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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน้้าไหล 
สมัยสามัญประจ้าปี ๒๕๖3 สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
วันที ่๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน้้าไหล 
 

ผู้มาประชุม  
ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล     ต้าแหน่ง 
๑. นายประสิทธิ์  ณ  นคร     ประธานสภา อบต.คลองน้ําไหล 
2. นายยุทธกิต  หอมกระโทก    เลขานุการสภา อบต.คลองน้ําไหล 
3. นายถนอม  สุขรัตน์     ส.อบต.หมู่๑ 
4. นายต่วน  วงค์พรมมา     ส.อบต.หมู่๑ 
5. นางเชิงขวัญ  นวลงาม     ส.อบต.หมู่๒ 
6. นายไพรสัณฑ์  เพียรพิทักษ์    ส.อบต.หมู่๓ 
7. นายปิยพงษ ์ วงค์เมืองคํา    ส.อบต.หมู่ ๓ 
8. นายสัมพันธ์  ผาดาวงค ์    ส.อบต.หมู่ ๔ 
9. นายธีระ  ม่วงสาร     ส.อบต.หมู่ ๔ 
10. นายภูวนารถ  พลายประเสริฐ    ส.อบต.หมู่ ๕ 
11. นายวิรัตน์  อธิคาร     ส.อบต.หมู่ ๖ 
๑2. นายเฉลียว  กลิ่นซ้อน    ส.อบต.หมู่ ๖ 
๑3. นางเรียม  ช่างปรับ     ส.อบต.หมู่ ๗ 
14. นายอําไพ  ชาวเชียงขวาง    ส.อบต.หมู่ 7 
๑5. นายธงศักดิ์  วรรณปะโพธิ์    ส.อบต.หมู่ ๘ 
๑6. นายสุแก้ว  จันทร์ลือ     ส.อบต.หมู่ 9 
๑7. นางสุภาวิณี  สระทองอินทร์    ส.อบต.หมู่ ๑๐ 
18. นายสมจิต  แปูนสุกใส    ส.อบต.หมู่ ๑๐ 
19. นายกิตติศักดิ์  ชาวเชียงขวาง    ส.อบต.หมู่ ๑๑ 
20. นายวินัย  กิ่งแก้ว      ส.อบต.หมู่ 11 
๒1. นายสมาน  สิงห์ทอง     ส.อบต.หมู่ ๑๒ 
๒2. นายอุทัย  ต้นบุตร     ส.อบต.หมู่ 13 
23. นายกิมเจ็ง  แซ่โหงว     ส.อบต.หมู่ 13 
๒4. นางบุญศรี  แจ้งไพร     ส.อบต.หมู่ ๑๔ 
๒5. นายบุญธรรม  ผาบวงค์สาย    ส.อบต.หมู่ ๑๕ 
๒6. นายดิเรก  ดารินทร์     ส.อบต.หมู่ ๑๖  
27. นายสมชาย  เอ้ยวัน     ส.อบต.หมู่ ๑๗ 
28. นางกัลยา  ปาวงค์สร้อย    ส.อบต.หมู่ ๑๗ 
29. นายวิชัย  เพลินจิตร์     ส.อบต.หมู่ ๑๘   
30. นายบุญชวน  ตั้งปัญญา    ส.อบต.หมู่ ๑๙ 
31. นายศรีนวล  สวุรรณนําปน    ส.อบต.หมู่ ๑๙  
32. นายบุญเริง  เกียงมี     ส.อบต.หมู่ 20 
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๓3. นายรักชาติ  อรุณปี     ส.อบต.หมู่ 20 
๓4. นางสุนัน  จันทร์น้ําท้วม    ส.อบต.หมู่ ๒๑ 
35. นายคํารณต ์ ปาวงค์สร้อย    ส.อบต.หมู่ ๒๒ 
36. นายแทน  คําแล่น     ส.อบต.หมู่ ๒๓ 
37. นายสุทัศน์  ขาวเอี่ยม    ส.อบต.หมู่ ๒๓ 
38. นายอนนัต์  คงหนองเต่า    ส.อบต.หมู่ ๒๔ 
39. นายมานะ  ฟุูงสุข     ส.อบต.หมู่ ๒๔ 
40. นายประสิทธิ์  ฝากามล    ส.อบต.หมู่ ๒๕ 
๔1. นายสําเริง  เสือพงษ์     ส.อบต.หมู่ ๒๖ 
42. นายบังอร  อธิคาร     ส.อบต.หมู่ ๒๖  
43. นายชาติ  ต๊ิบบุ้ง     ส.อบต.หมู่ ๒๗ 
44. นายสนม  โจทย์ครบุร ี    ส.อบต.หมู่ ๒๘  
45. นางนาตญา  ชมชื่น     ส.อบต.หมู่ ๒๘ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมชาย  ลออวรากุล    รองประธานสภา อบต.คลองน้ําไหล 
2. นายบุญส่ง  ยะปะตัง     ส.อบต.หมู่ ๘ 
3. นางผัดดี  บานเปียง     ส.อบต.หมู่ ๒๒ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเอกชัย  เมืองโคตร     ปลัดอบต.คลองน้ําไหล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายก อบต.คลองน้ําไหล 
2. นายกสิวัฒน์  ไล้ทองคํา    หัวหน้าสํานักปลัด  
3. นางสาวพิลาวัลย์ ราชจันทร์    หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน 
4. นางเรณู  กันธิยาวงค์     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางสาวสาวิตตรี  จิตรซื่อ    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นายณัฐวรรธน์  แก้วปาเฟือย    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางสาวดวงใจ  มาลัย     คนงานทั่วไป 
8. นายสําเนียง  แสงแก้ว     คนงานทั่วไป 
9. นายกิตติพล  กองแก้ว     นิติกร ชํานาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม  นายยุทธกิต หอมกระโทก เลขานุการสภาองค์การ
 บริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล  วันนี้วันอังคาร ที่  ๑1  กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เป็นการ
 ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่1 ครั้งที่ 1/25๖3 วันนี้มีสมาชิกผู้ทรงเกียรติเข้า
 ประชุม 45 ท่านมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 9 ท่านถือว่า ครบ
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 องค์ประชุมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานจุดเทียนธูปบูชาพระ
 รัตนตรัยเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่สภาฯและดําเนินการประชุมต่อไปครับ 

 

ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร  สวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านพร้อมทั้งผู้บริหารและ
 เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้วันอังคาร ที่  ๑1  กุมภาพันธ์ ๒๕๖3         
 ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 
 1 ครั้งที ่1/25๖3 ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ณ บัดนี้ ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร  ในวันนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่มาบรรจุใหม่นะครับเชิญครับ  
 
นายณัฐวรรธน์     เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายณัฐวรรธน์  แก้วปา
   เฟือย ผมมาบรรจุในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทํางานฝุายนโยบายและ
   แผน มาจากจังหวัดแพร่ นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทางสภาองค์การบริหารส่วน
   ตําบลคลองน้ําไหลด้วยนะครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร ในส่วนนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

นายประสิทธิ์  ณ นคร  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองน้ําไหล สมัยสามัญประจําปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ ๒๕62  เมื่อ
วันที่ 24  ธันวาคม  2562 ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านตรวจดูรายชื่อหรือ
รายละเอียดเนื้อหาต่างๆ ถูกต้องหรือเปล่าครับ หน้าที่ 4 กระทู้ถามนะครับตรงที่ว่า
ภาษีโรงเรือนนะครับให้แก้ไขด้วยนะครับ ต่อหน้าที่ 5 ตรงนายสมชาย ลออวรากุล 
ปฏิบัติหน้าที่นะครับให้ตัดคําว่าปฏิบัติหน้าที่ออกนะครับ ต่อนะครับ หน้าที่ 7 นะ
ครับตรงที่ว่า ซึ่งต้องยอมรับว่าเราทํางานบริการประชาชน ให้เพ่ิมหน้าที่ของเรา
ทํางานบริการประชาชน และอย่างเรื่องขยะนะครับ ให้ตัดคําว่าก็ได้ ออกนะครับให้
ใส่ต้องไปในพ้ืนที่นะครับ และตรงท่ีชาวบ้านได้เขาใจนะครับ ให้เติมไม้โทเป็นเข้าใจ
นะครับ หน้าที่ 20 นะครับตรงที่ประธานสภา ตรงบรรทัดที่ 6 การจะเลื่อนหรือว่า
ไม่เลื่อนไม่ได้อยู่ที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลนะครับ ให้
เพ่ิม แต่เป็นมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล และในส่วนการนี้ผม
ก็อยากจะปรึกษากับทางท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก ให้เติมไม้เอกตรงที่ท่านปลัด 
และตัดตรงที่ว่านายกให้ตัด ก ออกนะครับ และอีกย่อหน้านะครับที่ว่า ผู้รับรอง 1 
ใน 4 ให้แก้ไขเป็น 1 ใน 3 นะครับ หน้าที่ 22 เชิญคุณมานะ  ฟุูงสุข ส.อบต.หมู่ 
24 

 
ส.อบต.หมู่ 24 เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายมานะ  ฟูุงสุข  
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 ส.อบต.หมู่ 24  หน้าที่ 22 ตรงที่ ส.อบต.หมู่ 24 บรรทัดที่ 2 ตรงที่ว่าแปรสภารถ 
ให้แก้ไข เป็นแปรสภาพ และอีกท่ีนะครับคือ 2 คน ให้แก้เป็น 2 คันนะครับ 
ขอบคุณครับ  

 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร  ต่อหน้าที่ 23 นะครับ หน้าที่ 29 ตรง ส.อบต.หมู่ 24 

 ตรงที่ผมขอเสนอเลื่อนร่างข้อบัญญัติ ให้เพ่ิมพิจารณาเลื่อนนะครับ มีสมาชิกท่านใด
 แก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับถ้าไม่มีผมจะได้ขอมตินะครับได้ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา 
 อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน 45 คน ครบจํานวนเป็นองค์ประชุม ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม   44 เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม  - ไม่มี – 
   งดออกเสียง 1     เสียง (นายสมจิต   แปนูสุกใส่ ส.อบต.หมู่ 10)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี  -   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติให้ความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2563 และกําหนด
สมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจําปี 2564 

ประธาน    นายประสิทธิ์  ณ นคร ตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาฯท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่น
กําหนดสมัยประชุมในหนึ่งปีไม่น้อยกว่า ๒ สมัยแต่ไม่เกิน ๔  เชิญท่านสมาชิกได้
เสนอช่วงระยะเวลาในการประชุมได้เลยนะครับ เชิญคุณสัมพันธ์  ผาดาวงค์ ส.อบต.
หมู่ 4  

 
ส.อบต.หมู่ 4 เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสัมพันธ์  ผาดาวงค์   

ส.อบต.หมู่ 24 ในเรื่องของการกําหนดสมัยประชุมสามัญนะครับ ผมขอเสนอ
กําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําปี 25๖3 ผมขอเสนอ เป็น 4 สมัยนะครับ  

 สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน  25๖3 
  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่ 1๐ – ๒๔ สิงหาคม  25๖3 
  สมัยที่  4  ระหว่างวันที่ 13 – 27 ธันวาคม   2563   
   และขอเสนอการประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี 2564  
   สมัยสามัญท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  
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ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร  ตามที่คุณสัมพันธ์  ผาดาวงค์  ส.อบต.หมู่ 4 ได้เสนอมานะ
  ครับ  

 สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน  25๖3 
  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่ 1๐ – ๒๔ สิงหาคม  25๖3 
  สมัยที่  4  ระหว่างวันที่ 13 – 27 ธันวาคม   2563   
   และขอเสนอการประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี 2564  
  มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ได้

 ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  44 คน ครบจํานวนเป็น
 องค์ประชุม ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    44 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ   - ไม่มี – 
   งดออกเสียง   - ไม่มี – 

ที่ประชุมเห็นชอบให้เป็น 4 สมัยนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับ 
  5.2 ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเป็น  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจํานวน 3 คน ตามระเบียบได้บอกว่าให้ใช้มาตรา 8 
  และมาตรา 12  เป็นการคัดเลือกคนคือมีการคัดเลือกทีละ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 
  คนนะครับ ถ้ามีการเสนอเกิน 2 คนก็จะมีการลงคะแนนโดยมีการเขียนชื่อ – สกุล 
  แต่ถ้ามีการเสนอคนเดียวนะครับถือว่าได้เป็นคณะกรรมการเลยนะครับ ตกลงกัน
  ก่อนนะครับถ้าสมาชิกเสนอชื่อใครนะครับคนที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับห้ามมีการ
  ถอนตัวนะครับเพราะว่าถ้ามีการถอนตัวแบบนี้ก็ไม่มีการคัดเลือกเสร็จกันนะครับมัน
  จะเสียเวลานะครับ  เชิญคุณกสิวัฒน์  ไล้ทองคํา หัวหน้าสํานักปลัด อบต.คลองน้ํา
  ไหล 
 
