
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป� พ.ศ.2561 

วันจันทร& ท่ี 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง 

******************* 
 
ผู�มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายคนิน ชาญสวัสด์ิ  ตําแหน�ง  รองประธานสภาเทศบาล  
 3.นายพงศ'ชัย อําลอย  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  4.นายอนันต' ปานทอง  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5.นายอรรถพล งามพร.อม  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 6.นายอธิปติ นาคราช           ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  
 7.นายภราดร บัวพรหม  ตําแหน�ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู�ไม2มาประชุม 
 1.นายสมควร นุ�มนวล  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 (ลากิจ) 
 2.นายอนันต' มณีลาภ  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 (ลากิจ) 
 3.นายบุญฤทธิ์ ทิพย'ญาณ  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 (ลากิจ) 
 
 
ผู�เข�าร2วมประชุม 
 1.นายชินวรณ' วิเชียร  ตําแหน�ง  นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง 
 2.นายสุรพล ชัยชาญ  ตําแหน�ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง 
 3.นายวินัย มีแก.ว  ตําแหน�ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง 
 4.นายสมชาย ยะโส  ตําแหน�ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง 
 5.นายเนติลักษณ' สุวรรณมณี ตําแหน�ง  นิติกร 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เม่ือถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตําแหน�ง เลขานุการสภาเทศบาล ได.เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หลักช.าง เข.าห.องประชุม และเม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช.างครบองค'ประชุมแล.ว นายภราดร บัวพรหม 
ได.เรียนเชิญนายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง ได.เป=ดการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต�อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ.งท่ีประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล.ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สําหรับวันนี้เป@นการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4   
ประธานสภาฯ   ประจําปA พ.ศ.2561       

 
ท่ีประชุม    - รับทราบ -   
 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให.สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู.บริหารทุกท�าน ได.ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีแล.ว เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลัก

ช.าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปA พ.ศ. 2561 เม่ือวันอังคาร ท่ี 
18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ว�ามีข.อความตอนใดควรแก.ไข หรือเพ่ิมเติม
หรือไม� ขอเชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดขอแก.ไขข.อความ หรือเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ รายละเอียดการประชุมครั้งท่ีแล.ว เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาลตําบล

หลักช.าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปA 2561 เม่ือวันอังคาร ท่ี 
18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 บ.างหรือไม�ครับ  

   หากไม�มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด.วยครับ 
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ท่ีประชุม  มีมติ   รับรอง           จํานวน           5        เสียง 
     ไม�รับรอง        จํานวน            -        เสียง 
     งดออกเสียง     จํานวน           2        เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา / 2 นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน        5       เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล.ว 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 พิจารณา ร2างเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล2อย 
ประธานสภาฯ   สัตว& พ.ศ. 2561 พิจารณา 3 วาระรวดเดียว 
      นายชินวรณ' วิเชียร ตําแหน�ง นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง  
     ได.เสนอญัตติ ร�างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 
     2561 แต�ก�อนท่ีสมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให.เลขานุการสภาฯชี้แจง
     กฎระเบียบและข.อกฎหมายวิธีการจัดทํางบประมาณ และข้ันตอนการ 
     พิจารณาให.ท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบ ขอเชิญครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู.บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาร�างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ.

2561 ของเทศบาลตําบลหลักช.าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข.อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข.อง ดังนี้ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน  
               พ.ศ. 2547 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
 
   ข�อ 45 "ญัตติร�างข.อบัญญัติท่ีประชุมสภาท.องถ่ินต.องพิจารณา

เป@นสามวะระแต�ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินจะอนุมัติให.พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได." 

   วรรค 2 "ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู.บริหารท.องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท.องถ่ิน จํานวนไม�น.อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนผู.ท่ีอยู�ในท่ี
ประชุมจะเป@นผู.เสนอก็ได. เม่ือท่ีประชุมสภาท.องถ่ินอนุมัติให.พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล.ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให.ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินเป@น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให.ประธานท่ีประชุม เป@นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
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   ข�อ 47 " ในการพิจารณาญัตติร�างข.อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให.ท่ี

ประชุมสภาท.องถ่ิน ปรึกษาในหลักการแห�งร�างข.อบัญญัติและลงมติว�าจะรับ
หลักการแห�งร�างข.อบัญญัตินั้นหรือไม� หากมีสมาชิกสภาท.องถ่ินประสงค'จะ
อภิปราย ห.ามไม�ให.ลงมติก�อนท่ีสมาชิกสภาท.องถ่ินได.อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล.ว"  

   วรรค 2 "เพ่ือประโยชน'แก�การพิจารณาร�าง ข.อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
สภาท.องถ่ินจะให.คณะกรรมการสภาท.องถ่ินพิจารณาก�อนรับหลักการก็ได." 

 
   ข�อ 62 "เม่ือได.อภิปรายไปพอสมควรแล.ว ถ.าสมาชิกสภาท.องถ่ิน

เสนอญัตติขอให.ป=ดอภิปรายเพ่ือลงมติว�าจะรับหลักการแห�งร�างข.อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม� หรือส�งให.คณะกรรมการสภาท.องถ่ินพิจารณาก�อนรับ
หลักการ ต.องมีสมาชิกสภาท.องถ่ินรับรองไม�น.อยกว�าหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาท.องถ่ินท่ีอยู�ในท่ีประชุม" 

  
   ข�อ 51 ในการพิจารณาร�างข.อบัญญัติวาระท่ีสอง ให.ปรึกษาเรียง

ตามลําดับข.อ เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีกรรมการแปรญัตติแก.ไขเท�านั้น 
เว.นแต�ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินจะได.ลงมติเป@นอย�างอ่ืน 

   วรรค 2 ถ.าท่ีประชุมสภาท.องถ่ินลงมติเห็นด.วยกับคําแปรญัตติ 
หรือเห็นด.วยกับการแก.ไขในข.อใดแล.ว ไม�ให.เสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

