๑

สำเนำ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
สมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายสมมารถ หวังสัน
๒. นายชูชีพ ทองหนู
๓. นายเกตสาดา ราโอบ
๔. นายอะหมีด สีปานปิ่น
๕. นายสนิท ภิวัฒนกุล
๖. นายสมนึก แก้วขาวทอง
๗. นางสาวอนิสรา ปานทอง
๘. นายกอเส็ม ชานาญ
๙. นายกะติบีน เก็มเด็น
๑๐. นายไหลหมาน ภัยเนียม
๑๑. นายเพียรชัย เสวตโสธร

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑ นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว
๒ นายอิสมะแอน ปานหวาน

ตาแหน่ง
รองปรธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายหร้อหีม นวลดา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี

ลายมือชื่อ
สมมารถ หวังสัน
ชูชีพ ทองหนู
เกตสาดา ราโอบ
อะหมีด สีปานปิ่น
สนิท ภิวัฒนกุล
สมนึก แก้วขาวทอง
อนิสรา ปานทอง
กอเส็ม ชานาญ
กะติบีน เก็มเด็น
ไหลหมาน ภัยเนียม
เพียรชัย เสวตโสธร

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ลากิจ
ลากิจ

ลายมือชื่อ
หร้อหีม นวลดา

หมายเหตุ

๒
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลควนเสาธงมาครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวคือ มีผู้มาประชุม
จานวน ๑๐ คน ผู้ไม่มาประชุม จานวน ๒ คน คือ นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว และนายอิ สมะแอน
ปานหวาน ดังนั้น นายเพียรชัย เสวตโสธร ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญ นายชูชีพ ทองหนู
ซึ่ง เป็น สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุอาวุโสสูงสุด ในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
และเชิญ นายสมมารถ หวังสัน ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดประชุมสภา เวลา ๑๓.๓๐ น. และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้ว
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อ
วัน ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ แจกไป
พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ปรากฏ
ว่ า มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ ความที่ พิ ม พ์ ผิ ด พลาดบางส่ ว น ขอเชิ ญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกเทศบาลทุกท่าน
ขอแก้ไขข้อความในหน้า ๑๕,๑๖,๑๗,๒๓ ในรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตาบลควนเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓.๔ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
การบริหารกิจการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พ.ศ.
๒๕๖๒ เนื่องจากกล่าวให้ถูกต้องด้วยนะครับ
รับทราบ
มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะขอเสนอแก้ไขข้อความใดอีก ขอเชิญ
ครับ
กระผมขอแก้ไข ข้อความในหน้า ๑๒ มติที่ประชุมเห็นชอบ
จานวน ๑๑ เสียง แก้เป็น ๑๐ เสียง เนื่องจากมีจานวน
สมาชิกสภาเทศบาลเกินจานวน ๑๒ คน ครับ

๓
ที่ประชุม
นายสนิท ภิวัฒนกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ประชุม
น.ส.อนิสรา ปานทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการ
ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับทราบ
กระผมขอแก้ไข ข้อความ หน้า ๒๔ ขอให้เพิ่มข้อความ
ซอยสามแยกบ้านควนล่อน และซอยประพิศ ให้ตัดข้อความ
“หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านควนเสาธง” ออกครับ
รับทราบ
ดิฉันขอแก้ไข นามสกุล จากสีปานปิ่น เป็น ปานทอง ด้วยค่ะ
รับทราบ
ขอแก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความ หน้ า ๑๐ ให้ ส ภาเทศบาล
ตาบลควนเสาธง มีมติที่ประชุมในการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติ ที่ละคน จากคนที่ ๑ ถึง คนที่ ๓
รับทราบ
ที่สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอแก้ไขข้อความใดอีกหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนออีก จะขอมติต่อที่
ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว

เรื่องพิจารณา (ต่อ)
๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระสอง และวาระสาม
นายสมมารถ หวังสัน
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ได้รับหลักการ
ประธานสภาเทศบาล
แห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุ ม สภาเทศบาลต าบลควนเสาธง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้กาหนดวันรับเสนอขอแปรญัตติ
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ในวาระสองนี้ ไม่มี
การแปรญั ตติแต่อย่า งใด ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปร
ญัต ติ ได้ร ายงานการประชุ ม คณะกรรมการฯ ให้ ที่ ประชุม ได้
รับทราบต่อไป
นายชูชีพ ทองหนู
เรียนประธานสภาเทศบาล
ประธานกรรมการแปรญัตติ
แบบรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอต่อประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง

๔
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ตามที่สภาเทศบาลได้ตั้ง คณะกรรมการสภา เพื่อทา
หน้าที่แปรญัตติ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกาหนดวันรับคาเสนอขอแปร
ญัตติ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
คณะกรรมการแปรญั ตติ ได้ ปฏิ บั ติห น้า ที่ ตามที่ สภาเทศบาลมอบหมาย ปรากฏว่า ใน
ระยะเวลาตามที่สภากาหนดให้มีการเสนอคาขอแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาเสนอคาขอแปรญัตติแต่อย่างใด
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ และได้มติเห็นชอบ ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม ของ
เทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ส่งร่างเทศบัญ ญัติฉบับเดิมให้
ประธานสภาเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาในวาระที่ ๓ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นวาระสาม ขั้นขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็ น ชอบให้ ต ราร่ างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือ
เห็นชอบ จานวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๒ เสียง
รับทราบ
๓.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อ ง การควบคุม การเลี้ย ง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ข้ อ ๓๘ ญั ต ติ ทั้ ง หลายต้ อ งเสนอล่ ว งหน้ า เป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ
ประธานสภาท้องถิ่น และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย
สองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่ น เหลืออยู่น้อย
กว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน

มติที่ประชุม

ที่ประชุม

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภา

๕

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของจานวนผู้ที่
อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้
ที่ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น กรรมการแปรญั ตติ เ ต็ ม สภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
รับทราบ
ต่อไปขอเชิญ นายกเทศมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร เสนอ ร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.
๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ เพื่อพิจารณาต่อไป
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ (ร่าง ) เทศบัญญัติเทศบาลตาบลควนเสาธง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุ นัขและ
แมว
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับ
สภาพการของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
เหตุเดือ ดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพื่อประโยชน์ในการ
รั ก ษา สภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด ารงชี พ ของ
ประชาชน และสามารถป้ อ งกั น อั น ตรายจากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
หรื อ โรคระบาดที่ เ กิ ด จากสุ นั ข และแมว สมควรก าหนดเขต
กาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึง ตรา
เทศบัญญัตินี้
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ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลควนเสาธง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญ ญัติเทศบาลตาบลควนเสาธง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือ ปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ (2) แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เทศบาลตาบลควนเสาธง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลควนเสาธง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บัง คับในเขตเทศบาลตาบลควนเสาธง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลควนเสาธง แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมว ในลักษณะที่มี
การปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว
“สถานที่ เลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัต ว์ ที่ขัง สัตว์ หรือสถานที่ใ น
ลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมของสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอนาเขตที่ดิน ซึ่งใช้ประกอบการ
เลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ติดกันเป็นพื้นที่เดียว
“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และ
แมว ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลควนเสาธง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลควนเสาธง
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตาบลควนเสาธง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ข้ อ 5 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาสภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด ารงชี พ ของ
ประชาชน ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบล ควนเสาธง ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
(5.๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้
5.1.1. ระบุขอบเขตพื้นที่
1. พื้นที่ผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณิชย์กรรมและเขตประชากรหนาแน่น
2. พื้ น ที่ ผั ง เมื อ งประกาศเป็ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
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3. สถานที่ท่องเที่ยว
4. วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ
(5.๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว เกินจานวนที่กาหนด
5.2.1. บริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บริเวณวัด สานักสงฆ์ สานักงานเทศบาล เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกินจานวน
10 ตัว
5.2.1. บริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บริเวณวัดสานักสงฆ์ สานักงานเทศบาล เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกินจานวน
10 ตัว
กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจานวนที่กาหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(5.3) การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องดาเนินการ ดังนี้
5.3.1. การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว
(1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวดาเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่
ในครอบครองต่อเทศบาลตาบลควนเสาธง และรับบัตรประจาตัวสุนัข และแมวหรือ
สัญลักษณ์ หรือวิธีการกาหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด ตามแบบที่เทศบาล
ตาบลควนเสาธงกาหนด
(2) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้ ง ต่อเทศบาลตาบลควนเสาธง ภายใน 60
วั น นั บ แต่ วั น ที่ ม อบสุ นั ข และแมวหรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความเป็ น เจ้ า ของ เพื่ อ
ดาเนินการแก้ไขบัตรประจาตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการกาหนดระบุ
ตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด
(3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวดาเนินการขึ้น
ทะเบียนภายใน 60 วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า
(4) กรณี ที่ เ จ้ าของน าสุ นั ข และแมวที่ อ ยู่ ใ นครอบครองย้ ายออกนอกเขต
เทศบาลตาบลควนเสาธง โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของ
สุนัข และแมวต้องดาเนินการแจ้งให้เทศบาลตาบลควนเสาธงทราย ภายใน 60 วัน
นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขตเทศบาลตาบลควนเสาธงโดยถาวร หรือ
วันที่สุนัขและแมวตาย
5.3.2. การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุ กตัวได้รับการฉีด
วั ค ซี น จากสั ต วแพทย์ หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น หนั ง สื อ จากสั ต วแพทย์ หรื อ
ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องดาเนินการเมื่อสุนัข และ
แมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไ ม่เกินสี่เดือนและต้องจัดการให้ไ ด้รับการฉีด
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วัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลตาบลควนเสาธง ภายในยี่สิบ
สี่ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
(3) ในกรณี ที่ เกิ ด การระบาดของโรคพิ ษ สุ นัข บ้ า ในพื้ น ที่ ต ามประกาศเขต
กาหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวทาการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ
สถานที่เลี้ยงสัตว์จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาประกาศ
5.3.3. การควบคุมด้านสุขลักษณะ
(1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ย งสุนัข และแมวให้เหมาะสมและ
ดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกต้องถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(2) เจ้ า ของสุ นั ข และแมวต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลสุ นั ข และแมว มิ ใ ห้ ก่ อ เหตุ
เดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
5.3.4. การควบคุมเมื่อนาสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
(1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจาตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
(2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและ
แมวในสถานที่หรือสาธารณะ หรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที
ข้อ 6 ผู้ ใ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติ ต ามเทศบัญ ญัติ นี้ ต้ องระวางโทษตามพระราชบั ญ ญั ติก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่……........เดือน..................................พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ
( นายหร้อหีม นวลดา)
นายกเทศมนตรีตาบลควนเสาธง
เห็นชอบ

