
๑ 

 

 

     รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๓  

วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

……………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมู่ท่ี ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทองอาน นนตานอก ๖ ประธานสภา อบต.ตลาดไทร ทองอาน นนตานอก  
๒ นางอนงค์  ค าสิงห์นอก ๕ รองประธาน อบต.ตลาดไทร อนงค์  ค าสิงห์นอก  
๓ นางบัวพันธ์  ค าสิงห์นอก ๘ เลขานุการสภา อบต.ตลาดไทร บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก  
๔ นางณัฐชา  โพยนอก ๑ สมาชิก อบต.ตลาดไทร ณัฐชา  โพยนอก  
๕ นายอภิชาติ จัดไธสง ๑ ,, อภิชาติ จัดไธสง  
๖ นางมณีรัตน์  ทิพย์คูนอก ๒ ,, มณีรัตน์  ทิพย์คูนอก  
๗ นายสุรศักดิ์  เทศน์ไธสง ๒ ,, สุรศักดิ์  เทศน์ไธสง  
๘ นางช่ืนฤทัย  พลดอน ๓ ,, ช่ืนฤทัย  พลดอน  
๙ นายบรรจง  ลาดไธสง ๓ ,, บรรจง  ลาดไธสง  

๑๐ นายศฤงคาร  นนตานอก ๔ ,, ศฤงคาร  นนตานอก  
๑๑ นายพันธ์ศักดิ์  โพยนอก ๔ ,, พันธ์ศักดิ์  โพยนอก  
๑๒ นางสมชิต  เรียงไธสง ๕ ,, สมชิต  เรียงไธสง  
๑๓ นายจ าลอง  ปุ่นสีดา ๖ ,, จ าลอง  ปุ่นสีดา  
๑๔ นายประวิทย์  จ านงนอก ๗ ,, ประวิทย์  จ านงนอก  
๑๕ นางเพ็ง  กระฉอดนอก ๙ ,, เพ็ง  กระฉอดนอก  
๑๖ นายจันทร์  อุตพันธ์ ๙ ,, จันทร์  อุตพันธ์  
๑๗ นางบัวชี  จันทจร ๑๐ ,, บัวชี  จันทจร  
๑๘ นายอุลัย  โพยนอก ๑๐ ,, อลัุย  โพยนอก  
๑๙ นางบุญเกิด  จางนอก ๑๑ ,, บุญเกิด  จางนอก  
๒๐ นายธีระ  ทองค า ๑๒ ,, ธีระ  ทองค า  
๒๑ นางทองจันทร์  บุญศิริ ๑๒ ,, ทองจันทร์  บุญศิริ  
๒๒ นางสายหยุด  สียางนอก ๑๓ ,, สายหยุด  สียางนอก  
๒๓ นายอภิสิทธิ์  นนตานอก ๑๓ ,, อภิสิทธิ์  นนตานอก  



๒ 

 

 

ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ -สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง นายก อบต.ตลาดไทร สุวิชญ์  ห้อยไธสง  
๒ นายบรรลุ  ประทุมเมศ รองนายก อบต.ตลาดไทร บรรลุ  ประทุมเมศ  
๓ นางสุชาดา  พลยางนอก รองนายก อบต.ตลาดไทร สุชาดา  พลยางนอก  
๔ นางอทิตยา  ค าสิงห์นอก เลขานุการนายกอบต.ตลาดไทร อทิตยา  ค าสิงห์นอก  
๕ นายนิคม  ช่างเกวียน รองปลัดอบต.ตลาดไทร นิคม  ช่างเกวียน  
๖ นายพิรมย์  ไทยนอก ผู้อ านวยการกองช่าง พิรมย์  ไทยนอก  
๗ นางอรัญญา  โพยนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา   อรัญญา  โพยนอก  
๘ นางสาวประสาร  มะลิรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ประสาร  มะลิรัมย์  
๙ นางอารีย์  สมนอก หัวหน้าส านักปลัด อารีย์  สมนอก  

๑๐ นางสาวสุมาลัย    อยู่สุข ผู้อ านวยการกองคลัง สุมาลัย    อยู่สุข  
๑๑ นางพจณีย์  สุปฏิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พจณีย์  สุปฏิ  
๑๒ นายณรงค์  ทุยไธสง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ ณรงค์  ทุยไธสง   
๑๓ นายสุรศักดิ์   สียางนอก ก านันต าบลตลาดไทร สุรศักดิ์   สียางนอก  
๑๔ นายสุรพล     ห้อยไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๓ สุรพล     ห้อยไธสง  
๑๕ นายกลุ่น   แสงกระจาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๘ กลุ่น   แสงกระจาย  
๑๖ นายคมสัน  สียางนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๓ คมสัน  สียางนอก  

