
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/๒๕๖๒ 

ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ผู้มาประชุม (สมาชิกฯ) 

1. นายประเทือง  มานะกุล    ประธานสภาฯ (หมู่ที่ 3) 
2. นายสมนึก  พันธ์เดช    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
3. นายประทุม   เกษาแสง    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
4. นายฟ้อน  ศรีวารี     ส.อบต. หมู่ที่  ๒  
5. นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร    ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 
6. นายจรัญ  ทิวาวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
7. นายสมบูรณ์  สุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔ 
8. นายสมบัติ  กองนึก    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
9. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕  
10. นายกรี  แก่นสลุง     รองประธานสภาฯ (หมู่ที่ 6) 
11. นายประเสริฐ  แหล่งหล้า    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
12. นายสมยศ  อ่อนน้อม    ส. อบต. หมู่ที่  7  
13. นายเหลือ  ฆ้องนอก    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
14. นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๘  
15. นายธีรยุทธ   กองเทพ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
16. นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
17. นายทองสุข  หมวดแร่    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
18. นายสมศักดิ์  ช้างเนียม    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
19. นายจิราศักดิ์   ทิพย์มาตร    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
20. นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
21. นายวัชรินทร์   เฉลิมวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
22. นายเฉลิมพล  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
23. นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๗ 
24. ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น    ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙  
2. นางสมหมาย ขำสะอาด    ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
3. นายยนต์  ปาลวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
4. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำอุปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ 

 
ผู้ขาดประชุม 

      -ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานะชัย  สุนันตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. นายประหยัด  พัดลม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
3. ว่าที่ ร.ต.จิโรจ  บุญรามณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
4. นายโยธิน  ปานช้าง  ผอ.กองช่าง 
5. นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล  ผอ.กองคลัง 
6. นางเสาวรัตน์  ยศธิศักดิ ์  ผอ.กองการศึกษา 
7. นางสาวมุกมุนินทร์  คารทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ 
8. นางสาวนพศร  ศรีชัย  รองปลัดอบต.วังม่วง 
9. นายวรเทพ  คำมี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 
10. นางสาวกิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์     หัวหน้าสำนักปลัด 
11. นางสาวสุภาวดี  สังข์กลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
12.  นางสาวธนพร  ประหยัดทรัพย์    นิติกรปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นายประเทือง  มานะกุล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เป็นประธานการประชุม  โดยมี
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน  23 คน และผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  12  คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานในที่ประชุมจุดธูป-เทียนพระรัตนตรัยแล้วสวดมนต์ไหว้พระ เพ่ือเป็นศิริมงคล และได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   -เชิญคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ แจ้งเรื่องงานกิจกรรม/โครงการ 
     ต่างๆ ต่อที่ประชุมทราบ  

นางเสาวรัตน์  ยศธิศักดิ์  -เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในวันที่ 11 มกราคม 2563 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ 
ผอ.กองการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี 2563  และขอความร่วมมือทุกท่านร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก  
และเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ ในวันที่ 11 มกราคม 2563   โดยจะมีการแสดงของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์ รวมชุดการแสดงทั้งสิ้น 7 ชุดการแสดง
และฝากสมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์แก่เด็กๆ ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ของอบต.วังม่วงตามวันดังกล่าว 

 

ประธานสภาฯ -กระผมขอร่วมสนับสนุนไอศครีมกะทิ จำนวน 2 ถังปั่น และขอเชิญชวนทุกท่าน
สามารถสนับสนุนตามกำลังความเหมาะสม มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่เชิญ
ครับ 

 
นายสมยศ  อ่อนน้อม -ฝากประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 10 มกราคม 2563 จะมีนักศึกษาจำนวน 150 
สมาชิก ม.7     คน มาปรับปรุงสถานที่โรงเรียนวัดน้อยสามัคคี เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันช่วย

นักศึกษาปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนในพื้นที่ของ อบต.วังม่วง ตามวันดังกล่าว 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังม่วง  สมัยประชุมวิสามัญ         
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันพุธที่  30 ตุลาคม  2562 (ครั้งที่ผ่านมา)   

