บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมัยสามัญ สมัยที่ส่ี ประจาปี 2555
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
.....................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
นางวารี
ช่วงสูงเนิน
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
นายบรรจง ศิริพร
นางวนิดา
กุลไกรจักร
นายชูชัย
แย้มกระโทก
นายอัคเดช ศิริเมฆา
นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
นายชมภู
ปราศกระโทก
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นายประยูร วากระโทก
นายชูชีพ
รักษ์กระโทก
นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จติ ร
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชือ่
วารี
ช่วงสูงเนิน
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
บรรจง ศิริพร
วนิดา
กุลไกรจักร
ชูชัย
แย้มกระโทก
อัคเดช ศิริเมฆา
ณิชกุล อัครเมธีกุล
ชมภู
ปราศกระโทก
คมสันต์ ไม้กระโทก
ประยูร วากระโทก
ชูชีพ
รักษ์กระโทก
สุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ชื่อ – สกุล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
นายสมพร เยื่องธนากร
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าฟัง
นางสาวเกศรา เชื้อบัณฑิต
นางสาวสังคม หกกระโทก
นางลาเจียก เอี่ยมไมตรี
นางส้มจืด สุบงกช
นายสนอง เวฬุมาศ
นางดอกไม้ ตราพระสาโรง
นายอดิศักดิ์ ชนสูงเนิน
นางตุ๊ พรผักแว่น
นางวันดี เพชรกระโทก
นางเกษศิรินทร์ พงษ์พยัฒ
นายไผ่ สถิตธรรมรัตน์
นายยุทธชัย แสนสุข
พ.จ.อ. หญิง กษมาพร บุญมาศ
นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธีรเดช
ลากิจ
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
สมพร เยื่องธนากร

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
จพง. การเงินและบัญชี 6 ว รักษาการ
ผู้อานวยการกองคลัง
ประธานชุมชนสามัคคีมีสุข
ประธานชุมชนเพ็ชรพระพรหม

เกศรา เชื้อบัณฑิต

ผู้ทรงคุณวุฒิและทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี

กรรมการชุมชนชายทุ่ง
ประชาชน
ประธานชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรือง
ประธานชุมชนชายทุ่ง
ประธานชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้ากองช่าง
หัวหน้ากองสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ 4

สังคม หกกระโทก
ลาเจียก เอี่ยมไมตรี
ส้มจืด สุบงกช
สนอง เวฬุมาศ
ดอกไม้ ตราพระสาโรง
อดิศักดิ์ ชนสูงเนิน
ตุ๊ พรผักแว่น
วันดี เพชรกระโทก
เกษศิรินทร์ พงษ์พยัฒ
ไผ่ สถิตธรรมรัตน์
ยุทธชัย แสนสุข
กษมาพร บุญมาศ
วิโรจน์ ยิ้มกระโทก

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ได้เชิญสมาชิกสภาทุกท่าน
เข้าที่ประชุมและนั่งประจาที่ตามที่ได้จัดไว้ ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน และได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแชะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี พ.ศ. 2555 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน
ประธานสภาเทศบาล กรรมการชุมชม หัวหน้ากอง และประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับการประชุม
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี พ.ศ. 2555 มีระเบียบ
วาระทั้งสิ้น 5 ระเบียบวาระ โดยคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ในวันนี้ จานวน 2 ญัตติ เรื่องที่ 1. ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการออก
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เรื่องที่ 2. การให้เอกชนประมูลกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์
มติที่ประชุม

รับทราบ

-

3-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2555
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประธานสภาเทศบาล ประจาปี 2555 มีการนัดประชุม 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 และเมื่อวันที่
24 กันยายน 2555 ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 โดยรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 24 หน้า จึงขอให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาว่ามีส่ว นใดที่จะต้องแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรือไม่ และขอให้ รับรองรายงานการ
ประชุม ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อที่จะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อที่จะแก้ไข
หรื อไม่ ถ้า ไม่มี จะขอมติ จ ากที่ป ระชุ ม สภาเทศบาล ท่ า นสมาชิ กสภาเทศบาลท่ านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2555
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โปรดยกมือขึ้นค่ะ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ
12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์
ต่อ ไปเป็ นรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมั ย วิส ามั ญ สมัย ที่ 1 ครั้ง ที่ 2
ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล โปรดยกมือขึ้นค่ะ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ
12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ขอเชิญผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผู้ ทรงเกี ยรติทุกท่า น
นายกเทศมนตรีตาบลแชะ
กระผม นายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบ สภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
ตามที่อาเภอครบุรี และเทศบาลตาบลแชะ ได้ขอออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
ในที่ ดิ น สาธารณะประโยชน์ แปลงสระน้ าหนองแฟบ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ หมู่ 3 ต าบลแชะ
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามบัญชีสารวจที่สาธารณะประโยชน์ ปีงบประมาณ
2554 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน และสานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรีได้
ขอให้ เ ทศบาลต าบลแชะร่ ว มกั บ อ าเภอครบุ รี ท าการส ารวจข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ถึงประวัติความเป็นมาของที่ดินมีการหวงห้ามตาม

-4กฎหมายใด ตั้งแต่เมื่อใดหรือเป็นที่สาธารณะประโยชน์โดยสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
พลเมือง เป็นมาตั้งแต่เมื่อใด ปัจจุ บันพลเมืองยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่หรือไม่ และขอให้
อาเภอครบุรี ร่ ว มกับเทศบาลตาบลแชะประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบ นั้น
(ตามสาเนาหนังสือที่ นม 0019.07 / 7558 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554)
เทศบาลตาบลแชะ ได้ดาเนินการรายงานข้อเท็จจริง ให้สานักงานที่ ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาครบุรี ทราบตามรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติมแล้ว คือที่ดินสระน้าหนอง
แฟบสาธารณะประโยชน์ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ โดยสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
พลเมือง เป็นมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่ตามบันทึกข้อความของที่ทาการปกครอง
อาเภอครบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532 ระบุว่าที่สาธารณะแห่งนี้ราษฎรเรียกว่า “ที่
สาธารณะหนองแฟบ” ตั้งอยู่ที่บ้านแชะ หมู่ที่ 3 ตาบลแชะ
อาเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา โดยราษฎรได้ใช้น้าจากหนองนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ต่อมาทางราชการได้มี
การปรับปรุงขุดลอกหนองน้านี้เพื่อให้มีปริมาณกักเก็บน้าเพียงพอสาหรับการอุปโภค บริโภค
ได้ตลอดปี ระยะหลังราษฎรส่วนใหญ่ใช้น้าอุปโภค บริโภคเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็น
แปลงเดียวกันมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ต่อมาทางราชการได้ตัดถนนผ่านพื้นที่ดังกล่าวทา
ให้พื้นที่ถูกแบ่งเป็น 2 แปลง
นอกจากนั้นที่ดินแปลงดังกล่าว ยังได้มีข้อพิพาทระหว่างผู้ครอบครองและอาเภอ
ครบุรีแสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยดาเนินการถึงศาลชั้นอุทธรณ์ และคดีถึงที่สุดไปแล้ว
การออกหนังสือส าคัญสาหรับที่หลวงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาข้อพิพาท
โต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งไม่มีแนวเขตที่แน่นอนและยังไม่ได้มีการรังวัด
ทาแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐอีกจานวนมาก และเพื่อป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดินของราษฎรทับที่ดินสาธารณะประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของรัฐ จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการ
ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ตาม ร.ว. 9 ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยอาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นช่วยเหลือในการดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง พ.ศ. 2543 ข้อ 9
ซึ่งกาหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีปัญหาว่า ที่ดินสาธารณะประโยชน์แห่งใดสมควรจะคงสภาพเพื่อ
ทาการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน หรือสมควรถอนสภาพเพื่อนามา
จัดสรรให้ราษฎรทากิน หรือจัดประโยชน์อย่างอื่น หรือกรณีที่มีผู้บุกรุกสมควรจะดาเนินการ
ขับไล่หรือไม่ เมื่อนายอาเภอร้องขอ ให้สภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัดประชุม
พิจารณาให้ความเห็นฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล สท. ชมภู ค่ะ
นายชมภู ปราศกระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายชมภู ปราศกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีข้อสงสัยว่าตอนนี้ตลาดน้อยปัจจุบันนี้
ที่ดินได้ขึ้นเป็นโฉนดแล้วใช่หรือไม่ครับ คือจากเดิมที่เป็นแปลงเดียวกัน แต่ตอนนี้แยกเป็น
2 แปลง อยากทราบว่าที่ดินได้แยกขึ้นเป็นโฉนดแล้วหรือยัง
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เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของระเบียบวาระการประชุมในวาระนี้ ผมอยากจะขอเรียน
ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของท่านสมาชิกสภาเทศบาลประกอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ คือความเป็นมาจากรายงานของทางอาเภอครบุรี ที่ได้รับเรื่องและดาเนินการ
ต่อเนื่องมา ตามประวัติที่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
ทางอาเภอครบุรีได้เกิดกรณีพิพาทเรื่องนี้ กับผู้บุกรุก ความเป็นมามีนายจันทร์ สุ่ยกระโทก
ซึ่ง เป็ น บิ ด าของนายเจี ย ม สุ่ ย กระโทก เป็ น ผู้ ที่ เ ข้ า ไปท ากิ น เดิ ม ที ที่ ต รงนี้ เ ป็ น สระน้ า
สาธารณะ จากรายงานคือนายจันทร์ สุ่ยกระโทก ซึ่งเป็นบิดาของนายเจียม สุ่ยกระโทก
เข้าไปปลูกผักบริเวณรอบๆ สระ คือตอนนั้นพื้นที่ตรงนั้นยังเป็น ที่รกร้างว่างเปล่า จึงเข้าไป
ปลูกผักทากินเรื่อยมา ก็ถือว่าเป็นลักษณะตัวเองเป็นผู้ครอบครอง เมื่อครอบครองนานแล้วก็
เหมื อ นกั บ ว่ า เป็ น การครอบครองปรปั ก ษ์ แต่ ด้ ว ยความที่ ว่ า ที่ ต รงนี้ เ ป็ น ที่ ส าธารณะ
เป็นที่หลวง การที่จะไปอ้างสิทธิในการครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ ที่แปลงนี้มีภาพถ่ายระวาง
ทางอากาศของทางราชการอยู่ ที่แปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมาทางราชการได้ตัด
ถนนผ่านที่แปลงนี้ ที่แปลงนี้เป็นพื้นที่ร่วมกันกับพื้นที่ตลาดเทศบาลตาบลแชะ ตามรายงาน
เดิมเป็นสระ 2 ลูก ตรงที่เป็นตลาดเทศบาลตาบลแชะแต่ก่อนเคยเป็นสระน้า หนังสือแจ้ง
ว่าพื้นที่เป็นที่แปลงเดียวกัน มีสระอยู่ 2 ลูก พอตัดถนนผ่านสระน้าตรงตลาดน้อยจึงถูกถม
กลายเป็ น ตลาดในปั จ จุ บั น นี้ แต่ ใ นกรณี ที่ เกิ ด ข้ อ พิ พ าทเกิ ด แปลงที่ เ ป็ น สระน้ า ที่ ท่ า น
สท. ชมภู ขออนุญาตเอ่ยนามได้สอบถามมาว่าได้ออกเอกสารแบ่งแยกแปลงแล้ วหรือยัง
ยังครับ คือถ้าจะออกต้องรวมทั้งแปลง ยังไม่ได้แยกแปลง เพราะยังไม่มีเอกสารอื่นๆ มีแต่
ภาพถ่ายทางอากาศ คือตอนนี้กาลังจะทาเรื่องออกเอกสารสิทธิ์ ทางสานักงานที่ดินได้แจ้งให้
เทศบาลต าบลแชะด าเนิ น การน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม สภา เทศบาลเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
เมื่อสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้แจ้งไปสานักงานที่ดิน สานักงานที่ดินจะได้ออก
เอกสาร นสร. หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เพื่อเป็นเอกสารสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
บุกรุกหรือประชาชนเข้าไปครอบครอง เพื่อแก้ปัญหาในอนาคต จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิสภาเทศบาลยังมีข้อสงสัย
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล สาหรับเรื่องที่ดิน ผมว่าไม่ได้มีแค่แปลงเดียว มีอยู่หลายแปลง จริงๆ แล้ว ทางเทศบาล
ตาบลแชะ ควรจะสารวจแล้วออกเอกสารให้ถูกต้อง สาหรับที่ดินตรงหนองแฟบนี้ ผมเป็น
คนเกิดที่นี่พอจะรู้อยู่บ้างเกี่ยวกับประวัติของหนองแฟบ เมื่อก่อนตรงตลาดเทศบาลตาบล
แชะเป็นสระน้า ต่อมาได้ถมสระแล้วย้ายตลาดมาตั้งอยู่ตั้งแต่สมัยนายกาพล บัณฑิตสาธิสรรค์
เป็นนายกเทศมนตรี ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ดินตรงนี้เป็นสระน้าเก่าสมัยก่อนได้งบประมาณ
มาขุดลอกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าในการอุปโภคบริโภค สาหรับที่ฝั่งตรงข้ามก็ได้ทราบอยู่ว่า
มีประชาชนเข้าไปปลูกพืชผัก ทามาหากินเพื่อดารงชีพ พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนถนนไม่ได้ตัดใหญ่
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ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ขนาดนี้ จะเป็นทางเกวียนเล็กๆ สาหรับ ไปไร่ ไปนา เมื่อขยายผิวจราจรออกมาแล้วทาให้
พื้นที่แบ่งออกเป็น 2 แปลง ผู้ที่ทากินอยู่ก็ถือว่าเป็นที่ของเจ้าของ ได้มีการฟ้องร้อ งไปถึง
ชั้น ศาล และศาลได้ตั ดสิ นให้ ทางส่ ว นราชการเป็น ผู้ ช นะคดีความ และได้มอบหมายให้
เทศบาลไปดู แลที่ส าธารณะแปลงนี้ ส าหรั บที่ แปลงนี้ ก็ จะมาขอความเห็ น ชอบจากสภา
เทศบาล เพื่ อ ทาการรั งวั ด ออก นสร. ให้ เ ป็น หลั ก ฐานของที่ ส าธารณะของทางราชการ
แล้วสาหรับแปลงอื่น ผมว่ าเทศบาลควรออกสารวจไปพร้อม ยังมีอีกหลายที่ ตรงสะพาน
ด้า นหลั ง
วัด แชะ ตรงนั้น ก็ยั งไม่รู้ ว่า มี เนื้ อที่ เท่ าไร ควรจะออกส ารวจไปพร้ อมกั น
เพราะว่าเทศบาล ไม่มีพื้นที่สาธารณะที่ไว้สาหรับเป็นประโยชน์สาหรับชุมชน แล้วพื้นที่ก็มี
น้อย เพราะว่าเทศบาลมีพื้นที่แค่ 2.5 ตารางกิโลเมตร ที่สาธารณะก็มีน้อย จะใช้ที่ต่างๆ
ก็มีปัญหา เวลาจะไปก่อสร้างหรือทาที่สาธารณะให้ชุมชนฝึกอาชีพหรือพัฒนาต่างๆ ใน
ชุมชน
ที่บางแปลงก็เป็นที่ราชพัสดุ เมื่อเป็นที่ราชพัสดุถ้าเทศบาลไปขอใช้บางครั้งก็
ล าบาก ตรงนี้ ผ มอยากให้ ท างเทศบาลออกส ารวจว่ า ที่ ส าธารณะมี กี่ แ ปลง เพื่ อ จะได้
ดาเนินการออกเอกสาร นสร. เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ขอบคุณครับ
สาหรับที่แปลงสระน้าหนองแฟบท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงเกิดทันเห็นสระ
หนองแฟบ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมสภา
เทศบาลตาบลแชะ สาหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตาบล
แชะให้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วยโปรดยก
มือขึ้น ค่ะ
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ
12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การให้เอกชนประมูลกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ขอเชิญผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีตาบลแชะ
ทุกท่าน ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขอเสนอญัตติ เรื่อง
การให้ เอกชนประมูล กิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตามที่ทางสานักงานเทศบาลตาบลแชะ ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสั ตว์ และการฆ่าสั ตว์ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันจึงแล้ว เสร็จ และได้
ดาเนินการติดต่อ เพื่อขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ตามแบบ
ฆจส. 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจาหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และตาม
เงื่อนไขที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดจนได้รับใบอนุญาตเลขที่ P0320043 / พ.ศ.
2555 ณ วันที่ 13 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว นั้น
เนื่ อ งจากว่ า การเปิ ด ด าเนิ น กิ จ การโรงฆ่ า สั ต ว์ โรงพั ก สั ต ว์ และการฆ่ า สั ต ว์
จาเป็นต้องมีบุคลากรที่ชานาญมาปฏิบัติงานและมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการต่อเดือน
ค่อนข้างสูง ประกอบกับเทศบาลตาบลแชะไม่มีบุคลากรที่เพียงพอไปปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์
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จึงเห็นควรให้เอกชนเป็นผู้ประมูลเพื่อประกอบกิจการโรงฆ่า สัตว์ ของเทศบาลตาบลแชะ
และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้นาส่งเป็นเงินรายได้ของเทศบาลตาบลแชะต่อไป โดยอาศัย
อานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์ สิน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2543 ข้ อ 6 ซึ่ ง ก าหนดว่ า การให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการโดยวิธีประมูล
(1) มีกาหนดไม่เกิน 3 ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
(2) มีกาหนดเกิน 3 ปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
การให้ เช่ า ตามวรรคหนึ่ ง ถ้า มี ความจ าเป็ น หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ข องทางราชการ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดาเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้อง
ดาเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
สาหรับประมาณการรายรับ – รายจ่าย ขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด ค่ะ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์ได้สร้างมาหลายปีแล้ว แต่ที่ผ่านมายังเปิด
ดาเนินการไม่ได้เนื่องจากว่า ช่วงนั้นมีปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตาบลแชะในปัจจุบันนี้ได้ดาเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสั ตว์
เรี ย บร้ อยแล้ ว แล้ วล าดับต่อมาก็ไปติดขัดในเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เพราะว่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเป็นโรงงานมาตรฐาน ขนาดเครื่องจักร ขนาดพื้นที่อะไร
ต่างๆ ไปเข้ากับองค์ประกอบ พ.ร.บ. โรงงาน แต่ตอนนี้ก็ได้รับใบอนุญาตประกอบ พ.ร.บ.
โรงงาน แล้ว ตอนนี้ถึงช่วงโอกาสที่เทศบาลจะดาเนินการจัดหาประโยชน์ให้คุ้มกับค่าใช้จ่าย
ที่เทศบาลได้เสียไป จากที่ผ่านๆ มา ท่านคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลได้ไปศึกษาดู
งานโรงฆ่าสัตว์ของพื้นที่ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผมเองได้มีโอกาสไปศึกษาดู
งาน ได้รู้ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินกิจการและแนวทางการปฏิบัติงาน ได้มาพิจารณา
ดูแล้วว่า ในการดาเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ขนาดเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง กรณีที่
เทศบาลเข้าไปดาเนินกิจการเอง อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค อาจเกิดการไม่คุ้มค่าในการ
บริหาร คือเป็นเรื่องของธุรกิจถ้าจะให้ข้าราชการเข้าไปดูแลอาจจะไม่ถนัด ผมมีความเห็นว่า
ควรจะให้ผู้ประกอบกิจการมาประมูล เทศบาลก็จัดเก็บในลักษณะเป็นค่าเช่า ค่าประมูล
จัดเก็บในลักษณะของใบค่าธรรมเนียมอาชญาบัตร ค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม
โรงพักสัตว์ ผมได้ลองไปคานวณดู คือในเดือนหนึ่งจะมีวันพระ 4 วัน จะมีวันที่ดาเนินการ
ฆ่าสัตว์ได้ประมาณ 26 วัน ได้คานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือเอกชนที่จะ
เข้าไปดาเนินการก็ต้องมีค่าดาเนินการ ดังนี้
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ที่