 
 

       
ผู้ไม่เข้าประชุม 
   - 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 

                    -เมื่อท่ีประชุมพร้อมนายทองอาน  นนตานอก  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและเข้า   
                     สู่ระเบียบรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ                   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(นายทองอาน  นนตานอก) บริหารส่วนต าบลทุกท่านและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ   ก าหนดสมัยประชุม 
                                สมัยท่ี ๑/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๒/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   มิถุนายน    ๒๕๖๓  ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๓/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   สิงหาคม    ๒๕๖๓   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๔/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   ธันวาคม    ๒๕๖๓   ก าหนด  ๑๕ วัน 

กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖๓  เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต าบลตลาดไทรครับ  ขอบคุณมากครับ 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒          เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่แล้ว  เม่ือวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 มติท่ีประชุม  :  รับรอง ๒๒ เสียง 



๓ 

 

 

:  ไม่รับรอง    ๐   เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองที่เสนอใหม่  
๕.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบลตลาดไทร การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 

           และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประธานสภา                เชิญคณะผู้บริหารเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

       เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภา       
                               เพื่อให้สภาพิจารณา  ในวาระและพร้อมจะมีการลงมติวาระท่ี ๑,๒และ๓ตามข้ันตอนครับ 
นายก อบต.                 เรียนท่านประธานสภา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรและ      
                               ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอมอบหมายให้รองปลัดช้ีแจ้งครับ 
 
นายนิคม  ช่างเกวียน.     เรียนท่านประธานสภา,คณะผู้บริหาร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร      
       รองปลัด               และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
  อาศัยความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร และ
นายอ าเภอประทาย จึงได้ตราข้อบัญญัติ ขึ้นไว้ดังนี้  

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร เรื่อง การควบคุมการ
เล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓”  
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี ้ 
   “การเล้ียงสุนัข และแมว”  หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัข และแมวให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานท่ีเล้ียง หรือสถานท่ีอื่นใด 
   “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเล้ียงสุนัข และแมวในลักษณะท่ีมีการปล่อย
ให้อยู่นอกสถานท่ีเล้ียง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 



๔ 

 

 

   “สถานท่ีเล้ียงสัตว์”  หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานท่ีในลักษณะอื่น
ท่ีใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เล้ียง ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซึ่งใช้ประกอบการเล้ียงสัตว์ซึ่งมีพื้นท่ีติดกัน
เป็นพื้นท่ีเด่ียว 
   “เจ้าของสุนัข และแมว”  หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว 
ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เล้ียง ผู้ให้ท่ีอยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมว ด้วย 
   “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
  ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นท่ีในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

     ๕.๑ ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี ้
   ๕.๑.๑ สถานท่ีราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร เช่น ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวอย่างเด็ดขาด 
   ๕.๑.๒ สถานท่ีราชการหรือหน่วยราชการอื่นๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวอย่างเด็ดขาด  

  
   ๕.๑.๓  ศาสนสถาน ท่ีดินสาธารณะ ทางสาธารณะ แหล่งน้ าสาธารณะเป็นเขตห้ามเล้ียง
หรือปล่อยสุนัข และแมวอย่างเด็ดขาด  

       ๕.๒ ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนท่ีก าหนด ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ พื้นท่ีอยู่อาศัย บ้านเรือนเป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขเกินจ านวน ๕ ตัว ต่อ หนึ่ง
ครัวเรือน 
   ๕.๒.๒ พื้นท่ีอยู่อาศัย บ้านเรือนเป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยแมวเกินจ านวน ๕ ตัว ต่อ หนึ่ง
ครัวเรือน 
       ๕.๓ ให้พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ท้ังหมดเป็นเขตท่ีการเล้ียงหรือปล่อย
สุนัข และแมว ต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้ 
   ๕.๓.๑ การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว  
    (๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมว ด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวท่ีอยู่ใน
ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือสัญญาลักษณ์หรือวิธีการ
อื่นใด ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรก าหนด 
    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปล่ียนแปลง
สิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ภายใน ๖๐ วัน 
    (๓) ในกรณีท่ีมีสุนัข และแมว เกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้น
ทะเบียนภายใน ๖๐ วัน และสุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๔) กรณีท่ีเจ้าของน าสุนัข และแมวท่ีอยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดไทร โดยถาวร หรือสุนัขและแมวท่ีอยู่ ในการครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมวต้อง
ด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทราบ ภายใน ๖๐ วัน 
   ๕.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน
จากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์    โดยการฉีด