ประธานสภาฯ  การรับรองการรายงานการประชุมสภา อบต.วังม่วง  สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันพุธที่  30 ตุลาคม  2562 (ครั้งที่ผ่านมา)  
ตามที่ได้อ่านรายงานการประชุมเพ่ือให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการ
ประชุมที่แจกไปนั้นมีท่านไหนจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน  23  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ    จำนวน  -     เสียง 
3. งดออกเสียง    จำนวน  -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

    3.1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ -เชิญฝ่ายงานบริหารชี้แจงรายละเอียดประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เชิญครับ 

นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล  -ภาษีที่ดินใหม่ ประชาชนไทยควรรู้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.                        
ผอ.กองคลัง                 2562 ฉบับใหม่นี้  จะมาใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475            
     และพระราชบัญญัติภาษีบำรุง ท้องที่ พ.ศ.2508 จะเริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม  
     2563 นี้  รายละเอียดดังที่ เปิด PowerPoint และตามที่ ได้แจกเอกสารให้               
     ทุกท่านทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 เรื่อง การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล           
ปลัดอบต.วังม่วง  วังม่วง  ระเบียบ/กฏหมาย 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 

71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือ
บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจจาก
ข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืน
ด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลงชื่อประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 

  ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

ประธานสภาฯ - ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562 ขอชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ ๔๕ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระ
ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใด
จะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวหรือไม่  

5/นายมานะชัย...   
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นายมานะชัย  สุนันตา -เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านผมนายมานะชัย สุนันตา นายก อบต. 
นายก อบต.วังม่วง วังม่วง ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว 

 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด ประสงค์จะเสนอให้เป็นอย่างอ่ืนอีก) ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดเสนอให้เป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562  
สามวาระรวดเดียว 

มติที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2562  สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง  

  อนุมัติ  21  เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง 2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภา) 
 

ประธานสภาฯ -ต่อไปขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่
ประชุมทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ 

นายมานะชัย  สุนันตา -เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมนายมานะชัย  สุนันตา นายก อบต.
วังม่วง ชี้แจง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงมีความประสงค์จะแก้ไข 
ทบทวน ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ฯ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การดูแลปัญหา
การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการในการป้องกกันโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นการเฉพาะขึ้น  

 

           ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจะทำการนำเข้าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
มาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 หลังจากนั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อประกาศ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป  

ซึ่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.
2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ : โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้เพ่ิมบทนยิามคำว่า “ฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ในข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์  

6/ให้แก้ไข 
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(2) ให้แก้ไขเพ่ิมความใน (8)  (9) และ(10) ของข้อ 5 แห่งข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ เพ่ือ
กำหนดชนิด และประเภทของสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

      (8) “ห่าน เป็ด ไก่ นก หรือ สัตว์ปีกทุกชนิด” 
(9) “จระเข้ งู หรือสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด” 
(10) “สัตว์อ่ืนๆที่มีลักษณะดุร้าย มีพิษ หรือ อาจเป็นพาหะนำโรคจน

เป็นอันตรายต่อประชาชน” 
(3) ให้เพ่ิมเติมความเป็น (12) ของข้อ 5 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2562 
(4) ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น วรรคสาม และวรรคสี่ของข้อ 5 แห่งข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์  

“ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
สุนัข และแมว ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วงรับผิดชอบดูแลการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามวรรคสาม คือ กรณีกระทำการ
เป็นอาจิณหรือไม่สนใจ ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้ พ้ืนที่ถนน
สาธารณะเป็นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์” 
(5) ให้แก้ไขเพ่ิมความใน (4) ของข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
วังม่วงว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ เพ่ือให้มีมาตรการในการ
จัดระเบียบสุนัขและแมว และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

“จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิด จากสัตว์   กรณีสัตว์เป็นสุนัข และแมว เจ้าของสุนัข และแมวต้องปฏิบัติ
ดังนี้  

