
๑ 

 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
วันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

 รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ประธานสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๒ นายสุรชัย  พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๓ นายสันติ  สุริยะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล สันติ  สุริยะโรจน ์  

๔ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี  

๕ นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ  งามราชจักร์  

๖ นายประทิน  ขันธ์ละ สมาชิกสภาเทศบาล ประทิน  ขันธ์ละ  

๗ นายจันทรา  พูลพล สมาชิกสภาเทศบาล จันทรา  พูลพล  

๘ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้   

๙ นายดิเรก  นาคอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิเรก  นาคอินทร์  

๑๐ นายธวัชวงค์  ผวิบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัชวงค์  ผวิบุญเรือง  

๑๑ นายคำสอน  พรหมอุดม สมาชิกสภาเทศบาล คำสอน  พรหมอุดม  

๑๒ นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  ภูเวียงแก้ว  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล - ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายคำเขื่อง  ร่มเกษ นายกเทศมนตรี คำเข่ือง  ร่มเกษ  

๒ นางถาวร  อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี ถาวร  อินทรพานิชย์  

๓ นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี วิชัย  ศรีโคตร  

๔ นายละยอม  ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ละยอม  ทัศมี  

๕ นายสุรสิทธิ์  คำภูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรสิทธิ์  คำภูแสน  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์  



๒ 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  
๙ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๐ นายวิทยา  พันธุโคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยา  พันธุโคตร  

๑๑ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๒ นางสาวรัตน์ธุวรรณ  นำสุย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รัตน์ธุวรรณ  นำสุย  

๑๓ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๕ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  วันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม วันนี้เลขานุการสภาฯ 
ติดราชการ ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิน่ 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ใน
การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ 
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่น
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่นั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ 
ฉะนั้น เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิก ข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล 
ผู้สมควรปฏิบัติหนา้ทีเ่ลขานุการ เชิญท่าน ส.ท.จันทรา พูลพล  ครบั 

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล         และเจา้หน้าที่ทุกท่าน ผม นายจันทรา พูลพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

ขอเสนอ นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร ์หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ผู้รบัรอง ส.ท.ดิเรก นาคอินทร ์ และ ส.ท.คำสอน พรหมอุดม ครบั สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล        ท่านใดจะเสนออีกไหมครบั เมือ่มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นเลขาฯ

เพียงหนึ่งคน ถือว่า นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์ หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ได้รบัเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการในการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

มติทีป่ระชุม นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ไดร้ับเลือกเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑ การพิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ตามทีท่่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติรา่งเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการ 
ประธานสภาเทศบาล        เลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณานั้น ก่อนที่

จะเข้าสู่ระเบียบวาระรบัหลักการ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครบั 

นายดลุยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร ทีเ่คารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ครบั ก่อนทีจ่ะเข้าสู่วาระรบัหลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

ข้อบังคับการประชุสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.
๒๕๕๔  
ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
          ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเปน็กรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...” 
ดังนั้น ทีป่ระชุมต้องมีมติอนุมัติใหพิ้จารณาสามวาระรวดเดียว ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ตามระเบียบฯ สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาเทศบาล        ได้ แต่ต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็อย่างไร  

เชิญท่าน ส.ท.ประทิน ขันธ์ละ ครบั  

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  คณะผู้บรหิาร  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่านครบั ผม นายประทิน ขันธ์ละ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

ผมเสนอใหพิ้จารณาสามวาระรวดเดียว ครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท. ประทิน ครบั  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมี 
ประธานสภาเทศบาล        ความคิดเหน็เป็นอย่างอ่ืนครบั  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุมเพ่ืออนุมัติให้ 

พิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓  สามวาระรวดเดียว  



๔ 

 

ประเด็นที ่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓   
สามวาระรวดเดียว 

 อนุมัติ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหพิ้จารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.
๒๕๖๓  สามวาระรวดเดียว 

 ไม่อนมัุติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ     ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    อนุมัติให้พิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓  สามวาระรวดเดยีว 

   วาระทีห่นึ่ง รบัหลักการ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายละเอียดให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล        ประชุมได้พิจารณครบั 

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทีเ่คารพ และผู้เข้ารว่ม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     ประชุมทุกท่าน ผม นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ  
และส่ิงแวดล้อม             สิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากได้รับหนังสือจากอำเภอวารชิภูมิที ่สน ๐๐๒๓.๒๐/ว 

๐๙๘ ลงวันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  เรง่รดัการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
เจา้ฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยาราชนาร ี โดยใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดำเนินการ ดังนี้ 
๑. ดำเนินการออกเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ให้แล้ว
เสรจ็ภายในวันที ่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
๒ เรง่รดัการจดัซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ใหค้รบทัง้สุนัขและแมว 
ทัง้ทีมี่เจา้ของและไม่มีเจ้าของ   
๓. ดำเนินการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data 
ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในวันที ่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ซ่ึงได้ดำเนินการบางส่วนแล้วในเรื่องการรายงาน  ส่วนการออกเทศบัญญัติ
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นั้น ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภาฯ ใน
โอกาสนี้จงึขอเสนอรา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือใหส้ภาฯ พิจารณา ดังนี้ 

หลกัการ 
ใหมี้เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
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เหตุผล 
  เพ่ือเป็นการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสม
กับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชนและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อน
รำคาญจากสุนัขและแมวอีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่
ให้เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนและสามารถป้องกันอันตรายจาก
โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกดิจากสุนัขและแมว สมควรกำหนดเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

        เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล 
    เรื่อง การควบคุมและการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว 
          พ.ศ.๒๕๖๓ 
    ------------------------------- 
  โดยทีเ่ป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล ว่าด้วย
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว    
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที ่
๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๐  
เทศบาลตำบลปลาโหล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
และผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร   จงึตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้ เรยีกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ใหใ้ช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล 
ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เปน็
เวลาเจด็วัน 
  ข้อ ๓  ในกรณีทีมี่เทศบัญญัติอ่ืนทีขั่ด หรือแย้งกับเทศบัญญัติฉบบันี้ 
ใหใ้ช้เทศบัญญัติฉบับนี้แทน 
  ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
       “การเลี้ยงสุนัข และแมว”  หมายความว่า  กรรมวิธีหรอืวิธกีาร
ทีจ่ะดูแลสุนัข และแมว ให้เจรญิเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ 
       “การปล่อยสุนัข และแมว”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุนัข และ
แมว ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ รวมทัง้การสละการ
ครอบครองสุนัขและแมว 
       “สถานทีเ่ลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์ กรงสัตว์ ทีขั่ง
สัตว์ หรอืสถานทีล่ักษณะอ่ืนทีใ่ช้ในการควบคุมสัตว์เลี้ยง  ทั้งนี้  ให้
หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตทีดิ่นซ่ึงใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ทีมี่พ้ืนที่
ติดกันเป็นพ้ืนทีเ่ดียว 
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       “เจ้าของสุนัข และแมว”  หมายความว่า  เจา้ของกรรมสิทธิ์ ผู้
ครอบครองสุนัข และแมว  ทั้งนี้  ใหห้มายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ใหท้ีอ่ยู่อาศัย 
และผู้ควบคุมสุนัข และแมว ด้วย 
       “ราชการส่วนท้องถิน่”  หมายความว่า  เทศบาลตำบลปลาโหล 
       “เจ้าพนักงานท้องถิน่”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรตีำบล
ปลาโหล 
  ข้อ ๕  ใหน้ายกเทศมนตรตีำบลปลาโหล เป็นผู้รกัษาการใหเ้ป็นไป
ตามเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๖  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ทีเ่หมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิน่ หรอืเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
ทีเ่กิดจากสุนัข แมว ใหพ้ื้นทีใ่นเขตอำนาจของเทศบาลตำบลปลาโหล 
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว 
       ๖.๑  ใหพ้ื้นทีต่่อไปนี้เป็นเขตหา้มปล่อยสุนัข และแมว โดย
เด็ดขาด ดังนี้ 
   ๖.๑.๑  สถานทีร่าชการ 
   ๖.๑.๒  ศาสนสถาน 
       ๖.๒  ใหพ้ื้นทีต่่อไปนี้เป็นเขตหา้มเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขและแมว
เกินจำนวนทีก่ำหนด 
   ๖.๒.๑  ครวัเรอืน เป็นเขตหา้มเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขเกิน 
จำนวน ๑๐ ตัว ต่อครวัเรอืน 
   ๖.๒.๒  ครวัเรอืน เป็นเขตหา้มเลี้ยงหรอืปล่อยแมวเกิน
จำนวน ๑๐ ตัว ต่อครวัเรอืน 
กรณีทีต้่องการเลี้ยงเกินจำนวนทีก่ำหนด ต้องได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ 
       ๖.๓  การเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
   ๖.๓.๑  การขึน้ทะเบียนสุนัข และแมว 
        (๑)  ใหเ้จา้ของสุนัข และแมว ดำเนินการขึน้ทะเบยีน
สุนัข และแมว ทุกตัวทีอ่ยู่ในความครอบครองต่อเทศบาลตำบลปลาโหล และ
รบับัตรประจำตัวสุนัข และแมว หรอืสัญลักษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามแบบที่
เทศบาลตำบลปลาโหลกำหนด 
        (๒)  หากเจา้ของสุนัข และแมว ต้องการมอบสุนัขและ
แมว หรอืเปลี่ยนแปลงเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบล   
ปลาโหลภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันมอบสุนัขและแมว หรอืมีการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจา้ของ เพ่ือดำเนนิการแก้ไขบัตรประจำตัวสุนัขและ
แมว หรอืสัญลักษณ์ หรอืวิธีการกำหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมว อ่ืนใด 
        (๓)  ในกรณีทีมี่สุนัข และแมว เกิดใหม่ ใหเ้จ้าของสุนัข
และแมวดำเนินการขึน้ทะเบียนภายใน ๓๐ วัน และต้องจดัการใหสุ้นัข และ
แมว นั้น ได้รบัการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
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        (๔)  กรณีทีเ่จ้าของนำสุนัข และแมว ที่อยู่ใน
ครอบครองย้ายออกนอกเขตเทศบาลตำบลปลาโหลโดยถาวร หรอืสุนัข และ
แมว ทีอ่ยู่ในครอบครองตาย เจา้ของสุนัขและแมวต้องดำเนินการแจ้งให้
เทศบาลตำบลปลาโหลทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว 
ออกนอกเขตเทศบาลโดยถาวร หรอืวันทีสุ่นัข และแมว ตาย 
        ๖.๓.๒  การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
        (๑)  เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการใหสุ้นัข และ
แมว ทุกตัวได้รบัการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็น
หนังสือจากสัตวแพทย์ หรอืผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์โดยการฉีดวัคซีนครั้ง
แรกเมื่อสุนัข และแมว นั้น มีอายุต้ังแต่สองเดือนขึน้ไป แต่ไม่เกินสี่เดือนและ
ได้รบัการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาทีก่ำหนดในใบรับรองการฉีดวคัซีน 
        (๒)  หากเจ้าของสุนัข และแมว พบเห็นอาการ หรอื
สงสัยว่าสุนัข และแมว ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ใหกั้กสุนัข 
และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลตำบลปลาโหลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมโรค 
       (๓)  ในกรณีทีเ่กิดโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ใน
พ้ืนทีต่ามประกาศเขตกำหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเ้จ้าของสุนัข และแมว 
ทำการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานทีเ่ลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตาม
ประกาศ 
   ๖.๓.๓  การควบคุมด้านสุขลักษณะ  ใหเ้จ้าของสุนัข และ
แมว  ดำเนินการ ดังนี้ 
        (๑)  เจ้าของสุนัข และแมว  ต้องจดัสถานทีเ่ลี้ยงสุนัข 
และแมว ใหเ้หมาะสม และดูแลสถานทีเ่ลี้ยงสะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
        (๒)  เจ้าของสุนัข และแมว  ต้องควบคุมดูแลสุนัข และ
แมว มิให้ก่อเหตุเดือดรอ้นรำคาญ หรอืเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
   ๖.๓.๔  การควบคุมเมื่อนำสุนัข และแมว  ออกนอก
สถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ 
        (๑)  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจา้พนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  ใหเ้จา้ของสุนัข และแมว พกบัตร หรือ
ติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัข และแมว และต้องให้มีการควบคุมดูแลมิใหก่้อ
เหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน 
        (๒)  เจ้าของสุนัขและแมว ต้องจดัการมูลสัตว์ หรือของ
เสียอันเกิดจากสุนัข และแมว ในสถานทีห่รอืทางสาธารณะ หรอืสถานที่อ่ืนใด
ใหถู้กสุขลักษณะโดยทันที 
  ข้อ ๗  ผู้ใดฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

