
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕65 

วันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ ๒๕65 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายวิรัตน์  เวียงค า 
นางรัตติยา  อ่อนนวล 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า 
นายนิคม  ทุ่นใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย
นายประเสริฐ  ศรีค า 
นายเจตร  ประกาสิทธิ์ 
นางยอด  สติราษฎร์ 
นายวีระ  วงศ์ใหญ ่
นายศุภชัย  ใจดี 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา 
นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส.ต.ท.ส ำรำญ  ใจดี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 
นายทรงพล  เวียงค า 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายจักร์แก้ว  อ่อนนวล 
นายแต่ง  เวียงค า 
นำยนฤเบศ  วงศ์รำษฎร์ 
น.ส.ณัฐชำ ขันทะวงค์ 
นำงสำวระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นำยชำตรี  นิลค ำ 
นำงอรัญญำ  กันศรีเวียง 
นำงธัญชนิกำญจน์  นิลค ำ 
นำงสุภิญญำ  สติรำษฎร์ 
นำงนิตยำ เชียงแสน 
นำงภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
 

 

 
นำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 
หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ 
นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 

 

วิรัตน์  เวียงค า 
รัตติยา  อ่อนนวล 
ศรีวรรณ  ก้อนค า 
นิคม  ทุ่นใจ 
พิศมรพัชญ์  จับใจนาย
ประเสริฐ  ศรีค า 
เจตร  ประกาสิทธิ์ 
ยอด  สติราษฎร์ 
วีระ  วงศ์ใหญ ่
ศุภชัย  ใจดี 
สะอาด  ธิต๊ะยา 
บรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส ำรำญ  ใจดี 
 

 

 
 
ทองอยู่  ใจดี 
ทรงพล  เวียงค า 
ทัตพงศ์  ใจดี 
จักร์แก้ว  อ่อนนวล 
แต่ง  เวียงค า 
นฤเบศ  วงศ์รำษฎร์ 
ณัฐชำ ขันทะวงค์ 
ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
ชำตรี  นิลค ำ 
อรัญญำ  กันศรีเวียง 
ธัญชนิกำญจน์  นิลค ำ 
สุภิญญำ  สติรำษฎร์ 
นิตยำ เชียงแสน 
 

ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 
 

/เร่ิมประชุม… 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงเวลำ  ๐๙.๐๐  น.  เลขำนุกำรสภำเทศบำลเชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกคนเข้ำ
ห้องประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลเวียงทรำบว่ำ  สมำชิกสภำ
เทศบำล  จ ำนวน  ๑2  คน  มำครบองค์ประชุมแล้ว 

นายวิรัตน์  เวียงค า นำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม นำยวิรัตน์ เวียงค ำ   
ประธานสภาเทศบาล ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเวียง ขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียง  สมัยสำมัญ  

สมัยแรก  ประจ ำปี  ๒๕65 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงสมัยสามัญ                
สมัยที่ ๔ ประจ าปี  ๒๕64 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า จำกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียงสมัยท่ี 4  ประจ ำปี ๒๕64 
ประธานสภาเทศบาล     สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  หรือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายวิรัตน์ เวียงค า หำกไม่มี  กระผมขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียง  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ประจ ำปี  ๒๕64 ขอให้ยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียงสมัยสำมัญ           

สมัยท่ี ๔ ประจ ำปี ๒๕64   (จ ำนวน ๑2 เสียง) 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม(ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีกระทู้ถำมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หำกไม่มีกระผมขอเข้ำสู่ระเบียบวำระท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

/ระเบียบวาระที่  ๔… 

ระเบียบวาระที่  ๔        ญัตติเพื่อพิจารณา 



~ ๓ ~ 
 

๔.๑ ญัตติเร่ือง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕65 
และสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี ๒๕66 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
ส.ต.ท.ส ำรำญ  ใจดี  กำรก ำหนดสมัยประชุม จะมีอยู่สองประเด็นคือ ประเด็นท่ีหนึ่งกำรก ำหนดสมัย   
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕65 และประเด็นท่ีสอง กำรก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัย

สำมัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖6 ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 และมำตรำ ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญ   
ส่ีสมัย สมัยประชุมสำมัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำ
เทศบำลก ำหนด และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 21 กำรก ำหนด
จ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่น
น ำปรึกษำในท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี ซึ่งกระผมขอน ำเรียนต่อ
สภำแห่งนี้พิจำรณำ 

  
นายวิรัตน์ เวียงค า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำร 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีกฎหมำยก ำหนด จึงขอปรึกษำสมำชิกสภำ

