
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  17  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหลักเขต  (ชั้น ๒) 

------------------------- 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายประกิจ  เกรัมย์ ประธานสภาเทศบาล ประกิจ  เกรัมย ์  
๒ นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองประธานสภาเทศบาล ดาวเรือง  แพทย์ประสาท  
๓ นายจ าลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จ าลอง  กอยรัมย์  
๔ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
๕ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  กรึกรัมย์  
๖ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาน  อาจยิน  
๗ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล นวน  จิรัมย ์  
๘ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชัย  กระสุนรัมย์  
๙ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  

๑๐ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล พนม  คิดชนะ  
๑๑ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เชิด  การเพียร  

     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเสนอ  พาราษฎร์ นายกเทศมนตรี เสนอ  พาราษฎร์  
๒ นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จ ารัตร  
๓ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
๔ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๕ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๖ นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๗  นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
๘ นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา  กรุมรัมย์  
๙ นางสาวรุจิกาญน์ ชาติพิบูลย์ทวี นักพัฒนาชุมชน รุจิกาญน์ ชาติพิบูลย์ทวี  

๑๐ นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา นักบริหารงานคลัง ธัญชิตา  ปัญนะทุภา  
๑๑ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อ านวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
๑๒ นางสาวสุลัดดา  ดัดธุยาวัตร นักทรัพยากรบุคคล สุลัดดา  ดัดธุยาวัตร  
๑๓ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
๑๔ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
๑๕ นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
๑๖ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคลากร ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๑๗ นายสนอง  ค าเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  ค าเปล่ง  
๑๘ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
19 นายสุบรรณ  เกรัมย์ พนักงานเจ้าเหมาบริการ สุบรรณ  เกรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจ าลอง  กอยรัมย์  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
ได้กล่าวเชิญ   นายประกิจ  เกรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  เพ่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    
เรื่อง "เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ ๒1 พฤศจิกายน ๒๕61 
   - ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ด าโเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  
(ประธานสภาเทศบาล) และในวาระนี้  ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้   
  1. เรื่อง  สมาชิกสภาเทศบาล  ลา  1  ราย  คือ  ท่านวชิราวุฒิ  วารี  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต 1  เนื่องติดธุระ  ไม่สามารถเข้าประชุมสภาฯ ได้ 
  2. เรื่อง การแนะน าตัวพนักงานเทศบาล  ที่โอนย้ายมาใหม่  ขอเชิญแนะน าตัวครับ 
นางสาวรุจิกาญน์  ชาติบูลย์ทวี  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน ดิฉันนางสาวรุจิกาญน์  
(นักพัฒนาชุมชน) ชาติบูลย์ทวี  โอนย้ายจากเทศบาลต าบลบ้านปรือ  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มาด ารงต าแหน่ง

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เทศบาลต าบลหลักเขต  รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคม เช่น งาน
ผู้สูงอายุ  งานกลุ่มอาชีพ  งานกลุ่มสตรี  เป็นต้น  ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ 

นายประกิจ  เกรัมย์   - เทศบาลต าบลหลักเขต  ยินดีต้อนรับ  นางสาวรุจิกาญน์  ชาติบูลย์ทวี    ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
(ประธานสภาเทศบาล) ช านาญการ   ก็ขอให้ตั้งใจท างานในหน้าที่ของตอนเอง  เพ่ือพัฒนาต าบลหลักเขตของเรา  ให้ชาว

ต าบลหลักเขตมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ในนามเทศบาลต าบลหลักเขต  รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับ 
  3. เรื่อง  ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.  .......... 
  ตามท่ีกรมการปกครองท้องถิ่น  ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ)   จึงขอส่งสรุปสาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. .......  เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประชาชนทราบ  ทั้งนี้  ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

  4. เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 

นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ส าหรับรายละเอียดการสรุป 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)    ปีงบประมาณ   

2561  มีดังนี้ 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ปีงบประมาณ  2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผนฯ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏใน
เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 2561 

1. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต 185 94 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 15 3 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

23 14 

4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 6 
รวม 236 117 

สรุป ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักเขต ประจ าปี ๒๕61 
จ านวนโครงการตามแผนฯ (ปี พ.ศ. ๒๕61)        ๒36  โครงการ 
จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนฯ เพื่อจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕61    ๑17  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ       ๑17 x ๑๐๐  = 49.57 %  
              236 
สรุป ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕61  
โครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย         44   โครงการ 
โครงการที่จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕61       117 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ         44 x ๑๐๐  = 37.60 %  
              117 
 
ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่   24  สิงหาคม  ๒๕61 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.20 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง              9    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    2    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องญัตติค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายประกิจ  เกรัมย์ ๑. เรื่อง   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต  เรื่อง  เหตุร าคาญ  พ.ศ. 2562   
(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดร่าง 
(ปลัดเทศบาล)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต  เรื่อง เหตุร าคาญ  พ.ศ. 2562  มีดังนี้ 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต 
เรื่อง  เหตุร าคาญ  พ.ศ. 2562 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60, มาตรา 63, แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2491 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   ประกอบกับมาตรา 25, มาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เทศบาลต าบลหลักเขตโดยความเห็นชอบของสภาต าบลหลักเขต และอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหลักเขต เรื่อง เหตุร าคาญ พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลหลักเขต เรื่อง เหตุร าคาญ พ.ศ. 2562”   
  ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหลักเขต ตั้งแต่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย                       
ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลหลักเขต 
  ข้อ 3  ให้บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ออกไว้แล้วใน                            
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต  
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลหลักเขต 
  ข้อ 5  “เหตุร าคาญ”  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ปรับปรุงใหม่ได้บัญญัติเพ่ิมเติม ใน
มาตรา 25 ว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ” 
 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าเป็นเหตุร าคาญนั้น ได้แก่  
  1.1  แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลเถ้า หรือสถานที่อ่ืนใด ซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม 
สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเทท้ิงสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น   หรือละอองสารเป็นพิษ   หรือเป็นสิ่งน่าจะ
เป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรคหรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรือเป็นอันตราย 
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  1.2 การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ซึ่งหมายถึงการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องขออนุญาต ตามหมวด 7  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
และเป็นการสัตว์ที่ไม่ฝ่าฝืนข้อก าหนดท้องถิ่นที่ออกตามหมวด 6    หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามหมวด  6   หรือ หมวด 7 
ดังกล่าว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 45 และมาตรา 59  สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องรอให้เป็นเรื่องเหตุร าคาญ 
  1.3  อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ 
การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสาร
เป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งครอบคลุมอาคารที่พักอาศัย โรงงานและสถาน
ประกอบการทุกประเภททั้งที่เป็นและไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะดังกล่าว 
  1.4  การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น  แสง  รังสี  เสียง  ความร้อน  สิ่งมีพิษ    ความสั่นสะเทือน ฝุ่น
ละออง  เขม่า  เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าของบุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือโรงงานก็ตาม 
  1.5  เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการเปิดช่องไว้ของกฎหมายกรณีที่
ลักษณะของเหตุร าคาญ 4 ประการข้างต้น ยังไม่สามารถครอบคลุมปัญหาทั้งหมดได้    ก็อาจจะเสนอให้ออกเป็นประกาศ
กระทรวงเพ่ิมเติม โดยอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 6  ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มาตรา 26,  มาตรา 27, มาตรา 28  
ให้เป็นอ านาจของท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุอันควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น   สั่งให้บุคคลใดระงับเหตุร าคาญหรือดูแลปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน ทางน้ าและอ่ืนๆ ในเขตของตนได้โดยไม่มีสภาพบังคับโดยตรง  แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจ
ด าเนินการตามมาตรา 45 ได้  ฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวดที่ 2 
เหตุร าคาญ 

  ข้อ 7  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 
  (๑)  แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อ่ืนใด ซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม 
สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเทท้ิงสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็น
ที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๒)  การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
  (๓)  อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ  การ
ระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็น
พิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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  (๔)  การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  (๕)  เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวดที่ 3 
การระงับเหตุร าคาญ 