หัวหน้าสํานักปลัด  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายกสิวัฒน์  ไล้ทองคํา 
  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.คลองน้ําไหล ผมขออธิบายสักนิดนะครับการคัดเลือกผู้แทน
  สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ดูฐานอํานาจที่มาว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์โครงสร้าง
  จํานวนสมาชิกที่เป็นผู้แทนยังคงเหมือนเดิมนะครับ ที่นี้นะครับตอนนี้มีหนังสือสั่งการ
  ที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกนะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.02 / ว 0600 ลงวันที่ 29  มกราคม 2559 หนังสือมี
  แนวทางการคัดเลือกผู้แทน กรณีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ให้
  ทางสภาเป็นผู้คัดเลือกนะครับ จํานวน 3  คนนะครับ โดยมีหนังสือออก 
  จากสภาท้องถิ่นนะครับในส่วนนี้เราก็ได้ทําไว้ถูกต้องนะครับ ต้องมีสมาชิกมา 
  ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกนะครับ ในส่วนนี้ถือว่าถูกต้องนะครับ และการ
  เสนอชื่อต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนนะครับ ที่ทางท่านประธานสภาได้พูดนั้นได้
  ถูกต้องนะครับและผู้เสนอชื่อต้องอยู่ในห้องประชุมและต้องได้รับความยินยอมนะ



-๖- 
 

  ครับ ถ้ามีการเสนอครบตามจํานวนนะครับ ถือว่าบุคคลที่เสนอชื่อนั้นเป็นผู้คัดเลือก
  หากมีผู้เสนอชื่อเกินจํานวนที่กําหนดนะครับให้ประธานแจ้งให้ผู้ประชุมเป็นผู้ 
  คัดเลือกนะครับ ผู้เสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับและให้เสนอชื่อผู้ที่อยู่ในที่ 
  ประชุมเป็นกรรมการในการนับคะแนนนะครับ กรณีท่ีจํานวนสมาชิกไม่ครบตาม
  จํานวนของข้าราชการก็คือพนักงาน อบต.มาช่วยเหลือนะครับ เมื่อมีการนับคะแนน
  แล้วนะครับให้นับคะแนนที่เป็นคะแนนที่สูงสุดเป็นกรรมการนะครับ ในกรณีท่ี 
  คะแนนเท่ากันหลายๆ คนให้มีการจับคะแนนลงใหม่นะครับสําหรับผู้ที่มีคะแนน 
  เท่ากัน ถ้าคะแนนรอบ 2 เท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับฉลากนะครับให้ประธานสภาออก
  หนังสือถึงนายกเพ่ือออกคําสั่งแต่งตั้งนะครับและแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับ 
  ทราบและเจ้าตัวที่ได้รับคัดเลือกได้รับทราบโดยเร็วนะครับ ในกรณีที่ผู้คัดเลือก 
  หรือพ้นจากตําแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ที่พ้นจากตําแหน่งภายใน 45 วัน 
  นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงนะครับ ในกรณีที่เป็นประโยชน์ของส่วนราชการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีการคัดเลือกก่อนการครบวาระนะครับ ก่อนการ
  ดํารงตําแหน่งภายใน 45 วันนะครับ ทั้งหมดนี้คือการกําหนดแนวทางในการ 
  คัดเลือกคณะกรรมการนะครับ ส่วนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการท้องถิ่นเป็นชุด
  กลั่นกรองดูว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับ ตามที่เราจะมีการจัดทําแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นแต่ละปีนะครับ และตรวจสอบดูว่าครบไหมนะครับถ้าไม่ครบให้ตี 
  กลับไปร่างมาใหม่นะครับ คณะกรรมการชุดนี้นะครับหลังจากท่ีข้อบัญญัตินี้ผ่านแล้ว
  นะครับจะต้องมีการทําแผนดําเนินงานในครั้งแรกนะครับหลักจากที่ทําโครงการเสร็จ
  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับคือคณะกรรมการ
  ติดตามนะครับที่เราจะมีการคัดเลือกในครั้งต่อไปนี้นะครับ จะต้องไปประมวลและ
  ต้องไปรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับเราใช้มาตรา 8 และ 
  มาตรา 10 นะครับ  คือการคัดเลือกเลือกท่ีละ 1 คน ถ้ามีการเสนอคนเดียวคนนั้น    
  ก็ได้เป็นเลยนะครับถ้าเสนอ 2 คน ก็ต้องมีการเลือกนะครับ เชิญเสนอครับ 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ครับ เชิญคุณธงศักดิ์  วรรณประโพธิ์ ส.อบต.
  หมู่ 8 
 
ส.อบต.หมู่ 8  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายธงศักดิ์  วรรณประ
  โพธิ์ ส.อบต.หมู่ 8  ผมขอเสนอ นายสัมพันธ์   ผาดาวงค์ ส.อบต.หมู่ 4 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
  นายปิยพงษ์  วงค์เมืองคํา ส.อบต.หมู่ 3 และ นายธีระ  ม่วงสาร ส.อบต.หมู่ 4 
  เชิญเสนอต่อนะครับคณะกรรมการท้องถิ่นคนที่ 2 เชิญคุณแทน  คําแล่น  
  ส.อบต.หมู่ 23  
 
ส.อบต.หมู่ 23  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายแทน  คําแล่น  
  ส.อบต.หมู่ 23  ผมขอเสนอ นายอําไพร  ชาวเชียงขวาง ส.อบต.หมู่ 7 
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ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
  นายสนม  โจทย์ครบุรี ส.อบต.หมู่ 28 และ นายอนันต์  คงหนองเต่า ส.อบต.หมู่ 24 
  กรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 2 มีใครเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ มีไหมครับถ้าไม่มีนะ
  ครับถือว่าคุณอําไพร  ชาวเชียงขวาง ส.อบต.หมู่ 7 เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 
  2 นะครับ ต่อไปเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ 3 นะครับ เชิญคุณสมาน  
  สิงห์ทอง ส.อบต.หมู่ 12 
 
ส.อบต.หมู่ 12  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมาน  สิงห์ทอง 
  ส.อบต.หมู่ 12 ผมขอเสนอ นายสมจิต   แปูนสุกใส  ส.อบต.หมู่ 10 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
  นายอุทัย  ต้นบุตร ส.อบต.หมู่ 13 และ นางนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28  
  กรรมการท้องถิ่นท่านที่ 3 มีใครเสนอเพ่ิมอีกไหมครับ เชิญคุณสมจิต  แปูนสุกใส  
  ส.อบต.หมู่ 10  
 
ส.อบต.หมู่ 10  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมจิต  แปูนสุกใส  
  ส.อบต.หมู่ 10 ผมขอเสนอ นายวินัย  กิ่งแก้ว ส.อบต.หมู่ 11 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
  นายอุทัย  ต้นบุตร  ส.อบต.หมู่ 13 และ นายบุญเริง  เกียงมี ส.อบต.หมู่ 20  
  คณะกรรมการพัฒนาท่านที่ 3 มีการเสนอรายชื่อมา 2 ท่านนะครับคือ นายสมจิต   
  แปูนสุกใส  ส.อบต.หมู่ 10 นายวินัย  กิ่งแก้ว ส.อบต.หมู่ 11 ขอให้ทางเจ้าหน้าที่
  แจกกระดาษนะครับ เขียนชื่อ – สกุล ผู้ที่ท่านคัดเลือกมานะครับใครเขียนเสร็จแล้ว
  นะครับมาใส่กล่องด้วยตัวเองนะครับ มาใส่กล่องครบหมดแล้วนะครับขอตัวแทน
  สมาชิกท้ัง 3 ท่าน คุณปิยพงษ์  วงค์เมืองคํา ส.อบต.หมู่ 3 คุณธีระ  ม่วงสาร  
  ส.อบต.หมู่ 4 คุณสัมพันธ์  ผาดาวงค์  ส.อบต.หมู่ 4 เป็นกรรมการอ่านบัตร 
  ลงคะแนนนะครับ  
 
ส.อบต.หมู่ 4  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสัมพันธ์  ผาดาวงค์  
  ส.อบต.หมู่ 4  สรุปคะแนนนะครับ นายสมจิต   แปูนสุกใส  ส.อบต.หมู่ 10 ได้ 
  คะแนนอยู่ที่ 32 คะแนน นะครับ ส่วนนายวินัย  กิ่งแก้ว ส.อบต.หมู่ 11 ได้คะแนน
  อยู่ที่ 11 คะแนน นะครับ และบัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  1  คะแนน นะครับ 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร สรุปคะแนน นะครับ นายสมจิต   แปูนสุกใส  ส.อบต.หมู่ 10 
  ได้คะแนนอยู่ที่ 32 คะแนน นะครับ ส่วนนายวินัย  กิ่งแก้ว ส.อบต.หมู่ 11 ได้ 
  คะแนนอยู่ที่ 11 คะแนน นะครับ และบัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  1  คะแนน รวม
  เป็น 44 คะแนนพอดีนะครับ คุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10 ได้คะแนนเยอะ
  ได้เป็นคณะกรรมการพัฒนาคนที่ 3 นะครับ สรุปรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา 
  ท้องถิ่นมี 3 ท่านดังรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ  
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  ท่านที่ 1 คุณสัมพันธ์  ผาดาวงค์   ส.อบต.หมู่ 4 
  ท่านที่ 2 คุณอําไพร  ชาวเชียงขวาง   ส.อบต.หมู่ 7 
  ท่านที่ 3 คุณสมจิต  แปูนสุกใส  ส.อบต.หมู่ 10 
  
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร พักการประชุม ๑๐ นาท ี
   แล้วเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมเลยครับ 
 
เริ่มประชุม   เวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร 5.3 ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  คลองน้ําไหลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 3 คน
  ก็เหมือนเดิมนะครับให้เสนอที่ละ 1 คน และผู้รับรอง 2 คน ถ้ามีการเสนอเกิน 1 
  คนให้มีมติโดยการลงคะแนนนะครับ เชิญคุณสัมพันธ์  ผาดาวงค์ ส.อบต.หมู่ 4 
 
ส.อบต.หมู่ 4  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสัมพันธ์  ผาดาวงค์ 
  ส.อบต.หมู่ 4 ผมขอเสนอนายปิยพงษ์   วงค์เมืองคํา ส.อบต.หมู่ 3 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
  นายธีระ  ม่วงสาร  ส.อบต.หมู่ 4 และ นายกิตติศักดิ์  ชาวเชียงขวาง ส.อบต.หมู่ 11 
  กรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1 มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
  เพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับถือว่าคุณปิยพงษ์  วงค์เมืองคํา ส.อบต.หมู่ 3 เป็น 
  กรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 1 นะครับเชิญเสนอท่านที่ 2 
  เชิญคุณต่วน  วงค์พรมมา ส.อบต.หมู่ 1  
 
ส.อบต.หมู่ 1  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายต่วน  วงค์พรมมา  
  ส.อบต.หมู่ 1 ผทขอเสนอ นายถนอม   สุขรัตน์ ส.อบต.หมู่ 1  
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
  นายศรีนวล  สุวรรณนําปน  ส.อบต.หมู่ 19 และ นางเชิงขวัญ  นวลงาม ส.อบต.หมู่ 
  2 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่า นายถนอม   สุขรัตน์  
  ส.อบต.หมู่ 1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ท่านที่ 2 นะครับ 
  เชิญเสนอท่านที่ 3 เชิญคุณสมาน  สิงห์ทอง ส.อบต.หมู่ 12  
  
ส.อบต.หมู่ 12  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมาน  สิงห์ทอง  
  ส.อบต.หมู่ 12 ผมขอเสนอนายรักชาติ  อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
  นางนาตญา   ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 และ นายชาติ  ติ๊บบุ้ง ส.อบต.หมู่ 27 ท่านที่ 3 
  มีใครเสนอเพ่ิมไหมครับ เชิญคุณรักชาติ  อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
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ส.อบต.หมู่ 20   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายรักชาติ  อรุณปี  
  ส.อบต.หมู่ 20 ผมขอเสนอ นายสมาน  สิงห์ทอง ส.อบต.หมู่ 12 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
  นายสัมพันธ์  ผาดาวงค์ ส.อบต.หมู่ 4 และ นายกิตติศักดิ์  ชาวเชียงขวาง ส.อบต.หมู่ 
  11 มีท่านใดเสนออีกไหมครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่แจกกระดาษนะครับให้เขียนชื่อ – 
  สกุล ของผู้ที่ถูเสนอชื่อนะครับเดินมาใส่ในกล่องหน้าโต๊ะประธานสภานะครับ มี 
  สมาชิกท่านใดบ้างนะครับที่ยังไม่ได้ลงคะแนนครับ ก็ขอเชิญสมาชิกผู้มีรายชื่อ 
  ดังต่อไปนี้มาช่วยนับคะแนนนะครับ คุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10   
  คุณวิรัตน์  อธิคาร ส.อบต.หมู่ 6 และคุณอําไพร  ชาวเชียงขวาง ส.อบต.หมู่ 7  
 
