
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน   ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ    ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

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

              เมื่อได้เวลาประชุม  และสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่ง นายสมมิตร  ภูเดช  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านทาม  กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 แนะน าพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่แนะน าตัวครับ   
นางสาวศศิธร    ฉัตรจันทร์   ดิฉันนางสาว  ศศิธร   ฉัตรจันทร์  นิติกรปฏิบัติการ   บรรจุใหม่ค่ะยินดีรับใช้ทุกท่าน 
ที่ประชุม                    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  (ซึ่งได้แจกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว) 
ประธานสภา ฯ            ขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่หากรับรองขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม               รับรองโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่อง เพื่อพิจารณา    
๓.๑  ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เรื่อง การเลี้ยงสุนัขและแมว  

    พ.ศ.๒๕๖๑                                                       
ประธานสภา  ฯ           ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง(ร่างข้อบัญญัตินี้ได้รับความเห็นชอบจากประชาคม
หมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้านแล้ว)                                              
 เลขานุการสภา ฯ         กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ข้อ ๔๔   ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่าง
ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่อง หนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ
การบังคับอัน เกี่ยวกับภาษีอากร (๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (๓) การกู้เงิน การค้้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน (๕) การจ้างและการพัสดุ ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วย
การเงินที่จะต้องมีค้า รับรองของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย ค้าวินิจฉัยของประธานสภา
ท้องถิ่นถือ เป็นที่สุด การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ และ
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม  สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ้านวน
ไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้  พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 พิจารณาวาระท่ี ๑    รับหลักการ   

หลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 



                                                                ๒ 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

หลักการ 
 

 เพ่ือเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว เพ่ือมิให้
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและปูองกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามจึงได้จัดท า
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑  
                                               
ประธานสภา ฯ     ขอมติที่ประชุมจะรับหลักการหรือไม่   ท่านใดที่เห็นชอบกับหลักการและเหตุผลที่จะออกข้อบัญญัติ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เรื่อง การเลี้ยงสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม      ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
  เห็นชอบ  รับหลักการ  (ผ่านวาระท่ี ๑) 
 
ประธานสภา  ฯ   จะด าเนินการอย่างไร ให้เลขานุการสภา ฯชี้แจงครับ   
 
เลขานุการสภา ฯ   หากเป็นข้อบัญญัติท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน  ก็สามารถพิจาณา ๓ วาระรวดได้  
ประธานสภา ฯ     ขอมติที่ประชุมครับว่าจะพิจารณา  ๓  วาระรวดหรือไม่  หากเห็นชอบกับการพิจารณา ๓ วาระ
รวด ก็ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
 
มติที่ประชุม      ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
  เห็นชอบ การเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด 
 
ในการพิจาณาขอคณะกรรมการแปรญัตติ   พิจาณาโดยมีคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภาได้   
ประธานสภา ฯ  ขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภา หรือไม่   
มติที่ประชุม      ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
  เห็นชอบ การเสนอให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภา ฯ 
คณะกรรมการแปรญัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เรื่อง การเลี้ยงสุนัขและ
แมว  พ.ศ.๒๕๖๑ 
      เหตุผล 
 
  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุร าคาญ ปูองกันไม่ให้สุนัขและแมวท าร้ายผู้อ่ืน 
ปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัขและแมว และดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพของสุนัขและแมว  โดยการ
จัดท าทะเบียนสุนัขและแมวที่เลี้ยงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม จึงจ าเป็นต้องตรา ข้อบัญญัตินี้ 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 



๓ 
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม เรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นบังคับใช้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทาม และนายอ าเภอศรีมหาโพธิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามแล้วเจ็ดวัน                                         
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้   

 “เจ้าของสุนัขและแมว”หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสุนัขและแมว หรือผู้ให้อาหารสุนัขและแมว
เป็นประจ าด้วย                                        

“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่ท าให้สุนัขและแมวพ้นไปจากความ
รับผิดชอบเลี้ยงดูของตน เช่น การน าสุนัขและแมวไปทิ้งทางสาธารณะ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน หรือ
ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

“สถานที่เลี้ยง” หมายความว่า กรงท่ีขัง หรือที่เลี้ยงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจ้าของสุนัขและแมว 
“อาสาปศุสัตว์” หมายความว่า อาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านทาม 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นเอกชน และประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็นสิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเหม็น 