   ประกาศ  ณ วันที ่     
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     (ลงชื่อ)     
           (นายคำเขือ่ง  รม่เกษ) 
      นายกเทศมนตรตีำบลปลาโหล 

  อนุมัติ / เหน็ชอบ 
 

(ลงนาม)     
  (นายบันลือ  สัมฤทธิ์จินตนา) 
    นายอำเภอวารชิภูมิ ปฏิบติัราชการแทน 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

นำเรยีนท่านสมาชิกเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมครบั  ท่านสมาชิกมีความ 
ประธานสภาเทศบาล        คิดเหน็อย่างไร  เชิญท่าน ส.ท.สันติ  สุรยิะโรจน์ ครบั 

นายสันต ิ สุรยิะโรจน์   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม  นายสันติ  สุรยิะโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ผมเหน็วา่รา่ง   

เทศบัญญัติฉบับนี้ เป็นเทศบัญญัติทีดี่ทีสุ่ด มีความเหมาะสมแล้ว อนาคต
อยากให้เพ่ิมวัคซีนจะได้เพียงพอ ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.สันติ ครับ  เชิญท่าน ส.ท.ประทิน  ขันธ์ละ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  คณะผู้บรหิาร  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่านครบั เพ่ือแก้ปัญหาสุนัขและแมว อยากใหมี้โครงการทำหมัน

เพ่ือลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ทีผ่่านมามีการทำหมันตามโครงการ
เทศบาลตำบลปลาโหลพบประชาชน แต่มีจำนวนจำกัด ผมอยากใหเ้ป็น
โครงการทำหมันสุนัขและแมวโดยเฉพาะ เป็นโครงการทีดี่มาก เกิดประโยชน์
ต่อเจา้ของสัตว์ และต่อสังคมด้วย ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประทิน ครับ  เชิญท่าน ส.ท.ดิเรก นาคอินทร ์ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดเิรก  นาคอินทร ์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  คณะผู้บรหิาร  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่านครบั ผม นายดิเรก นาคอินทร ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

ผมเหน็ด้วยกับรา่งเทศบัญญัติฉบับนี้ เมือ่มีเทศบัญญัติแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ 
โดยเฉพาะเรื่องสุนัขและแมวจรจดั ทำอย่างไรจะสามารถทำหมันให้กับสุนัข
และแมวจรจดั ทำอย่างไรจึงจะสามารถควบคุมได้ ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ดิเรก ครับ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ 
ประธานสภาเทศบาล        สิ่งแวดล้อม  ครบั  

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรยีนท่านประธาน และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามทีท่่าน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ    สมาชิกเสนอควรจดัทำโครงการทำหมันสุนัขและแมวโดยเฉพาะนั้น ในปีนี้ได้ 



๙ 

 

             บรรจโุครงการไว้ในเทศบัญญัติเรยีบรอ้ยแล้ว จะบูรณาการรว่มกับโครงการ
เทศบาลตำบลปลาโหลพบประชาชนในพ้ืนที่ทีมี่ปัญหาเกีย่วกับสุนัขและแมว 
ส่วนการจดัการสุนัขหรอืแมวจรจดั  มีข้อหารือระหว่างกรมปศุสัตว์กับท้องถิน่
ว่าการจดัการสุนัขจรจดัในพ้ืนทีเ่อกชนนั้น   ถ้าท้องถิน่ใดไม่มีสัตวแพทย์ก็ไม่
สามารถดำเนินการได้ ต้องขอความรว่มมือปศุสัตว์อำเภอทำงานรว่มกัน และ
ทีส่ำคัญไม่มีที่พักใหส้ัตว์ เพราะต้องกักสัตว์ไว้สามสิบวัน และต้องเลี้ยงดูด้วย 
ซ่ึงในพ้ืนทีส่กลนครยังไม่มี และเจตนารมณ์ของเทศบัญญัติการควบคุมการ
เลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขและแมวเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค และการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นหลัก  ขอบคุณครบั 

