
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
เรื่อง  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

........................................................... 

 ด้วย  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จ านวน  3  เรื่อง  ดังนี้ 

1. (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  พ.ศ.  ....  

2. (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  ควบคุมตลาด  พ.ศ.  .... 
3. (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข

และแมว  พ.ศ.  .... 

 บัดนี้   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการส ารวจ                 
ความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
(เว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  www.banphokorat.go.th)  ระหว่างวันที่  25  สิงหาคม  2563  -               
วันที่  10  กันยายน  2563  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการประชุมปรึกษาหารือโดยการ
ประชาพิจารณ์  ระหว่างวันที่  10  สิงหาคม  2563 - วันที่  24  สิงหาคม  2563  ปรากฏผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ดังนี้ 

1. จ านวนผู้ร่วมแสดงความผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์  จ านวน  450  ราย  แยกเป็น 

1) แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ   (เว็บไซต์ เทศบาลต าบล        
บ้านโพธิ์  www.banphokorat.go.th)  จ านวน  0  ราp  

2) แส ด งค ว าม คิ ด เห็ น ก ารป ระชุ ม ป รึ ก ษ าห ารื อ โด ย ก ารป ระช า พิ จ า รณ์                  
จ านวน  450  ราย 

2. ช่องทางที่ผู้แสดงความคิดเห็นได้รับทราบข้อมูลในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  แยกเป็น 

1) บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   จ านวน    38  ราย 
2) ที่ท าการก านันต าบลบ้านโพธิ์/ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  265  ราย 
3) เว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ (www.banphokorat.go.th) จ านวน    29  ราย 
4) หนังสือประชาสัมพันธ์     จ านวน    58  ราย 
5) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย    จ านวน  185  ราย 
6) อ่ืน ๆ       จ านวน      8  ราย 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  ควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ....   

1) เห็นด้วย   จ านวน  441  ราย 
2) ไม่เห็นด้วย    จ านวน      9  ราย 

/4.  ความคิดเห็น... 
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  ควบคุม
ตลาด  พ.ศ.  ....   

1) เห็นด้วย   จ านวน  444  ราย 
2) ไม่เห็นด้วย    จ านวน      6  ราย 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เรื่อง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว  พ.ศ.  ....   

1) เห็นด้วย   จ านวน  416  ราย 
2) ไม่เห็นด้วย    จ านวน    34  ราย 

6. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์  เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ....   

1) เห็นด้วย 
2) ช่วยชาวบ้านด้วยความจริงจังด้วย 
3) ยังไม่มีข้อมูลแนวทางท่ีจะรับ  KPI  (ดรรชนีชี้วัด) 
4) เหมาะสมแล้ว 
5) สมควรอย่างยิ่ง  เพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ 
6) ดีค่ะ  เพื่อสุขภาพ 
7) ที่รองรับภาชนะ  ที่รองรับขยะตรงซอย  12  มีขนาดเล็กเกินไป  และบริเวณที่วาง

ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแล  เวลามีสมาชิกมาทิ้งเรี่ยราดกระจัดกระจายบางคนทิ้งก็ไม่มีความรับผิดชอบ  จึงอยากให้
มีคณะกรรมการชุมชนมาช่วยดูแล 

8) ควรที่จะแจ้งกับผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ ตามที่ร้องเรียนมาแบบเจาะจงไม่เหมารวม 
9) เรื่องขยะหมู่บ้านให้ตั้งจุดหน้าบ้านเหมือนเดิม  (หรือ  4  หลัง  สัก  1  ถัง) 
10) ห้ามเผาขยะมูลฝอยที่เป็นพิษต่อสุขภาพ  กิจการก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน

ชาวบ้าน 
11) ไม่มีความเห็น 
12) การเผาขยะมูลฝอยโดยเฉพาะถุงพลาสติกเป็นควันอันตรายและเป็นพิษด้วย  

ควรจะห้ามโดยเด็ดขาด 
 

7. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์  เรื่อง  ควบคุมตลาด  พ.ศ.  .... 

1) เห็นด้วย 
2) ก็ตลาดไม่มี  ไม่รู้จะเสนออะไร 
3) เหมาะสมแล้ว 
4) อย่างไรก็ได้  เพราะ  ม.  7  ไม่มีตลาด 
5) ไม่เห็นด้วยเพราะคนต้องท ามาหากิน 
6) เห็นด้วยเพราะตลาดจะมีกลิ่นรบกวนหลายอย่าง  ต้องควบคุมอย่างจริงจัง 

 
 

/7)  เรื่องตลาด... 
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7) เรื่องตลาดน่าจะมีสถานที่ให้พ่อค้าแม่ค้าจัดการขายในจุดที่ก าหนดให้เพื่อจะได้มี

ระเบียบอยู่เป็นกลุ่ม  ไม่มาตั้งขายริมทางเหมือนสี่แยกมะค่า  การจราจรที่ติดขัดอาจเกิดอันตรายกับรถท่ีผ่าน
ไปมา 

8) ควบคุมความสะอาดตลาด 
9) ให้จัดระเบียบในการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือมิให้กีดขวางการจราจร 
10) ไม่มีความคิดเห็น 
11) ถ้าจะอนุญาตควรจะดูแลระบบสาธารณูปโภคให้เรียบร้อย  (ร่องระบายน้ า) 

 

8. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  (ร่าง)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว  พ.ศ.  ....   

