
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2563

ครั้งท่ี 1/2563
ในวันท่ี 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ผูมาประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1 นายประชา  ปททุม ประธานสภา ประชา  ปททุม
2 นายกิตติ  ยมโคตร รองประธานสภา กิตติ  ยมโคตร
3 นายพิสิฐ  ขันสีมนต ส.อบต.หมู 5 พิสิฐ  ขันสีมนต
4 นายสุภาษิต  อุมคํา ส.อบต. หมู 1 สุภาษิต  อุมคํา
5 นายเฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง ส. อบต.หมู 1 เฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง
6 นายวิทยา  หัตถกิจ ส.อบต. หมู 2 วิทยา  หัตถกิจ
7 นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ส.อบต.หมู 2 สนธยา  เพ็ชรสมบัติ
8 นายสัญญา  บุญเติมนิติกุล ส.อบต. หมู 5 สัญญา  บุญเติมนิติกุล
9 นายสํานวน  แกวเชียงหวาง ส.อบต.หมู 4 สํานวน  แกวเชียงหวาง
10 นายสุทธิสาร  ศรีพันลม ส.อบต.หมู 6 สุทธิสาร  ศรีพันลม
11 นายบุญเฮือง  บุญแสน ส.อบต.หมู 6 บุญเฮือง  บุญแสน
12 นายนุกูล  สิงหัน ส.อบต.หมู 7 นุกูล  สิงหัน
13 นายพิทักษ  มณีสุข ส.อบต.หมู 8 พิทักษ  มณีสุข
14 นางสุชานันท  บุญปก ส.อบต.หมู 8 สุชานันท  บุญปก
15 น.ส.พิสมัย  สิงมาตร ส.อบต.หมู 9 พิสมัย  สิงมาตร
16 นายอันชัน  แกวดวงดี ส.อบต.หมู 9 อันชัน  แกวดวงดี
17 นายเดชา  นงคะวาส ส.อบต.หมู 10 เดชา  นงคะวาส
18 นายศราวุฒิ  สีทา ส.อบต.หมู 11 ศราวุฒิ  สีทา
19 นายสุวรรณ  บุญมี ส.อบต.หมู 12 สุวรรณ  บุญมี
20 นายไพรัตน  สิงหาสาร ส.อบต.หมู 11 ไพรัตน  สิงหาสาร
21 นายประดิษฐ  พรมจันทร ส.อบต.หมู 12 ประดิษฐ  พรมจันทร
22 นายบุญสนั่น  มหาอุป ส.อบต.หมู 3 บุญสนั่น  มหาอุป

ผูขาดประชุม
- ไมมี

ผูลาประชุม
- ไมมี

/ผูเขารวม...
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ผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

1 นายคูณ  อุนคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล คูณ  อุนคํา
2 นายพนม  เหงาศรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล พนม  เหงาศรี
3 นายไพรวัล  สิทธิ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ไพรวัล  สิทธิ
4 นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประเสริฐ  ตั้งอุปละ
5 นายพรมรินทร  ไปนาน หัวหนาสํานักปลัด พรมรินทร  ไปนาน
6 นางสาวนุริน  วิชาโชค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นุริน  วิชาโชค

เปดประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
-ประกาศอําเภอเซกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม สมัยวิสามัญสมัยท่ี

1/2563
ตามท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ขออนุมัติเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี

1/2563 เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวและพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2563 และ เรื่องอ่ืน ๆ ตามอํานาจหนาท่ี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 36 (3) เพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี1/2563 ตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2563 เปนตนไป  โดยมีสมัยประชุมไมเกิน 15 วัน
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

- ท่ีประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3/2562 ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 2 ธันวาคม

2562
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1เรื่องการพิจารณารางขอบัญญัติวาการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563