ส.อบต.หมู่ 10  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมจิต  แปูนสุกใส  
  ส.อบต.หมู่ 10 สรุปคะแนน นายรักชาติ  อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 ได้คะแนนอยู่ที่ 24 
  คะแนน นายสมาน  สิงห์ทอง ส.อบต.หมู่ 12 ได้คะแนนอยู่ที ่15 คะแนน  บัตร
  เสีย 1 คะแนน บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4 คะแนน  ได้ 44 คะแนนพอดีนะครับ 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร สรุปคะแนน นะครับ สรุปคะแนน นายรักชาติ  อรุณปี  
  ส.อบต.หมู่ 20 ได้คะแนนอยู่ที่ 24 คะแนน นายสมาน  สิงห์ทอง ส.อบต.หมู่ 12 ได้
  คะแนนอยู่ที่ 15 คะแนน  บัตรเสีย 1 คะแนน บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4 คะแนน  
  ได้ 44 คะแนนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคณะคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
  พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 คือ คุณรักชาติ  อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 สรุปคณะกรรมการ
  ทั้ง 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ 
  ท่านที่ 1 คุณปิยพงษ์  วงค์เมืองคํา  ส.อบต.หมู่ 3 
  ท่านที่ 2 คุณถนอม   สุขรัตน์  ส.อบต.หมู่ 1 
  ท่านที่ 3 คุณรักชาติ  อรุณปี  ส.อบต.หมู่ 20 
  5.4 ญัตติให้ความเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล เชิญทาง
  เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงครับ 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางเรณู  กันธิยาวงค์ 
  นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน 5.4 ญัตติให้ความเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนา
  ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร
  ส่วนตําบลคลองน้ําไหล สืบเนื่องจากกองสวัสดิการสังคมและทางกองช่างนะค่ะได้ทํา
  บันทึกเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีของเรานะค่ะ ทางฝุายนโยบายและแผนก็ได้
  ดําเนินการมาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการสนับสนุนกับทาง 
  คณะกรรมการพัฒนามาแล้วนะค่ะในครั้งนี้จึงได้นําเข้าสภาท้องถิ่นของเรานะค่ะ เริ่ม
  ที่ ผ 01  เป็นบัญชีโครงการพัฒนานะค่ะก็มีอยู่ 2 ยุทธศาสตร์ที่เราได้เพ่ิมเติมเข้า
  มานะค่ะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
  ในปี 2563 อยู่ที่ 124,719.90 บาท และแผนการอุสาหกรรมและการโยธา ปี 
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  2563 มีอยู่ 3 โครงการนะค่ะ งบประมาณอยู่ที่ 689,150.-บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  แผนงานสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการงบประมาณอยู่ที่ 30,000.- บาท หน้าที่ 2 
  บัญชีโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอคลองลาน พาด
  สายไฟฟูาสาธารณะ ระยะทาง 600 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟูา จํานวน 16 จุด หมู่ที่ 
  28 บ้านคลองด้วน งบประมาณตั้งไว้ 124,719.90.- บาท หน้าที่ 3 แผนงาน 
  อุตสาหกรรมและการโยธา มีทั้งหมด 3 โครงการนะค่ะ โครงการที่ 1 ติดตั้งระบบ
  กระจายเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 25 งบประมาณปี 2563  ตั้งไว้อยู่ที่  
  334,450.- บาท  โครงการที่ 2 ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน  
  หมู่ที่ 7 บ้านคลองใหญ่ใต้ งบประมาณอยู่ที่ 212,500.-บาท  โครงการที่ 3 ขยาย
  ผิวจราจรบริเวณสี่แยกบ้านคลองหัวแหวน(สายบ้านบึงหล่ม – บ้านดาดทองเจริญ) 
  หมู่ที่  13 บ้านคลองหัวแหวน งบประมาณอยู่ที่ 142,200.- บาท รวมทั้ง 3  
  โครงการงบประมาณอยู่ที่ 689,150.- บาท หน้าที่ 5 ค่ะยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงาน
  สาธารณสุข  โครงการที่ 1 คือโครงการคุมกําเนิดสุนัขและแมว เป็นโครงการของ
  กองสวัสดิการสังคม งบประมาณปี 2563 อยู่ที่ 30,000.- บาท หน้าที่ 6 เป็น
  โครงการประสานแผน โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมอเศรษฐี 
  หมู่ที่ 10 ตําบลคลองน้ําไหล เชื่อมกับ ตําบลอ่างทอง  งบประมาณปี 2564 ตั้งไว้ 
  3,000,000.- บาท งบประมาณปี 2565 ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท  โครงการที่ 
  2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 18 บ้านไร่อุดม เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านเลิง 
  กะพงษ์ ตําบลคลองลานพัฒนา งบประมาณปี 2564 ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท 
  งบประมาณปี 2565 ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท หน้าที่ 7 เป็นบัญชีครุภัณฑ์ ผ. 03 
  โครงการที่ 1  เครื่องส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สายควบคุมการเปิด – ปิด ชุดลูกข่าย 
  งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 65,500.- บาท โครงการนี้ก็จะสืบเนื่องกับทางหมู่ 25 
  และหมู่ 7 นะค่ะเพราะว่าเป็นโครงการครุภัณฑ์นะค่ะเราต้องเอามาใส่ใน ผ.03 ด้วย
  นะค่ะ 2.ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 5,450.- บาท  
  3. ชุดไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะ งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 2,000.- บาท ชุด
  ไมโครโฟนไร้สาย ในส่วนนี้เป็นของหมู่ 7 งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 4,000.- บาท 
  4.ชุดเครื่องเล่น DVD/USB MP3  งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 2,000.- บาท  
  6. ตู้แร็ค จํานวน 1 ชุด งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 8,000.- บาท  8. ชุด 
  สายอากาศส่งพร้อมสายนําสัญญาณและคอนเน๊คเตอร์ งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 
  3,600.- บาท 7. ชุดลูกข่ายรับและขายสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมชุดจ่ายไฟ ชุด
  สายอากาศรับส่งพร้อมสายนําสัญญาณและคอนเน๊คเตอร์ ลําโพงฮอร์นปากกลม
  ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 60 วัตต์ งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 117,000.- บาท 
  ทั้งหมดนี้คือโครงการที่เราได้เพ่ิมเติมไปนะค่ะ 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร สรุปการญัตติให้ความเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
 ตําบลคลองน้ําไหล ก็มีการเพ่ิมเติมนะครับส่วนบัญชีครุภัณฑ์ของอบต.คลองน้ําไหล
 เป็นผู้จัดซื้อแล้วให้ทางหมู่บ้านเป็นผู้ยืมนะครับ เจ้าหน้าที่พัสดุใน 1 ปีก็ต้องออก
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 ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ยืมไปนะครับว่าครุภัณฑ์อยู่ในสภาพดีหรือว่าชํารุดนะครับ มี
 สมาชิกท่านจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ได้
 ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  45 คน ครบจํานวนเป็น
 องค์ประชุม ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 45 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น - ไม่มี – 
   งดออกเสียง    - ไม่มี – 
  ถือว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนา
  ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร
  ส่วนตําบลคลองน้ําไหล ต่อนะครับ 5.5 ญัตติให้ความเห็นชอบร่างทบทวน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ
  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล เชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงครับ 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางเรณู  กันธิยาวงค์ 
   นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน 5.5 ญัตติให้ความเห็นชอบร่างทบทวน  
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ
   องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล มาดูกันหน้าที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
   การโยธา เปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมนะค่ะ หน้าที่ 155  โครงการปรับปรุงต่อเติม
   อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านสุขสําราญ งบประมาณในปี 2563 ตั้งไว้  
   350,000.- บาท ลําดับที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
   หมู่บ้านหมู่ที่ 28 บ้านคลองด้วนบ้านคลองปิ่นโต – บ้านคลองด้วน งบประมาณในปี 
   2563 ตั้งไว้ 116,280.- บาท  ลําดับที่ 118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็ก ภายในหมู่บ้าน(สายบ้านบึงหล่ม – บ้านดาดทองเจริญ) หมู่ที่ 13 บ้านคลอง
   หัวแหวน งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้ 227,800.- บาท ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ตั้งไว้ 
   3 โครงการ งบประมาณท้ังหมด 694,080.- บาท หน้าที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นของกองสวัสดิการสังคม ลําดับเดิมอยู่ที่ 101   
   โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประมาณปี 2563 ตั้งไว้อยู่ที่ 300,000.- บาท  
   รวม 1 โครงการ งบประมาณอยู่ที่ 300,000.- บาท หน้าที่ 6 แบบ ผ.02/1 เป็น
   โครงการประสานแผนก็จะเป็นงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   กําแพงเพชร  ลําดับที่ 1   โครงการก่องสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 24  
   เชื่อมเขตตําบลวังทอง งบประมาณปี 2564 ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท ลําดับที่ 4 
   โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอดเชื่อมกับตําบลสักงาม งบประมาณ
   ปี 2564 ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท ลําดับที่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมอเศรษฐี 
   หมู่ที่ 10 เชื่อมเขต ตําบลอ่างทอง งบประมาณปี 2564 ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท 
   งบประมาณปี 2565 ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท ลําดับที่ 7 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
   หมู่ที่ 25 บ้านใหม่ศรีสุวรรณ เชื่อมกับ หมู่ที่ 9 ตําบลคลองลานพัฒนา งบประมาณ
   ปี 2565 ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท ลําดับที่  10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
   หมู่ที่ 28 บ้านคลองด้วน เชื่อมกับ หมู่ที่ 3 ตําบลสักงาม งบประมาณปี 2563 ตั้ง
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   ไว้ 2,500,000.- บาท  ลําดับที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 16 บ้าน
   สามัคคีธรรม เชื่อมตําบลสักงาม ม. 3 บ้านท่ามะเขือ งบประมาณปี 2564 ตั้งไว้ 
   2,500,000.- บาท ลําดับที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
   23 บ้านหล่มชัย ตําบลคลองน้ําไหลเชื่อมกับ หมู่ 3 ตําบลสักงาม งบประมาณปี 
   2565 ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท ลําดับที่ 16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 
   5 บ้านมอมะปรางทอง – บ้านใหม่อู้ตะเภา ตําบลคลองน้ําไหล เชื่อมกับ ตําบลวัง
   ทอง งบประมาณปี 2565 ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท หน้าที่ 9 ก็เป็นบัญชีครุภัณฑ์ 
   นะค่ะ ก็จะเป็นของฝุายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นการแก้ไขรายละเอียด
   การจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ขอบคุณค่ะ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร 5.5 ญัตติให้ความเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ( พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร

 ส่วนตําบลคลองน้ําไหล การจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายขอให้ท่านสมาชิกดูนะครับ 
 คุณลักษณะ ขนาดเหล็ก นะครับ ฝากโครงของทางจังหวัดนะครับขอให้ทางสมาชิก
 ช่วยเคลียพ้ืนที่ด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผม
 จะขอมติที่ประชุม ได้ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  45 
 คน ครบจํานวนเป็นองค์ประชุม ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  45 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  - ไม่มี – 
   งดออกเสียง     - ไม่มี – 
   ถือว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ขององค์การ
   บริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 5.6 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.  

    เชิญคุณเอกชัย  เมืองโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลคลองน้ําไหล  

 
  ปลัด อบต.   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายเอกชัย  เมืองโคตร 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
 ตําบลคลองน้ําไหล 5.6 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  
 องค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 
 เนื่องจากว่าเราได้มีญัตติเข้าสภาเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับ ก็มีปัญหานะครับที่ทาง
 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลยังไม่รับร่างข้อบัญญัติเรื่อง  การควบคุม
 การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... 