“ใบรับรอง” หมายความว่าใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและแมวและการจัดท าเครื่องหมายระบุ
ตัวสุนัขและแมวอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือสถานพยาบาล
สัตว์  ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 

 
 



                                                ๔ 
“การจดทะเบียนสุนัขและแมว” หมายความว่า การน าสุนัขและแมวหรือใบรับรองไปแจ้งต่อ

พนักงาน  เจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและแมวพร้อมจัดท าบัตรประจ าตัวสุนัขและ
แมว 

“สุนัขและแมวควบคุมพิเศษ” หมายถึง  
(๑) สุนัขและแมวสายพันธ์ที่ดุร้าย เช่น พิทบลูเทอเรีย บลูเทอเรีย สเตฟฟอร์ดเซอร์บลูเทอเรีย รอท

ไวเลอร์  และฟิล่า บราซิลเรียโร  เป็นต้น 
(๒) สุนัขและแมวที่มีประวัติท าร้ายคน  หรือพยายามท าร้ายคน  โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
(๓) สุนัขและแมวที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์โดยปราศจากการยั่วยุ                                         

  (๔) สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  
 
                  ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
                                                       หมวดที่ ๑ 
                                                        บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อ่ืนใดในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านทามโดยเด็ด 
ข้อ ๘ การด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถด าเนินการ

เองได้ สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอ านาจมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
  

หมวดที่ ๒ 
การจดทะเบียนสัตว์ 

  ข้อ ๙ ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการขอจดทะเบียนสุนัขและแมวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 
สถานที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขและแมวเกิด หรือ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น าสุนัขและแมวมาเลี้ยงในเขตต าบลบ้านทาม พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
  (๑) ใบรับรอง ตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อ ๕ แห่งข้อบัญญัตินี้  
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขและแมว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (๔) หนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในกรณีที่เจ้าของสุนัขและแมวไม่ใช่ เจ้าของ
บ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว  
  (๕) เอกสารที่แสดงว่ามีการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี (ถ้ามี)  
  (๖) เอกสารที่แสดงว่ามีการผ่าตัดท าหมันโดยสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ สัตว
แพทย์ (ถ้ามี)  
  (๗) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 
  ข้อ ๑๐ แบบค าขอจดทะเบียนสุนัขและแมว แบบบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว และแบบพิมพ์อ่ืนๆ 
ให้ เป็นไปตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนด 



                                                                                ๕ 
  ข้อ ๑๑ ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมว ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่รู้ถึงเหตุนั้น  
  (๑) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสุนัขและแมว  
  (๒) เมื่อบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ  
  ข้อ ๑๒ ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามวันนับแต่
วันที่รู้ ถึงเหตุนั้น  
  (๑) เมื่อมีกรณีที่สุนัขและแมวท าร้ายคน หรือ เมื่อสุนัขและแมวมีพฤติกรรมดุร้าย  
  (๒) เมื่อสุนัขและแมวตาย โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่าสุนัขหรือแมวนั้นจะ
ปุวยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคอ่ืนที่อาจติดต่อสู่คนได้ 
  (๓) เมื่อสุนัขและแมวหาย 
                                                              

หมวดที่ ๓ 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
  ข้อ ๑๓ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้เจ้าของสุนัขและแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (๑) จัดสถานที่เลี้ยงให้เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตอยู่ของสุนัขและแมว มีแสงสว่าง การระบาย 
อากาศ การระบายน้ า และการก าจัดสิ่งปฏิกูล อย่างถูกสุขลักษณะ  
  (๒) ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม  
  (๓) ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน  
  (๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะเป็น 
ประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง                           
  (๕) รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของ สุนัข และ แมว เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้น  ถ้า
เจ้าของ สุนัข และ แมว ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขและแมวได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ ของสุนัข
และแมวให้เป็นปกติสุข  
  (๖) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องก าจัดซากสุนัขและแมวให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ปูองกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิด การ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ า                             
  (๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสุนัขและแมว เพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก  
สุนัขและแมวสู่คน                                                         
  (๘) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ของ
ประชาชน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแยกกักสุนัขและแมวนั้นไว้ต่างหากแล้วแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
  (๙) แสดงบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสุนัขและแมวเมื่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ร้องขอ และอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและข้อบัญญัตินี้  
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามค าแนะน าของ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ เจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๑๔ เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล อันเกิดจากสุนัขและแมว ในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดในเขตต าบลบ้านทามโดยทันท ี



