แต่ยังค้างท่ออยู่ เนื่องจากว่ารางระบายน ้าที่มีอยู่เดิมแล้วฝั่งขวา  มัน
เลยถูกดันจากระดับน ้ามันเลยไม่ไปนี่คือเหตุผล  ที่ท่าน สท.ชาญฯ พูดถูกทุกอย่าง 
แหละครับ แต่เนื่องจากว่างบประมาณมีอยู่จ้ากัด และโครงการนี เรามาจากซอยโบราณ
แล้วไปฝั่งซ้ายแล้วจะเลี ยวไปคลองชลประทาน คิดว่าก็น่าจะแก้ปัญหาตรงบริเวณซอย 
3 ได้ ตลอดทั งซอย  และภายในซอยโบราณปัจจุบันตอนฝนตกทีแรกก็ท่วมครับ แต่เป็น
ธรรมดาน ้ารอระบาย  พอฝนหยุดตกน ้าเริ่มระบายลงคลองทันน ้าก็จะลดลงโดย
ธรรมชาติของมัน จากฝนตกครั งท่ี 2 ที่ผ่านมาตกใหม่ ๆ ผมได้เข้าไปดูก็ระบายทัน แต่ก็
มีน ้าขังอยู่คณะผู้บริหารเกรงว่า ถ้าปล่อยให้น ้าขังอยู่ต่อไปก็จะเกิดปัญหายุงตามมา ส่วน
ข้อผิดพลาดตามที่ท่าน สท.ธนกฤตฯ กล่าวมาเดี๋ยวผมจะพยายามแก้ไข   และจะ
พยายามท้าระดับทุกครั งที่วางท่อ ครับ 
หมู่ 3 ผมอาจจะมาไม่ทันในโครงการวางท่อระบายน ้า เมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาแต่ผมได้เข้า
ไปตรวจสอบแล้วเนื่องจากว่าโครงการนี อาจเป็นการวางท่อระยะยาวซึ่งอาจจะแบ่งเป็น
ส่วนหนึ่งไปลงที่คลองล้าบริบูรณ์อีกส่วนหนึ่งจะมาทางนี ระดับน ้าอาจจะมีการขัง
ประมาณ 40-60 เซนติเมตร ในการแก้ไขปัญหาผมได้ไปเช็คระดับน ้าตรงหน้าบ้านกับ
ระดับคลองตรงหลังย่าโมซึ่งต่้ากว่าเราจึงแก้ไขปัญหาด้วยการวางท่อเพ่ือระบายเอาน ้าที่
มันขังอยู่ออกมาทางคลองไส้ไก่ซึ่งเป็นคลองเก่า  แล้วก็จะทะลุไปลงคลองชลประทาน
เหมือนกัน  
จึงน้าเสนอโครงการดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาต่อไป 
ขอบคุณครับ  
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ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- จากที่ สท.ธนกฤตฯ และ สท. ชาญฯ  ได้กล่าวเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดท้า
โครงการของหมู่ 2 และหมู่ 3 นั น คือปัญหาทั ง 2 โครงการได้เกิดจากการร้องเรียนไป
ที่ศูนย์ด้ารงธรรมอ้าเภอเมืองนครราชสีมา  ของประชาชนในพื นที่ เป็นปัญหาที่คณะผู้บริหาร 
ต้องเร่งด้าเนินการแก้ไขเพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ได้มีรางระบายน ้าที่
เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน  แต่ตามที่ สท.ชาญ ฯ ได้ทวงถามรางระบายน ้าในซอย
หน้าโรงเรียนบ้านบุฯ ไปบ้านนายเหลี่ยม พวงโพธิ์  ผมขอให้ค้าแนะน้าให้ข้อคิดกับ
ผู้บริหารอาจจะมองว่า การจัดท้าโครงการซอยนี คงต้องใช้งบประมาณหลักล้านเศษๆ 
เนื่องจากพื นที่ด้าเนินการมาก ผมมีความคิดเห็นว่า  ครั งต่อไปผู้บริหารควรจะแบ่งท้า
เป็น 3 ครั ง ๆ ละ 3 หรือ 4 แสนบาท เพราะน ้าจะไหลลงคลองชลประทาน เนื่องจาก
ประชาชนซอยนี เขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน  ขอบคุณครับ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ  

- ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว หากด้าเนินการท้ารางระบายน ้าซอยนี ต้องใช้งบประมาณ 
หลักล้านกว่าบาท จึงลงความเห็นว่าจะด้าเนินการเรื่องรางระบายน ้าในถนนสายหลัก 
ให้ครบทุกสายก่อนจึงจะด้าเนินการในซอย ในครั งต่อไป และจากหนังสือร้องเรียนมาว่า
มีความเดือดร้อนอยู่บริเวณบ้านอาจารย์บุญธรรม แต่ในแผนอยู่อีกจุดหนึ่ง อยากให้  
สท.ชาญฯ ไปทบทวนเรื่องหนังสือร้องเรียนให้ตรงกับแผนที่ได้จัดท้ามาด้วยครับ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 อีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม - 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ้านวน 11 เสียง เห็นชอบให้เทศบาลต้าบลตลาด  
จ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปี พ.ศ. 2560 ครั งที่ 2 จา้นวน 2 โครงการ รายละเอียด  ดังนี  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ้าบัดน ้าเสีย หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 2 ชุมชนประชาสามัคคี ซอยประชาสามัคคี 3 
เป็นเงิน 329,000.-บาท วางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 0.60 เมตร จ้านวน 88 ท่อน และบ่อพัก 
คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 เมตร จ้านวน 11 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อ       
ความยาวรวม 99 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
เทศบาล ต้าบลตลาด ก้าหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562 ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั งที่ 3 หน้า 9 ข้อ 10)   
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี ซอยตลาดราษฎร์  
สามัคคี (ฝั่งซ้าย) เป็นเงิน 340,000.-บาท วางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ้านวน  107 ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00x1.40 เมตร จ้านวน 13 บ่อ 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 120 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาด ก้าหนด  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562 ฉบับเพ่ิมเติม ครั งที่ 3 หน้า 10 ข้อ 15 )  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   669,000.-บาท (หกแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระท่ี 4 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

 
- เรื่อง อ่ืน ๆ  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 
เมษายน 2560 ขอเชิญ คุณชัชวาลย์ฯ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ได้ชี แจง ครับ 
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นายชัชวาลย์ เกิดศักดิ์ ณ  
แวงน้อย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

- 
 
 

ตามที่เทศบาลได้จัดท้าแผนพัฒนา  ประจ้าปี พ.ศ. 2560 -2562 ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559ข้อ 30 (5)  ความว่า ผู้บริหารเสนอผลการ
ติดตามและการประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั ง  ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคม ของทุกปี นั น งานนโยบายและแผนจึงขอแจ้งให้สภา ฯ ทราบถึงผลการติดตาม
และประเมินผลแผนฯ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว   

 

การบรรจุโครงการพัฒนา 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ประจ้าปี พ.ศ. 2560 มีโครงการทั งสิ น 327 โครงการ  ด้าเนินการห้วงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - เมษายน พ.ศ. 2560  จ้านวน 16 โครงการ  
ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน โครงการ 

ตามแผนฯ 
โครงการที่
ด าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 73 3 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 8 2 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ ี 45 3 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 12 1 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 150 7 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   39 0 

รวมทั้งสิ้น 327 16  
 

 
                                        

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลการดา้เนนิการโครงการของเทศบาลต้าบลตลาด 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต้าบลตลาด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 27 กันยายน  ๒๕๕9 จ้านวน 
งบประมาณตามที่บรรจุในแผนพัฒนาประจ้าปี พ.ศ. 2560  ทั งสิ นจ้านวน   113,549,330.- บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในห้วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จ้านวน  5,202,194.- บาท โดยรายละเอียดมีดังนี  
  

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน งบประมาณ 
ตามเทศบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ทีด่ าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 15,374,355.- 151,224.- 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 1,315,000. - 56,350. - 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ ี 32,672,195.- 252,620.- 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 675,000.- 15,000.- 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 61,941,780.- 4,727,000.- 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   1,571,000. - 0 

รวมทั้งสิ้น 113,549,330.- 5,202,194. - 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต้าบลตลาด 
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สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต้าบลตลาดมีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือด้าเนินการตามโครงการตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2560  
ห้วงเดือนเมษายน จ้านวนทั งสิ น 16 โครงการงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จ้านวนทั งสิ น 5,202,194.- บาท 
โดยรายละเอียดมีดังนี  
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของการ
ด าเนินการ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3 5 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 25 
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 3 7 
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 1 9 
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 5 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   0 0 