รายการ

1

ค่าแรงงานคนงาน
1. จุดล้างหมู 2 คนๆ ละ 300 บาท ต่อวัน
2. จุดช็อตไฟฟ้าและลวกหมู 2 คนๆ ละ 400 บาท
3. จุดตัดแยกหัวศีรษะ 1 คนๆ ละ 400 บาท
4. จุดคัดแยกเครื่องในแดง 2 คนๆ ละ 400 บาท
5. จุดคัดแยกเครื่องในขาว 2 คนๆ ละ 400 บาท
6. เจ้าหน้าที่ทาบัญชี ควบคุมการรับและส่งหมู 1 คนๆ ละ
300 บาท
7. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 2 คนๆ ละ 300 บาท
8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาการ 2 คนๆ ละ
300 บาท

2

ค่าสาธารณูปโภค
1. ค่าน้าล้างทาความสะอาด ตัวละ 60 ลิตร ต่อ 100 ตัว
2. ค่ากระแสไฟฟ้า (ตามที่ใช้จริง)

จานวน
(บาท)

รวม/เดือน
(บาท)

หมายเหตุ

600
800
400
800
800

15,600
20,800
10,400
20,800
20,800

เป็น ประมาณการ
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ าสุ ด ที่
คาดว่า ผู้ ประกอบ
ก า ร จ ะ ต้ อ ง รั บ
ภาระในหนึ่งเดือน
(26วัน)

300
600

7,800
15,600

600

15,600

200
30,000

5,200
30,000
162,600

นอกจากนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีค่าใช้จ่าย คือถ้าหากเทศบาลให้ผู้ประกอบการ
ประมูล ผู้ประมูลต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเอง เช่น ค่าน้าประมาณเดือนละ 5,200
บาท ค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 30,000 บาท ค่าขนย้ายสุกร คือเวลาที่ ผู้ประกอบการ
เวลาไปจับสุกรมาส่ง โดยเฉลี่ยประมาณตัวละ 25 บาท และค่าบริหารจัดการอื่นๆ ของ
ผู้ประกอบการประมาณ 30,000 บาท ค่ากาจัดของเสีย ซากสัตว์ บาบัดน้าเสีย ประมาณ
15,000 บาท ในกรณีที่มีการฆ่าสุกรมากๆ แล้ว มีการชาระล้างจานวนมาก เนื่องจากบ่อ
บาบัดน้าเสียเป็นบ่อสาเร็จ มีพื้นที่ลองรับน้าน้อย เมื่อเวลาที่เต็มแล้วจะต้องมีการสูบเอาไป
ทิ้งข้างนอก แล้วผู้ประมูลจะต้องจ่ายเป็นค่าเช่าเทศบาลประมาณเดือนละ 60,000 บาท
เพราะฉะนั้นผู้ประมูลจะต้องมีค่าใช้จ่ายขั้นต่าประมาณ 332,300 บาท แล้วผู้ประมูลจะต้อง
ชาระภาษีโรงเรือนให้กับเทศบาล เพราะว่าตามระเบียบของราชการ กรณีที่เอกชนมาเช่า
อาคารโรงเรือนของส่วนราชการ ผู้เช่าต้องเป็นผู้ช าระภาษี เพราะเป็นผู้ ได้รับประโยชน์
ประมาณ 12.5 ของค่าเช่ารายปี และต้องเสียค่าประกันภัย ทรัพย์สินประมาณ 13 ล้าน
บาท ยังไม่ทราบว่าบริษัทประกันภัยจะคิดเท่าไร ผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้ชาระเบี้ยประกันภัย
เอง ถือว่าผู้ ประมูล ได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผมได้ประมาณการดูว่ารายได้ของผู้
ประมูล จะมาจากทางไหน มาตรฐานเฉลี่ ยถ้ามีการช าแหละสุ กรวันละ 100 ตัว จะได้
ค่าบริการในการชาแหละตัวละ 150 บาท จะมีรายได้เฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละ 390,000
บาท ในการกาหนดราคาจะดูตามน้าหนักสุกรด้วย ถ้าสุกรที่มีขนาดใหญ่และมีน้าหนักมากๆ
อาจจะมีราคาเพิ่มแต่ไม่เกินตัวละ 220 บาท ขนาดกลาง 150 บาท ถ้าเป็นไปตามที่
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ประมาณการไว้ผู้ประกอบการจะมีรายได้จากการประกอบกิจการประมาณเดือนละ 390,000
บาท รายจ่ายประมาณ 332,300 บาท ในการดาเนินการจริงอาจจะคลาดเคลื่อน คือถ้า
ผู้ ป ระกอบการช าแหละได้มากกว่า 100 ตัว ก็จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าน้า ค่าไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ ายต่างๆ ก็จะเพิ่มขึ้น แต่ร ายได้ก็จะเพิ่มขึ้น ด้ว ย แต่นี้เป็นการประมาณการเอง
แต่ถ้าหากเข้าที่ประชุมแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนดว่าในการที่จะนาอาคาร
โรงเรือน สิ่งก่อสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปให้
ประชาชน หรือเอกชนเข้าประมูล ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ซึ่งอานาจ
ในการแต่งกาหนดไว้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอานาจ
ให้ น ายอ าเภอ เทศบาลจึ ง ต้ อ งท าเรื่ อ งรายงานขอไปยั ง อ าเภอ อ าเภอ ก็ จ ะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางขึ้ น มา คณะกรรมการก าหนดราคากลางจะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดหาผลประโยชน์เป็น
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้เกี่ยวกับการ
ก าหนดราคาค่ า เช่ า ยกตั ว อย่ า งเช่ น ท้ อ งถิ่ น อ าเภอ ปศุ สั ต ว์ สรรพากร เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขของเทศบาล เจ้าหน้าที่การคลัง เป็นคณะกรรมการในการกาหนดราคากลาง
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณา เรื่องนี้ระเบียบบอกว่าในกรณี ที่เทศบาลจะ
นาอสังหาริมทรัพย์ให้เอกชนประมูล หรือเช่า ถ้าหากทาสัญญาไม่เกิน 3 ปี ให้เป็นอานาจ
ของผู้ บ ริ ห าร คื อ ไม่ ต้ อ งขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาล แต่ ถ้ า ท าเกิ น 3 ปี จะต้ อ งขออนุ มั ติ
ในเบื้องต้นผมเคยได้หารือกับคณะผู้บริหาร ว่าควรจะทาสัญญารายปีก่อน คือถ้าเกิดทาไปแล้ว
มีข้อผิดพลาดอะไรต่างๆ จะได้ดาเนินการแก้ไขได้ง่ายขึ้น สัญญาต่างๆ ปรับปรุงได้ง่ายขึ้น
ในเบื้องต้นขอเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่าน บุญเชียง ค่ะ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล สาหรับเรื่องโรงฆ่าสัตว์
จริงๆ แล้ว เมื่อสมัยที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการชุมชนประชาสันติ ผมได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์นี้ใช้งบประมาณที่มาก
ประมาณ 13 ล้านกว่าบาท เฉพาะตัวอาคารและเครื่องจักร แล้วมาขออนุมัติเพิ่มเติมใน
สมัยที่ผมดารงตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ในการก่อสร้างรั้ว ทาถนน รางระบายน้า และ
มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเนื่องจาก ตอนนั้นได้ลงไปสารวจพื้นที่เพื่อจะเปิดโรงฆ่าสัตว์ แต่ก็
เปิดไม่ได้เพราะสถานที่ตรงโรงพักสัตว์รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไม่ได้ ได้ปรึกษาคณะผู้บริหาร
ว่าขอขยายพื้นที่เพื่อที่จะให้รถบรรทุกขนาดใหญ่นาสุกรเข้ามาลงที่โรงพักสัตว์ได้ โรงฆ่าสัตว์นี้
นับว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนี้ บางท่านอาจยังไม่ได้เห็นว่าทันสมัยแบบไหน
สาหรับ การฆ่าสุกรตั้งแต่เริ่มการช็ อตแล้ วจะขึ้นสายพานตลอดไม่ได้ล งพื้น จึงถึงขั้นตอน
สุดท้าย ตอนนั้ นเมื่อสร้างเสร็จได้ทดลองฆ่าสุกรว่ามีคุณภาพตามที่เทศบาลได้กาหนดมา
ผมมาดูแล้วตั้งแต่สร้างเสร็จใบอนุญาตออกให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งเทศบาลก็ไม่ได้ทาการ
เปิดตั้งแต่ต้นปี ทาให้เทศบาลขาดรายได้ไปพอสมควร ผมก็ได้ปรึกษากับคณะผู้บริหารอยู่
เหตุที่ยังเปิดไม่ได้ตอนต้นปี ท่านก็บอกว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า คือตอนนั้นเรื่อง

