
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ครั้งท่ี 1/2563 
วันจันทรที่  9  พฤศจิกายน  2563 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู(ชั้น 2) 
********************** 

 
ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายสมหวัง  บรรหาร ประธานสภาฯ สมหวัง  บรรหาร 
2 นายพิชัย  พลแสน รองประธานสภาฯ พิชัย  พลแสน 
3 นางประเสริฐ  พุงไธสง เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  พุงไธสง 
4 นายสุรธรรม  สัมฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 15 สุรธรรม  สัมฤทธิ ์
5 นางบุญชวย  ผิ้วไธสง ส.อบต. หมู ๗ บุญชวย  ผิ้วไธสง 
6 นายประยูร  เปยกไธสง ส.อบต. หมู 6 ประยูร  เปยกไธสง 
๗ นางบุญเที่ยง  โพธิ์ใต ส.อบต. หมู 1 บุญเที่ยง  โพธิ์ใต 
8 นายสัน  ทบลม ส.อบต. หมู 13 สัน  ทบลม 
9 นายบุญจัน  สัมฤทธิ์ ส.อบต. หมู 14 บุญจัน  สัมฤทธิ์ 

10 นายมาโนช  เงินไธสง ส.อบต. หมู 12 มาโนช  เงินไธสง 
11 นายบุญชล  โยมไธสง ส.อบต. หมู 4 บุญชล  โยมไธสง 
12 นายออนสี  เจือสุข ส.อบต. หมู 3 ออนสี  เจือสุข 
13 นายพชร  แอบไธสง ส.อบต. หมู ๕ พชร  แอบไธสง 
14 นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ส.อบต. หมู 4 บุญเรียง  แสงสุขสวาง 
15 นายสิงหสยาม  แยงไธสง ส.อบต. หมู 15 สิงหสยาม  แยงไธสง 
16 นายกองแกว  ลำไธสง ส.อบต. หมู 6 กองแกว  ลำไธสง 
17 นายถนอม  แวนศิลา ส.อบต. หมู 14 ถนอม  แวนศิลา 
18 นายหนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์ ส.อบต. หมู 8 หนูพลอย  หมื่นฤทธิ ์
19 นายวันดี  นาเจริญ ส.อบต. หมู 8 วันดี  นาเจริญ 
20 นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ส.อบต. หมู 2 พิเชษฐ  ภูมิไธสง 
21 นางก้ี  ประสาระเอ ส.อบต. หมู 9 ก้ี  ประสาระเอ 
22 นายอรชุลย  โพธิแสง ส.อบต. หมู 1 อรชุลย  โพธิแสง 
23 นายเทวฤทธิ์  เม็งไธสง ส.อบต. หมู 2 เทวฤทธิ์  เม็งไธสง 
24 นางทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น ส.อบต. หมู 11 ทรัพยสิน  เอ่ียมกลั่น 
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ผูเขารวมประชุม 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญชวน  เม็นไธสง นายก อบต. บุญชวน  เม็นไธสง 
2 นายชุม  พลมีเดช รองนายก อบต. ชุม  พลมีเดช 
๓ นายสมพงษ  เนียมไธสง รองนายก อบต. สมพงษ  เนียมไธสง 
๔ นายสวาสดิ์  ยาวไธสง เลขานุการ นายก อบต. สวาสดิ์  ยาวไธสง 
๕ นายเวท  ปดตังถาเน รองปลัด อบต. เวท  ปดตังถาเน 
๖ น.ส.ยุพิน  แปลกไธสง หัวหนาสำนักปลัด ยุพิน  แปลกไธสง 
7 นายสมพร  กอหญากลาง ผอ.กองชาง สมพร  กอหญากลาง 
8 นางอรามเรือง  ศิลปประกอบ ผอ.กองคลัง อรามเรือง  ศิลปประกอบ 
9 น.ส.ณัฏฐธิดา  มาสิงห ผอ.กองการศึกษา ณัฏฐธิดา  มาสิงห 

10 น.ส.ปภาดา  ลุนไธสง นักจัดการงานทั่วไป ปภาดา  ลุนไธสง 
11 นายสนรินทร  ปะนัดสุดจา นักวิชาการเกษตร สนรินทร  ปะนัดสุดจา 
12 นายถนอมศกัดิ์  เทวรัตน นักพัฒนาชุมชน ถนอมศักดิ์  เทวรัตน 
13 นายชาคริต  ผูพัฒน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ชาคริต  ผูพัฒน 
14 นายธนากร  ฤทธาโย เจาพนักงานธุรการ ธนากร  ฤทธาโย 
15 นายบัญชา  กิ่งกันหา นายชางโยธา บัญชา  กิ่งกันหา 
16 นางลำไย  พรอยูศรี นักทรัพยากรบุคคล ลำไย  พรอยูศรี 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู มาประชุม จำนวน 24   คน 
  ไมมาประชุม จำนวน      -   คน 
  ผูเขารวมประชุม จำนวน 16   คน 
 

เมื่อที่ประชุมพรอม  นางประเสริฐ พุงไธสง ตำแหนง เลขานุการสภาฯ  
แจงจำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด  24 คน  มาประชุม  24  คน และมีผูรวม
ประชุม  16  คน  เชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปด
ประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563  และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

1.1 พนักงานสวนตำบลโอน (ยาย) มารับตำแหนง นายเวท ปดตังถาเน 
ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานดู อำเภอนาโพธิ์ ยายมาดำรง
ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานคู และรักษาราชการแทนปลัด
องคการบริหารสวนตำบลบานคู 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลลาออก 
1)  นายหนูกัน เม็งไธสง ตำแหนง ส.อบต.บานหนองจาน หมู 10 ยื่น

หนังสือลาออกตอนายอำเภอ ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2563 จึงพนจากตำแหนง 
2)  นายไกรสร สีสิ่ว  ตำแหนง ส.อบต.บานหนองจาน หมู 10 ยื่น

หนังสือลาออกตอนายอำเภอ ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2563 จึงพนจากตำแหนง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ผานมา 
 2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 

เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

ตามที่สภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ไดมีการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันศุกรท่ี 14 
สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู(ชั้น 2) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.2547 ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคำในรายงานการประชุมใหกระทำ
โดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 

เมื่อที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม จึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
ขอ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม ถา
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู ในหองประชุมขณะนี้ 24 คน 
รับรองเปนเอกฉันท     เห็นชอบ     23    เสียง 

 ไมเห็นชอบ -    เสียง 
 งดออกเสียง 1    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทูถาม 

 ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่กรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

 ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

 
 
ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 
2561 – 2565) ครั้งที่ 2 ประจำป 2563 

ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของใหที่ประชุมทราบ 
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เลขานุการสภาฯ 
(นางประเสริฐ พุงไธสง) 

ตามความนัยขอ 30 (5) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 
ผูบริหารทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวา สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

บัดนี้ นายกองคการบริหารสวนตำบลบานคู ไดเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานคู ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่  2 ตุลาคม 
2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคูเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
ขอเชิญผูรับผิดชอบไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบครับ ขอเชิญครับ 

หัวหนาสำนักปลัด 
(น.ส.ยุพิน แปลกไธสง) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 
2561 – 2565) ครั้งที่ 2 ประจำป 2563 สรุปไดดังนี ้

การประเมิน/ติดตามตนเอง 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ดำเนินงาน 
ไมมีการ

ดำเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการการพฒันาทองถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำ

แผนพัฒนาทองถิ่น 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่น 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น

พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 2 การจัดทำแผนการพฒันาทองถิ่น 
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมา

จัดทำฐานขอมูล 
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดทำแผน 
9. มีการวเิคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา

ทองถ่ินที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 
11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา

ทองถ่ินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
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ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินงาน 

ไมมีการ
ดำเนินงาน 

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื 
13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนา 
15. มีการกำหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตร

ของจังหวัด 
16. มีการอนุมติัและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
17. มีการจดัทำบัญชีกลุมโครงการใชแผนยุทธศาสตร 
18. มีการจดัทำรูปแบบการติดตามประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาทองถ่ิน 5 ป 
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 23 46,540,000  บาท 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 270,000  บาท 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
สังคม 

18 16,950,000  บาท 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจดัการบานเมืองที่ด ี

72 17,485,200  บาท 

5. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

6 470,000  บาท 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว 

7 1,100,000  บาท 

รวม 130 82,815,200  บาท 
 

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 รอบท่ี 
2 ระหวางเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 (หวงเดือนตุลาคม) 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ 

ที่เสรจ็ 
จำนวนโครงการ 

ทั้งหมด 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 15 65.21 23 100 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพฯ 0 0 4 100 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม 3 16.66 18 100 
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ี

14 19.44 72 100 

5. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษศิลปะวฒันธรรมฯ 1 16.66 6 100 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการอนุรกัษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 
0 0 7 100 

รวม 33 25.38 130 100 
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3. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2563 ระหวางเดือน

เมษายน 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 
(ไมมี) 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จำนวนงบประมาณไมเพียงพอในการดำเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือจากบางโครงการตองใชเงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ 
2. ปญหาที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ ท่ีไมสามารถควบคุมได  ทำใหการ

ดำเนินการบางโครงการเปนไปดวยความลาชา 
3. ไดรับงบประมาณลาชา 
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจำนวนมากเกินไป ไมสามารถ

ดำเนินการไดทุกโครงการ 
ขอเสนอแนะ 
1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบล ไปประสานกับ

หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
2. ควรดำเนินการซักซอมและทำความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินงานที่ไมสามารถควบคุมได 
3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนที่และตามความจำเปน 

เหมาะสม 
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว เบิกจาย ที่มา 
1 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 1 
260,000 253,200 จายขาด

เงนิสะสม 
2 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 2 
340,000 335,000 จายขาด

เงนิสะสม 
3 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 3 
182,000 177,000 จายขาด

เงนิสะสม 
4 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 4 
260,000 253,000 จายขาด

เงนิสะสม 
5 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 5 
262,000 257,000 จายขาด

เงนิสะสม 
6 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 6 
260,000 253,000 จายขาด

เงนิสะสม 
7 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 7 
260,000 252,000 จายขาด

เงนิสะสม 
8 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 8 
220,000 218,000 จายขาด

เงนิสะสม 
9 โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร

ลงหินคลุก หมู 9 
300,000 295,000 จายขาด

เงนิสะสม 
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10 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตรลงหินคลุก หมู 10 

270,000 264,000 จายขาด
เงนิสะสม 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตรลงหินคลุก หมู 11 

260,000 253,000 จายขาด
เงนิสะสม 

12 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตรลงหินคลุก หมู 12 

260,000 253,000 จายขาด
เงนิสะสม 

13 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตรลงหินคลุก หมู 13 

400,000 393,000 จายขาด
เงนิสะสม 

14 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตรลงหินคลุก หมู 14 

176,000 167,000 จายขาด
เงนิสะสม 

15 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตรลงหินคลุก หมู 15 

260,000 254,000 จายขาด
เงนิสะสม 

รวม 3,970,000 3,877,200  

 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ไมมี 
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว เบิกจาย ที่มา 
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 10,392,000 10,156,700 ตาม

ขอบัญญัต ิ
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,840,000 2,806,400 ตาม

ขอบัญญัต ิ
3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000 13,500 ตาม

ขอบัญญัต ิ
รวม 14,262,000 12,976,600  

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว เบิกจาย ที่มา 
1 โครงการ Big Cleaning Day 10,000 9,860 ตาม 

ขอบัญญัต ิ
2 โครงการฝกอบรมสัมมนา คุณธรรม 

จริยธรรม สำหรับขาราชการ พนักงาน
และลูกจางขององคการบริหารสวน
ตำบลบานค ู

10,000 9,740 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

3 คาใชจายในการดำเนินงานโครงการ
ฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดงูาน 