รวมท้ังสิ้น 16 51 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงสัดส่วนด้าเนินการโครงการตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2560  ห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

ด้านคุณภาพชีวิต
5 %

ด้านสิ่งแวดล้อม
25 %

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

7 %

ด้านการกระจาย
อ้านาจตาม

นโยบายรัฐบาล
9 %

ด้านโครงสร้างพื นฐาน
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ด้านเศรษฐกิจ
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   โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ที่ด้าเนินการแล้ว 16 โครงการ งบประมาณ  5,202,194.-บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 22,000.- 
2 โครงการแข่งขันกีฬาประจ้าปีต้าบลตลาด ประจ้าปี พ.ศ. 2560 89,914.- 
3 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 39,310.- 

รวม 151,224.- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

4 โครงการบิกคลินนิ่งเดย์ 9,210.- 
5 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 47,140.- 

รวม 56,350.- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

6 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการทบทวนแผนชุมชนให้มีคุณภาพ 150,000.- 
7 โครงการเทศบาลสัญจร 37,020.- 
8 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 65,600.- 

รวม 252,620.- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจตามนโยบายรัฐบาล 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ต้าบลตลาดในช่วงเทศกาลส้าคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 

15,000.- 

รวม 15,000.- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
10 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. รปูตัวยู (ซอยโบราณ) หมู่ที่ 2 บ้านบุ 293,000.- 
11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยสุระพล 149,000.- 
12 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู้ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข เลียบคลองสาธารณะ 

ไป เหมืองเกสร 
315,000.- 

13 ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด พร้อมบ่อพักจาก
มุมก้าแพงวัดโคกตลาด ไป เขตทางรถไฟ 

925,000.- 

14 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. รปูตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอด
สามัคคี จากบ้านนางสมบูรณ์แซ่หว่อง ไป คลองชลประทาน 

604,000.- 

15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนสุรนารีร่วมใจ บริเวณคันคลองส่ง
น ้าบ้านข่อยงาม ไป สามแยก 

1,931,000.- 

16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้นหนอง
ตะคลอง หมู่ 7 ไป บ้านราษฎร์ประสงค์ 

510,000.- 

รวม 4,727,000. - 
   รวมทั้งสิ้น 5,202,194.- 
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นายพงษ์ศักดิ์  กูลพิมาย  
ผอ.รร.บ้านบุฯ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ้านวน 3 เรื่องครับ 
1. แจ้งจ้านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านบุฯ ประจ้าปีการศึกษา 2560 ตั งแต่ระดับ 
อนุบาล 1- ชั นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีจ้านวน 595  คน ซึ่งเพ่ิม 2 ปีต่อเนื่อง  
ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียน 560 คน ,ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน 574 คน จึง
ต้องจัดห้องเรียนเพ่ิมขึ นเป็น 20 ห้องเรียน  ต้องขอขอบคุณชุมชนที่ให้ความ
ไว้วางใจและส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนของเรา  
2. เรื่องการทอดผ้าป่าการศึกษา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับ
การช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากทางเทศบาลต้าบลตลาด ผู้น้าชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ท้า
ให้งานดังกล่าวส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมียอดรายรับและรายจ่าย ต่าง ๆ ดังนี   
- ยอดเงินผ้าป่าทั งสิ น  386,000.-บาท เศษ  
- รายจ่ายค่าพิมพ์ซอง   21,000.-บาท 
- และมีรายรับที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว 365,000.-บาท โดยฝากไว้ในนาม
บัญชีของสถานศึกษา  เมื่อได้ยอดเงินแล้วทางโรงเรียนได้ด้าเนินการปรับปรุง
อาคารเรียนหลังใหม่ชั นล่างตามที่ได้แจ้งไว้ ประกอบด้วยห้องเรยีน 2 ห้อง ห้องศูนย์  
การเรียนรู้ 1 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง และได้ด้าเนินการตั งแต่วันที่ 27 เมษายน 
2560 และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการ ดังนี   
- งานโครงสร้าง                         เป็นเงิน  220,000.-บาท 
- งานอลูมิเนียมประตูหน้าต่าง        เป็นเงิน     97,000.-บาท 
- งานเวที                                 เป็นเงิน     18,000.-บาท 
- กระดานแม่เหล็ก  จ้านวน 4 ชุด ๆละ 4,500.-บาท   เป็นเงิน  18,000.-บาท  
- เงินภาษีท่ีจ่ายคืนให้รัฐ 1%  3,260.-บาท 
- รวมค่าใช้จ่ายที่ด้าเนินการปรับปรุงอาคารเรียน เป็นเงิน  356,260.-บาท  
เหลือเงินติดบัญชีสถานศึกษาอยู่ไม่ถึง 10,000.-บาท จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
ให้การสนับสนุนในการด้าเนินการในครั งนี  และได้เปิดใช้ห้องเรียนดังกล่าวแล้ว  
3. วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 จะมีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านบุฯ  จึงขอเชิญทุกท่านที่เป็น
คณะกรรมการดังกล่าว  เข้าประชุม เวลา 09.30 น.  