(4.1) นำไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่อสุนัขอายุ  
2 - 4  เดือน และครั้งต่อไปตามที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

(4.2) เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วให้ติดเครื่องหมายประจำตัว และ
เก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ การขายหรือให้แก่ผู้อื่นต้องมอบใบรับรองให้ด้วย” 
 (6) ให้แก้ไขเพ่ิมเติมความใน (1) ของข้อ 9 วรรคสาม แห่งข้อบัญญัติองค์การ
บริหาร ส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ 

 “(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตร
พนักงาน รัฐวิสาหกิจ” 
(7) ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น วรรคสี่ ของข้อ 9 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ เพ่ือกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาต 

“หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอต่อใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่อ
อายุ ใบอนุญาตลอดจนการดำเนินการใดๆทั้งปวงอันเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตนั้น
ให้นำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 

7/(8) ให้แก้ไข… 
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(8) ให้แก้ไขเพ่ิมความใน วรรคสอง ของข้อ 13 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ตำบลวังม่วงว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์   

“คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
ไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนิน
กิจการนั้นทันที” 
(9) ให้เพ่ิมบัญชีอัตราค่าปรับการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 16 แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วงการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์   
 

เหตุผล : เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และ
กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการ
สาธารณสุขได้ให้คำแนะนำและพิจารณา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและเหตุรำคาญในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยให้มีมาตรการในการจัดระเบียบสุนัขและแมว เช่น กำหนดให้มีการ
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าเป็นการเฉพาะ ทั้งในข้อบัญญัติฯบางประการควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่น สถานที่ในการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ ระยะห่างของสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ อำนาจในการกัก
สัตว์  และการเพิ่มบัญชีค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์เพ่ือกำหนดบทลงโทษ 
แก่บุคคลใดที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการดูแล ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักวิชาการสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 

 

ประธานสภาฯ -ด้วย นายมานะชัย  สุนันตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ชี้แจง
หลักการและเหตุผลในการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้วก่อนขั้นลงมติรับหลักการ  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
-ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขข้อมูล ผมขอมติที่
ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 

 

มติที่ประชุม -รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2562              
ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นชอบ  จำนวน  21  เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -     เสียง 
งดออกเสียง จำนวน  2 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภา) 

8/การพิจารณา… 
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  การพิจารณาในวาระท่ี 2 
ประธานสภาฯ  -เมื่อที่ประชุมสภาฯ รับหลักการในวาระหนึ่ง แล้วต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สอง ขั้น

แปรญัตติ ตามข้อที่ 49 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กำหนดในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระสอง กรณีพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำ
แปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  -ไมมี่ 
 

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีสมาชิกขอเสนอแปรญัตติ เพื่อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใดและยืนยันตามร่างเดิม
ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ไม่มีสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติและไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ 

 -กระผมในฐานะประธานในที่ประชุมและเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 45           
วรรสอง จึงขอให้กรรมการแปรญัตติทุกท่านในที่ประชุมมีมติร่วมกันและให้คงร่างเดิม
ต่อไป และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนลงมติเห็นชอบใน
วาระท่ีสอง 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ -ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ในวาระ 
ที่สอง การแปรญัตติและให้คงร่างเดิมต่อไปด้วย คะแนนเสียง 

 

เห็นชอบ  จำนวน  21  เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -     เสียง 
งดออกเสียง จำนวน  2    เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 

ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่สองต่อไปเป็นวาระที่สาม ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ           
ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2562 

 

การพิจารณาในวาระท่ี 3 
ประธานสภาฯ - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562  วาระที่สาม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องญัตติ ข้อ 52 กำหนดว่า 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นจึงขอถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ ถ้ามี กรุณายกมือขึ้น 

9/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ -ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หรือไม่     
ขอมติครับ    

    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จำนวน  21  เสียง 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -     เสียง 
งดออกเสียง จำนวน  2    เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

 

ประธานสภาฯ -แสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562      

มติทีป่ระชุม    -ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ด้วยจำนวน 21 เสียง 
เป็นเอกฉันท ์

พักรับประทานอาหาร   12.00  น. 
 

