
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่  16  ตุลาคม   2562 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
........................................................ .................................................... 

 
    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมบัติ  ชัยดี ประธานสภา ฯ สมบัติ  ชัยดี  
2 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยด ี  
3 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
4 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต. ม.2 ชู  สียางนอก   
5 นายบัวเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต. ม.2  บัวเรียน  สุภาษิต   
6 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต. ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
7 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต. ม.4 วิโรจน์  ขาวพา  
8 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต. ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
9 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต. ม.6 ค าจันทร์   แสนสุข  

10 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  
11  นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8  อุดม   ข่าขันมาลี           
12 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต. ม.9 บรรจง  ศรียางนอก  
13 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต. ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา   
14 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต. ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
15 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต. ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
16 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต. ม.11 ประสาท  นันติ้ว  
17 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 -  ลา 
18 นางวิภา   ค าอินทร์ สมาชิก อบต. ม.12 วิภา     ค าอินทร์  
19 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิกสภาฯ ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
20 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต. ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
21 นายปุุน    มะธิปิไข สมาชิก อบต. ม.14 ปุุน    มะธิปิไข  
22 นายเกษม ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน นายก อบต. วัฒนชัย ประไกรวัน  
2 นายสุดใจ  ไทยน้อย รองนายก อบต. สุดใจ  ไทยน้อย  
3 นายปาน  วิสัย รองนายก อบต. ปาน  วิสัย  
4 นายสมยศ  อูปแก้ว เลขาฯนายก อบต. สมยศ  อูปแก้ว  
5 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
6 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร  อิสระกูล  
7 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชต ิ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชต ิ  
8 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าส านักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
9. น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันตื้อ  

    

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญสมาชิ ก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประจ าที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้น าจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  15   สิงหาคม  2562)  
 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ

วันที่ 15   สิงหาคม  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้ง
ที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2562  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 
20 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การคัดเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 เพ่ือให้การบริหารกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 (3) สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จึงขอด าเนินการคัดเลือกประธานสภา ในกรณีที่ต าแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงในกรณีลาออก โดยที่ยังไม่หมดวาระ สภา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องคัดเลือกประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่างหลังจากลาออก 
ภายใน 15 วัน โดยทางสภาต้องเสนอรายชื่อสมาชิกสภาที่มีคุณสมบัติโดยไม่จ ากัดจ านวน 
และมีผู้รับรองอีก 2 ท่านต่อการเสนอรายชื่อ 1 ท่าน หลังจากที่เราได้เสนอรายชื่อแล้ว เรา
จะด าเนินการโดยการลงคะแนนและใส่ในช่องหีบบัตร หลังจากลงคะแนน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท าการนับคะแนน ถ้าผู้สมัครที่ชนะการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันสอง
คน จะต้องด าเนินการคัดเลือกใหม่โดยการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง และใส่ในช่องหีบบัตร
เลือกตั้ง และหลังจากนับคะแนนผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันอีก สภาจะต้องด าเนินการจับ
ฉลากให้กับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้จับฉลาก
ก่อนหลัง และด าเนินการจับฉลาก แต่ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมเพียง
จ านวน 1 ท่าน และมีผู้รับรอง 2 ท่าน สภาจะมีมติเห็นชอบโดยไม่ต้องหย่อนบัตรลงคะแนน
โดยเป็นมติเห็นชอบ ให้ผู้ถูกเสนอรายชื่อได้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบที่แจ้งแล้วครับ  หลังจากท่ีสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบกฎระเบียบการด าเนินการ
คัดเลือกประธานสภาแล้วขอให้ท่านได้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยไม่
จ ากัดจ านวน เสนอมา 1 ท่าน ขอผู้รับรอง  2  ท่าน โดยเสนอรายชื่อต่อไปนี้ เสนอรายชื่อ
คือ นายสมบัติ  ชัยดี  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14  บ้านหนองแกค า  มีนายชัยเดช สาระภี 
สมาชิกหมู่ที่ 10 และนายประสาท  นันติ้ว สมาชิกหมู่ที่  11 เป็นผู้รับรอง โดยที่ประชุมได้
เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก คือ นายสมบัติ ชัยดี 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14    เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ถือเป็นมติของที่ประชุม
สภา ขอแสดงความยินดีกับ นายสมบัติ  ชัยดี สมาชิกสภาหมู่ที่ 14 บ้านหนองแกค า ที่ได้
ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  จากนั้น นายสมบัติ ชัยดี ได้
กล่าวขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ผลการคัดเลือกมีผลตั้งแต่วันนี้เป็น
ต้นไป และจะได้ท าหนังสือแจ้งใหน้ายอ าเภอพลทราบ เพ่ือให้นายอ าเภอพลออกค าสั่งแต่งตั้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ต่อไป ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ
ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2562  

