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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                   เมื่อไดเวลา    ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหอง
ประชุม  และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม        ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้
ไดเขาประชุม  ๒1 ทาน  ไมมาประชุม ไมมี จากนั้นไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระที่  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ     สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    ใน  
    (ประธานสภา ฯ)           สมัยสามัญที ่3 ประจําป 2563    ประเด็นสําคัญของการประชุมในสมัยนี้ก็จะมี    
                                   ประมาณ 4-5 เรื่องนะครับ ในสวนหลัก ๆก็จะเปนเก่ียวกับการพิจารณาเก่ียวกับ      
                                   รางขอบัญญัติงบประมาณประจําป  2564  นะครับ จะมีการประชุมอยู 3 วาระ   
                                   วาระที่ 1 ก็จะเปนการรับหลักการ วาระที่ 2  เปนการแปรญัตติ วาระที่ 3  ก็จะ   
                                   เปนการลงมติเห็นชอบ  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป  
                                   ครับ  ก็เขาสูระเบียบวาระตอไปครับ   

   ระเบียบวาระที่  2        -  เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาดนูะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)            เปนการประชุมสภาสมัยสามัญที ่ 3  ครั้งที่  1 ประจําป  2563  เมื่อวันที่  13    
                                   สิงหาคม 2563 ตรวจสอบดูวาสวนไหนบางที่ผิดหรือถามีขอตกบกพรองประการ  
                                   ใด ก็จะไดนําไปแกไขตอไป  เชิญครับ  คุณสุวรรณี 
 
  นางสุวรรณ ี ใจมนต   -    เรียนทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิก ฯ ผูบริหารทุกทานนะครับ ดิฉัน  
(สมาชิกหมูที่ 10)             ขอแกไขเอกสารในหนาที ่15ตรง ผูรับรองนางสุวรรณี  ใจมนต  สมาชิกหมูที่ 11 
                                  หมูที่ 11  เปนหมูที่ 10 คะ     
     
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - เชิญครับ  คุณทองเนตร 
    (ประธานสภา ฯ) 
 
นายทองเนตร  วาที         - เรียนทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิก ฯ ผมขอแกไข  เอกสารในหนาที่ 15       
   (สมาชิกหมูที่ 11)          ครับ  ตรงขอความทานผูใดเห็นควรให คุณนายทองเนตร วาที เปนคณะกรรมการ  
                                  แปรญัตติ   ใหเปลี่ยนเอาชื่อผมออก ครับ     เนื่องจากผมไมไดเปนคณะกรรมการ  
                                  แปรญัตติ แลวก็ในหนาที่ 16 นะครับ ตรงขอความ“วันที่ 23 ก็จะมีการประชุม  
                                  สภาฯ ในชั้นแปรญัตต”ิ ใหเปลี่ยนเปนวันที่ 21 ครับ ขอบคุณครับ   
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครบั  เชิญครับคุณ                     
      (ประธานสภา ฯ)         บรรดร 

 

นายบรรดร…/   
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นายบรรดร  ใจมนต       -    เรียนทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ ผมขอแกตรงคําพูด   
   (สมาชิกหมูที่ 2)             “ทานผูใดเห็นควรใหคุณบรรดร  ใจมนต เปนคณะกรรมการแปรญัตติ”ใหเปลี่ยน                         
                                    เอาชื่อผมออก ครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี-  มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครับ  ถาหากวาไมม ี 
      (ประธานสภา ฯ)           ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                    
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัญที ่ 3  ครั้งที่ 1  ประจําป  2563    กรุณายกมือ                                    
                                     ขึ้นครับ 

     มติที่ประชมุ          -      มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระที่  3     -     กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4        -  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพจิารณา 
                                         (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  5        -   เรื่องที่เสนอใหม 
 
   ระเบียบวาระที่ 5.1       -  การพิจารณารางขอบญัญัติ  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  
                                    2563               
 
