
(ส าเนา) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

สมัยสามัญที่  1 /๒๕๖4   ครั้งที่ 1 
วัน จันทร์ ที ่ 22  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  (ชั้น ๒) 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 
1 นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ประธานสภาฯ ประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  
2 นายสายยนต์  ใสแสง รองประธานฯ สายยนต์  ใสแสง  
3 นายวิรัช  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ วิรัช  แรงโนนแดง  
4 นางชาลิณี  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ -  
5 นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ บุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  
6 นางอ าพร  สุภาพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ อ าพร  สุภาพ  
7 นายทองอร หาญชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ทองอร หาญชัย  
8 นายหนูแดง  จอกเงิน ส.อบต. หมู่ที่ ๕ หนูแดง  จอกเงิน  
9 นายเกรียงไกร  พลชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เกรียงไกร  พลชัย  

10 นายบุญส่ง  สุพมาตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ บุญส่ง  สุพมาตย์  
11 นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ สาโรจน์  ฆ้องโนนแดง  
12 นายศุภชัย  ฐานวิสัย ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ศุภชัย  ฐานวิสัย  
13 นางละออง  หงส์วิหค ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ละออง  หงส์วิหค  
14 นายบุญยู้  ปิตะบุตร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ บุญยู้  ปิตะบุตร  
15 นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ส าราญ  ทนโนนแดง  
16 นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์ เลขานุการสภาฯ นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 
 นางชาลิณี  แรงโนนแดง    
     
     
     

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         -๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 
๑ นายโกฎ  โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง โกฎ  โลมบุตร  
๒ นายจ านงค์  ศิริพรหมมา รองนายกฯ   
๓ นายวุฒิชาติ  มาสา รองนายกฯ   
๔ นายสมนึก  กาลเขว้า เลขานุการนายกฯ   
๕ นายนวลจันทร์  จันปัญญา ผอ.กองช่าง นวลจันทร์  จันปัญญา  
๖ นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ หัวหน้า สป. เยาวภา  อาสายุทธ  
๗ นางสาวนงนุช  ศรีจันทร์ ผอ.กองคลัง นงนุช  ศรีจันทร์  
8 นางสุมาลี  ภูโสภา นักวิเคราะห์ฯ สุมาลี  ภูโสภา  
9 นางสาวดาวรุ่ง  รัญชัย นักพัฒนาชุมชน ดาวรุ่ง  รัญชัย  

10 พ.จ.อ.รวม  ชั่งหนอง จพง.ปูองกันฯ   
11 นางสาวเสาวภา  สุขส าราญ นวก.ศึกษา   
12 นางสาววนิดา  กล้องนอก นวก.การเงิน ฯ   
13 นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูมิ นักทรัพยกรบุคคล   
14 นางสาวเกตุสุนี  สายช านิ นวก.สาธารณสุขฯ เกตุสุนี  สายช านิ  
15 นางสาวนิยมพร  อุดมแก้ว จพง.การเงินฯ   
16 นางสาวภัสวรรณ  วัฒนะ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ภัสวรรณ  วัฒนะ  

     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

..................................................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม   (ตามเอกสารที่แนบ) 
ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน  1   คน คือ นางชาลิณี  แรงโนนแดง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

สถานะการเงินและการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์    
2564 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ)  ต าบลโนนแดง ณ ปัจจุบัน 
นางสาวนงนุช ศรีจันทร์ ขอชี้แจงสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
(ผอ.กองคลัง) อบต.โนนแดง ได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท 

และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท  
ณ ปัจจุบัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 มีสถานะการเงินการคลัง 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
๑. เงินฝากธนาคาร     25,447,048.02 บาท 

 ๒. เงินสะสม      11,181,689.80 บาท 
 ๓. เงินทุนส ารองเงินสะสม    11,151,716.38 บาท 
 4. เงินรับฝากฯ        1,046,759.77 บาท 
 5. รายจ่ายค้างจ่าย            37,131.00 บาท 
 6. รายรับ 
     6.๑ รายรับจริงตามงบประมาณ              13,071,542.47 บาท 
    6.1.1 ภาษีอากร                     17,969.00  บาท 
    6.1.2 ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต      175,178.00  บาท 
    6.1.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -            บาท 
    6.1.4 รายได้จากทรัพย์สิน                 173,179.91  บาท 
    6.1.5 รายได้เบ็ดเตล็ด                         200.00  บาท 
    6.1.6 รายได้จากทุน                       1,318.00 บาท 
    6.1.7 ภาษีจัดสรร                          4,925,597.06 บาท 
    6.1.8 เงินอุดหนุนทั่วไป                          7,778,100.50 บาท 
    6.1.9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                  -          บาท 