 ส าหรับเรื่องการเข้าข่ายโครงการคุณธรรมจริยธรรม เปูาหมายคือนักเรียนภายในโรงเรียนใน
เขตต าบลของเราทั้ง  5  โรงเรียน  ในปีนี้เราจะเข้าปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วัน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 – 18  สิงหาคม  2562 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะสามารถน าความรู้ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อม 
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ซึ่งในการไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เราจะ
จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือคอยอ านวยความสะดวกประจ ารถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
และสรุปพร้อมทั้งรายงานให้กับผู้บริหารได้ทราบ  

ประธานสภา มีท่านใดมีความเห็นแย้งรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อ
วันที่  15   สิงหาคม  2562 หรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี/เห็นชอบ 17  เสียง งดออกเสียง 3  ลา 1 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อย สุนัข  และแมว  พ.ศ.  2562 เพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในชุมชน จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญจากสุนัข และแมวและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอันเกิดจาก  สุนัข
และแมว 

ประธานสภา เชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงในข้อบัญญัตินี้ครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน จากร่างข้อบัญญัตินี้จะเห็นว่าในทุกวันนี้การเลี้ยง

สุนัขหรือแมว ของเราได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละวันท าให้การควบคุมสมาชิก หรือโรคที่เกิดจาก
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้เป็นอันตรายต่อชุมชน หรือในพ้ืนที่ของเราจึงต้องมีมาตรการหรือข้อบัญญัติ
เพ่ือดูแลสัตว์เหล่านี้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อประชาชน ขอให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจงอ่าน
หลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัตินี้ 

หัวหน้าส านักปลัด กราบเรียนท่านประธานสภา ฝุายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน บันทึกหลักการและเหตุผล 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ. 2562 หลักการ ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว เหตุผล การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพ
การพ้ืนที่ในชุมชน จะสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมว
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
และสามารถปูองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว 
สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกและนายอ าเภอพล จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ตั้งแต่
เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก แล้วสิบห้า
วัน  
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว ให้

เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์   
“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย 
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
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“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน                    
ที่ ใช้ ในการควบคุมสัตว์ที่ เลี้ยง ทั้ งนี้ ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่ งใช้
ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

 “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว 
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ใน
เขตขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัข และแมว 

  ๖.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด  
   ๖.๑.๑ สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

โจดหนองแก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  

   ๖.๑.๒ บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  
  ๖.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
   ๖.๒.๑ ส าหรับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์น้อยกว่า ๒๐ ตัว ต้องมีระยะห่างใน

ระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อบ้านข้างเคียง  
    ๖.๒.๒ ส าหรับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตั้งแต่ ๒๑ – ๑๐๐ ตัว ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร   
    ๖.๒.๓ ส าหรับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร   
    ๖.๒.๔ ส าหรับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตั้งแต่ ๕๐๑ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่

น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร   
  ๖.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๖.๓.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
    (๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว

ทุกตัว ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก และรับบัตรประจ าตัว
สุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ก าหนด 

    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือ
เปลี่ยนแปลง 
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ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตน
ของสุนัขและแมวอ่ืนใด 

    (๓) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ด าเนินการขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  

    (๕) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออก
นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ใน
ครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว  ต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 

   ๖.๓.๒ การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตั ว

ได้รับการ ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้น
มีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข 
และแมว ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  

    (๓) ในกรณีที่ เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตาม
ประกาศเขตก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และ
แมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

