รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักชาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2561
วันจันทร& ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักชาง
*******************
ผูมาประชุม
1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์
3.นายพงศ'ชัย อําลอย
4.นายอนันต' ปานทอง
5.นายอรรถพล งามพร.อม
6.นายอธิปติ นาคราช
7.นายภราดร บัวพรหม

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ผูไม2มาประชุม
1.นายสมควร นุมนวล
2.นายอนันต' มณีลาภ
3.นายบุญฤทธิ์ ทิพย'ญาณ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ผูเขาร2วมประชุม
1.นายชินวรณ' วิเชียร
2.นายสุรพล ชัยชาญ
3.นายวินัย มีแก.ว
4.นายสมชาย ยะโส
5.นายเนติลักษณ' สุวรรณมณี

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง
รองนายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง
รองนายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง
นิติกร

(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาล ได.เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หลักช.าง เข.าห.องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช.างครบองค'ประชุมแล.ว นายภราดร บัวพรหม
ได.เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตําแหนง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง ได.เป=ดการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ.งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล.ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

สําหรับวันนี้เป@นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําปA พ.ศ.2561
- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ขอให.สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู.บริหารทุกทาน ได.ตรวจสอบ
รายงานการประชุมครั้งที่แล.ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลัก
ช.าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปA พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคาร ที่
18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 วามีข.อความตอนใดควรแก.ไข หรือเพิ่มเติม
หรือไม ขอเชิญครับ
ครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแก.ไขข.อความ หรือเพิ่มเติม
รายละเอียดการประชุมครั้งที่แล.ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตําบล
หลักช.าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปA 2561 เมื่อวันอังคาร ที่
18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 บ.างหรือไมครับ
หากไมมี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด.วยครับ

-3ที่ประชุม

มีมติ

รับรอง
ไมรับรอง
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
2

เสียง
เสียง
เสียง

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

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

สรุป ที่ประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล.ว

5

เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

นายภราดร บัวพรหม
เลขานุการสภาฯ

3.1 พิจารณา ร2างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล2อย
สัตว& พ.ศ. 2561 พิจารณา 3 วาระรวดเดียว
นายชินวรณ' วิเชียร ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง
ได.เสนอญัตติ รางเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ.
2561 แตกอนที่สมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให.เลขานุการสภาฯชี้แจง
กฎระเบียบและข.อกฎหมายวิธีการจัดทํางบประมาณ และขั้นตอนการ
พิจารณาให.ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ ขอเชิญครับ
เรียน ประธานสภาฯ คณะผู.บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกทาน
การพิจารณารางเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ.
2561 ของเทศบาลตําบลหลักช.าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข.อ
กฎหมายที่เกี่ยวข.อง ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ขอ 45 "ญัตติรางข.อบัญญัติที่ประชุมสภาท.องถิ่นต.องพิจารณา
เป@นสามวะระแตที่ประชุมสภาท.องถิ่นจะอนุมัติให.พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได."
วรรค 2 "ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู.บริหารท.องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท.องถิ่น จํานวนไมน.อยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผู.ที่อยูในที่
ประชุมจะเป@นผู.เสนอก็ได. เมื่อที่ประชุมสภาท.องถิ่นอนุมัติให.พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล.ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให.ที่ประชุมสภาท.องถิ่นเป@น
กรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ ม สภา โดยให. ป ระธานที่ ป ระชุ ม เป@ น ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ

-4ขอ 47 " ในการพิจารณาญัตติรางข.อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให.ที่
ประชุมสภาท.องถิ่น ปรึกษาในหลักการแหงรางข.อบัญญัติและลงมติวาจะรับ
หลักการแหงรางข.อบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาท.องถิ่นประสงค'จะ
อภิปราย ห.ามไมให.ลงมติกอนที่สมาชิกสภาท.องถิ่นได.อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล.ว"
วรรค 2 "เพื่อประโยชน'แกการพิจารณาราง ข.อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
สภาท.องถิ่นจะให.คณะกรรมการสภาท.องถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได."
ขอ 62 "เมื่อได.อภิปรายไปพอสมควรแล.ว ถ.าสมาชิกสภาท.องถิ่น
เสนอญัตติขอให.ป=ดอภิปรายเพื่อลงมติวาจะรับหลักการแหงรางข.อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม หรือสงให.คณะกรรมการสภาท.องถิ่นพิจารณากอนรับ
หลักการ ต.องมีสมาชิกสภาท.องถิ่นรับรองไมน.อยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาท.องถิ่นที่อยูในที่ประชุม"
ขอ 51 ในการพิจารณารางข.อบัญญัติวาระที่สอง ให.ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข.อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่กรรมการแปรญัตติแก.ไขเทานั้น
เว.นแตที่ประชุมสภาท.องถิ่นจะได.ลงมติเป@นอยางอื่น
วรรค 2 ถ.าที่ประชุมสภาท.องถิ่นลงมติเห็นด.วยกับคําแปรญัตติ
หรือเห็นด.วยกับการแก.ไขในข.อใดแล.ว ไมให.เสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
วรรค 3 ถ.าข.อความในข.อใดที่ได.มีมติไปแล.ว ขัดแย.งกันหรือ
บกพรองในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภาท.องถิ่นจะลงมติให.สงปKญหานั้นไปให.
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแย.งหรือบกพรองก็ได. โดย
ไมให.มีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปKญหาไปให.
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแล.ว การพิจารณาเฉพาะข.อ
นั้นๆเป@นอันระงับไว.กอน แตถ.าไมเป@นการขัดข.องที่จะพิจารณาข.ออื่นๆ
ตอไป สภาท.องถิ่นอาจลงมติให.พิจารณาจนจบรางข.อบัญญัติก็ได.
วรรค 4 ถ.าข.อขัดแย.งหรือบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท.องถิ่นจะลงมติให.ดําเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได.
วรรค 5 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได.ยื่นรายงานการพิจารณาข.อ
ที่ได.ระงับนั้นตามวรรคสามแล.ว ให.ประธานสภาท.องถิ่นสงรายงานนั้นให.แก
สมาชิกสภาท.องถิ่นไมน.อยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เว.นแตกรณี
ต.องพิจารณาเป@นการดวน
วรรค 6 ในการประชุมตอวาระที่สอง ให.ที่ประชุมสภาท.องถิ่นลง
มติเฉพาะข.อที่ระงับไว.เทานั้น