4.2  เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 
 

นายมานะชัย  สุนันตา -เรื่อง   การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
นายกอบต.วังม่วง เนื่องจากคณะผู้บริหารฯ มีความประสงค์โอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือ 
    แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อจัดให้มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ 
    ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สำนักงานปลัดฯ มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  
ดังนี้ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน     
 1) โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 5,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงาน แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ขนาด
ไม่น้อยกว่า 120x65x75 ซม. มีลิ้นชักท่ีวางคีย์บอร์ด และลิ้นชักสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัวๆ ละไม่เกิน 5,500 บาท  (ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ          
ฉบับเดือนธันวาคม 2562) (สำนักงานปลัด) 
 2) เก้าอ้ีทำงาน แบบมีพนักพิงและเบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม  จำนวน 1 ตัว   
ตั้งไว้ 2,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x65x95 ซม. แบบมีพนักพิง  และเบาะหุ้มด้วยหนังเทียม มีที่พัก
แขน 2 ข้าง ขาเก้าอ้ีมีล้อ และปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัวๆ ละไม่เกิน 2,000 บาท  
(ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) (สำนักงานปลัด) 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

10/1) กล้องวงจรปิด… 
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 1) กล้องวงจรปิด แบบมุมมองคงที่ จำนวน 2 ตัว ตั้งไว้ 5,350 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด แบบมุมมองคงที่  มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1 ล้าน
พิกเซล สำหรับติดตั้งภายในอาคารที่ทำการ อบต.วังม่วง  เพ่ือใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป  จำนวน 2 ตัว ๆ ละ ไม่เกิน 2,675 บาท  
(ตั้งราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ ไม่มีกำหนดใน เกณฑ์ราคากลาง                
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ ฉบับเดือนกันยายน 2562) (สำนักงาน
ปลัด)        

 

1.2 กองคลัง มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  1) เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1จำนวน  22 ,000   
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1  (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  จำนวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22 ,000  
บาท  สำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จำนวน   1  หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory  รวมในระดับ 
(Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  

                 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
         1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย 
     กว่า 2 GB หรือ 
         2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
     Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่ 
     น้อยกว่า 2 GB หรือ 
         3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน 
     การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
            - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  
             Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
            - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
            - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/ 1000 Base-T  
                         หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                 - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จำนวน  1  หน่วย 
                               (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม  พ.ศ.  
                               2562) 
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1.3 กองช่าง มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ใน 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวด ค่า               
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 

1.แผนงานและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุค่ากล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ใช้แทนของเดิมที่พังมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 
2 ล้านพิกเซล แบบมีสีกลางวันและกลางคืน  จำนวน 4 ตัว ๆ ละไม่เกิน 3,745  บาท  
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  ใช้แทนของเดิมที่พังมี
ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล แบบมีสีกลางวันและกลางคืน จำนวน 4
ตัว ๆ ละ ไม่เกิน 3,745 บาท เพ่ือใช้กับระบบกล้องวงจรปิดดังนี้   

1) สี่แยกโป่งเก้ง หมู่ที่ 10จำนวน 1 ตัว 2) สี่แยกป่าลานหินดาด หมู่ที่ 6 
2) สี่แยกป่าลานหินดาด หมู่ที่ 6  จำนวน 1 ตัว 
3) สี่แยกท่าข้าม หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ตัว 

(ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ฉบับเดือนกันยายน 2562)  (กองช่าง) 

 