-

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล
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ไฟฟ้าเราไม่ได้ระบุไว้ในตอนแรกว่าให้มีพร้อมไฟฟ้า ส่วนน้าประปามีอยู่แล้ว แล้วอีกเรื่องคือ
เรื่องถนนทางเข้าจากเดิมจะมีทางเข้าด้านเดียว ซึ่งเป็นซอยที่เล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่
สามารถเข้าได้ คณะผู้ บริ ห ารได้ขออนุ มัติส ภาเทศบาลจัด ซื้อที่ดิน และมี ผู้ ใจบุญ ยกพื้น ที่
บางส่วนให้เป็นถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญเป็นอย่างมาก แล้วพื้นที่
ตรงนั้นเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาล จึงต้องขออนุมัติจากทางสภา อบต. บ้านใหม่ ซึ่งตอนนี้
ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และยังได้เสนอโครงการทาถนนเข้าโรงฆ่าสัตว์ตรงด้านถนน
เส้นครบุรี – เสิงสาง ติดกับรั้วของกรมป่าไม้ การจะเปิดโรงฆ่าสัตว์ผมฟังที่ท่านปลัดเทศบาล
ได้ชี้แจงมา และจากการสอบถามพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายหมู คือรายได้ต่างๆ จะมากาหนด
ตอนนี้ คือในการเปิดปีแรกผู้ที่มาประมูลน่าจะขาดทุน เพราะพ่อค้า แม่ค้า หลายรายยังไม่
ทราบว่า เทศบาลเปิดโรงฆ่าสัตว์ และวิธีการควบคุมจะให้นาสัตว์มาฆ่ายังไม่ล งตัว ว่าจะ
กาหนดอย่างไร เรื่องการประมูลน่าจะใช้เวลา คือใน 1 – 2 ปีแรกน่าจะขาดทุน เพระว่าใน
ปี แ รกใช้ ต้ น ทุ น มาก เรื่ อ งถนนทางเข้ า ผมก็ อ ยากให้ เ ทศบาลต าบลแชะรี บ ด าเนิ น การ
เพราะว่าโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้รับชาแหละสุกรเฉพาะอาเภอครบุรี ใบอนุญาตใบนี้จะครอบคลุมไป
ถึงเขตอาเภอเสิงสาง อาเภอหนองบุญมาก อาเภอโชคชัย อาเภอปักธงชัย และอาเภอวังน้า
เขียว เพราะการขอใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์นี้ ทุกอาเภอไม่ได้เหมือนของเทศบาลตาบลแชะ
เราได้ใบอนุ ญาตใบนี้เพราะเมื่อก่อ นมีใบอนุ ญาตเก่าแล้ ว แล้ ว ไปขอออกใหม่ แล้ ว ก็ข อ
อนุญาตให้มีเครื่องจักร เมื่อก่อนเป็นใบอนุญาตฆ่าสัตว์ของสุขาภิบาล ตอนนี้มาเป็นของ
เทศบาลในสมัยขออนุญาตเอ่ยนามท่านสุพจน์ วงศ์จรัสรวี เป็นนายกเทศมนตรี ท่านได้ให้
ความสาคัญในเรื่องของความสะอาดในการชาแหละสุกร เมื่อก่อนมีโรงฆ่าสัตว์ที่เล็ก บางครั้ง
ก็ชาแหละกันที่บ้าน เรื่องความสะอาดปลอดภัยที่ประชาชนจะได้บริโภคสุกรที่สะอาดยังไม่ดี
พอ แต่ตอนนี้ถ้าหากว่าโรงฆ่าสัตว์เปิดแล้ว ผมอยากให้ทุกท่านไปชม คือก่อนเปิดก็จะได้
สาธิตการชาแหละสุกรให้ได้เห็นว่าโรงฆ่าสัตว์นี้ เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ ทันสมัย เครื่องจักรมาจาก
ประเทศอิตาลี ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งานหลายปี ไม่ได้ทดสอบใช้เครื่องไม่รู้ว่าเครื่องยังปกติอยู่
หรือไม่ เพราะว่าสัญญาการรับประกันได้หมดไปแล้ว ก่อนที่จะเปิดผมขอเสนอว่า ตอนทา
พิธีเปิดเพื่อทดลองเครื่องจักรก่อน ว่าผู้ประมูลจะตรวจรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เรา
ต้องมีบันทึกไว้เพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างค่อนข้างแพง จะเป็นสแตนเลสเป็นส่วนมากเพื่อการ
ที่จะปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย ผมขอเสนอว่าการทาสัญญาน่าจะเป็นระยะเวลาที่มากกว่า 3
ปี คือการคาดการณ์ที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงว่าปีแรกจากการฆ่าสัตว์ในหนึ่งวัน ผมคิดว่า
ไม่น่าจะเกิน 50 ตัว เพราะว่ายังเปิดใหม่ๆ ผู้ที่ชาแหละยังไม่เข้าใจเรื่องเครื่องจักร ต้องเอา
ไปฝึกงานก่อน เพราะเครื่องจักรสายพานจะไหลไปตลอด ลองคิดมองภาพในทีวีของโรงงาน
ที่ชาแหละหมู มันไหลไปตามสายพานเหมือนอย่างโรงงานทากัน ผมขอเสนอแนะว่าการทา
สัญญาต้องให้เหมาะสม แล้วเรื่องค่าชาแหระ ไม่น่าจะแพงเกินไป ส่วนเรื่องการออกอาญา
บัตรคงเป็นหน้าที่ของเทศบาล เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาล ผมขอเสนอแค่นี้ครับ
เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คือถ้าจะเปิดโรงฆ่าสัตว์ผมก็ยินดีด้วย
แต่เป็นเป็นห่วงเทศบาลอยากมีข้อเสนอแนะ ไม่กี่ข้ออย่างเช่น

-

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี
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1. บ่อบาบัดน้าเสียมันเล็ก เวลาที่คุยกับผู้ประกอบการต้องคุยให้ขาดว่าบ่อบาบัดน้า
เสียมันเล็กถ้าฆ่าหมูเป็น 100 ตัว คิดว่าจะมีปัญหาแน่นอนในเรื่องบ่อบาบัดน้าเสียของโรง
ฆ่าสัตว์
2. เมื่อมีผู้ประกอบการมาดาเนินการแล้ว เราจะต้องคุยถึงเรื่องค่าประกันอุปกรณ์
เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วถ้าอุปกรณ์พังหรือเสียหาย คือต้องคุยว่าให้คงสภาพเดิม แต่ไม่ใช่ว่าพอ
สิ้นสุดสัญญาเขาจะออกไป อย่างนี้ไม่ได้ครับ ทางเทศบาลตาบลแชะจะเสียเปรียบ
3. เรื่องการทาประกันอัคคีภัย ผมไม่ทราบว่าจะให้มีการทาหรือไม่ทา ไม่ทราบว่า
จะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการหรือหน้าที่ของเทศบาลตาบลแชะเป็นผู้รับผิดชอบในการทา
ประกันอัคคีภัย
4. ได้ทราบข่าวมาแล้วว่าใบอนุญาตของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะ ซึ่งครอบคลุม
ไปถึ ง 4 อาเภอ ถ้า เกิด เปิ ดโรงฆ่า สั ตว์ แล้ ว เราสามารถที่จะไปควบคุ มทั้ง 4 อาเภอ
ให้มาร่วมกันดาเนินการฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะแห่งเดียวได้หรือไม่ ผมในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะฟังแล้วผมยังไม่เข้าใจ ผมก็เป็นตัวแทนมาจากพี่น้อง
ประชาชน มีพี่น้องประชาชนถามผมมาผมก็ต้องไปอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
ว่าอาเภอทั้ง 4 อาเภอ มาฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะหรือไม่ ขอบคุณครับ
ท่าน สท. บรรจง ได้สอบถามมา เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบ ค่ะ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องโรงฆ่าสัตว์
ที่ได้สานต่อมา ช่วงนี้ได้ขอใบอนุญาตเรื่องใบอนุญาต ที่แล้วมาทางจังหวัดได้มาตรวจสอบ
ปศุสัตว์จังหวัด สัตวแพทย์จังหวัด ได้มาตรวจสอบเรื่องความสะอาด และเรื่องมาตรฐาน
ของโรงฆ่ า สั ต ว์ ได้ ตรวจหลายครั้ ง และได้ ป รั บ ปรุ ง ขยายแนวเขตพื้ น ที่ ผมได้ ป รึ ก ษา
ขออนุญาตเอ่ยนามกับท่าน บุญเชียง ได้หารือกันอยู่ เรื่องไฟฟ้าได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ ว ใบอนุ ญ าตได้ รั บ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ที่ ผ่ า นมาติ ด ขั ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งขอใบอนุ ญ าต
ต้องขอขอบคุณท่าน สท. บรรจง ขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่านเป็นห่วงเป็นใย เกี่ยวกับเรื่อง
ใบอนุญาตหรือการทาสัญญาต่างๆ เทศบาลจะดูแลให้ดีที่สุด เรื่องถนนได้ขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตาบลแชะ ที่จะสร้างถนนตรงทางด้านข้างกรมป่าไม้ก็ จะรีบดาเนินการ ตอนนี้เรื่อง
การประมูล ค่าอาญาบัตรต่างๆ จะให้คณะกรรมการกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง แล้วจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ
เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงเพิ่มเติม ค่ะ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติ เรื่องที่เกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ที่ท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านบุญเชียง
ได้เสนอแนะมา ถ้าเกิดว่าให้ประมูลระยะเวลา 1 ปี จะเป็นช่วงลงทุนของผู้ประกอบการ
เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการอาจจะไม่มีกาไร อยากให้มีระยะเวลามากกว่า 3 ปี ซึ่งตรงนี้เป็น
ดุลยพินิจของที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะให้ผู้ประมูลดาเนินการมากกว่า 3 ปี หรือไม่ แต่ถ้า