   วรรค 3 ถ.าข.อความในข.อใดท่ีได.มีมติไปแล.ว ขัดแย.งกันหรือ
บกพร�องในสาระสําคัญ ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินจะลงมติให.ส�งปKญหานั้นไปให.
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม�เฉพาะท่ีขัดแย.งหรือบกพร�องก็ได. โดย
ไม�ให.มีการแปรญัตติในเรื่องใหม�ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส�งปKญหาไปให.
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม�ดังกล�าวแล.ว การพิจารณาเฉพาะข.อ 

  นั้นๆเป@นอันระงับไว.ก�อน แต�ถ.าไม�เป@นการขัดข.องท่ีจะพิจารณาข.ออ่ืนๆ
ต�อไป สภาท.องถ่ินอาจลงมติให.พิจารณาจนจบร�างข.อบัญญัติก็ได. 

   วรรค 4 ถ.าข.อขัดแย.งหรือบกพร�องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการ
พิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินจะลงมติให.ดําเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได. 

   วรรค 5 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได.ยื่นรายงานการพิจารณาข.อ
ท่ีได.ระงับนั้นตามวรรคสามแล.ว ให.ประธานสภาท.องถ่ินส�งรายงานนั้นให.แก�
สมาชิกสภาท.องถ่ินไม�น.อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันนัดประชุม เว.นแต�กรณี
ต.องพิจารณาเป@นการด�วน 

   วรรค 6 ในการประชุมต�อวาระท่ีสอง ให.ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินลง
มติเฉพาะข.อท่ีระงับไว.เท�านั้น 
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   ข�อ 52 การพิจารณาร�างข.อบัญญัติวาระท่ีสาม ไม�มีการอภิปราย 

เว.นแต�ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินจะได.ลงมติให.มีการอภิปราย ถ.ามีเหตุอันสมควร 
   วรรค 2 ในการพิจารณาวาระนี้ ให.ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินลงมติว�า

จะให.ตราเป@นข.อบัญญัติหรือไม� 
 
ท่ีประชุม    -รับทราบ- 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ก�อนท่ีฝMายบริหารจะเสนอร�างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยง 
ประธานสภาฯ   หรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561  ซ่ึงเป@นร�างท่ีไม�เก่ียวกับการเงินและอยู�ใน 
    อํานาจพิจารณาสามวาระรวดเดียวของสภาฯได. ผมขอมติท่ีประชุมด.วยครับ
    ว�าจะให.พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม� ขอมติครับ  

 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน         6         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -         เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน         1         เสียง 

(งดออกเสียง นายเกรยีงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน       6       เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให.พิจารณาสามวาระรวดเดียวแห�งร�างเทศบัญญัติตําบลหลักช.าง 
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561 
     ขอเชิญฝMายบริหารชี้แจงเสนอร�างเทศบัญญัติครับ 
 
นายสมชาย ยะโส           เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู.บริหารและสมาชิก  
เลขานุการนายกฯ   สภาฯทุกท�านกระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกฯได.รับมอบหมาย
    จากนายกเทศมนตรี ให.ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอร�างเทศบัญญัติ
    การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561  ต�อสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง  
     ในโอกาสนี้คณะผู.บริหารเทศบาลตําบลหลักช.าง ขอชี้แจงให.ท�าน
    ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท�านได.ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข.อง 
    ดังต�อไปนี้ 
 
 
 

    หลักการ 
     ให.มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช.าง ว�าด.วยการควบคุมการเลี้ยง
    หรือปล�อยสัตว' ให.มีความเหมาะสม สอดคล.องกับสภาพทางเศรษฐกิจ  
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    และสังคมของตําบลหลักช.าง รวมท้ังเพ่ือการกําหนดมาตรการในการ 
    ควบคุมการเลี้ยงสัตว'หรือปล�อยสัตว' ตลอดจนเพ่ือเป@นการปPองกันและแก.ไข
    ปKญหาเก่ียวกับเหตุเดือดร.อนจากการเลี้ยงสัตว'และปล�อยสัตว'ในเขตพ้ืนท่ี
    เทศบาลตําบลหลักช.าง 
 

      เหตุผล 
     เนื่องจากสภาพสังคมของตําบลหลักช.าง ในปKจจุบัน ได.มีการพัฒนา
    เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากข้ึน ไม�ว�าจะเป@นด.านโครงสร.างพ้ืนฐาน ถนน
    หนทาง ไฟฟPา การประปาหมู�บ.าน เทคโนโลยี การพัฒนาด.านคุณภาพชีวิต 
    และด.านอ่ืนๆ เป@นต.น รวมถึงการมีประชากรแฝงในพ้ืนท่ีจํานวนไม�น.อยท่ีมี
    การเช�าพักอาศัยในพ้ืนท่ี หรือการเกิดกิจการบางประเภทได.ส�งผลกระทบต�อ
    ความเป@นอยู�ของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวกับการปศุสัตว'
    ท้ังท่ีเกิดข้ึนใหม� หรือมีมานานแล.วกลับก�อให.เกิดปKญหาการร.องเรียนและมี
    ผลกระทบต�อความเป@นอยู�ของประชาชนในพ้ืนท่ีมากข้ึน นอกจากนี้ยังมี
    ปKญหาการเลี้ยงสัตว'ในสถานท่ีท่ีไม�เหมาะสม มีจํานวนมากเกินไป หรือการ
    จัดต้ังฟาร'มเลี้ยงสัตว'โดยไม�ถูกต.องตามกฎหมาย  
   ดังนั้น เพ่ือเป@นการกําหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว'และ

ปล�อยสัตว'ภายในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหลักช.าง ให.มีความชัดเจน สอดคล.อง
กับสภาพสังคมของพ้ืนท่ี ประกอบกับเพ่ือให.สอดคล.องกับกฎหมายควบคุม
อ่ืนๆ จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก.ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให.กระทําได.โดย
การตราเป@นเทศบัญญัติ จึงเป@นการสมควรท่ีจะมีการตราเทศบัญญัตินี้ข้ึน 