นายประชา  ปททุม ขอเรียนเชิญ ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูท่ีเก่ียวของชี้แจงตอท่ีประชุม
ประธานสภา
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับกรมปศุสัตว  โครงการประชารวมใจกําจัด
เลขานุการสภาฯ โรคพิษสุนัขบาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ัวประเทศออกขอบังคับตําบลควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ในเขตทองถ่ินเพ่ือ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลโสกกามยังไมได
ดําเนินการ  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําเสนอรางขอบัญญัติวาการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสภาพิจารณาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชในลําดับตอไป
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หลักการและเหตุผล
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้

"สัตว" หมายความวา สัตวทุกชนิด ไมวาจะเปนสัตวเลี้ยง หรือสัตวปา หรือสัตวชนิดอ่ืนๆท่ี
สามารถนํามาเลี้ยงไดโดยไมผิดกฎหมาย

“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานท่ีเลี้ยงสัตว
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานท่ี

เลี้ยงสัตว รวมท้ังการสละการครอบครองสัตว
“สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือสถานท่ีในลักษณะอ่ืนท่ี

ใชในการควบคุมสัตวท่ีเลี้ยง
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา บุคคลซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายใหปฏิบัติการ

ตามขอบัญญัตินี้
ขอ 5 เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน

ทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม  เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวดังนี้

5.1 หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวชนิดหรือประเภทตอไปนี้ ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโสกกามโดยเด็ดขาด

5.1.1 งูพิษและงูท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูอ่ืนหรือทรัพยสินของผูอ่ืน
5.1.2 ปลาปรันยา
5.1.3 คางคกไฟ
5.1.4 สัตวดุรายตางๆ
5.1.5 สัตวมีพิษรายอ่ืนๆ
5.1.6 สัตวตองหามตามกฎหมายอ่ืนๆ

5.2 หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ในเขต
พ้ืนท่ีตอไปนีโ้ดยเด็ดขาด

5.2.1 พ้ืนท่ีผังเมืองท่ีประกาศเปนเขตพาณิชยกรรม และเขตประชากรหนาแนน
5.2 .2 พ้ืน ท่ีผัง เ มืองประกาศเปนประเภทอนุรักษ  เ พ่ือสง เสริมเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรมไทย
/5.2.3ท่ีสาธารณประโยชน...



-4-
5.2.3ท่ีสาธารณประโยชนประจําหมูบานและตําบลพ้ืนท่ีถนนสาธารณะทุกสายซึ่ง

องคการบริหารสวนตําบลโสกกามเปนผูดูแล
5.2.4 วัดสํานักสงฆ/สถานท่ีราชการเชนท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ศูนยเด็ก

เล็ก โรงพยาบาล โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน
การเลี้ยงสัตวอ่ืนนอกจากประเภทท่ีไดระบุไวในวรรคแรก ใหกระทําไดเม่ือไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน แตหามมิใหปลอยสัตวออกนอกท่ีเลี้ยงสัตว
5.3 การเลี้ยงสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เปด ไก สุนัข แมว นกนอก

เขตพ้ืนท่ีท่ีระบุไวในขอ 5.2 นั้น สามารถกระทําได แตตองปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้
(1) จํานวนสัตวตองไมมากเกินสมควร
(2) การเลี้ยงสัตวตองไมกอมลภาวะและกอเหตุรําคาญแกผูอ่ืน
(3) ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวมาสูคน
(4) ตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน
การเลี้ยงสัตวดังกลาว จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามขอบัญญัตินี้ และตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานทองถ่ินโดยเครงครัด
ขอ 6 การเลี้ยงสัตว ตองปฏิบัติการภายใตมาตรการตอไปนี้

6.1 สถานท่ีตั้ง
6.1.1 ตองตั้งอยูในสถานท่ีท่ีไมกอเหตุรําคาญใหผูอาศัยอยูใกลเคียง
6.1.2 ตองมีบริเวณเลี้ยงสัตว ซึ่งก้ันเปนสัดสวน และใหอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะทาง

น้ําสาธารณะ หรือท่ีดินตาง เวนแตดานท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดตอกับท่ีดินของผูเลี้ยงสัตวประเภทเดียวกัน
6.2 อาคารและสวนประกอบ
6.2.1 อาคาร ตองเปนอาคารเอกเทศและม่ันคง แข็งแรง มีลักษณะเหมาะแกการเลี้ยงสัตว

ประเภทนั้น ๆ ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด
6.2.2 พ้ืน ตองเปนพ้ืนแนน ไมเฉอะแฉะ เวนแตการเลี้ยงสุกร พ้ืนจะตองเปน

คอนกรีตและมีความลาดเอียงพอสมควร เพ่ือใหน้ําและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก
6.2.3 หลังคา ตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอควร และมีชองทางใหแสงสวางหรือ

แสงแดดสองภายในอาคารอยางท่ัวถึง
6.2.4 คอก ตองมีการก้ันคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตว ไมใหสัตวอยู

รวมกันอยางแออัด
6.2.5 การระบายอากาศ ตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ

6.3 การสุขาภิบาลท่ัวไป
6.3.1 การระบายน้ํา

(1) ตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร ใหมีความลาดเอียงเพียงพอให
น้ําไหลไดสะดวก

(2) น้ําท้ิง ตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ํา แหลงน้ําสาธารณะ
หรือในท่ีเอกชน

6.3.2 การกําจัดมูลสัตว
(1) ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน
(2) ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ ไมใหสงกลิ่นเหม็นอันเปนเหตุ

รําคาญ และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค
/6.3.3 การปองกัน...
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6.3.3 การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
(1) ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตว ตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอยู

อาศัยใกลเคียง
(2) ตองปองกันเสียงรองของสัตว ไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียง
(3) สําหรับการเลี้ยงสัตวท่ีมีขน ตัวอาคารตองสามารถปองกันขนไมใหปลิวฟุง

กระจายออกไปนอกสถานท่ี
(4) ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหาย ความเดือดรอน รําคาญ

แกผูอ่ืนหรือทรัพยสินของผูอ่ืน
6.3.4 การรักษาความสะอาด ตองรักษาความสะอาดท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดเสมอ
6.3.5 การกําจัดซากสัตว ใหใชวิธีเผา หรือฝง เพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุ

ของแมลงสัตวนําโรค และกลิ่นเหม็น
ขอ 7ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ 5 โดยไม

ปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เม่ือพนกําหนดแลว
ยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืนหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงาน
ทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการ
ขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว

ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม  ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตว ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอ
ประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได

ขอ 8เพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือให
สงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลา
ทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียก
หนังสือรับรองการแจงหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น

(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

(4) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญ
จากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตอง
ใชราคา

ขอ 9 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของดวย

ขอ 10 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกามรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
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นายประชา  ปททุม สําหรับรางขอบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563 จะมีการพิจารณา
ประธานสภา 3 วาระ  ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือไมขอเชิญ  ถาไมมีจะไดขอมติท่ี

ประชุมวาจะรับหลักการรางขอบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563 หรือไม
เพ่ือพิจารณาตอไปในวาระท่ี 2 ตอไป

ท่ีประชุม เห็นดวยในการรับรางขอบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563
มีมติ รับรางขอบัญญัติ  จํานวน 21 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง
นายประชา  ปททุม ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติ ในวาระท่ี 2 ข้ันอภิปรายมีสมาชิกทานใดขอ
ประธานสภา อภิปราย ขอเรียนเชิญ
นายอันชัน  แกวดวงดี 1.อภิปรายเห็นดวยกับรางขอบังคับตําบลดังกลาว แตปญหาท่ีพบในพ้ืนท่ีคือปญหาสุนัข
ส.อบต. หมู 9 จรจัดท่ีมีอยูบริเวณวัดถํ้าพระ อยากทราบวาจะมีหนวยงานใดเขามาดูแล  และจะติดตอ

ประสานงานไดในชวงใด และจะนําสัตวเหลานั้นไปกักขังไวในพ้ืนท่ีไหน  เพราะทุกวันนี้เริ่มสราง
ความเดือดรอนใหแกประชาชน