                                                                                ๖ 
  ข้อ ๑๕ หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขและแมวอีกต่อไป ต้องมอบสุนัขและแมว  
พร้อมบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของสุนัขและแมวแทน และเจ้าของใหม่จะต้องแจ้งต่อ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับมอบสุนัขและแมว 
 

หมวดที ่๔ 
การน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง 

 
  ข้อ ๑๖ ให้ผู้น าสุนัขและแมวไปในที่หรือทางสาธารณะ ปฏิบัติดังนี้  
  (๑) น าบัตรประจ าตัวสุนัข และ แมว ติดตัวไปด้วย และแสดงบัตรประจ าตัวสุนัข และ แมว เมื่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ  
  (๒) ควบคุมสุนัขและแมวด้วยเครื่องควบคุม หรือผูกสายลากจูงสุนัขและแมวที่มีความแข็งแรง 
เพียงพอ เช่น ใส่อุปกรณ์ครอบปากสุนัขและแมว จับสายลากจูงสุนัขและแมวห่างจากตัวสุนัขและแมวไม่เกิน  ห้าสิบ
เซนติเมตร เพ่ือสามารถหยุดยั้งสุนัขและแมวไม่ให้ท าร้ายผู้อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของ สาธารณะหรือ
ของบุคคลอื่นได้ทันท่วงท ี 
  ความใน (๒) ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้  
   ๑) ขณะที่สุนัขและแมวอยู่ในระหว่าง ประกวด การแสดง หรือ การประกอบกิจกรรมอ่ืนใด  
ในท านองเดียวกัน โดยผู้จัดงานมีมาตรการปูองกันไม่ให้สุนัขและแมวท าร้ายคน  
   ๒) ขณะที่สุนัข และ แมว อยู่ในการฝึกหัด โดยผู้ฝึกมีมาตรการปูองกันไม่ให้สุนัข และ แมว  
ท าร้ายคน  
   ๓) ขณะที่สุนัขและแมวอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใด ที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะ 
ปูองกันไม่ให้สุนัขและแมวเข้าถงึบุคคลภายนอก 
 ข้อ ๑๗ สุนัขควบคุมพิเศษ จะต้องมีการบันทึกที่เลี้ยง เจ้าของจะต้องจัดให้สุนัขสวมใส่ อุปกรณ์ 
ครอบปาก และผูกสายลากจูงที่แข็งแรง และต้องจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัข ไม่เกินห้าสิบเซนติเมตร  โดย
ตลอดเวลา ห้ามบุคลอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี น าสุนัขพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง 
                                                                

หมวดที่ ๕ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในเขตห้ามเลี้ยง 
หรือ ปล่อยสุนัขและแมวอันเป็นการฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักสุนัขและแมว  
ดังกล่าวไว้ และด าเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ ๑๙ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขและแมว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูล เกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสุนัขและแมวต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่ ค าสั่งเจ้า
พนักงาน สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

หมวดที่ ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



                                                                      ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ ๒๑ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๒๒ การจดทะเบียนสุนัขและแมว การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว และการน าสุนัขและแมว
ออกนอกสถานที่เลี้ยง ซึ่งมีอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้หรือตามที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ภาย
หลังจากข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว 

 
 ประกาศ  ณ   วันที่          เดือน                      พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
     (ลงชื่อ) 
                                                     ( นายกนก  บ ารุงโลก ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
 