๕ 

 

 

วัคซีนครั้งแรก เมื่อสุนัขและแมวนั้นมีอายุต้ังแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินส่ีเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตาม
ระยะเวลาก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรภายใน
ยี่สิบส่ีช่ัวโมง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 
    (๓) ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีตามประกาศเขตก าหนด
โรคระบาดช่ัวคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานท่ีเล้ียง จนกว่าจะส้ินระยะเวลา
ตามประกาศ 
   ๕.๓.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานท่ีเล้ียง ให้เจ้าของสุนัข และแมว ด าเนินการดังนี ้
    (๑) จัดสถานท่ีเล้ียงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานท่ีเล้ียงให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้
อยู่อาศัยข้างเคียง 
   ๕.๓.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข เมื่อน าสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมาย
ประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
    (๒) ต้องจัดการมูลสัตว์ หรือของเสียจากสุนัข และแมว ใน สถานท่ีหรือทาง
สาธารณะ หรือสถานท่ีอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
  ข้อ ๖ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุขนัข และแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือ
โรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
  ขอ ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 
ประธานสภา      มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีให้พิจารณาตามวาระดังนี้ 
                      วาระท่ี ๑ ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลฯ                 
              ท่ีประชุม :  เห็นชอบ  ๒๒   เสียง    
         ไม่เห็นชอบ    ๐   เสียง 
       งดออกเสียง             ๑        เสียง 
ประธานสภา      เมื่อท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลฯฉบับนี้  จะเสนอให้มรการพิจารณาแบบสาม 
                     วาระรวดหรือไม่ครับ  ซึ่งต้องมผู้ีรับรองสองท่านครับ 
นางช่ืนฤทัย  พลดอน  ได้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ส.อบต. หมู่ท่ี ๓         ผู้รับรอง  ๑.นางทองจันทร์  บุญศิริ ส.อบต. หมูท่ี่ ๑๒ 
           ๒.นายบรรจง  ลาดไธสง     ส.อบต. หมู่ท่ี ๓          
ท่ีประชุม อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โดยมีมติเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภา เมื่อท่ีประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  และต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน 
    วาระท่ี ๒  การแปรญัตติ  การแปรญัตติจะให้ท่ีประชุมสภาฯเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา   

โดยให้ประธานสภาฯในท่ีประชุมสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติท่ีประชุม รับทราบ   และเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุม 

การเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๖ 

 

 

ประธานสภา ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓  
หรือไม่โปรดลงมติ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ๒๒   เสียง    
          ไม่เห็นชอบ   ๐   เสียง 
        งดออกเสียง         ๑        เสียง 
ประธานสภา เป็นอันว่ามติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือ 

ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
   ๕.๒  พิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ( MOU)ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับ 

       องค์กรปกครองท้องถ่ินในกลุ่ม Cluster 
นายก อบต.                 เรียนท่านประธานสภา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรและ    
                               ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

           ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมอืงคง จังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ร่วมกันในการบริหารจัดการและก าจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยก าหนดให้มีกลุ่ม Clusters องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง มีสมาชิกในกลุ่ม Clusters 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๒๙ แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ี ๑๗ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอคง   อ าเภอ
โนนแดง อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอสีดา อ าเภอบ้านเหล่ือม อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอจักราช     อ าเภอโนนไทย 
อ าเภอล าทะเมนชัย อ าเภอเมืองยาง อ าเภอชุมพวง อ าเภอประทาย อ าเภอบัวลาย อ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอพระทองค า 
อ าเภอโนนสูงและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ าเภอประทายได้ท าข้อตกลง(MOU)เรียบร้อยแล้ว 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากท่ีต้ังของโครงการฯจะก าหนดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อ
ป้องกันการขนย้ายขยะมูลฝอยในระยะทางท่ีไกลเกินไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะขนส่งขยะไปยังสถานีขน
ถ่ายชุมพวง ซึ่งต้ังอยู่ท่ีต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง มีจ านวน ๓๓ แห่งจาก ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอชุมพวง        
อ าเภอเมอืงยาง  อ าเภอประทายและอ าเภอล าทะเมนชัย ซึ่งมีขยะมูลฝอยรวมประมาณ ๑๖๓.๗๕ ตัน/วัน ครับ 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมท่านใด 
                  เห็นชอบ  ขอให้ยกมือครับ 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ๒๒   เสียง    
     ไม่เห็นชอบ   ๐   เสียง 
   งดออกเสียง         ๑        เสียง 
                              ๕.๓  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
นายก อบต.      เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
                     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                     ๑.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร  หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
                     ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๓,๓๕๓,๙๖๐ บาท งบประมาณกอ่นโอน     
                     ๑,๒๑๓,๑๘๐ บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด(-) ๑๕๐,๐๐๐บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๗๖๓,๑๘๐ บาท                           