 
 
 
    (ร2าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช�าง 
    เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล2อยสัตว& 
      พ.ศ. 2561 
     ----------------------------------------------- 
   โดยท่ีเป@นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช.าง ว�าด.วย

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๖๐ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก.ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา 29 แห�งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อันเป@นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
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  และเสรีภาพ ของบุคคลซ่ึงมาตรา 2๕ ประกอบกับมาตรา ๒๖ ของ

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให.กระทําได.โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เทศบาลตําบลหลักช.าง โดยได.รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง และนายอําเภอช.างกลาง 
ปฏิบัติราชการแทนผู.ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติ
ไว.ดังต�อไปนี้  

 
   ข�อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให.เรียกว�า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช.าง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561”  
   ข�อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให.ใช.บังคับในเขตเทศบาลตําบลหลักช.าง เม่ือ

ได.ประกาศไว.โดยเป=ดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหลักช.าง แล.วเจ็ดวัน  
   ข�อ 3 ให.นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง รักษาการให.เป@นไปตาม

เทศบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ข.อบังคับ ประกาศ คําสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการให.เป@นไปตามเทศบัญญัติ เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย.งต�อกฎหมาย  

 
      หมวด ๑ 
      บทท่ัวไป 
      ----------------------------------------------- 
 
   ข�อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้  
   “เจ.าพนักงานท.องถ่ิน” หมายความว�า นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง  
   “เจ.าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ.าพนักงานซ่ึงได.รับ

การแต�งต้ังจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข ให.ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
   “ผู.ซ่ึงได.รับการแต�งต้ังจากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน” หมายความว�า 

ข.าราชการหรือพนักงานส�วนท.องถ่ินซ่ึงได.รับการแต�งต้ังจากเจ.าพนักงาน
ท.องถ่ินเพ่ือให.ปฏิบัติการตามมาตรา ๔4 แห�งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  

   “การเลี้ยงสัตว'” หมายความว�า การมีสัตว'หรือมีสัตว'เลี้ยงไว.ใน
ครอบครองและดูแลเอาใจใส� บํารุงรักษา ตลอดจนให.อาหารเป@นอาจิณ  

   “การปล�อยสัตว'” หมายความว�า การสละการครอบครองสัตว' หรือ
ปล�อยสัตว'ให.อยู�นอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว' โดยปราศจากการควบคุม  

   “เจ.าของสัตว'” หมายความรวมถึงผู.ครอบครองสัตว'ด.วย  
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   “สถานท่ีเลี้ยงสัตว'” หมายความว�า คอกสัตว' กรงสัตว' ท่ีขังสัตว' 

หรือท่ีเลี้ยงสัตว'อ่ืนท่ีมีการควบคุมของเจ.าของสัตว'ไม�ว�าจะมีขอบรั้วหรือไม�  
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว�า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช�เป@น

ของเอกชนและประชาชนสามารถใช.ประโยชน'หรือสัญจรได.  
   “ฟาร'มเลี้ยงสัตว'” หมายความว�า อาณาบริเวณท่ีใช.เพ่ือทําการ

เลี้ยงสัตว' หรือสถานประกอบการท่ีเลี้ยงสัตว'เพ่ือการค.า ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี
เลี้ยง สถานท่ีเก็บและเตรียมอาหารสัตว' บริเวณสําหรับทําลายซาก และ
พ้ืนท่ีบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล โดยการพิจารณาการกําหนดเป@นฟาร'มเลี้ยง
สัตว'ให.เป@นไปตามกฎ ระเบียบ ข.อบังคับ หรือกฎหมายท่ีใช.บังคับเพ่ือการ
นั้น  

   ข�อ ๖ ให.เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเทศบาลตําบลหลักช.าง เป@นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' ดังต�อไปนี้  

   (1) ช.าง  
   (2) ม.า  
   (3) โค กระบือ  
   (4) แพะ แกะ  
   (5) สุกร  
   (6) ไก� เป@ด นก หรือสัตว'ปAกทุกชนิด  
   (๗) สุนัข แมว  
   (๘) สัตว'เลื้อยคลาน หรือสัตว'น้ํา หรือสัตว'ครึ่งบกครึ่งน้ําทุกชนิด  
   (๙) สัตว'มีพิษ สัตว'ดุร.าย สัตว'ต.องห.าม รวมถึงสัตว'ปMาสงวนตาม

กฎหมายอ่ืนๆ ทุกชนิด  
   ให.เจ.าพนักงานท.องถ่ินมีอํานาจกําหนดประเภท และชนิดสัตว'เลี้ยง

ท่ีต.องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม ท้ังนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว'เฉพาะใน
เขตท.องท่ีใดท.องท่ีหนึ่ง หรือเต็มพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหลักช.างก็ได.   

 
      หมวด ๒ 
  สุขลักษณะการเล้ียงสัตว&หรือปล2อยสัตว& และการประกอบกิจการเล้ียงสัตว& 
    ----------------------------------------------- 
   ข�อ ๗ การเลี้ยงหรือปล�อยสัตว'ตามข.อ ๖ ต.องปฏิบัติและบังคับ

ภายใต.กฎหมายควบคุมอ่ืน เช�น กฎหมายผังเมืองรวม กฎหมายปศุสัตว' 
กฎหมายควบคุมสัตว'ท่ีบังคับไว.เป@นการเฉพาะ เป@นต.น นอกจากนี้ต.อง
กระทําภายใต.ความเห็นชอบของเทศบาลตําบลหลักช.าง ด.วย  

   ข�อ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว'ตามปกติวิสัยแล.ว เจ.าของสัตว'เลี้ยง 
หรือผู.ครอบครอง หรือผู.ดูแลจะต.องปฏิบัติให.ถูกต.องด.วยลักษณะดังต�อไปนี้  
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   (๑) จัดให.มีสถานท่ีเลี้ยงสัตว'ท่ีม่ันคง แข็งแรง ตามความเหมาะสม

แก�ประเภท และชนิดของสัตว' โดยมีขนาดเพียงพอแก�การดํารงชีวิตของสัตว' 
มีแสงสว�าง และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกา
จัดสิ่งปฏิกูลให.ถูกสุขลักษณะ  

   (๒) ดูแล รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตว'ให.มีความสะอาดอยู�เสมอ จัดเก็บ
สิ่งปฏิกูล มูลฝอย เศษอาหารให.ถูกสุขลักษณะเป@นประจํา ไม�ปล�อยให.เป@นท่ี
สะสม หมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู.ท่ีอยู�บริเวณใกล.เคียงได.  