 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร ผมจะขอปรึกษาทางสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ํา
   ไหลก่อนนะครับ การพิจารณาข้อบัญญัติต่างๆ ตามระเบียบนะครับสามารถพิจารณา 
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   3 วาระ รวดได้นะครับยกเว้นข้อบัญญัติงบประมาณนะครับ ผมจึงขอปรึกษาท่าน
   สมาชิกนะครับว่าจะพิจารณา 3 วาระรวดหรือว่าพิจารณาทีละวาระนะครับ เชิญ
   เสนอครับ เชิญคุณสนม  โจทย์ครบุรี ส.อบต.หมู่ 28 
 
ส.อบต.หมู่ 28  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสนม  โจทย์ครบุรี  
  ส.อบต.หมู่ 28 ผมขอเสนอพิจารณา 3 วาระรวดเลยนะครับ  
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร มีสมาชิกท่านอ่ืนเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะ

 ขอมติที่ประชุม ได้ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  45 
 คน ครบจํานวนเป็นองค์ประชุม ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบพิจารณา 3 วาระ รวด  45  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - ไม่มี – 
   งดออกเสีย    - ไม่มี -  
   ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลพิจารณา 3 วาระรวดนะครับ  
   เชิญคุณกิตติพล  กองแก้ว นิติกรชํานาญการ 
 
นิติกรชํานาญการ  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายกิตติพล  กองแก้ว  
   นิติกรชํานาญการ 5.6 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  
   องค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 
   บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
   คลองน้ําไหลเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... 
       หลักการ 
   ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
       เหตุผล 
   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ใน
   ชุมชนจะสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากสุนัข และแมวเพื่อ
   ประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
   และสามารถปูองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและ
   แมว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร มีสมาชิกสอบถามเพ่ิมเติมได้นะครับ มีไหมครับ  
   เชิญคุณรักชาติ  อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
 
ส.อบต.หมู่ 20  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายรักชาติ  อรุณปี  
  ส.อบต.หมู่ 20 ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะ
  ครับ  
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10 
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ส.อบต.หมู่ 10  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมจิต  แปูนสุกใส  
  ส.อบต.หมู่ 10 5.6 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  
  องค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.
  จริงๆ แล้วก็อยากให้ทางผู้เสนอญัตติอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางสมาชิกได้รับ
  ฟังนะครับ 
 

ประธาน    นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณเอกชัย  เมืองโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 คลองน้ําไหล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลคลองน้ําไหล  

 
ปลัด อบต.    เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายเอกชัย  เมืองโคตร 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
 ตําบลคลองน้ําไหล ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการอ่านรายละเอียดนะครับเพราะว่า
 บางทีสมาชิกก็ยังไม่ได้อ่านและบางทีก็ยังอ่านก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับ  

      ( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 

                 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ….   
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล
จัดทําข้อบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล
และนายอําเภอคลองลาน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ….” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัขและแมว 

ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด  
  “การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการ

ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน

ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขต
ที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

  “เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัขและแมว 
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 
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  ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว ให้
พ้ืนที่ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลคลองน้ําไหลดังต่อไปนี้ เป็น
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

  5.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด  
   5.1.1 ที่สาธารณะเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวทุกชนิด 
   5.1.2 สถานทีท่่องเที่ยว 

   5.1.3 โรงเรียน สถานที่ราชการ 

  5.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจํานวนที่กําหนด 
ดังนี้ 

   5.2.1 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเป็นเขตห้ามเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขเกิน จํานวน 10 ตัว ต่อจํานวนครัวเรือน 

   5.2.2 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล เป็นเขตห้ามเลี้ยง
หรือปล่อยแมว เกินจํานวน 10 ตัว ต่อจํานวนครัวเรือน  

  กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจํานวนที่กําหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  

  5.๓ ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 

   5.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
    (1) ให้เจ้าของสุนัขและแมวดําเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุก

ตัวที่อยู่ ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล และรับบัตร
ประจําตัวสุนัขและแมวหรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการ    อ่ืนใดตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองน้ําไหลกําหนด 

    (2) หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบ สละการครอบครองหรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืนต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
น้ําไหลภายในสามสิบวัน 

    (3) ในกรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมว
ดําเนินการขึ้นทะเบียนภายในสามสิบวัน และต้องจัดการให้สุนัขและแมวนั้นได้รับ
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  

    (4) กรณีท่ีเจ้าของนําสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอก
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลโดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ใน
ครอบครองตาย เจ้าของสุนัขและแมว ต้องดําเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองน้ําไหล ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่มีการย้ายสุนัขและแมวออกนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 

   5.๓.๒ การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๑) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับ

การฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ
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ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องดําเนินการเมื่อสุนัขและ
แมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

    (๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและ
แมว ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวไว้ แจ้งต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  

    (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตาม
ประกาศเขตกําหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวทําการควบคุมสุนัข
และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

   5.3.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัขและแมว
ดําเนินการ ดังนี้  

    (1) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่
เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

    (2) ควบคุมดูแลสุนัขและแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือ
เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

   5.3.๔ การควบคุมเมื่อนําสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้
เจ้าของสุนัขและแมวดําเนินการ ดังนี้  

    (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อนําสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของ
สุนัขและแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจําตัวสุนัขและแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 

    (2) สุนัขและแมวที่ไม่ปรากฏเจ้าของ (จรจัด) ให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในเขต
บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 

    (3) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมวใน
สถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

 

  ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าหรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมี
อํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 

 

  ข้อ 7 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ

 ผมจะได้ข้อมติรับหลักการรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การ
 ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ถ้าไม่มีผม จะขอมติที่ประชุม ได้
 ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  45 คน ครบ จํานวนเป็น
 องค์ประชุม ผมขอมติครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ  45  เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบหลักการ  - ไม่มี – 
   งดออกเสียง   - ไม่มี – 
   ต่อไปเป็นขั้นตอนแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การ 
   ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... การพิจารณา 3 วาระรวดนะครับ
   สมาชิกทุกคนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติกันทั้งหมดในสภานะครับ มีสมาชิกท่านใด
   จะแปรญัตติไหมครับ  
พักรับประทานอาหาร 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร  ต่อนะครับญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
   องค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 
   เมื่อสักครู่นะครับสภาก็ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เข้า
   สู่วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติซึ่งให้มีคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมดสภานะครับ  
   เนื่องจากว่าการพิจารณา 3 วาระรวด ให้คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภานะครับ 
   เพราะฉะนั้นนะครับจะมีสมาชิกท่านใดแปรญัตติเชิญได้เลยนะครับ เชิญคุณรักชาติ  
   อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
 
ส.อบต.หมู่ 20   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายรักชาติ  อรุณปี  
   ส.อบต.หมู่ 20 ในส่วนขอการแปรญัตติ ข้อ 5.2.1 เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วน
   ตําบลคลองน้ําไหลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน จํานวน 10 ตัว ต่อจํานวน
   ครัวเรือน ผมว่า 10 ตัวเยอะเกินไปนะครับ ขอเสนอลดลง เหลือ 5 ตัว นะครับ  
   ขอบคุณครับ  
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร  เชิญคุณเรียม  ช่างปรับ ส.อบต.หมู่ 7  
 
ส.อบต.หมู่ 7   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางเรียม  ช่างปรับ  
   ส.อบต.หมู่ 7 ข้อ 5.2.1 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเป็นเขต
   ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน จํานวน 10 ตัว ในส่วนนี้ก็ขอคงร่างเดิมนะค่ะ จํานวน 
   10 ตัว  
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร  เชิญคุณสมจิต  แปูนสุกใส  ส.อบต.หมู่ 10 
 
ส.อบต.หมู่ 10   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมจิต  แปูนสุกใส   
   ส.อบต.หมู่ 10  กระผมในคณะกรรมการแปรญัตติ ขอปรับลด ข้อ 5.2.2 เขตพ้ืนที่
   องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมว เกินจํานวน 
   10 ตัว ต่อจํานวนครัวเรือน ขอปรับลดแมวไม่เกิน 5 ตัว นะครับ  ขอบคุณครับ  
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ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร มีคุณรักชาติ  อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 แปรญัตติขอปรับลด
 สุนัข ข้อ 5.2.1 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเป็นเขต 
 ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน จํานวน 10 ตัว ขอปรับลดสุนัข ให้เหลือ 5 ตัว และ
 คุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10 5.2.2 ขอปรับลดแมวไม่เกิน 5 ตัว ผมจะได้
 ขอมติที่ละหัวข้อนะครับ ในข้อ 5.2.1 เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ํา
 ไหลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน จํานวน 10 ตัว จะขอมติที่ประชุม ได้
 ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  33 คน ครบ จํานวนเป็น
 องค์ประชุม ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้คงร่างเดิมคือ จํานวน 10 ตัว   26  เสียง 
  เห็นชอบให้ปรับลดให้เหลือ จํานวน 5 ตัว  7 เสียง 
  สรุป 5.2.1 เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัขเกิน จํานวน 10 ตัว ยังคงร่างเดิมนะครับ 
  ต่อนะครับ ที่คุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10  ข้อ 5.2.2 เขตพ้ืนทีอ่งค์การ

 บริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมว เกินจํานวน 10 ตัว 
 ต่อจํานวนครัวเรือน เสนอการเลี้ยงแมวไม่เกิน 5 ตัว จะขอมติที่ประชุม ได้
 ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  33 คน ครบ จํานวนเป็น
 องค์ประชุม ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้คงร่างเดิมคือ จํานวน 10 ตัว   11  เสียง 
  เห็นชอบให้ปรับลดไม่เกิน จํานวน 5 ตัว  22 เสียง 
  ในข้อ 5.2.2 ให้แก้ไขนะครับไม่เกิน 5 ตัว นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม

 เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ได้ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.
 อยู่ในที่ประชุมจํานวน  33  คน ครบ จํานวนเป็นองค์ประชุมผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  33  เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  - ไม่มี – 
   งดออกเสียง    - ไม่มี – 
   ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
   บริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... 
   ต่อนะครับ 5.7 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
   ตําบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... เชิญคุณกิตพล  กองแก้ว นิติกรชํานาญการ 
 
นิติกรชํานาญการ  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายกิตพล  กองแก้ว  

          นิติกรชํานาญการบันทึกหลักการและเหตุผล 5.7 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     หลักการ 

                       ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 
เหตุผล 

โดยที่การดําเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกําหนดลักษณะ
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 ของตลาด สุขลักษณะในการดําเนินกิจการตลาด สุขลักษณะสําหรับผู้ขายของและ
 ผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดําเนินกิจการตลาด และอัตรา
 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร ทางนิติกรก็ได้อธิบายหลักการและเหตุผลให้ในการออก 
   ข้อบัญญัตินะครับ ถ้าเราไม่ออกข้อบัญญัตินี้นะครับเราก็ไม่สามารถไปตรวจเรื่อง 
    สะอาด ในตลาดได้นะครับ และอะไรหลายอย่างนะครับที่เราไม่สามารถเข้าไป 
   ดําเนินการได้นะครับ ก่อนอ่ืนก็ต้องขอปรึกษากับทางสภานะครับว่าเราจะพิจารณา 
   3 วาระรวดหรือว่าจะพิจารณาทีละวาระครับ เชิญเสนอครับ เชิญคุณสนม   
   โจทย์ครบุรี ส.อบต.หมู่ 28 
 
ส.อบต.หมู่ 28   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสนม   
   โจทย์ครบุรี ส.อบต.หมู่ 28 ผมขอเสนอ 3 วาระรวดเลยนะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับ
   งบประมาณนะครับ  
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

 ตามท่ีคุณสนม  โจทย์ครบุรี ส.อบต.หมู่ 28 เสนอถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ได้
 ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน 33 คน ครบจํานวนเป็น
 องค์ประชุม ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบพิจารณา 3 วาระ รวด  33  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    - ไม่มี – 
   งดออกเสีย    - ไม่มี –  
   ต่อนะครับเชิญอภิปรายได้เลยครับ เชิญคุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10  
 
ส.อบต.หมู่ 10  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมจิต  แปูนสุกใส  
  ส.อบต.หมู่ 10 อยากจะให้ผู้ที่เก่ียวข้องนะครับได้อ่านรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนให้
  ทางสมาชิกได้รับทราบนะครับเพราะว่าบางทีส่งหนังสือไปสมาชิกก็ไม่ค่อยได้อ่าน
   รายละเอียดนะครับ ขอให้ช่วยชี้แจงให้ด้วยนะครับว่าตลาดมีก่ีประเภทนะครับ มี
   อะไรบ้างนะครับ 
 

ประธาน    นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณเอกชัย  เมืองโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
 คลองน้ําไหล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลคลองน้ําไหล  

 
ปลัด อบต.    เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายเอกชัย  เมืองโคตร 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
 ตําบลคลองน้ําไหล 5.7 ญัตตพิิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
 ส่วนตําบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. ....   
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( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 