-5ขอ 52 การพิจารณารางข.อบัญญัติวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย
เว.นแตที่ประชุมสภาท.องถิ่นจะได.ลงมติให.มีการอภิปราย ถ.ามีเหตุอันสมควร
วรรค 2 ในการพิจารณาวาระนี้ ให.ที่ประชุมสภาท.องถิ่นลงมติวา
จะให.ตราเป@นข.อบัญญัติหรือไม
ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-รับทราบกอนที่ ฝM า ยบริ ห ารจะเสนอรางเทศบั ญ ญั ติ การควบคุ ม การเลี้ ย ง
หรือปลอยสัตว' พ.ศ. 2561 ซึ่งเป@นรางที่ไมเกี่ยวกับการเงินและอยูใน
อํานาจพิจารณาสามวาระรวดเดียวของสภาฯได. ผมขอมติที่ประชุมด.วยครับ
วาจะให.พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม ขอมติครับ
มีมติ

เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

6
1

เสียง
เสียง
เสียง

(งดออกเสียง นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา)

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

นายสมชาย ยะโส
เลขานุการนายกฯ

สรุป ที่ประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน
6
เสียง
เห็นชอบให.พิจารณาสามวาระรวดเดียวแหงรางเทศบัญญัติตําบลหลักช.าง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ. 2561
ขอเชิญฝMายบริหารชี้แจงเสนอรางเทศบัญญัติครับ
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู.บริหารและสมาชิก
สภาฯทุกทานกระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกฯได.รับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรี ให.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอรางเทศบัญญัติ
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ. 2561 ตอสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง
ในโอกาสนี้คณะผู.บริหารเทศบาลตําบลหลักช.าง ขอชี้แจงให.ทาน
ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกทานได.ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข.อง
ดังตอไปนี้

หลักการ
ให.มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช.าง วาด.วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว' ให.มีความเหมาะสม สอดคล.องกับสภาพทางเศรษฐกิจ

-6และสังคมของตําบลหลักช.าง รวมทั้งเพื่อการกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว'หรือปลอยสัตว' ตลอดจนเพื่อเป@นการปPองกันและแก.ไข
ปKญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร.อนจากการเลี้ยงสัตว'และปลอยสัตว'ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลหลักช.าง
เหตุผล
เนื่องจากสภาพสังคมของตําบลหลักช.าง ในปKจจุบัน ได.มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น ไมวาจะเป@นด.านโครงสร.างพื้นฐาน ถนน
หนทาง ไฟฟPา การประปาหมูบ.าน เทคโนโลยี การพัฒนาด.านคุณภาพชีวิต
และด.านอื่นๆ เป@นต.น รวมถึงการมีประชากรแฝงในพื้นที่จํานวนไมน.อยที่มี
การเชาพักอาศัยในพื้นที่ หรือการเกิดกิจการบางประเภทได.สงผลกระทบตอ
ความเป@นอยูของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการปศุสัตว'
ทั้งที่เกิดขึ้นใหม หรือมีมานานแล.วกลับกอให.เกิดปKญหาการร.องเรียนและมี
ผลกระทบตอความเป@นอยูของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ปKญหาการเลี้ยงสัตว'ในสถานที่ที่ไมเหมาะสม มีจํานวนมากเกินไป หรือการ
จัดตั้งฟาร'มเลี้ยงสัตว'โดยไมถูกต.องตามกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อเป@นการกําหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว'และ
ปลอยสัตว'ภายในพื้นที่เทศบาลตําบลหลักช.าง ให.มีความชัดเจน สอดคล.อง
กับสภาพสังคมของพื้นที่ ประกอบกับเพื่อให.สอดคล.องกับกฎหมายควบคุม
อื่นๆ จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก.ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให.กระทําได.โดย
การตราเป@นเทศบัญญัติ จึงเป@นการสมควรที่จะมีการตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น