   (๓) เม่ือสัตว'ตายลง เจ.าของสัตว'จะต.องกําจัดซากสัตว'และมูลสัตว'
ให.ถูกสุขลักษณะเพ่ือปPองกันมิให.เป@นแหล�งเพาะพันธุ'แมลง หรือสัตว'นําโรค
อ่ืนใด ท้ังนี้ ต.องเป@นไปโดยวิธีท่ีไม�ก�อเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไม�เป@น
เหตุให.เกิดการปนเป_`อนของแหล�งน้ําสาธารณะหรือเพ่ือการบริโภคได.  

   (๔) จัดให.มีการสร.างเสริมภูมิคุ.มกันโรคในสัตว' เพ่ือปPองกัน
อันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว' ตามความเหมาะสมของสัตว'แต�ละ
ประเภท  

   (๕) เลี้ยงสัตว'ต.องอยู�ภายในสถานท่ีเลี้ยงสัตว' หรือเขตพ้ืนท่ีของตน 
ไม�ปล�อยให.สัตว'อยู�นอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว' หรือเขตพ้ืนท่ีของตนโดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเป@นสัตว'ดุร.าย มีพิษ หรืออาจก�อให.เกิดความเดือดร.อนต�อ
ชีวิต สภาพความเป@นอยู� และทรัพย'สินของผู.อ่ืน หรือทรัพย'สินของทาง
ราชการ จะต.องเลี้ยงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเข.าไปไม�ถึงตัวสัตว' 
และมีปPายเตือนให.ระมัดระวัง โดยสังเกตได.อย�างชัดเจน  

   (๖) ต.องไม�นําสัตว'เลี้ยงออกมานอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว' หรือของตน 
เว.นแต�เฉพาะเพ่ือการเคลื่อนย.ายสัตว' และได.ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ.า
พนักงานท.องถ่ิน ท้ังนี้ต.องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด.วยการเคลื่อนย.ายสัตว' 
หรือการควบคุมโรคติดต�อจากสัตว'สู�คน ท่ีบังคับไว.เป@นการเฉพาะด.วย  

   (๗) ต.องควบคุมดูแลสัตว'ของตน มิให.ก�ออันตราย หรือเหตุรําคาญ
แก�ผู.อ่ืน และไม�ก�อให.เกิดให.เกิดมลพิษต�อสิ่งแวดล.อม  

   (๘) ต.องยินยอมและปฏิบัติการตามคําแนะนําของเจ.าพนักงาน
สาธารณสุข และผู.ซ่ึงได.รับการแต�งต้ังจากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน หรือคําสั่ง
ของเจ.าพนักงานท.องถ่ิน รวมท้ังข.อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง
ของเทศบาลตําบลหลักช.างโดยเคร�งครัด   

 
   ข�อ ๙ กรณีการเลี้ยงสัตว'โดยท่ัวไป รวมถึงการดําเนินกิจการใน

ลักษณะของฟาร'มเลี้ยงสัตว' หรือเลี้ยงสัตว'เป@นจํานวนมาก เจ.าของสัตว'
จะต.องขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป@นอันตรายต�อสุขภาพ ประเภทกิจการ
ท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว' ตามท่ีกําหนดไว.ในเทศบัญญัติฯ โดยไม�ขัดหรือแย.ง
กับกฎหมายควบคุมอ่ืนตามข.อ ๗ และต.องปฏิบัติตามหลักเกณฑ'และ 
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  เง่ือนไขตามข.อ ๘ อย�างเคร�งครัด รวมถึงวิธีการในการขออนุญาตและอัตรา

ค�าธรรมเนียมแนบท.ายท่ีใช.บังคับเฉพาะการนั้น  
 
   ข�อ ๑๐ ผู.ท่ีมีความประสงค'จะเลี้ยงสัตว' ซ่ึงดําเนินกิจการใน

ลักษณะของฟาร'มเลี้ยงสัตว' ต.องได.รับความยินยอมเป@นลายลักษณ'อักษร 
และเอกสารสําคัญยืนยันจากผู.นําชุมชนหรือหมู�บ.าน เพ่ือนบ.านท่ีอาศัย
ใกล.เคียงโดยรอบ หรือการรับฟKงความคิดเห็น การประชาคม การประชา
พิจารณ' หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะต.องได.รับอนุญาต
จากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน  

   การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต.องปรากฏข.อเท็จจริงสนับสนุนด.วย
ว�า สถานท่ีเลี้ยงสัตว'นั้นเป@นบริเวณท่ีโปร�ง อากาศถ�ายเทสะดวก หรือมี
ต.นไม.ให.ร�มเงาพอสมควร หรือมีสภาพเหมาะสมอ่ืนๆ ตามสมควร และต.องมี
ท่ีต้ังห�างจากแหล�งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานท่ีของราชการอ่ืนๆ ในระยะท่ีไม�ส�งผลกระทบต�อ
สุขภาพ สิ่งแวดล.อม แหล�งน้ําสาธารณะ แหล�งน้ําเพ่ือการบริโภค และไม�
ก�อให.เกิดเหตุรําคาญต�อชุมชน ดังนี้  