2.หารือวาการเลี้ยงสัตวในบริเวณขางถนน ตามรางขอบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ. 2563 อยากใหหามเฉพาะการเลี้ยงในบริเวณท่ีเปนสายหลักหรือระหวางตําบลได
หรือไม อยากใหท่ีประชุมพิจารณา

3.อยากใหกําหนดระยะเวลาในการเคลื่อนยายสัตวไว ในรางขอบัญญัติการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563 และกําหนดระยะหางของสถานท่ีเลี้ยงสัตวกับชุมชน ควรมี
ระยะหางท่ีกําหนดไวใหชัดเจน จะดีหรือไม  ขอใหท่ีประชุมชวยกันพิจารณา

นายคูฯ  อุนคํา ชี้แจง 1.ประเด็นของสถานท่ีกักกันสัตว หากรางขอบังคับตําบลมรผลบังคับใช คงตองมา
นายก อบต. ปรึกษาหารือกันวาจะใชสถานท่ีใดของตําบลในการควบคุมกักกันสัตว

2.ในประเด็น เรื่องของการเลี้ยงสัตว หามเลี้ยงสัตวบริเวณถนนตาง ๆ ภายในหมูบานนั้น
เห็นวาตามขอบังคับตําบลท่ีกําหนดหามไว เปนเรื่องท่ีดีไมวาจะเปนถนนสายหลักหรือสายรอง  แต
ท้ังนี้  โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลโสกกาม  ประชากรสวนใหญ ไมไดประกอบอาชีพในการเลี้ยงสัตว
สวนใหญประกอบอาชีพสวนยางพารา  จึงขอใหคงเดิมตามราง สวนประเด็นในเรื่องจากระหวาง
สถานท่ีเลี้ยงกับชุมชน  เห็นวาในรางไดกําหนดขอหามไวกวาง ๆ ในขอ 5.3 อยูแลววาการเลี้ยงสัตว
จะตองเลี้ยงในปริมาณไมมากเกินสมควร และไมกอใหเกิดความเสียหาย แกผูอ่ืนและนอกจากนี้ใน
ขอ 6 สวนประกอบของอาคารโรงเรียน จะตองมีความม่ันคงและแข็งแรง  และตําบลโสกกามอยูใน
เขตควบคุมอาคาร  ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2558 ใน
การปลูกสรางอาคารโรงเรือน ถาเปนการเลี้ยงเชิงพาณิชยจะตองมีการยื่นขออนุญาตปลูกสรางจาก
องคการบริหารสวนตําบล และจะตองทําการประชาคมหมูบานเพ่ือใหชุมชนรับรูรับทราบวาจะมี
ผลกระทบตอชุมชนหรือไม องคการบริหารสวนตําบลจึงสามารถออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
หรือไม

นายพิทักษ  มณีสุข อภิปรายวากรณี ชางปาบนภูวัวลงมาทําขาวของพ่ีนองประชาชนเดือดรอน มีหนวยงาน
อ่ืน ส.อบต. หมู 8 รับผิดชอบบางหรือไม ซึ่งเห็นแตองคการบริหารสวนตําบลโสกกามใหความ
ชวยเหลือกับประชาชน

นายคูณ  อุนคํา ในสวนของชางปาลงมาทําลายพืชสวนพืชไร หรือบานเรือน องคการบริหารสวนตําบล
นายก อบต. ชวยเหลือไดเพียงจายคาชดเชยคาเสียหายบางสวน ซึ่งเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561

/ประธาน...
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นายประชา  ปททุม เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายจึงขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้ วาเห็นชอบใหรางขอบัญญัติ
ประธานสภา การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563 ตราเปนขอบังคับตําบลหรือไม
ท่ีประชุม เห็นชอบ 20 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 44 และมาตรา 45

3.2 เรื่องการขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายป 2563
3.2.1 การโอนและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณกองชาง
3.2.1.1 การโอนงบประมาณกองชาง