  ข้อ 8  เมื่อมีเหตุก่อให้เกิด “เหตุร าคาญ”  ในที่หรือทางสาธารณะหรือในสถานที่เอกชน อันกระทบต่อผู้อื่น
หรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 26, มาตรา 27, มาตรา 28  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เทศบาลต าบลหลักเขต ด าเนินการดังนี้ 
  (1)  ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุร าคาญ รวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วยทั้งในที่หรือทางหรือในที่เอกชน 
  (2)  ให้ผู้หนึ่งผู้ใด ดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า   คู คลอง และ
สถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ 
  (3)  ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลที่เป็นเหตุ/เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น ระงับ
หรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร 
  (4)  ออกค าสั่งให้กระท าการเพ่ือป้องกันมิให้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยก าหนดวิธีการไว้ในค าสั่ง
ระงับเหตุร าคาญก็ได้ 
  (5)  ถ้าผู้ใดรับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งและเหตุร าคาญนั้น   อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นเข้าระงับเหตุนั้นและจัดการตามความจ าเป็นเพื่อมิให้เกิดขึ้นอีกก็ได้โดยผู้ได้รับค าสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
  (6)  กรณีที่เหตุร าคาญนั้นอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด
ใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าได้ระงับเหตุร าคาญนั้นแล้ว 
  ข้อ 9  เทศบัญญัติว่าด้วยเหตุร าคาญนี้ มีผลบังคับใช้หลังจากสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ให้ความเห็นชอบ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต ผู้ตรา ประกาศใช้ 
  ข้อ 10  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนี้และให้
มีอ านาจออกระเบียบ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
นายประกิจ  เกรัมย์   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง เหตุร าคาญ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2562  หรือไม ่
นายชัย  กระสุนรัมย์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมเห็นด้วยกับการจัดท า 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เทศบัญญัติฯ เรื่อง เหตุร าคาญ  พ.ศ. 2562  เนื่องจากช่วงนี้มีรถขนดินวิ่งจนมืดค่ ายังไม่หยุด   
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ส าหรับเรื่องรถขนดิน  ก็ 
(ปลัดเทศบาล)  อยู่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มาตรา 25  (4)  การกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้ 
   เกิดกลิ่น  แสง  รังสี  เสียง  ความร้อน  สิ่งมีพิษ  ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณี 
   อ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ก็สามารถระงับเหตุร าคาญนั้นได้ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  10.40 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

หลักเขต เรื่อง  เหตุร าคาญ  พ.ศ. ๒๕62    ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต เรื่อง  เหตุร าคาญ  

พ.ศ. ๒๕62   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ 2. เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต เรื่อง  ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
(ประธานสภาเทศบาล) และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2562  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน   ส าหรับรายละเอียดร่าง 
(ปลัดเทศบาล)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต  เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ. 2562  มีดังนี้ 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต 
เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕62 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552ประกอบมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  เทศบาลต าบลหลักเขต โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหลักเขต และโดยอนุมัติโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหลักเขต  ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
เทศบาลต าบลหลักเขตแล้ว 

ข้อ 3 ให้บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ออกไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง  นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

“ตลาด” หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ 
หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วย
หรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็น
ประจ าหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด 
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“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือ
ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จ และจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มี
บริเวณไว้ส าหรับบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ    ที่จัดไว้ส าหรับ
เก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุง เพ่ือ
บริโภคในภายหลัง 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 5  ตามมาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  กฎหมายก าหนดให้ผู้ที่ต้องการ
จัดตั้งตลาด ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เปลี่ยนแปลงขยายหรือลดสถานที่ตลาด ก็
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน จึงจะด าเนินการได้ เว้นแต่เป็นการจัดตั้งตลาดของกระทรวง ทบวง กรม 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่นตามเทศบัญญัตินี้   

การตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหลักเขต 
หรืออาจมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลหลักเขต ในเรื่องการออก
ข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลในเรื่องต่อไปนี้ (ตามมาตรา 35, มาตรา 37) 

(1) ที่ตั้ง แผนผัง สิ่งปลูกสร้าง 
(2) การจัดสถานที่ การวางสิ่งของ 
(3) การรักษาความสะอาด 
(4) การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง 
(5) การป้องกันเหตุร าคาญและระบาดของโรค 
(6) สุขลักษณะของผู้ขายและผู้ช่วยขายในตลาด 
(7) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวดที่ 2 
ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ 6 โดยบทบัญญัติ มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  เทศบาลต าบลหลักเขต จึงออกเทศบัญญัติ ตราข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ใดจะจัดตั้งตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลต าบลหลักเขต   
(2) การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่ หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด ภายหลังที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลต าบลหลักเขต 
 (3) สถานที่ตั้งตลาด ต้องอยู่ห่างจากสถานที่ แหล่งที่น่ารังเกียจหรือแหล่งที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ ติด

เชื้อ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ แหล่งโสโครก สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ไม่น้อย
กว่า 100 เมตร เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกัน ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
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 (4) ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 56 ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่    ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ง ตามมาตรา 48  ก่อนการจัดตั้ง 