 2.แผนงานและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุค่าเครื่องบันทึกภาพแบบ 4 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อค่าเครื่องบันทึกภาพแบบ 4 ช่อง จำนวน 2 เครื่องๆ ละไม่เกิน 4,280 บาท 
โอนเพ่ิมงบประมาณฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ 
แบบ 4 ช่องใช้แทนของเดิมที่พัง จำนวน 2 เครื่องๆ ละไม่เกิน 4,280 บาท โดยเป็น
อุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากล้องโทรทัศน์วงจรปิด  และสามารถบันทึกภาพและ
ส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล เพื่อใช้กับระบบ
กล้องวงจรปิดดังนี้ 
 1) สี่แยกโป่งเก้ง หมู่ที่ 10 จำนวน  1 ตัว 
 2) สี่แยกท่าข้าม หมู่ที่ 1 จำนวน   1 ตัว  

(ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ฉบับเดือนกันยายน 2562)  (กองช่าง) 
 

4.3  เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 1 รายการ 
 

นายมานะชัย  สุนันตา  -เรื่อง   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี                   
นายกอบต.วังม่วง  งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสำนักงบประมาณ  ประกาศบัญชีราคา 
     มาตรฐานครุภัณฑ์  เดือนธันวาคม  2562  ซึ่งมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลง 
     รายการ  ราคาต่อหน่วย และคุณลักษณะเฉพาะสังเขปของครุภัณฑ์   
    -ในการนี้   สำนักงานปลัดฯ มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ใน แผนงาน 
     บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  
     ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายละเอียดดังนี้   
 
 12/ตาราง... 



 
  
 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1.  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จำนวน  
126,900  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  
32,000 บีทียู  จำนวน  3  เครื่อง ๆ  ละ  42,300  
บาท  สำหรับติดตั้งในห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 
1.  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  32,000 บีทีย ู
2.  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความ
เย็นขนาดไม่เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
4.  ต้องเป็นเครื่องอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 
5.  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  เช่น  แผ่น
ฟอกอากาศ  ตะแกรงไฟฟ้า  (Electric grids)  หรือ
เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า  (lonizer)  เป็นต้น  สามารถดัก
จับอนุภาค  ฝุ่นละออง  และอุปกรณ์สามารถทำความ
สะอาดได้ 
 -ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
 -ชนิดติดผนัง 
6.  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
7.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 
3 ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ  ครั้งที่  3/2539  (ครั้งที่  57)  เมื่อวันที่  
14  มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  
โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง (EER)  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา  โดยใช้
หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ 
 -ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณา
เปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า 

1.  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนจำนวน126,900  
บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  ขนาด  32,000 บีทียู  
จำนวน  3  เครื่อง ๆ  ละ  42,300  บาท  สำหรับ
ติดตั้งในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้  
1.  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  32,000 บีทีย ู
2.  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความ
เย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6. มีการจัดซื้อเครื่องอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกลาง (SEER) สูงกว่า 
7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  
สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  
เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
(เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับธันวาคม 2562) 

 

 

 

 

13/ข้อความเดิม… 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
-ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วย
จำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)  ผลที่ได้คือค่า  EER  ถ้าค่า
ของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 (1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  
สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  
เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
(เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561) 
 

 

 

นายมานะชัย  สุนันตา   -ดังนั้น  เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน           
นายยก อบต.วังม่วง   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
     วิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข 
     เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่  2  และฉบับที่  3 ) ข้อ 29 ได้กำหนดว่า การแก้ไข 
     เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ 
     สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
     ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

4.4 เรื่อง  คัดเลือกสมาชิก อบต.วังม่วงเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังม่วง แทนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 

 

ประธานสภาฯ   -เรื่อง  คัดเลือกสมาชิก อบต.วังม่วงเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
     แผนพัฒนา อบต.วังม่วง แทนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง เชิญครับ 
 

นายมานะชัย  สุนันตา  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายมานะชัย  สุนันตา นายก อบต. 
นายก อบต.วังม่วง วังม่วง ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงคัดเลือกตัวแทน 

สมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังม่วง 
แทนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  เนื่องจากนายวรเทพ  คำมี สมาชิกหมู่ที่ 15            
ได้ลาออก 