เทศบำลทุกท่ำน เกี่ยวกับกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี ดังนี้ 
ประเด็นท่ี ๑ กำรประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕65 นี้ ในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด
และจะก ำหนดให้มีกำรประชุมสมัยละกี่วัน ประเด็นท่ี 2 กำรก ำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสำมัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖6 จะเริ่มเมื่อใด และมีก ำหนดกี่วัน ขอเชิญสมำชิก
สภำเทศบำลฯ เสนอควำมเห็นในประเด็นท่ี ๑ ว่ำควรจะก ำหนดให้มีกำรประชุมสมัย
สำมัญ ประจ ำปี ๒๕65 แต่ละสมัยนั้น จะเริ่มเมื่อใดและมีสมัยละกี่วัน 

 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า    กระผม นำยศรีวรรณ ก้อนค ำ สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ กำรประชุมสมัยสำมัญ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประจ ำปี 2565 ดังนี้ ครับ 

๑. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี              
1 พฤษภำคม  ๒๕65 เป็นต้นไป  

๒. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี                 
๑ สิงหำคม ๒๕65 เป็นต้นไป  

๓. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔ เดือนธันวำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี                 
1 ธันวำคม ๒๕65 เป็นต้นไป  
โดยก ำหนดสมัยละ  ๓๐ วัน 

/นายวิรัตน์  เวียงค า... 
นายวิรัตน์  เวียงค า ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 



~ ๔ ~ 
 

ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประเสริฐ  ศรีค า     ขอรับรอง (โดยกำรยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
   
นายวีระ  วงศ์ใหญ่          ขอรับรอง (โดยกำรยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จำกกำรเสนอก ำหนดสมัย ในประเด็นท่ี 1 มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ/เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมขอมติ ในท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล หำกท่ำนใดเห็นชอบก ำหนดให้มีกำรประชุมสมัยสำมัญ  ประจ ำปี 2565 ตำมท่ี     

นำยศรีวรรณ ก้อนค ำ สมำชิกสภำเทศบำล เสนอ ดังนี้ 
๑. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี              

1 พฤษภำคม  ๒๕65 เป็นต้นไป  
๒. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี                 

๑ สิงหำคม ๒๕65 เป็นต้นไป  
๓. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔ เดือนธันวำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี                 

1 ธันวำคม ๒๕65 เป็นต้นไป  
โดยก ำหนดสมัยละ  ๓๐ วัน ได้โปรดยกมือครับ 

 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ในประเด็นท่ี ๑ กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  

ประจ ำปี ๒๕65 คือ  
๑. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒ เดือนพฤษภำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี              

1 พฤษภำคม  ๒๕65 เป็นต้นไป  
๒. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี                 

๑ สิงหำคม ๒๕65 เป็นต้นไป  
๓. สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔ เดือนธันวำคม ๒๕65 วันเริ่มสมัยประชุม วันท่ี                 

1 ธันวำคม ๒๕65 เป็นต้นไป  
โดยก ำหนดสมัยละ  ๓๐ วัน 
(เห็นชอบ     จ ำนวน  12  เสียง) 
(ไม่เห็นชอบ  จ ำนวน   -    เสียง) 
(งดออกเสียง จ ำนวน   -    เสียง) 
 

/นายวิรัตน์  เวียงค า… 
นายวิรัตน์  เวียงค า    ล ำดับต่อไปเชิญสมำชิกสภำเทศบำล ได้เสนอควำมเห็นใน ประเด็นท่ี ๒ ว่ำควรจะก ำหนด 



~ ๕ ~ 
 

ประธานสภาเทศบาล  วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖6 จะเริ่มเมื่อใด และมีก ำหนดกี่วัน
และขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางยอด สติราษฎร์  ดิฉัน นำงยอด สติรำษฎร์ สมำชิกสภำ ขอเสนอว่ำกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของ 
สมาชิกสภาเทศบาล      ปี ๒๕๖6  ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖5 เป็นต้นไป มีก ำหนด ๓๐ วัน ค่ะ 
 
นางรัตติยา อ่อนนวล     ขอรับรอง (โดยกำรยกมือ) 
รองประธานสภาฯ    
   
นายศุภชัย  ใจดี          ขอรับรอง (โดยกำรยกมือ) 
สมาชิกสภาเทศบาล    
 
นายวิรัตน์  เวียงค า จำกกำรเสนอก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกของ ปี 2566 ของท่ำนสมำชิกสภำ  
ประธานสภาเทศบาล คือ นำงยอด สติรำษฎร์  มีท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
นายวิรัตน์  เวียงค า หำกไม่มีท่ำนใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม กระผมจะขอมติในท่ีประชุม หำกท่ำนใดเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล ก ำหนดให้มีกำรประชุม สมัยแรกของปี ๒๕๖6 คือ เดือน กุมภำพันธ์ 2566 และมี