(ร2าง) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักชาง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล2อยสัตว&
พ.ศ. 2561
----------------------------------------------โดยที่เป@นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช.าง วาด.วย
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก.ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
อันเป@นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให.กระทําได.โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลหลักช.าง โดยได.รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง และนายอําเภอช.างกลาง
ปฏิบัติราชการแทนผู.วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติ
ไว.ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ให.เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช.าง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ. 2561”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ให.ใช.บังคับในเขตเทศบาลตําบลหลักช.าง เมื่อ
ได.ประกาศไว.โดยเป=ดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหลักช.าง แล.วเจ็ดวัน
ขอ 3 ให.นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง รักษาการให.เป@นไปตาม
เทศบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ข.อบังคับ ประกาศ คําสั่งเพื่อ
ปฏิบัติการให.เป@นไปตามเทศบัญญัติ เทาที่ไมขัดหรือแย.งตอกฎหมาย
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------------------------------------ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ.าพนักงานท.องถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง
“เจ.าพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจ.าพนักงานซึ่งได.รับ
การแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ให.ปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก. ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
“ผู.ซึ่งได.รับการแตงตั้งจากเจ.าพนักงานท.องถิ่น” หมายความวา
ข.าราชการหรือพนักงานสวนท.องถิ่น ซึ่งได.รับการแตงตั้งจากเจ.าพนักงาน
ท.องถิ่น เพื่ อให. ป ฏิบั ติ การตามมาตรา ๔4 แหงพระราชบั ญ ญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
“การเลี้ยงสัตว'” หมายความวา การมีสัตว'หรือมีสัตว'เลี้ยงไว.ใน
ครอบครองและดูแลเอาใจใส บํารุงรักษา ตลอดจนให.อาหารเป@นอาจิณ
“การปลอยสัตว'” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว' หรือ
ปลอยสัตว'ให.อยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว' โดยปราศจากการควบคุม
“เจ.าของสัตว'” หมายความรวมถึงผู.ครอบครองสัตว'ด.วย
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หรือที่เลี้ยงสัตว'อื่นที่มีการควบคุมของเจ.าของสัตว'ไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเป@น
ของเอกชนและประชาชนสามารถใช.ประโยชน'หรือสัญจรได.
“ฟาร'มเลี้ยงสัตว'” หมายความวา อาณาบริเวณที่ใช.เพื่อทําการ
เลี้ยงสัตว' หรือสถานประกอบการที่เลี้ยงสัตว'เพื่อการค.า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
เลี้ยง สถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว' บริเวณสําหรับทําลายซาก และ
พื้นที่บําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล โดยการพิจารณาการกําหนดเป@นฟาร'มเลี้ยง
สัตว'ให.เป@นไปตามกฎ ระเบียบ ข.อบังคับ หรือกฎหมายที่ใช.บังคับเพื่อการ
นั้น
ขอ ๖ ให.เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลหลักช.าง เป@นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว' ดังตอไปนี้
(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
กฎหมายอื่นๆ ทุกชนิด
ให.เจ.าพนักงานท.องถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภท และชนิดสัตว'เลี้ยง
ที่ต.องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว'เฉพาะใน
เขตท.องที่ใดท.องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตําบลหลักช.างก็ได.
หมวด ๒
สุขลักษณะการเลี้ยงสัตว&หรือปล2อยสัตว& และการประกอบกิจการเลี้ยงสัตว&
----------------------------------------------ขอ ๗ การเลี้ยงหรือปลอยสัตว'ตามข.อ ๖ ต.องปฏิบัติและบังคับ
ภายใต.กฎหมายควบคุมอื่น เชน กฎหมายผังเมืองรวม กฎหมายปศุสัตว'
กฎหมายควบคุมสัตว'ที่บังคับไว.เป@นการเฉพาะ เป@นต.น นอกจากนี้ต.อง
กระทําภายใต.ความเห็นชอบของเทศบาลตําบลหลักช.าง ด.วย
ขอ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว'ตามปกติวิสัยแล.ว เจ.าของสัตว'เลี้ยง
หรือผู.ครอบครอง หรือผู.ดูแลจะต.องปฏิบัติให.ถูกต.องด.วยลักษณะดังตอไปนี้
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แกประเภท และชนิดของสัตว' โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว'
มีแสงสวาง และการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกา
จัดสิ่งปฏิกูลให.ถูกสุขลักษณะ