(5) อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  

 5.1 มีถนนหน้าอาคารหรือรอบอาคารตลาด กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออก 
บริเวณตลาด กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 

 5.2 ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
 5.3 พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่ายและไม่มีน้ าขัง 
 5.4 ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆเข้าไปพลุกพล่านในตลาด   
 5.5 ทางเดินในอาคารส าหรับผู้ซื้อมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
 5.6 มีการระบายในตลาดเพียงพอ ไม่ให้เกิดกลิ่นอับ 
 5.7 แสงสว่างเพียงพอ ต้องไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นที่ท าให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 
 5.8 แผงขายสินค้าเป็นแบบปิดทึบ ท าด้วยวัสดุถาวรเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีพื้นที่แผงไม่น้อย

กว่า 2 ตารางเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีทางเข้าออกแผงผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  มี
ที่นั่งส าหรับขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม แยกต่างหากจากแผง และสะดวกต่อการเข้าออก 

 5.9 จัดให้มีน้ าประปาอย่างเพียงพอ วางท่อในลักษณะที่ปลอดภัยไม่ปนเปื้อนจากน้ าโสโครกไม่ติด
หรือทับกับท่ออุจจาระ  

 5.10 มีทางระบายน้ าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ าในตลาดต้องเป็นแบบเปิด ทางระบาย
น้ ารอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยู และมีตะแกรงปิดที่สามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่าย มีบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และระบบ
บ าบัดน้ าเสีย    

 5.11 ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ง่าย 
 (6) ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 6.1 ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคาร 
 6.2 มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์และแมลง พาหะ

น าโรคและไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกขั้นตอน 
 6.3 ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและท าความสะอาดง่าย มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ต่อ

หนึ่งที่นั่ง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
 6.4 ระยะความสูงจากพ้ืนถึงคานเพดานต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ห้องหรือมีพัดลงระบายอากาศ 
 6.5 จัดให้มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ 
 6.6 จัดให้มีกระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระให้เพียงพอส าหรับทุกห้อง 
 (7) ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรหรือเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิดป้องกันสัตว์เข้า
ไปคุ้ยเขี่ยได้ 
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 (8) ก าหนดเวลาเปิดปิดตลาด 
 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ที่เอกชนขออนุญาตจัดตั้งและหน่วยงาน

ท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลต าบลหลักเขตจัดตั้ง ก าหนดเปิดเช้า เวลา 04.00 น. ถึงค่ า เวลา 21.00 น. หรือตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพิ่มเติม 

 (9) สุขลักษณะของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 9.1 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องให้ความร่วมมือกับผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เจ้า

พนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการด าเนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะของการตลาด อันได้แก่ การจัดระเบียบและ
กฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาด  การจัดหมวดสินค้า   การดูแลความสะอาดแผงระบายสินค้า  การรวบรวมมูลฝอย การล้าง
ตลาดและการอ่ืนๆ 

 9.2 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องวางสินค้าบนแผงขายสินค้าหรือในขอบเขตที่วางขาย
ของที่จัดให้ ห้ามวางล้ าแผงขายสินค้าหรือขอบเขตหรือต่อเติมแผงขายสินค้าอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด และห้าม
วางสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่า 150 เซนติเมตร 

 การวางและเก็บสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร     

 9.3 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1) มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน าโรค  อัน

ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคหิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม  โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจและโรคไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ 

  2) ในระหว่างหารขายของต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี และต้องมี
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 

  3) ต้องได้รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
 9.4 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี การจ าหน่าย 

ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืนและรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่างๆ ดังนี้ 
  1) ลักษณะและประเภทสินค้าที่ขายต้องสะอาด ปลอดภัยและเป็นสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมาย

หรือต้องห้ามตามกฎหมาย 
  2) อาหารสดที่เกิดเน่าเสียได้ง่าย ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขก าหนด 
  3) การจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ปกปิดอาหาร เพ่ือป้องกัน

การปนเปื้อนและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  4) ในกรณีที่มีการท า ประกอบ และปรุงอาหารต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วน และต้อง

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
  5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างการเก็บ

ที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 
 
 