๗ 

 

 

                     โอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย    
                     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างโรงเก็บส่ิง 
                     ปฏิกูลงบประมาณก่อนโอน ๐ บาท จ านวนเงินท่ีโอน(+) ๑๕๐,๐๐๐ บาทงบประมาณหลังโอน     
                     ๑๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                     อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

    ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
    งดออกเสียง   ๑   เสียง 

                        ๒.แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน   หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์   
                        ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์เกษตร  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์เพื่อ 
                        การเกษตร งบประมาณอุนมัติ  ๔๘๐,๐๐๐  บาทงบประมาณก่อนโอน ๔๘๐,๐๐๐  บาท  จ านวน 
                        ท่ีโอนลด(-) ๔๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาทโอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการ    
                        โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท 
                        รายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการ อบต.ตลาดไทร(หลังเดิม) 
                        งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท จ านวนเงินท่ีโอน(+) ๔๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน   
                        ๔๘๐,๐๐๐ บาทเนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว ้
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                     อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

    ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
                                    งดออกเสียง   ๑   เสียง 
                         ๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินงาน      
                         หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย    ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
                         ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา  งบประมาณ   
                         อุนมัติ  ๗๐,๐๐๐ บาทงบประมาณก่อนโอน ๗๐,๐๐๐  บาท  จ านวนท่ีโอนลด(-) ๗๐,๐๐๐ บาท  
                         งบประมาณหลังโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
                         พื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิง 
                         สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านประทาย งบประมาณก่อนโอน  
                         ๐ บาท จ านวนเงินท่ีโอน(+) ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๗๐,๐๐๐ บาทเนื่องจากไม่ได้ 
                         ต้ังงบประมาณไว้ 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                   อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

  ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
  งดออกเสียง       ๑   เสียง 

                       ๔.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว    
                       งบด าเนินงาน   หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย    ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
                       ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการจัดงานบวงสรวงท้าวสุรนารี(ย่าโม)      
                       งบประมาณอุนมัติ  ๑๕๐,๐๐๐  บาทงบประมาณก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐  บาท  จ านวนท่ีโอนลด(-)  
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                       ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
                       ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่า 
                       ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม)บ้านตลาดไทร  
                       งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท จ านวนเงินท่ีโอน(+) ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน  
                       ๑๕๐,๐๐๐ บาทเนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                    อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

   ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
                                  งดออกเสียง   ๑   เสียง 
ระเบียบวาระที่ ๖         เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ            ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้ประชุมมาเป็นเวลาอัน 
(นายทองอาน  นนตานอก)สมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ   เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต.                 เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรmทุกท่าน 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง)    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

๑.เรื่องขอเชิญท่านเข้าร่วมการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตาม    
แนวพระราชด าริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ในวันท่ี ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.             
ณ  โคกป่าช้าบ้านดอนอีลุ่ม ต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยแต่งกายด้วยชดุจิตอาสา ผมขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 
ด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ   

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ                                                                                  
ประธาน   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือชี้แจงเรื่องใดแล้ว  ขอปิดการประชุมสภา                         
เลิกประชุม      เวลา  ๑๒.๑๕  น. 

ลงช่ือ          บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก      ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางบัวพันธ์  ค าสิงห์นอก) 
                         เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

ลงช่ือ        ทองอาน     นนตานอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายทองอาน     นนตานอก) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

ลงช่ือ       อภิสิทธิ์     นนตานอก           กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายอภิสิทธิ์     นนตานอก) 
         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
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ลงช่ือ      ช่ืนฤทัย   พลดอน                 กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นางช่ืนฤทัย  พลดอน) 
         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
 
ลงช่ือ      อุลัย     โพยนอก                   กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายอุลัย     โพยนอก) 
     กรรมการตรวจสอบการประชุม 
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