  นายจามเรศ ภูมิประดับศรี –  ครับ  ตามที่เราไดประชุมรับรางขอบัญัติไวแลว ในการประชุมครั้งท่ีแลว วันนี้ 
         (ประธานสภาฯ)          เราก็จะมีแปรญัตติกันนะครับ  ทานใดมีความคิดเห็นอยางไรก็เชิญอภิปรายได  
                                      ครับ    เราจะแปรญัตติกันเต็มสภานะครับ   โดยใหประธานสภาฯ  เปนคณะ   
                                      กรรมการแปรญัตติ     ทานสมาชิกสามารถเสนอคําแปรญัตติดวยวาจา  ในท่ี   
                                      ประชุมเลยนะครับ  ไมตองเขียนแบบเสนอคาํแปรญัตติ  เชิญไดเลยนะครับ ก็  
                                      ใหทานไดดูจะมีเอกสารทีท่างทานหัวหนาสํานักปลัดฯ ไดแจกเพ่ิมเติมนะครับ    
                                      เชิญครับ ทานปลัดฯ                                 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  ครับเขามาในระเบียบ   
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)      วาระที่ 5   การพิจารณารางขอบัญญัติ    เรื่อง   ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว    
                                   พ.ศ. 2563 ซึ่งการประชุมครั้งแรกไดรับหลักการไปแลว     ทานประธานสภา ฯ    
                                   ก็ไดชี้แจงไปแลวนะครับวาเปนการแปรญัตติเต็มสภาฯ ก็ใหทานสมาชิกลุกขึ้นแปร 
                                   ญัตติเต็มสภา ฯ ตรงนี้ได  ที่ผมไดฝากทานไวใหไปศึกษาดูวาการที่เราจะพิจารณา  
                                   ขอบัญญัติใดออกไปมันมีผลกระทบตอพ่ีนองประชาชน     ซึ่งตองระมัดระวังตาม 
                                   รัฐธรรมนูญที่กําหนดวาประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพในหลายๆเรื่อง บางเรื่องที ่ 
                                   เราจํากัดตองอยูในความเหมาะสมพอดี       แตวาพ้ืนฐานแลวเราก็ไมไดออกตาม  
                                   อําเภอใจ    เพราะวาการที่จะนําเสนอสูสภา ฯ ไดทางทานคณะผูบริหาร  ปลัดฯ     
                                   ขาราชการ เปนผูกลั่นกรองแลว วาสิ่งใดท่ีควรทําไมควรทํา    แตโดยหลักแลวเรา  
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                                   ออกตามรูปแบบที่ทางกระทรวงกําหนดให    ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยในฐานะ  
                                    ผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะเปนคนยกรางให      ทางหนวยงาน  
                                    ทองถ่ินก็จะนํามาเสนอตอที่ประชุมสภาทองถิ่นซึ่งโดยหลักการเปลี่ยนแปลงไมได  
                                    อยางเชนตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเหลานี้เปนหลัก แต  
                                    ในรายละเอียดเรื่องของขอจํากัดในพ้ืนท่ี ประชากร   มันทําใหแตละทองถ่ินมันม ี 
                                    ความเปนอัตลักษณ  หรือความเปนตัวตนของตนเองอยู     อยางภาคอีสานเราก ็ 
                                    จะเปนเลี้ยงสัตว  ทําการเกษตร  ภาคตะวันออก  ก็จะเปนเรื่องของอุตสาหกรรม    
                                    สวนผลไม  การทองเที่ยว  มันก็แตกตาง   แตโดยตามรูปแบบก็ตองออกระเบียบ  
                                    ขอบัญญัติเชนเดียวกัน  เพราะวามันเปนความสงบเรียบรอย   แตทีนี้ทานมาดูใน 
                                    ขอบัญญัติตัวแรกที่เรากําลังพิจารณากันอยูในเรื่องการเลี้ยงปลอยสัตว    ซึ่งก็จะ  
                                    ไมรวมสุนัขและแมว  แตวาจะเปนอยางอ่ืน  ที่ผมทิ้งประเด็นไวนาจะเปนขอที่ 9 
                                    นะครับ ที่มันเปนเรื่องของฟารมของผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
                                    ขอที่ 9 ในวงเล็บ ที่ 1 – 4  ในวงเลบ็ที่ 1 การเลี้ยงสัตวนอยกวา50 ตัว  สมมต ิ 
                                    วาทานสมาชิกทานประสงคจะเลี้ยงโคไมถึง  50  ตัว ประสงคจะเลี้ยงเปนฟารม   
                                    ไมใชปกติวิสัยนะทานประสงคเลี้ยงเพ่ืออะไร เลี้ยงเพ่ือขาย  ไวชม  ไวขาย  ขาย  
                                    แบบไหน  แบบพาณิชยหรือแบบครั้งคราว     ถาแบบครั้งคราวก็ถือวาเปนปกต ิ 
                                    วิสัย ไมใชเปนการประกอบกิจการฟารม  ทางเจาพนักงานทองถิ่นก็ไมถือวาเปน  
                                    การทําฟารมก็ไมตองใชขอ 9 (1) แตถึงทานมี 1 ตัว แตตองการประกอบกิจการ  
                                    ฟารมก็ตองดวยขอ  9 ขออนุญาตพนักงาน แลวก็ตองปฏิบัติตามขอ 6 - 8  แต  
                                    ทีนี้ในอนาคตทานตองคิดนะ    ครับวาในตําบลโคกเพชรเราจะมีฟารมเกิดขึ้นมั้ย    
                                    อาจจะไมใชแควัวนะ  อาจจะมีไก  ผมยกตัวอยางเปด  ไก หรือนกกระทา ที่ทาน  
                                    สมาชิกวามัน ตองดูเจตนาวาเปนฟารมหรือไม   เมื่อสักครูทางหัวหนาสํานักก็ให   
                                    ตัดประเด็น 1- 4 ไปกอน เดี๋ยวไปประกาศในขอ 6 เอาอีกครั้งหนึ่ง เพราะใน 6  
                                    กําหนดไวแลววาสัตวชนิดไหน ประเภทไหน อยางไร ถาเรากําหนดไวอยางขอ 9   
                                    มันจะเปนการตีความที่กวางเกินไป  เพราะถาอยางพวกนก พวกไก บางทีไมเกิน    
                                    50 ตัวมันเปนการรอนสิทธิเขา บางบานโดยปกติวิสัยก็เกิน  50 ตัว แลว แตเรา  
                                    คงไมไปควบคุมกันถึงขนาดนั้นหรอกนะครับ เพราะไอที่จะมีปญหากันจริง ๆ   ก็  
                                    จะเปนพวกสุกร วัว ควาย ที่เลี้ยงมาก ๆ มันจะมีกลิ่น แลวก็ในเรื่องการสญัจรบน   
                                    ทองถนน แลวเกิดอุบัติเหตุจะทําอยางไร ก็เลยนําเสนอใหทานพิจารณา ขอ 6-9     
                                    หลัก ๆ เพราะหลังจากขอ 9 ไปจะเปนวิธปีฏิบัติของเจาพนักงานทองถิ่น อยางไร  
                                    ทานก็พิจารณากอนในเบื้องตน  ใหทานสมาชิกไดนําเสนอ แตขอ 9 วงเล็บ  1-4   
                                    ใหตัดไปกอน     เพราะตอไปในชั้นปฏิบัติเราคอยออกประกาศ เปนประเด็นเปน  
                                    เรื่องไป มันจะงายกวา  เพราะถาไปคลุมทั้งหมดอาจจะมีปญหาในอนาคตไดผมก็  
                                    นําเรียนไวเทานี้กอน  ขอบคุณมากครับ                          