เรื่อง ตลาด  พ.ศ. …. 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง      
น้ําไหลจัดทําข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาดขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองน้ําไหลและนายอําเภอคลองลาน จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล เรื่อง 
ตลาด พ.ศ. ....” 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุง
แล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม 
และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่าย
สินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ 
ที่มีสภาพเป็นของสด  
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ
เนื้อสัตว์ที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหน่ายสินค้า  
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทํา ประกอบหรือ
ปรุงสําเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหาร
สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และ
จําหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทําความสะอาดตัว
อาคาร แผงจําหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูล
ฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่
ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หยากไย่ ฝุุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ  ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กําหนด
ไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ ๑ 
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่
กําหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ ๒ 
ข้อ ๖ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ 
ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 
ข้อ ๗ ผู้ดําเนินกิจการตลาดต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีกําหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

หมวด  ๒ 
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการตลาด 

ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑ 

ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ 
อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ 
ที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
(๒) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(๔) พ้ืนทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย ไม่มีน้ํา
ขังและไม่ลื่น 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  
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(๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว์ เช่น 
สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด  
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์   
(๙) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ 
ทําความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหาก
จากแผง  
(๑๐) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือล้าง
มือ  ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก ไม่ติด
หรือทับกับท่อระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
 (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ําไม่น้อยกว่า 1 
ก๊อก กรณีท่ีมีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 
๑ จุดต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง 
ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 
 (ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และแผงจําหน่าย
อาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
 (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีท่ีมีแผงจําหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ําสํารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อ
จํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้
ถือเป็น ๑๐๐ แผง 
(๑๑) ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร  ทั้งนี้   ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
(๑๒) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 
๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้
บังคับ และมีข้อจํากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออก
บริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนดได้ 
ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่
เพียงพอสําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและ
การรักษาความสะอาด  
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้
บังคับ และมีข้อจํากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามท่ีกําหนดได้ 
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจํานวนที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด 
หรือในกรณีท่ีอยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มี
ประตูเปิดสู่บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง  
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ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้า
ออกได้สะดวก มีการปกปิดและปูองกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  
ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒ 

ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ 
อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ ๑๕ สถานที่สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๒) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดย
มีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่มี
น้ําขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
(๓) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทําความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
(๔) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาดอาหาร
และภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชําแหละ และแผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  
(๕) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มี
ความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ํา
ออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รําคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ําเสีย ก่อนระบาย
น้ําออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้ 
(๖) กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่ง
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  
ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ     เว้นแต่จะจัดให้มีส้วม
เคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 
ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับ
ปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดําเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้  
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนา
ปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี้ ตาม
ระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ส่วนที่ ๓ 
การดําเนินกิจการตลาด 

ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปน
กัน เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร 
ข้อ ๒๐ กําหนดเวลาการเปิดและปิดตลาด ตั้งแต่เวลา 01.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. 
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้
ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บํารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น 
ตัวอาคาร พ้ืน ฝูาเพดาน แผงจําหน่ายสินค้า ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทาง
ระบายน้ํา อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ํา ท่อน้ําประปา และ
สาธารณูปโภคอ่ืน  
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอย บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่น
เหม็นเป็นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
เสมอ 
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
(๔) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสด และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 
(๕) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง 
(๖) ดูแลแผงจาํหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาํแหละมิให้ปล่อยน้ําหรือของ
เหลวไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทาง
ระบายน้ําหลักของตลาด  
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดัก
มูลฝอย รวมทั้งกรณีท่ีมีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่นเหม็น
เป็นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และ
เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
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(๓) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหน่าย
อาหารสด และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีที่มีการระบาด
ของโรคติดต่อให้ดําเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนาํของเจา้พนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
(๔) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชําแหละลงสู่พ้ืนตลาด  
ข้อ ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภท
ที่ ๒ ต้องไม่กระทําการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(๒) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจําหน่าย 
(๓) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่า
หรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ใน
เขตท้องที่นั้น 
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็น
เหตุรําคาญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะ
นําโรค 
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๖) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(๙) กระทําการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

ส่วนที่ ๔ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การล้างตลาด 
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
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ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผง
จําหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ํา
แผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีกําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตราย
หรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กําหนด 
โดยสูงจากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร  
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสีย
และปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็น
พาหะนําโรค  
(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็น
จริง  
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น
พาหะนําโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัด
ใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น 
ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือ
ให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น 
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการ
จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของ
ภาชนะ น้ําใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร  
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 
๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(๓) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้อง
มีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือปูองกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้น
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
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(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร 
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน 
ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ แก้วน้ํา เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทํา
ความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 

หมวด  ๓ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทําได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งข้อบัญญัตินี้และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะ
รายก็ได้ 
ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด
ไว้ท้าย ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ(ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล(กรณีที่ส่งไป
กําจัดที่อ่ืน)  
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(กรณีท่ีกฎหมาย
กําหนด)  
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย(กรณีที่กฎหมายกําหนด) 
(๖) ใบมอบอํานาจ(กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จําเป็น 
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันทีกรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดย
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
สองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่
ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  
ข้อ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล
เท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอกี 
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(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน 
ข้อ ๓๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับ
คําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้ รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่
กรณ ี
ข้อ ๓๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับ
ใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนิน
กิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน  
ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

หมวด  ๕ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๔๑ ผู้ใดฝุาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

                 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลการควบคุมตลาด 
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    ลําดับที่ 1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    2,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต 
    ลําดับที่ 2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต 
    ลําดับที่ 3 ใบแทนใบอนุญาตตลาด ประเภท 1 และ ประเภท 2 อัตรา  
      ค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต 
    ลําดับที่ 4 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
    1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
    เดิมหมดอายุ 
    ลําดับที่ 5 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
    1,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
    เดิมหมดอายุ 
 

   ประธาน    นายประสิทธิ์  ณ นคร  เชิญคุณกิตติพล  กองแก้ว นิติกรชํานาญการ 
 
นิติกรชํานาญการ  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายกิตติพล  กองแก้ว 
   นิติกรชํานาญการ ก่อนที่เราจะเข้าประชุมสภาเราได้มีการประชุมกับทางเจ้าของ
   ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะได้หาข้อหรือกับเจ้าของตลาดในการจัดเก็บ
   อัตราค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต ขอให้ทางท่านสมาชิกลองพิจารณาค่าธรรมเนียม
   ดูนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับ 

   ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร จริงๆ นะครับข้อบัญญัติเกี่ยวกับตลาดในการเข้าสภาองค์การ
   บริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล เรามีการเข้าสภาแล้ว 2 ครั้งนะครับแต่ดูแล้วมัน 
   ผลกระทบต่อคนหมู่มากนะครับจึงมีมติสภาให้เลื่อนการพิจารณาให้ทางผู้บริหารได้
   ประชาคมกับทางเจ้าของตลาดก่อนนะครับ ในวาระที่ 1 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
   เพ่ิมเติมไหมครับ เชิญคุณนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 

ส.อบต.หมู่ 28  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางนาตญา  ชมชื่น  
   ส.อบต.หมู่ 28 พูดถึงเรื่องห้องน้ําในตลาดนัดข้าง ธกส.อําเภอคลองลานนะค่ะไม่
   ค่อยสะอาดเท่าไรนะค่ะ ถามว่าถูกสุขลักษณะไหมไม่ถูกนะค่ะ เป็นห้องน้ําที่ไม่ได้
   มาตรฐานแน่นอนนะค่ะ น้ําไม่ค่อยสะอาดนะค่ะ และเรื่องของขยะเยอะนะค่ะไม่
   ทราบว่าทาง อบต.ไปเก็บขยะแบบไหนนะค่ะ ถังไม่ไม่เยอะส่วนมากจะเป็นถุงมัดไว้
   นะค่ะ จึงขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
   ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร ขั้นแปรญัตติมีท่านใดไหมครับเชิญคุณสนม  โจทย์ครบุรี  
   ส.อบต.หมู่ 28 
 
ส.อบต.หมู่ 28  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสนม  โจทย์ครบุรี  



-๓๑- 
 

   ส.อบต.หมู่ 28 ขอแปรญัตติผมขอเสนอความเห็นนะครับในส่วนเรื่องสุขลักษณะคือ
  เรื่องตลาดนัดจะไม่มีความถูกสุขลักษณะของตลาด เรื่องห้องน้ําห้องส้วมนี้นะครับ ก็
  อยากจะให้ดูความสะอาดนะครับว่าเขาทําดีหรือยังนะครับ ในส่วนที่ผมจะขอแปร
  ญัตตินะครับจะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมนะครับ 

       อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลการควบคุมตลาด 

    ลําดับที่ 1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    2,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้เพิ่มขึ้นอีก 500.- บาท
   รวมเป็น 2,500.- บาท 
    ลําดับที่ 2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้เพิ่มขึ้นอีก 500.- บาท 
    รวมเป็น 2,000.- บาท 
    ลําดับที่ 3 ใบแทนใบอนุญาตตลาด ประเภท 1 และ ประเภท 2 อัตรา  
      ค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้
    เพ่ิมข้ึนอีก 500.- บาท รวมเป็น 1,000.- บาท 
    ลําดับที่ 4 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
    1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
    เดิมหมดอายุ ขอให้เพ่ิมขึ้นอีก 500.- บาท รวมเป็นเงิน 2,000.- บาท  
    ลําดับที่ 5 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
    1,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
    เดิมหมดอายุ ขอให้เพ่ิมขึ้นอีก 500.- บาท รวมเป็นเงิน 1,500.- บาท ขอบคุณครับ 
 
   ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร ตามคุณสนม  โจทย์ครบุรี ส.อบต.หมู่ 28 เสนอ 

  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลการควบคุมตลาด 

    ลําดับที่ 1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    2,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้เพิ่มขึ้นอีก 500.- บาท
   รวมเป็น 2,500.- บาท 
    ลําดับที่ 2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้เพิ่มขึ้นอีก 500.- บาท 
    รวมเป็น 2,000.- บาท 
    ลําดับที่ 3 ใบแทนใบอนุญาตตลาด ประเภท 1 และ ประเภท 2 อัตรา  
      ค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้
    เพ่ิมข้ึนอีก 500.- บาท รวมเป็น 1,000.- บาท 
    ลําดับที่ 4 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
    1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
    เดิมหมดอายุ ขอให้เพ่ิมขึ้นอีก 500.- บาท รวมเป็นเงิน 2,000.- บาท  



-๓๒- 
 

  ลําดับที่ 5 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
 1,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
 เดิมหมดอายุ ขอให้เพิ่มข้ึนอีก 500.- บาท รวมเป็นเงิน 1,500.- บาท ผมจะได้ 

   ขอมติที่ละข้อนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ได้ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา 
 อบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  33 คน ครบจํานวนเป็นองค์ประชุม ผมขอมติครับ 

  ลําดับที่ 1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
 2,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ให้คงร่างเดิม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้คงร่างเดิม   1  เสียง  
   คุณรักชาติ อรุณปี   ส.อบต.หมู่ 20 
   ไม่เห็นชอบ    32 เสียง 
   งดออกเสีย    - ไม่มี –  
  ตามท่ีคุณสนม  โจททย์ครบุรี  ส.อบต.หมู่ 28  เสนอร่างใหม ่ลําดับที่ 1  

 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  2,000.- บาท       
  หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้เพ่ิมขึ้นอีก 500.- บาท รวมเป็น  

 2,500.- บาท 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้ร่างที่มีการแก้ไข  31  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ     1    เสียง  
   นายรักชาติ   อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
    งดออกเสีย     1    เสียง 
   นายประสิทธิ์   ณ นคร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 
 
   ลําดับที่ 2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ให้คงร่างเดิม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้คงร่างเดิม   1  เสียง  
    คุณรักชาติ อรุณปี  ส.อบต.หมู่ 20   
    ไม่เห็นชอบ    32 เสียง 
    งดออกเสีย    - ไม่มี –  
   ตามท่ีคุณสนม  โจททย์ครบุรี  ส.อบต.หมู่ 28  เสนอร่างใหม่ ลําดับที่ 2  
    ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)   
       1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้เพิ่มขึ้นอีก 500.-  
         บาท รวมเป็น 2,000.- บาท 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้ร่างที่มีการแก้ไข  32  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     1    เสียง  
    นายรักชาติ   อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
    งดออกเสีย     - ไม่มี – 
   



-๓๓- 
 

   ลําดับที่ 3 ใบแทนใบอนุญาตตลาด ประเภท  1 และประเภท 2 อัตราค่าธรรมเนียม 
   (บาท/ปี)  500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ให้คงร่างเดิม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้คงร่างเดิม   1  เสียง  
    คุณรักชาติ อรุณปี  ส.อบต.หมู่ 20   
    ไม่เห็นชอบ    32 เสียง 
    งดออกเสีย    - ไม่มี –  
   ตามท่ีคุณสนม  โจททย์ครบุรี  ส.อบต.หมู่ 28  เสนอร่างใหม่ ลําดับที่ 3 ใบแทน
   ใบอนุญาตตลาด ประเภท  1 และประเภท 2 อัตราค่าธรรมเนียม   
   (บาท/ปี)  500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต ขอให้เพ่ิมขึ้นอีก  
   500.- บาท รวมเป็น 1,000.- บาท 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้ร่างที่มีการแก้ไข  32  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     1    เสียง  
    นายรักชาติ   อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
    งดออกเสีย     - ไม่มี – 
 