นายประชา  ปททุม ขอเชิญทานนายกหรือผูท่ีเก่ียวของชี้แจง
ประธานสภา
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณของกองชางดังนี้
เลขานุการสภา

เหตุผลและความจําเปน
ดวยกองชาง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ไมไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  ในแผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ เนื่องจากไมมี
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับใชในงานธุรการกองชาง  จึงเห็นสมควรโอนเพ่ิมจาก
แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  รายจายเพ่ือใหไดมา
ซึ่งบริการ  หนา 80 ดังตอไปนี้

-เพ่ือจายเปนคาตรวจสอบคุณภาพน้ํา เปนเงิน 30,000 บาท  คงเหลือ 30,000 บาท  โอนลดครั้ง
นี้ 10,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท

-เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการรังวัดขอบเขตท่ีสาธารณะประโยชนเปนเงิน
30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 12,000 บาท  คงเหลือ 18,000 บาท

รวมเปนเงินตั้งจาย แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 22,000 บาท

ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543
นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรอืไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติ 20 เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง

3.2.1.2ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจากขอบัญญัติ  หนา 85
นายประชา  ปททุม ขอเชิญทานนายกหรือผูท่ีเก่ียวของชี้แจง
ประธานสภา
นายคูณ  อุนคํา ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณของกองชาง
นายก อบต. เหตุผลความจําเปน  เนื่องจากตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป 2563 การซอมแซม

ถนนลูกรังมีรายละเอียด ดังนี้
/ขอความเดิม...
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ขอความเดิม
โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานในเขตตําบลโสกกาม โดยใชหินคลุก (เปนไปตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเตอมถึง (ฉบับท่ี7) พ.ศ.2562
อํานาจหนาท่ี  ตามมาตรา 22 มาตร 23)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2562 หนา 58 ขอ 8)

จึงขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมโดยใหหมายรวมถึงการลงลูกรังหรือหินคลุก เพราะสภาพพ้ืนท่ี
แตละ หมูบานไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีโดยมีขอความดังนี้

ขอความใหม
โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานในเขตตําบลโสกกาม โดยใชหินคลุกหรือลูกรัง

(เปนไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเตอมถึง (ฉบับท่ี
7) พ.ศ.2562 อํานาจหนาท่ี  ตามมาตรา 22 มาตร 23)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2562 หนา 58 ขอ 8)

ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงิน

งบประมาณ 2563
ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543
นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติ 20 เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง

3.2.2 การโอนงบประมาณสํานักงานปลัด
นายประชา  ปททุม ขอเชิญทานนายกหรือผูท่ีเก่ียวของชี้แจง
ประธานสภา
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณของกองชางดังนี้
เลขานุการสภา

เหตุผลและความจําเปน
- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ไมไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด จึงเห็นสมควรโอนงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งบ
ลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ขอ 1 หนา 66 เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบท่ี
1 สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 แหง  จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท จํานวน 132,000 บาท  โอนไปตั้งจาย
แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด งบลงทุน คาครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 รวมเปนเงิน 66,000 บาท  คงเหลือ 66,000 บาท

- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ไมไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด จึงเห็นสมควรโอนลด
งบประมาณจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หนา 58 เพ่ือจายเปนคา
บํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท  โอนไปตั้งจาย แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด งบ
ลงทุน คาครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,000 บาท

ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ

/ระเบียบ...
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-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543
นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติ 20 เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง

3.2.3 การโอนและและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงกองคลัง
นายประชา  ปททุม ขอเชิญทานนายกหรือผูท่ีเก่ียวของชี้แจง
ประธานสภา
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณของกองชางดังนี้
เลขานุการสภา

เหตุผลและความจําเปน
ดวยกองคลัง ไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ในแผนงานบริหารท่ัวไปงานบริหารงาน