-
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หากจะเห็ น ชอบให้ ด าเนิ นการมากกว่า 3 ปี ต้อ งขอความเห็ นชอบจากที่ป ระชุม สภา
เทศบาลก่ อ น หรื อ ว่ า จะให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การว่ า หากไม่ เ กิ น 1 ปี สามารถ
ดาเนินการไปได้เลย แต่ถ้าให้เกิน 3 ปี ก็ให้ที่ประชุมรับรองเลยก็ได้ นี้คือข้อเสนอแนะ
อีกเรื่องขออนุญาตเอ่ยนามท่าน บรรจง ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่
ทั้ง 4 อาเภอ โดยลาพังเทศบาลเองคงไม่มีอานาจไปบังคับใครได้ แต่ที่ได้ประชุมกับทาง
ปศุสัตว์ คือเป็น ช่ว งที่ทางจั งหวัดได้เน้นความส าคัญเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต
ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดได้อนุญาตผ่อนผันให้เป็นการชาแหละนอกโรงฆ่าสัตว์ได้ในกรณีที่มี
ท้อ งถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ปัจ จุบั นนี้ จั งหวัด นครราชสี ม าประกาศยกเลิ กท้ องถิ่น ทุร กัน ดารแล้ ว
ทุกวัน นี้มีห ลายแห่ งที่ฆ่า สุ กรโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ผ่านมาทางปศุสัตว์ได้อะลุ้ มอล่ ว ยให้
เพราะว่าในเขตพื้นที่ยังไม่มีโรงฆ่าสัตว์ ถ้าหากว่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะเปิดเมื่อใด
ทางปศุสัตว์คงจะจริงจังสาหรับเรื่องนี้ เพราะทางปศุสัตว์ก็มีในแต่ละอาเภอ ตรงนั้นจะเป็น
เครือข่ายทางานสนับสนุน เทศบาล ในส่วนของตารวจทางปศุสัตว์ก็จะขอความร่วมมือไปยัง
ตารวจให้กวดขัน ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปกวดขันได้ครบถ้วน แต่ผมว่าก็น่าจะเป็นตัวช่วย
ของเทศบาลได้อย่างดี ในส่วนของอาเภอครบุรีถ้าหากมีการควบคุมได้ครบถ้วน มี 100
กว่าหมู่บ้านผมว่าอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ตัวต่อวันที่บริโภคสุกร เพราะฉะนั้นถ้าควบคุมได้
ทั้งหมดผมว่าน่าจะได้วันละ 100 ตัว สาหรับหมูที่มาชาแหละที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และ
ข้อมูลที่ผมเคยได้สอบถามผู้ประกอบการที่ได้ให้ความสนใจ เขาบอกว่าในวันหนึ่งที่เขาส่งสุกร
ในหนึ่งวันมีหลายสิบตัว
ในเรื่องของการบารุงรักษาอุปกรณ์ การที่ท่านให้ข้อแนะนาเป็นสิ่งที่ดี ความจริง
แล้วผมไปนั่งร่ างระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการดาเนินกิจการโรงฆ่าสั ตว์ และให้ นิติกรของ
เทศบาลตาบลแชะตรวจรายละเอียดๆ ในโอกาสต่อไปจะได้นาเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ได้ศึกษา ได้ให้ข้อแนะนา ระเบียบข้อบัง คับตรงนี้จะไปเป็นหลักเกณฑ์ประกอบในการทา
สัญญาจะได้ยึดระเบียบตรงนี้
เรื่ อ งบ่ อ บ าบั ดน้ าเสี ย ของโรงฆ่ าสั ต ว์ จ ะเป็ น ลั กษณะของบ่ อ อัต โนมัติ ไม่ใ ช่ เ ป็ น
ลักษณะบ่อเปิด เป็นบ่อปิดฝังดิน ถ้าระบบบาบัดน้าเสียสามารถดาเนินการได้โดยไม่มีปัญหา
อุปสรรคตรงนั้น น้าสุดท้ายที่ผ่ านการบาบัดแล้วสามารถที่จะนามาล้างหมูได้ ล้างทาความ
สะอาดสุกรที่ยังไม่ได้ทาการชาแหละ แต่ในกรณีที่ปริมาณน้าเสียมากเกินไป มีอีกแนวทางคือ
ต้องเอารถดูดสิ่งปฏิกูลไปสูบออก และสามารถนาไปจาหน่ายให้แก่เกษตรกรที่จะนาน้าไปรด
พืชผักเพื่อเป็นปุ๋ยได้ แต่ในการนารถดูดสิ่ง ปฏิกูลไปดูดน้าเสีย ผู้ประกอบการประมูลต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนั้น
เรื่ อ งการท าประกั น อั ค คี ภั ย ตามระเบี ย บกระทรวงมหาไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด หา
ประโยชน์ในทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดว่าจะต้องมีการทาประกันอัคคีภัย
และผู้ประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยตรงนี้ คิดว่าคงสามารถดาเนินการได้
และข้อแนะนาของท่านสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่านถือว่าเป็นประโยชน์ เทศบาล
ตาบลแชะจะรีบดาเนินการ ตามที่ท่านได้แนะนา ถ้าสมมุติว่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลได้รับการ
ประมูลได้ 60,000 บาทต่อเดือน แล้วในส่วนของเทศบาลจะมีค่าอาญาบัตร ค่าธรรมเนียม
ในการฆ่าสัตว์อีก ถ้าเกิดว่ามีวันละ 100 ตัว ตามที่ประมาณการ เทศบาลจะมีรายได้เพิ่ม
มาอีกเดือนละประมาณ 70,000 กว่าบาท ถ้าเป็นไปตามที่ประมาณการและคาดหมาย
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ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล
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เทศบาลจะมีรายได้จากการให้เช่าโรงฆ่าสัตว์และค่าอาญาบัตรประมาณเดือนละ 100,000
กว่าบาท เฉลี่ยปีละ 1,000,000 กว่าบาท และจะได้ค่าภาษีโรงเรือนอีก ส่วนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบรายได้หรือรายจ่ายก็ขึ้นอยู่กับจานวนสุกรที่ชาแหละ
ขอเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ
เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาต
ตอนนี้เราได้ใบอนุญาตมา 4 อาเภอ ไม่ทราบว่าคาว่าใบอนุญาตจะเป็ นคาเดียวกับคาว่า
สั ม ปทานหรื อ ไม่ ค รั บ ถ้ า เป็ น ค าเดี ย วกั บ ค าว่ า สั ม ปทานจะครอบคลุ ม ไปถึ ง 4 อ าเภอ
ขอยกตั ว อย่ า ง เช่น รถดูดสิ่ งปฏิกูล ของเทศบาลจระเข้ หิ น ที่ เคยมาดูดสิ่ ง ปฏิกูล ในเขต
เทศบาลตาบลแชะในสมัยที่เทศบาลตาบลแชะยังไม่มีรถดูดสิ่งปฏิกูล พอรถดูดสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลตาบลแชะมีแล้วจึงไม่ต่อสัมปทานให้รถของจระเข้หิน รถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
จระเข้หินก็ไม่สามารถมาประกอบการในเขตเทศบาลตาบลแชะได้ ซึ่งในความหมายเดียวกัน
ใบอนุญาต 4 อาเภอ ถ้าสมมุติว่าอาเภอเสิงสางสามารถมีกาลังที่จะสร้ างโรงฆ่าสัตว์ขึ้นมา
เทียบเท่ากับเทศบาลตาบลแชะ ใบอนุญาตนี้จะทับซ้อนหรือไม่ครับ คือเทศบาลตาบลแชะ
เป็นฝ่ายขอก่อน ผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจน จะได้ไม่มีปัญหาต่อไป
ภายหน้า ขอบคุณครับ
เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจง ค่ะ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติ คือในส่วนของใบอนุญาตของเทศบาลตาบลแชะ จะครอบคลุม 4 อาเภอตรง
นี้ ผมเกรงว่าท่านจะเข้าใจผิดจริงๆ แล้ว ไม่ใช่เป็นเรื่องของการสัมปทาน เพียงแต่ว่าในเขต
พื้ น ที่ 4 อ าเภอที่ ก ล่ า วถึ ง ตรงนี้ ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี โ รงฆ่ า สั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ในเมื่ อ
4 อ าเภอตรงนี้ ยั ง ไม่ มี ใ บอนุ ญ าต เพราะฉะนั้ น การฆ่ า สั ต ว์ น อกโรงฆ่ า สั ต ว์ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ จึงจาเป็นต้องมาฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะ แต่ไม่ได้จากัดสิทธิว่า
ท้องถิ่นอื่นๆ ใน 4 อาเภอนี้จะเปิดโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้ ถ้าหาก 4 อาเภอนี้มีความประสงค์จะ
เปิ ดโรงฆ่าสั ตว์ต้องไปดาเนินการให้ ถู กต้อง ทางจังหวัดก็ส ามารถอนุญาตได้ ไม่ได้ห้ า ม
แต่โดยปัจจุบันนี้ท้องถิ่นต่างๆ จะไม่พยายามสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพราะว่าถ้าสร้างแล้ วจะมี
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการเหมือนกับของเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดก่อนแล้วท้องถิ่น
ข้างเคียงคิดว่าจะพยายามไม่เปิด เพราะจะทาให้เกิดการแข่งขันและเกิดปัญหาอุปสรรค แต่
ว่าในส่วนของเอกชนก็สามารถที่จะเปิดได้ อย่างของอาเภอโชคชัยโรงฆ่าสัตว์ของเอกชนก็มี
ใหญ่กว่าของเทศบาลตาบลแชะ แต่เป็นของเอกชน แต่เขาไม่รับฆ่าสัตว์ของประชาชนทั่วไป
เขารับฆ่าสัตว์ส่งให้บริษัทในเครือ เช่น ซีพี เบทาโกร ในอนาคตถ้าหากในส่วนของปศุสัตว์
ยังเข้มงวด เทศบาลสามารถดาเนินการได้ไม่มีปัญหาอุปสรรค ถ้าหากว่าทางปศุสัตว์หรือทาง
ตารวจไม่ ก วดขัน ก็ จ ะเป็ น ปัญ หาในการน าสั ต ว์ จ ากนอกเขตอ าเภอครบุรี ส่ ว นในเขต
อาเภอครบุรีเทศบาลประสานกับทางปศุสัตว์อาเภอได้ ขอเรียนเพิ่มเติมแค่นี้ครับ