1) เห็นด้วย 
2) ที่บ้านมีสุนัขและแมวหลายตัว  และสุนัขชอบนอนบนถนน  ช่วยบอกเจ้าของเตือน

ด้วย 
3) ในการเลี้ยงสุนัข  ควรจ ากัดจ านวนในการเลี้ยงและควรควบคุมบริเวณในการเลี้ยง  

ไม่ควรปล่อยเพ่นพล่านในบ้านคนอ่ืน 
4) ช่วยพิจารณางบมาสนับสนุนการท าหมันหมาแมวด้วย 
5) ขอให้เทศบาลพิจารณางบการท าหมันสุนัขและแมวด้วย 
6) เลี้ยงสุนัขแล้วไม่มีความรับผิดชอบ 
7) ก่อนที่จะออกเทศบัญญัติ  ช่วยพิจารณางบการท าหมันสุนัขและแมวด้วยจะดีที่สุด  

เรื่องขยะเมื่อรวมมาก ๆ ส่งกลิ่นเหม็นและมีรถจากที่อ่ืนก็แวะมาท้ิงขยะ  และไม่อยากให้จุดทิ้งขยะอยู่บริเวณ
ถนนสายหลักมันดูไม่งาม  ดูสกปรกมาก  เช่น  ทางโค้ง  ศาลาบ้านแสนเมือง  (กลุ่มนอกมีขยะปริมาณมากจาก
รถที่ท้ิง) 

8) ควรดูแลให้ค าแนะน าแนวทางอย่างต่อเนื่องจนกว่าประชาชนจะเข้าใจและสามารถ
ควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

9) ที่บ้านมีสุนัขหลายตัว  ก็แล้วแต่จะเห็นสมควร 
10) ให้ปฏิบัติให้ได้จะมีมากครับ 
11) เห็นด้วย  เพราะมันชอบออกมานอนกลางถนนอันตราย 
12) บ้านผมไม่ได้เลี้ยงสุนัข  แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนมานอนบ้านผม  เวลามอเตอร์ไซต์วิ่ง

ผ่านก็ไล่กัดเขา  แล้วเขาคงคิดว่าเป็นสุนัขที่ผมเลี้ยงไว้ 
13) ตามบ้านต่างก็มีสุนัขมากกว่า  4 – 5  ตัว  มันบังคับกันไม่ได้ว่าจะให้แค่  4  ตัว

ต่อบ้าน 
14) ควรจ ากัดจ านวนสุนัขและแมว  และควบคุมให้กักสุนัขในช่วงกลางคืนไม่ให้

ออกเพ่นพล่านทั่วไปในเวลากลางคืน 
15) สุนัขจรจัดเยอะ  สร้างความเดือดร้อนร าคาญชาวบ้าน  ขี้  เยี่ยว  คุ้ยขยะ                 

กัดเด็ก 
16) อยากให้ออกกฎระเบียบกับผู้เลี้ยงสุนัขและแมวให้ควบคุมดูแลอยู่ภายในบ้าน  

อย่าปล่อยให้เพ่ือนบ้านเบื่อหน่าย  สร้างความร าคาญเกี่ยวกับหมา – แมว 
 

/17)  ไม่มี... 
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17) ไม่มีความคิดเห็น 
18) ควรจะมีงบประมาณในการท าหมันหรือก าจัดให้เด็ดขาด 
19) ลงทะเบียนทุกตัวดีมาก 
20) ให้ความควบคุมในการเลี้ยงสุนัขต่อครัวเรือน  และต้องรับผิดชอบในการเลี้ยง  

ไมไ่ปรบกวนผู้อ่ืนไม่ให้เป็นความเดือดร้อนผู้อ่ืน 
21) อยากให้เทศบาลแก้ปัญหาเรื่องการท าหมันสุนัข  เพราะไปท าเองค่าใช้จ่ายตัว

หนึ่งพันกว่าบาท  อยากให้ติดต่อการท าหมันสุนัขบ้าง 
22) ข้อเสนอว่าควรควบคุมในที่เจ้าของ 
23) ให้มีการคุมก าเนิดแมว  สุนัข 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่     15      กันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ 

(นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ)์ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 


