
 
 
 

 

 

 

 

 

สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2556 ครั้งที่ 1 
วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2556 

เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕6 

วันท่ี  11  กุมภาพันธ  2556 เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

-------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลกระโทกสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  ๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2555 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 20  พฤศจิกายน  2556 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2556 
  3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556  

3.3  เรื่องรับทราบสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 
งบประมาณ 2555 

3.4  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปใหม 2556 
  เรื่องพิจารณา 
  3.5  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกประ
จําป 2556 

3.6เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.กระโทก   เพ่ือเปนคณะกรรมการพัฒนา   
อบต.กระโทก  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก  (แทนคณะกรรมการ ฯ  ท่ี
หมดวาระ) 
  3.7เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก 
  3.8  เรื่อง  พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2556 
ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติท่ีเสนอใหม 
  4.1  เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง 
ตลาด พ.ศ. 2556 
ระเบียบวาระท่ี 5เรื่องอ่ืนๆ        
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... 
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-สําเนา- 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2556  
วันท่ี  11 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 น.    

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
--------------------------------- 

รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 
1. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายจิตร    โคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
4. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
5. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
6. นายทวีชัย  สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
10 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
12 นางตุย  พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
14 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
16 นายอัด    หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายกอน     กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายสมพอ   อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 นายชวย     สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายพูน      ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
21 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

ผูเขารวมประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. 
4. 
 

นายประกอบ  พริ้งกระโทก 
นายเปย  ภูโกสีย 
 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 เม่ือสมาชิกสภาอบต .กระโทก  มาครบองคประชุมแลว จํานวน  20 คน นายถนอม  คีม กระโทก  
ประธานสภา อบต. กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
 



ประธานฯ  ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ  
บริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญสมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕๕6   ตั้งแตวันท่ี  ๑ –15กุมภาพันธ  2556 
ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี 25  มกราคม 2556 เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕๕6   โดยไดกําหนดเริ่มประชุมสภา อบต.กระโทก    ตั้งแตวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ  
2556ณ  หองประชุมสภา อบต.กระโทก   มีกําหนด  ๑๕ วัน    จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําป  
๒๕๕5  ครั้งท่ี  ๒เม่ือวันท่ี   20  พฤศจิกายน  2555 
ประธานฯ ตามท่ีสภา อบต.กระโทก   ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี ๑/๒๕๕ 5 
ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน  2555 จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําใน
รายงานการประชุมสภาหรือไม (เวนระยะเวลา  ๑  นาที)ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ   ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม    ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต .กระโทก  สมัย วิสามัญ  สมัยท่ี ๑/๒๕๕ 5 ครั้งท่ี ๒   ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 20  
พฤศจิกายน 2555ตอไป 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 
ของผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป  ๒๕๕๖ 
ประธานฯ ตามท่ี อบต.กระโทก   ไดดําเนินการตามโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
ของผูบริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป  ๒๕๕๖ซ่ึง
ใหดําเนินการฝกอบรมหวงระหวางวันท่ี  ๕ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยฝกอบรม ณ  ท่ีทําการ อบต.กระโทก 
จํานวน  ๑ วัน ในวันท่ี ๕ มกราคม  ๒๕๕๖ และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานท่ีจังหวัดตากและเชียงใหม จํานวน  
๓ วัน  ในวันท่ี ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖  โดยมีเปาหมายผูรับอบรมจํานวนท้ังสิ้น ๕๐  คน งบประมาณ  
250,000 บาท ซ่ึงการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศของผูบริหาร  สมาชิก
สภาและพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป ๒๕๕๖  ไดดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศของผูบริหาร 
สมาชิกสภา  และพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป  ๒๕๕๖  มีผูเขารับการ
ฝกอบรม  จํานวน  ๕๐คน  โดยมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนระเบียบกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของและการแกไขปญหาอุปสรรคในการบริหารงาน
ของ อบต. จํานวน  ๑วัน  ในวันท่ี  ๕ มกราคม  ๒๕๕๖ ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

๒. เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน จํานวน ๓ วัน  ในวันท่ี ๖ – ๘ มกราคม  ๒๕๕๖ ณ  
เทศบาลตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  และพักคางคืนท่ีจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม  
  จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 



  3.2  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556 
ประธานฯ ตามท่ี อบต.กระโทกใหจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖ ในวันเสารท่ี 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ลานเอนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลกระโทกได
ดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูเขารวมงาน ประกอบดวย เด็ก ผูปกครอง ผูนําชุมชน และพนักงาน
สวนตําบล เจาหนาท่ี รวมท้ังสิ้น ๒๕๐ คน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
กระโทก การแสดงของโรงเรียนวัดพะโค และการแสดงของโรงเรียนบานดอน พรอมเปดการเลนเกมส ซุมตางๆ 
ไดแก ซุมบิงโกมหาสนุก ซุมปาเปารับโชค ซุมลูกโปงประดิษฐ ซุมไอติมหลอด ซุมเด็กเล็ก ซุมอาหาร  ผลท่ีไดรับ
จากการดําเนินโครงการมีดังนี้ 

๑.  ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก 
๒.  มีกิจกรรมรวมกันระหวางเด็กกับผูปกครอง และครู 
๓.  เด็ก เยาวชน ไดรวมกิจกรรมดวยความรัก สามัคคี กลาแสดงออก 
๔.  สรางสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงานกับชุมชน 
๕.  โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย  สําเร็จลุลวงตาม 

วัตถุประสงค  ไมมีปญหาและอุปสรรคใดๆ    
  จึงนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3  เรื่องรับทราบสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 
งบประมาณ 2555 
ประธาน ฯ      นายก อบต.กระโทก  ไดแจงรายงานซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ อบต.
กระโทกประจําปงบประมาณ ๒๕๕5 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.กระโทก 
ใหกับท่ีประชุมสภารับทราบ   รายละเอียดดังนี้   
ขอกฎหมาย    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘   กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  

๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  

ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหติดประกาศ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