(๒) ดูแล รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว'ให.มีความสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บ
สิ่งปฏิกูล มูลฝอย เศษอาหารให.ถูกสุขลักษณะเป@นประจํา ไมปลอยให.เป@นที่
สะสม หมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู.ที่อยูบริเวณใกล.เคียงได.
(๓) เมื่อสัตว'ตายลง เจ.าของสัตว'จะต.องกําจัดซากสัตว'และมูลสัตว'
ให.ถูกสุขลักษณะเพื่อปPองกันมิให.เป@นแหลงเพาะพันธุ'แมลง หรือสัตว'นําโรค
อื่นใด ทั้งนี้ ต.องเป@นไปโดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเป@น
เหตุให.เกิดการปนเป_`อนของแหลงน้ําสาธารณะหรือเพื่อการบริโภคได.
(๔) จัดให.มีการสร.างเสริมภูมิคุ.มกันโรคในสั ตว' เพื่อปPองกั น
อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว' ตามความเหมาะสมของสัตว'แตละ
ประเภท
(๕) เลี้ยงสัตว'ต.องอยูภายในสถานที่เลี้ยงสัตว' หรือเขตพื้นที่ของตน
ไมปลอยให.สัตว'อยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว' หรือเขตพื้นที่ของตนโดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเป@นสัตว'ดุร.าย มีพิษ หรืออาจกอให.เกิดความเดือดร.อนตอ
ชีวิต สภาพความเป@นอยู และทรัพย'สินของผู.อื่น หรือทรัพย'สินของทาง
ราชการ จะต.องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข.าไปไมถึงตัวสัตว'
และมีปPายเตือนให.ระมัดระวัง โดยสังเกตได.อยางชัดเจน
(๖) ต.องไมนําสัตว'เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว' หรือของตน
เว.นแตเฉพาะเพื่อการเคลื่ อนย. ายสัต ว' และได.ปฏิ บัติต ามคํา สั่งของเจ. า
พนักงานท.องถิ่น ทั้งนี้ต.องปฏิบัติตามกฎหมายวาด.วยการเคลื่อนย.ายสัตว'
หรือการควบคุมโรคติดตอจากสัตว'สูคน ที่บังคับไว.เป@นการเฉพาะด.วย
(๗) ต.องควบคุมดูแลสัตว'ของตน มิให.กออันตราย หรือเหตุรําคาญ
แกผู.อื่น และไมกอให.เกิดให.เกิดมลพิษตอสิ่งแวดล.อม
(๘) ต.องยินยอมและปฏิบัติการตามคําแนะนําของเจ.าพนักงาน
สาธารณสุข และผู.ซึ่งได.รับการแตงตั้งจากเจ.าพนักงานท.องถิ่น หรือคําสั่ง
ของเจ.าพนักงานท.องถิ่น รวมทั้งข.อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง
ของเทศบาลตําบลหลักช.างโดยเครงครัด
ขอ ๙ กรณีการเลี้ยงสัตว'โดยทั่วไป รวมถึงการดําเนินกิจการใน
ลักษณะของฟาร'มเลี้ยงสัตว' หรือเลี้ยงสัตว'เป@นจํานวนมาก เจ.าของสัตว'
จะต.องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป@นอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการ
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว' ตามที่กําหนดไว.ในเทศบัญญัติฯ โดยไมขัดหรือแย.ง
กับกฎหมายควบคุมอื่นตามข.อ ๗ และต.องปฏิบัติตามหลักเกณฑ'และ
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คาธรรมเนียมแนบท.ายที่ใช.บังคับเฉพาะการนั้น
ขอ ๑๐ ผู.ที่มีความประสงค'จะเลี้ยงสัตว' ซึ่งดําเนินกิจการใน
ลักษณะของฟาร'มเลี้ยงสัตว' ต.องได.รับความยินยอมเป@นลายลักษณ'อักษร
และเอกสารสําคัญยืนยันจากผู.นําชุมชนหรือหมูบ.าน เพื่อนบ.านที่อาศัย
ใกล.เคียงโดยรอบ หรือการรับฟKงความคิดเห็น การประชาคม การประชา
พิจารณ' หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด และจะต.องได.รับอนุญาต
จากเจ.าพนักงานท.องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต.องปรากฏข.อเท็จจริงสนับสนุนด.วย
วา สถานที่เลี้ยงสัตว'นั้นเป@นบริเวณที่โปรง อากาศถายเทสะดวก หรือมี
ต.นไม.ให.รมเงาพอสมควร หรือมีสภาพเหมาะสมอื่นๆ ตามสมควร และต.องมี
ที่ตั้งหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่นๆ ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอ
สุขภาพ สิ่งแวดล.อม แหลงน้ําสาธารณะ แหลงน้ําเพื่อการบริโภค และไม
กอให.เกิดเหตุรําคาญตอชุมชน ดังนี้
(๑) สําหรับฟาร'มเลี้ยงสัตว'ที่มีไมเกิน ๕๐ ตัว ต.องมีระยะหาง
โดยรอบไมน.อยกวา ๕๐ เมตร หรือในระยะที่เหมาะสมตามประเภทและ
ชนิดสัตว'
(๒) สําหรับฟาร'มเลี้ยงสัตว'ที่มีตั้งแต ๕๑ – ๕๐๐ ตัว ต.องมี
ระยะหางโดยรอบไมน.อยกวา ๕๐๐ เมตร หรือในระยะที่เหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดสัตว'
(๓) สําหรับฟาร'มเลี้ยงสัตว'ที่มีตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว ต.องมี
ระยะหางโดยรอบไมน.อยกวา ๑,๐๐๐ เมตร หรือในระยะที่เหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดสัตว'
(๔) สําหรับฟาร'มเลี้ยงสัตว'ที่มีตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ต.องมี
ระยะหางโดยรอบไมน.อยกวา ๑,๕๐๐ เมตร หรือในระยะที่เหมาะสมตาม
ประเภทและชนิดสัตว'
หมวด 3
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล2อยสัตว& และการรักษาความเปQนระเบียบเรียบรอย
----------------------------------------------ขอ ๑๑ เพื่อประโยชน'ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว'ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลหลักช.าง กําหนดให.เจ.าพนักงานท.องถิ่นมีอํานาจออก
ประกาศเพื่อกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว' หรือปลอยสัตว'ที่ต.องควบคุมตาม
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กําหนดมาตรการควบคุมอยางหนึ่งอยางใดด.วยก็ได. เชน
(๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตว'ที่เลี้ยง
(๒) กําหนดหลักเกณฑ' วิธีการ และเงื่อนไขการควบคุมการเลี้ยง
หรือการปลอยสัตว'ตามประเภทและชนิดของสัตว'
(๓) กําหนดพื้นที่อนุญาต พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่ห.ามเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว' ตามความเห็นเจ.าพนักงานท.องถิ่น
ขอ 12 ห.ามเลี้ยงสัตว'หรือปลอยสัตว'ตามข.อ ๖ ในเขตพื้นที่ถนน
สาธารณะทุกสาย ซึ่งเทศบาลตําบลหลักช.าง รับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น คือ กรณีกระทําการเป@น
ประจํา เป@นอาจิณ หรือไมปรากฏเจ.าของสัตว' หรือไมสนใจควบคุมดูแลสัตว'
จนเข.าใจได.วามีการใช.พื้นที่ถนนสาธารณะเป@นที่เลี้ยง หรือปลอยสัตว'
ขอ ๑3 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตว'ที่เลี้ยงนั้นอาจเป@นหรือ
สงสัยวาเป@นโรคอันตรายแกสุขภาพของบุคคลทั่วไป ให.เจ.าของสัตว'แยก กัก
สั ต ว' นั้ น ไว. ต างหาก และแจ. งให. เ จ. า พนั กงานท. องถิ่ น หรื อเจ. า พนั กงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต.องแจ.งให.สัตว'แพทย'ของหนวยงานราชการทราบ
และต.องปฏิบัติตามคาแนะนําโดยเครงครัด
ขอ ๑๔ ในกรณีที่เจ.าพนักงานท.องถิ่น เจ.าพนักงานสาธารณสุข
และผู.ซึ่งได.รับการแตงตั้งจากเจ.าพนักงานท.องถิ่น พบเห็นสัตว'ในที่หรือทาง
สาธารณะ ซึ่งอยูภายในเขตเทศบาลตําบลหลักช.าง หรือเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว'โดยไมปรากฏเจ.าของ ให.เจ.าพนักงานท.องถิ่น เจ.า
พนักงานสาธารณสุข และผู.ซึ่งได.รับการแตงตั้งจากเจ.าพนักงานท.องถิ่น หรือ
ผู.ที่ได.รับมอบหมาย มีอํานาจจับสัตว'และนําสัตว'ไปกักไว.ในที่ที่เจ.าพนักงาน
ท.องถิ่นจัดไว.หรือกําหนดไว.เป@นเฉพาะการนั้น เป@นเวลาอยางน.อยสามสิบวัน
หรือกรณีสัตว'นั้นอาจเป@นอันตรายตอประชาชน ให.เจ.าพนักงานท.องถิ่น มี
อํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหวางการจับสัตว'ตามวรรคหนึ่งนี้ หากสัตว'วิ่งหนีหรือเกิด
อุบัติเหตุอื่นใด ทําให.สัตว'บาดเจ็บ โดยหากเป@นเหตุที่เกิดโดยสุดวิสัยหรือ
เพื่อการปกปPองตนเองของผู.จับ และได.ใช.ความระมัดระวังตามสมควรแล.ว
เทศบาลตําบลหลักช.าง จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น โดย
ให.ตกเป@นภาระของเจ.าของหรือผู.ครอบครองสัตว'นั้น
ขอ ๑๕ เมื่อได.จับสัตว'มากักไว.ตามความในข.อ ๑๔ แล.ว เจ.า
พนักงานท. องถิ่ นจะต. องป= ดประกาศแจ. งหรือแจ.งด.ว ยวิธี การอื่ นใดเพื่ อให.
เจ.าของทราบและให.มารับสัตว'คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ได.จับ
สัตว'มากักไว. โดยประกาศไว.ที่สํานักงานเทศบาลตําบลหลักช.างหรือที่
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สัตว'นั้นตกเป@นของเทศบาลตําบลหลักช.าง และให.เจ.าพนักงานท.องถิ่นมี
อํานาจจัดการขายหรือขายทอดตลาดได.ทันที
ขอ ๑๖ กรณีที่การกักสัตว'อาจเกิดอันตรายแกสัตว'นั้น หรือสัตว'อื่น
หรือต.องเสียคาใช.จายเกินสมควร เจ.าพนักงานท.องถิ่นจะจัดการขายหรือ
ขายทอดตลาดกอนกําหนด ๓๐ วันก็ได. เงินที่ได.จากการขายเมื่อหัก
คาใช.จายในการขายและเลี้ยงดูสัตว'แล.ว ให.เก็บรักษาเงินนั้นแทนสัตว'
กรณีที่สัตว'นั้นตาย หรือเจ็บปMวย หรือไมควรจําหนายตอไป หรือเป@น
โรคติดตอที่อาจเป@นอันตรายตอประชาชน เมื่อสัตว'แพทย'ได.ตรวจสอบและ
ได.ให.ความเห็นเป@นลายลักษณ'อักษรแล.ว เจ.าพนักงานท.องถิ่นมีอํานาจ
ทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได.
ขอ ๑๗ ในกรณีที่เจ.าของสัตว'มารับสัตว'คืนไปจากที่กักสัตว'ที่
เทศบาลตําบลหลักช.างกําหนดไว. ภายในกําหนดเวลา เจ.าของสัตว'จะต.อง
เป@นผู.เสียคาใช.จายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว'ให.แกเทศบาลตําบลหลักช.าง ตาม
จํานวนที่จายจริงด.วย
หมวด 4
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
และผูซึ่งไดรับการแต2งตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
----------------------------------------------ขอ ๑๘ หากเจ.าของสัตว'ปฏิบัติไมถูกต.องด.วยสุขลักษณะ การขอ
อนุญาตประกอบกิจการ การฝMาฝ_น เทศบัญญัติหรือการกอให.เกิดเดือดร.อน
รําคาญอื่นใด เจ.าพนักงานท.องถิ่น เจ.าพนักงานสาธารณสุข และผู.ซึ่งได.รับ
การแตงตั้งจากเจ.าพนักงานท.องถิ่น มีอํานาจหน.าที่ตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แ ก.ไขเพิ่ม เติม ถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด 5
การอุทธรณ&
--------------------------------------ขอ 19 ในกรณีที่เจ.าพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งไมอนุญาตหรือไมตอ
อายุใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต การฝMาฝ_นเทศบัญญัติ หรือการ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อระงับเหตุเดือดร.อนรําคาญ หรืออาจเป@นการเสื่อม
สุขภาพ ตามหลักเกณฑ' วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ในกรณีที่เจ.าพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งกรณีตรวจพบเหตุที่ไมถูกต.อง