ประธานคณะกรรมการแปร  ฯ   ขอมติที่ประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่าง
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.  ๒๕๖๑
หากเห็นชอบให้ยกมือขึ้น (ผ่านคณะกรรมการแปรญัตติ) 
มติที่ประชุม      ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง (ลาปุวย ๑ คน ) งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานคณะกรรมการ 
ฯ  เห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ.  2561   
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ส่งร่างข้อบัญญัติเดิมคืนให้สภาเพ่ือพิจารณาวาระที่ ๒ และท่ี ๓  ต่อไป 
ประธานสภา ฯ  เมื่อรับร่างข้อบัญญัติคืนมาแล้วน าเสนอสภาฯเพ่ือพิจารณาวาระที่  ๒  (แปรญ ติ)  เมื่อไม่มีผู้เสนอ
การแปรญัตติ ขอมติที่ประชุมข้อผ่านสภาเพ่ือพิจาณาวาระที่ ๓ ต่อไป   หากท่านใดเห็นขอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม    ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
          เห็นชอบ   (ผ่านวาระท่ี  ๒  แปรญัตติ) 
ประธานสภา ฯ  พิจารณาวาระท่ี ๓ เพ่ือส่งให้นายอ าเภอลงนามเห็นชอบต่อไป ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติให้ร่าง
ข้อบัญญัติ ฯ   ผ่านวาระท่ี ๓  หรือไม่  หากอนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ                                           
มติที่ประชุม    ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
          อนุมัติเพ่ือเสนอนายอ าเภอลงนามแล้วประกาศเป็นข้อบัญญัติต่อไป    (ผ่านวาระที่ ๓) 
 
                   ๓.๒ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  บ้านทาม 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ / การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
ประธานสภา  ฯ   ขอเรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายและผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  “ก าหนดผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 



                                                                      ๘ 
 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  ดังนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ 
วรรค ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม จึงขอเสนอผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (1 ต.ค. 2560 – 
31 มี.ค. 2561) (ตามเอกสารแนบท้าย)  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน   ๗   โครงการ  
งบประมาณ จ านวน   947,000.-   บาท  
 ๑. การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
      ๑.  โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 2, 5,8  งบประมาณ จ านวน   82,000.-  บาท 

 ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน ขุดลอกแหล่งน้ า สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4,6,7 ต. บ้านทาม  งบประมาณ จ านวน   

427,000.-  บาท 
2. โครงการขยายไหล่ถนน  หมู่ที่ 2,3,8 ต. บ้านทาม งบประมาณ จ านวน   153,000.-  บาท 
3. โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1,8  ต. บ้านทาม  งบประมาณ จ านวน                    

145,000.-  บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านทาม  งบประมาณ จ านวน   140,000 บาท 
 

              ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         
งบประมาณ จ านวน   5   โครงการ  งบประมาณ จ านวน   2,609,328.-   บาท 

๑.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   
งบประมาณ จ านวน  2,102,500.-  บาท 
 ๒. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านทาม งบประมาณ  จ านวน  430,100.-  บาท 
 ๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ตามที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยในเขตต าบลบ้านทาม 
งบประมาณ จ านวน  24,000.-  บาท 

๔. โครงการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราช
ด าเนินเปิดโครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เขื่อนห้วยโสมง)  งบประมาณ  จ านวน    
50,000.-   บาท 
   โครงการสนับสนุนกิจกรรมบ้านเมืองน่าอยู่ในต าบล 
  1. โครงการปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล งบประมาณ จ านวน                
2,728.- บาท 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ จ านวน  7 
โครงการ  งบประมาณ จ านวน   617,896.46.-   บาท 

๑. ด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตและข้อมูลข่าวสารให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถ่ิน  ด าเนินการ คือ  
 



                                         ๙ 
๑.๑   โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญไพรศรีและศูนย์พัฒนา          

เด็กเล็กฯ  งบประมาณ  จ านวน   341,000.00.-  บาท   
๑.๒  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ งบประมาณ จ านวน              

84,664.00.-  บาท     
๑.๓  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กในศูนย์เด็กเล็กนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 

๔  งบประมาณ  จ านวน  67,688.46.- บาท 
๑.4  โครงการจัดการเรียนการสอนรายหัว   งบประมาณ  จ านวน  51.000.- บาท 
๑.5  โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล   งบประมาณ  จ านวน  52.644.- บาท 

 ๒. ด้านศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น   ด าเนินการ คือ  
1. โครงการ109 ปี เฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