  12 - 
  

 (10) ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ที่หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง การจัดเก็บภาษี รายได้ จากการด าเนินกิจการ อาจจัดเก็บรายได้เป็นรายวัน รายเดือน รายปี ก็ได้ ตามแต่
มติของคณะกรรมการที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง เป็นผู้ก าหนด 

 (11) ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร หรือวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้อ่ืนๆ ที่
เอกชนขออนุมัติเปิดเป็นครั้งคราว(รายวัน/รายเดือน/รายปี)  อาจจัดเก็บภาษีรายได้เป็นรายวัน รายเดือน รายปีก็ได้  ตามแต่
มติคณะกรรมการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งก าหนด 

ข้อ 7  เทศบัญญัติว่าด้วย ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารนี้ มีผลบังคับใช้หลังจาก
สภาเทศบาลต าบลหลักเขตให้ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายกเทศมนตรีผู้ตราประกาศใช้ 
  ข้อ 8  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.00 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

หลักเขต เรื่อง  ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562  ตามท่ีเสนอมา 
หรือไม่ 

มตทิี่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต เรื่อง  ตลาด สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2562  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง  

นายประกิจ  เกรัมย์ 3.  เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหลักเขต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล    ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด 
นายเสนอ  พาราษฎร์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ด้วยเทศบาลต าบลหลักเขต  
(นายกเทศมนตรี)  มีความประสงค์จะขออนุมัติจากสภาเทศบาล  ในการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62   

เพ่ือด าเนินการโครงการจ านวน   19  โครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,553,800.- บาท 
รายละเอียดมีดังนี้ 
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนายทีไปทางทิศตะวันออก  บ้านปริงเปน  
หมู่ที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  64.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  320.00  ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  184,400.-บาท 

   2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยบ้านนายรอด เบาระคน  บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  50.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  150.00  ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  78,600.-บาท 
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   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางแยกบ้านนางพัน มาลาศรี ไปทางแยกประปา 

หมู่บ้าน   บ้านโคกเก่า หมู่ที่ 4  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  169.00  เมตร  หนา   
0.15  เมตร พร้อมเสริมทางเชื่อมบริเวณทางแยก หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  851.00  ตารางเมตร 

   ตั้งงบประมาณไว้  497,300.-บาท 
   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายวอนไปทางทิศตะวันตก บ้านโคกเมือง  