-
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นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล ผมขอชี้แจงเพื่อเป็นแนว
ทางการพิจารณาในการเปิดประมูลโรงฆ่าสัตว์ว่า ขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่าน สท. บรรจง
ได้พูดถึงเรื่องบ่อบาบัดน้าเสีย ของโรงฆ่าสัตว์ เรื่องโรงฆ่าสัตว์ผมติด ตามมาตลอดตั้งแต่เริ่ม
ดาเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ มีการขออนุมัติหลายอย่างเพิ่มเติม จากการที่ติดตามโรงฆ่า
สัตว์มา เรื่องบ่อบาบัดน้าเสีย ตอนนี้เทศบาลได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม ถ้าหากว่าบ่อบาบัดน้าเสียใน
ปัจจุบันนี้รองรับน้าเสียไม่พอจริงๆ เราจะไปทาบ่อบาบัดน้าเสียอีกหนึ่งบ่อเพื่อรองรับน้าเสีย
บ่อบาบัดน้าเสียเป็นบ่อบาบัดแบบปิด ถึงใหญ่ขนาด 3 เมตร อยู่ใต้ดิน บางท่านอาจจะไม่
เคยเห็นว่าบาบัดน้าเสียแบบไหน เพราะว่าผังอยู่ใต้ดิน เมื่อบาบัดเสร็จแล้วน้าที่ออกมาจะ
เป็ น น้ าดี สามารถใช้ไ ด้ จะใช้ น้ าส่ ว นตรงนั้ น ส าหรั บ ฉี ด ล้ า งโรงพั ก สั ต ว์ และสั ต ว์ ที่ ร อ
ชาแหละ ใช้น้าตรงนี้ได้
เรื่องการประกันอุปกรณ์ผมเห็นด้วยกับท่าน สท. บรรจง เพราะว่าอุปกรณ์แต่ละ
อย่างแต่ละชิ้นมีราคาแพง ต้องมีการทาประกันอุปกรณ์
เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์ทั้ง 4 อาเภอ อย่างที่ท่านปลัดเทศบาลได้พูดไปแล้วว่า
การชาแหละสุกรต้องมีใบอนุญาต ตอนนี้มีอาเภอครบุรีที่เดียวที่มีใบอนุญาตของกรมปศุสัตว์
เทศบาลได้ใบอนุญาตมาโดยถูกต้อง เทศบาลได้ขอก่อนอาเภออื่นๆ สาหรับเรื่องการชาแหละ
สุกรเดี๋ยวนี้เหมือนการทาเหล้าเถื่อน ถ้าท่านไปชาแหละสุ กรที่บ้านโดยไม่ได้ขออนุญาต จะมี
ค่าปรับตัวละไม่เกิน 5,000 บาท ถ้าจับได้ เรื่องนี้อยู่ที่ดุลยพินิจว่าจะปรับเท่าไร
สาหรับเรื่องการชาแหละสุกร ถ้ามาเข้าที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะ สุกร 1 ตัว
จะใช้เวลา 5 – 10 นาที ตั้งแต่เริ่มเข้าไปจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีต่อตัว เพราะได้ทดสอบ
มาแล้ว เป็นความสะดวกของประชาชนที่จะนาสุกรมาชาแหละ รอรับได้เลย 1 ตัว ไม่เกิน
10 นาที จากการชาแหละของโรงฆ่าสัตว์ที่ได้ไปดูมา ของเทศบาลตาบลแชะเป็นโรงฆ่าสัตว์
ที่ทันสมัย ผู้มาประมูลก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะ ได้ประมูลก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มา
หลายที่ เขาได้แนะนาให้เทศบาลไปดูงานหลายที่ ดูแล้วก็ประทับใจ แล้วเครื่องจักรก็มาจาก
ต่างประเทศ
ผมขอเสนอว่าการจากัดทั้ง 4 อาเภอ ให้มาฆ่าสุกรที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแชะ
ผมว่าถ้ามาจริ งๆ คงรับไม่ไหว เพราะแต่ละอาเภอการชาแหละสุกรประมาณ 100 ตัว
โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตาบลแชะรับได้เต็มที่ไม่เกิน 200 ตัว จะทาทั้งวันทั้งคืนคงจะไม่ได้
ต้องมีเวลาพัก เพราะเครื่องจักรก็ต้องพักบ้าง แล้วส่วนใหญ่เวลากลางวันไม่ค่อยชาแหละ
สุกร ส่วนใหญ่จะชาแหละในช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืน เพราะว่าชาแหละแล้วจะได้สุกรที่สด
ใหม่ ออกมาจาหน่ายให้ผู้บริโภคในเขตเทศบาลได้บริโภค สุกรที่ชาแหละแล้วจะมีเจ้าหน้าที่
ไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องโรคของสุกร ว่าผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือไม่ อย่างที่เคย
เห็นข่าวว่าสุกรบางตัวชาแหละแล้วห้ามรับประทาน เพราะว่ามีพยาธิหรือมีอะไรในเนื้อสุกร
ถ้าผ่านการตรวจรับรองของปศุสัตว์แล้วจะปลอดภัย

-
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ผมขอเสนออย่างนี้ว่าการที่จะประมูลโรงฆ่าสัตว์ อยู่ที่ดุลยพินิจของสภาเทศบาลถ้า
หากจะให้ประมูลในระยะที่กาหนดไม่เกิน 3 ปี ในเมื่อ 3 ปี ในปีแรกผู้ประมูลอาจขาดทุน
เพราะในปีแรกการนาสุกรมาชาแหละอาจจะไม่เต็มที่ ในเมื่อผู้ประมูลจะมาประมูลในราคาที่
สูง ก็คงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อรู้ว่าอย่างไรก็ขาดทุน แล้วภายใน 3 ปี ผู้จะประมูลจะยื่นประมูล
เท่าไร ตรงนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาว่าจะให้แค่ 3 ปี หรือจะให้เกิน 3 ปี ถ้าไม่
เกิ น 3 ปี ราคาน่ า จะต่าลง แต่ ถ้ าเกิ น 3 ปี ราคาก็ จ ะขึ้ น ไป คื อ ก าหนดไม่ เ กิ น 3 ปี
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ แล้วถ้าเกิน 3 ปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
ขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาตรงนี้ ขอบคุณครับ
ท่านรองประธานสภาเทศบาลได้เสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณา ไม่ทราบท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 การประมูลเรื่องเวลายังไม่ชัดเจน
มีอยู่ 2 ประเด็น คือ 1. ไม่เกิน 3 ปี เป็นอานาจของคณะผู้บริหาร 2. ถ้าเกิน 3 ปี
ให้สภาเทศบาลเป็นผู้อนุมัติ แต่ตรงนี้ผมยังไม่เ ห็นท่านนายกเทศมนตรีมาชี้แจง เรื่องเวลา
ดังกล่าวว่าการประมูลเกิน 3 ปี เป็นอานาจของท่านนายกเทศมนตรี ถ้าเกิน 3 ปี เป็น
อานาจของสภาเทศบาล คาว่าเกิน 3 ปี ยังไม่ทราบเลยว่าเกิน 3 ปีไปกี่ปี ซึ่งถ้าเกิน 3 ปี
ก็บอกเลยครับ ว่า 4 ปี 5 ปี 6 ปี ซึ่งตรงนี้จะได้ชัดเจน คือบอกจานวนปีให้ชัดเจน จริงๆ
แล้วส่วนตัวของผมเห็นว่าครั้งแรกผมอยากจะให้เป็นอานาจของคณะผู้บริหาร ผมอยากจะ
ไม่ให้เกิน 3 ปีก่อน เสร็จแล้วถ้าผู้ประกอบการมีลักษณะอย่างไรก็ตามในการประกอบการ
ถ้ า อยากประมู ล ต่ อ เดี๋ ย วสภาเทศบาลก็ อ นุ มั ติ ใ ห้ ต่ อ เพราะว่ า เราถื อ ว่ า เขามาประมู ล
ประกอบการเป็นรายแรก แต่พอเรื่องการประมูลผมอยากจะให้ทางเทศบาลตาบลแชะได้เปิด
กว้าง ซึ่งพูดภาษาอังกฤษว่า E – Auction เป็นการประมูลที่เปิดกว้างไม่มีขอบเขต ถ้าเรา
ประมูลแบบไม่มีขอบเขต ให้ต่างจังหวัดหรือจังหวัดไหนก็ได้ที่มีความพร้อมมาประมูลซึ่งจะได้
ประโยชน์กับเทศบาลตาบลแชะ ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประมูลโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเปิดกว้างครับ สาหรับการประมูล
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เพราะเป็นของส่วนร่วม เป็นขององค์กรของเรา ครั้งแรกเราตั้งหลักไว้
ก่อน อยากจะดูว่าปีแรกจะดาเนินการเป็นแบบไหน ให้ คณะกรรมการช่ว ยกันพิจารณา
เพราะว่าเทศบาลตาบลแชะยังไม่เคยดาเนินการทางด้านนี้มาก่อน จะศึกษาข้อมูลลองดูปีแรก
ก่อนว่าดีหรือไม่ ถ้าทาไม่ได้ไม่ไหวจริงๆ ก็ขยายเวลาเป็น 2 – 3 ปี ขอบคุณครับ
ในส่วนนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมาแล้ว ส่วนตัวดิฉั นเองขอเสนอแนะในเรื่อง
ของการประมูล อยากจะบอกว่าในขั้นแรกเทศบาลเพิ่งจะทดลองยังไม่ทราบว่าผลงานจะเป็น
อย่างไร ในส่วนตรงนี้เรายังไม่ควรจะให้ประมูลเกิน 3 ปี ควรจะลองดูศักยภาพว่าผู้ประมูล

