
โครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘) 

“เรื่อง โครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง” 
************************ 

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง                

(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘)   

เรื่อง โครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระหวางวันท่ี 2 - 18 กันยายน พ.ศ.๒๕65 

วิธีการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม ประกอบดวย 
๑.  การแสดงความคิดเห็นวาดวยวาจาตอท่ีประชาทองถ่ินระดับตำบล (การประชาพิจารณ) ใน 

วันอังคารท่ี 20 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
๒.  การแสดงความคิดเห็นเปนเอกสารและแสดงดวยตนเองท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
๓.  การแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท หรือทางสื่อสังคมออนไลน  

website http://www.muangklang.com Facebook : เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 ๔.  ประชาสัมพันธโครงการโดยการปดประกาศ 

 

๑. เหตุผลและความจำเปน 
  เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีพ้ืนท่ี 14.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยชุมชน ๑๖ ชุมชน จำนวน

ครัวเรือนท้ังหมด 3,754 ครัวเรือน จำนวนประชากรท้ังสิ้น ประมาณ ๑7,522 คน และมีประชากรแฝงเปนจำนวน

มาก และเทศบาลฯ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546     

แกไขถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ (2) ใหมีโรงฆาสัตว และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก                  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจ 

และ หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ (22) การจัดให

มีและควบคุมการฆาสัตว ซ่ึงการมีโรงฆาสัตวเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ สะอาด 

ปราศจากสิ่งปนเปอนท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เนื้อสัตวท่ีสะอาดมีคุณภาพจะตองผานกระบวนการฆาท่ีถูกตอง

ตามหลักวิชาการ ฉะนั้นโรงฆาสัตวจึงมีความสำคัญในระบบการผลิตท่ีตองคำนึงถึงความสะอาดในการจัดการ 

ทุกข้ันตอนและตองใหไดรับมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารการมีโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน จะชวยสรางงาน 

สรางรายได สรางคุณภาพชีวิต และกระตุนเศรษฐกิจใหดียิ่งข้ึน 

  ปจจุบันโรงฆาสัตวของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว เลขท่ี                        
P 0217 002/2548  ตั้งอยูตามหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส. 3 ก) ทะเบียนเลขท่ี 2937 เลม 30ก               
หนา 37 เลขท่ีดิน 589 หมายเลข 5334 Ⅳ แผนท่ี 177 ตำแหนงท่ีดิน ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง กอสรางมานานกวา 40 ป มีการขออนุญาตฆาสุกรเฉลี่ยประมาณ 50 – 80 ตัวตอวัน ซ่ึงระบบการฆาสัตวยัง
เปนรูปแบบเดิมประกอบกับเครื่องมืออุปกรณและสภาพอาคารมีลักษณะเกาและทรุดโทรมเปนอันมาก เชน พ้ืนปูน
แตกและกรอนเปนหลุมรอง ยากแกการบำรุงรักษาและการรักษาความสะอาด  อีกท้ังเจาหนาท่ีจากสำนักงานปศุสัตว
จังหวัดระยองและสำนักงานปศุสัตวอำเภอแกลงไดเขามาตรวจสอบ โรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบ พบวา โรงฆาสัตวของเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีขอบกพรองท่ีตองทำการแกไขปรับปรุง ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว เพ่ือการจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 และตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ
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วิธีการและเง่ือนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว พ.ศ.2555 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการเปนไป
ตามมาตรฐาน  ถูกสุขลักษณะของการบริการฆาสัตว และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว                   
เพ่ือการจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 และตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตวและการฆาสัตว พ.ศ.2555 จึงมีความจำเปนเรงดวนท่ีจะตองแกไขปญหาดังกลาว กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงไดจัดทำโครงการกอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมือแกลงข้ึน 

 
๒.  วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๒.๑  เพ่ือการประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการ และชี้แจงความเปนมา ข้ันตอน แนวทางการ
ดำเนินงาน การนำเสนอขอบเขตการดำเนินโครงการ เพ่ือใหประชาชน มีความรูความเขาใจ ท่ีถูกตอง เก่ียวกับ
โครงการ 