-13หรือมีการกระทําใดๆ ที่ฝMาฝ_นข.อกําหนดตามเทศบัญญัตินี้ ถ.าผู.ที่ไดรับคําสั่ง
ไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผู.นั้นมีสิทธิอุทธรณ'เป@นหนังสือตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ'ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง ทั้งนี้ ให.เป@นไปตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก.ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
----------------------------------------------ขอ 20 ผู.ใดฝMาฝ_นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต.องระวางโทษ
ตามที่กําหนดไว.ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก.ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ...........
(นายชินวรณ' วิเชียร)
นายกเทศมนตรีตําบลหลักชาง
ในสวนของรายละเอียดอื่นๆ ตามที่แนบมาให.สมาชิกสภาฯทุกทานแลว
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝMายบริหารได.ชี้แจงไปแล.ว สมาชิกสภาฯทานใด
มีความคิดเห็นอยางไร เชิญอภิปรายได.ครับ

ที่ประชุม

-ไม2มี-

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ถ.าไมมี ขอมติที่ประชุมผานการพิจารณาในวาระที่ 1
ขั้นรับหลักการด.วยครับ

ที่ประชุม

มีมติ

เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
2

เสียง
เสียง
เสียง

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

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

สรุป ที่ประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน
5 เสียง
เห็นชอบให.รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติตําบลหลักช.าง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ. 2561
ตอไปเป@นการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นพิจารณารายขอ
ในวาระนี้ ขอให.สภาพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักช.าง เรื่อง
การควบคุ มการเลี้ ย งหรื อปลอยสั ต ว' พ.ศ. 2561 ข. อใดควรแก. ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ตัดทอนข.อความอยางไรบ.าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ
อภิปรายได.ครับ
-ไม2มีถ.าไมมีสมาชิกทานใดขอแก.ไข เพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมผานการ
พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นพิจารณารายข.อด.วยครับ
มีมติ

เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
2

เสียง
เสียง
เสียง

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

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

สรุป ที่ประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน
เห็นชอบตามรางเดิมที่เสนอ

5

เสียง

ตอไปเป@นการพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ขอให.สภา
พิจารณาวาจะอนุมัติให.ตราเป@นเทศบัญญัติตําบลหลักช.าง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ. 2561 หรือไม ขอมติที่ประชุมด.วยครับ
มีมติ

เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
2

เสียง
เสียง
เสียง

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

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

สรุป ที่ประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน
5
เสียง
เห็นชอบให.ตราเป@นเทศบัญญัติตําบลหลักช.าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว' พ.ศ. 2561 เพื่อบังคับใช.ตอไป

-15นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

นายภราดร บัวพรหม
เลขานุการสภาฯ

เป@นอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช.าง เห็นชอบให.ตราเป@น
เทศบัญญัติตําบลหลักช.าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว' พ.ศ.
2561 ซึ่งสภาฯจะนําสงอําเภอช.างกลาง เพื่ออนุมัติตอไป
-รับทราบ3.2 พิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
นายชินวรณ' วิเชียร ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง
ได.เสนอญัตติ คัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท.องถิ่นหรือพื้นที่
แตกอนที่สมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให.เลขานุการสภาฯชี้แจง
ระเบียบและข.อกฎหมายที่เกี่ยวข.อง ขอเชิญครับ
เรียน ประธานสภาฯ คณะผู.บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกทาน
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท.องถิ่น
หรือพื้นที่ของเทศบาลตําบลหลักช.าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข.อ
กฎหมายที่เกี่ยวข.อง ดังนี้
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ&เพื่อ
สนับสนุนใหองค&กรปกครองส2วนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
ขอ 6 ให.องค'กรปกครองสวนท.องถิ่น เป@นผู.ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท.องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให.มีกองทุน
หลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค'เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุ ข ของหนวยบริ ก าร สถานบริ ก าร หนวยงานสาธารณสุ ข
หนวยงานอื่ น องค' ก รหรื อ กลุ มประชาชน เพื่ อ ให. บุ ค คลสามารถเข. า ถึ ง
สาธารณสุขของหนวยบริการสาธารณสุขได.อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น โดยสงเสริ ม กระบวนการมี ส วนรวมตามความพร. อ ม ความ
เหมาะสม และความต.องการของประชาชนในท.องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ'
ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

-16ขอ 12
ประกอบด.วย

ให. มี ค ณะกรรมการกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ

(3) สมาชิกสภาองค'กรปกครองสวนท.องถิ่น ที่สภาองค'กรปกครอง
สวนท.องถิ่นมอบหมาย จํานวนสองคน เป@นกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ครับตอไปจะพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท.องถิ่นหรือพื้นที่จํานวน 2 ทาน เชิญสมาชิกเสนอชื่อผู.
สมควรเป@นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท.องถิ่นหรือ
พื้นที่ คนที่ 1 ขอเชิญครับ

นายพงศ&ชัย อําลอย
ส.ท. เขต 1

ผมขอเสนอชื่อ นายอรรถพล งามพร.อม ส.ท. เขต 2

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช

ขอมติที่ประชุมด.วยครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีมติ

เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
3

เสียง
เสียง
เสียง

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

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

สรุป ที่ประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน
4 เสียง
เห็นชอบให. นายอรรถพล งามพร.อม ส.ท.เขต 2 เป@นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท.องถิ่นหรือพื้นที่
ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู.เป@นคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
ในระดับท.องถิ่นหรือพื้นที่ คนที่ 2 ขอเชิญครับ

นายอรรถพล งามพรอม
ส.ท. เขต 2

ผมขอเสนอชื่อ นายพงศ'ชัย อําลอย ส.ท. เขต 1

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช

ขอมติที่ประชุมด.วยครับ

ประธานสภาฯ

-17ที่ประชุม

มีมติ

เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
3

เสียง
เสียง
เสียง

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

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

สรุป ที่ประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน
4
เสียง
เห็นชอบให. นายพงศ'ชัย อําลอย เป@นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท.องถิ่นหรือพื้นที่
เป@นอันวาเราได.คัดเลือกสมาชิกสภาฯเป@นเพื่อเป@นคณะกรรมการ
ครบจํานวน 2 ทานคือ
1.นายอรรถพล งามพร.อม ส.ท. เขต 2
2.นายพงศ'ชัย อําลอย ส.ท. เขต 1

-----------------------------พัก 15 นาที--------------------------นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

นายภราดร บัวพรหม
เลขานุการสภาฯ

3.3 พิจารณา การรับโอนโคมไฟส2องสว2างดวยพลังงาน
แสงอาทิตย&พรอมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ตามโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท2องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 30 ชุด ถนนเขาวัดธาตุนอย (เจดีย&พ2อท2านคลายวาจาสิทธิ์)
นายชินวรณ' วิเชียร ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง
ได.เสนอญัตติ รับโอนโคมไฟสองสวางด.วยพลังงานแสงอาทิตย'พร.อมหลอด
ประหยัดพลังงานชนิด LED ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว
แตกอนที่สมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให.เลขานุการสภาฯชี้แจง
ระเบียบและข.อกฎหมายที่เกี่ยวข.อง ขอเชิญครับ
เรียน ประธานสภาฯ คณะผู.บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกทาน
การพิจารณารับโอนโคมไฟสองสวางด.วยพลังงานแสงอาทิตย'พร.อมหลอด
ประหยัดพลังงานชนิด LED ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กระผมขอชี้แจงระเบียบ
และข.อกฎหมายที่เกี่ยวข.อง ดังนี้
พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ.างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ในบทเฉพาะกาล
มาตรา 122 ให.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด.วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด.วยการพัสดุด.วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส' พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข.อบังคับ ประกาศ