-
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ทาได้แค่ไหน แล้วมีข้อบกพร่องตรงไหนที่จะต้ องมาแก้ไขในส่วนตรงนี้ ควรจะลองดูตรงนี้
ก่อน ถ้าเกิดว่าดาเนินการไปได้ดี ปีหน้าค่อยมาพิจารณากันใหม่ในส่วนตรงนี้ ไม่ทราบว่า
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล เรื่องการประมูลโรงฆ่าสัตว์
ตามจริ ง แล้ ว ถ้ า ไม่ เกิ น 3 ปี ก็ เ ป็น อ านาจของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เป็น ผู้ อ นุ มัติ แต่ ดู แ ล้ ว
ระยะเวลา 3 ปี เรายังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าเราขอเปลี่ยนว่า ขอในที่สภา
เทศบาลแห่งนี้ว่าเป็นอานาจของผู้บริหารจริงแต่ว่าการเปิดประมูลครั้งแรก เรายังไม่ทราบว่า
ผู้ประกอบการจะอยู่ได้ หรือไม่ได้ เพราะว่าเป็นโครงการที่ใหม่ ยังไม่รู้ว่าเมื่อประมูลไปแล้วผู้
ประมูลจะมีผลประกอบการอย่างไร ผมอยากจะเสนออย่างนี้ก่อนว่า ถ้าเราจะขอให้เปิดการ
ประมู ล แค่ ร ะยะเวลาแค่ 2 ปี ต้ อ งดู ว่ า ต้ อ งมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอะไรอี ก หรื อ ไม่ ผมว่ า
ผู้ ป ระกอบการก็ ยั ง ใหม่ เ หมื อ นกั น จึ ง อยากเสนอว่ า ครั้ ง แรกระยะเวลา 2 ปี
ดูว่าผู้ประกอบการจะอยู่ได้หรือไม่ หรือทาไปแล้วดีขึ้นหรือไม่ จะได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
หรือข้อบังคับต่างๆ ถ้า 3 ปี ผมว่าจะนานไป ให้ 2 ปี ก่อน จะได้ข้อมูลมาคิดคานวณ
การประกอบการสาหรับเทศบาลว่าจะตั้งราคาไว้เท่าไร ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ฝากเป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องของการประมูล เรื่องจานวนปี
ผมอยากให้เป็นอานาจของผู้บริหารไปเลยครับ แต่ผมจะให้ไม่เกิน 3 ปี แต่พูดตามหลัก
ความจริง ผู้ประมูลไม่มีทางที่จะมาประมูล 1 ปี หรือ 2 ปี เขาเสียเงินค่าประมูลไปแล้ว
อย่างน้อยเขาต้องการจานวนปีมากๆ ในความคิดของผมอยู่ที่ประมาณ 3 ปี ตรงนี้ผมให้เป็น
ดุลยพินิจของผู้บริหารไปเลยครับ แต่ไม่เกิน 3 ปี ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ท่าน สท. บรรจง ได้เสนอมาให้คณะผู้บริหารใช้ดุลยพินิจ มีสมาชิกสภาเทศบาลจะ
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเข้าระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นางวารี ช่วงสูงเนิน
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะเสนอหรือไม่ เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมมีเรื่องที่จะติดตามเกี่ยวกับการ
บริหารงาน เรื่องที่เคยเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาล
1. เรื่ องเกี่ยวกับการที่คณะผู้ บริห ารจะให้ เจ้าหน้าที่ออกไปเช็คระดับ น้า ตั้งแต่
บริเวณแยกปั้มน้ามัน ป. สุ วัฒ น์ ผ่านแยกสมานชัย ไปลงที่คลองธรรมชาติตรงบ้านของ
นายลอง ที่มอบที่ให้เทศบาลตาบลแชะ ไม่ทราบว่าผู้บริหารได้ให้เจ้าหน้าที่ไปเช็คระดับการ
ไหลของน้าทิศทางน้า ที่จะไม่ให้น้าไปลงไปยังบริเวณร้าน ส. เจริญเกษตร ผมที่ได้เสนอให้
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ตัดโครงการตรงนั้นออกไป ตัดโครงการที่จะทาท่อระบายน้าขยายถนนบริเวณหน้าร้าน
ส. เจริญเกษตร ที่แปรญัตติให้ตกไปตรงนั้น เพื่อที่จะได้มาเสนอโครงการตรงนี้ไป ไม่ทราบว่า
คณะผู้บริหารดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
2. สืบเนื่องมาจากที่ได้ประชุมกัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมไปถึง
ผู้ประกอบการค้า ที่มาขอลดค่าภาษี เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ต่างๆ ปุ๋ย และยา ที่ มาขอสภา
เทศบาลให้ลดค่าภาษีลง ขอทราบว่าที่ลดภาษีลงให้แล้ว การจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์
ต่างๆ ได้ปริมาณเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิมอย่างไร นั้นคือการติดตาม
ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงก่อน 2 ข้อ ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่าน สท. คมสันต์ ไม้กระโทก ที่ท่านได้สอบถามมา
เรื่องเช็คระดับน้าตั้งแต่ปั้มน้ามัน ผ่านแยกสมานชัย มาถึงบ้านนายลอง เรื่องนี้ผม
ได้ติดตามกับ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านบุญเชียง ได้ติดตามตลอด ตอนนี้ได้สั่ งกองช่าง
เตรียมดาเนินงาน ทาแผนจับระดับน้า เพราะลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่แต่
ก่อนน้ าไหลไปลงตรงบริเวณร้าน ส. เจริญเกษตร จะตัดตั้งแต่ปั้มน้ามัน ไปถึงสมานชัย
ลงไปทางบ้านนายลอง ลงคลองธรรมชาติ ช่วงนี้กาลังออกแบบอยู่
เรื่อง การชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหารสัตว์
- ปี 2553 เดิมเก็บ 1,000 บาท เก็บได้ 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท
- ปี 2554 เก็บลดลงจาก 1,000 บาท เหลือ 300 บาท เก็บได้ 4 รายเป็นเงิน 1,200 บาท
- ปี 2555 เก็บได้ 9 ราย เป็นเงิน 2,700 บาท
แสดงให้เห็นว่าที่เทศบาลลดค่าใบอนุญาตจาก 1,000 บาท เป็น 300 บาท ทาให้มีผู้มา
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมปุ๋ย
- ปี 2553 เดิมเก็บ 1,000 บาท มีจานวน 6 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท
- ปี 2554 เก็บลดลงจาก 1,000 บาท เหลือ 400 บาท เก็บได้ 9 ราย เป็นเงิน 3,600 บาท
- ปี 2555 เก็บได้ 9 ราย เป็นเงิน 3,600 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยาปราบศัตรูพืช
- ปี 2553 เดิมเก็บ 1,000 บาท เก็บได้ 3 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท
- ปี 2554 เก็บลดลงจาก 1,000 บาท เหลือ 300 บาท เก็บได้ 8 ราย เป็นเงิน 2,400 บาท
- ปี 2555 เก็บได้ 12 ราย เป็นเงิน 3,600 บาท
จึงขอเรียนชี้แจงให้สภาเทศบาลได้รับทราบแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
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นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้ชี้แจงมา
ถือว่ าสภาเทศบาลที่ ได้อ นุมั ติผ่ า น เรื่ องการลดภาษีใ ห้ กับ ผู้ ประกอบการ ร้ านค้ า การ
ดาเนินงานถือว่า รุดหน้าไป หลังจากที่ก่อนนั้นเทศบาลเก็บ 1,000 บาท ต่อราย ก็เก็บได้
มากขึ้น ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี ที่ผู้ประกอบการต่างๆ ได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อจะเสียภาษี
ให้กับเทศบาลตาบลแชะ ขอขอบคุณไปยังคณะผู้บริหาร
ผมมีข้อสอบถามเกี่ยวกับสมาชิก อปพร. ในฐานะที่ผมเป็นประธาน อปพร.
เทศบาลตาบลแชะ ขอสอบถามเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่ อสาร เมื่อก่อนสมาชิกจะเช็ควิทยุ
เช็คความพร้อมว่าสมาชิก อปพร. เทศบาลตาบลแชะ มาเข้าเวรกี่นาย ผมมาสังเกตดูเครื่อง
วิทยุของเทศบาลมีอยู่ 2 เครื่อง ข้างบน 1 เครื่อง ข้างล่าง 1 เครื่อง ที่ห้องของ อปพร.
วิทยุสื่อสารซึ่งเป็นวิทยุแม่ข่ายของเทศบาลโดยที่ อปพร. ได้ใช้เช็คเตรียมความพร้อมต่างๆ
ในเขตเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันเหตุ ตอนนี้วิทยุไม่เห็ น ไม่ทราบว่าวิทยุสื่ อสารตรงนี้
เสีย หรือว่าเอาไปซ่อมอย่างไร เพราะว่าผมมาดูแล้วไม่เห็นในห้องของ อปพร. ขอให้คณะ
ผู้บริหารช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่าน สท. คมสันต์ ไม้กระโทก ที่ท่านได้สอบถามมา ที่แล้วมามีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับ
เครื่องมือสื่อสาร ได้ชารุด เสียหายไป ตอนนี้ได้มาทดแทนเรียบร้อยแล้วครับ สิ่งที่หายไป
ได้มาดาเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดว่าโอกาสต่อไปจะได้มีการทดสอบสัญญาณแจ้งข่าวสารให้
สมาชิก อปพร. ได้รับทราบ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. ชมภู ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชมภู ปราศกระโทก
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายชมภู ปราศกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีประชาชนได้ฝากมาสอบถามว่า
รางระบายน้าตรงยงศิลป์ ทาไมยังไม่ก่อสร้าง ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ เรื่องนี้ผมได้ติดตามอยู่ ที่แล้วมาการ
อนุมัติก่อสร้างรางระบายน้าตั้งแต่ร้านยงศิลป์ ผ่านลงไปทาง ศาลา SML ท่านกานันบุญนา
เป็นผู้รับเหมา ที่แล้วมาไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร ได้รับทราบจากขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่าน สท. ชมภู ว่ามีปัญหาเรื่องที่ดิน หลักเขต มีปัญหาว่าไม่ถูกต้อง คือเสาหลักเขต
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มันกินเนื้อที่ไป ผมได้บอกว่าถ้ามีปัญหาตรงบริเวณบ้านใด ให้ชี้แจงมาผมจะได้ส่งเจ้าหน้าที่
เข้ า ไปตรวจสอบ ที่ แ ล้ ว มาไม่ รู้ ปั ญ หาว่ า เกิ ด กั บ อะไร คื อ ตอนนี้ รู้ แ ล้ ว ว่ า มี ปั ญ หาแบบนี้
ต่อไปนี้จะรีบดาเนินการ จึงเรียนชี้แจงให้สภาเทศบาลทราบครับ
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะสอบถาม
เกี่ยวกับ
1. งานลอยกระทง ที่เพิ่งเสร็จไปอย่างราบรื่น งานแข่งตะกร้อก็มีฝนตกลงมา
เล็กน้อย งานลอยกระทงก็เจอฝน เป็นอันว่าโชคดี งานลอยกระทงปีนี้ผ่านไปด้วยดี งานจบ
เร็วขึ้นไม่ดึกมาก ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา จบ ตี 02.00 – 03.00 น. ปีนี้จบ 24.00 น.
ถือว่าดาเนินงานได้ดี
สาหรับเรื่องที่จะเสนอ ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบคือ เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายของ
พนักงานเทศบาลตาบลแชะ เพื่อความเป็นระเบียบ ซึ่งเทศบาลตาบลแชะเป็นเทศบาลที่อยู่
ในตัวอาเภอ เป็นพี่ใหญ่ของอาเภอครบุรี สมาชิกสภาเทศบาลหลายๆ ท่าน ได้พูดคุยกันว่า
เราเป็ น เทศบาลที่ เ ป็ น พี่ ใ หญ่ น าร่ อ ง การแต่ ง กายของพนั ก งานเทศบาล น่ า จะให้ เ ป็ น
แบบอย่างของหลายๆ ท้องถิ่น ใครเห็นจะได้ชื่นชมว่าเทศบาลตาบลแชะมีระเบียบ การแต่ง
กายในแต่ละกอง ควรจะให้มีระเบียบมากกว่านี้ จะกาหนดว่า
วั น จั น ทร์ แต่ ง กาย เครื่ อ งแบบสี ก ากี แล้ ว วั น อื่ น ๆ อาจจะก าหนด 1 วั น
เช่นวันศุกร์ แต่งชุดผ้าไทย คือในแต่ละกองก็ใช้ แนวคิดของแต่ละกองไป ว่าจะใส่ สีอะไรเป็น
สัญลักษณ์ น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท้องถิ่นต่างๆ
เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละกอง ในเดือนนี้มีกิจกรรมมาก เริ่มตั้งแต่
ต้นเดือนมา พนักงานของเทศบาลไม่ค่อยได้พัก ไหนจะงานกีฬาตะกร้อ หรืองานลอยกระทง
งานบริการประชาชนบ้าง พนักงานทางานมาก บางครั้งอาจจะผิดพลาด อยากให้หัวหน้ากอง
แต่ ล ะกองแบ่ ง งานให้ พ นั ก งานดี ก ว่ า นี้ เพราะบางครั้ ง ท างานอาจจะล่ าช้ า ขอให้ ค ณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาตรงนี้ด้วย สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าใจการทางานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานเทศบาลมีอยู่มากพอสมควร แต่เรื่องระบบการทางานยังไม่สอดคล้องกัน
แล้วสมาชิกสภาเทศบาลท่านที่เข้ามาใหม่บางท่านยังไม่รู้จักพนักงานทุกท่าน หรือหัวหน้า
กองย้ายมาใหม่ยังไม่รู้จัก เช่นหัวหน้าสานักปลัดเพิ่งย้ายมาใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลบาง
ท่านยังจาชื่อไม่ได้ คืออยากให้แนะนาตัวให้สภาเทศบาลได้รับทราบ เรื่องนี้ควรจะชี้แจงให้
สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบบ้าง เทศบาลจะได้อบอุ่น เป็นกันเอง ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ท่านรองประธานสภาเทศบาลเสนอแนะไปแล้ว เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอพูด
1. เรื่ องการส่ งหนังสือการประชุมสภาเทศบาล ไม่ ทราบว่าเป็นอย่างไรถึงได้ส่ ง
หนังสือช้า การส่งหนังสือได้ส่งหนังสือวันที่ 27 พ.ย. 2555 ซึ่งถ้ารวมถึงการประชุมสภา
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เทศบาลวันที่ 30 พ.ย. 2555 ถ้านับตามระเบียบแล้วไม่ครบ 3 วัน ถ้าผมไม่มาประชุม
สภาเทศบาลก็ได้ ถือว่าไม่มีความผิด ประชาชนที่มารับฟังการประชุมสภาเทศบาลอาจจะไม่
ทราบระเบียบเหล่านี้ ว่าถ้าไม่รับหนังสือหรือไม่มาประชุมจะไม่มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น การ
ส่งหนังสือต้องส่งก่อน 3 วัน เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับการ
ประชุม เช่นระเบียบวาระ เรื่องนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหตุ ผลใด เรื่องการส่งหนังสือขอให้ส่งตาม
ระเบียบ
2. ประชาชน ได้ฝากมาว่าฝาปิดรางระบายน้าตรงร้านหมอพงษ์ศักดิ์ ขอให้
เทศบาลตาบลแชะทาฝาปูนไปปิดให้ด้วย ซึ่งทาให้ก็ปิดไม่หมด ฝาเก่าเป็นเหล็กบางๆ เวลา
มีผู้ป่วยมาที่คลินิกจะมีกลิ่นมารบกวน ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับ
3. เรื่องต่อมา ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน บุญเชียง ที่ท่านได้พูดมาเรื่อง การแต่งกาย
คือการแต่งกาย ถ้าแต่งถูกระเบียบก็ดูดี แต่ถ้าแต่งไม่ถูกมันก็ผิดระเบียบ ซึ่งในสภาเทศบาล
แห่งนี้ ผมก็ขอให้ทุกท่านแต่งตัวให้ถูกระเบียบ โดยเฉพาะท่านประธานสภาเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งไม่เกี่ยวกับประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลครับ ผมขอ
ติเพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อสภาเทศบาลของเรา คือตัวของท่านประธานสภาเทศบาลเอง ซึ่ง
การประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้เป็นครั้ง ที่สี่แล้ว แต่ท่านประธานแต่งตัวไม่เรียบร้อย แล้วผิด
ระเบียบด้วยครับ ท่านประธานเอาเสื้อออกนอกกระโปรงซึ่งตรงนี้ผิดระเบียบ เป็นการติเพื่อ
ก่อครับ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ต้ อ งขอขอบคุ ณ ท่ า น สท. บรรจง คื อ ตอนนี้ มี ปั ญ หาเรื่ อ งชุ ด ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ก้ ไ ข
ประธานสภาเทศบาล ครั้งต่อไปจะแต่งตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ เรื่องการส่งหนังสือเชิญท่าน เลขานุการสภา
เทศบาลชี้แจงค่ะ
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการส่งหนังสือช้า พอดีว่ามีเรื่องที่จะนาเข้าระเบียบวาระ เป็นเรื่อง
ของการประสานข้อมูลรายละเอียดเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเกี่ยวกับการนาเรื่องเข้า
ระเบียบวาระการประชุม คือมีการแก้ไขข้อมูล แล้วเป็นช่วงที่ใกล้กับการจัดกิจกรรมงานลอย
กระทงจึ งทาให้ เกิดความไม่ส ะดวก ครั้งต่อไปจะดาเนินการให้ เร็ว ขึ้น ต้องขออภัยท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ในเรื่องของการส่งหนังสื อช้าเกิดการเข้าใจผิด เกี่ยวกับการยื่นญัตติ พอดีว่าต้อง
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเปลี่ยนแปลงในระเบียบวาระ จึงทาให้ส่งหนังสือช้า ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภา
เทศบาลด้วย ต่อไปจะให้ส่งหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านบุญเชียง ที่ได้แนะนาเกี่ยวกับพนักงานเทศบาลเรื่องการแต่งกาย คือปกติแล้ววันจันทร์
แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี วันอังคาร – วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดสุภาพ พนักงานหญิง
ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ในการประชุมประจาเดือนของพนักงาน จะเอาเรื่องนี้เข้าไปในระเบียบ
วาระการประชุม เพื่อจะให้พนักงานถือปฏิบัติ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
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กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีเรื่องที่จะขอปรึกษาหารือสภา
เทศบาล ในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ปกติที่ได้ดาเนินการมาจะจัดการแข่งขัน
ตรงวันเทศบาล แต่ว่าในปีนี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มาปรึกษาหารือ คืออยากให้จัดการ
แข่งขันกีฬาของชุมชนในช่วงปลายเดือนธันวาคม ก่อนที่จะถึงปีใหม่ ถือว่าเป็นการเฉลิม
ฉลองปีใหม่ไปด้วย ในช่วงกลางวันจะมีการแข่งขันกีฬาของชุมชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ในช่วงเย็นจะจัดเลี้ยงเป็นการเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมเลย ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เรื่องนี้ ท่าน สท. คมสันต์ เสนอมาขอให้ คณะผู้บริห ารรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้ว ย
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล จากการประชุมสภา
เทศบาลในครั้งที่แล้ว ได้พูดเรื่องห้องประชุมสภาเทศบาลคับแคบ ผมมองดูแล้วคับแคบมาก
ที่เ คยพู ด กั น ว่ า จะต่ อ เติ ม อาคารเพื่ อ ที่ จ ะได้ห้ อ งประชุ ม ที่ ใ หญ่ ขึ้ น สะดวกในการประชุ ม
เพราะว่าบางครั้งในการประชุมก็มีผู้เข้าร่วมประชุมมาก ขอเสนอว่าให้ผู้บริหารได้พิจารณาว่า
จะขอขยายเพื่อซ่อมแซมต่อเติมอาคาร จะได้หรือไม่ ให้ผู้บริหารได้ไปพิจารณาเพราะว่า
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเวลามาร่วมประชุมกับคณะผู้บริห าร เกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆ
มาแล้วบางครั้งเข้าห้องประชุมไม่ได้ เพราะว่าคนมาประชุมจานวนมาก มีผู้สนใจให้ความ
ร่วมมือมาประชุมกับเทศบาลเป็นจานวนมาก
อีกเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ มีผู้ประสงค์ดีสอบถามมาว่าทาไม
เทศบาลตาบลแชะ ไม่หาพื้นที่สร้างสานักงานเทศบาล เพราะตอนนี้อาคารหลังนี้เทศบาล
เป็ นผู้ อาศัย ไม่ได้เป็นของเทศบาล เราเพียงขอใช้ ผมจึงได้ไปปรึกษากับหลายๆ ท่าน
ว่าเทศบาลพอจะมีพื้นที่สร้างสานักงานเองหรือไม่ แล้วมีผู้ประสงค์ดีเสนอกับผมมาว่าจะพา
ไปขอพื้นที่ของสาธารณสุขอาเภอ เพราะมีความสนิทสนมกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และทางสาธารณสุขจังหวัด ทางเทศบาลจะไปดาเนินการขอพื้นที่ตรงนั้นหรือไม่ เผื่อว่าโชคดี
ได้พื้นที่ตรงนั้นมาสร้างสานักงาน ผมเห็นว่าเป็นสง่าราศีกับเทศบาลตาบลแชะ อาคารหลังนี้
มีอายุ 50 กว่าปีแล้ว นานๆ ไป อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นอาคารเก่าที่ใช้มา
นานแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ผมจึงขอหารือกับทางสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารว่า
เทศบาลจะไปขอพื้นที่หรือไม่ เหมือนกับที่เทศบาลขอพื้นที่ของป่าไม้ เพื่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แต่การจะสร้างสานักงานเทศบาล ตอนนี้ยังหาพื้นที่ไม่ได้ ถ้าเทศบาลไปขอใช้พื้นที่
ตรงนั้น จะสับเปลี่ยนให้ทางสาธารณสุขมาใช้พื้นที่ตรงนี้แทน ซึ่ง น่าจะพอเพราะสาธารณสุข
อาเภอไม่ใช่หน่วยงานที่ใหญ่เหมือนกับเทศบาล สาหรับอาคารหลังนี้น่าจะพอใช้ เป็นการ
หารือกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร ว่าจะดาเนินการหรือไม่ ถ้าหากมีผู้
ประสงค์ดีพาไป เพราะไปแล้วไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไร ถ้าได้ถือว่าเป็นโชคดีของเทศบาล ผม
ขอหารือกับคณะผู้บริหารในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล
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กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมเห็นด้วยกับท่านรองประธานสภา
เทศบาล ถ้าจะมาต่อเติมอาคารสานักงานเทศบาล ซึ่งเดิมเป็นสานักงานอาเภอเก่า ถ้าต่อเติม
ผมไม่เห็น ด้วย แต่ถ้ามีความสามารถที่จะไปขอพื้นที่สาธารณสุข เพื่อสร้างเทศบาลใหม่
เรื่องนี้ผมเห็นด้วย ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คือมีที่จะเสนอผ่านท่าน
ประธานสภาเทศบาล ถึงคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตรงบริ เวณอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลของทางอาเภอ แต่ส่วนใหญ่ทางอาเภอจะมาขอกาลังพนักงาน
เทศบาลในการตัดหญ้า ทาความสะอาด ซึ่งตรงนี้เทศบาลได้ช่วยดาเนินการไปตามที่ได้ร้อง
ขอมา แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนหญ้ามันขึ้นรก อยากให้ทางเทศบาลเข้าไปดูแลโดยที่
ไม่ต้องมี การร้ อ งขอ เมื่อเห็ นว่าสกปรกหรื อมีขยะก็ ให้ เจ้า หน้าที่ไ ปเก็บ ถ้าหญ้ าขึ้นก็ใ ห้
เจ้าหน้าที่ไปตัด โดยที่ไม่ต้องรอให้ทางอาเภอมาขอ เห็นตามความเหมาะสม เพราะเป็น
จุดที่มีประชาชนไปกราบไหว้ แล้วเป็นหน้า เป็นตาของชาวอาเภอครบุรี ขอให้ผู้บริหารได้
พิจารณาเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. ชูชีพ ค่ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชูชีพ รักษ์กระโทก
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอแนะ ผมเห็นดีด้วยที่ทุกท่านได้เสนอมา ตอนนี้ประธาน
คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ที่เข้ามาให้ความร่วมมือในงานประเพณี
ลอยกระทง หรืองานต่างๆ ที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ผมขอให้ทุกท่านได้ปรบมือ
ให้กับท่านประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ คืออยากให้ความสาคัญกับท่านประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
ชุดใหม่ๆ ของเทศบาล อย่างที่ท่านขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท. คมสันต์ ไม้กระโทก ที่
เสนอแนะให้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ผมเห็นดีด้วย
ครับ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณท่านประธานคณะ
กรรมการชุมชน และท่ านคณะกรรมการชุมชนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง และขอขอบคุณขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท. คมสันต์ ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จะดาเนินการให้พนักงานเทศบาลเข้าไป