หมู่ที่ 5  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  412.00  ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  235,800.-บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนางทวย อาญาเมืองไปทางทิศใต้  บ้าน 
ตาแผ้ว หมู่ที่ 6  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  127.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  635.00  ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  363,100.-บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนางจันทร์เพ็ญ สิงคะเวหล ไปทางทิศ 
ตะวันออก  บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 7  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  171.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมทางเชื่อมบริเวณทางแยก หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  860.00  ตาราง 
เมตร  ตั้งงบประมาณไว้  498,600.-บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางไปสนามกีฬา  บ้านสมสุข หมู่ที่ 11  ขนาด 
ผิวจราจร ชว่งที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร , ช่วงที่  2   กว้าง  
5.00 เมตร  ระยะทาง  120.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร   หรือมีพ้ืนที่ใช้งานรวมไม่น้อยกว่า   
641.00  ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  367,300.-บาท 
8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  สายทางรอบสระน้ าหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่3  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ระยะทาง  750.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    หรอืพ้ืนที่ไม่ 
น้อยกว่า  1,875.00  ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  80,500.-บาท 
9. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  สายทางจากคลองไปทางนานายเสมียน กระสุนรัมย์   
บ้านเขตพัฒนา  หมู่ที ่9  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ระยะทาง  1,400.00  เมตร  หนา 
เฉลี่ย 0.10เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,900.00 ตารางเมตร ตั้งงบประมาณไว้ 229,300.-บาท 
10. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  สายทางถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือจากถนน คสล.เดิม  
ไปทางคลอง บ้านไผ่สีทอง หมู่ที ่13 ขนาด ผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ระยะทาง  475.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,425.00 ตารางเมตร ตั้งงบประมาณไว้ 61,200.-บาท 
11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  สายทางจากคลองไปทางนานางสิรินันทร์ แก้วศรี  บ้าน 
เขตประชาสรร หมู่ที ่14  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  1,100.00  เมตร  หนา 
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร ตั้งงบประมาณไว้ 155,400.-บาท 
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12. โครงการถมดินสระน้ าบ้านหลักเขตพร้อมเกรดปรับเกลี่ย  บ้านหลักเขต หมู่ที่  2 ถมดินพร้อม 
เกรดปรับเกลี่ย กว้าง  14.00  เมตร  ยาว  36.00  เมตร   ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร หรือมีพ้ืนที่การ 
ใช้งานไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  104,700.-บาท 
13. โครงการก่อสร้างทางน้ าล้นข้ามคันคลอง (คุ้มโคกขี้เหล็ก) บ้านเขตสามัคคี หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน    
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ตั้งงบประมาณ 
ไว้  110,400.-บาท 
14. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งชุดสูบน้ า  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด  
4 นิ้ว พร้อมเดินท่อ PVC  เชือ่มประสานระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลน    ต้ัง 
งบประมาณไว้  54,800.-บาท 
15. โครงการยกระดับถนนดิน  สายทางบ้าน ผอ.สมบูรณ์ไปทางทิศตะวันตก บ้านหนองสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 10  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  230.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60   
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  67,000.-บาท 
16. โครงการยกระดับถนนดินเสริมผิวทางหินคลุก   สายทางสามแยกป่าสักไปคลอง   บ้าน 
หนองสมบูรณ์  หมู่ที่ 10  ปริมาณงาน ยกระดับถนนดินช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร เสริมผิวทางหินคลุกตลอดสายผิวจราจรกว้าง 2.50  
เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่การใช้งานรวมไม่น้อยกว่า 2,375  
ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  156,000.-บาท 
17. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  สายทางจากคลองไปทางนานายอ านวย  โคกรัมย์  บ้าน 
เขตพัฒนา หมู่ที ่9  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  700.00  เมตร  หนา 
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,100.00  ตารางเมตร ตั้งงบประมาณไว้  97000.-บาท 
18. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  สายทางจากนานางจ านงค์ไปทางทิศตะวันออก  บ้าน 
เขตประชาสรร หมู่ที ่14  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  550.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,650.00  ตารางเมตร   ตั้งงบประมาณไว้   
76,200.-บาท 
19. โครงการซ่อมแซมจุดกั้นคลอง (จุดนานายเอื้อย กระซิรัมย์)  บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน    
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 3 แถว แถวละ 7 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต 
ดาดหน้าท่อ 2 ฝั่ง รายละเอียดตามแบบแปลน  ตั้งงบประมาณไว้   136,200.-บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    3,553,800.- บาท   

    ส าหรับยอดเงินสะสม  ณ  ปัจจุบัน  ( 30  กันยายน  2561)  
   จ านวนเงินทั้งสิ้น  8,868,156.61  บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน    การ 

   เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓  วรรคสอง   ระบุว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม 

ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    ดังนั้น   จึงขอมติสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    ประจ าปีงบประมาณ   

๒๕62   เพ่ือที่จะด าเนินการโครงการฯ   รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  3,553,800.- บาท 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอให้ตรวจสอบชื่อโครงการ 
(รองนายกเทศมนตรี) ที่ 5  ว่าถูกต้องหรือเปล่า  และจุดด าเนินการถูกต้องหรือเปล่า  เกรงว่าจะคลาดเคลื่อนเหมือนครั้งก่อน   

ขอบคุณครับ    
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ส าหรับชื่อโครงการก็เอาตามแผน

ที่ได้ประชาคมส่วนจุดด าเนินการตามแผน  ไม่มีการคลาดเคลื่อนแน่นอนครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ส าหรับยอดเงินจ่ายขาดเงิน  
(ปลัดเทศบาล)  สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2562   มีจ านวนเงินสะสมทั้งหมด  8,868,156.61  บาท   ขอจ่าย 

ขาดเพียง  3,553,800.- บาท   คงเหลือไว้  5,314,356.61 บาท  
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.17 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี 

งบประมาณ  2562  หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2562   

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ    ๑0  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ 4. เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง 
(ประธานสภาเทศบาล) รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เชิญครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน ตามประกาศคณะกรรมการ 
(ปลัดเทศบาล)  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
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และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ   ประกอบด้วย   (3)   สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน 
 ส าหรับเทศบาลของเราคณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้หมดวาระ  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ได้พิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 2 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพของเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอเสนอ  นายปราโมทย์  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) แป้นประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายเชิด  การเพียร -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน    ผมขอเสนอ   นายสุพจน์  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนออีกหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.30 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้  นายปราโมทย์  แป้นประโคน    