   (๑) สําหรับฟาร'มเลี้ยงสัตว'ท่ีมีไม�เกิน ๕๐ ตัว ต.องมีระยะห�าง
โดยรอบไม�น.อยกว�า ๕๐ เมตร หรือในระยะท่ีเหมาะสมตามประเภทและ
ชนิดสัตว'  

   (๒) สําหรับฟาร'มเลี้ยงสัตว'ท่ีมีต้ังแต� ๕๑ – ๕๐๐ ตัว ต.องมี
ระยะห�างโดยรอบไม�น.อยกว�า ๕๐๐ เมตร หรือในระยะท่ีเหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดสัตว'  

   (๓) สําหรับฟาร'มเลี้ยงสัตว'ท่ีมีต้ังแต� ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว ต.องมี
ระยะห�างโดยรอบไม�น.อยกว�า ๑,๐๐๐ เมตร หรือในระยะท่ีเหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดสัตว'  

   (๔) สําหรับฟาร'มเลี้ยงสัตว'ท่ีมีต้ังแต� ๑,๐๐๑ ตัวข้ึนไป ต.องมี
ระยะห�างโดยรอบไม�น.อยกว�า ๑,๕๐๐ เมตร หรือในระยะท่ีเหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดสัตว'  

 
 
      หมวด 3 
  การควบคุมการเล้ียงหรือปล2อยสัตว& และการรักษาความเปQนระเบียบเรียบร�อย 
    ----------------------------------------------- 
   ข�อ ๑๑ เพ่ือประโยชน'ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว'ในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหลักช.าง กําหนดให.เจ.าพนักงานท.องถ่ินมีอํานาจออก
ประกาศเพ่ือกําหนดเขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว' หรือปล�อยสัตว'ท่ีต.องควบคุมตาม 
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  ข.อ ๖ ยกเว.นการปล�อยสัตว'เพ่ือการกุศลตามประเพณี โดยอาจมีการ
กําหนดมาตรการควบคุมอย�างหนึ่งอย�างใดด.วยก็ได. เช�น  

   (๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตว'ท่ีเลี้ยง  
   (๒) กําหนดหลักเกณฑ' วิธีการ และเง่ือนไขการควบคุมการเลี้ยง

หรือการปล�อยสัตว'ตามประเภทและชนิดของสัตว'  
   (๓) กําหนดพ้ืนท่ีอนุญาต พ้ืนท่ีควบคุม หรือพ้ืนท่ีห.ามเลี้ยงหรือ

ปล�อยสัตว' ตามความเห็นเจ.าพนักงานท.องถ่ิน  
 
   ข�อ 12 ห.ามเลี้ยงสัตว'หรือปล�อยสัตว'ตามข.อ ๖ ในเขตพ้ืนท่ีถนน

สาธารณะทุกสาย ซ่ึงเทศบาลตําบลหลักช.าง รับผิดชอบดูแล  
   การเลี้ยงหรือปล�อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือ กรณีกระทําการเป@น

ประจํา เป@นอาจิณ หรือไม�ปรากฏเจ.าของสัตว' หรือไม�สนใจควบคุมดูแลสัตว' 
จนเข.าใจได.ว�ามีการใช.พ้ืนท่ีถนนสาธารณะเป@นท่ีเลี้ยง หรือปล�อยสัตว'  

   ข�อ ๑3 ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยว�าสัตว'ท่ีเลี้ยงนั้นอาจเป@นหรือ
สงสัยว�าเป@นโรคอันตรายแก�สุขภาพของบุคคลท่ัวไป ให.เจ.าของสัตว'แยก กัก
สัตว'นั้นไว.ต�างหาก และแจ.งให.เจ.าพนักงานท.องถ่ินหรือเจ.าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต.องแจ.งให.สัตว'แพทย'ของหน�วยงานราชการทราบ 
และต.องปฏิบัติตามคาแนะนําโดยเคร�งครัด  

   ข�อ ๑๔ ในกรณีท่ีเจ.าพนักงานท.องถ่ิน เจ.าพนักงานสาธารณสุข 
และผู.ซ่ึงได.รับการแต�งต้ังจากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน พบเห็นสัตว'ในท่ีหรือทาง
สาธารณะ ซ่ึงอยู�ภายในเขตเทศบาลตําบลหลักช.าง หรือเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล�อยสัตว'โดยไม�ปรากฏเจ.าของ ให.เจ.าพนักงานท.องถ่ิน เจ.า
พนักงานสาธารณสุข และผู.ซ่ึงได.รับการแต�งต้ังจากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน หรือ
ผู.ท่ีได.รับมอบหมาย มีอํานาจจับสัตว'และนําสัตว'ไปกักไว.ในท่ีท่ีเจ.าพนักงาน
ท.องถ่ินจัดไว.หรือกําหนดไว.เป@นเฉพาะการนั้น เป@นเวลาอย�างน.อยสามสิบวัน 
หรือกรณีสัตว'นั้นอาจเป@นอันตรายต�อประชาชน ให.เจ.าพนักงานท.องถ่ิน มี
อํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร  

   ในระหว�างการจับสัตว'ตามวรรคหนึ่งนี้ หากสัตว'วิ่งหนีหรือเกิด
อุบัติเหตุอ่ืนใด ทําให.สัตว'บาดเจ็บ โดยหากเป@นเหตุท่ีเกิดโดยสุดวิสัยหรือ
เพ่ือการปกปPองตนเองของผู.จับ และได.ใช.ความระมัดระวังตามสมควรแล.ว 
เทศบาลตําบลหลักช.าง จะไม�รับผิดชอบต�อความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึน โดย
ให.ตกเป@นภาระของเจ.าของหรือผู.ครอบครองสัตว'นั้น  

   ข�อ ๑๕ เม่ือได.จับสัตว'มากักไว.ตามความในข.อ ๑๔ แล.ว เจ.า
พนักงานท.องถ่ินจะต.องป=ดประกาศแจ.งหรือแจ.งด.วยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือให.
เจ.าของทราบและให.มารับสัตว'คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต�วันท่ีได.จับ
สัตว'มากักไว. โดยประกาศไว.ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลหลักช.างหรือท่ี 
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  เป=ดเผย เม่ือพ.นกําหนด ๓๐ วันแล.ว ไม�มีผู.ใดมาแสดงตัวเป@นเจ.าของสัตว' ให.