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครบั  สมาชิกท่านใดจะอภิปราย  หรอื 
ประธานสภาเทศบาล        แสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติมครับ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุมเพ่ือรบัหลักการ

แหง่รา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓   

ประเด็นที ่ ๑  สมาชิกท่านใดรบัหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

 รบัหลักการ    ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัหลักการแหง่รา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ไม่รบัหลักการ    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัหลักการ    ๑๐  เสียง 
ไม่รบัหลักการ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รบัหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓  

   วาระทีส่อง แปรญัตต ิ

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การพิจารณารา่งเทศบัญญัติในวาระทีส่อง แปรญัตติ  ทีป่ระชุมสภาฯ เป็น 
ประธานสภาเทศบาล        กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยประธานทีป่ระชุมเป็นประธานกรรมการ

แปรญัตติ  สมาชิกท่านใดจะแปรญัตติ  เชิญท่าน ส.ท.จันทรา  พูลพล ครบั 

นายจนัทรา  พูลพล   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผมขอแปรญัตติ ข้อ ๖.๒.๑ ครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขเกิน

จำนวน ๑๐ ตัว ต่อครวัเรอืน และ ข้อ ๖.๒.๒ ครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรือ
ปล่อยแมวเกินจำนวน ๑๐ ตัว ต่อครวัเรอืน  ผมเหน็ว่า จำนวน ๑๐ ตัว มาก
เกินไป บางครั้งก็สรา้งความรำคาญใหบ้้านใกล้เรอืนเคียง ผมขอเสนอห้าม
เลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขและแมวเกิน ๕ ตัว จะเหมาะสมหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ท่าน ส.ท. จันทรา  ขอแปรญัตติ ข้อ ๖.๒.๑ ครวัเรอืน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ 
ประธานสภาเทศบาล        ปล่อยสุนัขเกินจำนวน ๑๐ ตัว ต่อครวัเรอืน ข้อ ๖.๒.๒ ครวัเรอืนเป็นเขตหา้ม 



๑๐ 

 

เลี้ยงหรอืปล่อยแมวเกินจำนวน ๑๐ ตัว ต่อครวัเรอืน ขอแปรญัตติ ครัวเรอืน
เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจำนวน ๕ ตัว ต่อครัวเรือน 
ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็อย่างไร  เชิญท่าน ส.ท.สันติ  สุรยิะโรจน์ ครบั 

นายสันต ิ สุรยิะโรจน์   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผมเหน็ว่ารา่งเทศบัญญัติฉบับนี้เหมาะสมแล้ว ผมคิดว่าแต่ละครวัเรอืนน่าจะมี

สุนัขเกิน ๕ ตัว ผมเสนอให้คงไว้ตามรา่งเดิม ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท. สันติ ครับ  เชิญท่าน ส.ท.จนัทรา  พูลพล  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายจนัทรา  พูลพล   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        ถ้าทีป่ระชุมเหน็ว่าครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกินจำนวน ๑๐ 

ตัว มีความเหมาะสมแล้วให้ขึน้อยู่กับมติทีป่ระชุม แต่อยากใหท่้านสมาชิก
พิจารณาถึงปัญหาทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต จำนวนประชากรสุนัขและแมวต้อง
เพ่ิมขึน้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะแมวจรจัดที่มาอาศัยอยู่ในบ้านแล้วไปกัดหรือ
ทำอันตรายคนอ่ืน ความรบัผิดชอบอาจจะตกอยู่ทีเ่จ้าของบ้าน  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.จนัทรา ครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล        ครบั หรอืขอแปรญัตติหรอืไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม ตามทีท่่าน  

ส.ท.จนัทรา เสนอขอแปรญัตติแก้ไขรา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๖.๒.๑ 
ครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกินจำนวน ๑๐ ตัว ต่อครัวเรือน 
และ ข้อ ๖.๒.๒ ครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกินจำนวน ๑๐ 
ตัว ต่อครวัเรอืน  ขอแก้ไขเป็น ข้อ ๖.๒.๑ ครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขเกินจำนวน ๕ ตัว ต่อครวัเรอืน  และข้อ ๖.๒.๒ ครวัเรอืนเป็นเขต
หา้มเลี้ยงหรอืปล่อยแมวเกินจำนวน ๕ ตัว ต่อครวัเรอืน  และท่าน ส.ท. สันติ 
เหน็ว่ามีความเหมาะสมแล้ว ใหค้งไว้ตามรา่งเดิม ผมจงึขอมติทีป่ระชุม ดังนี้   

ประเด็นที ่ ๑  สมาชิกท่านใดเหน็ว่าควรแก้ไข ข้อ ๖.๒.๑ ครวัเรอืนเป็นเขต
หา้มเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขเกินจำนวน ๑๐ ตัว ต่อครวัเรอืน และ ข้อ ๖.๒.๒ 
ครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกินจำนวน ๑๐ ตัว ต่อครัวเรือน  
ขอแก้ไขเป็น ข้อ ๖.๒.๑ ครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขเกิน
จำนวน ๕ ตัว ต่อครวัเรอืน และข้อ ๖.๒.๒ ครวัเรอืนเป็นเขตหา้มเลี้ยงหรือ
ปล่อยแมวเกินจำนวน ๕ ตัว ต่อครวัเรอืน 

 ควรแก้ไข    ๑  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดเห็นว่าใหค้งไว้ตามรา่งเดิม 
 คงไว้ตามรา่งเดิม    ๙  เสียง 

มติที่ประชุม ควรแก้ไข    ๑  เสียง 
คงไว้ตามรา่งเดิม    ๙  เสียง 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    ให้คงไว้ตามรา่งเดิม   