...................................................
(..............................................................)
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นายสมามารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายชูชีพ ทองฟหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาล
ไปแล้ วนั้น เพื่อให้การประชุม เป็น ไปด้ วยความเรีย บร้อ ยและ
ถูกต้อง ตามระเบียบที่กาหนด จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลคน
หนึ่งเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดี ย ว โดยการพิ จ ารณาวาระที่ ส องนั้ น ให้ ที่ ป ระชุ ม สภา
เทศบาลเป็น กรรมการแปรญั ตติเต็มสภา โดยให้ ประธานสภา
เทศบาลซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ขอเชิญนายชูชีพ ทองหนู
กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรองถูกต้อง คือ ๑. นายอะหมีด สีปานปิ่น
๒. นายสนิท ภิวัฒนกุล
รับทราบ
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย
ทั่วไปเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู
กระผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติที่ฝ่ายบริหารเสนอ และขอชื่น
ชมฝ่ายบริหารที่ไ ด้นาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจ ารณาในสภาเทศบาล
ในวันนี้ เนื่องจากปัญหาการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว เป็นปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความราคาญเดือดร้อนได้หากไม่
มีกฎหมายควบคุมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นเมื่อ
เทศบาลตาบลควนเสาธงได้ออกเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาสามารถ
นาไปบัง คับใช้ควบคุมเลี้ยงสัตว์ได้ในโอกาสต่อไป ขอบคุณมาก
ครับ
รับทราบ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่
ไม่มี
หากไม่มีสมาชิกเทศบาลท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก จะขอมติ
ต่อที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๒
ตามที่คณะผู้บริหารเสนอให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือ

๑๐
มติที่ประชุม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเกตสาดา ราโอบ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
ไม่มา
รับทราบ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๙
๑
๒

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด ขอเชิญครับ
ขอเชิญปลัดเทศบาล
กระผมมีเรื่องชี้แจง ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ ขอแจ้ง กาหนดการฌาปนกิจศพคุณพ่อจ่าง สีสอาด
ซึ่งเป็นบิดาของนายเสกสรรค์ สีสอาด รองปลัดเทศบาลได้ถึงแก่
กรรมด้วยโรคชรา อายุ ๘๔ ปี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
และกาหนดรดน้าศพในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐
น. ณ บ้ า นเลขที่ ๑๓๖ ม.๑๑ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชั ย สน
จ.พัทลุง หลัง จากประชุมวันนี้ ขอเชิญ ทุกท่านไปร่วมรดน้าศพ
โดยพร้อมเพรียงกันครับ
เรื่องที่ ๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสารทเดือนสิบ เพื่อสืบทอด
ธรรมเนียมประเพณีทางเทศบาลต าบลควนเสาธง ซึ่ง ก าหนด
จัดทาหมรับ ขึ้น จานวน ๒ หมรับ เพื่อนาไปถวายวัดปลักปอม
และวัดหนองปด ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สานักงานเทศบาลตาบลควนเสาธง จึง ขอเชิญ ชวนทุกท่าน
ร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน
รับทราบ
ขอเชิญ นายเกตสาดา ราโอบ
กระผมขอสอบถามความคืบหน้า กรณีเจ้าของที่ดิน รอยต่อพื้นที่
เทศบาลต าบลควนเสาธงและเทศบาลต าบลเขาหั ว ช้ า ง จะ
ดาเนินการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอทราบ
อาณาเขตที่ชัดเจนเพื่อดาเนิน การตามระเบีย บกฎหมายต่อไป
ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ
ขอเชิญ นายไหลหมาน ภัยเนียม