ก ำหนด 30 วัน  ได้โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบก ำหนดให้มีกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖6   
   คือเดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2566 และมีก ำหนด 30 วัน 
 (เห็นชอบ จ ำนวน  12   เสียง)  
 (ไม่เห็นชอบ จ ำนวน  -   เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน -   เสียง) 

 
4.2 ญัตติเร่ือง พิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียง เร่ือง การ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. ....  (ตามมาตรา 62 วรรคท้าย แห่ง พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๑4)  พ.ศ. ๒๕6๒ ) 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า ในระเบียบวำระท่ี 4.2 ญัตติเรื่อง พิจำรณำทบทวนร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียง   
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 

2 พ.ศ. ....  (ตำมมำตรำ 62 วรรคท้ำย แห่ง พรบ.เทศบำล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๑4)  พ.ศ. ๒๕6๒ )  

ขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงช้ีแจงให้ท่ีประชุมสภำทรำบ 
/ด.ต.ทองอยู่  ใจดี… 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม ด.ต.ทองอยู่ ใจดี 
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นายกเทศมนตรีฯ นำยกเทศมนตรีต ำบลเวียง ขอช้ีแจง ดังนี้ 
4.2 ญัตติเร่ือง พิจำรณำทบทวนร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียง เรื่อง กำรควบคุม 
กำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ....  (ตำม
มำตรำ 62 วรรคท้ำย แห่ง พรบ.เทศบำล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑4)  
พ.ศ. ๒๕6๒ ) 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียง สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 
ประจ ำปี 2564 เมื่อวันท่ี วันท่ี 28 ธันวำคม 2564  สภำเทศบำลต ำบลเวียงได้มีมติ
เห็นชอบด้วยรับร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียง  เรื่อง  ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และ
จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2564  เทศบำลต ำบล
เวียงได้น ำส่งร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียง  เรื่อง  ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564  ไปยังอ ำเภอ   เชียงค ำ เพื่อ
เสนอนำยอ ำเภอเชียงค ำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  นั้น 
 ตำมหนังสือท่ี พย 0023.9/ว 104  ลงวันท่ี 13 มกรำคม 2565  เรื่อง  ร่ำง
เทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงค ำได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำล
ต ำบลเวียงเรื่อง  ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564  แล้วเห็นว่ำ 

   1. ร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว  กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรบริกำร
ช ำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์  ระหว่ำงสุกรกับแพะหรือแกะ  ท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำของ
มติท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลเวียง  สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 4 ประจ ำปี 2564  เมื่ อ
วันท่ี 28 ธันวำคม 2564  กำรกล่ำวอ้ำงเกิดจำกขั้นตอนกำรจัดท ำเอกสำรมีกำรพิมพ์
ข้อควำมสลับกัน  จึงท ำให้เกิดควำมผิดพลำดด้ำนเอกสำร  เทศบำลต ำบลเวียงจึงขอ
แก้ไขข้อควำมดังกล่ำว ถือเป็นกำรแก้ไขท่ีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของท่ีประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลเวียง  กำรขอแก้ไขต่ำงๆ  ต้องเป็นไปตำมมติของท่ีประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลเวียง 
 2. กำรก ำหนดอัตรำค่ำอำกรและค่ำธรรมเนียมท้ำยเทศบัญญัติดังกล่ำว  
แตกต่ำงกันเป็นจ ำนวนมำก  เนื่องจำกอัตรำเดิมไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ี
มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มสูงขึ้น  เป็นกำรก ำหนดอัตรำโดยยังไม่ได้แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นให้
เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่ งเป็นกำรก ำหนดอัตรำเกินกว่ำ
พระรำชบัญญัติกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยสัตว์ พ.ศ. 2559  ก ำหนด  
ประกอบกับขณะนี้  ยังไม่ปรำกฏว่ำมีกำรออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับอัตรำค่ำธรรมเนียม
ท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

    3. พิจำรณำไม่เห็นชอบ  เพื่อให้ เทศบำลต ำบลเวียงได้ให้สภำ
เทศบำลต ำบลเวียงได้พิจำรณำทบทวนร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว 

 
 
 

