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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

ว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2565 
-------------------------------- 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมการเลี้ยง     
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่าง     
เทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2565  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี 
พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2564 และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ        
ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 62       
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 และตามหนังสือจังหวัด     
ศรีสะเกษ  ที่ ศก 0023.4/3426 ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ  ว่าด้วยควบคุมการเลี้ยง     
หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2565   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

 

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญัติว่าดว้ยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์ 

พ.ศ. 2565 
----------------------- 

 
หลักการ 

 
ใหป้รับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 
 

เหตุผล 
 

การควบคุมการเล้ียงสัตว์และปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทภายในพื้นท่ีในเขต
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีในชุมชนจะสามารถ
ป้องกันปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม  
กับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์  
สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

3 

เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์
พ.ศ. 2565 

-------------------- 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดว่าด้วยควบคุมการเลี้ยง    
หรือปล่อยสัตว์ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑4 พ.ศ. ๒๕62 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล     
หนองหญ้าลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดว่าด้วยควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด แล้วเจ็ดวัน  
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ๒๕59 และบรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   

ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา ตลอดจน
ให้อาหารเป็นอาจิณ 
   “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่      
มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
   “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของสัตว์นั้นรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์นั้นด้วย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน     
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด        
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   

      (1.๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
1. พื้นที่ผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณิชย์กรรมและเขตประชากรหนาแน่น 
2. พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเป็นประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย 
3. วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยว 

   (1.๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้        
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(ให้พิจารณาตามสภาพของพ้ืนที่) พ้ืนที่นอกจากที่ระบุในข้อ (1.1) ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทดังต่อไปนี้เกิน
จ านวนดังนี้ 

                               (1) ช้างม้า  ไม่เกิน  ๑  ตัว 
                               (2) สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข ประเภทละ ไม่เกิน  ๕  ตัว 
                               (3) เป็ด ไก่ นก  ห่าน  ประเภทละไม่เกิน   20  ตัว 

                                  (4 ) จ าน วน สั ต ว์ อ่ื น น อกจ าก  (๑ ) - (๓ ) ต้ อ ง ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ               
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                               (5) การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อมลภาวะและเหตุร าคาญ 
                               (6) ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน 

                    (1.๓) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง พ้ืนที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่น หรือ เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประเภทดังนี้ 

                           ก. การเลี้ยงสุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข  จ านวนไม่เกิน  15 ตัว 
                               ข. การเลี้ยงไก่ นก เป็ด ห่าน                    จ านวนไม่เกิน  20 ตัว 
                               ค. สัตว์อ่ืนๆนอกจาก ข้อ ก และ ข้อ ข              จ านวนไม่เกิน    5 ตัว 

ต้องมีการปฏิบัติภายใต้มาตรการดังนี้ 
            (๑.) สถานที่ตั้ง 
                 ๑. ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญให้กับผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 

                  ๒. ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วนและให้อยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะ ทางน้ า
สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้น     
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตท่ีดินติดต่อกับที่ดินของผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทเดียวกัน 

            (๒.) อาคารและส่วนประกอบ 
                   ๑. อาคารต้องเป็นอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์
ประเภทนั้นๆ ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 
                   ๒. พ้ืนต้องเป็นพ้ืนแน่นท าความสะอาดง่ายไม่เฉอะแฉะเว้นแต่การเลี้ยงสุกรพ้ืนจะต้อง
เป็นคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือให้น้ าและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ าได้โดยสะดวก 
                    ๓. หลังคาต้องมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีช่องทางให้แสงสว่างหรือแสงแดด
ส่องภายในอาคารอย่างท่ัวถึง 
                    ๔. คอกต้องมีการกั้นคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ไม่ให้สัตว์อยู่กัน       
อย่างแออัด 

         ๕. การระบายอากาศต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทให้เพียงพอ 
         (๓.) การสุขาภิบาลทั่วไป 

                 ๑.รางระบายน้ า ต้องจัดให้มีรางระบายน้ าโดยรอบตัวอาคาร ให้มีความลาดเอียง
เพียงพอให้น้ าไหลได้สะดวก 
                       2.น้ าทิ้งต้องมีการบ าบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ าแหล่งน้ าสาธารณะหรือใน         
ที่เอกชน 
                     3. การก าจัดมูลสัตว์ ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์เป็นประจ าทุกวัน ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูล
สัตว์โดยเฉพาะ ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันเป็นเหตุร าคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  