   ๖.๓.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ   
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้

เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (๒) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อ

เหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
   ๖.๓.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   
    (๑) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข 
และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคล
อ่ืน 

    (๒) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิด
จากสุนัข และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
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  ข้อ ๗ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เลขานุการสภา ครับ เจตนาของกฎหมายนี้คือ จะครอบคลุมถึงการท าฟาร์มเลี้ยงสุนัขและแมว หลังจากที่
ท่านได้มีเอกสารร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว คราวที่
แล้วเราได้ออกข้อบัญญัติในการควบคุมโรค การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้านแล้ว ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนร่างข้อบัญญัตินี้เป็นการการควบคุมเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ เราจึงต้องมีกฎหมายควบคุมการปล่อยสุนัขหรือแมว เป็นอ านาจของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จะพิจารณาสามวาระรวดเดียว มีทั้งหมด 7 ข้อ และ
ข้อที่ทุกท่านจะได้พิจารณาคือข้อที่ 6.2 ครับ หากเราออกกฎหมายเรื่องนี้แล้ว เจ้าของสุนัข
ต้องท าการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกจะเป็น
ผู้รับขึ้นทะเบียน แต่ตอนนี้เราได้ขึ้นทะเบียนตอนฉีดวัคซีนแล้ว ดังนั้นหากใครมีสุนัขและแมว
เพ่ิมขึ้นจะต้องแจ้งให้ทางส านักงานของเราได้ทราบด้วย ท่านได้อ่านเอกสารแล้วมีท่านใด
สงสัยหรือจะพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

นายมีชัย สิทธิดา กราบเรียนท่านประธานสภา ฝุายบริหารและสมาชิกทุกๆ ท่าน กระผมเห็นว่าจ านวนสุนัข
หรือแมวตามข้อ 6.2 ควรจะมีครัวเรือนละ 5 ตัว  

เลขานุการสภา มีท่านอ่ืนเห็นด้วยหรือไม่ครับ ถ้าหาก 5 ตัว จะเป็นการจ ากัดสิทธิ์หรือไม่ เราต้องค านึงถึง
ตรงนี้ด้วยครับ 

นายปุุน มะธิปิไข ครับ ผมเห็นสมควรว่าควรมี 10 ตัวต่อครัวเรือน แล้วกรณีสุนัขจรจัดเราควรจะท าอย่างไร
เพราะบางครั้งจะมีการน าสุนัขไปทิ้งไว้ในวัด หรือตามสถานที่ราชการ 

เลขานุการสภา ครับส าหรับสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกน าไปทิ้งในบริเวณวัด ถ้าร่างข้อบัญญัตินี้ผ่านสภาแล้ว
ย่อมเป็นกฏหมายหรือระเบียบที่เราต้องท าตาม บุคคลที่น าสุนัขไปปล่อยจะต้องมีโทษและ
อาจจะถูกปรับอีก แต่ถ้าสุนัขที่อยู่ในวัดอยู่แล้วก่อนที่ร่างข้อบัญญัติจะผ่าน ถือว่าเป็นสมบัติ
ของพระ แต่ถ้ามีคนน าสุนัขไปปล่อยหลังจากมีข้อบัญญัตินี้ถือว่ามีความผิดครับต้อง
ด าเนินคดี ส่วนถ้ามีบุคคลใดน าไปปล่อยโดยที่ไม่มีใครทราบ ท้องถิ่นต้องเป็นคนด าเนินการใน
ส่วนของสุนัขจรจัด  

นางวิภา ค าอินทร์ เรียนท่านประธาน ฝุายบริหาร และสมาชิกสภา ดิฉันเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ เพราะเป็น
การควบคุมท่ีถูกต้องแล้ว 