นายนารากร  หวังบุญกหลาง 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ  

- 
 
 
 
- 

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลตลาด 
งานพัฒนาชุมชน และผู้น้าท้องที่ และอสม. ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล 
แต่ยังมีบางหมู่บ้านที่ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ยังไม่เรียบร้อย รบกวนผู้น้า
ทุกท่านได้เร่งด้าเนินการให้ด้วยครับ  
โครงการจัดท้าดอกไม้จันท์พระราชทาน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา  ตั งเป้าไว้ที่ 
9,999,999 ดอก และอ้าเภอเมืองนครราชสีมา  ตั งเป้าหมายไว้ที่  260,000 ดอก  
ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ด้าเนินการไปแล้ว 2 พื นที่ คือที่ห้างเดอะมอลล์และ
ห้างเทอร์มินอล  โดยได้ระดมวิทยากรและผู้ที่จะด้าเนินการในระดับอ้าเภอไปฝึก 
เพ่ือจะได้มาสอนให้ประชาชนในระดับต้าบล ซึ่งทั ง 2 แห่งยังมีพื นที่ที่ให้ประชาชน
และผู้สนใจไปฝึกท้าพร้อมได้ตั งโต๊ะและวัสดุไว้ให้และให้ท้าไปจนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2560 ทั ง 2 แห่งตั งเป้าไว้ที่ห้างละ 100,000 ดอกเพ่ือถวายและ
แสดงความจงรักภักดีของห้างทั ง 2 
 



-23- 
 

นายนารากร  หวังบุญกลาง 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ 

- ส่วนของอ้าเภอเมืองนครราชสีมา ตั งเป้าไว้ที่ 260,000 กว่าดอกอยู่ระหว่าง 
ด้าเนินการจัดท้าแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในแผนเป็นการด้าเนินการใน
ภาพรวมของอ้าเภอ และก้าลังหาสถานที่จัดอบรมที่สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 
500-600 คน จะขอก้าลังคนจากหมู่บ้าน ๆ ละ 2-3 คน เพ่ือไปด้าเนินการ่วมกัน 
ในระดับอ้าเภอ ก้าหนดวันที่ชัดเจนอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอยู่ระหว่างเสนอแผน
เพ่ือให้นายอ้าเภอลงนามอยู่ได้รายละเอียดแล้วจะแจ้งมาที่ผู้น้าทันที ปัญหาขณะนี 
อยู่ที่สถานที่ โต๊ะ เก้าอี  เนื่องจากการท้าดอกไม้จันท์พระราชทานนี เราจะมาปูเสื่อ
นั่งท้ากับพื นไม่ได้ไม่สมพระเกียรติ ต้องจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมไว้ในที่สูง เมื่อ
ด้าเนินการ  เสร็จแล้วต้องทยอยเก็บในที่ที่เหมาะสม ทางอ้าเภอก้าลังประสานเจ้า
คณะจังหวัดเพ่ือหาวัดขอเปิดศาลาไว้จัดเก็บดอกไม้จันท์ที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
และในส่วนของต้าบลตลาด  ได้จัดส่งตัวแทนที่จะมาเป็นวิทยากรไปฝึกแล้ว เมื่อ
ด้าเนินการขั นตอนต่าง ๆ เสร็จแล้วจะมอบให้ผู้น้าท้องถิ่น ท้องถิ่นไปด้าเนินการท้าใน
พื นที่ โดยตั งเป้าไว้ที่หมู่บ้านละ 999 ดอก นี่คือแผนที่ทางอ้าเภอได้ก้าหนดแนวทาง
ไว้ เมื่อก้าหนดวันเวลาที่ชัดเจนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั งหนึ่ง เมื่อแต่ละพื นที่
ด้าเนินการแล้วเสร็จก็จะรวบรวมเพ่ือไว้พระราชทานแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีใน
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ส้าหรับจังหวัดนครราชสีมา วัดที่จะด้าเนินพิธีดังกล่าวคือ
วัดสุทธจินดา  