งบประมาณ  จ านวน    20,900.-   บาท 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง  งบประมาณ จ านวน  3 โครงการ  
งบประมาณ จ านวน   644,535.00.-   บาท 
 1. ด้านการพัฒนาฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
  1.1   โครงการฝึกอบรม สัมมนาและการเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ของสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  งบประมาณ  จ านวน  68,200.- บาท 
  1.2   โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งบประมาณ  จ านวน  534,032.- บาท 
 2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมเพ่ือใช้ในกิจการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

  2.1   โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน อบต. บ้านทาม งบประมาณ จ านวน  42,000.-  
บาท 

           ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ                  
จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ จ านวน   43,650.00.-   บาท 

 ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม    งบประมาณ จ านวน  
43,650.00.-  บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ                   
จ านวน  - โครงการ  งบประมาณ จ านวน   0.00.-   บาท 

- 
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕61 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และ   โครงสร้างพื้นฐาน 

82,000 2.05 865,000 100 947,000 19.48 

๒. การพัฒนาด้านสังคม 
สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2,609,328 65.28 0 0.00 2,609,328 53.66 



๓. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

617,896.46 15.46 0 0.00 617,896.46 12.71 

๔.การพัฒนาด้านการเมือง
การ              ปกครอง 

644,535 16.12 0 0.00 644,535 13.26 

๕. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

43,650 1.09 0 0.00 43,650 0.90 

๖. การพัฒนาด้านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 3,997,409.46 100.00 865,000 100.00 4,862,409.46 100.00 
 
ที่ประชุม           รับทราบ 
นายสุรชัย ไผ่สุข         ผมขอรายละเอียดยุทศาสตร์ที่ ๔  รายละเอียดเป็นประการใดครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ   ขอดูเอกสารได้ที่ห้องท างานเลยค่ะ 
                   ๓.๓    รายงานผลการด าเนินงานขอปีงบประมาณ ๒๕๖๑  พร้อมรายรับรายจ่าย และยอดเงิน
สะสมที่จะจ่ายได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน  
ประธานสภา ฯ      ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ฯ แจ้งที่ประชุมทราบครับ 
เลขานุการสภา ฯ   รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  เดือน  มีนาคม   ๒๕๖๑    จ านวน 
14,071,225.02 บาท    รายจ่าย ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑  จ านวน ๘,๓๔๐,๓๖๐ บาท  เงินที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสมได้  จ านวน ๒,๓๐๘,๘๖๔.๖๘ บาท 
ที่ประชุม         รับทราบ 
                     ๓.๔  เรื่องพิจารณาหมู่ที่ ๑  เป็นหมู่บ้านน าร่องในการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะตาม  นโยบาย
รัฐบาล    ผู้ว่าราชการจังหวัด  และนายอ าเภอ   
เลขานุการสภา ฯ  ขอสอบถามหมู่หนึ่งรับหรือไม่ 
นางมาวิน  วังเย็น   ไม่รับค่ะเพราะขณะนี้ประชาชนก็แยกกันอยู่แล้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ที่ประชุม             รับทราบ 
 
                        ๓.๕  เรื่องลงทะเบียนสุนัขและแมว   
ประธานสภา ฯ      ให้เลขานุการชี้แจงครับ    
เลขานุการ ฯ         รอบท่ี ๒  ขอให้ทุกท่านแจ้งประชาชนในหมู่บ้านของท่านให้มาขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว ณ ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม พร้อมทั้งน าส าเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนมาด้วย   หากไม่ข้ึนทะเบียน
ก็จะไม่ได้รับการบริการใดๆจาก ส่วนราชการและอ่ืนๆๆๆตาม ข้อบัญญัติการเลี้ยงสุนัขและแมว 
นายสุรชัย  ไผ่สุข   ผมขอเสนอให้ พนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ไปส ารวจในหมู่บ้านเลยนะครับ
ไป     
ส.อบต.หมู่ที่ ๒       พร้อมเอกสารและไปถ่ายภาพสุนัขและแมวด้วย  เพ่ือลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายค าภู   แสงดาว  ผมขอเสนอให้ อบต.ไปจัดลงทะเบียน ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเลยตะครับจะได้ชี้แจงความ     
ส.อบต.หมู่ที่  ๕        เป็นมาของการที่ต้องลงทะเบียนด้วย 
 