๑๑ 

 

   วาระทีส่าม ลงมติ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ในวาระลงมตินี้ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ทีป่ระชุมจะได้ลงมติใหอ้ภิปราย ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล        มีเหตุอันควร สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครบั  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่

ประชุมเพ่ือลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่    

ประเด็นที ่ ๑  สมาชิกท่านใดเหน็ชอบใหต้ราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

 เหน็ชอบ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่เหน็ชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ไม่เหน็ชอบ    ไม่มี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     ๑๐  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    เห็นชอบให้นำรา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓  ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรอืปล่อยสุนัข และ
แมว พ.ศ.๒๕๖๓   

๔.๒  การพิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การ
ควบคุมการเล้ียงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การพิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการ 
ประธานสภาเทศบาล        เลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการพิจารณา

ในระเบียบวาระที ่ ๔.๑  ที่ประชุมสามารถพิจารณาได้สามวาระรวดเดียวได้ 
ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็อย่างไร เชิญท่าน ส.ท.อุไรวรรณ งามราชจกัร์ ครับ 

นางอุไรวรรณ  งามราชจกัร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  คณะผู้บรหิาร  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางอุไรวรรณ งามราชจกัร ์สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ขอเสนอใหพิ้จารณาสามวาระรวดเดียว ค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท. อุไรวรรณ ครบั  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรอืมี 
ประธานสภาเทศบาล        ความคิดเหน็เป็นอย่างอ่ืนครบั  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุมเพ่ืออนุมัติให้ 

พิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓  สามวาระรวดเดียว  

ประเด็นที ่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระ
รวดเดียว 

 อนุมัติ     ๑๐  เสียง 



๑๒ 

 

ประเด็นที ่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหพิ้จารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓  สาม
วาระรวดเดียว 

 ไม่อนมัุติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ     ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    อนุมัติให้พิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓  สามวาระรวดเดยีว 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้เสนอรา่งเทศบัญญัติเพ่ือใหท่้าน 
ประธานสภาเทศบาล        สมาชิกได้พิจารณา ครบั 

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทีเ่คารพ และผู้เข้ารว่ม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     ประชุมทุกท่าน  สืบเนื่องจาก หนังสืออำเภอวารชิภูมิ ที ่สน ๐๐๒๓.๒๐/ว  
และส่ิงแวดล้อม             ๐๙๘ ลงวันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  เรง่รดัการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
เจา้ฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยาราชนาร ี โดยใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดำเนินการออกเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยง หรอืปล่อยสัตว์ 
ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในวันที ่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ตามที่ได้นำเรยีนในระเบียบ
วาระที ่ ๔.๑ แล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอรา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 

หลกัการ 
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหลว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ 

  เหตุผล 
  โดยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
กำหนดไว้เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตราย จากเชื้อโรคท่ีเกิด
จากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้
ส่วนหนึ่งส่วนใด หรอืทัง้หมดของพ้ืนที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 
  เนื่องจากปัจจุบัน เทศบาลตำบลปลาโหล ยังมิได้ตราเทศบัญญัติว่า
ด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ ออกมาบังคับใช้ ประกอบกับ
ภายในเขตท้องทีเ่ทศบาลตำบลปลาโหล พบปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือกำหนดมาตรฐานการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์ จึงอาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถงึฉบับที ่ ๑๔ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการ



๑๓ 

 

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึน้ เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาล
ตำบลปลาโหล 

        เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล 
                 เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
    ------------------------------- 
  โดยทีเ่ป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล ว่าด้วย
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐  มาตรา ๖๒  และมาตรา ๖๓  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๖๒   ประกอบมาตรา ๒๙  และมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลปลาโหล โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตำบลปลาโหล และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   จงึตราเทศบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้ เรยีกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.๒๕๖๓” 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ใหใ้ช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลต้ังแต่
เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลแล้วเจด็วนั 
  ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืน
ใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔  เทศบัญญัตินี้ไมใ่ช้บังคับแก่ 

(๑) การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
(๒) การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
ข้อ ๕  ในเทศบัญญัตินี้ 

        “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ไนครอบครองและ
ดูแลเอาใจใส่ บำรุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
       “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ 
หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

     “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ รวมถึงผู้
ครอบครองสัตว์ด้วย 
       “สถานทีเ่ลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขัง
สัตว์ หรือสถานทีใ่นลักษณะอ่ืนที่มีการควบคุมสัตว์เลี้ยง รวมถึงอาณาเขต 
ที่ดินที่ใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ 



๑๔ 

 

       “ทีห่รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่
เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
      “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่
ชุมนุมเพ่ือจำหน่าย สินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมี
สภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
จำหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความถึงบริเวณ ซึ่งจัด
ไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็น
ประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด        
       “ราชการส่วนท้องถิน่”  หมายความว่า  เทศบาลตำบลปลาโหล 
       “เจ้าพนักงานท้องถิน่”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรตีำบล
ปลาโหล 
       “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งไดร้ับ
การแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ข้อ ๖  ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทศบัญญัตินี้ 
ภายในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ข้อ ๗  ให้สัตว์ดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล 

(๑) ช้าง 
(๒) ม้า 
(๓) โค 
(๔) กระบือ 
(๕) สุกร 
(๖) แพะ 
(๗) แกะ 
(๘) หา่น 
(๙) เป็ด 
(๑๐) ไก่ 
(๑๑) สุนัข 
(๑๒) แมว 
(๑๓) งู 
(๑๔) จระเข้ 
(๑๕) นก 
(๑๖) กระต่าย 
(๑๗) หนู 