240,000 231,900 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

4 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสำคัญ 

70,000 28,960 ตาม 
ขอบัญญัต ิ
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5 โครงการดำเนินงานระบบการแพทย

ฉุกเฉิน หนวยกูชีพ-กูภัยเพื่อใหบรกิาร
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล 

1,200,000 115,000 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

6 คาใชจายในการพัฒนาครผููดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก 

45,000 20,720 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) 

24,000 16,800 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 

51,600 36,120 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน) 

36,000 25,200 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน) 

24,000 16,800 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริการ
สถานศึกษา (คาจัดการเรยีนการสอน) 

24,000 19,380 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

12 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลบาน
คู 

588,000 487,860 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

13 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

40,000 31,700 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

14 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ 35,000 17,020 ตาม 
ขอบัญญัต ิ

รวม 2,397,600 1,067,060  

 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งไว เบิกจาย ที่มา 
1 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหม

นาโพธิ์ ประจำป พ.ศ. 2563 
100,000 100,000 ตาม 

ขอบัญญัต ิ
รวม 100,000 100,000  

 
ยุท ธศ าสตรที่  6  ยุท ธศ าสตร ด าน การบ ริห ารจั ด การอนุ รั กษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

ไมมี 
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 การประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในภาพรวมโดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จำนวน 135 ชุด 
เพศ -ชาย จำนวน  62  ราย 
 -หญิง จำนวน  73  ราย 
อาย ุ -ต่ำกวา 20 ป  จำนวน 14 ราย -20-30 ป  จำนวน 32 ราย 
 -31-40 ป  จำนวน 34 ราย -41-50 ป  จำนวน 27 ราย 
 -51-60 ป  จำนวน 17 ราย -มากกวา 60 ป  จำนวน 11 ราย 
การศกึษา -ประถมศกึษา  จำนวน 52 ราย 
 -มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  จำนวน 47 ราย 
 -อนุปริญญาหรือเทียบเทา  จำนวน 10 ราย 
 -ปริญญาตรี  จำนวน 10 ราย 
 -สูงกวาปริญญาตรี  จำนวน 1 ราย 
 -อื่นๆ  จำนวน 15 ราย 
อาชีพ -รับราชการ  จำนวน 9 ราย -เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 9 ราย 
 -คาขาย ธุรกิจสวนตัว  จำนวน 16 ราย -รับจาง  จำนวน 31 ราย 
 -นักเรียน นักศกึษา  จำนวน 15 ราย -เกษตรกร  จำนวน 55 ราย 
 -อื่นๆ  จำนวน 0 ราย 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  พอใจมาก 

54 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 พอใจ 68 ราย คิดเปนรอยละ 50.37 ไมพอใจ 
13 ราย คิดเปนรอยละ 9.63 

2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก 48 ราย คิดเปนรอยละ 35.56 พอใจ 70 ราย คิดเปนรอยละ 51.58 
ไมพอใจ 17 ราย คิดเปนรอยละ 12.59 

3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
พอใจมาก 48 ราย คิดเปนรอยละ 35.56 พอใจ 63 ราย คิดเปนรอยละ 46.66 
ไมพอใจ 24 ราย คิดเปนรอยละ 17.78 

4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ  พอใจ
มาก 55 ราย คิดเปนรอยละ 40.74 พอใจ 60 ราย คิดเปนรอยละ 44.44 ไม
พอใจ 20 ราย คิดเปนรอยละ 14.82 

5. ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจมาก 53 ราย คิด
เปนรอยละ 39.26 พอใจ 59 ราย คิดเปนรอยละ 43.70 ไมพอใจ 23 ราย คิด
เปนรอยละ 17.04 

6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด  พอใจมาก 48 ราย คิด
เปนรอยละ 35.56 พอใจ 72 ราย คิดเปนรอยละ 53.33 ไมพอใจ 15 ราย คิด
เปนรอยละ 11.11 
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7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา  พอใจมาก 51 
ราย คิดเปนรอยละ 37.78 พอใจ 56 ราย คิดเปนรอยละ 41.48 ไมพอใจ 28 
ราย คิดเปนรอยละ 20.74 

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  พอใจ
มาก 50 ราย คิดเปนรอยละ 37.04 พอใจ 49 ราย คิดเปนรอยละ 36.29 ไม
พอใจ 36 ราย คิดเปนรอยละ 26.67 

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจมาก 
39 ราย คิดเปนรอยละ 28.89 พอใจ 75 ราย คิดเปนรอยละ 55.55 ไมพอใจ 
21 ราย คิดเปนรอยละ 15.56 

จากผลการสำรวจความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลบานคูในภาพรวม ทั้ง 9 ประเด็น จากจำนวนผูตอบแบบประเมิน จำนวน 
135 คน ปรากฏวา มากท่ีสุดคือ พอใจ รอยละ 47.08 รองลงมาคือ พอใจมาก
รอยละ 36.71  และนอยท่ีสุดคือ ไมพอใจ รอยละ 16.21 

 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ฝายบริหารไดนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 – 2565) ครบทุกยุทธศาสตรแลว มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายหรือซักถามหรือไม 

หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2563) โปรด
ยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 24 ทาน และที่ประชุม
สภาฯ มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาป
(พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 2563)  ดังนี ้

เห็นชอบ           23   เสียง 
ไมเห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         1   เสียง 

 5.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ขอเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นำเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

นักวิชาการเกษตร 
(นายสนรินทร ปะนัดสุดจา) 

หลักการ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยงและปลอยสุนัข
และแมว เพ่ือมิใหกอใหเกิดเหตุรำคาญและปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลบานคู จึงไดจัดทำขอบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัขและแมว 

เหตุผล ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานคู เปนชุมชนที่มีขนาด
ใหญ มีการขยายตัวอยางรวดเร็วและมีการเลี้ยงสุนัขและแมวเปนจำนวนมาก ซึ่งใน
บางครั้งเจาของสุนัขและแมวยังไมมีความตระหนักในเรื่องการดูแล รักษา เลี้ยงดู
และการควบคุมการปลอยสุนัขและแมว ซึ่งกอใหเกิดปญหาสุนัขกัดทำรายผูอ่ืนท่ี 

/มิใชเจาของ... 
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มิใชเจาของ หรืออาจเกิดโรคติดตอจากสุนัขหรือแมวสูคน เพ่ือเปนการดูแลรักษา
สุขภาวะความเปนอยูของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานคูใหดีขึ้น  
ปองกันและแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนจากการเลี้ยงสัตว ควบคุมโรค
ระบาด มลภาวะและสภาพแวดลอมเปนพิษ และกำหนดมาตรการในการควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทำไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตำบล
บานคูจึงขอเสนอขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว  
ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู และนายอำเภอนาโพธิ์ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ ใหใชบังคับตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
ตอไป จึงไดตราขอบัญญัตินี้ขึ้น 
 

ขอบัญญตัอิงคการบริหารสวนตำบลบานค ู
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว   

พ.ศ. ............. 
............................................................ 

โดยที่เห็นเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานคู วาดวย
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. 25๔๖ ประกอบกับมาตรา  
29 และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องคการ
บริหารสวนตำบลบานคู โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตำบลบาน
คู และนายอำเภอนาโพธิ์ จึงตราขอบัญญัตไิว ดังตอไปนี ้

ขอ 1  ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานคู เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. ……….” 

ขอ 2  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานคู ตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดกำหนด
ไวแลวในขอบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4  ขอบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับแกสัตวของทางราชการ 
ขอ 5  ในขอบัญญัตนิี้ 
“สัตว”  หมายถึง  สุนัขและแมว 
“การจดทะเบียน”  หมายถึง  การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและหรือการ

ทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขหรือแมว วิธีอ่ืนใดทีอ่งคการบริหารสวนตำบลกำหนด 
“การข้ึนทะเบียน”  หมายถึง  การนำเอกสารเก่ียวกับสุนัขหรือแมวที่จด

ทะเบียนไวแลว แจงตอเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และทำ
บัตรประจำตัวสุนัขหรือแมวตามแบบ ทายขอบัญญัตินี้ 

“เจาของสุนัขหรือแมว”  หมายถึง  ผูครอบครองสุนัขหรือแมวหรือผูใหอาหาร
สุนัขหรือแมวเปนประจำ 

/ “การปลอยสุนัข... 
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“การปลอยสุนัขหรือแมว”  หมายถึง  การสละการครอบครองหรือปลอยใหอยู
นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

“เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว”  หมายถึง  เขตที่เจาของบานหรือเจาของสัตวที่เจา
บานยินยอมใหสัตวพักอาศัยตองนำสัตวไปข้ึนทะเบียนและปฏิบัติตามขอบัญญัตนิี้ 

“สถานที่เลี้ยงสัตว”  หมายถึง  กรง  ที่ขัง  หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของ
เจาของสัตว 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไมใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรรวมกันได 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายถึง  อุจาระหรือปสสาวะและสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกมี
กลิ่นเหม็น 

“สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 
(1) สุนัขสายพันธที่ดุราย  เชน  ลอตไวเลอร (Rottweiller)  พิทบูลเทอเรีย

(pitbull terrier) บูลเทอเรีย(bullterrier) สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอเรีย
(Staffordshire  bullterrier)  และสายพันธุอ่ืนที่มีลกัษณะคลายกันหรือที่
องคการบริหารสวนตำบลประกาศกำหนด 

(2) สุนัขที่มีประวัติทำรายคน หรือพยายามทำรายคน โดยมีหลักฐานการแจง
ความตอเจาหนาที่ตำรวจ 

(3) สุนัขทีม่ีพฤติกรรมไลทำรายคนหรือสัตว โดยปราศจากการยั่วย ุ
“องคการบริหารสวนตำบล” หมายถึง  องคการบริหารสวนตำบลบานคู 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานค ู
“พนักงานเจาหนาที่” หมายถึง  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับ

แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ขอ 6  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานคู  รักษาการตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอำนาจออกกฎ  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศ และขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

ขอ 7  ใหองคการบริหารสวนตำบลบานคู เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือ
ปลอยสัตว 

ขอ 8  หามมิใหผู ใดปลอยสัตวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ อ่ืนใดที่        
เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดโดยเด็ดขาด 

หมวด  2 
การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

ขอ 9  ในการจดทะเบียนสัตว ใหเจาของบานหรือเจาของสัตว นำสัตวที่มีอายุ
ตั้งแต 60 วันขึ้นไป ยื่นคำขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตวตอ
พนักงานเจาหนาที่ ที่สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือสถานที่ใดตามที่เจา
พนักงานทองถ่ินกำหนด 

/ขอ 10 แบบใบ... 
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ขอ 10  แบบใบรับรองการจดทะเบียนสัตวใหเปนไปตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตำบลกำหนด (แบบที่ ๑) และแบบคำขอขึ้นทะเบียนสัตวใหเปนไปตาม
แบบที ่องคการบริหารสวนตำบลกำหนด (แบบที่ ๒) 

ขอ 11  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่ีไดขึ้นทะเบียนไวแลว ให
เจาของบานหรือเจาของสัตวมีหนาท่ีตองแจงการเปลี่ยนแปลงพรอมหลักฐานที่
เก่ียวของตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนด ภายใน 30 
วัน นับแตวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ตอไป 

ขอ 12  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงถิ่นท่ีอยูของสัตว ท่ีพักอาศัยของสัตวหรือ
เจาของสัตวที่ ได ข้ึนทะเบียนไวแล ว ให เจ าของสัตวมีหน าที่ ตองแจงการ
เปลี่ยนแปลงพรอมหลักฐานท่ีเก่ียวของตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตำบลบานคูกำหนด (แบบที่ ๓,๔,๕) แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ตอไป 

ขอ 13  ในกรณีที่สัตวตาย เจาของบานหรือเจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงการ
ตายตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานคูกำหนด  
(แบบที่ ๖) ภายใน 30 วัน นับแตวันที่สัตวตายเพ่ือปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่
ตอไป 

ขอ 14  ในกรณีที่สัตวหายหรือไดพบสัตวที่หายแลว เจาของบานหรือเจาของ
สัตวมีหนาที่ตองแจงการหายหรือพบสัตวที่หายตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบเจา
พนักงานทองถ่ินกำหนด ภายใน 30 วัน นับแตวันที่สัตวหายหรือพบสัตวที่หาย
เพ่ือปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ตอไป 

ขอ 15  เมื่อบัตรประจำตัวสัตวสูญหาย (คลสม.1) ถูกทำลาย หรือชำรุดใน
สาระสำคัญ ใหเจาของสัตวแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือทำบัตรประจำตัวสัตวใหม
ตามแบบเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 

ขอ 16  ในกรณีที่สุนัขที่ไมใชสุนัขควบคุมพิเศษทำรายคนหรือพยายามทำราย
คน ใหเจาของสุนัขแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือเปลี่ยนสาระสำคัญของบัตร
ประจำตัวสุนัข 

ในกรณีที่สัตวทำรายคน ใหเจาของสัตวแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยเร็วเพ่ือ
ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป 

ขอ 17  การแจงตามขอ 11  ขอ 12  ขอ 13  ขอ 14  ขอ 15  และขอ 16 
เจาของบานหรือเจาของสัตวอาจแจงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโดยวิธีอื่นก็ได  
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 

หมวด  3 
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

ขอ 18  ในการเลี้ยงสัตว ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองปฏิบัติตอไปนี้ 
(1)  ตองนำสัตวที่มีอายุระหวาง 2 - 4 เดือน ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

บาเปนครั้งแรกและตองนำสัตวไปฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามที่กำหนดในใบรับรองการ
ฉีดวัคซนี 

 
 

/(2) จัดสถานที่... 
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(2)  จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว โดยมีขนาดเพียงพอแกการ
ดำรงชีวิตของสัตวมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ำและการกำจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินกำหนด 

กรณีเปนสุนัขควบคุมพิเศษจะตองเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงท่ีสุนัขไมสามารถ
เขาถึงบุคคลภายนอกได และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได
อยางชัดเจน 

(3)  ตองเลี้ยงสัตวเฉพาะในบานตามที่ไดข้ึนทะเบียนไวและควบคุมสัตวมิให
ออกจากสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

(4)  ควบคุมดูแลสัตวมิใหกอเหตุเดือดรอนรำคาญแกผูอื่น 
(5)  รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตว ใหสะอาดอยู เสมอ จัดเก็บสิ่ งปฏิ กูลให ถูก

สุขลักษณะเปนประจำไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็น หรือ
แหลงเชื้อโรคที่เปนอันตราย 

(6)  ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสัตวใหดำรงชีวิตอยูอยางปกติ หาก
เจาของสัตวไมสามารถเลี้ยงดูสัตวไดเปนการชั่วคราว ตองจัดใหมีผูดูแลความ
เปนอยูของสัตวใหเปนปกติ 

(7)  จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวเพื่อปองกันอันตรายจากโรคที่เปน
อันตรายเฉพาะสัตวเองหรือโรคท่ีเปนอันตรายจากสัตวสูคน 

(8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจา
พนักงานทองถ่ิน 

ขอ 19  หามมิใหเจาของสัตวแสดงเครื่องหมายวาฉีดวัคซีน โดยยังไมไดฉีด
วัคซีนตามที่กำหนด 

ขอ 20  ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองกำจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตวของตนในที่
หรือทางสาธารณะหรือในสถานท่ีอื่นใดในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานคู 

ขอ 21  เจาของสัตวท่ีไมประสงคจะเลี้ยงสัตวอีกตอไป ตองมอบสัตวพรอม
บัตรประจำตัวสัตวใหกับผูประสงคจะเปนเจาของสัตวรายใหม และผูเปนเจาของ
สัตวรายใหมตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ภายใน 30 วัน นับแตวันรับมอบสัตว
เจาของสัตวรายใหมตองเปนบุคคลผูที่ยินยอมรับดวยความเต็มใจและมีความพรอม
ตอการเลีย้ง  มีจิตใจรักสัตว  ไมนำสตัวไปทรมานหรือฆาหรือกระทำการอื่นใดอันมี
ลักษณะเปนการทรมานสัตว 

ขอ 22  เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบวาสัตวที่ตนเลี้ยงไวมีอาการโรคพิษสุนัขบา   
อาการดุราย วิ่งเพนพาน กัดสิ่งท่ีขวางหนา หรือเซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอา   
ลิ้นหอยแดงคล้ำ น้ำลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาออนเปลี้ย เจาของสัตวมีหนาที่
ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 

ขอ 23  เมื่อสัตวกัดหรือทำรายบุคคลใด ใหเจาของที่เปนผูครอบครองสัตวจับ
สัตวนั้นกักขังไวเพ่ือสังเกตอาการไมนอยกวา 10 วัน และแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ หรือสัตวแพทยของสำนักงานปศุสัตวอำเภอดำเนินการตามระเบียบ
กฎหมายตอไป 
 

/ขอ 24 เมื่อสัตว... 
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ขอ 24  เม่ือสัตวตาย ดวยเหตุตามขอ 22 หรือสงสัยจะเปนโรคพิษสุนัขบา
เจาของสัตวตองตัดหัวสัตวนั้นบรรจุใสถุงพลาสติกแลวนำไปแชน้ำแข็งหรือปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของพนักงานเจาหนาท่ีหรือสัตวแพทยของสำนักงานปศุสัตวอำเภอ
นาโพธิ์แลวนำสงใหองคการบริหารสวนตำบลหรือสำนักงานปศุสัตวอำเภอนาโพธิ์
เพ่ือตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบาและดำเนินการตามระเบียบกฎหมายตอไป 

ขอ 25  เม่ือสัตวตาย เจาของสัตวจะตองกำจัดซากสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ปองกันมิใหเปนแหลงเพาะเชื้อโรค เพาะพันธุแมลงหรือพาหะนำโรคโดยวิธีที่ไมกอ
เหตุรำคาญและไมใหเกิดการปนเปอนในแหลงน้ำ 

ขอ 26  เม่ือสัตวที่เลี้ยงไว มีอาการโรคพิษสุนัขบาหรือเปนโรคพิษสุนัขบาหรือ
ถูกสุนัขบากัด เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือทำลายหรือ
กักขังสัตวนัน้ แลวแตกรณี 

ขอ 27  เจาของสัตวหรือบุคคลอ่ืนใดมีหนาที่ตองอำนวยความสะดวกหรือไม
กระทำการใดอันเปนการขัดขวางการจับกุมสัตวที่ไมมีเจาของในท่ีสาธารณะหรือ
สอบถามขอมูลหรือตรวจสัตวที่สงสัยวาจะเปนโรคพิษสุนัขบาหรือทำลายสัตวที่เปน
โรคพิษสุนัขบา 

ขอ 28  เมื่อมีประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบาหรือประกาศเขตโรค
ระบาดโรคพิษสุนัขบาชั่วคราว หามมิใหผูใดเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน 
และเขา-ออก ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานคู เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากสัตวแพทยของสำนักงานปศุสัตวอำเภอ หรือเจาพนักงานทองถ่ิน 

หมวด  4 
การนำสัตวออกนอกสถานท่ีเลี้ยง 

ขอ 29  ผูใดนำสัตวออกนอกสถานท่ีเลี้ยง ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1)  พกบัตรประจำตัวสัตวและแสดงบัตรประจำตัวสัตวเมื่อพนักงานเจาหนาที่   

เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นเรียกตรวจ 
(2)  ควบคุมสัตวดวยอุปกรณที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิใหสัตวทำรายผูอ่ืนหรือ

ทำความเสียหายแกสิ่งของสาธารณะหรือของผูอ่ืนไดอยางทันทวงที 
(3)  กรณีที่เปนสุนัขควบคุมพิเศษ  ตองสวมใสอุปกรณครอบปากและสายลาก

จูงที่แข็งแรงและจับสายลากจูงสุนัขหางจากตัวสุนัขไมเกิน  50 เซนติเมตร 
ขอ 30  หามบุคคลอายุต่ำกวา 15 ป หรือเกินกวา 70 ป นำสุนัขควบคุม

พิเศษออกนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลบานคู 
หมวด  5 

อำนาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานทองถิ่น 
และเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ 31  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและ
เจาพนักงานสาธารณสุข มีอำนาจดังตอไปนี้ 

(1)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคำหรือแจงขอเท็จจริง หรือทำคำ
ชี้แจงเปนหนั งสือ หรือใหส งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 

/(2) เขาไปใน... 
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(2)  เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือ
ในเวลาทำการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ใหมี
อำนาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

(3)  แนะนำใหเจาของหรือผูครอบครองสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขหรือ
ขอบัญญัตินี้ 

(4)  แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  
44 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอำนาจขององคการ
บริหารสวนตำบลบานค ูในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ 32  กรณีพนักงานเจาหนาที่พบสัตวในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตหาม
เลี้ยงหรือปลอยสัตว โดยไมปรากฏเจาของและปราศจากการควบคุม ใหพนักงาน
เจาหนาที่สามารถจับและควบคุมสัตวไว เพ่ือดำเนินการตามขอบัญญัตินี้และ
กฎหมายตอไป 

ในกรณีที่เจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายในกำหนด เจาของสัตวเปนผูเสีย
คาใชจายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว ใหแกองคการบริหารสวนตำบลบานคู ตามจำนวน
ที่จายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันตราย  
อันอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจทำลายหรือ
จัดการตามที่เห็นสมควรได 

หมวด  6 
บทกำหนดโทษ 

ขอ 33  ผูใดฝาฝนขอหามหรือขอควรปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ 3๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กำหนด
ไวในบทกำหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 24 ทาน และที่ประชุม
สภาฯ มีมติเห็นชอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานคู เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว ดังนี ้

เห็นชอบ           23   เสียง 
ไมเห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         1   เสียง 

 5.3 การพิจารณาใหความเห็นชอบขอบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง บรรหาร) 

ขอเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นำเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

  
 

/นักวิชาการ... 
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นักวิชาการเกษตร 
(นายสนรินทร ปะนัดสุดจา) 

หลักการ 
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสัตว  เพ่ือมิใหกอใหเกิดเหตุรำคาญและปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลบานคู   จึงไดจัดทำขอบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ

ของประชาชนในทองถิ่นเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว อันตรายที่
เกิดจากการถูกสัตวทำราย เหตุรำคาญตางๆ เชน กลิ่น เสียงรบกวน น้ำเสียจาก
คอกหรือที่เลี้ยงสัตวรวมถึงตัวสัตว เพ่ือรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง และเพื่อกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยง หรือปลอยสัตว  
ประเภทของสัตว กรรมวิธีการเลี้ยง การปองกันเหตุรำคาญ และการปลอยสัตวในที่
หรือทางสาธารณะ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   
ใหกระทำไดโดยการตราเปนขอบัญญัต ิองคการบริหารสวนตำบลบานคูจึงขอเสนอ
ขอบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ตอสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบานคู และนายอำเภอนาโพธิ์ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหใชบังคบัตรา
เปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานค ูตอไป 

 
ขอบัญญตัอิงคการบริหารสวนตำบลบานค ู
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ. .......... 
----------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานค ูวาดวยการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องคการบริหาร
สวนตำบลบานคู โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู และ
นายอำเภอนาโพธิ์ จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี ้

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานคู  
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ......” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตนิี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานค ูตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานคู รักษาการตามขอบัญญัตินี้ 
และใหมีอำนาจออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

/หมวด 1... 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานคู  

หรือผูที่นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย 
 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และตามขอบัญญัตินี้ 

“การเลี้ยงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแล เอาใจใส 
บำรุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

“การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยให
สัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

“เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือที่

เลี้ยงสัตวอ่ืนที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 
ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรง

ชีพของประชาชนในทองถ่ิน หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 
เพ่ือใหพ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานคู เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว โดยใหมี ระยะห างจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน  
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่นๆ และแหลงน้ำ
สาธารณะ ดังนี ้

(๑) ชาง ตั้งแต ๓ เชือกข้ึนไป ตองระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๑๐๐  เมตร   

(๒) มา  ตั้งแต ๕ ตัวข้ึนไป ตองระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๓) ลา  ลอ  ตั้งแต ๕ ตัวข้ึนไป ระยะหางจากเขตท่ีอยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๔) โค  ตั้งแต  ๓๐  ตัวขึ้นไป ระยะหางจากเขตท่ีอยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๕) กระบือ  ตั้งแต ๒๐ ตัวข้ึนไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๖) สุกร  ตั้งแต ๕ - ๑๙ ตัวขึ้นไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำ
ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๖.๑)  สุกร  ตั้งแต  ๒๐ - ๔๙  ตัวข้ึนไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัย
และแหลงน้ำไมนอยกวา   ๒๐๐  เมตร 

(๖.๒)  สุกร  ตั้งแต  ๕๐- ๙๐  ตัวข้ึนไป ระยะหางจากเขตท่ีอยูอาศัย
และแหลงน้ำไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร 

/(6.3) สุกร... 
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(๖.๓)  สุกร  ตั้งแต  ๙๑- ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัย
และแหลงน้ำไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

(๖.๔)  สุกร  ตั้งแต  ๑๐๑ ตัวข้ึนไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและ
แหลงน้ำไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

(๗) แพะ  ตั้งแต ๑๐ ตัวขึ้นไป ระยะหางจากเขตท่ีอยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

(๘) กบ  ตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำ
ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๙) กวาง  ตั้งแต  ๑๐  ตัวข้ึนไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๑๐) หาน  ตั้งแต  ๕๐  ตัวขึ้นไป ระยะหางจากเขตท่ีอยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

(๑๑) เปด  ตั้งแต  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำ
ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๑๒) ไก  ตั้งแต ๑๐๐  ตัวขึ้นไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

(๑๓) สุนัข  ตั้งแต  ๑๕  ตัวข้ึนไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำ
ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๑๔) แมว  ตั้งแต  ๑๕  ตัวขึ้นไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำ
ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๑๕) งู  ตั้งแต ๒๐ ตัวข้ึนไป ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำไมนอย
กวา  ๑๐๐  เมตร 

(16)  นก  ตั้งแต  ๕๐  ตัวขึ้นไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำไม
นอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๑๗) จระเข  ตั้งแต  ๕  ตัวขึ้นไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำ
ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

(๑๘) กระตาย  ตั้งแต  ๑๐  ตัวขึ้นไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลง
น้ำไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๑๙) หนู  ตั้งแต  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและแหลงน้ำ
ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๒๐) ปลา ตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและ
แหลงน้ำไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๒๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรมปาไม  ตั้งแต  ๕  ตัวขึ้นไป  ระยะหางจากเขตที่อยูอาศัยและ
แหลงน้ำไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๒๒) สัตวท่ีเปนพาหะนำโรค หรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยตามที่เจา
พนักงานทองถ่ินกำหนดตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข ให เจา
พนักงานทองถ่ินมีอำนาจออกประกาศกำหนดจำนวนประเภทหลักเกณฑ วิธีการ 
 

/ชนิดและเงื่อนไข... 
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ชนิดและเงื่อนไข การปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ท้ังนี้โดยอาจ
ควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตทองท่ีใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลบานค ู

ขอ  ๗  หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวตาม ขอ ๖ ในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่หรือทางสาธารณะ
เชน บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย บริเวณทางเดินรถไฟ บริเวณสถานที่ราชการทุก
แหง เปนตน 

ขอ  ๘  นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  
และชนิดของสัตว และมีขนาดเพียงพอแกการดำรงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและ
การระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ำและบำบัดของเสียท่ีเกิดข้ึน
อยางถูกสุขลักษณะ      

(๒)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
เปนประจำไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณ
ใกลเคยีง 

(๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกำจัดซากสัตวและมูลสัตวให ถูก
สุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่
ไมกอเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ำ 

(๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อ
โรคท่ีเกิดจากสัตวมาสูคน 

(๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเลี้ยง
สัตวโดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงท่ี
บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยาง
ชัดเจน 

(๖)  ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถ่ินกำหนด 
(๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรำคาญตอผูอ่ืน 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจา

พนักงานทองถิ่น รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคำสั่งขององคการบริหารสวน
ตำบลบานค ู

หมวด  ๒ 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

ขอ  ๙  กรณีการเลี้ยงสัตว ซึ่งดำเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว  
หรือเลี้ยงสัตวเปนจำนวนมาก เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามขอ ๘ อยางเครงครัด เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเลี้ยง
สัตว และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุรำคาญ
อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว  ดังนี ้

(๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว ตองทำรางระบายน้ำ  
รับน้ำโสโครกไปใหพนจากที่นั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒)  การระบายน้ำเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ำสาธารณะ 
/(3) ตองจัดให... 
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(๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบำบัดน้ำเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้ตองไมทำให
เกิดกลิ่นเหม็นจนสรางความเดือดรอนรำคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

(๔)  ตองทำความสะอาด  กวาดลางสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 
(๕)  ตองรักษาสถานที่  อยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือ

สัตวนำโรคอ่ืน ๆ  และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปน
ระเบียบเรียบรอยเสมอ   

(๖)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจำนวนเพียงพอ 
ขอ  ๑๐  หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ  

๖  ตองไดรับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เลี้ยงสัตวนั้น
เปนบริเวณท่ีโปรง  อากาศถายเทสะดวก มีตนไมใหรมเงาพอสมควร ตั้งอยูหางจาก
แหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือ
สถานที่ของราชการอ่ืน ๆ  ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ และไมกอเหตุรำคาญตอ
ชุมชน โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ำสาธารณะตามท่ี
กำหนดไวในขอ ๖ ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคำรองตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
แบบและเงื่อนไขที่กำหนดพรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 

(๑)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๒)  สำเนาทะเบียนบาน 
(๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม 

เพ่ือประกอบการ  พิจารณา 
ขอ  ๑๑  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรค อันอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพของบุคคลทั่วไป ใหเจาของสัตวแยก หรือกักสัตวนั้นไวตางหาก 
และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ และตองปฏิบัติ
ตามคำแนะนำโดยเครงครัด 

หมวด  ๓ 
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอ  ๑๒  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข พบสัตวในพ้ืนที่ตามขอ ๖ โดยไมปรากฏ
เจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่น ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือ
เจาพนักงานสาธารณสุข  มีอำนาจจับสัตวและนำสัตวไปกักไวในท่ีสำหรับสัตวที่เจา
พนักงานทองถ่ินจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปน
อันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรในระหวางการจับสัตว หากสัตววิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดตอสัตวก็
ตาม หากเปนเหตุที่โดยพฤติการณตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควรแลว ทางองคการบริหารสวนตำบลบานคู จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
/กรณีตาม... 
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กรณีตามวรรคหนึ่ง ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการ
กระทำดังกลาว บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได โดยองคการบริหาร
สวนตำบลบานค ูจะพิจารณาไลเบี้ยความผิดตามขอเท็จจริง 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ ๑๒  เจาพนักงานทองถิ่นจะ
ปดประกาศแจงใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวัน นับตั้งแต
วันที่ไดจับสัตวมากักไว โดยประกาศไว ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบานคู  
หรือที่เปดเผย   

เมื่อพนกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปน
เจาของ  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตำบลบานค ู

ขอ  ๑๔   กรณีท่ีกักสัตวไว  อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน หรือ
ตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี กอนถึงกำหนดสิบหาวันก็ได เงินที่ไดจากการ
ขายหรือขายทอดตลาด เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคา
เลี้ยงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวที่จำหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตาย หรือเจ็บปวย หรือไมสมควรจำหนายตอไป  หรือเปน
โรคติดตอที่อาจเปนอันตรายแกสัตวอ่ืน ๆ หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอำเภอได
ตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลวเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจ
ทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๑๕  สัตวใดที่ เจาพนักงานทองถิ่นกักไว ในกรณีที่ เจาของสัตวแสดง
หลักฐานรับคืนไป ภายในกำหนดตามขอ ๑๓ เจาของสัตวจะตองเสียคาเลี้ยงดูตาม
จำนวนที่เจาพนักงานทองถ่ินไดจายจริง 

ขอ ๑๖  หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตอง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กำหนดไว
เก่ียวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหเจาของ
สัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยง
สัตวหรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพของประชาชนนอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้
แลวใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจจับสัตว และนำสัตวไปกักไวในที่สำหรับกักสัตว
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนด  หรือเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดเลี้ยงสัตว
ทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจาก
อันตรายแลวก็ได 

คำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหกำหนดระยะเวลาที่จะตอง
ปฏิบัติตามคำสั่งไวตามสมควร  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคำสั่ง
ใหหยุดดำเนินการทันที 

ขอ  ๑๗  กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิด
เหตุเดือดรอนรำคาญตอผูอ่ืน ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือ
ใหเจาของสัตว หรือผูครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตวระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอัน
ควร และถาเห็นสมควรจะใหกระทำโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควร 

/กำหนดวิธี... 
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กำหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพ่ือ
ปองกันมิใหมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคำสั่งนั้น 

หมวด  ๔ 
    อำนาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๘  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข มี
อำนาจดังตอไปนี ้

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคำหรือแจงขอเท็จจริง หรือทำคำชี้แจง
เปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระ
อาทิตยตก หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ใหมี
อำนาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน ที่เก่ียวของจากเจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

(๓ ) แนะนำให เจ าของสั ตวปฏิบั ติ ให ถู กตองตามขอบัญ ญัติหรือตาม
พระราชบัญญัติผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรือควบคุมสัตวตางๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย  ชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนและเพื่อประโยชนในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไป
ทำลายในกรณจีำเปน 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   
เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลบาน
ค ูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด ๕ 
บทกำหนดโทษ 

ขอ  ๑๙  ผูใดฝาฝนขอหามหรือขอควรปฏิบัติตามขอบัญญัตนิี้  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กำหนด
ไวในบทกำหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

มติที่ประชมุ มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 24 ทาน และที่ประชุม
สภาฯ มีมติเห็นชอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลบานคู เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี ้

เห็นชอบ           23   เสียง 
ไมเห็นชอบ          -    เสียง 
งดออกเสียง         1   เสียง 

 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่นๆ 

 ไมมี 

ประธานสภา 
(นายสมหวัง  บรรหาร) 

เมื่อไมมีสมาชิกทานใดนำเสนอ  ผมขอปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบานคู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป 2563  และขอขอบคุณ
ทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   14.00  น. 

 
 
(ลงชื่อ)                               ผูจดรายงานการประชุม 

( นางประเสริฐ  พุงไธสง ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบานค ู

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

........................................... 
( นายพิเชษฐ  ภูมิไธสง ) 

สมาชิกสภาตำบล 

 
........................................... 
( นายบุญชล  โยมไธสง ) 

สมาชิกสภาตำบล 

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

( นายบุญเรียง  แสงสุขสวาง ) 
สมาชิกสภาตำบล 

 
 

(ลงชื่อ)        
 ( นายสมหวัง  บรรหาร ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบานคู 

 