     ฯลฯ 
และไดสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕ 5– ๒๕๕7) ของ อบต.กระโทก  ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕5ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามยุทธศาสตร   
ไดดังนี้ 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
อบต.กระโทก  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา                      
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เชน เวทีประชาคม    
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปตอไป 

 



รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี      
(๑) ไตรมาสท่ี ๑( ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๔)         (๒) ไตรมาสท่ี ๒ ( มกราคม   – มีนาคม๒๕๕๕) 
(๓) ไตรมาสท่ี ๓( เมษายน– มิถุนายน๒๕๕๕)       (๔) ไตรมาสท่ี ๔ ( กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) 
 อบต.กระโทก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) เม่ือวันท่ี  ๑๗  มิถุนายน  
๒๕๕๔  โดยไดกําหนดโครงการท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)                     
รวม  ๒๑๐  โครงการ  งบประมาณ  ๔๒,๒๔๖,๒๕๐ บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
๑. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

ยุทธศาสตร 
ป พ.ศ. 255๕ ป พ.ศ. 255๖ ป พ.ศ. 255๗ รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาการทองเที่ยว ๓ ๑๗๐,000 ๓ ๑๗๐,000 ๓ ๑๗๐,000 ๙ ๕๑๐,000 
2.การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบานเมืองที่
ดี 

๒๓ ๖,๔๔๘,๐00 ๑๘ ๔,๙๓๐,000 ๑๙ 5,๔๓๐,000 ๖๒ ๑๖,๘๐๐,๑๐๐ 

3.เสริมสรางความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน 

๕ ๑๕0,000 ๕ ๑๕0,000 ๕ ๑๕0,000 ๑๕ ๔๕๐,000 

4.การอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
ใหเกิดสมดุลอยางยั่งยืน 

๔ ๑๓๐,000 ๔ ๑๓๐,000 ๔ ๑๓๐,000 1๒ ๓๙๐,000 

5.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

๘๙ ๒๒,๒๕๘,๓๐๐ 3๐ ๖,๖๔๔,๔00 ๓๘ ๗,๖๖๖,๙00 ๑๖๓ ๓๗,๘๙๖,๒๐๐ 

๖.การสรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู
รวมกันอยางมีความสุข 

๖๓ ๙,๗๐๕,๗๕0 ๕๓ ๖,๑๓๑,000 ๕๔ ๖,๔๑๑,000 ๑๖๘ ๒๑,๓๑๒,๗๕๐ 

๗.น้ําแกจน  ๑๖ ๒,๓๑๔,๒๐๐ ๓ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๙ ๒,๘๖๖,๘๐๐ ๒๗ ๘,๐๗๑,๐๐๐ 
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย ๗ ๑,๐๗๐,000 4 ๑๖0,000 4 ๑๖0,000 ๑๕ 1,๓๙0,000 

รวม ๒๑๐ ๔๒,๒๔๖,๒๕๐ ๑๒๐ ๒๑,๒๖๕,๔๐๐ ๑๓๖ ๒๒,๙๘๔,๗๐๐ 4๗๑ ๘๖,๘๒๐,๐๕๐ 

 
๒.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ประจําป ๒๕๕๕ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการเสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่เพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การพัฒนาการทองเที่ยว - - - - ๓ ๑.๔๓ - - - - ๓ ๑.๔๓ 
2.การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

๑๖ ๗.๖๒ - - ๗ ๓.๓๓ - - - - ๒๓ ๑๐.๙๕ 

3.เสริมสรางความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปญหา
ความยากจน 

๑ ๐.๔๘ - - ๔ ๑.๙๐ - - - - ๕ ๒.๓๘ 

4.การอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

- - - - ๔ ๑.๙๐ - - - - ๔ ๑.๙๐ 

5.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

๗๗ ๓๖.๖๗ - - ๑๒ ๕.๗๑ - - - - ๘๙ ๔๒.๓๘ 



๖.การสรางสังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

๒๙ ๑๓.๘๑ - - ๓๔ ๑๖.๑๙ - - - - ๖๓ ๓๐.๐๐ 

๗.น้ําแกจน  ๗ ๓.๓๓ - - ๙ ๔.๒๙ - - - - ๑๖ ๗.๖๒ 
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย ๑ ๐.๔๗ - - ๖ ๒.๘๖ - - - - ๗ ๓.๓๓ 

รวม ๑๓๑ ๖๒.๓๘ - - ๗๙  ๓๗.๖๒ - - - - ๒๑๐ ๑๐๐ 

 
๓.  การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1.การพัฒนาการทองเที่ยว - - - - -  - 
2.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ี
ดี 

๖,๐๒๓,๗๑๑ ๔๓.๕๒ ๘๕,๐๐๐ ๐.๖๒ ๖,๑๐๘,๗๑๑ ๔๔.๑๓ 

3.เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน 

๗๒,๑๐๐ ๐.๕๒ - - ๗๒,๑๐๐ ๐.๕๒ 

4.การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุลอยางยั่งยืน 

- - - - - - 

5.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๑,๒๗๗,๗๐๑.๓๙ ๙.๒๓ ๔,๕๙๑,๙๐๐ ๓๓.๑๗ ๕,๘๖๙,๖๐๑.๓๙ ๔๒.๔๐ 
๖.การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
อยูรวมกันอยางมีความสุข 

๑,๔๒๑,๗๖๙.๑๔ ๑๐.๒๗ - - ๑,๔๒๑,๗๖๙.๑๔ ๑๐.๒๗ 

๗.น้ําแกจน  - - ๓๕๐,๕๐๐ ๒.๕๓ ๓๕๐,๕๐๐ ๒.๕๓ 
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๔ - - ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๔ 

รวม ๘,๘๑๕,๒๘๑.๕๓ ๖๓.๖๘ ๕,๐๒๗,๔๐๐ ๓๖.๓๒ ๑๓,๘๔๒,๖๘๑.๕๓ ๑๐๐ 

 
๔.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ   ๒๕๕๕ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
แลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

สํานักงานปลัด      

๑. อุดหนุนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ ๑ - - ๔,๑๕๐,๘๐๐ ๔,๑๕๐,๘๐๐ 
๒.อุดหนุนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ๑ - - ๗๐๒,๐๐๐ ๗๐๒,๐๐๐ 
๓. อุดหนุนดานโครงสรางพื้นฐาน  
(ประเภทถนน) 
- โครงการซอมแซมถนนลูกรังบานหนองคลา (หมูที่ ๒) สาย