  ข้อ ๘  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค



๑๕ 

 

ที่เกิดจากสัตว์ให้พื้นที่ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 
       (๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
   ๑.๑) ที่หรือทางสาธารณะ 
   ๑.๒) ตลาด 
       (๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่มีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 
   ๒.๑) บ้าน หรือที่อยู่อาศัยของเจ้าของสัตว์ 
   ๒.๒) สถานที่ หรือท่ีดิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความ
ครอบครองของเจ้าของสัตว์ หรอืบริเวณสถานที่ของเอกชนที่เจ้าของสัตว์
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรอืผู้ครอบครองแล้ว 
       (๓) เจ้าของสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนทีต่าม (๒) ต้องปฏิบัติตนเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว์ ดังนี้ 
   ๓.๑) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคง
แข็งแรงตามความเหมาะสม แต่ละประเภทและชนิดของสัตว์ และมีขนาด
เพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ี
เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
   ๓.๒) เจ้าของสัตว์ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่
เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถกูสุขลักษณะเป็นประจำ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม
หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียง 
   ๓.๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์ต้องกำจัดซากสัตว์และ
มูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหรือ
สัตว์นำเชื้อโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่นควัน และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ 
   ๓.๔) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีการฉีดวัคซีน และการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กบัสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์
อย่างสม่ำเสมอ 
   ๓.๕) เจ้าของสัตว์ต้องให้สัตว์เลี้ยงอยู่ภายในสถานที่เลี้ยง
สัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการ
ควบคุม  อีกท้ังไม่นำสัตว์มาถ่ายมูลในที่หรือทางสาธารณะ  กรณเีป็นสัตว์    
ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
   ๓.๖) เจ้าของสัตว์ต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่อ
อันตราย หรือไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง อันอาจ
เป็นเหตุให้เสี่ยงหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยส่วนรวม 

   ๓.๗) เจ้าของสัตว์ต้องไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นกำหนดห้ามไว้ตามข้อ ๘ (๑) 
   ๓.๘) เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ 



๑๖ 

 

เจา้พนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิน่ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ 
และคำสั่งของเทศบาลตำบลปลาโหล 
  ข้อ ๙ ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่า สัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการแยกสัตว์ไว้
ต่างหาก และแจ้งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบล
ปลาโหลทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ หรือ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในทีห่รือทางสาธารณะ
อันเป็นการฝ่าฝืน ข้อ ๘ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยัง
ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็น
ของเทศบาลตำบลปลาโหล แต่ถ้าการกกัสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์
นั้น หรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
จัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณกี่อนถึงกำหนดเวลา
ดังกล่าวกไ็ด้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและ
เจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลตำบลปลาโหล
ตามจำนวนที่จ่ายจริงด้วย 
  ในกรณีปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้น เป็นโรคติดต่อ
อันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือ
จัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
  ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามทีก่ำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
  ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รกัษาการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ วันที ่     

     (ลงชื่อ)     
           (นายคำเขือ่ง  รม่เก) 
      นายกเทศมนตรตีำบลปลาโหล 
  อนุมัติ / เหน็ชอบ 

(ลงนาม)     
  (นายบันลือ  สัมฤทธิ์จินตนา) 
    นายอำเภอวารชิภูมิ ปฏิบติัราชการแทน 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 



๑๗ 

 

ซ่ึงเทศบัญญัติฉบับนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรค  นำเรยีน
ท่านสมาชิกเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ผอ. กองสาธารณสุขฯ ครบั  เชิญท่าน ส.ท.ประทิน  ขันธ์ละ 
ประธานสภาเทศบาล        ครบั 

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม  
สมาชิกสภาเทศบาล        รา่งเทศบัญญัติฯ ข้อ ๔(๒) การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ผมเคยประสบปัญหาการเลี้ยงสุกร คือ ผู้ซ้ือ
ถูกตำรวจจบัเนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตจากปศุสัตว์  จงึขอสอบถามเทศบาล
สามารถออกใบอนุญาตได้หรอืไม่ ผมเคยไปปรึกษาปศุสัตว์ได้รบัคำแนะนำ
ต้องขอใบอนุญาตจากเทศบาล ข้อเท็จจรงิเป็นอย่างไร เทศบาลสามารถออก
ใบอนุญาตได้หรือไม่ ในเมื่อออกเทศบัญญัติแล้ว ขอบคุณครับ 

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประทิน ครับ เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครบั ถ้ากรณีทำฟาร์ม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     ต้องไปขึน้ทะเบียนกับปศุสัตว์ก่อน เสรจ็แล้วจงึมาขออนุญาตประกอบกิจการ 
และส่ิงแวดล้อม             ทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพทีเ่ทศบาล ขอบคุณครบั  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ผอ. ครบั ท่านสมาชิกคงเข้าใจแล้ว  เชิญท่านที่ปรกึษาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายละยอม  ทัศมี   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้า 
ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี รว่มประชุมทุกท่าน ผม นายละยอม ทัศมี ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีปัญหา 

สุนัขและแมวจรจดั  เวลาทีอ่าสาปศุสัตว์ออกฉีดวัคซีน  ไม่สามารถจบัได้  จึง 
ฝากท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ควรมีหน่วยงานเฉพาะทีส่ามารถทำหมันสุนัข
และแมวจรจดัได้  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านทีป่รกึษาฯ ครับ ฝากท่าน ผอ. นำไปพิจารณาครบั  มีท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล        อภิปรายหรอืเสนอความคิดเหน็ครบั   ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือ    