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี-  ครับ  ทานปลัด ฯ ก็ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนะครับ  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   
     (ประธานสภาฯ)            จะเพ่ิมเติมตรงไหนไหมครับ  เชิญครับคุณลือชัย 
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นายลือชัย  ใจมนต           -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ     สําหรับในระเบียบ  
    (สมาชิกหมูที่ 5)              วาระนี้นะครับ ผมวาก็เปนเรื่องที่ดีสําหรับการควบคุมใหถูกระเบียบ โดยเฉพาะ   
                                     หม ูพูดไปแลว  เลี้ยงในชุมชนเองก็อาจจะสงกลิ่น แลวก็เสียสุขอนามัยของผูที่  
                                     อยูใกลเคยีง  คนที่เลี้ยงเปนฟารมจํานวนมากก็นาจะไปดําเนินการใหหางจาก  
                                     ชุมชนผมก็เห็นดวยครับ  ขอบคุณครบั 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี -  ครับ  ก็ตามที่เราคางคาไววันนั้นนะครับ อยางเปด  ไกสวนใหญก็จะเกิน 50 แต   
          (ประธานสภาฯ)        วาประเด็นสําคัญเราก็เอาสุกรนะครับ ซึ่งมันก็นาจะเกิดผลกระทบตอชุมชนใน  
                                     อนาคตแนนอน ครับ  เชิญครับ คุณทองเนตร 

นายทองเนตร  วาที           -  ครับ ทานประธานสภา ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  สําหรับในสวนของการ  
   (สมาชิกหมูที่11)              พิจารณาเรื่องนี้นะครับขอ 9 ในการประกอบกิจการท่ีกอใหเกิดผลกระทบ ตอง  
                                     ไดรับการยินยอมในการประชาคม อั นที่จริงแลวเราตองมาพิจารณาในสวนของ  
                                     ระยะหาง อยาง 1 -2 ตัว เลี้ยงในชุมชนก็สงผลกระทบแลวนะครับ  แตถาเลี้ยง  
                                     กันเกิน 50 ตัว ถาไมกําหนดระยะหาง  ผมเกรงวาจะสงผลกระทบเยอะ   ผมก็  
                                     ขอกลาวนิดนึง  ในสวนของบานสุขเกษมแตวาเขาก็มีชวงเวลาจัดเก็บ  ทําความ  
                                     สะอาดแตในชวงฤดูฝนนั้นจะเหม็นคลุงไปทั้งหมูบานซึ่งในการพิจารณาในเรื่องนี ้ 
                                     ผมเขาใจวาเปนระเบียบปฏิบัติของทางราชการแตในเรื่องนี้ผมอยากใหพิจารณา  
                                     ในเรื่องจํานวนตัวกอน  วาจะอยูในระยะหางเทาไหร  เพราะในอนาคตตอไปเรา  
                                     จะตองบังคับใชในทองถิ่น   ถาเราไมทําตรงนี้ไวก็จะไมมีขอบัญญัติไวประกาศใช    
                                     ซึ่งถามีขอบัญญัติตรงนี้ไวเราก็ตองมีหนังสือแจงไป  ทางผูใหญบาน   ในสวนนั้น  
                                     เขาก็จะไดแจงไปทางหมูบานไป   ตอนนี้ก็หาแนวทางมาวากันกอนวาเราจะเอา  
                                     อยางไร  ครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - เชิญครับ  คุณสมชาย 
    (ประธานสภา ฯ)  

นายสมชาย  จันครา        - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทาน นะครับ ครับ  สําหรับในระเบียบ 
(หัวหนาสํานักปลัด)           วาระนี้  ก็อยูในชวงการอภิปรายนะครับ ยังไมอยูในการแปรญัตต ิ   ซึ่งตัวรางเดิม                   
                                  ทานก็ดูในขอ 9 นะครับ หลักๆ เลยท่ีจะสงผลกระทบตอชุมชน     ซึ่งจะระบุไวใน  
                                  วงเล็บ 1 - 4 ก็ถือวามีผลกระทบอยู  ผมก็นําเรียนเบื้องตนใหตัดขอความนี้ออกไป  
                                  กอนเพราะมันกวางไปเราอาจะตองใชผูใหญบานมารวมประชาคมดวยเพ่ือกําหนด  
                                  ไมใหสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่ผมก็เลยใหตัดแลวเสนอขอความใหมเขามา     
                                  ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ 8   จะตองไดรับการอนุญาตจากพนักงานทองถิ่น  
                                  ภายใตขอบังคับในขอ 6  ซึ่งจะระบุหลัก ๆ วาใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก  
                                  ประกาศกําหนดเขตพนที่เลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ5 ก็คือ (๑)
                                  กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวเลี้ยง(๒)กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ 
                                  เงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว(๓)กําหนดหลักเกณฑวิธีการ    
                                  และเงื่อนไขการปลอยสัตว ขอนี้ควบคุมอยู  แลววันนี้เราก็ยังไมตองพิจารณาไปถึง   
                                  จํานวนตัว ซึ่งเมื่อขอบัญญัตินี้ประกาศไปแลว สภาฯพิจารณาเห็นชอบประกาศใน  
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                                 ราชกิจจานุเบกษา เราจะตองมาดําเนินการตามขอ  6  อบต. จะตองมาดําเนินการ     
                                 ประชาคม จะไดพิจารณาหลาย ๆ ฝาย    เพราะเปนเรื่องที่เราจะตองพิจารณาโดย  
                                  ละเอียด ก็คงตองใหทานสมาชิกฯ ไดเสนอแปรญัตติ  ตอไปครับ เบื้องตนผมขอนํา  
                                  เรียนทานสมาชิก ฯ ไวเพียงเทานี้กอน  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ  เชิญทานปลัด ฯ  
     (ประธานสภาฯ) 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน – ครับ   ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม จากทานหัวหนาสํานัก 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)     ปลัดนิดนึงนะครับ เอาอยางนี้นะครับที่ทานทองเนตรเสนอผมก็เขาใจนะครับขอ 9   
                                  ในวงเล็บ 1 - 4  จริง ๆ  แลวตัวระยะหาง  ใ นวงเล็บแรกมันจะเปนดุลยพินิจของ  
                                  เจาพนักงานทองถ่ิน ที่ระบุวาในระยะที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง    
                                  เรื่องระยะผมยังไมไดพูดใหทานฟงเลย  ตอนแรกที่ผมพูดแค ประเภท ชนิด  แลวก็  
                                  จํานวนของสัตวใหทานพิจารณาเบื้องตน ซึ่งในประเด็นแรกจํานวนของสัตวมันก็ไม  
                                  ผานอยูแลว   เพราะวาอยางสุกร วัว ควาย  มันเปนสัตวใหญ  สุกรมีผลกระทบสูง   
                                  อยูแลว เลี้ยงตวัสองตัวก็เปนปญหาแลว  ถาเลี้ยงทั้ง 49 ตัว  มันก็เขาลักษณะเปน  
                                  ฟารม  ก็ไปตองดวยวรรคทายของวงเล็บที่หนึ่งอีก ระยะที่เจาพนักงานใชดุลยพินิจ  
                                  ก็ใชไมได  เพราะถาระบุไปเลยวา 50 เมตร 100 เมตร   เหมือนวงเล็บสองมันจะ   
                                  งายสําหรับผูปฏิบัติ  เพราะในเงื่อนไขวรรคที่สองเนี่ย  ทานดูนะครับวามันหางจาก  
                                  อะไรเยอะแยะไปหมดเลย อยางวัด สถานที่ราชการผมมองวามันติดอยูแลว ยกเวน   
                                  วาไปอยูตามทุงนาผมก็เลยขออนุญาตเลยวาเราขอใหแปรญัตติยกไปในวงเล็บ 1-4   
                                  ไดมัย้ ในวรรคท่ีสองอยากใหคงไวกอนคือการอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏ  
                                  ขอเท็จจริงวาการอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริง  วาสถานที่เลี้ยง  
                                  สัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรงอากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควรนี่กําหนด  
                                  ไปเยอะมากตั้งอยูหางจากแหลงชุมชนศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศกึษา    
                                  โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ  และไม   
                                  กอเหตุรําคาญตอชุมชน   โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว    และแหลงน้ํา  
                                  สาธารณะในระยะดังตอไปนี้  เราเขียนแควาในระยะตามประกาศของเจาพนักงาน  
                                  ทองถ่ิน    เราก็จะลบขอ 1 – 4 ออกไปได เพราะขอ 6 ในวงเล็บ 3  ระบุกําหนด  
                                  วิธีการกฎเกณฑ และเงื่อนไขในการปลอยสัตว   แตวาขอ 6  ในวรรคที่  1   เพ่ือ  
                                  ประโยชนในการ ควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวในองคการบริหารสวนตําบล  
                                  โคกเพชร  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว  
                                  หรือปลอยสัตวทีต่องควบคุมตามขอ5 โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 
                                  ตัวนี้มันเปนหลักใหญ ไมใชฟารมแลว  มันคมุไปทุกคน รวมไปถึงคนเลี้ยงตามปกติ  
                                  วิสัยกับ  เลี้ยงเพ่ือธุรกิจการพาณิชย  แตขอ 9 มันบังคับเฉพาะการเลี้ยงเพ่ือธุรกิจ    
                                  จะตองมีระยะหางเทานั้นเทานี้      แตผมยังไมอยากใหกําหนดระยะในหวงเวลานี้    
                                  เพราะขอ 1 เปนปญหาแนนอน ของขอ 9 วาเลี้ยงสุกรไมเกิน 50 ตัว  ไมตองดวย  
                                  ระยะอยูในดุลยพินิจเจาพนักงานทองถิ่นถาเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตไปมีปญหา  
                                  ฟองศาลปกครองข้ึนมา เจาพนักงานทองถ่ินตองชี้แจงใหไดวาคุณใชดุลยพินิจอะไร    
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                                  ทําไมปลอยเขาเลี้ยงได    อันนี้จะเปนปญหาก็เลยไมไดกลาวเรื่องระยะเลย   วันนี้  
                                  ถาเปนไปไดอยาเพ่ิงกําหนดวงเล็บ 1 - 4   ใหกําหนดขอ 6 วรรคหนึ่ง   วรรคสอง  
                                  เทานั้น    วรรคสองระบุแคระยะเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด    
                                  เพราะมันชัดไปวาจะตองหางจากโรงเรียนสถาบันการศึกษาหางจากวัดอะไรแบบนี ้ 
                                  ตาง ๆ     เจาพนักงานจะไมสามารถใชดุลยพินิจไดจะตองเปนไปตามหลักเกณฑนี ้ 
                                  เทานั้น แลวมันเปนการปองกันเจาพนักงานทองถ่ินในเรื่องการใชดุลยพินิจมันก็จะ  
                                  ไมผิด แตถาไปใชดุลยพินิจตามวรรคหนึ่งมีปญหาแนนอน ผลกระทบก็อาจจะไปถึง  
                                  เจาของฟารมก็ตองคดิเปนขั้นเปนตอนไป ผมก็นําเรียนเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - ครับ  เดี๋ยวจะอนุญาตใหทานพักรับประทานอาหารกันนะครับ 
      (ประธานสภา  ฯ)                       - พักรับประทานอาหารกลางวัน- 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับ  กลับเขาสูในระเบียบวาระการประชุมตอนะครับ  ทานสมาชิกทานใด  จะ    
    (ประธานสภา  ฯ )           เพ่ิมเติมตรงไหนอีกไหมครับ เชิญครับ  คุณนพคุณ 
 
นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล - เรียนทานประธานสภา ฯ  เพ่ือนสมาชิกทุกทานนะครับ    ผมก็อยากจะขอเสนอ  
      (สมาชิกหมูที่ 4 )        เนื่องจากตอนนี้ก็ใชเวลากันมามากแลว  ยังไมเสร็จซักเรื่องเลย เรามาดูที่ขอ6 นะ  
                                  ครับ ปญหาที่ทุกคนกังวลก็คือในเรื่องการเลี้ยงสุกร   ผมก็อยากจะพูดในเรื่องสุกร   
                                  อยางเดียว  คือ  บานไหนที่อยากจะเลี้ยงซักตัวสองตัวในหมูบานก็อยากใหกําหนด   
                                  วา  ใหเขาทําบอบําบัด  คือที่ทํากันอยูคือปลอย  คือ ถาจะเลี้ยงในบานคณุตองทํา  
                                  บอบําบัด  เปนทอแลวลางลงมีฝาปด  มันก็จะสามารถดับกลิ่นได     แมลงวันก็จะ  
                                  ไมคอยมี เพราะวาเราลางไปมันก็จะลงทอ  มันจะงายกวา  มันดูดีกวา   แลวมันก ็  
                                  สะอาด ผมก็เสนอในประเด็นนี้  แลวมาเรื่องโค  กระบือ  ผมก็อยากใหมีขอบังคบั  
                                  ซักหนอย  ในการที่เอาไปผูกตามทางหลวง  ที่สาธารณะ  คือไมอยากใหมันมีการ  
                                  ปฏิบัติอยางนี้    ผมก็ขอเสนอแคนี้  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - ครับ  มีทานสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายตอไหมครับ  เชิญครับคุณสําเนียง 
       (ประธานสภา  ฯ) 