7. รายจ่าย 
    7.๑ รายจ่ายจริงตามงบประมาณ                      11,041,791.40 บาท 

    7.1.1 งบกลาง                           5,256,386.00 บาท 
    7.1.2 เงินเดือน (ฝุายการเมือง)                     895,380.00 บาท 
    7.1.3 เงินเดือน (ฝุายประจ า)                     3,279,132.66 บาท 

7.1.4 ค่าตอบแทน… 
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    7.1.4 ค่าตอบแทน                     77,040.00 บาท 
    7.1.5 ค่าใช้สอย                386,089.20 บาท 
    7.1.6 ค่าวัสดุ            470,046.00 บาท 
    7.1.7 ค่าสาธารณูปโภค                              103,017.54 บาท 
    7.1.8 เงินอุดหนุน                             501,000.00 บาท 
    7.1.9 ค่าครุภัณฑ์                                73,700.00 บาท 
    7.1.10 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           บาท 
    7.1.11 ค่าสาธารณูปโภค (เฉพาะกิจ)               -       บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย (ตามงบประมาณ)      2,029,751.07  บาท 
 หัก  รายจ่ายระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. เงินเดือน (ฝุายการเมือง มี.ค.64 )           178,260.00 บาท 
2. เงินเดือน (ฝุายประจ า มี.ค.64)               674,500.00 บาท 
3. รายจ่ายประจ า (ก.พ.-มี.ค.64)               200,000.00 บาท 

(ค่าวัสดุ , คชจ.ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน คชจ.ฝึกอบรมฯ , เป็นต้น) 
4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มี.ค.64)                   643,800.00 บาท 
5. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (มี.ค.64)                           299,400.00 บาท 
6. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (มี.ค.64)                       1,000.00  บาท 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุม (รายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 4/๒๕๖4 ครั้งที่ 
1 วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖3) 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  เชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
(ประธานสภาฯ) 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563  

(ปลัดอบต./เลขานุการสภา)  อย่างละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ (ไม่มีผู้ใดแก้ไข) 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  14  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.๑ พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖4 และการประชุมสมัยแรก
ประจ าปี ๒๕๖5  

นายประดิษฐ์...   



-3- 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายก่อนด าเนินการครับ 
(ประธานสภาฯ)  

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ ด้วยระเบียบการประชุมฯ ข้อ ๒๑ 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย  

ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน า ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของแต่ละปี โดย
ให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้โดยอนุโลม  

 ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่า ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั้น มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
เชิญประธานด าเนินการต่อ 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ เชิญสมาชิกน าเสนอในประเด็นแรกคือ ให้มีสมัยประชุมสามัญก่ีสมัยและสมัยละก่ีวัน 
(ประธานสภาฯ)  
นางอ าพร  สุภาพ (ส.อบต.ม.2)  ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญจ านวน สี่สมัย สมัยละสิบห้าวัน 
 ผู้รับรอง ๑.นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง  ส.อบต.หมู่ที่ 8 

          ๒.นายทองอร หาญชัย ส.อบต. หมู่ที่ 3 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอจ านวนสมัยประชุมอีกหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม -ไม่มีผู้เสนอ- 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม ขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม 

 

ที่ประชุม  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖4 จ านวน ๔ สมัยๆ ละ ๑5 วัน 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ให้ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญที่ ๒ ,ที่ ๓ และที ่๔ ของปี  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ.๒564 และสมัยแรกของปีถัดไปคือ ปี พ.ศ. ๒๕๖5 
นางบุญลิ้ว ไวประเสริฐ (ส.อบต.ม.๒) ขอเสนอสมัยสามัญ ที่ ๒/๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่  ๑0-24 พฤษภาคม ๒๕๖4

ก าหนด ๑๕ วัน เนื่องจากเพ่ือรองรับการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ในการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  ผู้รับรอง ๑.นายวิรัช  แรงโนนแดง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
          ๒.นายบุญยู้  ปิตะบุตร  หมู่ที่ 8 
 

-ไม่มีผู้เสนอ- 

 

 

 

 

นายทองอร... 
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นายทองอร หาญชัย (ส.อบต.ม.3) ขอเสนอสมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖4 
ก าหนด ๑๕ วัน เนื่องจากเป็นช่วงจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  ผู้รับรอง ๑.นายหนูแดง  จอกเงิน  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
          ๒.นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง  ส.อบต. หมู่ที่ 8 

-ไม่มีผู้เสนอ – 

 

นายบุญยู้  ปิตะบุตร (ส.อบต.ม.8) ขอเสนอสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑3-27 ธันวาคม ๒๕๖4
ก าหนด ๑๕ วันเนื่องจากเป็นช่วง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
สรุปผลการด าเนินงานของ อบต.เพ่ือรายงานให้สภาฯทราบ 