รบัหลักการแหง่รา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓   
ประเด็นที ่ ๑  สมาชิกท่านใดรบัหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 รบัหลักการ    ๑๐  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัหลักการแหง่รา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ไม่รบัหลักการ    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัหลักการ    ๑๐  เสียง 
ไม่รบัหลักการ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 



๑๘ 

 

    รบัหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓  

   วาระทีส่อง แปรญัตต ิ

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การพิจารณารา่งเทศบัญญัติในวาระทีส่อง แปรญัตติ  ทีป่ระชุมสภาฯ เป็น 
ประธานสภาเทศบาล        กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  ผู้บรหิารหรอืสมาชิกท่านใดเหน็ว่าควรแก้ไข

เพ่ิมเติมรา่งเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  ถ้าไม่มี  ถือว่าทีป่ระชุมเหน็ด้วยกับรา่ง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๖๓ และใหค้งไว้ตามร่างเดิม  

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการ
เล้ียงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ และให้คงไว้ตามรา่งเดิม 

   วาระทีส่าม ลงมติ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ในวาระลงมตินี้ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ทีป่ระชุมจะได้ลงมติใหอ้ภิปราย ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล        มีเหตุอันควร สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครบั  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่

ประชุมเพ่ือลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่    
ประเด็นที ่ ๑  สมาชิกท่านใดเหน็ชอบใหต้ราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 เหน็ชอบ     ๑๐  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่เหน็ชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ไม่เหน็ชอบ    ไม่มี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     ๑๐  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    เห็นชอบให้นำรา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตราเป็นเทศบัญญัตเิทศบาลตำบล
ปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๔.๓  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิม่เติม    
ครั้งที ่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญหวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครบั  
ประธานสภาเทศบาล     

นายดลุยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร ทีเ่คารพ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครบั ในระเบียบวาระ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เพ่ิมเติม ครั้งที ่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เหตุผลความจำเป็นใน
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลปลาโหล ยังไม่ครอบคลุม



๑๙ 

 

และมีความจำเป็นเรง่ด่วนในการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิและ
สถานการณ์ปัจจบุัน เพ่ือดำเนินการใหเ้กิดประโยชน์สูงสูดต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นใหกั้บประชาชนในพ้ืนที่
รบัผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงไดจ้ดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที ่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ขึน้ เพ่ือใหมี้
ความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และ
เพ่ือใหส้ามารถแก้ไขปัญหา ความจำเป็นเรง่ด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพจิารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที ่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ   ซ่ึง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ “ใหผู้้บรหิารท้องถิน่ประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ  รวมทัง้แจง้สภาท้องถิน่ คณะ 
กรรมการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
อำเภอ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และประกาศใหป้ระชาชนในท้องถิน่ทราบโดย
ทัว่กันภายในสิบหา้วันนับแต่วันทีป่ระกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน” จงึนำเรยีนทีป่ระชุมว่า นายกเทศมนตรไีด้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที ่ ๒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมือ่วันที ่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  โครงการที่
เพ่ิมเติมมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลปลาโหล 
งบประมาณ : จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
เป้าหมาย : จติอาสาภัยพิบัติ  จำนวน  ๕๐  คน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสรมิสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความรู้ ความชำนาญ 
                  ด้านการจัดการสาธารณภัยเบือ้งต้นและภัยพิบัติใหกั้บชุด 
                  ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั : ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
                          สนับสนุนเจา้พนักงานในการป้องกันและบรรเทา 
                          สาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๒.  โครงการส่งเสรมิวิสาหกิจข้าวหอมทองสกลทวาปี บ้านนาบ่อ  
งบประมาณ : จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
เป้าหมาย : โดมตากข้าวระบบแหง้แสงอาทิตย์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา 
                  เศรษฐกิจฐานราก และเพ่ือพัฒนาด้านการผลิต การลดต้นทุน 
                  การผลิตโดยการใช้พลังงานทดแทน 



๒๐ 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั : เพ่ิมสัดส่วนการผลิตและลดต้นทุนการผลิต และสมาชิก 
                          มีรายได้เพ่ิมมากขึน้  
                          สาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

โดยโครงการฝึกอบรมเป็นโครงการทีต้่องดำเนินการทัว่ประเทศ ส่วนโครงการ
ส่งเสรมิวิสาหกิจข้าวหอมทองสกลทวาปี บ้านนาบ่อ เป็นการเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรบังบประมาณจากหน่วยงานภายนอก   นำเรยีนทีป่ระชุมเพ่ือรบัทราบ  
ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณหวัหน้าสำนักปลัดเทศบาลครบั สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรอืจะ 
ประธานสภาเทศบาล    แสดงความคิดเหน็  เชิญท่าน ส.ท.จันทรา  พูลพล  ครบั 

นายจนัทรา  พูลพล กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่ทราบว่ามีการอบรมในเรื่องใดบ้าง ครอบคลุมทุกเรื่องหรือไม่ ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญหวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครบั  
ประธานสภาเทศบาล     

นายดลุยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิารทีเ่คารพ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตามทีท่่านสมาชิกได้สอบถาม จงัหวัดได้จดัทำแผนการอบรมหลักสูตรชุด 

ปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สกลนคร มีวิชาการฝึกอบรม ดังนี้ ความรู้เบีอ้งต้นเกีย่วกับสารเคมี เทคนิค
การค้นหาผู้ประสบภัย การอำนวยการด้านจราจร การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น การป้องกันรักษาพยานหลักฐานใน
สถานทีเ่กิดเหตุ การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เกีย่วกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น และมีวิชาฝึกปฏิบัติหลังจาก   
รบัฟังการวิชาการบรรยายแล้ว  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณหวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครบั น่าจะครอบคลุมทุกเรื่องทีเ่กีย่วข้อง 
ประธานสภาเทศบาล    กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามเพ่ิมเติม