สมาชิกสภาฯ เขต 1  และ  นายสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ  หรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ ให้  นายปราโมทย์  แป้นประโคน   สมาชิกสภาฯ เขต 1   
และ  นายสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑0  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สรุปรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ของเทศบาลต าบลหลักเขต  คือ 
(ประธานสภาเทศบาล)  1. นายปราโมทย์  แป้นประโคน   สมาชิกสภาฯ เขต 1   
  2. นายสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ขออนุญาตเรียนเชิญท่าน 
(ปลัดเทศบาล) สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ร่วมงานปีใหม่   ในวันที่  27  ธันวาคม  2561  โดยทางพนักงานทุกคนจะ

มีการซื้อของขวัญมาจับฉลากแลกเปลี่ยนกัน  หากท่านต้องการจะร่วมจับฉลากด้วยก็ให้ท่านน า
ของขวัญมาด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับลงทะเบียนในการท าฉลากต่อไป  ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม  
หากต้องการจะเอามาสมทบก็ขอเชิญได้ครับ  งานเริ่มประมาณ 09.00  น. ครับ ก็จะมีการเตรียม
อาหารต่างๆ และงานลงทะเบียนรับของขวัญ  ส่วนจับฉลากเวลายังไม่แน่นอนครับ 
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นายสมาน  อาจยิน  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามเกี่ยวกับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) โครงการขุดลอกคลอง  จากต าบลสูงเนินข้ามเข้ามาในเขตเทศบาลของเรา  ทีนี้แต่เดิมคันคลองของ

เราได้ท าถนนหินคลุกบนคันคลอง  แต่พอเขาขุดลอกคลองใหม่  ท าให้ทับถนนหินคลุกของเราหมด  
อยากจะสอบถามว่า  เขาจะลงหินคลุกให้เราใหม่หรือเปล่า  สอบถามได้ที่ไหน  ให้คณะผู้บริหาร
ด าเนินการด้วย  หากไม่มีหินคลุกบนคันคลองเวลาฝนตกยานพาหนะจะไม่สามารถสัญจรไปมาได้  
ไม่ว่าจะเป็นรถไถหรือว่ารถยนต์ก็ตาม  เดือดร้อนแนน่อนครับ   

นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร   -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ตามท่ีผมได้สอบถามมา 
(รองนายกเทศมนตรี) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนาแปลงใหญ่ของกรมชลประทาน ถ้าจะให้เขาลงหินคลุกให้ใหม่คง

ไม่ได้  เราต้องหางบประมาณของเราเองครับ 
นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน อยากสอบถามว่ารถ 
(รองประธานสภาฯ) กระเช้าของเทศบาลเรา  ใช้งานอะไรบ้าง 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม   -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ใช้เกี่ยวกับงานซ่อมไฟฟ้า   
(ผู้อ านวยการกองช่าง) งานตัดแต่งก่ิงไม้ที่ขีดขวางต่าง  และใช้งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
นายสังวาลย์ ชัยสุวรรณ์  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามเกี่ยวกับ 
(รองนายกเทศมนตรี) เงินสวัสดิการเด็กแรกเกิด  ชาวบ้านเขาสอบถามมาว่าจะได้เงินช่วงไหน  เขาส่งเรื่องมาประมาณ  

7 – 8 เดือนแล้ว  ไม่เห็นได้สักที 
นางสาวรุจิกาญน์  ชาติบูลย์ทวี  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ถ้าส่งเรื่อง 7 – 8  
(นักพัฒนาชุมชน)  เดือนแล้ว  เรื่องจะอยู่ที่จังหวัด  เราก็ไม่ทราบว่าได้ตอนไหน  เป็นเหมือนกันทุกที่ค่ะ 
นายนวน  จิรัมย์   -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  โครงการ 7 วันอันตราย   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ผมอยากเสนอให้ติดตั้งกระจกบริเวณสามแยกไปบ้านตาแผ้ว  เนื่องจากบริเวณนั้นอันตรายและเกิด

อุบัติเหตุบ่อยมาก 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)    

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.1๐  น. 
 

                     (ลงชื่อ)     จ าลอง  กอยรัมย์   / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจ าลอง  กอยรัมย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 
                 ตรวจถูกต้อง                                                                                  

(ลงชื่อ)      ประกิจ  เกรัมย์     / ตรวจบันทึก                            
          (นายประกิจ  เกรัมย์) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 