เลขานุการสภา ครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
นางค าจันทร์ แสนสุข ดิฉันเห็นสมควรให้เป็นไปตามร่างข้อบัญญัตินี้คะ 
ประธานสภา มีท่านใดเห็นควรเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย สุนัข  และแมว  พ.ศ.  2562 เพ่ือ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในชุมชน จะสามารถ
ปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคระบาดอันเกิดจาก  สุนัขและแมว ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัตินี้โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม ไม่มี/เห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง  3  ลา  1  
ประธานสภา ท่านใดไมเ่ห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อย สุนัข  และแมว  พ.ศ.  2562 เพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้ 
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เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในชุมชน จะสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ
จากสุนัข และแมวและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอันเกิดจาก  สุนัขและแมว 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  สรุปผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  ประจ าปี  2562  (1 เม.ย. -30  ก.ย.  
2562)เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6) พ.ศ.  2552  มาตรา  58  วรรค 5   ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.  2559 ข้อ  13   ก าหนดให้ผู้บริหารได้ เสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่นปีครั้งท่ีสองภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 

ประธานสภา เชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงและรายงานผลการปฏิบัติงานได้เลยครับ 
นายก อบต.  ครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปแล้ว ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 ก าหนดให้ผู้บริหารต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
รายละเอียดได้อยู่ในรายงานแนบในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ ครับ และขอให้ทุกท่านได้
อ่านในรูปเล่มเอกสารที่แนบมา หากมีปัญหาหรือสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้ครับ 

ประธานสภา ครับ ในเอกสารที่ทางผู้บริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภา ส าหรับวาระที่ 5 นี้ จะเป็นการจัดกิจกรรมงานลอยกระทงประจ าปี พ.ศ. 2562 เชิญ

เลขานุการสภา ได้ชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา ครับ ส าหรับกิจกรรมที่จะมีในเดือนพฤศจิกายนนี้คือ กิจกรรมงานลอยกระทงประจ าปี พ.ศ. 

2562 เพื่อสืบสานงานประเพณีประจ าท้องถิ่นของเรา ในปี 2562 เราจะจัดกิจกรรมในวัน
จันทร์ที่ 11  พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ ไป
แล้วทุกส่วน กิจกรรมของเราต้องได้ท าร่วมกับทุกภาคส่วนซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี กิจกรรมที่
จะท าในวันนั้น ผมจะสรุปให้ฟังก่อน 

 ช่วงเช้า  ล าดับที่ 1  หลังจากพิธีเปิดเราจะด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งร าวงย้อนยุคในแต่ละ
หมู่บ้าน และในปีนี้เราจะงดกีฬาทางน้ า การร าเปิดงานจะให้โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ทั้งสองรุ่นร าเปิดงาน ช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. หลังจากที่ประธาน
เดินทางมาถึง โดยจะมอบให้พนักงานหรือคุณครูที่ประจ าโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์
เป็นผู้ฝึกสอนการร าให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ หลังจากร าเปิดงานเสร็จแล้ว จะเป็นการประกวด
แข่งขันร าวงย้อนยุคในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผมได้ประชุมผู้น า อสม. และกลุ่มผู้สูงอายุไป 
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เรียบร้อยแล้ว เพลงที่จะใช้ในการประกวดเป็นเพลงเดียวกันทั้งสามเพลง เราจะดูความพร้อม
เพรียง เสื้อผ้า ท่าร า หรือความสามัคคีในชุมชนนั้น ๆ จะแข่งทีมละไม่เกิน 15 นาที 

 ล าดับที่ 2 เป็นการแข่งขันการประกวดกระทงสวยงาม ในแต่ละหมู่บ้าน และจะมีทีมของ
โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ ทั้งสองรุ่นจะร่วมแข่งขันด้วยกระทงปีนี้เราจะไม่เอาลงลอย
ในน้ าแต่จะตั้งไว้โชว์  ประกาศผลตอนกลางคืนและมอบรางวัลด้วย การแต่งกายช่วงเช้า
ขอให้เป็นชุดย้อนยุค  

 ช่วงเย็น  จะเป็นการแข่งขันประกวดนางนพมาศ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม
ประกวดทั้ง 14 หมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้คุยกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียบร้อย
แล้ว และจะได้ด าเนินการรับสมัครสาวงาม ในปีนี้มีรางวัลปฺอบปูล่าโหวต โดยให้โหวตผ่าน
เว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะ
ขอนัดประชุมอีกรอบครับ 

ประธานสภา  ครับ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง

อย่างดีที่สุด และถ้าหากจะมีการประชุมอีกผมจะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปครับ 
   -  ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
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