สัตว'นั้นตกเป@นของเทศบาลตําบลหลักช.าง และให.เจ.าพนักงานท.องถ่ินมี
อํานาจจัดการขายหรือขายทอดตลาดได.ทันที  

   ข�อ ๑๖ กรณีท่ีการกักสัตว'อาจเกิดอันตรายแก�สัตว'นั้น หรือสัตว'อ่ืน 
หรือต.องเสียค�าใช.จ�ายเกินสมควร เจ.าพนักงานท.องถ่ินจะจัดการขายหรือ
ขายทอดตลาดก�อนกําหนด ๓๐ วันก็ได. เงินท่ีได.จากการขายเม่ือหัก
ค�าใช.จ�ายในการขายและเลี้ยงดูสัตว'แล.ว ให.เก็บรักษาเงินนั้นแทนสัตว'  

  กรณีท่ีสัตว'นั้นตาย หรือเจ็บปMวย หรือไม�ควรจําหน�ายต�อไป หรือเป@น
โรคติดต�อท่ีอาจเป@นอันตรายต�อประชาชน เม่ือสัตว'แพทย'ได.ตรวจสอบและ
ได.ให.ความเห็นเป@นลายลักษณ'อักษรแล.ว เจ.าพนักงานท.องถ่ินมีอํานาจ
ทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได.  

   ข�อ ๑๗ ในกรณีท่ีเจ.าของสัตว'มารับสัตว'คืนไปจากท่ีกักสัตว'ท่ี
เทศบาลตําบลหลักช.างกําหนดไว. ภายในกําหนดเวลา เจ.าของสัตว'จะต.อง
เป@นผู.เสียค�าใช.จ�ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว'ให.แก�เทศบาลตําบลหลักช.าง ตาม
จํานวนท่ีจ�ายจริงด.วย  

 
 
      หมวด 4 
   อํานาจหน�าท่ีของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน เจ�าพนักงานสาธารณสุข 
    และผู�ซ่ึงได�รับการแต2งตั้งจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
    ----------------------------------------------- 
   ข�อ ๑๘ หากเจ.าของสัตว'ปฏิบัติไม�ถูกต.องด.วยสุขลักษณะ การขอ

อนุญาตประกอบกิจการ การฝMาฝ_น เทศบัญญัติหรือการก�อให.เกิดเดือดร.อน
รําคาญอ่ืนใด เจ.าพนักงานท.องถ่ิน เจ.าพนักงานสาธารณสุข และผู.ซ่ึงได.รับ
การแต�งต้ังจากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน มีอํานาจหน.าท่ีตามบทบัญญัติแห�ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
       หมวด 5 
              การอุทธรณ& 
         --------------------------------------- 
   ข�อ 19 ในกรณีท่ีเจ.าพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งไม�อนุญาตหรือไม�ต�อ

อายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต การฝMาฝ_นเทศบัญญัติ หรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือระงับเหตุเดือดร.อนรําคาญ หรืออาจเป@นการเสื่อม
สุขภาพ ตามหลักเกณฑ' วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ในกรณีท่ีเจ.าพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งกรณีตรวจพบเหตุท่ีไม�ถูกต.อง  
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  หรือมีการกระทําใดๆ ท่ีฝMาฝ_นข.อกําหนดตามเทศบัญญัตินี้ ถ.าผู.ท่ีไดรับคําสั่ง

ไมพอใจคําสั่งดังกล�าว ผู.นั้นมีสิทธิอุทธรณ'เป@นหนังสือต�อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ'ภายในสามสิบวันนับแต�วันทราบคําสั่ง ท้ังนี้ ให.เป@นไปตาม
บทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก.ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
      หมวด ๖ 
            บทกําหนดโทษ 
    ----------------------------------------------- 
   ข�อ 20 ผู.ใดฝMาฝ_นหรือไม�ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต.องระวางโทษ

ตามท่ีกําหนดไว.ในบทกําหนดโทษแห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ประกาศ ณ วันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ. ...........  
 
        (นายชินวรณ'  วิเชียร)  
                 นายกเทศมนตรีตําบลหลักช�าง 
 
   ในส�วนของรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีแนบมาให.สมาชิกสภาฯทุกท�านแล�ว 
 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ตามท่ีฝMายบริหารได.ชี้แจงไปแล.ว สมาชิกสภาฯท�านใด 
ประธานสภาฯ มีความคิดเห็นอย�างไร เชิญอภิปรายได.ครับ 
 
 
ท่ีประชุม    -ไม2มี- 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    ถ.าไม�มี ขอมติท่ีประชุมผ�านการพิจารณาในวาระท่ี 1 
ประธานสภาฯ   ข้ันรับหลักการด.วยครับ 
 
 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน          5         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -          เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน          2         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา / 2 นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน         5     เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให.รับหลักการแห�งร�างเทศบัญญัติตําบลหลักช.าง เรื่อง การควบคุม
     การเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561    
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต�อไปเป@นการพิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณารายข�อ  
ประธานสภาฯ ในวาระนี้ ขอให.สภาพิจารณาร�างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช.าง เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561 ข.อใดควรแก.ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ตัดทอนข.อความอย�างไรบ.าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ
อภิปรายได.ครับ 

 
ท่ีประชุม    -ไม2มี- 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ถ.าไม�มีสมาชิกท�านใดขอแก.ไข เพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมผ�านการ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณารายข.อด.วยครับ 
 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน         5         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -         เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน         2         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา / 2 นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน       5       เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามร�างเดิมท่ีเสนอ 
  