/4. เนื่องจำก… 
    4. เนื่องจำกเทศบำลต ำบลเวียง  มีกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์เป็นของตนเอง  

กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลและด ำเนินกำร



~ ๗ ~ 
 

จ ำนวนมำก  อ ำเภอจึงได้น ำประเด็นดังกล่ำวหำรือไปยังจังหวัดว่ำ  เทศบำลจะ
สำมำรถก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรช ำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ในอัตรำ
ตำมร่ำง 

  เทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียงเรื่อง  ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564  ได้หรือไม่  อย่ำงไร  กำร
เพิ่มเติมควำมหมำยของค ำนิยำม  “โรงพักสัตว์”  ให้หมำยควำมรวมถึง คอกเล้ียงสัตว์  
จะสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือไม่  อย่ำงไร  และหำกท้ังสองกรณีไม่สำมำรถออกเป็น
เทศบัญญัติได้  เนื่องจำกเป็นกำรขัดแย้งกับพระรำชบัญญัติกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำร
จ ำหน่วยสัตว์  พ.ศ. 2559  เทศบำลต ำบลเวียงจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรกับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์ของตนเอง  มีแนวทำงหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำอย่ำงไร  หำกอ ำเภอได้รับหนังสือตอบข้อหำรือของจังหวัดแล้ว  
จะได้แจ้งให้เทศบำลต ำบลเวียงทรำบอีกครั้ง 

  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง  ฉบับท่ี ๑4  พ.ศ. ๒๕62  มำตรำ 62 วรรคท้ำย  จึงขอให้สภำเทศบำล
ต ำบลเวียงแห่งนี้ พิจำรณำทบทวนร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียง  เรื่อง ควบคุม
กำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564  
จึงขอให้สภำแห่งนี้พิจำรณำด้วยครับ 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงช้ีแจงในญัตตินี้ ขอให้เลขำนุกำรสภำ ได้ช้ีแจงขั้นตอน 
ประธานสภาเทศบาล  กำรด ำเนินกำร และระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำรตำมญัตตินี้ครับ 

ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี พระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  ฉบับท่ี ๑4  พ.ศ. ๒๕62  
เลขานุการสภาเทศบาล  มำตรำ 62 วรรคท้ำย  52 ในกรณีท่ีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติ 

ตำมวรรคหนึ่ง  ให้ส่งนำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป  แต่ถ้ำผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย  ให้ส่งร่ำงเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภำ
เทศบำล  และให้สภำเทศบำลพิจำรณำใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่ำง เทศ
บัญญัติคืนมำ  ถ้ำสภำเทศบำลมีมติยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสองในสำมของสมำชิกเท่ำท่ีมีอยู่  ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัตินั้นให้
นำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ  และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ
ต่อไป  แต่ถ้ำสภำเทศบำลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีได้ร่ำง เทศบัญญัติคืน
จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำ 
สองในสำมของสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำท่ีมีอยู่  ให้ร่ำงเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงช้ีแจงให้สภำเทศบำลแห่งนี้ได้รับทรำบ 
ประธานสภาเทศบาล  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนจะเสนอควำมเห็นคิดหรือไม่ครับ/เชิญครับ 

 
/ที่ประชุม… 

ที่ประชุม ไม่มี 
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นายวิรัตน์ เวียงค า หำกไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุม หำกสภำเทศบำลแห่งนี้ยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบำลต ำบลเวียง เรื่อง กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ....  ฉบับเดิม ขอให้ยกมือครับ 
 
ประชุม ไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดยกมือเพื่อยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลเวียง เรื่อง 

กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. ....  ฉบับเดิม 

 (ยืนยัน       จ ำนวน    -    เสียง)  
 (ไม่ยืนยัน     จ ำนวน  12  เสียง) 
  
นายวิรัตน์ เวียงค า เมื่อสภำเทศบำล ไม่มีท่ำนใดยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติ เทศบำลต ำบลเวียง เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบำลต ำบลเวียง เรื่อง กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 
 กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. .... ฉบับดังกล่ำว ร่ำงเทศบัญญัติฉบับนี้ เป็นอันตกไป 
 
ประชุม มีมติไม่ยืนยันตำมร่ำงเทศบัญญัติ เทศบำลต ำบลเวียง เรื่อง กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 

และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. .... เทศบัญญัตินี้        
เป็นอันตกไป   

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติเร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นชอบการท ากิจการนอกเขต
เทศบาล ได้แก ่

- โครงกำรวำงท่อประปำภูเขำพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๑๐ (บริเวณป่ำ
ชุมชน) ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ ๖ ,๖๔๓.๐๐ เมตร งบประมำณด ำเนินกำร 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บำท 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติเร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นชอบการท ากิจการนอกเขต
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล ได้แก ่

- โครงกำรวำงท่อประปำภูเขำพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๑๐ (บริเวณป่ำ
ชุมชน) ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ ๖ ,๖๔๓.๐๐ เมตร งบประมำณด ำเนินกำร 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บำท  ขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงช้ีแจงให้ท่ีประชุมสภำทรำบ 

 
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 4.3 ญัตติเร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นชอบการท ากิจการนอกเขตเทศบาล ได้แก่ 
นำยกเทศมนตรี  - โครงกำรวำงท่อประปำภูเขำพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๑๐ (บริเวณป่ำ

ชุมชน) ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ ๖ ,๖๔๓.๐๐ เมตร งบประมำณด ำเนินกำร 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บำท 

 
/ซึ่ง โครงการ… 

ซึ่ง โครงการล าดับท่ี ๗ ได้แก่ โครงการวางท่อประปาภูเขาพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 
๑ และหมู่ท่ี ๑๐ (บริเวณป่าชุมชน) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖,๖๔๓.๐๐ เมตร 



~ ๙ ~ 
 

งบประมาณด าเนินการ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สถานท่ี
ด าเนินการของโครงการนัน้ อยู่ในพื้นท่ีคาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลต าบลเวียง และ
องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเย็น ในการนี้ จึงต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
เวียงและสภาองค์การบริหาร-ส่วนต าบลร่มเย็น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการท า
กิจการนอกเขตของเทศบาลต าบลเวียง 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ทวิก าหนดว่า เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตเมื่อ 

(๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการท่ีด าเนินตามอ านาจ
หน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 

 (๒) ได้รับความยนิยอมจากสภาเทศบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่น
ท่ีเกี่ยวข้อง และ 

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเวียงแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ 

 
นายวิรัตน์ เวียงค า ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงช้ีแจงให้สภำเทศบำลแห่งนี้ได้รับทรำบ 
ประธานสภาเทศบาล  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนจะเสนอควำมเห็นคิดหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
 
สมาชิกสภา ไม่มี 
 
นายวิรัตน์ เวียงค า หำกไม่มี กระผมขอมติในท่ีประชุม หำกเห็นชอบให้เทศบำลต ำบลเวียงกำรท ำกิจกำร 
ประธานสภาเทศบาล  นอกเขตเทศบำล ได้แก่ 

- โครงกำรวำงท่อประปำภูเขำพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๑๐ (บริเวณป่ำ
ชุมชน) ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ ๖ ,๖๔๓.๐๐ เมตร งบประมำณด ำเนินกำร 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บำท ขอให้ยกมือครับ 

 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบำลต ำบลเวียงกำรท ำกิจกำร นอกเขตเทศบำล ได้แก่ 

- โครงกำรวำงท่อประปำภูเขำพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๑๐ (บริเวณป่ำ
ชุมชน) ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ ๖ ,๖๔๓.๐๐ เมตร งบประมำณด ำเนินกำร 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บำท 

  (เห็นชอบ จ ำนวน  12   เสียง)  
 (ไม่เห็นชอบ จ ำนวน  -   เสียง) 
 (งดออกเสียง จ ำนวน -   เสียง) 
 
   ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
นายวิรัตน์ เวียงค า ในระเบียบวาระที่ 5  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดมีข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล            

 /ที่ประชุม... 

ที่ประชุม  ไม่มี 



~ ๑๐ ~ 
 

นายวิรัตน์ เวียงค า หำกไม่มี  กระผมก็ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมประชุมสมัยสำมัญ   
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรก  ประจ ำปี  ๒๕65 และขอปิดกำรประชุมในครั้งนี้ครับ   
ปิดประชุม   เวลา 12.3๐ น. 
 
 
 

                                   ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

       นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 
 
 

           ส.ต.ท.              ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
           (ส ำรำญ  ใจดี) 

             เลขำนุกำรสภำฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65 

 
 
                              (ลงช่ือ)        (ประธำนกรรมกำร)       
                                                   (นำยศุภชัย  ใจดี)    
                                                  สมำชิกสภำเทศบำล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมกำร)       
                                                    (นำยนิคม  ทุ่นใจ)    
                                                   สมำชิกสภำเทศบำล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (เลขำนุกำร/กรรมกำร)       
                                                   (นำยศรีวรรณ  ก้อนค ำ)    
                                                     สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