เลียบคลองชลประทาน 4L-3RR-LMC 
- โครงการซอมแซมถนนลูกรังบานพะโค (หมูที่ ๕)  
(สายเลียบคลองชลประทาน) 
- โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
บานใหม (หมูที่ ๑๐) (สายทุงขวางตะวัน) 
- โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
บานพะโค (หมูที่ ๕) (สายคลองตะคุ) 
- โครงการกอสรางถนนคสล.  
(หมูที่ ๕) บานพะโค  (สายเลียบคลองชลประทาน ๑R-๒R
๓๘R-LMC) 
- โครงการกอสรางถนนคสล.  
บานหนองคลา (หมูที่ ๒) 
- โครงการกอสรางถนนคสล.  
บานดอนใหญ (หมูที่ ๓) 
- โครงการกอสรางถนนคสล.  
บานพะโค (หมูที่ ๕) 

 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

- 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

๙,๘๔๒,๐๐๐ 
 

๒๕๒,๐๐๐ 
 

๗๒๐,๐๐๐ 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๕๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๗,๓๑๑,๐๐๐ 
 

๒๕๒,๐๐๐  
 

๗๒๐,๐๐๐ 
 

๓๖๐,๐๐๐ 
 

๕๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๙๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๒๔๙,๐๐๐ 
 

๑,๓๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๒๐,๐๐๐ 

๔. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๑ - - ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ 



๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ๑ - - ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 
๖. โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน ๑ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๗. โครงการเด็กและเยาวชนสดใสหางไกลยาเสพติดฯ ๑ - - ๕,๑๒๙ ๕,๑๒๙ 
๘. โครงการยาเสพติดต้ังดานตรวจ ๑ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๙. โครงการยาเสพติดประชุมหมูบาน ๑ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
สวนการศึกษา      
คาตอบแทนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑   ๑๔๗,๕๕๑ ๑๔๗,๕๕๑ 
เงินเดือนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑   ๑๒๖,๗๗๔ ๑๒๖,๗๗๔ 
คาวัสดุการศึกษา ๑   ๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐ 

รวม ๑๙ - - ๑๕,๒๓๖,๖๕๔ ๑๒,๗๐๕,๖๕๔ 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ  โดยมีการ
กอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  ๑๓๑  โครงการ  จํานวนเงิน  ๑๓,๘๔๒,๖๘๑.๕๓  บาท   มีการเบิกจาย
งบประมาณ  จํานวน  ๑ ๓๑  โครงการ  จํานวนเงิน  ๑ ๓,๘๔๒ ,๖๘๑ .๕๓  บาท   สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

1.การพัฒนาการทองเที่ยว - - - - 
2.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี ๑๖ ๖,๑๐๘,๗๑๑ ๑๖ ๖,๔๘๓,๓๖๔ 
3.เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความ
ยากจน 

๑ ๗๒,๑๐๐ ๑ ๗๒,๑๐๐ 

4.การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมให
เกิดสมดุลอยางยั่งยืน 

- - - - 

5.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๗๗ ๕,๘๖๙,๖๐๑.๓๙ ๗๗ ๕,๘๖๙,๖๐๑.๓๙ 
6.การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

๒๙ ๑,๔๒๑,๗๖๙.๑๔ ๒๙ ๑,๔๒๑,๗๖๙.๑๔ 

๗.น้ําแกจน ๗ ๓๕๐,๕๐๐ ๗ ๓๕๐,๕๐๐ 
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓๑ ๑๓,๘๔๒,๖๘๑.๕๓   ๑๓๑ ๑๓,๘๔๒,๖๘๑.๕๓   
 

ตารางสรุปการดําเนินงานการแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

ยุทธศาสตร 
โครงการที่บรรจุ 

ในแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

โครงการ 
ที่นําเขาขอบัญญัติ 

ป ๒๕๕๕ 

โครงการ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

คิดเปนรอยละ 
 

1.การพัฒนาการทองเที่ยว ๓ - - ๐ 
2.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี ๒๓ ๒๐ ๑๖ ๗.๖๒ 
3.เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปญหาความยากจน ๕ ๒ ๑ ๐.๔๗ 

4.การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดสมดุลอยางยั่งยืน ๔ - - ๐ 

5.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๘๙ ๖๙ ๗๗ ๓๖.๖๗ 
6.การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
อยูรวมกันอยางมีความสุข ๖๓ ๓๒ ๒๙ ๑๓.๘๑ 

๗.น้ําแกจน ๑๖ ๗ ๗ ๓.๓๓ 
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย ๗ ๑ ๑ ๐.๔๘ 

รวม ๒๑๐ ๑๓๑ ๑๓๑ ๖๒.๓๘ 



: โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ จํานวน   ๒๑๐   โครงการ 
 : โครงการท่ีนําเขาขอบัญญัติ ป ๒๕๕๕   จํานวน ๑๓๑  โครงการ 

: โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน   ๑๓๑  โครงการ   คิดเปนรอยละ  ๖๒.๓๘  ของโครงการ
ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 จึงนําสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
3.4  เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

ปใหม 2556 
ประธานฯ องคการบริหารสวนตําบลกระโทกไดดําเนินการโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 2556  ในระหวางวันท่ี  27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 ซ่ึงมีวันหยุดราชการ
ติดตอกันหลายวัน  ทําใหมีประชาชนใชรถใชถนนในการเดินทางสัญจรเพ่ือกลับภูมิลําเนาและเดินทางทองเท่ียว
เปนจํานวนมาก  กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาในชวงเวลาปกติ   โดยองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทกไดดําเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนตําบลกระโทก  ณ  บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน  
หมูท่ี ๑๑  ตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดยการปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดบริการประชาชน
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 63 นาย และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลกระโทกเปนผูตรวจการปฏิบัติหนาท่ีของ อปพร. จึงนําเรียนเสนอมายังสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.5  เรื่อง  พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประจําป 2556 
ประธานฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)  มาตรา ๕๓   ซ่ึงกําหนดวาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ  ๒ สมัยหรือหลายสมัย
แลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกิน ๔ สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปให
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
  นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  
  กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมสภาครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภอ
อาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
  จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
กระโทก  ประจําป ๒๕๕6 วาจะกําหนดไวเปนก่ีสมัย พรอมวันเริ่มสมัยประชุมในแตละสมัยวาจะกําหนดเม่ือใด 
และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมครั้งแรกของป พ.ศ. 2557  ขอเชิญครับ 
นายสมพอ  อดิชัยกุล    ส.อบต.หมูท่ี 11   เสนอกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประจําป ๒๕๕6 จํานวน 4 สมัย มีผูรับรองดังนี้ 
๑  นายสมพงษ  แฝกกระโทก  ส.อบต.หมู 8  ผูรับรอง 
2  นายอัด  หมูเกษม       ส .อบต.หมู 10 ผูรับรอง 



มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไวเปน  4 สมัย   
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไว 4 สมัย 
แลวขอเชิญกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมแตละสมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 คือ 

๑. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕6 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ วันท่ี ๑0 – 24 มิถุนายน  ๒๕๕6 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕6 
๔. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ วันท่ี 2 – ๑6 ธันวาคม  ๒๕๕6 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕7 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ ๒๕๕7 
เปนตนไป 
มติท่ีประชุม มติใหกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2556 ไว 4 สมัย 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 คือ 

๑. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕6 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ วันท่ี ๑0 – 24 มิถุนายน  ๒๕๕6 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕6 
๔. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ วันท่ี 2 – ๑6 ธันวาคม  ๒๕๕6 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕7 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ ๒๕๕7 
เปนตนไป 

3.6เรื่อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.กระโทก   เพ่ือเปนคณะกรรมการพัฒนา   
อบต.กระโทก  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก  (แทนคณะกรรมการฯ  ท่ี
หมดวาระ) 
ประธานฯนายก อบต.กระโทก  ไดแจงเรื่องคณะกรรมการพัฒนา อบต.กระโทก และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก (แทนคณะกรรมการ ฯ  ท่ีหมดวาระ) ตอไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
ชี้แจงกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของ   
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 

ขอ 7องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย  
 (1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ขอ 8 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
  (1) ผูบริหารทองถ่ิน      ประธานกรรมการ 

 (2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน   กรรมการ         
(3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  

 (4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
 (5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

    ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน  กรรมการ 
                     (6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน 

 คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน   กรรมการ 
                     (7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        กรรมการและเลขานุการ 

           (8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน       ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ 8 (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีก
ได 



ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 

(1.1) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมี  
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

     (1.2) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
     (1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน 

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกปญหาความยากจน การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

    (1.4) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน  
เขตจังหวัด 

     (1.5)   นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
     (1.6)   แผนชุมชน 

 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน  และความ
จําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 

(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการ
จัดทําราง  แผนพัฒนา 

ขอ 9 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน      ประกอบดวย  
  (1)  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ประธานกรรมการ  

(2)  หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ  
 (3)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 

     คัดเลือกจํานวนสามคน                
           (4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน      กรรมการและเลขานุการ 

(5) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงาน            ผูชวยเลขานุการ 
สวนทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย           

 กรรมการตามขอ 9 (3)ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

 ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   มีหนาท่ีจัดทํา
รางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก
กําหนด  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 
(1) 

ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย   
 (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน                             

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                                          
 (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                              
 (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                                                     
 (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                                                       
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ  

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
  กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  



1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

      3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
สภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้
ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

ซ่ึงในวันนี้ก็จะไดมาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือเปนคณะกรรมการฯ 
ดังนี้ 

     1.  คณะกรรมการพัฒนา อบต.กระโทก   จํานวน   3   คน  
     2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก  จํานวน  3   คน 

ประธานฯ -   ขอใหท่ีประชุมชวยกันเสนอชื่อ  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้  
     1.  คณะกรรมการพัฒนา    อบต.กระโทก   จํานวน   3   คน  
     2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทกจํานวน  3   คน 

ประธานฯ ลําดับตอไป  ขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก   ไดรวมกันเสนอชื่อเพ่ือเปนคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.กระโทก  ตอไป  (หมายเหตุ ไดคัดเลือกนอกรอบแลว ไดคณะกรรมการดังนี้ ยังขาดผูเสนอ 3 ทาน และผู
รับรองอีก 1 ทาน)  ขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดเสนอครับ 

1. ผูเสนอ นายสมพอ  อดิชัยกุล ส.อบต.หมูท่ี 11  เสนอ นายกิตติ  กาจกระโทก 
ผูรับรอง  1. นายถนอม แคลนกระโทก  2. นายจิตร  โคลนกระโทก 

     2.  ผูเสนอ นายสมพงษ  แฝกกระโทก   เสนอ นายถนอม  แคลนกระโทก  
          ผูรับรอง  1. นายสมพอ  อดิชัยกุล   2. นายสมชาย  ประกอบผล 
      3. ผูเสนอ นายสุดธี  คอนกระโทก   เสนอ นายสมพอ  อดิชัยกุล         
          ผูรับรอง 1. นายสมพงษ  แฝกกระโทก  2. นายเลิศ  ต่ํากระโทก 
มติท่ีประชุม     มีมติเลือกสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือเปนคณะกรรมการพัฒนา  อบต.กระโทกจํานวน  3   
คน  ดังนี้   
 1.  นายกิตติ  กาจกระโทก 
 2.  นายถนอม  แคลนกระโทก 
 3.  นายสมพอ  อดิชัยกุล 
ประธานฯ ลําดับตอไป  ขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดรวมกันเสนอชื่อเพ่ือเปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก ตอไป  (หมายเหตุ ไดคัดเลือกนอกรอบแลว ไดคณะกรรมการดังนี้  
ยังขาดผูเสนอ 3 ทาน) 
1.  ผูเสนอ  นายถนอม  แคลนกระโทก เสนอ นายอนิรุทธ  แกวใหญ     ผูรับรอง  1. นายเลิศ  ต่ํากระโทก 