  ลําดับที่ 4 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
  1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
  เดิมหมดอายุ ให้คงร่างเดิม  
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้คงร่างเดิม   1  เสียง  
    คุณรักชาติ อรุณปี  ส.อบต.หมู่ 20   
    ไม่เห็นชอบ    32 เสียง 
    งดออกเสีย    - ไม่มี –  
  ตามท่ีคุณสนม  โจททย์ครบุรี  ส.อบต.หมู่ 28  เสนอร่างใหม่ ลําดับที่ 4 ต่อ 
  ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)   
  1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
  เดิมหมดอายุ ให้คงร่างเดิม ขอให้เพ่ิมข้ึนอีก 500.- บาท รวมเป็นเงิน 2,000.- บาท 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้ร่างที่มีการแก้ไข  32  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     1    เสียง  
    นายรักชาติ   อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
    งดออกเสีย     - ไม่มี – 
 
  ลําดับที่ 5 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
  1,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
  เดิมหมดอายุ ให้คงร่างเดิม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้คงร่างเดิม   1  เสียง  
    คุณรักชาติ อรุณปี  ส.อบต.หมู่ 20   
    ไม่เห็นชอบ    32 เสียง 
    งดออกเสีย    - ไม่มี –  



-๓๔- 
 

  ตามท่ีคุณสนม  โจททย์ครบุรี  ส.อบต.หมู่ 28  เสนอร่างใหม่ ลําดับที่ 5 ต่อ 
  ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)   
  1,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
  เดิมหมดอายุ ขอให้เพิ่มข้ึนอีก 500.- บาท รวมเป็นเงิน 1,500.- บาท  
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้ร่างที่มีการแก้ไข  32  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     1    เสียง  
    นายรักชาติ   อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
    งดออกเสีย     - ไม่มี – 
 
   ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลการควบคุมตลาด 
    ลําดับที่ 1 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    2,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต 
    ลําดับที่ 2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)  
    2,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต 
    ลําดับที่ 3 ใบแทนใบอนุญาตตลาด ประเภท 1 และ ประเภท 2 อัตรา  
      ค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 1,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต  
    ลําดับที่ 4 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  1 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
    2,000.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
    เดิมหมดอายุ  
  ลําดับที่ 5 ต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด ประเภท  2 อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 
  1,500.- บาท หมายเหตุ ให้ชําระในวันรับใบอนุญาต/ก่อนวันที่ใบอนุญาต 
  เดิมหมดอายุ   
  เชิญคุณกิตติศักดิ์   ชาวเชียงขวาง ส.อบต.หมู่ 11  
 
ส.อบต.หมู่ 11  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายกิตติศักดิ์    
  ชาวเชียงขวาง ส.อบต.หมู่ 11 อยากให้ติดปูายประกาศตลาด 1 มีข้อปฏิบัติอย่างไร
  และติดปูายประกาศตลาดที่ 2 มีข้อปฏิบัติอย่างไรนะครับ ส่วนเรื่องห้องน้ํานะครับก็
  ต้องมีทุกตลาดนะครับเพราะว่าทุกตลาดต้องมีห้องน้ําทุกที่นะครับ ถ้าแปรญัตติผ่าน
  ไปแล้วนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมจะทําอย่างไรครับ ก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่นะครับ 
 
   ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 
 
ส.อบต.หมู่ 28  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางนาตญา  ชมชื่น  
  ส.อบต.หมู่ 28 ถามว่ามีตลาดนัดว่าดีไหมส่วนที่ดีก็เยอะนะค่ะ ทําให้ประชาชนมี
  รายได้นะค่ะมีของก็เอาอะไรมาขายได้นะค่ะ ส่วนทางห้องน้ําก็มีนะค่ะไม่ค่อยถูก
  สุขลักษณะเท่าไรนะค่ะและขอฝากอีกเรื่องนะค่ะขอฝากห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะมีอ่าง
  ล้างมือ มีสบู่ ขอบคุณค่ะ 
 



-๓๕- 
 

ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  เชิญคุณยุทธกิต  หอมกระโทก ส.อบต.หมู่ 9 
 
ส.อบต.หมู่ 9  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายยุทธกิต   
  หอมกระโทก ส.อบต.หมู่ 9 อีกเรื่องนะครับในส่วนของเรื่องตลาดนะครับในเรื่องของ
  การเอารัดเอาเปรียบกันนะครับ คือ ผมอยากให้มีการติดตั้งกิโลกลางนะครับในการ
  จัดซื้อสินค้าในตลาดนัดบางครั้งนะครับ เวลาซื้อ 1  กิโล พอเอาไปชั่งนะครับมีแค่ 8 
  ขีดก็มีนะครับ อยากให้มีการติดตั้งกิโลกลางนะครับ เพ่ือเอาไว้ตรวจสอบน้ําหนักนะ
  ครับ 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร  เรื่องกิโลนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดออกตรวจ
  ตลอดนะครับ มีคุณนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 แปรญตัติ ข้อ 8 และข้อ 14 นะ
  ครับ ให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ อ่างล้างมือ ที่สะอาดที่ถูกสุขลักษณะ 
  เชิญคุณสมจิต  แปูนสุกใส  ส.อบต.หมู่ 10  
 
ส.อบต.หมู่ 10  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมจิต  แปูนสุกใส  
  ส.อบต.หมู่ 10 เห็นด้วยกับคุณนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 นะครับ ขอแปรญัตติ
  นะครับเรื่องห้องส้วมนะครับในเนื้อหานี้ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าห้องส้วมนั้นมีก่ีห้องนะ
  ครับ ห้องส้วมนั้นอย่างน้อยต้องมี 2 ห้องนะครับ เป็นห้องน้ําหญิงและห้องน้ําชายนะ
  ครับ ขอแปรญัตตินะครับขอให้มีห้องส้วม 2 ห้องนะครับ และที่ปัสสาวะด้านหลัง
  อยากให้มีสัก 3 ที่นะครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับนั้นคือน้ําที่สะอาดนะครับ  
  ขอบคุณครับ 
 
   ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร อย่างที่คุณนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 ได้แปรญัตติไป
  เมื่อสักครู่นะครับ มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและให้เพียงพอนะครับ เพราะว่าตลาด
  นัดคนเยอะนะครับถ้าเราจะทํา 4 – 5 ห้องก็แล้วแต่นะครับคือว่าทําให้เพียงพอนะ
  ครับ แต่ว่าถ้าเราบอกว่าทําแค่ 2 ห้องเขาก็จะทําแค่ 2 ห้องนะครับ คําว่าน้ําสะอาด
  นะครับก็อยู่ในหัวข้อสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่แล้วนะครับ สรุปนะครับขอให้มีห้อง
  ส้วมอย่างน้อย 2 ห้อง นะครับและท่ีปัสสาวะ 3 ที ่เชิญคุณรักชาติ  อรุณปี  
  ส.อบต.หมู่ 20 
 
ส.อบต.หมู่ 20  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายรักชาติ  อรุณปี 
  ส.อบต.หมู่ 20 ส่วนเรื่องห้องน้ําที่พอเพียงแล้วต้องถูกสุขลักษณะด้วยนะครับและอีก
  อย่างนะครับที่ลืมไม่ได้นะครับคือความปลอดภัยนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ
  ขอบคุณครับ 
 
   ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญนติิกรชํานาญการ  คุณกิตติพล  กองแก้ว 
 
นิติกรชํานาญการ  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายกิตติพล  กองแก้ว 



-๓๖- 
 

  นิติกรชํานาญการ  ในส่วนเรื่องธรรมเนียมในการจัดตั้งตลาดการร่างนะครับเราร่าง
  มาจากกฎกระทรวงนะครับ ถ้าจะแปรญัตติให้เพ่ิมข้ึนมันเป็นความรับผิดชอบของ
  ทางสภานะครับ กฎกระทรวงให้ได้ไม่เกิน 2,000.- บาท ได้โทรสอบถามนิติกร 
  จังหวัดเมื่อสักครู่นะครับ 
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร อย่างอัตราค่าธรรมเนียมที่แปรลดนะครับถ้าว่าทางสมาชิกได้
  แปรลดเราแปรลดได้นะครับแต่ถ้าจะมีการประกาศใช้หรือว่ามีผลบังคับกฎกระทรวง
  เป็นกฎที่ใหญ่กับข้อบัญญัติของ อบต.นะครับ เวลามีการประกาศจริงๆ กฎกระทรวง
  ประกาศใช้นะครับ การแปรญัตตินะครับข้อ 16 ต้องมีห้องส้วมและท่ีปัสสาวะ และ
  อ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะเจ้าพนักงานท้องถิ่นทําตาม
  คําแนะนําของพนักงานสาธารณสุขนะครับ และตั้งในที่มีความเหมาะสมนะครับ 
  นอกจากท่ีขายของเว้นแต่จัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วม
  หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตได้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าให้มีระยะให้ห่าง
  จากตลาดไม่เกิน 50 เมตร  นะครับ สรุปนะครับทางตลาดต้องฟังเจ้าหน้าที่ของ
  พนักงานนะครับ พนักงานในที่นี้ก็คือ นายก อบต.คลองน้ําไหลนะครับ โดย 
  คําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขนะครับ เชิญคุณนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 
 
ส.อบต.หมู่ 28  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางนาตญา  ชมชื่น  
  ส.อบต.หมู่ 28 เรื่องตลาดเราเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะค่ะ ทางอบต.คลองน้ําไหลก็มี
  นิติกรนะค่ะ เราไม่ต้องไปอ้างนะค่ะว่าเอาที่อ่ืนมาเป็นแบบอย่างนะค่ะเรามีนิติกรนัก
  กฎหมายนะค่ะเราก็สามารถทําได้นะค่ะ 
   
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณสนม  โจทย์ครบุรี  ส.อบต.หมู่ 28 
 
ส.อบต.หมู่ 28  เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสนม  โจทย์ครบุรี  
  ส.อบต.หมู่ 28 เมื่อมติการแปรญัตติกันแล้วนะครับท่านมีระเบียบ  
  กระทรวงมหาดไทยท่านทําไมไม่เขียนหัวข้อข้างบนนะครับ แล้วท่านอย่ามาแปรกัน
  เลยนะครับ แล้วมาให้สมาชิกแปรเท่านั้นเท่านั้นนะครับแล้วมาอ้างกฎหมายใหญ่นะ
  ครับ  
 
ประธาน  นายประสิทธิ์  ณ นคร ก็เราแปรเสร็จแล้วนะครับมติที่ออกมาแล้วนะครับก็ต้อง 
  ประกาศใช้ตามท่ีมติออกมานะครับ แต่ถ้าถึงเวลาก็ดูท่ีผู้ปฏิบัติแล้วกันนะครับ ส่วน
  ข้อที่ 8 ที่คุณนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 ได้แปรไว้นะครับและคุณสมจิต  แปูน
  สุกใส ส.อบต.หมู่ 10 ได้แปรไว้นะครับ มีอยู่ 2 หัวข้อ นะครับ ทางคุณสมจิต  แปูน
  สุกใส ส.อบต.หมู่ 10 ได้แปรไว้ คือ การสร้างห้องน้ําหญิงและชาย จํานวนกีห่้องนะ
  ครับ กับคุณนาตญา  ชมชื่น ส.อบต.หมู่ 28 ว่าเอาอ้างล้างมือที่สะอาดสุขอนามัย  
  ได้ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภาอบต.อยู่ในที่ประชุมจํานวน  33 คน ครบจํานวน
  เป็นองค์ประชุม ผมขอมติครับ ร่างเดิมก็คือห้องน้ําห้องส้วมอ่างล้างมือ 
 



-๓๗- 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้คงร่างเดิม   - ไม่มี – 
    ไม่เห็นชอบ     33 เสียง 
    งดออกเสีย    - ไม่มี –  
   ร่างใหม่นะครับที่เพ่ิมอ้างล้างมือที่สะอาดสุขอนามัย  
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้ร่างที่มีการแก้ไข 33  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - ไม่มี – 
    งดออกเสีย    - ไม่มี – 
 
  และตามที่คุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10 เสนอครับ 
  ให้แยกห้องน้ําหญิงและห้องน้ําชาย 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้คงร่างเดิม   - ไม่มี – 
    ไม่เห็นชอบ     33 เสียง 
    งดออกเสีย    - ไม่มี –  
  และตามที่คุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10 เสนอครับ 
  ให้แยกห้องน้ําหญิงและห้องน้ําชาย 
มติที่ประชุม    เห็นชอบพิจารณาให้ร่างที่มีการแก้ไข 33  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - ไม่มี – 
    งดออกเสีย    - ไม่มี – 

มีสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับถ้าไม่มีผมจะได้ขอมตินะครับ 5.7 ญัตติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.  