-

นางวารี ช่วงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
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ดูแล เคยได้ปรึกษาหารือ กับท่านนายอาเภอครบุรี เกี่ยวกับบ่อน้าพุตรงลานอนุสาวรีย์ท้าว
สุรนารี ท่านได้เสนอให้เทศบาลตาบลแชะปรับปรุง ตอนนี้กาลังหางบประมาณเอาดินไปถม
เพราะตรงบ่อน้าพุมันลึ ก กลัวว่าเด็กหรือผู้สูงอายุจะผลัดตกลงไป จะหางบประมาณต่างๆ
เข้าไปดูแลครับ
ต้องขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล ที่เสนอแนะมา เกี่ยวกับสานักงาน
เทศบาลตาบลแชะ ประเด็นแรกปรับปรุง เพิ่มด้านหลัง ก็จะนาเรื่องนี้ขอความเห็นชอบท่าน
นายอาเภออี กครั้งหนึ่ง และอี กประเด็น คือ ที่จ ะมี ผู้ ส นั บสนุน พาไปขอที่ ของสาธารณสุ ข
เพื่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบลแชะแห่งใหม่ ผมว่าเป็นโครงการที่ดี เรื่องนี้จะติดตามและ
จะแจ้งให้ทางสภาเทศบาลทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ ในระเบียบวาระอื่นๆ ถ้าไม่มี
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล ค่ะ
- ปิดประชุมเวลา 14.30 น. (ลงชื่อ)

โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
(นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น)
เลขานุการสภาเทศบาล

จด / บันทึก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ชูชัย แย้มกระโทก ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชูชัย แย้มกระโทก)
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

อัคเดช ศิริเมฆา
กรรมการ
(นายอัคเดช ศิริเมฆา)
ประยูร วากระโทก กรรมการ/เลขานุการ
(นายประยูร วากระโทก)

สภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
(ลงชื่อ) วารี ช่วงสูงเนิน
(นางวารี ช่วงสูงเนิน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมัยสามัญ สมัยที่ส่ี ประจาปี 2555
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
.....................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางวารี
ช่วงสูงเนิน
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
นายบรรจง ศิริพร
นางวนิดา
กุลไกรจักร
นายชูชัย
แย้มกระโทก
นายอัคเดช ศิริเมฆา
นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
นายชมภู
ปราศกระโทก
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นายประยูร วากระโทก
นายชูชีพ
รักษ์กระโทก
นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จติ ร
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
เลขานุการสภาเทศบาล

วารี
ช่วงสูงเนิน
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
บรรจง ศิริพร
วนิดา
กุลไกรจักร
ชูชัย
แย้มกระโทก
อัคเดช ศิริเมฆา
สาวณิชกุล อัครเมธีกุล
ชมภู
ปราศกระโทก
คมสันต์ ไม้กระโทก
ประยูร วากระโทก
ชูชีพ
รักษ์กระโทก
สุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
นายสมพร เยื่องธนากร
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าฟัง
นางสาวเกศรา เชื้อบัณฑิต
นางสาวสังคม หกกระโทก
นางลาเจียก เอี่ยมไมตรี
นางส้มจืด สุบงกช
นายสนอง เวฬุมาศ
นางดอกไม้ ตราพระสาโรง
นายอดิศักดิ์ ชนสูงเนิน
นางตุ๊ พรผักแว่น
นางวันดี เพชรกระโทก
นางเกษศิรินทร์ พงษ์พยัฒ
นายไผ่ สถิตธรรมรัตน์
นายยุทธชัย แสนสุข
พ.จ.อ. หญิง กษมาพร บุญมาศ
นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก

นายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธีรเดช
ลากิจ
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
สมพร เยื่องธนากร

นักบริหารงานทั่วไป 7
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
ประธานชุมชนสามัคคีมีสุข
ประธานชุมชนเพ็ชรพระพรหม

เกศรา เชื้อบัณฑิต
สังคม หกกระโทก
ลาเจียก เอี่ยมไมตรี
ส้มจืด สุบงกช
สนอง เวฬุมาศ
ดอกไม้ ตราพระสาโรง
อดิศักดิ์ ชนสูงเนิน
ตุ๊ พรผักแว่น
วันดี เพชรกระโทก
เกษศิรินทร์ พงษ์พยัฒ
ไผ่ สถิตธรรมรัตน์
ยุทธชัย แสนสุข
กษมาพร บุญมาศ
วิโรจน์ ยิ้มกระโทก

ผู้ทรงคุณวุฒิและทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี

กรรมการชุมชนชายทุ่ง
ประชาชน
ประธานชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรือง
ประธานชุมชนชายทุ่ง
ประธานชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้ากองช่าง
หัวหน้ากองสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ 4

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ได้เชิญสมาชิกสภาทุกท่าน
เข้าที่ประชุมและนั่งประจาที่ตามที่ได้จัดไว้ ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน และได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแชะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี พ.ศ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน
ประธานสภาเทศบาล กรรมการชุมชม หัวหน้ากอง และประชาชนผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน สาหรับการประชุม
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี พ.ศ. 2555 มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 5 ระเบียบวาระ
โดยคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ จานวน 2 ญัตติ เรื่องที่ 1. ขอความเห็นชอบ
สภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เรื่องที่ 2. การให้เอกชนประมูลกิจการโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ขอเชิญผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
กระผม นายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขอเสนอญัตติ ขอความ
นายกเทศมนตรีตาบลแชะ
เห็นชอบ สภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตามที่อาเภอครบุรี และเทศบาลตาบลแชะ ได้ขอออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
ในที่ ดิ น สาธารณะประโยชน์ แปลงสระน้ าหนองแฟบ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ หมู่ 3 ต าบลแชะ
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามบัญชีสารวจที่ สาธารณะประโยชน์ ปีงบประมาณ
2554 ประเภทผลเมืองใช้ร่วมกัน และสานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสี มา สาขาครบุรีได้
ขอให้ เทศบาลตาบลแชะร่ว มกับอาเภอครบุรี ทาการส ารวจข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดิ น
สาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ถึงประวัติความเป็นมาของที่ดินมีการหวงห้ามตามกฎหมายใด
ตั้งแต่เมื่อใดหรือเป็น ที่สาธารณะประโยชน์โดยสภาพการใช่ประโยชน์ร่วมกันของพลเมือง
เป็นมาตั้งแต่เมื่อใด ปัจจุบันผลเมืองยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่หรือไม่ และขอให้อาเภอครบุรี
ร่วมกับเทศบาลตาบลแชะประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบ นั้น (ตามสาเนาหนังสือ
ที่ นม 0019.07 / 7558 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554)
เทศบาลตาบลแชะ ได้ดาเนินการรายงานข้อ เท็จจริง ให้สานักงานข้อเท็จ ให้
สานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี ทราบตามรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติมแล้ว คือ
ที่ดินสระน้าหนองแฟบสาธารณะประโยชน์ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ โดยสภาพการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของพลเมือง เป็นมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่ ตามบันทึกข้อความ
ของที่ทาการปกครองอาเภอครบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532 ระบุว่าที่สาธารณะแห่งนี้
ราษฎรเรี ย กว่ า “ที่ ส าธารณะหนองแฟบ” ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นแชะ หมู่ ที่ 3 ต าบลแชะ
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยราษฎรได้ใช้น้าจากหนองนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ต่อมาทางราชการได้มีการปรับปรุงขุดลอกหนองน้านี้เพื่อให้ มีปริมาณกัก เก็บน้าเพียงพอ
ส าหรั บ การอุป โภค บริ โ ภคได้ตลอดปี ระยะหลั งราษฎรส่ ว นใหญ่ใ ช้น้าอุปโภค บริโ ภค
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบัน ซึ่งเดิมเป็นแปลงเดียวกันมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ต่อมาทาง
ราชการได้ตัดถนนผ่านพื้นที่ดังกล่าวทาให้พื้นที่ถูกแบ่งเป็น 2 แปลง
นอกจากนั้นที่ดินแปลงดังกล่าว ยังได้มีข้อพิพาทระหว่างผู้ครอบครองและอาเภอ
ครบุรีแสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยดาเนินการถึงศาลชั้นอุทธรณ์ และคดีถึงที่สุดไปแล้ว
การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะป้องกันที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาข้อพิพาท
โต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งไม่มีแนวเขตที่แน่นอนและยังไม่ได้มีการรังวัด
ทาแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐอีกจานวนมาก และเพื่อป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดินของราษฎรทับที่ดินสาธารณประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของรัฐ จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการ
ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ตาม ร.ว. 9 ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยอาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้ สภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นช่วยเหลือในการดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง พ.ศ. 2543 ข้อ 9
ซึ่งกาหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีปัญหาว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งใดสมควรจะคงสภาพเพื่อ
ทาการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน หรือสมควรถอนสภาพเพื่อนามา
จัดสรรให้ราษฎรทากิน หรือจัดประโยชน์อย่างอื่น หรือกรณีที่มีผู้บุกรุกสมควรจะดาเนินการ
ขับไล่หรือไม่ เมื่อนายอาเภอร้องขอ ให้สภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัดประชุม
พิจารณาให้ความเห็นฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่าน
สท. ชมภู ค่ะ
นายชมภู ปราศกระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายชมภู ปราศกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีข้อสงสัยว่าตอนนี้ตลาดน้อยปั จจุบันนี้
ได้ขึ้นเป็นโฉลดแล้วใช่หรือไม่ครับ คือจากเดิมที่เป็นแปลงเดียวกัน แต่ตอนนี้แยกเป็น 2
แปลง อยากทราบว่าได้แยกขึ้นเป็นโฉนดแล้วหรือยัง
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของเรียบวาระการประชุมในวาระนี้ ผมอยากจะขอเรียนชี้แจง
เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของท่านสมาชิกสภาเทศบาลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
คือความเป็นมาจากรายงานของทางอาเภอครบุรี ที่ได้รับเรื่องและดาเนินการต่อเนื่องมา ตาม
ประวัติที่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ทางอาเภอ
ครบุ รี ได้เ กิดกรณีพิ พาทเรื่องนี้ กับผู้ บุกรุ ก ความเป็น มามี นายจันทร์ ...........กระโทก
ซึ่ ง เป็ น บิ ด าของนายเจี ย ม .......กระโทก ผู้ ที่ เ ข้ า ไปท ากิ น เดิ ม ที เ ป็ น สระน้ าสาธารณ
จากรายงานนายจันทร์ ............. ซึ่งเป็นบิดาของนายเจียม ........... เข้าไปปลูกผักบริเวณ
รอบๆ สระ คือตอนนั้นพื้นที่ตรงนั้นยังเป็นรกร้างว่างเปล่า จึงเข้าไปปลูกผักทากินเรื่อยมา
ก็ถือว่าเป็นลักษณะตัวเองเป็นผู้ครอบครอง เมื่อครอบครองนานแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการ
ครองครองปรปักษ์เหมือนคนทั่วไป แต่ด้วยความที่ว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะ เป็นที่หลวง
การที่จะไปอ้างสิทธิในการครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ ที่แปลงนี้มีภาพถ่ายระวางทางอากาศ
ของทางราชการอยู่ ที่แปลงนี้มี เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมาทางราชการได้ตัดถนนผ่านที่
แปลงนี้ ดังนี้ที่แปลงนี้เป็นพื้นที่รวมกันร่วมกันกับพื้นที่ตลาดเทศบาลตาบลแชะปัจจุบันนี้
ตามรายงานเดิมเป็นสระ 2 ลูก ตรงนี้ที่เป็นตลาดเทศบาลตาบลแชะแต่ก่อนเคยเป็นสระน้า
หนังสือแจ้งว่าพื้นที่เป็นที่แปลงเดียวกัน มีสระอยู่ 2 ลูก พอตัดถนนผ่านสระน้าตรงตลาดน้อย
จึ ง ถูก ถมกลายเป็ นตลาดในปัจ จุ บัน นี้ แต่ ในกรณี ที่เ กิด ข้ อพิ พาทเกิ ดแปลงที่เ ป็ นสระน้ า
ที่ท่าน สท. ชมภู ขออนุญาตเอ่ยนามได้สอบถามมาว่าการออกเอกสารได้แบ่งแยกแปลงแล้ว
หรือยัง ยังครับ คือถ้าจะออกต้องรวมทั้งแปลง ยังไม่ได้แยกแปลง เพระยังไม่มีเอกสารอื่นๆ
มีแต่ภาพถ่ายทางอากาศ คือตอนนี้กาลังจะทาเรื่องออกเอกสารสิทธ์ ทางสานักงานที่ดินได้
แจ้ ง ให้ เทศบาลต าบลแชะด าเนินการนาเข้ าที่ป ระชุม สภาเทศบาลเพื่อ ขอความเห็ น ชอบ
เมื่อสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้แจ้งไปสานักงานที่ดิน สานักงานที่ดินจะได้ออก
เอกสาร นสร. หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เพื่อเป็นเอกสารสิทธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
บุกรุกหรือประชาชนเข้าไปครอบครอง เพื่อแก้ปัญหาในอนาคต จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิสภาเทศบาลยังมีข้อสงสัย
อีกหรือไม่ เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สาหรับเรื่องที่ดิน ผมว่าไม่ได้มีแค่แปลงเดียว มี อยู่หลายแปลง จริงๆ แล้ว ทางเทศบาล
ตาบลแชะ ควรจะสารวจแล้วออกเอกสารให้ถูกต้อง สาหรับที่ดินตรงหนองแฟบนี้ ผมเป็น

คนเกิดที่นี่พอจะรู้อยู่บ้างเกี่ยวกับประวัติของหนองแฟบ เมื่อก่อนตรงตลาดเทศบาลตาบล
แชะเป็นสระน้า ต่อมาได้ถมสระแล้วย้ายตลาดมาตั้งอยู่ตั้งแต่สมัยนายกาพล บัณฑิตสาธิสรรค์
เป็นนายกเทศมนตรี ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ดินตรงนี้เป็นสระน้าเก่า สมัยก่อนได้งบประมาณ
มาขุดลอกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าในการอุปโภคบริโภค สาหรับที่ฝั่งตรงข้ามก็ได้ทราบอยู่ว่า
มีผู้มาทากินอยู่ เมื่อก่อนทางเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ค่อยใส่ใจเรื่องที่สาธารณะ มีผู้มาอาศัยทากิน
ปลูกพืชผัก พื้นที่ตรงนี้ เมื่อก่อนถนนไม่ได้ตัดใหญ่ขนาดนี้ จะเป็นทางเกวียนเล็กๆ สาหรับ
ไปไร่ ไปนา เมื่อขยายผิวจราจรออกมาแล้วทาพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 แปลง ผู้ที่ทากินอยู่ก็ถือ
ว่าเป็นที่ของเจ้าของ ได้มีการฟ้องร้องไปถึงชั้นศาล และศาลได้ตัดสินให้ทางส่วนราชการเป็น
ผู้ชนะคดีความ และได้มอบหมายให้เทศบาลไปดูแลที่สาธารณแปลงนี้ สาหรับที่แปลงนี้จะ
มาขอความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อทาการรังวัดออก นสร. ให้เป็นหลักฐานของที่
สาธารณะของทางราชการ แล้วสาหรับแปลงอื่น ผมว่าเทศบาลควรออกสารวจไปพร้อม ยังมี
อีกหลายที่ ตรงสะพานด้านหลังวัดแชะ ตรงนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามีเนื้อที่เท่าไร ควรจะออกสารวจ
ไปพร้อมกัน เพราะว่าเทศบาลไม่มีพื้นที่สาธารณะที่ไว้สาหรับเป็นประโยชน์สาหรับชุมชน
แล้วพื้นที่ก็มีน้อย เพราะว่าเทศบาลมีพื้นที่แค่ 2.5 ตารางกิโลเมตร ที่สาธารณก็มีน้อย จะ
ใช้ที่ต่างๆ ก็มีปัญหา เวลาจะไปก่อสร้างหรือทาที่สาธารณให้ชุมชนฝึกอาชีพหรือพัฒนาต่างๆ
ในชุมชน ที่บางแปลงก็เป็นที่ราชพัส ดุ เมื่อเป็นที่ราชพัส ดุถ้าเทศบาลไปขอใช้บางครั้งก็
ล าบาก ตรงนี้ ผ มอยากให้ ท างเทศบาลออกส ารวจว่ า ที่ ส าธารณะมี กี่ แ ปลง เพื่ อจะได้
ดาเนินการออก นสร. เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ขอบคุณครับ
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สาหรับที่แปลงสระน้าหนองแฟบท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงเกิดทันเห็นสระ
หนองแฟบ มีส มาชิกสภาเทศบาลมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
สาหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตาบลแชะให้มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ถ้า
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้น ค่ะ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม.........ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ......เสียง
มติเป็นเอกฉันท์