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต�อไปเป@นการพิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ในวาระนี้ขอให.สภา  
ประธานสภาฯ พิจารณาว�าจะอนุมัติให.ตราเป@นเทศบัญญัติตําบลหลักช.าง เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561  หรือไม� ขอมติท่ีประชุมด.วยครับ  
 
 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน         5         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -         เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน         2         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา / 2 นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน       5       เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให.ตราเป@นเทศบัญญัติตําบลหลักช.าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
     หรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 2561 เพ่ือบังคับใช.ต�อไป 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เป@นอันว�าท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง เห็นชอบให.ตราเป@น  
ประธานสภาฯ   เทศบัญญัติตําบลหลักช.าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว' พ.ศ. 
     2561 ซ่ึงสภาฯจะนําส�งอําเภอช.างกลาง เพ่ืออนุมัติต�อไป 
 
ท่ีประชุม    -รับทราบ- 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 พิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาฯ   ในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี  
      นายชินวรณ' วิเชียร ตําแหน�ง นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง  
     ได.เสนอญัตติ คัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับ 
     ท.องถ่ินหรือพ้ืนท่ี   
      แต�ก�อนท่ีสมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให.เลขานุการสภาฯชี้แจง
     ระเบียบและข.อกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง ขอเชิญครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู.บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท.องถ่ิน

หรือพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลหลักช.าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข.อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข.อง ดังนี้ 

  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ&เพ่ือ
สนับสนุนให�องค&กรปกครองส2วนท�องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 

   ข�อ 6 ให.องค'กรปกครองส�วนท.องถ่ิน เป@นผู.ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท.องถ่ินหรือพ้ืนท่ี โดยให.มีกองทุน
หลักประกันสุขภาพท่ีมีวัตถุประสงค'เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน�วยบริการ สถานบริการ หน�วยงานสาธารณสุข 
หน�วยงานอ่ืน องค'กรหรือกลุ�มประชาชน เพ่ือให.บุคคลสามารถเข.าถึง
สาธารณสุขของหน�วยบริการสาธารณสุขได.อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  โดยส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมตามความพร.อม ความ
เหมาะสม และความต.องการของประชาชนในท.องถ่ิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ'
ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 
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   ข�อ 12 ให.มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประกอบด.วย  

   (3) สมาชิกสภาองค'กรปกครองส�วนท.องถ่ิน ท่ีสภาองค'กรปกครอง
ส�วนท.องถ่ินมอบหมาย จํานวนสองคน เป@นกรรมการ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับต�อไปจะพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
ประธานสภาฯ   สุขภาพในระดับท.องถ่ินหรือพ้ืนท่ีจํานวน 2 ท�าน  เชิญสมาชิกเสนอชื่อผู.
     สมควรเป@นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท.องถ่ินหรือ
     พ้ืนท่ี คนท่ี 1 ขอเชิญครับ 
 
นายพงศ&ชัย อําลอย   ผมขอเสนอชื่อ นายอรรถพล งามพร.อม ส.ท. เขต 2 
ส.ท. เขต 1    
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ขอมติท่ีประชุมด.วยครับ  
ประธานสภาฯ   
 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน         4         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -         เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน         3         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา / 2 นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา /3 นายอรรถพล งามพร.อม) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน        4      เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให. นายอรรถพล งามพร.อม ส.ท.เขต 2 เป@นคณะกรรมการกองทุน
     หลักประกันสุขภาพในระดับท.องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
      ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู.เป@นคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
     ในระดับท.องถ่ินหรือพ้ืนท่ี คนท่ี 2 ขอเชิญครับ 
 
นายอรรถพล งามพร�อม    ผมขอเสนอชื่อ นายพงศ'ชัย อําลอย ส.ท. เขต 1 
ส.ท. เขต 2    
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ขอมติท่ีประชุมด.วยครับ  
ประธานสภาฯ   
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ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน         4         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -         เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน         3         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา / 2 นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา /3 นายพงศ'ชัย อําลอย) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน       4       เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบให. นายพงศ'ชัย อําลอย เป@นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท.องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
     เป@นอันว�าเราได.คัดเลือกสมาชิกสภาฯเป@นเพ่ือเป@นคณะกรรมการ
    ครบจํานวน 2 ท�านคือ 
     1.นายอรรถพล งามพร.อม ส.ท. เขต 2 
     2.นายพงศ'ชัย อําลอย ส.ท. เขต 1 
 

-----------------------------พัก 15 นาที--------------------------- 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.3 พิจารณา การรับโอนโคมไฟส2องสว2างด�วยพลังงาน 
ประธานสภาฯ   แสงอาทิตย&พร�อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ตามโครงการเพ่ิม
     ศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท2องเท่ียว จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     จํานวน 30 ชุด ถนนเข�าวัดธาตุน�อย (เจดีย&พ2อท2านคล�ายวาจาสิทธิ์) 
      นายชินวรณ' วิเชียร ตําแหน�ง นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง  
     ได.เสนอญัตติ รับโอนโคมไฟส�องสว�างด.วยพลังงานแสงอาทิตย'พร.อมหลอด
     ประหยัดพลังงานชนิด LED ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการรักษาความ 
     ปลอดภัยนักท�องเท่ียว 
      แต�ก�อนท่ีสมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให.เลขานุการสภาฯชี้แจง
     ระเบียบและข.อกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง ขอเชิญครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู.บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ   การพิจารณารับโอนโคมไฟส�องสว�างด.วยพลังงานแสงอาทิตย'พร.อมหลอด
     ประหยัดพลังงานชนิด LED ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการรักษาความ 
     ปลอดภัยนักท�องเท่ียว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กระผมขอชี้แจงระเบียบ
     และข.อกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง ดังนี้ 
   พระราชบัญญัติ จัดซ้ือจัดจ.างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ในบทเฉพาะกาล  
   มาตรา 122 ให.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด.วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด.วยการพัสดุด.วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส' พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข.อบังคับ ประกาศ  
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  ข.อบัญญัติ และข.อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ.าง หรือการ