คลัง  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการจัดซื้อปริ้นเตอร 1 เครื่อง จํานวน 7,900
บาท ซึง่ไมเพียงพอแกการปฏิบัติราชการ จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือโอนลด-โอนเพ่ิมและขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังนี้

เพื่อโอนลดและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

รายการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร HP LaSer JetPro M 12 a จํานวน 1 เครื่อง เงินงบประมาณกอนโอน 7,900 บาท
ขอโอนเปลี่ยนแปลง เปนซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือLED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง จํานวนเงิน 5,200 บาท(ราคา
กลางตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ 15
มีนาคม 2562)งบประมาณท่ีจะขอโอนลด จํานวน 2,700 บาท งบประมาณหลังการโอนคงเหลือ 5,200 บาท

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ
เพ่ือจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร 72,000 บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน 30,000 บาท งบประมาณท่ีจะขอ
โอนลดจํานวน 19,300 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ จํานวน 10,700 บาท

เพ่ือโอนเพ่ิม
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล (ราคากลางตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ 15 มีนาคม 2562) งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม
จํานวน 22,000 บาท งบประมาณหลังโอนจํานวน 22,000 บาท

ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามพิจารณาอนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงิน

งบประมาณ
ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543
นายประชา  ปททุม มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุม
ประธานสภา
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติ 20 เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง

/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ

นายกิตติ  ยมโคตร ขอชี้แจงดังตอไปนี้
รองประธานสภา 1.ฝากใหผูบริหารติดตามการซอมไฟฟาสาธารณะ บริเวณสี่แยก หมูท่ี 4

2.ขอความอนุเคราะหกองชาง ประมาณการราคาโครงการ กองทุนหมูบาน ซึง่แตละ
หมูบานจะไดรับการจัดสรรหมูบานละ 400,000 บาท จากกระทรวงมหาดไทย

3.ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลโสกกามท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ รายของนายสงค  เขียนนอก  ซึ่งไดดําเนินการเปนท่ี
เรียบรอยแลว  หากเปนไปไดใหทางองคการบริหารสวนตําบลสงชางเขาไปดูแลระบบไฟฟาภายใน
บานเพ่ือความปลอดภัยของผูอยูอาศัย

นายคูณ  อุนคํา ชี้แจง จะใหกองชางไปดําเนินการใหตามท่ีเสนอ
นายก อบต.
นายสนธยา  เพ็ชรสมบัติ ขอใหทางองคการบริหารสวนตําบล มีหนังสือแจงการไฟฟา สาขาบึงโขงหลง ดําเนินการ
ส.อบต. ม.2 สํารวจโครงการขยายไฟฟาบานโนนงาม-ดงสวาง เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

การไฟฟาอําเภอเซกา  ตอไป และใหเพ่ิมไฟฟาหนาตลาดสดบานนาตาไก
นายคูณ  อุนคํา จะใหสํานักปลัดดําเนินการให
นายก อบต.
นายบุญสนั่น  มหาอุป ขอให องคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแนวทางในการใหความชวยเหลือ ผูท่ีมีฐานะ
ส.อบต. หมู 3 ยากจนจํานวน 1 ราย คือนายบุญเหรียญ  ชนบท  เนื่องจากกองสวัสดิการเคยนําเสนอขอความ

ชวยเหลือจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  แตไมไดรับ เนื่องจากไมเขาหลักเกณฑ
เงื่อนไขการชวยเหลือ  คือตองมีอายุเกิน 60 ป หรือผูสูงอายุ หรือพิการ จึงอยากใหทางองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณา มีทางใดท่ีจะชวยเหลือ ตอไป

นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ ชี้แจงวาจะนําไปศึกษาแนวทางชวยเหลือ ตอไป
เลขานุการสภา

ปดประชุม  เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ผูบันทึกการรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประชา  ปททุม)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญสนั่น  มหาอุป)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ  พรมจันทร)

/(ลงชื่อ)...
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(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิสมัย  สิงมาตร)

(ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ  มณีสุข)