                                                                      ๑๑ 
นายก อบต.บ้านทาม  ผมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงไปในหมู่บ้านเพ่ือท าการลงทะเบียนสุนักและแมวต่อไปเมื่อไหร่
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ที่ประชุม              รับทราบ 
                         ๓.๖ ขอมติที่ประชุมจ่ายขาดเงินสะสม  
นายก อบต.บ้านทาม  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมจ่ายได้ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน จะให้ กองช่างออกส ารวจ ดังนี้นะครับ 

๑. โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาหมู่ที่ ๓ – บ้านท่าแห  หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านทาม 
ปริมาณงาน    วางท่อเมนประปา PVC  ขนาด  Ø  ๔  นิ้ว  ชนิดปลายบาน ชั้นคุณภาพ 
๘.๕   จ านวน  ๒ แห่ง   ความยาวรวม ๑,๑๙๐  เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านทามก าหนด  งบประมาณ  ๓๘๔,๓๐๐  บาท                                  

๒. โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาขยายเขตการใช้น้ าประปาบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๓ –
บ้านพยาวัง  หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านทาม ปริมาณงาน  วางท่อเมนประปา PVC  ขนาด  Ø 
๓  นิ้ว  ชนิดปลายบาน ชั้นคุณภาพ ๘.๕   จ านวน ๓  แห่ง  ความยาวรวม ๒,๒๔๕  
เมตร                                   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามก าหนด  งบประมาณ  ๔๓๘,๐๐๐บาท 

๓. โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาขยายเขตการใช้น้ าประปาบ้านหาดมะกอก หมู่ที่ ๗ 
ต าบลบ้านทาม ปริมาณงาน    วางท่อเมนประปา PVC  ขนาด  Ø  3  นิ้ว  ชนิดปลาย
บาน ชั้นคุณภาพ ๘.๕   จ านวน  ๑ แห่ง   ความยาวรวม ๑,๙๔๐  เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามก าหนด  งบประมาณ  ๓๗๘,๘๐๐  บาท 

๔. โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลึก ซอย ๒ กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๖๘  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ บาท 

๕. โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลึก ซอย ๓ กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  ๗๐  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท 

๖. โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลึก ซอย ๔ กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๖๖  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  ๙,๙๐๐ บาท 

๗. โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลึก ซอย ๕ กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๖๖  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  ๖,๗๕๐ บาท 

๘. โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านดอนวัว (ซอยยายเกิด)  กว้าง
เฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๕๖  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  ๘,๔๐๐ บาท 

๙. โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านผู้ใหญ่สายชล  กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๕๗  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๒๓,๕๕๐ บาท 

 
 



                                                                      ๑๒ 
๑๐. โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลัด (บ้านกลาง) หมู่ที่ ๔ 

ต าบลบ้านทาม   กว้างเฉลี่ย  ๔  เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๐  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท 
                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จ่ายขาดเงินสะสม ๑,๒๙๕,๓๐๐ บาท 
 

นายก  อบต.บ้านทาม      ซึ่งมีความจ าเป็นมากหากไม่ด าเนินการประชาชนเดือดร้อนและไม่สะดวกในการเดินทาง
และไม่มีน้ าดื่มน้ าใช้เพียงพอ        
ประธานสภา  ฯ    ขอมติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ท่านนายกขอมาหรือไม่ หากอนุมัติขอให้ยก
มือขึ้นครับ    
ที่ประชุม             ลงมติอนุมัติตามที่นายกขอมาทุกโครงการเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
      ประชาชน   อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น    ๑,๒๙๕,๓๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง               
งดออกเสียง ๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)            
 
ประธานสภา ฯ       มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
ประธานกล่าวปิดการประชุม 
                                                   เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๔  น. 
                                                          
                                                     ( ลงชื่อ )                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัติ ) 

                                                        เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นทาม                                                         

ตรวจรายงานการประชุมแล้วถูกต้อง   

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

๑.  .............................................................................................      
             (นางสุรีย์รัช     ก้าปั่นทอง) 
๒.  .............................................................................................  
                       (นายบุญเลิศ  เทียนเงิน)      
๓.  ...........................................................................................                    
                        .(นางสุรีรตัน์    เกษร) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นทาม 

 
                                                          ลงชื่อ           ..........................................   
                                                                           (นายสมมิตร   ภูเดช) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
 
 