 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ ชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังม่วง แทนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง ครับ 

 
 
 

14/นายสุรศักดิ์ … 
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นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 
ขอเสนอ นายจรัญ  ทิวาวรรณ์  สมาชิกหมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังม่วงครับ 

ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
  ผู้รับรอง   1. นายธีรยุทธ  กองเทพ  สมาชิกหมู่ท่ี 10 
     2. นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์  สมาชิกหมู่ที่ 8 

  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  กรณีการเสนอ 
  ชื่อครบตามจำนวนให้ถือว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือก 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

4.5  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภา ปี พ.ศ.2563 
 

ประธานสภาฯ  -ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
กำหนดในมาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดวรรคสี่ สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21 การกำหนด จำนวน สมัย
ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่ มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม สามัญ ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุ โลมเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 
ในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ข้อ 11 (3) 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละ
สมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วันต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ
ว่าจะกำหนดสมัยประชุมกี่สมัย โดยจะกำหนดได้ 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย 

 

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3  -เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  คล้ายเพชร สมาชิกสภาหมู่ที่  3              
ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 เป็น 3 สมัย
ครับ 
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ประธานสภาฯ   -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง    -นายธีรยุทธ กองเทพ  สมาชิก อบต. หมู่ 10 
    -นายบรรเลง ไชยสุวรรณ สมาชิก อบต. หมู่ 17 
 

ประธานสภาฯ   -มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในการ 
     กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 เป็น 3 สมัย ท่านใดเห็น 
     ด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   -เมื่อได้มีผู้ออกความเห็นว่าควรมีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.  
     2563 เป็น 3 สมัย ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอการกำหนดประชุมสามัญ 
     แต่ละสมัยประจำปี พ.ศ. 2563  มีกำหนดกี่วันในแต่ละสมัยนั้น  

-ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าจะกำหนดเวลาใดครับ 
 

สมาชิกสภาหมู่ที่ 12 -เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมศักดิ์  ช้างเนียม สมาชิกสภาหมู่ที่ 12 ขอ
เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 
2563 ครับ 

  

ประธานสภาฯ   -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง    -นายสมบัติ  กองนึก   สมาชิก อบต. หมู่ 5 
    -นายสุวิช  สนนาค  สมาชิก อบต. หมู่ 9 
 

ประธานสภาฯ   -มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการกำหนด 
     สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   -ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  
  

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4  -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายจรัญ  ทิวาวรรณ์ สมาชิก อบต.หมู่ 4  
     ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มวันที่  3 สิงหาคม  
     พ.ศ.2563  
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ประธานสภาฯ   -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง    -นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์  สมาชิก อบต. หมู่ 8 
    -นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน  สมาชิก อบต. หมู่ 14 
 

ประธานสภาฯ -ผมขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2             
เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ   -ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  
 

สมาชิกสภาหมู่ที่ 16 -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายวัชรินทร์  เฉลิมวัฒน์  สมาชิกอบต.หมู่ 
16 ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ.2563   

 

ประธานสภาฯ   -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง    -นายประเสริฐ  แหล่งหล้า  สมาชิก อบต. หมู่ 7 
    -นายประทุม  เกษาแสง  สมาชิก อบต. หมู่ 1 
 

นายประเทือง  มานะกุล -ผมขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่ม
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563  ด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  2 เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม  -ประธานสภาฯ ปรึกษาสมาชิกที่ประชุมสภาฯ และร่วมกันกำหนดจำนวนสมัย
ประชุม สามัญประจำปี 2563 ระยะเวลา และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป และ ระยะเวลาดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563  มี 3 สมัย  

สมัยแรก  กำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 16  มีนาคม  2563  

สมัยที่สอง กำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 - 18 สิงหาคม  2563  

สมัยที่สาม กำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 29 ธันวาคม 2563 

และสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563  เริ่มวันที่ 2 - 16  มีนาคม  2563             
มีกำหนด 15 วัน 

    -รับทราบ 
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