บริหารพัสดุ ของหน�วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม�อยู�ภายใต.บังคับของระเบียบ 
  สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด.วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว�าด.วยการพัสดุด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส' พ.ศ. 2549 
แล.วแต�กรณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ่ือจัดจ.าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน�วยงานของรัฐ ยังคงใช.บังคับได.ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือ
แย.งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว�าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศใน
เรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับ 

 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด.วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 10 พ.ศ.2558 
   ข�อ 9 ในกรณีท่ีมีผู.อุทิศพัสดุให.เป@นกรรมสิทธิ์แก�หน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท.องถ่ิน หรือให.สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให.เป@นผู.ดูแลพัสดุ
นั้น ถ.าการกระทําดังกล�าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท.องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได.ต�อเม่ือได.รับความ
เห็นชอบจากสภาหน�วยการบริหารราชการส�วนท.องถ่ินนั้น 

   วรรค 2 การได.มาซ่ึงพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได.
กําหนดไว. และไม�มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว.
เป@นการเฉพาะ ให.ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งท่ีกําหนดไว.ในหมวดนี้  

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปรายประเด็นนี้ หรือไม� ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ท่ีประชุม  -ไม2มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม�มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมว�าจะ 
ประธานสภาฯ รับโอนครับโคมไฟส�องสว�างด.วยพลังงานแสงอาทิตย'พร.อมหลอดประหยัด

พลังงานชนิด LED ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการรักษาความปลอดภัย
นักท�องเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือไม�  ขอมติครับ 

 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน         5         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -         เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน         2         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา / 2 นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน       5       เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให.รับโอนครับโคมไฟส�องสว�างด.วยพลังงานแสงอาทิตย'พร.อมหลอด
     ประหยัดพลังงานชนิด LED ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการรักษาความ  
     ปลอดภัยนักท�องเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 ชุด ไว.เป@น
     ทรัพย'สินของเทศบาลต�อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ไม�ทราบว�ามีสมาชิกสภาฯหรอ 
ประธานสภาฯ  ผู.บริหารท�านใดจะเสนอเรื่องอะไรบ.างครับท่ีเก่ียวกับอํานาจหน.าท่ี ถ.ามีขอ

เชิญครับ 
 
นายชินวรณ�  วิเชียร  เรียนท�านประธานสภาฯ กระผมนายชินวรณ�  วิเชียร  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช.

จ�าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท.องถ่ิน ในรอบปAงบประมาณ พ.ศ.2561  

   ในการนี้ ผมขอมอบหมายให.เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเรียน
ต�อสภาฯแห�งนี้ต�อไปครับ  

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีนําเสนอต�อสภาครับ  
ประธานสภาฯ  
 
นายสมชาย ยะโส           เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู.บริหารและสมาชิก  
เลขานุการนายกฯ สภาฯทุกท�านกระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกฯได.รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี ให.ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช.จ�าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ัง
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท.องถ่ิน ในรอบปAงบประมาณ พ.ศ.
2561  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานดังนี้ 
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   เทศบาลตําบลหลักช�าง ได�ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป- 
    (พ.ศ.2561-2564)  เม่ือวันท่ี  27  ธันวาคม  2559  รวมท้ังมีการเพ่ิมเติม
    แผนพัฒนาท�องถ่ิน อีก  3  ฉบับ   รวม  177  โครงการ  เป>นเงิน  
    53,573,934.00  บาท 

 
ยุทธศาสตร� 2561 

โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

32  18,124,500.00  

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านแหล�งน้ํา 14  12,709,900.00  

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 5      750,000.00  

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

88  14,334,534.00  

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

20    1,300,000.00  

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง
การบริหาร 

13    6,040,000.00  

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

5      315,000.00  

รวม 177  53,573,934.00  
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     การจัดทํางบประมาณ 
   ผู.บริหาร เทศบาลตําบลหลักช.าง ได.ประกาศใช.เทศบัญญัติ

งบประมาณ เม่ือวันท่ี 20  ตุลาคม  2560  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู�ใน
เทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน  24  โครงการ  18,226,667.92  บาท  
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร' ได.ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร� 2561 

โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
1 

             
58,000.00  

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 9 

        
10,806,278.00  

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 11 

         
7,239,525.92  

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง
การบริหาร 3 

            
122,864.00  

รวม 24 18,226,667.92 

 
 
 
                   จึงประกาศให.ทราบโดยท่ัวกัน 
 
                            ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
   (นายชินวรณ'  วิเชียร) 
          นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ท่ีประชุมรับทราบนะครับ  
ประธานสภาฯ 
  
ท่ีประชุม  -รับทราบ- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเสนอเรื่องอะไรเพ่ิมเติมบ.างครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ท่ีประชุม  -ไม2มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ.าไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมกระผมขอป=ด  
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปA 

พ.ศ. 2561 ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ปYดประชุมเวลา 11.30 น. 

 
 
     (ลงชื่อ)  นายเนติลักษณ' สุวรรณมณี    ผู.จดรายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ' สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
     (ลงชื่อ)     นายภราดร บัวพรหม      ผู.ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภราดร บัวพรหม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจถูกต�อง 

 
 
  (ลงชื่อ) นายอรรถพล งามพร.อม กรรมการ 
   (นายอรรถพล งามพร.อม) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง เขต 2 
 
 
  (ลงชื่อ) นายพงศ'ชัย อําลอย กรรมการ 
   (นายพงศ'ชัย อําลอย) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง เขต 1 
 
 
  (ลงชื่อ) นายอนันต' มณีลาภ    กรรมการ 
   (นายอนันต' มณีลาภ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลหลักช�าง ได�รับรองรายงานการประชุมฯ 
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป� พ.ศ.2561 

 
 
 

  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ผู�รับรอง 
           (นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง 