ไหมครบั  ถ้าไม่มี ถือว่าสมาชิกทุกท่านรบัทราบครบั 

มติที่ประชุม ทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ประจำปี ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญหวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดลุยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร ทีเ่คารพ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๓ – ๗ 

มีนาคม ๒๕๖๓ โดยในวันที ่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จะเป็นการอบรมทีเ่ทศบาล
ตำบลปลาโหล และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่วันที่ ๔ - ๗ มีนาคม 
๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี เรื่องการบริหารจัดการ



๒๑ 

 

ขยะ, การพัฒนาส่งเสริมหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หมู่บ้านไทดำ, 
การบริหารจัดการที่ อบต.เขาค้อ และเดินทางกลับเทศบาลช่วงกลางคืนของ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณหวัหน้าสำนักปลัดเทศบาลครบั  เชิญสมาชิกทุกท่านเข้ารว่มอบรม 
ประธานสภาเทศบาล และศึกษาดูงาน  เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

๕.๒  โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญ ผอ.วิทยา พันธุโคตร  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายวิทยา  พันธุโคตร กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาฯ ทีเ่คารพ  และ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ผม นายวิทยา พันธุโคตร ผู้อำนวยการกอง

การศึกษา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ซ่ึงจะจัดขึน้ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๓  โดยจะรบัสมัคร วันที ่๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  จบัสลากแบ่งสาย 
วันที ่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และจดัการแข่งขันในวันที ่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ ส่วนเอกสารระเบียบการแข่งขันจะจัดส่งใหผู้้นำเยาวชน กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และท่านสมาชิกได้รบัทราบต่อไป ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ฝากเรื่องการส่งนักกีฬาเข้ารว่มแข่งขันด้วย สมาชิกท่านใดจะเสนอแนะครบั   
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

๕.๓  โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ประจำปี ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญ ผอ.วิทยา พันธุโคตร  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิทยา  พันธุโคตร กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาฯ ทีเ่คารพ  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล จะ

จดัขึน้ในวันที ่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รบัสมัครวันที ่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๓  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เป้าหมาย เด็กและเยาวชนอายุ
ระหว่าง ๗ - ๑๕ ป ี จำนวน ๔๐ คน ได้ขอความรว่มมือจากโรงเรียนส่ง
นักเรยีนเข้ารว่มกิจกรรมด้วย ขอบคุณครบั  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณผู้อำนวยการกองการศึกษาครบั ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมน่าจะมีเยาวขน 
ประธานสภาเทศบาล        เข้ารว่มกิจกรรมครบตามจำนวน ฝากในเรื่องการประชาสัมพันธ์ด้วย เข้าสู่

ระเบียบวาระกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่าน ส.ท.จันทรา  พูลพล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล           

 ๖.๑  การดำเนินโครงการทีข่ออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายจนัทรา  พูลพล กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้ารว่ม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน ขอสอบถามเกีย่วกับการจัดทำโครงการทีข่ออนุมัติใช้จ่ายเงิน 



๒๒ 

 

สะสม ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขัน้ตอนไหนแล้ว  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การดำเนินการเกีย่วกับเงินสะสม ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล        เชิญ ผอ.กองช่างได้ตอบข้อซักถามครบั 

นายสะอาด  ภู่นารถ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย 
ผู้อำนวยการกองช่าง        สะอาด  ภู่นารถ  ผู้อำนวยการกองช่าง  สำหรบัโครงการขุดลอกดำเนินการ 

เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว คงเหลือโครงการถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก อยู่ระหว่าง 
สรรหาผู้รบัจา้ง คาดว่าจะดำเนินการภายในเรว็ๆ นี้  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณ ผอ. กองช่าง ครบั สมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครบั เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ท่าน ส.ท. สันติ  สุรยิะโรจน์  ครบั  

นายสันต ิ สุรยิะโรจน์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนทีจ่ะปิดการประชุม ขอฝากเกีย่วกับการเก็บขยะในแต่ละวัน ได้รับแจ้ง

จากชาวบ้านว่าการเก็บขยะถนนสายทีเ่คยเก็บบางครั้งก็ไม่ไปเก็บ ชาวบ้าน
เอาขยะไปรอ อาจจะลืมหรอืเปล่า ผมก็ไม่ทราบ และหลังจากเทขยะเสร็จ
แล้ว ถังขยะไม่เก็บทีเ่ดิม ทำใหกี้ดขวางทางจราจร ฝากท่านประธานผ่านไป
ยังท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ แจง้เจ้าหน้าทีเ่ก็บขยะด้วย ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านสมาชิก  ฝากท่าน ผอ. แจง้เจา้หน้าทีด้่วย ช่วยกันเพ่ือใหเ้กิดการ 
ประธานสภาเทศบาล พัฒนา สมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามเพ่ิมเติมครบั ถ้าไม่มี วันนี้สภาฯ ได้ประชุม

ครบทุกวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัย
สามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

                        นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายดุลยสิทธิ์  งามราชกจกัร)์  

                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

      (ลงชื่อ)   ประสพ  นาเชียงใต้ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสพ  นาเชียงใต้) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)    อุไรวรรณ  งามราชจักร ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอุไรวรรณ  งามราชจักร)์ 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)   โสภณ  ภูเวียงแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว)        
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 



๒๓ 

 

          - ทีป่ระชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง     
ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๓  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบล    
ปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประธานสภาฯ จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    ยุทธสันต์  เหมะธุลิน    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน)  

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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