  ได้ตรวจสอบดูแล้วมีสมาชิกสภา อบต. อยู่ในที่ประชุมจํานวน  33  คน ครบ 
 จํานวนเป็นองค์ประชุมผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  33  เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  - ไม่มี – 
   งดออกเสียง    - ไม่มี – 
  ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหลเห็นชอบญัตติพิจารณาให้ความ
  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณรักชาติ  อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
 
ส.อบต.หมู่ 20   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายรักชาติ  อรุณปี  
   ส.อบต.หมู่ 20 ตอนนี้ปัญหาภัยแล้งนั้นมาแรงนะครับ อยากจะสอบถามนะครับว่ามี
   ปัญหาแนวทางไหนนะครับที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน
   บ้างนะครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10 
 



-๓๘- 
 

ส.อบต.หมู่ 10   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมจิต  แปูนสุกใส  
   ส.อบต.หมู่ 10 ก็เรื่องอ่ืนๆ นี้นะครับเรื่องศูนย์บรรเทาสาธารภัยนะครับ ของเราก็มี
   นะครับที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของตําบลคลองน้ําไหลนะครับ  ซึ่งได้ช่วยเหลือความ
   เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตําบลคลองน้ําไหลนะครับ ที่แล้วๆ มานะครับก็ดีบ้าง
   และก็เสียบ้างนะครับ แต่ในส่วนนี้ผมก็ขอติติงในส่วนที่เสียไว้สักนิดนะครับ จะกล่าว
   ย้อนหลังนะครับได้มีผู้เสียชีวิตนะครับ ซึ่งได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาล
   กําแพงเพชรนะครับก็ได้นําศพมาไว้ที่วัดคลองเตยนะครับ ซึ่งทางญาตินั้นนะครับได้
   ขอให้ทางศูนย์บรรเทาสาธารภัยนั้นช่วยไปรับศพมาวัดมอเศรษฐีนะครับ ซึ่งในส่วน
   นั้นผมก็ได้อยู่ด้วยนะครับได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าต้องได้รับอนุญาตจาก
   หัวหน้าก่อนนะครับผมไม่ทราบว่าในการเรื่องเร่งด่วนอย่างนี้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้
   นะครับท่านไม่แจ้งหัวหน้าก่อนหรอครับ ที่แล้วๆ มานะครับที่ผมได้ประสานมานะ
   ครับที่ให้ไปรับศพก่อนๆ หน้านี้นะครับเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตหัวหน้าก่อนนะครับ ไว้
   ด้วยนะครับ แต่มาในครั้งนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะครับและให้ผมได้โทรไปหาคนโน้น
   คนนี้นะครับ ผมโทรถึงท่านปลัด อบต.นะครับถึงท่านได้สั่งการให้ออกไปรับศพนะ
   ครับจึงขอแจ้งให้กับทางท่าน 3 นะครับนะครับว่าทําไมต้องมีข้ันตอนที่ยุ่งอยากอะไร
   อย่างนั้นนะครับ ผมเข้าใจนะครับว่าการขอใช้นั้นต้องมีใบคําขอนะครับส่วนใบคําขอ
   นั้นเอาติดรถไปด้วยก็ได้นะครับพอเสร็จตรงนั้นก็ให้เขาเขียนใบคําขอนะครับ เพ่ือ
   อํานวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนนะครับ ญาติพ่ีน้องเขาได้ยินเขาก็ว่า  
   อบต.คลองน้ําไหลจะอะไรขนาดนั้น ในส่วนทางนี้ก็ฝากท่านประธานสภานะครับฝาก
   ไปยังผู้ดูแลหรือว่าหัวหน้าศูนย์นะครับ สิ่งไหนอํานวยความสะดวกได้ให้กับพ่ีน้อง
   ประชาชนก็อํานวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนเถอะครับ  
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณกสิวัฒน์  ไล้ทองคํา หัวหน้าสํานักปลัด 
 
หัวหน้าสํานักปลัด เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายกสิวัฒน์  ไล้ทองคํา 
   หัวหน้าสํานักปลัด เรื่องนี้เราได้คุยกันในปี 2562 ทางกระทรวงมหาดไทย 
   ได้ออกระเบียบออกมานะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับ อธิบดีกรมสงเสริม
   การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีหนังสือกําชับติดตามออกมานะครับ แล้วทางอธิบดีก็
   ได้มีคุยซักซ้อมกันนะครับ สร้างความเข้าใจไว้นะครับ เรื่องนี้นะครับทางสมาชิกไม่
   ควรเอามาพูดในที่ประชุมนะครับเพราะว่าไม่ถูกต้องนะครับ ได้มีระเบียบออกมานะ
   ครับในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนนะครับ ช่วยในกรณีไดบ้างนะครับ รถกู้ชีพ 
   อีเอ็มเอส ให้ช่วยได้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับ เกิดเหตุรถชนกันนะครับไม่ต้องขอ 
   อนุญาตนะครับออกไปได้เลยนะครับ และอีกอย่างนะครับการช่วยเหลือโดยการร้อง
   ขอนะครับ ในด้านสงเคราะห์นะครับ  ด้านการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการดํารงชีพ 
   นะครับ  ในส่วนนี้ต้องขอคําร้องมานะครับเพ่ือขอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
   นะครับ ในสิ่งที่ท่านพูดถึงไม่ได้อยู่ในขั้นที่ต้องทําการช่วยเหลือนะครับ  การที่ 
   เจ้าหน้าที่งานปูองกันเขาได้รายงานมาว่านะครับ ต้องถามหัวหน้าก่อน ไม่ใช่เหตุ
   ฉุกเฉินหรือว่าเร่งด่วนนะครับต้องถามหัวหน้าก่อนนะครับ ตามหนังสือ  
   กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบออกว่าการนํารถราชการออกมาช่วยเหลือ 



-๓๙- 
 

   บรรทุกศพทําไม่ได้นะครับ ใครเป็นคนสั่งคนนั้นต้องโดนสอบวินัยนะครับ ก็เลยเป็น
   เหตุว่าทําไมเจ้าหน้าที่ไม่ออกไปโดยพละการ แต่ถ้าเป็นเรื่องขออุบัติเหตุแล้วไปเจอ
   เหตุการณ์นะครับไม่ต้องมาขออนุญาตนะครับไปส่งโรงพยาบาลได้เลยนะครับ ถ้าเขา
   อยู่โรงพยาบาล 3 วันแล้วเขาให้รถทาง อบต. ไปรับกลับได้ไหม ไม่ได้นะครับ ยกเว้น
   รถกู้ชีพเราไปส่งคนเจ็บแล้วเอากลับมาด้วยได้นะครับ ในส่วนนี้ตามหนังสือนะครับ 
   ในส่วนนี้ถ้าไปรับศพนะครับ แล้วเกิดเหตขุณะเดียวกันรถชนกันนะครับใครต้อง 
   รับผิดชอบครับ นี้ในส่วนที่ ทางอธิบดีเขาได้พูดมานะครับ แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
   นะครับ คนที่สั่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ รถหลวงจะไปบริการในสิ่งที่เขาให้ทํานะ
   ครับ อย่างทางสมาชิกโทรมาๆ ทางเจ้าหน้าที่เขาเกรงใจนะครับ  สรุปนะครับเรื่องรับ
   ศพไม่ใช่หน้าที่ของทาง อบต.นะครับ และอีกเรื่องนะครับการขออนุญาตรถเพ่ือเอา
   ไปส่งน้ํานะครับ มีหนังสือด่วนมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ เขาให้ดูเรื่องน้ําอุปโภคและ
   บริโภคนะครับท่านทราบหรือไมว่่าทางหมู่บ้านต้องมีถังน้ํากลางในหมู่บ้านนะครับ 
   หรือว่าจะเป็นถังน้ําประปาหมู่บ้าน ถ้าเรื่องการช่วยเหลือนะครับต้องเป็นเรื่อง 
   สาธารณะเมื่อก่อนนั้นเคยมีถังน้ํากลางหมู่บ้านขอให้สมาชิกช่วยตรวจสอบดูนะ 
   ครับว่าถังน้ํานี้ใช้ได้อยู่ไหมครับ แล้วทาง อบต.สามารถเอาน้ําไปลงเป็นจุดๆ ได้นะ
   ครับ หรือว่าประปาหมู่บ้านไหนน้ําแห้งนะครับให้เอาน้ําไปใส่เป็นจุดได้นะครับ แล้ว
   อีกอย่างนะครับถ้าเขาไม่มีน้ําประปาละครับ ประปาไม่ถึงเขาควรจะจุดกลางไว้น้ําใน
   หมู่นั้นนะครับ ท่านสมาชิกเสนอได้นะครับว่าควรจะไปทําถังกลางให้กับทางกลุ่มท่ีไม่
   มีที่เก็บน้ํากลางหมู่บ้านที่ขาดแคลนที่กักเก็บน้ําในหมู่บ้านนะครับ  อบต.มีอํานาจใน
   การบริการสาธารณะนะครับ ในปี 2564 เราต้องมีการลงพ้ืนที่ทําประชาคมทุกหมู่
   นะครับ จึงขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณสนม  โจทย์ครบุรี ส.อบต.หมู่ 28 
 
ส.อบต.หมู่ 28   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสนม  โจทย์ครบุรี 
   ส.อบต.หมู่ 28 ความเดือดร้อนของหมู่ 28 ก็ยังมีอยู่เยอะนะครับ เรื่องถนนหมู่ 28 
   หมู่ 14 หมู่ 3 และหมู่ 19 ยังไม่เชื่อมกันสักที่นะครับ ฝากท่านประธานสภานะครับ
   ถ้ามีงบประมาณจากส่วนไหนมานะครับจัดให้กับส่วนนี้หน่อยนะครับถนนจะได้เชื่อม
   กันสักทีนะครับ และอีกเรื่องนะครับเรื่องหลังคาโดม อบต.คลองน้ําไหลเริ่มพังแล้วนะ
   ครับฝากให้ทางกองช่างช่วยแก้ไขด้วยนะครับเพราะว่างบประมาณในการจัดสร้าง
   โดมมันแพงนะครับก็ช่วยดูแลกันดีๆ หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณแทน  คําแล่น ส.อบต.หมู่ 23 
 
ส.อบต.หมู่ 23   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายแทน  คําแล่น  
   ส.อบต.หมู่ 23 ผมก็มีเรื่องหารือนะครับเรื่องของภัยแล้งนะครับ อยากจะปรึกษา
   ท่านนะครับว่าท่านพอจะมีงบประมาณที่จะขุดสระแบบลึกได้ไหมครับ เพ่ือที่จะแก้ไข
   ปัญหาภัยแล้งได้จริงๆ นะครับ และอีกเรื่องนะครับเรื่องฟาร์มหมูนะครับ ทางหมู่ 23 
   มีผู้ประกอบความประสงค์อยากจะสร้างฟาร์มหมูนะครับก็ได้ไปขอประชาคมผ่าน



-๔๐- 
 

หมู่บ้านนะ   ครับแต่ทางชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับไม่เห็นด้วยนะครับ พวกท่านน่าจะรู้นะครับว่า
   ฟาร์มหมูนั้นกลิ่นเหม็นมากนะครับ แต่ในที่นี้จะไปสร้างในกลางหมู่บ้านนะครับคงไม่
   ไหวนะครับ และทางหมู่ 8 ก็ได้ฝากเรื่องผมมานะครับเรื่องการเลี้ยงหมูในหมู่บ้าน
   แล้วปล่อยน้ําเสียลงคลองเวลาหน้าฝนมานะครับน้ํากลิ่นแรงมากนะครับเขาไม่รู้จะ
   แก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ น้ําในส่วนนี้ไหลลงสู่ประปาหมู่ 23 ด้วยช้ํานะครับ  
   อยากให้ทางส่วนของ อบต.คลองน้ําไหลลงพ้ืนที่สํารวจและให้คําแนะนําให้กับทาง
   หมู่บ้านนะครับ ผมก็ขอนําเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เรื่องฟาร์มทางสภาเราไม่มีความเห็นในส่วนนี้นะครับอยู่ใน
   ส่วนของหมู่บ้านนะครับถ้าประชาคมไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะครับและเรื่องเล้าหมูที่ปล่อย
   น้ําขี้หมูลงแม่น้ํา ท่านให้ใครก็ได้เขียนคําร้องมาท่ีทาง อบต.คลองน้ําไหล นะครับไม่
   ต้องลงชื่อนะครับร้องมาตรงศูนย์ดํารงธรรมนะครับเดี๋ยวทางศูนย์ดํารงธรรมก็จะออก
   พ้ืนที่ออกสํารวจความเสียหาย เชิญคุณสมจิต  แปูนสุกใส ส.อบต.หมู่ 10 
 