             2. นายสุดธี  คอนกระโทก 
2.  ผูเสนอ นายสมพอ  อดิชัยกุล เสนอ นายอัด  หมูเกษม     ผูรับรอง  1. นายพูน  ฝอยกระโทก 

             2. นางตุย  พรางกระโทก 
3.  ผูเสนอ นายชวย  สาคะเรศ เสนอ นายสมพงษ  แฝกกระโทก      ผูรับรอง  1. นางเชื่อม แกลมกระโทก 

             2. นายกิตติ  กาจกระโทก 
มติท่ีประชุม  มีมติเลือกสมาชิกสภา อบต.กระโทก  เพ่ือเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
อบต.กระโทกจํานวน   3   คน  ดังนี้   
 1 . นายอนิรุทธ  แกวใหญ 
 2.  นายอัด  หมูเกษม 
 3.  นายสมพงษ  แฝกกระโทก 



3.7   เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาองคการ  
บริหารสวนตําบลกระโทก 
ประธานฯ ไดแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  ขอ  33  
กําหนดไววารายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได
ตรวจสอบ  นั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกฎหมาย ตอไป ขอมอบหมายใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง
ระเบียบ  เชิญครับ 
เลขานุการฯ      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี2ประเภทคือ 

(1) คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  
(2) คณะกรรมการวิสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินมี

จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ 105    สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ินดังนี้  
          (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ขอ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมี
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคนสวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง  
ประธานฯ จึงขอใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก  หรือนายก อบต.กระโทก   ไดรวมกันเสนอชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  เพ่ือทําหนาท่ี ตรวจรายงานการประชุม สภา อบต.กระโทก  ตอไป   
1.  ผูเสนอ นายสมพอ  อดิชัยกุล  เสนอ นายสุดธี  คอนกระโทก ผูรับรอง 1.นายจิตร โคลนกระโทก 

        2. นางเชื่อม  แกลมกระโทก 
2.  ผูเสนอ นายสมพงษ  แฝกกระโทก เสนอ นายทวีชัย สัตยธรรม ผูรับรอง 1. นางลอม กลั่นกระโทก 

        2. นางตุย พรางกระโทก 
3.  ผูเสนอ นายอนิรุทธ  แกวใหญ   เสนอ นายมานะ ครอบกระโทก  ผูรับรอง 1. นายสมชาย ประกอบผล 
          2. นายธานี กลิ่นเสาวคนธ 
4.  ผูเสนอ นายถนอม แคลนกระโทก เสนอ นายสมพงษ  แฝกกระโทก ผูรับรอง 1. นายชวย สาคะเรศ 

        2. นายเลิศ ต่ํากระโทก 
5.  ผูเสนอ นายสุดธี คอนกระโทก เสนอ นายชวย สาคะเรศ  ผูรับรอง 1. นายกอน กอบกระโทก 

        2. นายพูน ฝอยกระโทก 
6.  ผูเสนอ นายกิตติ กาจกระโทก   เสนอ นายกอน  กอบกระโทก  ผูรับรอง 1. นายสุดธี คอนกระโทก 

         2. นายทวีชัย สัตยธรรม  
7.  ผูเสนอ นายมานะ ครอบกระโทก เสนอ นายสมพอ อดิชัยกุล ผูรับรอง 1. นายอัด หมูเกษม 

         2. นายอนิรุทธ แกวใหญ 
มติท่ีประชุม     มีมติเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานการประชุม จํานวน  7  คน  ดังนี้   
  1.นายสุดธี  คอนกระโทก  
  2.นายทวีชัย สัตยธรรม  
  3.นายมานะ ครอบกระโทก  
  4.นายสมพงษ  แฝกกระโทก  
  5.นายชวย สาคะเรศ  
  6.นายกอน กอบกระโทก  
  7.นายสมพอ อดิชัยกุล 



 
ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติท่ีเสนอใหม 
  4.1  เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง 
ตลาด พ.ศ. 2556 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก ไดเสนอรางรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. 2556 
นายก อบต.กระโทก      ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.กระโทก   กระผม จ.ส.อ.บุญเยี่ยม   
หม่ันกระโทก  นายก อบต.กระโทก  ขอเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. 2556  เพ่ือใหสมาชิกสภา อบต.กระโทก ไดพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติฯ 
ดังตอไปนี้ 

ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ตลาด พ.ศ. 2556 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕6 

หลักการ 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใชบังคับใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือประโยชนในการกากับดูแลตลาด 
ใหราชการสวนทองถ่ินมีอานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินได 

เหตุผล 
ปจจุบันสภาพสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการเจริญเติบโตของประเทศ 

จึงมีความจําเปนตองขยายขอบเขตการกากับดูแลกิจการตางๆท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูและเพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนงานดานสาธารณสุขซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอสภาพความเปนอยูและ
สภาพแวดลอมของประชาชนโดยตรงซ่ึงปจจุบันขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ยังไมมีขอบัญญัติ
เก่ียวกับการกํากับดูแลและปองกันเก่ียวกับอนามัยสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ ซ่ึงการจัดตั้งหรือใหมีตลาดในเขต
ตําบลกระโทก นั้น ตองคํานึงถึงระบบสภาพแวดลอมและดานอนามัยใหมากท่ีสุด จึงสมควรท่ีจะใหมีขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕6 ข้ึน 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕6 
----------------------------- 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทกวาดวยตลาด 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา 
๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทาไดโดยอาศัย 
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลกระโทก โดยความเห็นชอบของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก และนายอําเภอโชคชัยจึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕6” 
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  นับตั้งแตวันถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทาการองคการบริหารสวนตําบลกระโทก แลวสิบหาวัน 



ขอ ๓  บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“ ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจาหนายสินคาประเภทสัตว 

เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวาจะมี
การจาหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสาหรับใหผูคาใชเปนท่ี
ชุมนุมเพ่ือจาหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจาหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“ สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 
“ อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
“ อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพเปนของ

สด 
“ อาหารประเภทเนื้อสัตวชาแหละ” หมายความวาอาหารสดประเภทเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีมีการชา

แหละ ณ แผงจาหนายสินคา 
“ อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารท่ีไดผานการทา ประกอบหรือปรุงสําเร็จพรอมท่ี

จะรับประทานได รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ 
“ สุขาภิบาลอาหาร” หมายความวา การจัดการและควบคุมปจจัยตางๆ เพ่ือใหอาหารสะอาด 

ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีท่ีเปนพิษซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน อาหาร ผูสัมผัส
อาหาร สถานท่ีทา ประกอบ ปรุง และจาหนายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ สัตวและแมลงท่ีเปนพาหะนาโรค  
 “ การลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความวา การทาความสะอาดตัวอาคาร แผงจาหนาย
สินคาในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายนา ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักนาเสีย ท่ีเก็บรวบรวม
หรือท่ีรองรับมูลฝอย หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ และบริเวณตลาดใหสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หยากไย ฝุนละอองและคราบสกปรก รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อ ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบา
บัดนาเสียของตลาด 

“ เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
“ เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาดภายหลังจากท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไดออก
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลวจะกระทาไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินดวย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้ง
ตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี แตในการดาเนินกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแหงขอบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเปนหนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได  

หมวด ๑ 
ลักษณะของตลาด 

ขอ ๖ ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวใน  

สวนท่ี ๑ 
(๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวใน  

สวนท่ี ๒ 



ขอ ๗  ท่ีตั้งของตลาดตองอยูหางไมนอยกวาหนึ่งรอยเมตร จากแหลงท่ีกอใหเกิดมลพิษ ของเสีย โรง
เลี้ยงสัตว แหลงโสโครก ท่ีกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เวนแตจะมีวิธีการ
ปูองกันซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว 

สวนท่ี ๑ 
ตลาดประเภทท่ี ๑ 

ขอ ๘  ตลาดประเภทท่ี ๑ ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสา
หรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอด
ยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ขอ ๙ อาคารสิ่งปลูกสรางสาหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้  
( ๑ ) ถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวาสี่เมตรและมีทางเขาออกบริเวณตลาดกวางไมนอยกวาสี่

เมตร อยางนอยหนึ่งทาง 
( ๒ ) ตัวอาคารตลาดทาดวยวัสดุถาวร ม่ันคง และแข็งแรง 
( ๓ ) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมีความเหมาะสมกับ

การระบายอากาศของตลาดนั้น 
 ๔ ) พ้ืนทาดวยวัสดุถาวร แข็งแรง ไมดูดซึมนา เรียบ ลางทาความสะอาดงาย ไมมีนาขังและ 

ไมลื่น 
( ๕ ) ทางเดินภายในอาคารมีความกวางไมนอยกวาสองเมตร 
( ๖ ) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทาดวยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว เชน สุนัข 

มิใหเขาไปในตลาด 
( ๗ ) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ  
( ๘ ) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวาสองรอยลักซ  
( ๙ ) แผงจาหนายสินคาประเภทอาหารทาดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทาความสะอาด

งาย มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวาหนึ่งจุดหาตารางเมตร และมีทางเขาออก
สะดวก โดยมีท่ีนั่งสาหรับผูขายของแยกตางหากจากแผง 

( ๑๐ ) นาประปาหรือนาสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสาหรับลางสินคาหรือลางมือ ท้ังนี้ ตอง
วางทอในลักษณะท่ีปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากนาโสโครก ไมติดหรือทับกับทอระบายนาเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล โดย 

(ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอยหนึ่งจุด และในแตละจุดจะตองมีกอกนาไมนอยกวาสาม  
กอก กรณีท่ีมีแผงจาหนายอาหารสดตั้งแตสามสิบแผง ข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสดหนึ่งจุดตอจานวนแผง
จาหนายอาหารสดทุกสามสิบแผง เศษของสามสิบแผง ถาเกินสิบหาแผง ใหถือเปนสามสิบแผง 

(ข) มีกอกนาประจาแผงจาหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาแหละ และแผงจาหนายอาหารประเภท
ปรุงสําเร็จ 

 (ค) มีท่ีเก็บสารองนาในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีท่ีมีแผงจาหนายอาหารสดตั้งแตหา
สิบแผงข้ึนไป ตองจัดใหมีนาสารองอยางนอยหาลูกบาศกเมตรตอจานวนแผงจาหนายอาหารสดทุก หนึ่งรอย
แผง เศษของหนึ่งรอยแผง ถาเกินหาสิบแผง ใหถือเปนหนึ่งรอยแผง 

(๑๑) ระบบบาบัดนาเสียหรือนาท้ิง และทางระบายนาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ท้ังนี้ ให
มีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย 

(๑๒) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
ความใน (๑) และ (๕) มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมี
ถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได  



ขอ ๑๐ ตองจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตั้งอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนท่ีเพียงพอสาหรับการ
ขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด  
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ และมีขอจากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไมอาจจัดใหมีท่ีขน
ถายสินคาตามท่ีกําหนดได 

ขอ ๑๑  ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามแบบและจานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในอาคารตลาดตองแยก
เปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจาหนายอาหารโดยตรง 

ขอ ๑๒  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปดและปูองกัน
ไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบวา
เหมาะสมกับตลาดนั้น 

ขอ ๑๓ ตองจัดใหมีท่ีจอดยานพาหนะอยางเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  
สวนท่ี ๒ 

ตลาดประเภทท่ี ๒ 
ขอ ๑๔ ตลาดประเภทท่ี ๒ ตองจัดใหมีสถานท่ีสาหรับผูขายของ หองสวม ท่ีปสสาวะ อางลางมือ และ

ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 
ขอ ๑๕ สถานท่ีสาหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้  
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกวางไมนอยกวาสองเมตร 
(๒) บริเวณสาหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเปนพ้ืน

เรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทาความสะอาดไดงาย และไมมีนาขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปูดวยคอนกรีต
สําเร็จ หรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต 

(๓) แผงจาหนายสินคาประเภทอาหารทาดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทาความสะอาดงาย มีความสูง
จากพ้ืนไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตรและอาจเปนแบบพับเก็บได 

(๔) นาประปาหรือนาสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทาความสะอาดอาหารและภาชนะใน
บริเวณแผงจาหนายอาหารสด แผงจาหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาแหละ และแผงจาหนายอาหารประเภท
ปรุงสําเร็จ 

(๕) ทางระบายนาจากจุดท่ีมีท่ีลาง โดยเปนรางแบบเปด ทาดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให
สามารถระบายนาไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายนาออกสูทอระบายนาสาธารณะหรือแหลงนา
สาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจาเปนเจาพนักงานทองถ่ินโดย  
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมัน หรือบอพักนาเสีย กอนระบายนาออก
สูทอระบายนาสาธารณะหรือแหลงนาสาธารณะก็ได 

(๖) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รมหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง 

ขอ ๑๖  ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือตามจานวนและหลักเกณฑดานสุขลักษณะท่ี
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีท่ีเหมาะสมนอกสถานท่ี
ขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมเอกชนหรือสวมของหนวยงานราชการท่ีไดรับ
อนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ท้ังนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกินหาสิบเมตร  

ขอ ๑๗  ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต 
ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุข  



ขอ ๑๘ เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ไดดาเนินกิจการตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหนึ่ง
แลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาดประเภทท่ี ๑ ได ให
เจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทท่ี ๒ ให
เปนตลาดประเภทท่ี ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  

หมวด ๒ 
การดําเนินกิจการตลาด 

ขอ ๑๙  การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภทตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกัน เพ่ือสะดวก
ในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปอนในอาหาร  

ขอ ๒๐ การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
ขอ ๒๑  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้  
(๑) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาด ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา เชน ตัวอาคาร พ้ืน  

ฝาเพดาน แผงจาหนายสินคา ระบบบาบัดนาเสียหรือนาท้ิง และทางระบายนา อุปกรณตางๆ เชน สายไฟ 
หลอดไฟ พัดลม กอกนา ทอนาประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน 

(๒) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บอดัก
ไขมัน ระบบบาบัดนาเสียหรือนาท้ิง และทางระบายนา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจาทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะและอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด 

(๔) จัดใหมีการลางทาความสะอาดตลาดเปนประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหนายอาหารสด และแผง
จาหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจ
แจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละหนึ่งครั้งก็ได 

(๕) จัดใหมีการกาจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนาโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  
(๖) ดูแลแผงจาหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาแหละมิใหปลอยนาหรือของเหลวไหลจากแผงลงสูพ้ืน

ตลาด และจัดใหมีทางระบายนาหรือของเหลวลงสูทางระบายนาหลักของตลาด 
ขอ ๒๒  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๒ ตองรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบํารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้  
 (๑) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมท้ัง

กรณีท่ีมีบอดักไขมัน บอพักนาเสีย และทางระบายนา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจาทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๒) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดี และเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด 

(๓) จัดใหมีการลางทาความสะอาดตลาดเปนประจาทุกวัน โดยเฉพาะแผงจาหนายอาหารสด และแผง
จาหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดาเนินการลางตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ  

(๔) จัดใหมีการปูองกันไมใหนาหรือของเหลวไหลจากแผงจาหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชาแหละลง
สูพ้ืนตลาด 

ขอ ๒๓  เพ่ือประโยชนในการปูองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ 
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ตองไมกระทาการและตองควบคุมดูแลมิให
ผูใดกระทาการ ดังตอไปนี้ 



(๑) จาหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด 
(๒) นาสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนาไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจาหนาย 
(๓) ฆาหรือชาแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมท้ังฆาหรือชาแหละ

สัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในเขตทองท่ีนั้น  
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทาใหสถานท่ีสกปรก รกรุงรัง เปนเหตุรําคาญ เกิด

มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนาโรค 
(๕) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซ่ึงจัดไวสาหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่ง

ปฏิกูล 
(๖) ทาใหนาใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๗) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซ่ึงอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน  
(๘) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัยหรือเปนท่ีพักคางคืน 
(๙) กระทาการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาดของโรคติดตอ 

เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
หมวด ๓ 

ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด 
ขอ ๒๔  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับใบอนุญาตให

จัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังตอไปนี้  
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด  
(๒) การจัดหมวดหมูสินคา 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจาหนายสินคาของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
(๕) การลางตลาด 
(๖) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนดโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุข  
ขอ ๒๕  ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจาหนายสินคา 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหวางสินคาบนแผงจาหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคาลาแผงจาหนายสินคา

หรือขอบเขตท่ีกําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการระบายอากาศ 
และแสงสวาง ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุข  

(๒) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร 
(๓) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนด โดยสูงจากพ้ืน

ตลาดไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร 
(๔) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจาหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตาม

กฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปูองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ท้ังนี้ ตองมีการรักษาความ
สะอาดและปูองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนาโรค 

(๕) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทาใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง 
(๖) หามตอเติมแผงจาหนายสินคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยคาแนะนาของ

เจาพนักงานสาธารณสุข 
ขอ ๒๖ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้  



๑) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนา
โรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคาแนะนาของ
เจาพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ในระหวางขายสินคาตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
โดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอหรือจาม
รดอาหาร ไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร ไมสูบ
บุหรี่หรือดื่มสุรา ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคาแนะนาของเจาพนักงานสาธารณสุข  

ขอ ๒๗ ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจาหนาย ทา ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ นาใชและของใชตางๆ ดังตอไปนี้  

(๑) อาหารท่ีขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร  
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกินหาองศาเซลเซียส 

ในตูเย็นหรือแชนาแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(๓) การจาหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องใช ภาชนะท่ีสะอาด และตองมีอุปกรณปกปด

อาหารเพ่ือปูองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ  
(๔) ในกรณีท่ีเปนแผงจาหนายอาหาร ซ่ึงมีการทา ประกอบ และปรุงอาหาร ตองจัดสถานท่ีไวใหเปน

สัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอนและสอม 

ตะเกียบ และแกวนา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทาความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง  
หมวด ๔ 

ใบอนุญาต 
 

ขอ ๒๘  ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนดประกาศกําหนด 
ขอ ๒๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการเง่ือนไขและตามแบบฟอรม  

แนบทายประกาศนี้ 
ขอ ๓๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา  
สละสิทธิ์ 

ขอ ๓๑  เม่ือไดรับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคาขอ ถาปรากฏวาคาขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ 
หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น
ท้ังหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเปนท่ีจะตองสงคืน
คาขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคาขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันไดรับคาขอ 



เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคาสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคาขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  
ในกรณีท่ีมีเหตุจาเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจาเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ี
ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลสองสลึงเทานั้น 
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคาขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคาขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว
ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวตามขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ดวย 

ขอ ๓๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสาหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดาเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหชาระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชาระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป  
ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชาระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดาเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
จํานวน 

ขอ ๓๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
กระโทก 

ขอ ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย  

ขอ ๓๗  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับ
ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตอง
ไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๘ เจาพนักงานทองถ่ินมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  

 (๒) ตองคาพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  



(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๙  คาสั่งพักใชใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทาเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคาสั่งดังกลาว ใหสงคาสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคาสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผูรับใบอนุญาต 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคาสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคาสั่งไปถึง หรือวันปดคาสั่ง แลวแตกรณี 

ขอ ๔๐  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๒  ความในบทบัญญัตินี้ มิใหสงผลกระทบถึงตลาดท่ีจัดตั้งอยูกอนท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 
เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีตั้งของตลาด ไมอาจจัดใหมีหรือดาเนินการอยางใด ๆ ตามขอบัญญัตินี้ได  

ขอ ๔๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  
 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด 
พ.ศ.2556ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 
43 และในการพิจารณาของสภา อบต. เปนไปตามระเบียบฯ  
ขอ 45 กําหนดวาญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารหรือสมาชิกสภา 
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ี 2  ใหท่ีประชุมสภาเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และระเบียบฯ ขอ 47 กําหนดวาในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติ วาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาปรึกษากันในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหง
รางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาประสงคจะอภิปราย หามมิใหมีการลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาจะได
อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแลวและในระเบียบฯ ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแลว 
ถาจะตองใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาสงขอบัญญัติไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา  โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอวาแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ดวย ตอไปจะเปนการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556โดยขอใหสมาชิกสภาได
พิจารณาในรางขอบัญญัติท่ีทางนายก อบต.กระโทก เสนอมา โดยขอใหมีการพิจารณาวารางขอบัญญัติฉบับนี้ 
จะมีการพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  ขอเชิญเสนอวาจะพิจารณาเปนสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว (ขอเชิญครับ)  
นายสมพอ  อดิชัยกลุ ส.อบต.หมูท่ี 11 เสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผูรับรอง 1 นายสมชาย ประกอบผล ส.อบต.หมูท่ี 6 และ นายสุดธี คอนกระโทก ส.อบต.หมูท่ี 2 
ประธานฯ มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม (เวนระยะ) หากไมมีผูเสนอจะขอใหสมาชิกสภาลงมติ 
ตามท่ี นายสมพอ อดิชัยกุล เสนอใหการพิจารณาเปน สามวาระรวดเดียว 



มติท่ีประชุม มติเปนเอกฉันทใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว  
  -เห็นชอบ 19 เสียง   -ไมเห็นชอบ - เสียง   -งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. 2556 เปนสามวาระรวดเดียว จะไดดําเนินการตามท่ีมติท่ีประชุมสภา อบต.กระโทก เพ่ือพิจารณาญัตติ
รางขอบัญญัติในวาระท่ี 1 
 ข้ันรับหลักการ โดยกอนท่ีจะมีการลงมติในวาระท่ี 1 ขอใหสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายใหอภิปราย
กอนท่ีจะมีการลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินี้หรือไม  

ท่ีประชุมสภา ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง  
ประธานฯ เม่ือไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางและสมควรแลว จะขอมติท่ีประชุม
สภา อบต.กระโทก วาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 
2556หรือไม โดยการยกมือขอมติครับ 
มติท่ีประชุม รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556  
  -รับหลักการ 19 เสียง   -ไมรับหลักการ - เสียง    -งดออกเสียง - เสียง 
ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง 
ตลาด พ.ศ. 2556แลวตอไป จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 2 

 ข้ันแปรญัตต ิ ซ่ึงตามระเบียบฯ ขอ 49 วรรคสี่ กําหนดไววาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได และในการพิจารณาใน  
วาระท่ี 2 นี้ ท่ีประชุมสภา อบต. จะเปนกรรมการแปรญัตติองเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ หมายความวา สมาชิกสภา อบต.กระโทก ทุกคน เปนกรรมการแปรญัตติ และ
ประธานสภา ซ่ึงเปนประธานท่ีประชุมสภาเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอใหสมาชิก อบต. เสนอ
คําแปรญัตติครับ ซ่ึงจะเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาก็ได ขอเชิญครับ (สมาชิกสภา อบต. ไมมีผูใดเสนอคําแปร
ญัตติ) 
ประธานฯ เม่ือสมาชิกสภาไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติตอสภา อบต. ก็เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556 ท่ีเสนอโดย นายก อบต.กระโทก  
ตอไปจะมีการพิจารณาในวาระท่ี 3 
 ข้ันลงมติ   ตามระเบียบฯ ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 3 ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี
ประชุมสภา อบต. จะไดมีมติใหมีการอภิปรายในการพิจารณาวาระท่ี 3 นี้ ใหท่ีประชุมสภาลงมติวาจะใหตรา
เปนขอบัญญัติหรือไม และเนื่องจากรางขอบัญญัติฉบับนี้ ท่ีประชุมมีมติใหมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
และท่ีประชุมไมมีการเสนอคําแปรญัตติ  ดังนั้น  จึงขอใหสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระท่ี 2  
ข้ันแปรญัตติ และลงมติในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ตอไป 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ แหงรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556 
โดยเอกฉันท -เห็นชอบ 19 เสียง   -ไมเห็นชอบ - เสียง    -งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต .กระโทก สมัย
สามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2556 ในวันนี้ และขอนัดประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2556 
ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556  
 
เลิกประชุมเวลา   12.15   น. 
 
 

                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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