            4. ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 
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        5. ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ไม่ให้เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 
6. การเลี้ยงสัตว์ที่มีขน ตัวอาคารต้องสามารถป้องกันขนไม่ให้ปลิวฟุ้งกระจายออกไป 

นอกสถานที่ 
7. ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือท าความ 

เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
8. ต้องรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดเสมอ 
9. การก าจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีการเผาหรือฝังเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธ์       

ของแมลงและสัตว์น าโรคและการก่อเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น 
                  ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดย 
ไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวันเมื่อพ้นก าหนด
แล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   
แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช่จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการ
ขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
                  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลหนองหญ้าลาด
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
                   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันจากเป็นอันตราย            
ต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
  ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (บทก าหนดโทษ มาตรา 29คือ โทษปรับไม่เกิน  5,000 บาท
ตามมาตรา 73วรรคสอง) 
  ข้อ 9 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้    
และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ประกาศ   ณ   วันที่    1    เมษายน    พ.ศ.   2565   

                                (ลงชื่อ)    

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

 
            เห็นชอบ 

            
       (ลงชื่อ)   
                   (นายวัฒนา  พุฒิชาติ) 
               ผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
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อัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2565 
ล าดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม บาท/ปี 

 ค่าธรรมเนียมการปรับ  
1 ช้าง                                     ปรับเชือกละไม่เกิน 500 
2 ม้า โค กระบือ สุกร                   ปรับตวัละไม่เกิน 300 
2 แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข               ปรับตวัละไม่เกิน 200 
4 สัตว์อ่ืน ๆ                              ปรับตัวละไม่เกิน 100 

   
 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู  
 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ละประเภท  
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ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 สมัยสามัญประจ าปี  2564  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2564 

เมื่อวันที่   28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 
   1. นายเกรียติชัย  งาหอม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศต าบลหนองหญ้าลาด  

3. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   4. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายเสรี  กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายพรเทพ นิตอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1  
   7. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
            9. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายทองพูน  ทาราศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
            11. นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12. นายวิชัย  ป้องประดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   13. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  2. นางท านอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายสมพร บุตรมี  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  5. นายวิชา  อินทะพันธ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  6. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  7. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าส านักปลัด 

8. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11.นางสาวดวงนภา  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

        12. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

  14. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
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เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ พร้อม
กัน และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้ง 1/2564 วันที่  
28  ธันวาคม  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธานสภาฯ ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       

สมัยสามัญประจ าปี   2564  สมัยที่  4  ครั้งที่   1/2564วันที่   28  ธันวาคม  
2564    ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้สมาชิก
รับทราบแล้วและกล่าวเปิดการประชุมสภา   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเกรียติชัย งาหอม -การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ตามค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาฯ เลขที่ 4724/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้ที่
เดินทางมาจากแคมป์คนงาน และพ้ืนเสี่ยงควบคุม 39 จังหวัด และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 
30 จังหวัด         หากเดินทางกลับบ้านหรือภูมิล าเนาขอให้แจ้งล่วงหน้า และขอให้
กักกันตัวเอง 14 วัน    และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยแยกห่างจากคนในครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ 

นางกันตพัชร์  ไชยนา -เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เปิดสถานที่พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ณ โรงยิม 
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อภายใน อ าเภอกันทร

ลักษ์   ยังมีต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายพ้ืนที่(เกิดจากพ้ืนที่ตลาดการรวมกลุ่มกันจัด
กิจกรรม     และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จึงขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนทุก
คนถือปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันโรคโควิดแบบครอบจักรวาล
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้กักตัวเอง 14 วัน  แยกออกห่างจากคนใน
ครอบครัวและชุมชนอย่างเคร่งครัดจริงจัง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

 -การจัดท าแผนงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า เพ่ือ รองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้ งช่วง ปี  2565  และการเสนอโครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะประจ าอ าเภอกันทรลักษ์ โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด บริเวณท่ีสาธารณะฝายหนองหญ้าลาด 

นางท านอง ยอดอ่อน -การด าเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  
รองนายกเทศมนตรี โดยอ าเภอให้จัดตั้ง "ด่านชุมชน" เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพ้ืนที่ และสมาชิกท่านใดจะแจ้งเหตุไฟ
ไหม้ ขอให้ติดต่อทาง จพง.ป้องกันฯ และท่านนายกตามเบอร์โทร์ศัพท์ได้เลย เพราะ
โทรศัพท์สายตรงของงานป้องกัน ก าลังด าเนินการแก้ไข ยังไม่แล้วเสร็จ  