  ผู้รับรอง ๑. นายวิรัช  แรงโนนแดง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
          ๒. นายศุภชัย  ฐานวิสัย  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

-ไม่มีผู้เสนอ – 
 

นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง (ส.อบต.ม.8) ขอเสนอสมัยแรกของ ปี ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
                                   มีก าหนด ๑๕ วัน เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๖6  

ผู้รับรอง ๑.นางอ าพร  สุภาพ   ส.อบต.หมู่ที่ 2 
      ๒.นายวิรัช  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ 1 

 (ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสามัญให้มีสี่สมัย สมัยละสิบห้าวัน ดังนี้ 
สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖4  ตั้งแต่วันที่ 10-24 พฤษภาคม ๒๕๖4 ก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามญัที่ ๓/๒๕๖4  ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖4 ก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่  ๑3-27 ธันวาคม ๒๕๖4 ก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยแรกของ ปี ๒๕๖5  ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ก าหนด ๑๕ วัน 

 
 5.2 พิจารณาโอนเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

เพื่อตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *(จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ให้ผอ.กองคลังชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอโอน 
(ประธานสภาฯ)                งบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

นางสาวนงนุช ศรีจันทร์ เนื่องด้วยกองคลังมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะมีเจ้าหน้าที่ 
( ผอ.กองคลัง) โอนย้ายมาเพิ่ม ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ

ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคเครื่องที่เร็ว เพ่ือลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบัญชี
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความเร็วในการลงข้อมูล ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการ ใหม่  ในหมวดงบลงทุน  ประ เภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท (รายละเอียดตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  

โอนลดจาก… 
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  โอนลดจาก 

      แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 
 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 0 บาท ขณะนี้คงเหลือ 80,000  บาท  โอนลด 
30,000 บาท คงเหลือจ่าย 50,000 บาท  

 

                   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท (รายละเอียดตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT) 
        อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2563 ก าหนดไว้ ดังนี้  
        ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  อนุมัติให้โอนงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือจ่าย 
 เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *(จอแสดงภาพไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ ราคา 30,000 บาท 

  

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2564 จ านวน  14  เสียง 
 

5.3 เพื่อ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ก่อนจะพิจารณาในเรื่องนี้ขอให้ปลัดชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ชี้แจงว่า ข้อบัญญัติของท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือข้อบัญญัติทั่วไปกับข้อบัญญัติ 
(ปลัด อบต./เลขานุการ)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งการพิจารณาก็จะแตกต่างกัน กล่าวคือ ตามระเบียบ

การประชุมสภาฯ ข้อ 45 ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ใน
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 



การพิจารณา… 
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           การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ในวาระท่ี 1 เรียกว่า ขั้นรับหลักการ  
           ในวาระท่ี 2 เรียกว่า ขั้นแปรญัตติ  
           และในวาระท่ี 3 เรียกว่า ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 ในวันนี้ เป็นการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 สามารถพิจารณาสามวาระรวด
เดียวได้ โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอเบื้องต้น อยากให้มีมติตรงนี้ก่อนค่ะ 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ 45 วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
(ประธานสภาฯ) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้

ที่อยู่ในที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่าจะให้มีกี่วาระ 

 

ที่ประชุม นายกอบต. และสมาชิกสภาอบต. เสนอให้ประชุมเป็นสามวาระรวดเดียวจ านวน 12  
เสียง 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ เมื่อที่ประชุมจ านวน 12 เสียง เสนอให้ประชุมเป็นสามวาระรวดเดียว ก็ขอมติที ่
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาท้องถิ่นอีกครั้งเพ่ืออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้ท่ีประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 เป็นสามวาระรวด
เดียว 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง การ 
(ประธานสภาฯ)  ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 

     วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เชิญท่านนายกฯหรือผู้แทนชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

 
 

นายโกฎ  โลมบุตร  หลักการให้มขี้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 
(นายก อบต.)     หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ใน
ชุมชนจะสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
และสามารถปูองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข  
และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตรา
ข้อบัญญัติ 
 

นางสาวเกตุสุนี สายช านิ  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
(นักวิชาการสาธารณสุข)  หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 เป็นรายข้อ ดังนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 

 



องค์การบริหารส่วนต าบล... 
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องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงและนายอ าเภอบ้านเขว้า จึง
ตราขอ้บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตั้งแต่เมื่อ
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีมีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้
แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และ

แมวให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มี

การปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์" หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน

ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดิน
ซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และ
แมวทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ

ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัข และแมว 
ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

๖.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด 
๖.๑.๑ สถานที่หรือทางสาธารณะ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  

อย่างเด็ดขาด 
        ๖.๑.๒. สถานที่ท่องเที่ยว 
        ๖.๑.๓ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 

     ๖.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนที่
ก าหนด 

๖.๒.๑ พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เป็น 
เขตห้าม เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน จ านวน ๕ ตัว ต่อจ านวนครัวเรือน 
 



 ๖.๒.๒ พ้ืนที่ที่ในเขต… 
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        ๖.๒.๒ พ้ืนที่ทีใ่นเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เป็น
เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกิน จ านวน ๕ ตัว ต่อจ านวนครัวเรือนกรณีที่ต้องการ
เลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

๖.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
        ๖.๓.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 

                        (๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว 
ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และรับบัตรประจ าตัวสุนัข 
และแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบล โนนแดง ก าหนด 

     (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลง 
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ภายใน 
๓๐วัน นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุ
ตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด 

     (๓) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ 
ขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 

     (๔) กรณีท่ีเจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครอง
ตาย เจ้าของสุนัข และแมวต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมวออกนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 

         ๖.๓.๒ การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า      
     (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีด

วัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และ
แมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือนและต้องจัดการให้ได้รับการฉีด
วัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมว 
ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 

(๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขต 
ก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้  
ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

       ๖.๓.๓ การควบคุมต้านสุขลักษณะ 
(๑) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสม 

และดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
 

 



-9- 
(๒) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ 

เดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
      ๖.๓.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

(๓) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และ
แมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคล
อ่ืน 

(๒) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข 
และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

ข้อ ๗ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)  
ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ หากไม่มี ผมขอมตใินวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ) ต าบลโนนแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 
 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 จ านวน  14 เสียง 

 

 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สองซึ่งสมาชิกสภาฯทุกท่านถือเป็นคณะกรรมการแปร 
(ประธานสภาฯ) ญัตติตามท่ีระเบียบก าหนด  หากที่ประชุมประสงค์จะแปรญัตติ ก็ขอให้ด าเนินการแปร

ญัตติไปพร้อมกันเลย เชิญครับ 
 

นายบุญยู้  ปิตะบุตร มีความเหมาะสมแล้วให้คงไว้ตามร่างเดิม  
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)   
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ ์ มีท่านใดจะเสนอแปรญัตติหรือไม่   

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ  
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ หากไม่มีท่านใดเสนอแปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ คือให้
(ประธานสภาฯ) คงไวต้ามร่างเดิมทุกประการโปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ จ านวน ๑4 เสียง 

 

วาระท่ี 3... 
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วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ) โนนแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564  
 

มติที่ประชุม          มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2564 จ านวน ๑4 เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ แจ้งเรื่องการหารือแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนน 4 เลน  
(ปลัด อบต./เลขานุการ) คือในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ทางอบต.ได้เชิญผู้น าหมู่บ้านและ 
 ประชาชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 เข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่ง 2 หมู่ 
                               นี้ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนสี่ เลน ทางหลวงสาย 225 (ชัยภูมิ –   
                         นครสวรรค์) เนื่องจากการก่อสร้างได้ปิดทางน้ า ท าให้น้ าไม่สามารถไหลลง หนองบ่อ 
                         ได้แต่ทางน้ ากลับไหลลงพ้ืนที่นาของประชาชนบริเวณโดยรอบท าให้เกิดความ 
                       เสียหายไม่สามารถท าการเกษตรได้จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบหากท่านใดจะเข้า  
                        ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังด้วยก็ขอเชิญนะคะ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ) นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง /เลขานุการ สภาฯ 
                                          1  มีนาคม  ๒๕๖4 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่  
2 มีนาคม 2564 แล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์การประชุมทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

     
        ลงชื่อ อ าพร  สุภาพ    คณะกรรมการฯ      ลงชื่อ ส าราญ  ทนโนนแดง คณะกรรมการฯ 

       (นางอ าพร  สุภาพ)                   (นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง) 
         ส.อบต. หมู่ที่ ๒         ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 

                 2 มีนาคม  ๒๕๖4                          2 มีนาคม  ๒๕๖4 
       ลงชื่อ วิรัช  แรงโนนแดง  ประธานคณะกรรมการฯ 

      (นายวิรัช  แรงโนนแดง) 
          ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 

                                                 2 มีนาคม  ๒๕๖4 
           สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการประชุมสภา
สมัย......วสิามัญที.่.1/2564...............วันที่.........26...มีนาคม...2564.....................จึงลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงชื่อ)   ประดิษฐ์ เทพนุรักษ ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม    
     (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 