๑๑
นายไหลหมาน ภัยเนียม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

สาหรับเรื่องนี้ฝากถามฝ่ายบริหารด้วยว่าดาเนินการ เรื่องนี้
อย่างไร เนื่องจากได้มีหนังสือร้องเรียนถึงเทศบาลแล้ว เกี่ยวกับ
เรื่ องนี้ว่ าอาจมีผ ลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้อ มกั บชาวบ้า นหมู่ที่ ๔
และโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับสถานที่ที่จะ
ดาเนิน ก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรดัง กล่าว ขอฝากให้ฝ่ายบริหาร
ดาเนินการด้วยครับ
ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู
สาหรับเรื่องนี้กระผมยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าที่ควรแต่ทราบ
เพียงว่าเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวจะดาเนินการก่อสร้างฟาร์ม
เลี้ยงสุกร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ควนเสาธง ซึ่งควรตรวจสอบอาณาเขตให้ชัดเจนว่า พื้นที่นั้นอยู่
ในเขตหมู่ที่ ๑ ต.ตะโหมด หรือ อยู่ในหมู่ที่ ๔ ต.แม่ขรี และขอ
ฝากให้ฝ่ายบริหารได้ประสานและปรึกษาหารือหาข้อยุติในเรื่องนี้
ระหว่างเทศบาลตาบลควนเสาธง และเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง
ว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
รับทราบ
ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางฝ่ายบริหารก็ไ ม่ไ ด้ นิ่ง นอนใจอยู่
ระหว่างการตรวจสอบแนวเขตระหว่างเทศบาลตาบลควนเสาธง
กับเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง เนื่องจากอาณาเขตไม่ชัดเจน ซึ่ง
จะต้องดาเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนดต่อไป
เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ควนเสาธงไม่ให้เกิดผลกระทบในด้านสิ่ง แวดล้อม และจะรับไว้
ด าเนิ น การและประสานกั บ เทศบาลต าบลเขาหั ว ช้ า ง ในการ
ตรวจสอบอาณาเขตและใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งว่ า ถู กต้ อ งหรื อ ไม่
ต่อไป
รับทราบ
ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู
ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ที่ได้ดาเนินการในเรื่องนี้ ขอฝากฝ่าย
บริหารดาเนินการ ตามระเบียบกฎหมายด้วยครับ

๑๒
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการฯ

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ
(นายอะหมีด สีปานปิ่น)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ
(นางสาวอนิสรา ปานทอง)
กรรมการ
ลงชื่อ

ขอเชิญ นายกเทศมนตรี
เพื่อให้การดาเนินการเรื่องนี้ เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดจึงได้
ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และตัวแทนทั้ง ๒ เทศบาลร่วมกับ
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในเรื่ อ งนี้ ทั้ ง ม.๑ และ ม.๔
ต.ตะโหมด และ ต.แม่ขรี ร่วมถึง โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ด้วย
ตลอดจนขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมประชุมในวันที่
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนร่มโพธิ์ไทร
ม.๔ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง เพิ่มเติม
สาหรับการดาเนินการในเรื่องนี้จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย ซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกันระหว่าง ๒ เทศบาล
ในการตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจนว่าพื้นที่ก่อสร้างตั้ง อยู่ในเขต
เทศบาลใด การขออนุญ าตก่อสร้างเป็นอ านาจของเทศบาลใด
ซึ่ง ทางฝ่ า ยบริ ห ารอยู่ ร ะหว่ า งดาเนิ น การเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กฎหมายถูกต้องแล้ว จึงเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ
รับทราบ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้ได้เสร็จสิ้น
แล้วขอปิดการประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)
(นายสมนึก แก้วขาวทอง)
เลขานุการ/กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมมารถ หวังสัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง

๑๓

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ อะหมีด สีปานปิ่น
(นายอะหมีด สีปานปิ่น)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ อนิสรา ปานทอง
(นางสาวอนิสรา ปานทอง)
กรรมการ
ลงชื่อ

สมนึก แก้วขาวทอง
(นายสมนึก แก้วขาวทอง)
เลขานุการ/กรรมการ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

เพียรชัย เสวตโสธร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) สมมารถ หวังสัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมมารถ หวังสัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง

