
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันจันทร์ท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน  สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน  สะเอียบคง  
3 นายยงค์  วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ยงค์  วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สายันต์  ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์ สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์  อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 พัฒน์  อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา ลา 
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อภิชาติ  รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ปราโมทย์  ผัดขัน  
19 นายอภิชาติ  สร้อยเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 อภิชาติ  สร้อยเงิน  
20 นายสมาน  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง  
21 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต. สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายธงชัย ปั๋นจา ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายแต๋ง   อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  
2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.สะเอียบ สันต์  แสนอุ้ม  
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง  
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข  
5 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  
6 นายนฤพนธ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ์ ศรีค าภา  
7 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา  ยะกุมาร  
8 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
9 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ

การ 
ทัศนีย์ นาระเดช  



10 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
11 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

12 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
ผูม้าประชุม 
ล าดับท่ี   ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง      
1  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ       
2  นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ   
3  นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2     
7  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์ สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ลา     
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10     
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต.    
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ  หมู่ 8   ลา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ     
2  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ     
3  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ    
4  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต. 
5  นางอาริศราพรด์ิ   สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
6  นายนฤพนธ์  ศรีค าภา  นักพัฒนาชุมชน 
7  นางรัตนา  ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
8  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
9  นส.ทัศนีย์ นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
       10 นายสุรชาติ... 
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10  นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
11  นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12  นางตุลารัตน์  แสงมณี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

 
 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบ   
องค์ประชุม วันนี้สมาชิกสภาฯได้มาประชุม 19 คน ลา 1 คน จ านวนสมาชิกสภามาประชุมเกินครึ่งถือว่าครบองค์ประชุม    
และเปิดประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  1.1  ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 พร้อมเพรียงกันเวลา 07.00 น. ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอ
สอง 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 2563 ประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 หรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญทุกท่านน าเสนอ 
ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  ขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบ าบัดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด – 19  
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้กล่าวชี้แจงในท่ีประชุมวันนี้ 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีจังหวัดได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ดังนี้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 ข้อ 13 ข้อ 15 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติมและแก้ไข
เพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงขอโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการต่อไป      
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ซึ่งบางหมวด บางโครงการ    
บางรายการท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
          โอนลด... 
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 โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่าย ส ารองจ่าย  จ านวนเงินงบประมาณ
ท่ีขอโอนลด  7,200 บาท  
 โอนเพิ่ม  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบแบตเตอรี่ความจุน้ ายา 20 ลิตร ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวล์ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  
7,200 บาท 
 โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่าย ส ารองจ่าย จ านวนเงินท่ีขอ
โอนลด 11,500 บาท  
 โอนเพิ่ม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรดทางหน้าผากและหรือทางหู แสดงผลเป็น
ตัวเลขดิจิตอล จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  11,500 บาท  
 

รวมจ านวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น   18,700 บาท 
 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบให้โอนงบประมาณ ด้วยจ านวนเสียง 19 เสียง 
  

   4.2  พิจารณาขอและอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  เรื่อง การควบคุมการ
เล้ียงสัตว์และปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 (พิจารณา 3 วาระรวด) 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ตามท่ีองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลสะเอียบได้ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
และปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารท่ีได้แสดงไว้ตามแนวทาง        
ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ร่าง 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563  

หลักการ 
 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
 

เหตุผล 
 การควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นท่ีชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนด
เขตควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตราข้อบัญญัตินั้น 
 

ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

เรื่อง  
การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 

 
                                      โดยท่ีเป็นการสมควร... 
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โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงปล่อยสุนัขและแมว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่ มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ และนายอ าเภอสอง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเล้ียงสุนัข” และแมว หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัข และแมวให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้    
ในสถานท่ีเล้ียงสัตว์ หรือสถานท่ีอื่นใด 
 “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเล้ียงสุนัข และแมวในลักษณะท่ีมีการปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ีเล้ียง 
รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัขและแมว 
 “สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานท่ีในลักษณะอื่นท่ีใช้ในการควบคุมสัตว์      
ท่ีเล้ียง ท้ังนี้ให้หมายความถึงแนวอาณาเขตท่ีดิน ซึ่งใช้ประกอบการเล้ียงสัตว์ที่มีพื้นท่ีติดกันเป็นพื้นท่ีเดียว 
 “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงผู้ 
เล้ียง ผู้ให้ท่ีอาศัยและผู้ควบคุม และแมวด้วย 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกัน
อันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสุนัขและแมว ให้พื้นท่ีในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบดังต่อไปนี้        
เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
 5.1  ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว โดยเด็ดขาด ดังนี้ 
  5.1.1  สถานท่ีหรือทางสาธารณะ เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมวอย่างเด็ดขาด 
  5.1.2  สถานท่ีท่องเท่ียว 
  5.1.3  วัดโรงเรียน สถานท่ีราชการ 
 5.2  ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว เกินจ านวนท่ีก าหนด ดังนี้ 
  5.2.1  พื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข
เกิน จ านวน 5 ตัว ต่อจ านวนครัวเรือน 
  5.2.2  พื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยแมว
เกิน จ านวน 5 ตัว ต่อจ านวนครัวเรือน 
กรณีต้องการเล้ียงเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 5.3  ให้พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท้ังหมดเป็นเขตท่ีการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวต้องอยู่
ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 
  5.3.1  การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
   (1)  ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวท่ีอยู่ในครอบครอง         
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ แลรับบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการอื่นใดตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบก าหนด 
 
 
        (2) หากเจ้าของสุนัข... 
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   (2)  หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบ สละการครอบครองหรือเปล่ียนแปลงสิทธิการเป็น
เจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ภายใน 30 วัน  
   (3)  ในกรณีท่ีมีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียน ภายใน 30 
วัน และสุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
   (4)  กรณีท่ีเจ้าของน าสุนัข และแมวท่ีอยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบโดยถาวร หรือสุนัขและแมวท่ีอยู่ครอบครองตาย เจ้าของสุนัขและแมวต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลสะเอียบ ทราบภายใน 30 วัน  
  5.3.2  การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
   (1)  เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์      
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขและ
แมว นั้นมีอายุต้ังแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินส่ีเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบรับรอง
การฉีดวัคซีน 
   (2)  หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมีอาการของ
โรคพิษสุนัขบ้าให้กักขังสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมง เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมโรค 
   (3)  ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีตามประกาศเขตก าหนดโรคระบาดช่ัวคราว 
ให้เจ้าของสุนัขและแมว ท าการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานท่ีเล้ียง จนกว่าจะส้ินระยะเวลาตามประกาศ 
  5.3.3  การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานท่ีเล้ียง ให้เจ้าของสุนัขและแมว ด าเนินการดังนี้ 

(1)  จัดสถานท่ีเล้ียงสุนัขและแมวให้เหมาะสม และดูแลสถานท่ีเล้ียงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ 

(2) ควบคุมดูแลสุนัขแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
5.3.4  การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมว ออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการดังนี้ 
 (1)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข เมื่อน าสุนัข
และแมว ออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ให้เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตร  หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัขและ
แมว และต้องมีการควบคุมแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
 (2)  ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว ในสถานท่ี หรือทางสาธารณะหรือ
สถานท่ีอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
ข้อ 6  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัขและแมว ท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคติดต่อ
เป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
ข้อ 7  ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อบัญญัตินี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
และปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการนี้หรือไม่ 
ท่ีประชุม  -เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัตินี้ เรื่อง ควบคุมการเล้ียงสัตว์ และปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. 2563 ด้วยจ านวน  19 เสียง 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เป็นอันว่าสภาฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญั ติตามท่ีเสนอในท่ีนี้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ              
ต่อไปจะสอบถามมติว่าเห็นควรพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ 3 วาระรวดเลยหรือไม่ 
 
 
       มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  -มีมติเห็นควรพิจารณา 3 วาระรวด 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ในการพิจารณาในวาระท่ี 2 ให้ท่ีประชุมสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอให้ท่ีประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในวาระท่ี 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ อย่างไร 
ท่ีประชุม    -ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ในวาระท่ี 2 ถ้าสมาชิกไม่อภิปรายแล้ว ต่อไปจะพิจารณาวาระท่ี 3 เพื่อให้สมาชิกพิจารณาว่าจะตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบนี้หรือไม่อย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ผมขอมติท่ีประชุมว่าจะตราข้อบัญญัตินี้ 
บัดนี้คณะกรรมการจะสนับสนุนเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ 
มติท่ีประชุม -มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ      
เรื่อง การควบคุมการเล้ียงสัตว์ และปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563   
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จะน าร่างข้อบัญญัติสภาฯให้ความเห็นชอบต่อนายอ าเภอสองเพื่อขออนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
  - 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-หมาจรจัดในพื้นท่ี มีจ านวนกี่ตัว การพิจารณาก่อต้ังงบประมาณ เราไม่มีอ านาจซื้อยาสลบมาด าเนินการเองได้ หรือการท า
หมันสัตว์ต่างๆ ต้องมีปศุสัตว์เป็นพี่เล้ียงให้เรา  
  6.2  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เราจะต้องน าข้อบัญญัตินี้ไปคาดโทษ บางคนดูเหมือนจะรักสัตว์มาก น าอาหารหรือเศษอาหารไปให้หมาแมวกิน สัตว์ก็จะผลิต
ลูกแพร่ไปเรื่อยๆ เพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลกระทบกับคนท่ีรักสัตว์ ชอบเล้ียงสัตว์ แต่ดูแลไม่ท่ัวถึง อาจน ามาซึ่งโรคพิษสุนัข
บ้าตามมาภายหลัง  
  6.3  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ถ้ายังมีเงินงบประมาณเพียงพอ ให้ใช้เงินงบประมาณเบิกจ่าย กรณีท่ีจะใช้จ่ายเงินสะสมได้
นั้น ไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินการได้ ด้วยเหตุนี้จึงขอให้พิจารณาด าเนินการจากเงินงบประมาณก่อนการจ่ายขาด
เงินสะสม 

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ท่ี 30  มีนาคม พ.ศ. 2563 
และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

 
 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
 
        (ลงช่ือ) สุภาวดี... 
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 (ลงช่ือ)      สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร    ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร)    
                                        เลขานุการสภา  อบต.สะเอียบ 
 
 
 
 
                                  (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  แก้วกุฬา      ผู้ตรวจบันทึก 
                                             (นายประเสริฐ  แก้วกุฬา) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)         สมบัติ  เสาวะระ       ประธานกรรมการ 
                                                  (นายสมบัติ  เสาวะระ) 
 
                                     (ลงช่ือ)         วิชัย  รักษาพล          กรรมการ 
                                                   (นายวิชัย  รักษาพล) 
 
                                     (ลงช่ือ)         ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร     กรรมการ 
                                                  (นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร) 
 
         (ลงช่ือ)            พัฒน์  อยู่สุข          กรรมการ 
       (นายพัฒน์  อยู่สุข)      