นายอาคม  เชื อบัณฑิต  
นักบริหารงานสาธารณสุข 

- ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้แจ้งเรื่องการหยุดรับขยะ ณ บ่อฝังกลบของ
เทศบาลนครนครราชสีมา ตั งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั น และได้ขยายเวลา  
ในการรับก้าจัดขยะไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เทศบาลต้าบลตลาด  จึง
ต้องเร่งด้าเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะตั งแต่ต้นทางก่อนน้าไปก้าจัด พร้อมกับ
จัดท้าข้อตกลงเพ่ือที่จะลดปริมาณขยะให้ได้ตามนโยบายจังหวัดสะอาด จึงได้จัดท้า
โครงการ   ส่งเสริมการเรียนรู้  และศึกษาดูงานด้านการเกษตร  เพื่อให้เกษตรกรได้
มีความรู้ ส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมัก น ้าหมักชีวภาพ สามารถเรียนรู้กระบวนการคิด 
วิธีคิด วิธีการน้าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ   ของเกษตรกร  ควบคู่กับการด้าเนินงานสายกลางของการพัฒนา
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 จึงขอเชิญชวน ผู้น้า
ชุมชน และเกษตรกรในหมู่บ้าน ของท่านเข้าร่วมโครงการ ตามวันและเวลา
ดังกล่าว  

นายวินัย  บาตรโพธิ์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 

- 
 
 
 
- 

กระผมได้ยื่นค้าร้องเรื่องขอให้เทศบาลไปตัดต้นไม้ตามถนนเส้นหนองจานบริเวณ
ทางโค้งหน้าบ้านนายลับ ไตรภพกลาง เนื่องจากเป็นทางโค้งต้นไม้บังท้าให้มองไม่
เห็นรถท่ีวิ่งสวนทางมาเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านที่สัญจรครับ แต่ยังไม่มี
ใครไปตัดให้เลยครับ 
เรื่องท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ขอรับการอุทิศท่ีดินจากประชาชนที่มีท่ีดินบริเวณ
รอบถนนสายหนองจาน เพ่ือท้าโครงการขยายถนน  ไม่ทราบว่าท่านได้ด้าเนินการ
ถึงไหนแล้ว ครับ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
- 

การตัดต้นไม้ ตามที่ต่าง ๆ ที่กีดขวางการจราจร หรือบดบังทัศนวิสัยต่าง ๆ ต้องรอ
ตามคิวนะครับ เนื่องจากว่ามีประชาชนได้ร้องขอมามากจึงต้องตามล้าดับก่อนหลัง 
เรื่องการอุทิศท่ีดิน อยู่ระหว่างด้าเนินการเรื่องเอกสารเพ่ือให้เจ้าของที่ดินได้ลง
นามยินยอม  เมื่อพร้อมแล้วก็จะยื่นส้านักงานที่ดินมารังวัด ต่อไป 
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นางถม  ดังใหม่  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 

- เรื่องการถามที่ดินบริเวณทางโค้งตรงศาลตาปู่หมู่ที่ 6 เป็นมุมแหลมยื่นออกมาถนนมาก 
หากว่าเจ้าของที่เขาก่อก้าแพงจะท้าให้บริเวณนั นมองไม่เห็นรถที่วิ่งสวนกันเกรงว่า
จะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรค่ะ อยากให้ทางเทศบาลตรวจสอบด้วยค่ะ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- เรื่องการชี แนวเขตในพื นที่ต้าบลตลาด ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่  ท่านมีสิทธิ์ในการชี 
แนวเขตเพ่ือป้องกันแนวเขตแต่ละหมู่บ้าน ไม่ใช่ให้เขาปักเสาเสร็จแล้วพอรุกล ้าเขต
มาโวยวายภายหลัง ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิ์ชี แนวเขตร่วมกับนายกเทศมนตรีฯ เพราะ
ท่านจะรู้พื นที่ดี ต้องช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังแล้วแก้ไขไม่ได้ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ปัญหาดังกล่าวผมไม่ได้นิ่งนอนใจ เห็นครั งแรกได้ใช้รถไถไปดันดินที่ล ้าลงมาในถนน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในเรื่องการชี แนวเขต กระผมได้มอบอ้านาจให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ด้าเนินการแทน  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- เรื่องการชี แนวเขตผมเห็นควรจะมอบหมายผู้ที่ออกพื นที่ได้ ควรจะเป็นพนักงานชายจึง
จะเหมาะสมผมขอแนะน้าท่านนายกฯ นะครับ  

นายวินัย  ชวนโพธิ์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

เรื่องการชี แนวเขตแต่ก่อนเป็น อบต. จะร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ลงนามชี แนวเขต แต่
พอเป็นเทศบาลเขามีข้อจ้ากัดว่าผู้ใหญ่บ้านจะชี แนวเขตได้เฉพาะที่เป็นล้าห้วยเท่านั น 
ถ้าเป็นถนนเทศบาลกับส้านักงานที่ดินร่วมกันชี แนวเขตและลงนาม อย่างเช่นที่บ้าน
หนองตะคลอง ก็เห็นท่านปลัดเทศบาลชี แนวเขตร่วมกับที่ดิน บางครั งเห็นว่ามีการรุก
ล ้าที่สาธารณจริงแต่ไม่มีอ้านาจในการจัดการ   ผมอยากให้ทางเทศบาลได้แจ้งท้องที่ทุก
ครั งที่มีการชี แนวเขต  เพ่ือจะได้มาร่วมกันตรวจสอบ อย่างน้อยก็บอกได้ว่าใช่แนวเขตที่
แท้จริงหรือไม่  
เรื่องการทิ งขยะในถนนสายบ้านราษฎร์ไปถนนมิตรภาพ  มีการทิ งขยะตามข้างทาง 
โดยเฉพาะบริเวณหลังโรงงานจินตนา อยากให้ด้าเนินการเดี๋ยวชาวบ้านเห็นว่าคนอ่ืนทิ ง
ได้ก็จะน้ามาทิ งกันใหญ่จะกลายเป็นปัญหา 
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  ปีนี ทางเทศบาลมีการด้าเนินการหรือไม่ ชาวบ้านฝาก
สอบถามมา  เนื่องจากหมู่บ้านประสบปัญหาเรื่องสุนัขจรจัด แต่ละซอยมีไม่ต่้ากว่า 40-
50 ตัว โดยเฉพาะทางไปขุนนนท์ หลังโรงเรียนมหิศราธิบดี  มีผู้ใจบุญน้าอาหารไปให้ 
เกรงว่าจะเกิดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าตามมาแล้วจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ฝากไว้ด้วยครับ  
ผมขอสอบถามนายกฯ  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ในการประชาคม
หมู่บ้าน เพ่ือจัดท้าแผนชุมชน ก็มีแต่ประชาชนในชุมขนเดิมเข้าร่วมประชาคมและมีมติ  
ให้จัดท้าโครงการในถนนสายหลักของหมู่บ้าน แต่ถึงเวลาด้าเนินการท้าไมจึงติดตั ง
ไฟส่องสว่างเฉพาะซอยในบ้านจัดสรรเท่านั น 

นายอาคม  เชื อบัณฑิต 
นักบริหารงานสาธารณสุข 

- 
 
 
 
- 

เรื่องโครงการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านปีนี ทางเทศบาลไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงว่าการจัดท้าโครงการดังกล่าวไม่ใช่อ้านาจ
หน้าทีข่องเทศบาล จึงไม่สามารถด้าเนินการได้ แต่มีวัคซีนอยู่ประมาณ 600 ขวด แจ้ง
ประชาชนสามารถมาขอและด้าเนินการฉีดเองได้  
เรื่องการทิ งขยะในที่สาธารณะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่หมู่ 7 ที่ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตา 
ในเรื่องการลักลอบทิ งขยะนั น ทางเทศบาลจะด้าเนินการท้าป้ายแล้วไปปักไว้เพ่ือ
ป้องกันและห้ามประชาชนน้าขยะมาทิ งบริเวณนั น   
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นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรื่องการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่ 7 นั น เนื่องจากว่าเพชรลดา 2 ได้ไปร้องเรียน
ที่ศูนย์ด้ารงธรรมอ้าเภอเมืองนครราชราชสีมา จึงต้องเร่งด้าเนินการในส่วนที่เป็น
ปัญหาร้องเรียนก่อน ในถนนสายหลักที่ผู้ใหญ่กล่าวกระผมได้มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า  ไป
ด้าเนินการส้ารวจแล้ว เพื่อด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าต่อไป  