-18ข.อบัญญัติ และข.อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ.าง หรือการ
บริหารพัสดุ ของหนวยงานของรัฐอื่นที่ไมอยูภายใต.บังคับของระเบียบ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าด. ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 หรื อ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาด.วยการพัสดุด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส' พ.ศ. 2549
แล.วแตกรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื่อจัดจ.าง หรือ
การบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ยังคงใช.บังคับได.ตอไปเทาที่ไมขัดหรือ
แย.งกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศใน
เรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช.บังคับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด.วยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนท.องถิ่น พ.ศ. 2535 แก.ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558
ขอ 9 ในกรณีที่มีผู.อุทิศพัสดุให.เป@นกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหาร
ราชการสวนท.องถิ่น หรือให.สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให.เป@นผู.ดูแลพัสดุ
นั้น ถ.าการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหาร
ราชการสวนท. องถิ่ น จะรั บ เอาพั ส ดุ ห รื อสิ ทธิ นั้ น ๆ ได. ต อเมื่ อได. รั บ ความ
เห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนท.องถิ่นนั้น
วรรค 2 การได.มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได.
กําหนดไว. และไมมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว.
เป@นการเฉพาะ ให.ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่กําหนดไว.ในหมวดนี้
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช

มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายประเด็นนี้ หรือไม ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-ไม2มีหากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมวาจะ
รับโอนครับโคมไฟสองสวางด.วยพลังงานแสงอาทิตย'พร.อมหลอดประหยัด
พลังงานชนิด LED ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือไม ขอมติครับ
มีมติ

เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
2

เสียง
เสียง
เสียง

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

-19นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

สรุป ที่ประชุมมีมติเป@นเอกฉันท' จํานวน
5
เสียง
เห็นชอบให.รับโอนครับโคมไฟสองสวางด.วยพลังงานแสงอาทิตย'พร.อมหลอด
ประหยัดพลังงานชนิด LED ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 ชุด ไว.เป@น
ทรัพย'สินของเทศบาลตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

นายชินวรณ วิเชียร
นายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช

ครับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯหรอ
ผู.บริหารทานใดจะเสนอเรื่องอะไรบ.างครับที่เกี่ยวกับอํานาจหน.าที่ ถ.ามีขอ
เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายชินวรณ วิเชียร
นายกเทศมนตรี ขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช.
จาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท.องถิ่น ในรอบปAงบประมาณ พ.ศ.2561
ในการนี้ ผมขอมอบหมายให.เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเรียน
ตอสภาฯแหงนี้ตอไปครับ
ครับ เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีนําเสนอตอสภาครับ

ประธานสภาฯ

นายสมชาย ยะโส
เลขานุการนายกฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู.บริหารและสมาชิก
สภาฯทุกทานกระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกฯได.รับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรี ให.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช.จาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท.องถิ่น ในรอบปAงบประมาณ พ.ศ.
2561 จึงขอประกาศผลการดําเนินงานดังนี้

-20เทศบาลตําบลหลักชาง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 รวมทั้งมีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถิ่น อีก 3 ฉบับ รวม 177 โครงการ เป>นเงิน
53,573,934.00 บาท
ยุทธศาสตร

2561
โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

32

18,124,500.00

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

14

12,709,900.00

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

5

750,000.00

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและสังคม

88

14,334,534.00

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม

20

1,300,000.00

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร

13

6,040,000.00

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5

315,000.00

รวม

177

53,573,934.00

-21-

การจัดทํางบประมาณ
ผู. บ ริ ห าร เทศบาลตํ า บลหลั ก ช. า ง ได. ป ระกาศใช. เ ทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใน
เทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 24 โครงการ 18,226,667.92 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร' ได.ดังนี้
ยุทธศาสตร

2561
โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1

58,000.00

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและสังคม

9

10,806,278.00

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

11

7,239,525.92

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร

3

122,864.00

รวม

24

18,226,667.92

จึงประกาศให.ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(นายชินวรณ' วิเชียร)
นายกเทศมนตรีตําบลหลักช.าง

-22ที่ประชุมรับทราบนะครับ

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมบ.างครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช
ประธานสภาฯ

-ไม2มีถ.าไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเพิ่มเติมกระผมขอป=ด
การประชุมสภาเทศบาลตํา บลหลักช.า ง สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ประจํา ปA
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

-23คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจถูกตอง
(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

สภาเทศบาลตําบลหลักชาง ไดรับรองรายงานการประชุมฯ
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักชาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ.2561

(ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ผูรับรอง
(นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช)
ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักชาง

