
การประชุมประจ าเดือนกันยายน 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ครั้งที่  5 / 2565 

วันพุธ ที ่ 7  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นางพยุง        บุญจุ้ย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายบุญทอด   ช านาญ รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

3. นายเสงี่ยม  เรเรือง สมาชิกสภา อบต. ม.1 

4. นางสาวพรพรรณ   บางตะกูล สมาชิกสภา อบต. ม.2 

5. นางสาวมาลิน ภักดิ์ศาสตร์ สมาชิกสภา อบต. ม.4 

6. นางสาวสอิ้ง มณีขวัญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 

7. นายเยี่ยม   เดโชเม็ง สมาชิกสภา อบต. ม.7 

8. นายวิเชียร โคตบุตร สมาชิกสภา อบต. ม.8 

9. นายสุชาติ   วงศ์สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 

10. นายสนั่น   เหล่าเขตกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.13 

11. นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิกสภา อบต. ม.14 

12. นายสถาพร เจริญรบ สมาชิกสภา อบต. ม.1 

13. นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท สมาชิกสภา อบต. ม.18 

14. นายทวิน   เมฆอ้อย สมาชิกสภา อบต. ม.19 

15. นายประสิทธิ์  กาศเกษม เลขานุการสภา อบต. 

    

    
 
 
 
 
 
 

./ ผู้เข้าร่วมประชุม .................. 
 

 



-2- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายสมคิด  บุษดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. นายช านาญ  กุลศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. นายประมวล บุญจุ้ย เลขานุการนายก อบต. 

5. นายวิชาญ ยศแสง ผู้อ านวยการกองช่าง 

6. นายภาสกร สอนน้อย อาจารย์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

7. นายวุฒิการ กรกัน อาจารย์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

8. นางสาวประภัสสร แก้วกาศ อาจารย์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

9. นางสาวพิมพ์ลดา นาคเณร อาจารย์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

10. นายนวพล รัตนเกตุ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายบัวลอย  จันทร์โสธร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  -ลาประชุม 

2.  นายชู  เพชรพันธ์  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 9  -ลาประชุม 

3.  นายวิรัตน์ แจ้งสว่าง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 -ลาประชุม 

4.  นายสุรชัย แหยมดอนไพร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 -ลาป่วย 

5. นายศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 -ลาประชุม 

 

  

   

 

 

 

/ เริ่มประชุม............. 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

- เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบความเรียบร้อย และความพร้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งใหญ่ ในห้องประชุม จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญ            
ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป พร้อมกล่าวน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เปิดเพลงสรรเสริญ       
พระบารมี 1 จบ   

- เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ประธานสภาฯ   - ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอสรุปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที่มาประชุมวันนี้ทั้งหมดรวม 14 คน  ไม่มาหรือลาป่วย ลาประชุม  5 คน ได้แก่ 
1. นายบัวลอย  จันทร์โสธร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  -ลาประชุม 
2. นายช ู เพชรพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 9  -ลาประชุม 
3. นายวิรัตน ์ แจ้งสว่าง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 -ลาประชุม 
4. นายสุรชัย แหยมดอนไพร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 -ลาป่วย 
5. นายศิลป์ชัย จันทร์นิ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 -ลาประชุม 

 
 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ     1. 1. เรื่องนโยบาย,หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย / กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น / ข้อราชการจากจังหวัด อ าเภอ / เรื่องผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ 
    รายละเอียดเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง  
  
เลขานุการสภาฯ  - ข้อราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  

1.1.1 เรื่องการส ารวจจ านวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าส าหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Per-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ 2566 

1.1.2 เรื่องแนวทางการด าเนินงานควบคุมยาสูบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการควบคุมยาสูบ ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 

1.1.3 การจัดแสดงนิทรรศการในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัด
สะอาด) ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 

 
นายช านาญ กุลศรี  - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สรุปเรื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่ส าคัญๆ ดังนี้  
(รองนายก อบต. )  1. เรื่องการโยกย้ายข้าราชการ นายนิรุตต์  พนมสุข ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 

ช านาญการ)  เป็นปลัดอ าเภอ ประสานงานต าบลทุ่งใหญ่  
2. นางสาวอารียา  เออ้าย ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ  

ปลัดอ าเภอ ประสานงานต าบลโพธิ์ประทับช้าง  
3. งานประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ของจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 3 – 4 

กันยายน 2565  ณ ล าน้ าน่านหน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ซึ่งงานได้จัดไปแล้ว  
 

/ 4. อ าเภอโพธิ์............ 
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4. อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้ขอบคุณทุกหน่วยงาน ราชการ ท้องถิ่นทุกแห่ง นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

5. เรื่องพิธีจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ ศึกแชมป์ชนแชมป์” และงานปิดทองไหว้
พระหลวงพ่อศรีบัวทอง ท้าวเวสสุวรรณ ระหว่างวันที่ 7 – 13 กันยายน 2565 ณ วัดท่าบัวทอง  

6. เรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 
ตุลาคม  2565  ณ ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานคลังจังหวัด  โดยมีการลงทะเบียนตาม
ช่องทางคือ ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  และ การลงทะเบียน ณ สถานที่ 
หน่วยงานที่ก าหนด ระบุดังกล่าวข้างต้น 

 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
นายนวพล รัตนเกตุ  - กล่าวชี้แจงว่ากรณีช่องการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั้น เป็นการลงทะเบียนส าหรับคนที่มี
(นักพัฒนาชุมชนฯ) สถานะโสด ไม่มีครอบครัว หรือมีแต่ว่าสามี ภรรยาเสียชีวิต  ก็ถือว่าโสด   มีรายได้ไม่เกิน  

100,000 บาท/ปี จุดมาลงทะเบียนสามารถมาติดต่อที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ ในส่วนการไปลงทะเบียนที่อ าเภอนั้น ในแต่ละวันจะมีการแบ่งให้แต่ละ
ต าบล(นักพัฒนาชุมชนฯ)  ได้รับประสบการณ์มากมาย ได้รับความดูแล มิตรภาพจากผู้บังคับบัญชา 
จากเพ่ือนๆ ที่ได้ร่วมงานกันด้วยดีมาตลอด ถึงแม้ว่าจะย้ายไป แต่ถ้าหากมีโอกาสก็อยากจะกลับมา
ท างานอีก       

 
ประธานสภาฯ     1.2. เรื่องการโอน (ย้าย) ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล รายนายนวพล  รัตนเกตุ    

ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลน ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป   

   - โอกาสนี้ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวถึงความรู้สึก ต่อที่ประชุม 
 
นายนวพล รัตนเกตุ  - กล่าวถึงความรู้สึกใจหาย และรู้สึกผูกพันกับที่นี่ เนื่องจากได้มาปฏิบัติงานอยู่หลายปี 
(นักพัฒนาชุมชนฯ)  ได้รับประสบการณ์มากมาย ได้รับความดูแล มิตรภาพจากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือนๆ ที่ได้ 

ร่วมงานกันด้วยดีมาตลอด ถึงแม้ว่าจะย้ายไป แต่ถ้าหากมีโอกาสก็อยากจะกลับมาท างานอีก      
ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
ประธานสภาฯ   1.3. เรื่องอ่ืนๆ (เพิ่มเติม) ด้วยเรามีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้มา 

ขออนุญาตชี้แจง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา  ขอเชิญทางสถาบันฯ  
 
 
 

/ นางสาวประภัสสร………. 
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นางสาวประภัสสร แก้วกาศ   - ในนามของสถาบันการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชี้แจง ประชาสัมพันธ์การเปิด     
(อาจารย์สถาบันฯ)  รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบันฑิตโดยรับสมัคร 

ผู้ที่จบระดับการศึกษาชั้น ม.6 /ปวช./  ปวส. / กศน. หรือเทียบเท่า ทุกสถาบัน เปิดรับสมัครใน
สาขารัฐประศาสนศาตร์ ลักษณะการเรียน การสอน การพบกลุ่มแบบออนไลน์ ทุกวันอาทิตย์       
มีค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,500 บาท สามารถกู้ยืมเงินจาก กยศ. มาเรียนได้  
โดยติดต่อรับสมัครได้ที่ อ.ประภัสสร  แก้วกาศ (ครูหน่อย) 061 3097976 และ อ.ภาสกร  
สอนน้อย (ครูสุรี) 098 7532965  

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ   - การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4 / 2565  เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน   2565   
 
มติที่ประชุม   - ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ  มติรับรองการประชุม เอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ  
ประธานสภาฯ    3.1.  การด าเนินการโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  - ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงแนวทางโครงการฯ  
 
ปลัดองค์การบริหาร-  - ชี้แจงแนวคิด/ถอดบทเรียนโครงการศึกษาดูงาน ของ ปี 2565  
ส่วนต าบล    1. การก่อตั้งธนาคารขยะ ( กิจกรรมผ้าป่าขยะ การรับบริจาคขยะ / สิ่งของเหลือใช้ ) 

   2. การบริหารจัดการขยะ (มีถังขยะภาชนะรองรับการคัดแยก/การท าลายขยะด้วย
ตนเอง/ ส่งเสริมการซื้อ ขาย ขยะ)    

    3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (การประชุม/อบรมให้ความรู้/รณรงค์ ประชาสัมพันธ์)  
การสร้างเครือข่าย / (บวร =บ้าน-วัด-ราชการ /  

    4. การก่อตั้งกลุ่ม/ชมรม อถล. / (ขยายเพิ่มจ านวนสมาชิก อถล.)  
    5. การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน ( ริเริ่มที่ผู้น าชุมชนก่อน ) 
    6. การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง / แนวคิด “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา ” 

 - รายละเอียด การชี้แจง และการประสานงานก็จะเข้าไปหมู่ที่  5 บ้านห้วยน้อยอีก      
ครั้งหนึ่ง เพ่ือการซักซ้อมและการปรึกษา หารือแนวทาง และการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้  
รับทราบต่อไป 
  3.2 การประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565  
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
/ อาศัยอ านาจตาม……….. 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52  ประกอบมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  และนายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

    ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน

ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
   “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น 

ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน    ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้  

    (1) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
    1.1)  ให้ส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข  แมว 
โดยเด็ดขาด 

1.2)  ให้สถานที่ราชการทุกแห่งในเขตต าบลทุ่งใหญ่ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข  แมว โดยเด็ดขาด 

1.3)  ให้ที่สาธารณะ  ได้แก่  ถนนสาธารณะ คลอง  หนอง  บึง  อ่างเก็บน้ า เป็น
เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข  โดยเด็ดขาด 

 
 

/ (2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้.......... 
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    (2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 

   2.1)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  สถานที่ราชการทุกแห่ง  ที่หรือ
ทางสาธารณะรวมถึงตลาด ในเขตต าบลทุ่งใหญ่เป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ ทุกประเภท  

2.2)  ให้ริมถนนทั้งสองฝั่งห้ามเลี้ยงสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ 
แกะ เกิน 20 ตัว และต้องจัดให้มีการป้องกันสัตว์เข้ามาบริเวณถนน 

(3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้ 

3.1)  ส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า  50 ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

3.2)  ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  50 - 500 ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

3.3)  ส าหรับการเลี้ยงสัตว์กว่า  500 - 1,000 ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะที่
ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียงไม่น้อยกว่า  1 กิโลเมตร 

3.4)  ส าหรับการเลี้ยงสัตว์กว่า  1,000 ตัวขึ้นไป  ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียงไม่น้อยกว่า  2 กิโลเมตร 

(4) นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

4.1)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท 
และชนิดของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศ
ที่เพียงพอ มีระบบ การระบายน้ าและบ าบัดของเสีย รวมทั้งก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นอย่างถูก
สุขลักษณะ  

4.2)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม หมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

4.3)  เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูก
สุขลักษณะเพ่ือป้องกัน มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุ
ร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็น เหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

4.4)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิด จากสัตว์ 

4.5)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
โดยปราศจาก การควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้า
ไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

     4.6)  ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
    4.7)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น  

4.8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งของ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ
วัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น  

 
/ หรือสัตว์อ่ืน.......... 
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หรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้    เงินที่ได้จากการขายหรือขาย
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับ
สัตว์คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการ       
เลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้  

ข้อ 7 กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์
เป็นจ านวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 5 อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
การดูแล สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกัน
อันตรายจาก เชื้อโรคหรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้  

(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ า
โสโครก ไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

     (2) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ  
  (3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่น
เหม็นจน สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  

  (4) ต้องท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ  
 (5) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ 
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ  

    (6) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
  ข้อ 8 หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 7 ต้องได้รับ 
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การ
อนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 
หรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดย
ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ าสาธารณะในระยะตามข้อ 5 
  ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ และเงื่อนไขที่ก าหนด
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด  

  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  (3) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน  

 (4) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบ 
การพิจารณา 

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
/ ข้อ 11 ให้นายกองค์การ............ 
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ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
- ต่อไปจะได้ไปชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ได้เข้าใจและ

ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่ก าหนดบังคับใช้ในพ้ืนที่ 
 
3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร

ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
- ประเด็นเรื่องของการลา ขอให้ยื่น หนังสือลา แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน โดยให้ยื่น

ใบลา หรือประสานงานผ่านเลขานุการสภาฯ ตามแบบหนังสือการลาที่ส าเนาแจกให้แล้ว 
 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ     4.1 พิจารณาจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

-ก าหนดประเภทการประกวดนางนพมาศ / ประกวดกระทง หรือประกวดอ่ืนๆ / ก าหนด
กิจกรรม หรือมหรสพตามประเพณ ี ขอเชิญที่ประชุมร่วมกันพิจารณา   

 
 
มติที่ประชุม   -ร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565  ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการประกวดนางนพมาศ โดยให้หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ส่งประกวดนางนพมาศ 
จ านวน 1 คน  ยกเว้น หมู่บ้านเจ้าภาพหรือหมู่บ้านที่ไปจัดงานไม่ต้องรวมกับหมู่อ่ืน ให้ส่งประกวด 
1 คน 

   2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางนพมาศ คือช่วงอายุระหว่าง 14 – 18 ปี   
 3. หมู่บ้านที่ต้องร่วมกันในการส่งประกวดนางนพมาศ ได้แก่  หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 11 /    
หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 16 /หมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 14 /หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 15 /หมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 18 /หมู่ที่ 7 
กับหมู่ท่ี 17 /หมู่ที่ 8  กับหมู่ที่ 19 /หมู่ที่ 9 กับหมู่ท่ี 10 /หมู่ที่ 12 กับหมู่ที่ 13  และหมู่ท่ี 2   

 
นายสุชาติ  วงค์สุวรรณ์  - ชี้แจงว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้ง แต่ละปีนั้น ควรที่จะมีการสนับสนุน
(สมาชิก อบต.ม. 11)  อุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมของนักกีฬาแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน หรือนักกีฬาได้ใช้ 

ฝึกซ้อมก่อนแข่งขัน  
   4. การประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์  
   5. รายละเอียดอ่ืนๆ ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมข้อมูล และชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน

ครั้งต่อไป ในเดือนตุลาคม 2565 นี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน     -  ขอเชิญชี้แจง หรือประชาสัมพันธ์ข้อราชการจากส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งใหญ่ / ส่วนราชการอ าเภอ/หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ / และจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 
 

/ นายประมวล......... 
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นายประมวล  บุญจุ้ย  - ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนท าให้มีน้ าหลาก มีผลท าให้ฝายน้ าล้นที่สร้างกั้นแม่น้ าปิง หรือที่
(เลขานุการนายกฯ) เรียกว่าฝายวังบัว ปรากฎว่าถูกน้ ากัดเซาะส่งผลท าให้ตัวเขื่อนแตก  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(สส.) ทั้งเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร และก าแพงเพชรเข้าไปตรวจสอบดู ทราบว่าเตรียมของบประมาณ
ในการด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขเร่งด่วน 10 ล้านบาท ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือชลประทานก็
เตรียมด าเนินการของบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างเขื่อนให้เป็นมาตรฐาน มีความมั่นคง ถาวร 
คาดว่าจะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท 

 
ที่ประชุม   - รับทราบ ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  
ประธาน   - กล่าวขอขอบคุณทางผู้บริหารฯ ทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน 

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มาร่วมประชุม และการประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไป คือวันที่ 5  
ตุลาคม 2565  และขอปิดการประชุม   

 
ปิดประชุม เวลา 11.05 น.  

     
(ลงชื่อ)      ผู้จดรายงานการประชุม  

               (นายประสิทธิ์  กาศเกษม) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
                                  ( นางพยุง   บุญจุ้ย ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

พยุง  บุญจุ้ย

ประสิทธิ์  กาศเกษม