  ๒.๒  เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความเขาใจอันดีของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียตอภารกิจ 
บทบาท และหนาท่ีในดานการสงเสริมการมีสวนรวมตอชุมชน และการแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนการรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากประชาชน 
 ๒.๓  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและประโยชนสูงสุดในการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบล-                             
เมืองแกลง 
 ๒.๔  เพ่ือประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนตางๆ                                                                                                                                                                                                            
ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินโครงการ 
 

๓.  สาระสำคัญของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑3) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๕1 

ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (๒) ใหมีโรงฆาสัตว และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 

16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ (๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว  แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 

(พ.ศ.2561 – 2565) ทบทวนป พ.ศ.2565 มีวิสัยทัศน คือ “เมืองนวัตกรรมกาวหนา พัฒนาอยางสมดุล                 

บนพ้ืนฐานความพอเพียง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีสวนรวมของ

ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาระบบโครงสรางและ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือการบริการประชาชนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความ

เขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล โดยมี 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาและความตองการอยางมี

ประสิทธิภาพ และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดระยอง (พ.ศ.2566 – 2570)  

ในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง กำหนดยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงจะดำเนินการโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดำเนินการรื้อถอนโรงฆาสัตวเดิม และจะดำเนินการกอสรางโรงฆาสัตวใหมโดยตั้งบนพ้ืนท่ีเดิม โดยเบิกจายจาก 

เงินสะสม จำนวน 28,438,600 บาท (ยี่สิบแปดลานสี่แสนสามหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน)  
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ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดังท่ีกลาวมาขางตน

เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอจัดทำประชาคมทองถ่ินระดับตำบลเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โครงการ

กอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง ข้ึน 

 

๔. ผูดำเนินโครงการ 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ รวมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

๕.  เปาหมายและสถานท่ีดำเนินโครงการ 

๕.๑  เปาหมาย 
๑.  ประชาชนท่ัวไป 
๒.  คณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินการจัดทำประชาคมทองถ่ินระดับตำบล  เพ่ือรับฟง 

ความคิดเห็นของประชาชน โครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
๕.๒  สถานท่ีดำเนินโครงการ 

ประชาคมทองถ่ินระดับตำบล ในวันอังคารท่ี  20กันยายน  2565 เวลา 17.00  น.  
ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือรับฟงความคิดเห็นโครงการกอสราง 
โรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
         สถานท่ีดำเนินโครงการกอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะดำเนินการกอสราง     

โรงฆาสัตว โดยต้ังบนพ้ืนท่ีเดิมของโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ 

การฆาสัตว เลขท่ี P 02 17 002/2548 ซ่ึงตั้งอยูบริเวณถนนสุนทรภู ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

(น.ส.3 ก. เลขท่ี 2937 และ น.ส.3 ข.เลขท่ี 306/290) ปจจุบันโรงฆาสัตวมีสภาพชำรุด และเพ่ือใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวง 

การประกอบกิจการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
๖.  ข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

๖.๑  ข้ันตอนการดำเนินการ 
๑.  เสนอกระบวนการ วิธีการ สถานท่ีและเวลาในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน         

และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคำนึงถึงความสะดวกของทุกฝาย 
๒.  จัดทำประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดการประชาคมทองถ่ินระดับตำบล 

เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง และประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีทราบเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงและสถานท่ีท่ีจะดำเนินการโครงการ  
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใน ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย ส า ร ส น เท ศ ท่ี ส ำ นั ก ง า น ป ลั ด ส ำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ก ำ ห น ด
www.publicconsultation.opm.go.th 

๓.  จัดการประชาพิจารณ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนัก-
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการดังกลาว โดยเชิญกลุมเปาหมาย คือ 
ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีโครงการเขารวมประชุมและเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ  
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๔.  สรุปผลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท้ังดานสนับสนุน คัดคาน รวมท้ัง
ดานความเหมาะสม ผลกระทบ ทางเลือกอ่ืน และขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากผูเขารวมการประชาพิจารณ 

๕.  ติดประกาศสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหประชาชนทราบ ภายใน 
สิบหาวัน นับตั้งแตวันท่ีเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

6.  ชองทางในการรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม อยางนอย 2 ชองทาง 
๖.๒  ระยะเวลาดำเนินการ 

ระหวางวันท่ี 2 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕65 ถึงวันท่ี 18 เดอืน กันยายน พ.ศ.๒๕65 

๗.  ประมาณการคาใชจายและท่ีมาของงบประมาณ 

งบประมาณ 28,438,600 บาท (ยี่สิบแปดลานสี่แสนสามหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน) โดยการ

ใชจายเงินสะสม  
 

๘.  ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 

8.1  ผลผลิต 

อาคาร คสล.ชั้นเดียว ภายในพ้ืนท่ีกอสรางขนาดกวาง 30 เมตร ยาว 103 เมตร ประกอบดวย 

1. ประเภทงานอาคาร 

-  งานอาคารโรงฆาสุกร, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบถังน้ำดี, อาคารโรงตัดแตง, อาคารโรงเรือน 

ทำน้ำรอน, งานรั้วบล็อคคอนกรีต, งานประตูทางเขาออกโซนสกปรกและโซนสะอาด งานปาย, งานถนน ลาน และ 

บอฆาเชื้อ 

  2. ประเภทงานเครื่องจักร 
   - จัดหาและติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงฆาสัตว , ครุภัณฑระบบบำบัดน้ำเสีย, ครุภัณฑงานระบบน้ำดี 

 

8.2  ผลลัพธ 

1. การดำเนินงานโครงการกอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความถูกตอง 

ตามเกณฑการคัดเลือกพ้ืนท่ีของสถานท่ี 

๒. รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความชัดเจน 

ถูกตองตามหลักวิชาการ และสภาพความเปนจริงมากท่ีสุด 

๓. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดรับการยอมรับ เชื่อม่ัน ไววางใจจากชุมชนในกระบวนการ

สรางการมีสวนรวมของภาครัฐ 

๔. นำผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการดำเนินโครงการ

กอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………………….ผูเขียนโครงการ 
(นางสาววัลยา   ปตยุรักษ) 

หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………………….ผูเสนอโครงการ 
(นางดวงใจ   ทดแทน) 

ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 



- 5 - 

 

 

  (ลงชื่อ).....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นางกานดา   นามสงา)  

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

 

 (ลงชื่อ).....................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นางสาวอิสรีย  ปานงาม)  

       รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 

 

 (ลงชื่อ) ......................................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายสนัติชัย  ตังสวานิช) 

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 
 
 
 



 

                       
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานท่ี การประชาคมทองถิ่นระดับตำบลเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
โครงการกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

……………………………………………………. 
  

    ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะดำเนินการจัดทำประชาคมทองถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน โครงการกอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือใหการดำเนินการเปนไป
ตามมาตรฐาน  ถูกสุขลักษณะของการบริการฆาสัตว และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว 
เพื ่อการจำหนายเนื ้อส ัตว พ.ศ. 2559 และตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑวิธ ีการและเง ื ่อนไข 
ในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว พ.ศ.2555 ซ่ึงในการดำเนินการจัดทำประชาคมทองถ่ินระดับ
ตำบล เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโครงการกอสรางโรงฆาสัตวของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ และเพื ่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ในขั ้นตอนการ
ดำเนินการโครงการฯ นำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีของประชาชนตอไป 

   เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงไดประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับฟงความคิดเห็น
โครงการกอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมืองแกลง ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ และขอเชิญทุกทานเขา
ร วมประชาคมท องถ ิ ่นระด ับตำบล   ในว ันอ ั งคารท ี ่  20 ก ันยายน 2565 เวลา 17.00 น.  
ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   29  สงิหาคม  พ.ศ.2565 
       

             (นายสันติชัย  ตังสวานชิ) 
                  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชาคมทองถิ่นระดับตำบล 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
โครงการกอสรางโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลเมอืงแกลง 

(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘) 
วันอังคารท่ี 20 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.  

ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
-------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ 

มาตรา ๕1 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล (2) ใหมีน้ำโรงฆาสัตว 
 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง-
สวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหนาที ่ใน 
การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารตำบลมีอำนาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ (22) การจัดใหมีและ
ควบคุมการฆาสัตว 
 

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
ขอ 4 โครงการของรัฐ หมายความวา การดำเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอัน

เปนการพัฒนาเศรษฐกิจหริอสังคม ไมวาจะเปนการดำเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการใหสัมปทาน
หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นทำ ทั้งนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย  
วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเก่ียวกับชุมชนทองถ่ิน  

ขอ 5 กอนเริ ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบ
โครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูล ตามขอ 7 ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ 9 ดวยก็ได 

ขอ 7 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชน
อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(1) เหตุผลความจำเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
(2) สาระสำคัญของโครงการ 
(3) ผูดำเนินโครงการ 
(4) สถานท่ีท่ีจะดำเนินการ 
(5) ข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
(6) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
(7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพ  

อยูในสถานที่ที่จะดำเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการปองกัน แกไข หรือ
เยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกลาว 

(8) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีที ่หนวยงานของรัฐจะเปนผู ดำเนิน
โครงการของรัฐเอง ใหระบุท่ีมาของเงินท่ีจะนำมาใชจายในการดำเนินโครงการนั้นดวย 

/ ขอ 9... 
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ขอ 9 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้ 
(1) การสำรวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทำโดยวิธีดังตอไปนี้ 

(ก) การสัมภาษณรายบุคคล 
(ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือ

โทรสาร ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

ตอหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
(ง) การสนทนากลุมยอย 

(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจทำไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 
(ก) การประชาพิจารณ 
(ข) การอภิปรายสาธารณะ 
(ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย 

(3) วิธีอ่ืนท่ีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด 
ขอ 11 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศให

ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆที่เพียงพอแกการท่ี
ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐและสถานทีที ่จะดำเนินโครงการของรัฐนั ้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ ่มดำเนินการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรจีัด
ใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ 12 เมื่อดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทำสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทรายภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ี
เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 

4. ประกาศเทศบาลตำบลเม ืองแกลง  เร ื ่ อง กำหนดว ัน เวลา และสถานท่ี   
การประชาคมทองถิ่นระดับตำบลเพื่อรับฟงความคิดเห็นโครงการกอสรางโรงฆาสัตวของเทศบาลตำบลเมือแกลง  
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน ๒๕65 เวลา 17.00 น. ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล-
เมืองแกลง ประกาศ ณ วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การประชาคมทองถ่ินระดับตำบลเพ่ือรับฟงความคิดเห็นโครงการกอสรางโรงฆาสัตว 
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง อ่ืนๆ 

************************************ 

























































































































































แผนผังโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต าบลเมืองแกลง (เดิม)  

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โรงสูบน  าประปา  

ถ.ส
ุนท

รภ
ู ่

ทา
งไป

วง
เวีย

นใ
น 

ทา
งไป

แห
ลม

แม
่พิม

พ ์

ห้องน  า 
บ้านน็อคดาว 



แผนผังโรงฆา่สัตว์ เทศบาลต าบลเมืองแกลง (ใหม่)  

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โรงสูบน  าประปา  

ถ.ส
ุนท

รภ
ู ่

ทา
งไป

วง
เวีย

นใ
น 

ทา
งไป

แห
ลม

แม
่พิม

พ ์

โรงฆ่าสัตว ์เทศบาลต าบลเมืองแกลง  
บ้านน็อคดาว 

ห้องน  า 



สถานท่ีกอสรางโรงฆาสัตว เทศบาลตำบลเมอืงแกลง  พิกัด 12.770170 , 101.650680 
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