ส.อบต.หมู่ 10   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสมจิต  แปูนสุกใส  
   ส.อบต.หมู่ 10 จริง ๆ ตามที่ทางหัวหน้าสํานักปลัด ได้ชี้แจงไว้ว่าได้มีหนังสือสั่งการ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมานะครับ ถ้าไฟไหม้ปุาอ้อยใครปุาอ้อยหนึ่งนะครับ 
   ท่านก็ต้องมาขอความช่วยเหลือนะครับท่านจะบอกว่ามันเป็นของส่วนตัวไม่ใช่ของ
   สาธารณะแต่เวลาเขาให้ท่านเอาน้ําไปฉีดเมรุนะครับทําไมไปได้นะครับถามว่าเมรุมัน
   ก็เอาไปใช่ในบุคคลเดียวนะครับใช่ไหมครับ และการช่วยเหลือน้ําอุปโภคและบริโภค
   นะครับ ถ้าเราเอาไปไว้ถังกลางนะครับหมู่บ้านหนึ่งคงไม่เกิน 3 ถังนะครับ ในตาม
   ความเป็นจริงนะครับหนังสือสั่งการก็ใช้ไม่ได้นะครับ ตามความเป็นจริงนะครับเวลา
   ขอน้ําบางที่เอาไปงานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ก็มีงานบ้านหลังเดียวนะครับก็
   ยังขอได้นะครับไม่ได้เป็นของสาธารณะนะครับ ในส่วนที่หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับ
   ถ้าทําตามหนังสือสั่งการก็ไม่ต้องทําอะไรครับ อบต.คลองน้ําไหล และอีกเรื่องนะครับ
   เรื่องภัยแล้งมีกันทุกหมู่นะครับ ถนนลูกรัง ถนนหัวไร่ไปนา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
   เวลาขนพืชผลทางการเกษตร ให้หินหรือดินมากลบถนนที่เป็นหลุมเป็น บ่อด้วยนะ
   ครับเพ่ือที่จะได้สะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวกนะ
   ครับขอบคุณครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณกิมเจ็ง  แซ่โหวง ส.อบต.หมู่ 13 
 
ส.อบต.หมู่ 13   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายกิมเจ็ง  แซ่โหวง  
   ส.อบต.หมู่ 13 เรื่องของผมก็เรื่องของภัยแล้งนะครับเหมือนกันทุกหมู่นะครับ ผมมี
   เรื่องอยู่ 2 เรื่องนะครับเรื่องบรรเทาสาธารภัยนะครับถ้าครอบครัวหนึ่งไม่มีอะไรเลย
   แล้วไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ในกรณีไดเราจะทําอย่างไร
   ครับฝากไว้ให้คิดนะครับเขียนปูายไว้อย่างดีนะครับเพ่ือช่วยเหลือประชาชนนะครับ 
   และเรื่องของถนนทางหมู่ 13 เหลืออยู่ 400 เมตร ถ้ามีส่วนที่ช่วยเหลือประชาชน
   ได้ก็ขอฝากด้วยนะครับ เรื่องประปานะครับตอนนี้ผมทมสระปา 4 ส่วนเหลือส่วน



-๔๑- 
 

   เดียวนะครับ ผมมีสระสํารองอยู่อีกสระนะครับตอนนี้ช่างก็ได้ออกไปสํารวจอยู่นะ
   ครับ  
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณสุทัศน์  ขาวเอี่ยม ส.อบต.หมู่ 23 
 
ส.อบต.หมู่ 23   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสุทัศน์  ขาวเอี่ยม  
   ส.อบต.หมู่ 23 เรื่องฟาร์มหมูนะครับที่เขาได้เข้าทําประชาคมหมู่บ้านนะครับทาง
   หมู่บ้านก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอยู่กลางหมู่บ้านนะครับ หมู่บ้านไม่รู้จะทํา 
   อย่างไรนะครับก็เลยจะขอปรึกษาทางสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล
   เพราะว่าปัญหาปล่อยน้ําเสียลงคลองนะครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณวิชัย  เพลินจิตร์ ส.อบต.หมู่ 18 
 
ส.อบต.หมู่ 18   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายวิชัย  เพลินจิตร์  
   ส.อบต.หมู่ 18 ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณฝุายนโยบายและแผนนะครับที่ทํา
   แผนเชื่อมต่อหมู่ 6 บ้านเลิกกะพง อําเภอคลองลานพัฒนาผมก็มีปัญหาเรื่องน้ํา           
   นะครับประปาก็มีอยู่แล้วแท็งคน์้ําก็มีนะครับ อยากจะสอบถามนะครับว่ามีงบ 
   ซ่อมแซมไหมครับพอดีว่าแท็งค์น้ํามันรั่วนะครับ ถ้ามีงบประมาณในส่วนไหนนะครับ
   ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณปิยพงษ์  วงค์เมืองคํา ส.อบต.หมู่ 3 
 
ส.อบต.หมู่ 3   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายปิยพงษ์  วงค์เมืองคํา 
   ส.อบต.หมู่ 3 ผมก็มีเรื่องของภัยแล้งนะครับเรื่องการขุดลอกคลองนะครับ ซึ่งทาง
   คลองที่ยังไม่ได้ขุดก็คือคลองบ้านคลองด้วนนะครับ ทางกองช่างก็ได้ออกไปสํารวจ
   แล้วนะครับแต่ในที่นี้นะครับ ก็เงียบนะครับ ก็ฝากไปยังทางผู้บริหารด้วยนะครับและ
   เรื่องท่ี 2 นะครับเกี่ยวกับน้ําประปาภูเขานะครับในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าน้ําจาก
   น้ําตกคลองน้ําไหลน้อยมากนะครับอยากให้ทาง อบต.คลองน้ําไหลไปช่วยเหลือไม่ว่า
   จะเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่เราจะทําการสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําคลองน้ําไหลมา
   ไว้ตรงบ่อพักน้ําที่มากลั้นกรองเป็นน้ําประปาเพ่ือใช้ในหมู่บ้านนะครับ และเรื่องที่ 3 
   นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องรถน้ําของ อบต.คลองน้ําไหลของเรานะครับ อย่างที่เกิด
   เพลิงไหม้จากหมู่ 27 นะครับ ทางผู้นําก็ได้โทรมาประสานนะครับ กว่าทางรถน้ําไป
   ถึงนะครับไฟก็ไหม้บ้านหมดนะครับขอติติงไว้สักนิดนะครับว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่
   ประจํารถน้ํานะครับขอให้ประจําอยู่ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยไว้นะครับเพ่ือว่าเกิด
   เหตุการณ์อย่างนี้นะครับจะได้ออกไปโดยเร็วนะครับ  
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณชาติ  ติ๊บบุ้ง ส.อบต.หมู่ 27 
 
ส.อบต.หมู่ 27   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายชาติ  ติ๊บบุ้ง  
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   ส.อบต.หมู่ 27  ก็ขอเสริมทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
   27 ก็ได้โทรแจ้งมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พอดีว่าคนเฝูาศูนย์มีคนเดียวนะครับ
   ออกไปผู้ปุวยนะครับ รถดับเพลิงกว่าจะมานะครับไฟไหม้หมดทั้งหลังนะครับ ในส่วน
   นี้นะครับก็ฝากท่านผู้บริหารนะครับให้เข้มงวดกับฝุายบรรเทาสาธารณภัยหน่อยครับ  
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณสนม  โจทย์ครบุรี  ส.อบต.หมู่ 28 
 
ส.อบต.หมู่ 28   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสนม  โจทย์ครบุรี  
   ส.อบต.หมู่ 28  ขอเสริมฝุายบรรเทาสาธารณภัยทางฝุายผู้บริหารได้จัดสรร 
   งบประมาณให้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยบ้างไหมครับเพราะว่าช่างนี้เริ่มเข้าภัย
   แล้งเข้ามาแล้วนะครับ อยากให้ทําการเพ่ิมเจ้าหน้าที่นะครับอย่างน้อยหน่วยละ 2 
   คน นะครับ เพราะว่าเหตุเกิดแค่แปฺบเดียวนะครับรถดับเพลิงซื้อมาในราคาแพงมาก
   นะครับแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับ  
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เชิญคุณวินัย  กิ่งแก้ว ส.อบต.หมู่ 11 
 
ส.อบต.หมู่ 11   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายวินัย  กิ่งแก้ว  
   ส.อบต.หมู่ 11 ส่วนถนนซอยบ้านผมอีกนิดเดียวนะครับประมาณ 1 วา นะครับ ยัง
   ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างนะครับ ถ้ามีงบประมาณในส่วนไหนก็ฝากท่าน 
   ประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยนะครับมาต่อเติมก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้กับทางหมู่ 
   11 ด้วยนะครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร เรื่องภัยแล้วผมขอรับเรื่องไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะเอาไป
   ปรึกษากับทางผู้บริหารนะครับ หลังคาโดมที่ชํารุดนะครับที่ท่านได้แจ้งนะครับถือว่า
   เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ําหรือว่าน้ําประปานะครับจะให้
   ทางกองช่างออกไปสํารวจนะครับส่วนเรื่องฟาร์มหมูนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะ
   ครับ และได้โอนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เราได้ดําเนินการไว้นานแล้วนะ
   ครับแต่ทําไมยังไม่ทําการจัดซื้อหนังสือพิมพ์นะครับ ในส่วนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับมี
   ท่านใดจะเสริมไหมครับ เชิญคุณกสิวัฒน์  ไล้ทองคํา หัวหน้าสํานักปลัด อบต.คลอง
   น้ําไหล 
 
หัวหน้าสํานักปลัด เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายกสิวัฒน์  ไล้ทองคํา 
   หัวหน้าสํานักปลัด อบต.คลองน้ําไหล เรื่องบรรเทาสาธารณภัยนะครับมันเป็นปัญหา
   นะครับเพราะว่าบางคนก็ขับรถไม่ได้นะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าวันเกิดเหตุคนขับรถ
   อยู่ไหมนะครับ ส่วนงานปูองกันนะครับสมควรที่จะเพ่ิมจํานวนพนักงานจริงๆ นะ
   ครับ เพราะว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นอย่างน้อยต้องออกไป 2 คน และมีคนรับวิทยุ 
   อยู่อีก 1 คนนะครับเพ่ือมีผู้ประสบภัยโทรมานะครับ สิ่งที่จะทําได้นะครับก็คือว่าต้อง
   มีการฝึกคนเพ่ิมเพ่ือที่จะได้ช่วยเหลือคนได้ทันท่วงทีนะครับ ส่วนเรื่องถังน้ํากลางนะ
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   ครับถ้ามีการทําแผนปี 2564 ใหม่ สามารถเสนอการจัดตั้งถังน้ํากลางไว้ด้วยนะครับ
   เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ําอุปโภคและบริโภค 
   นะครับ 
 
ประธาน   นายประสิทธิ์  ณ นคร  เชิญคุณรักชาติ  อรุณปี ส.อบต.หมู่ 20 
 
 ส.อบต.หมู่ 20   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายรักชาติ  อรุณปี  
   ส.อบต.หมู่ 20 การรับสมัครพนักงานนะครับต้องมีการสัมภาษณ์ประวัติกันดีๆ    
   นะครับเพราะว่าคนสมัยนี้มีหลายรูปแบบนะครับ 
 

ประธาน    นายประสิทธิ์  ณ นคร   ในวาระอ่ืนไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมวันนี้ก็
 ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม
 เพรียงผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1/๒๕๖3 ขอให้เชิญทุก
 ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา ๑5.3๐ น.     
 (ลงชื่อ)   เลขานุการสภาผู้บันทึกการประชุม 
          (นายยุทธกิต   หอมกระโทก) 
  
 

 (ลงชื่อ)   ประธานสภา/ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายประสิทธิ์      ณ  นคร) 
 
 

 (ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอนันต์     คงหนองเต่า) 
 
 

 (ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายต่วน      วงค์พรมมา) 
 
 

 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายบุญชวน       ตั้งปัญญา) 
 
 

 (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสุนัน       จันทร์น้าํท้วม) 
 
 

 (ลงชื่อ)   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสนม       โจทยค์รบุรี) 
 

** ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2563 ** 
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