   -ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งท่ี  
5/2564  เม่ือวันที่  26  สิงหาคม   2564  
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มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564   
สมัยที่  3  ครั้งที่  5/2564 เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2564   

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตามท่ีขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภา   จ านวน  6  ฉบับ  
นางกันตพัชร์  ไชยนา -ได้อ่านค าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติว่าด้วย 
นายกเทศมนตรี  ดังต่อไปนี้ 1.  เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 

2. เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 
3. เทศบัญญัตวิ่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....     
4. เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....   
5. เทศบัญญัตวิ่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....     
6. เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
จ านวน  6  ฉบับนี้  มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
ในสมัย สามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้วยแล้ว โดยขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ มอบให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภา
ฯ ต่อไป  

นายวีระพล คงศรี  -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๐  
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (๒) 
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ ในเทศ
บัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน 
กว่าหนึ่งพันบาท และมาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เทศ
บัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้น
แต่ในกรณีฉุกเฉิน  ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับใน
วันที่ได้ประกาศนั้น และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่
อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานการพิจารณาวาระ ที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุ มเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเอกสารร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาฯ  ร่วมกันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป ประธานสภาฯ  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามเสนอว่าจะพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับ
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หลักการในการประชุมสภาฯ คราวนี้และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระที่ 2 และลง
มติในวาระที่ 3 ครั้งถัดไป  

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายพรภิญโญ พิมาทัย -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท.เขต 2  
นายฟ้าไสว  เมืองคง  -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด 
สท. เขต 1  
นายวิชัย  ป้องประดา -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายทองพูน ทาราศร ี -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 1 
นายเกรียติชัย งาหอม -ขอมติที่ประชุมว่าหากเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  ให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง  

ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง  

นายเกรียติชัย  งาหอม  -ขั้นรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ 
นายวีระพล คงศรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 47  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่

หนึ่งให้ที่ ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 
3.1 ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ดังต่อไปนี้ (วาระท่ี 1) 

3.1.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
....และขอชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
สมควรก าหนด ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ ให้ผู้ด าเนินกิจการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่
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เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย        
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. .... 

หลักการและเหตุผล 
ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร 
โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่

ถูกต้องด้วย สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ ด าเนินกิจการสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ หนังสือรับรองการ
แจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการ
สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้  และร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วยควบคุมควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
.... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 เดิม  และใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใด   จะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 
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  โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 5๑ ให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีอ านาจออกเทศ
บัญญัติ เพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบาลหนองหญ้าลาดได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบล จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติ นี้ และร่างเทศบัญญัติ
ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. .... นี้ ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย 
การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย การ
บริหารกิจการประปา  พ.ศ. .... ใหม่นี้แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ การบริหารกิจการประปา 
พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทภายในพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใน
ชุมชนจะสามารถป้องกันปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์จึงตราเทศบัญญัตินี้    และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยก
ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี้เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
  โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
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ร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป มีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหา
ประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
เกี่ยวกับสุขลักษณะ  ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป  ของราชการส่วนท้องถิ่น
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ 
ขนก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้  และร่างเทศบัญญัติว่า
ด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้
บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... นี้
เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ....   

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.6 ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า โดย         
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปล ูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และมาตรา 18 
มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้   โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... นี้ เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้
บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. .... นี้เป็นครั้งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
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-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ (วาระท่ี 2) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ในวาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ชี้แจง 
นายวีระพล  คงศรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
เลขานุการสภาฯ  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ 
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

นายเกรียติชัย งาหอม  -จึงขอให้สมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯสามารถที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ    ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาได้ 

3.2.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุมให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 
 3.2.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....   
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
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ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ คงไว้ร่างเดิม 12 เสียง  ให้แก้ไข  0 เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3 ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน  6  ฉบับ (วาระท่ี 3) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -วาระท่ี 3ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ตามท่ีสภา ทต.หนองหญ้าลาด 
ประธานสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแปร

ญัตติ ในวาระที่ 2 ผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เพื่อน า
เรียนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพื่อลง
นามประกาศใช้ต่อไป  จึงขอมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้   

3.3.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร  พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 
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3.3.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ 

นายเกรียติชัย  งาหอม  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ            และคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมได้ประชุมครบ 

ตามระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม 
- ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 

 
              (ลงชื่อ)   วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 

                                        (นายวีระพล  คงศรี) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 
 