นางเกษร  ประจันดุม 
ปลัดเทศบาลต้าบลตลาด 

- ตามที่ผู้ใหญ่หมู่ 7 ได้กล่าวเรื่องการชี แนวเขต  ดิฉันเคยได้คุยกับเจ้าหน้าที่จาก
ส้านักงานที่ดินที่ออกมาชี แนวเขต หากมีการชี แนวเขตซึ่งเป็นที่สาธารณะในหมู่ใด 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่นั นจะต้องมาร่วมชี แนวเขตด้วยทุกครั ง และหากที่นั่นระบุว่าเป็นทาง
หลวงท้องถิ่น ที่ใช้งบประมาณของท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของเทศบาลจะต้องชี แนวเขต  
ร่วมกับที่ดิน  แต่ในพื นที่ต้าบลตลาดนี  ท่านนายกฯ มีภารกิจมาก เลยมอบหมาย
ให้ดิฉันเป็นผู้ชี แนวเขตแทน แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีท้าให้ได้รู้ว่าเขาขายที่ตรงไหน ที่
สาธารณะอยู่ตรงจุดไหน    

นางวารี  อ่อนตา  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

หมู่ 8 มีเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนตรงชุมชนมอรังสูง เนื่องจากท่อระบาย
น ้ามีขนาดเล็กและเป็นท่อใยหิน เวลาฝนตกท้าให้น ้าท่วมขัง และไหลเข้าบ้านประชาชน  
ในบริเวณนั นได้รับความเดือดร้อนมาก แต่เนื่องจากมีปัญหาคาบเกี่ยวเรื่องพื นที่ 
คือพื นที่อยู่หมู่ 2 แต่บ้านเลขที่ อยู่หมู่ 8 เทศบาลจึงไม่สามารถด้าเนินการได้ เคย
น้าเรื่องนี ไปปรึกษาปลัดอ้าเภอ คือปลัดรุ่งกานต์ ทองนาคโคกกรวด ท่านว่าจะมา
ประชาคมเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั น  แต่ยังไม่สะดวก จึงขอความ
ช่วยเหลือมาทางเทศบาลว่าท่านนายกฯ มีงบประมาณอะไรที่จะด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้บ้าง  ตามรูปถ่ายที่ดิฉันได้แจกให้กับทุกท่านแล้วค่ะ 
ปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะ เรื่องขยะอินทรีย์ ดิฉันยังยืนยันความคิดเดิมคือเรื่อง
เห็นควรให้เทศบาลเป็นผู้ด้าเนินการเองค่ะ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีผู้เข้าประชุมท่านใด  จะเพ่ิมเติมเรื่องใดหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณท่ีทุก
ท่านได้เข้าร่วมประชุมในวันนี    ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา - 15.30 น. 
 

                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                       (นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ)   (นางเกษร  ประจันดุม) ผู้บันทึกรายการงานประชุม 
                         ประธานคณะกรรมการฯ      เลขานุการสภาฯ 

 
                         (นายเพ็ชร  แชจอหอ)            (นายสนอง  ไขโพธิ์) ผู้ตรวจรายการงานประชุม 
                             กรรมการฯ               ประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 

 

                         (นายธีรพงษ์  สูงกลาง) 
                                 กรรมการฯ 
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นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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ส้านักงานที่ดินที่ออกมาชี แนวเขต หากมีการชี แนวเขตซึ่งเป็นที่สาธารณะในหมู่ใด 
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หลวงท้องถิ่น ที่ใช้งบประมาณของท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของเทศบาลจะต้องชี แนวเขต  
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เลิกประชุมเวลา - 15.30 น. 
 

                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      ธนกฤต  เชี่ยวจอหอ         เกษร  ประจันดุม  
                  (นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ)       (นางเกษร  ประจันดุม)  ผู้บันทึกรายการงานประชุม 
                   ประธานคณะกรรมการฯ            เลขานุการสภาฯ 

 

                     เพ็ชร  แชจอหอ                         สนอง  ไขโพธิ์  
                 (นายเพ็ชร  แชจอหอ)            (นายสนอง  ไขโพธิ์) ผู้ตรวจรายการงานประชุม 
                   กรรมการฯ                           ประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 

                                                     ธีรพงษ์  สูงกลาง                 
                                                 (นายธีรพงษ์  สูงกลาง)              
                                                        กรรมการฯ              

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 