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค -  ขอบคุณคะทานประธาน ฯ   ดิฉันนางนางสําเนียง  เหมือนสวรรค  สมาชิกหมูที่    
        (สมาชิกหมูที่ 3)         3  จากขอความในรางขอบัญญัติตัวนี้   ดิฉันขอตัดวงเล็บ 1 - 4  ออกไปนะคะ   
                                    แลวมาเพิ่มขอ 9 นะคะ   หลังจากขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชผูใดประสงคจะเลี้ยง  
                                    สัตวตามขอ 8 ตองไดรับการยินยอมจากการประชาคมหมูบานและไดรับอนุญาต  
                                    จากเจาพนักงานทองถ่ิน การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ตองปรากฏขอเท็จจริงวา 
                                    สถานท่ีนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง  มีอากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควร    
                                    อยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษาโรงพยาบาล  
                                    หรือสถานที่ของราชการอื่นๆ ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ และไมกอเหตุรําคาญ  
                                    ตอชุมชน โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะ    เพ่ิม  
                                    นะคะ “ใหเปนไปตามประกาศท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด” คะ  ขอบคุณคะ 
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นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน   -   ครับ  ขออนุญาตทานประธานนะครับ  ผมขอเพิ่มเติมจากทางทานสมาชิกหมูที่    
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)         3 นะครับ ที่ทานไดตัดขอความในขอ 9 วรรค 2 ในวงเล็บที่ 1-4  แลวก็เสนอ  
                                      ขอความไปใหมใหเปนอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น   ในการกําหนดระยะนะ  
                                      ครับ  ผมขอตอใหทานฟงเลยนะครับ   โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว  
                                      และแหลงน้ําสาธารณะในระยะที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด      เพราะวาทาง  
                                     เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดระยะไดก็จะตองไปดําเนินการตามวรรคหนึ่งของ  
                                     ขอ 9 กอนนะครับแลวก็วรรคสองกอนที่จะไปกําหนดประกาศระยะ  สวนวรรค   
                                     3  เรื่องการขออนุญาตก็เก็บไวเหมือนเดิมนะครับ  มีอยู 3 วรรค เทานี ้ ก็จะไป  
                                     ครอบคลุมแลวละ  ในชั้นของการพิจารณาจํานวนกับระยะก็ไปดูขอ 6 เปนหลัก    
                                     เราก็ตองไปดูตอวาเราจะพิจารณายังไง   ก็นําเรียนเพ่ิมเติมเพียงเทานี้ ครับ   

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับผม  มีทานสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ  ไมมีนะครับ ตามที่คุณสําเนียงเสนอ   
   (ประธานสภาฯ)               มานะครับ   ผมก็จะขอมติในที่ประชุม  ทานใดเห็นชอบตามที่คุณสําเนียงเสนอ  
                                     แปรญัตติ   กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
         มติท่ีประชุม        -    มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบตามคําเสนอแปรญัตต ิ 20 เสียง         
                                     ไมเห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  - ครับ  ขออนุญาตชี้แจงในท่ีประชุมนะครับ    ในสวนที่เราไดขอมติท่ีประชุมในชั้น  
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)      แปรญัตติ เมื่อสักครูนั้นนะครับ   เปนการเห็นชอบตามคาํเสนอแปรญัตติในขอ 9   
                                   เทานั้นนะครับ แลวที่ประชุมเห็นดวย แตในรางขอบัญญัตินี้มันมี  20 ขอ ทีนี้เรา  
                                   จะตองขอมติในวาระที่ 2 หลังจากไมมีผูขอแปรญัตติ ของทั้งฉบับวาระที่ 2  ก็ให  
                                   ผานกอน ถึงจะไปพิจารณาในวาระที่ 3 ตอไป แตถามีอยางทานบรรดรเสนอแปร  
                                   ญัตติในขอ 6 ก็ตองยกเปนรายขอไป จนกวาไมมีผูเสนอแปร   เราถึงจะไปรวมวา 
                                   ทั้งหมดทุกคนเห็นชอบดวยแลว เขาใจนะครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   -ครับ  ตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเรื่อง   การควบคุมการเลี้ยง 
       (ประธานสภาฯ)         หรือปลอยสัตว   พ.ศ.2563  ก็มีอยูดวยกัน 20 ขอ ทานสมาชิกทานใดเห็นควร          
                                   รับรองตามรางขอบัญญัตินี้ในการแปรญัตติครั้งนี้กรุณายกมือขึ้นครับผม 
 
        มติท่ีประชุม         -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบตามคําเสนอแปรญัตต ิ 20 เสียง  
                                    ไมเห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   - ครับ  ทีนี้ก็จะเขาสูในข้ันตอนการอนุมัติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ  นะครับ     
        (ประธานสภาฯ)         ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบใหอนุมัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน  
                                    ตําบลเรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปลอยสัตว พ.ศ.2563    กรุณายกมือขึ้น  
                                    ครับ 
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     มติที่ประชุม            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัต ิ 20 เสียง ไม 
                                     เห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   -  ครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ  
       (ประธานสภาฯ) 

    ระเบียบวาระท่ี  5.2  -    การพิจารณารางขอบญัญัติ  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว    
                                  พ.ศ.2563                        

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี - ครับ สําหรับการพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง   ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข          
     (ประธานสภาฯ)            และแมว  พ.ศ.2563   ก็อยูในชั้นแปรญัตตินะครับ  ทานสมาชิกทานใดจะ  
                                    อภิปรายก็เชิญนะครับ  เชิญครับทานปลัด ฯ 
 
นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน   - ขออนุญาตทานประธานนะครับ  ผมขอเรียนทานเพิ่มเติมกอนที่ทานจะพิจารณา    
     (ปลัดอบต.โคกเพชร)      ในวาระที่  2 ที่ 3  ตอไปนะครับ  วันนี้เราก็จะมาพิจารณาแปรญัตติในเรื่องนี้กัน  
                                    เต็มสภาฯ เปนรายขอไปจนกวาจะครับแลวเราจะลงมติในภาพรวมซึ่งขอบัญญัติ  
                                    ฉบับนี้ท้ังหมด7 ขอแยกออกมาจากขอบัญญัติเมื่อสักครูเพ่ือใหชัดเจนขึ้นกวาเดิม   
                                    เพราะสุนัขและแมวอยูใกลชิดประชาชนมาก  มีปญหาเยอะ โรคพิษสุนัขบา ทาน  
                                    ก็ลองดูในหลักการและเหตุผล  ที่สําคัญอยากใหทานดูในขอที่ 4 เรื่อง“การเลี้ยง  
                                    สุนัขและแมว” หมายความวา  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว   ให  
                                    เจริญเติบโต   และมีชีวิตอยูไดในสถานที่เลี้ยงสัตว    “การปลอยสุนัข และแมว”    
                                    หมายความวา  การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่                     
                                    เลี้ยงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว  เจาของสุนัขและแมว”      
                                    หมายความวาเจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครอง สุนัข และแมว ทั้งนี้ใหหมายความ  
                                    รวมถึงผูเลี้ยง  ผูใหที่อยูอาศัยและผูควบคุมสุนัข และแมวดวยดูตรงนี้ดวยนะครับ   
                                    ตอมาขอที่สําคัญคือขอที ่  6   เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่  
                                    เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ิน  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจาก  
                                    เชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัข และ แมว     ใหพ้ืนท่ีในเขตขององคการบริหารสวนตําบล  
                                    โคกเพชรดังตอไปนี้ เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว ๖.๑   ให  
                                    พื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ๖.๑.๑ อยาง  
                                    บริเวณสถานที่ราชการในความดูแลขององคการบริการสวนตําบลโคกเพชร  เชน      
                                    ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนเขตหาม  
                                    เลี้ยงหรือปลอยสุนัข  และแมว  อยางเด็ดขาด ๖.๑.๒ บริเวณสถานที่ราชการใน 
                                    ความดูแลของสวนราชการอื่น    โรงเรียน     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
                                    โคกเพชร  วัด เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว อยางเด็ดขาด  ๖.๑.๓    
                                    สถานท่ีหรือทางสาธารณะ   เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว      อยาง  
                                    เด็ดขาด ตรงนี้มีความผิดนะครับ ถาใครนํามาปลอ ๖.๒ ใหพ้ืนที่ตอไปนี้ เปนเขต  
                                    หามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวเกินจํานวนที่กําหนด ดังนี ้ ๖.๒.๑   บานเรือน   
                                    เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขเกินจํานวน ๕ ตัว ตอครัวเรือน ๖.๒.๒บานเรือน   
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                                    เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยแมว  เกินจํานวน ๕ ตัว ตอครัวเรอืน กรณีท่ีตองการ  
                                    เลี้ยงเกินกวาจํานวนที่กําหนด   ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  ๖.๓   
                                    การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและ แมวตองดําเนินการ ดังนี ้ ๖.๓.๑  การขึ้นทะเบียน   
                                    สุนัข และแมว(๑) ใหเจาของสุนัข และแมวดําเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว  
                                    ทุกตัวที่อยู ในความครอบครองตอองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   และรับ  
                                    บัตรประจําตัวสุนัข   และแมว  หรือสัญลักษณหรือวิธีการกําหนดระบุตัวตนของ  
                                    สุนัขและแมวอ่ืนใด   ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรกําหนด  (๒)   
                                    หากเจาของสุนัข และแมวตองการมอบสุนัข และแมว    หรือเปลี่ยนแปลงความ  
                                    เปนเจาของใหแกบุคคลอ่ืนตองแจงตอองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรภายใน 
                                     ๑๕ วัน นับแตวันที่มอบสุนัข และแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลง ความเปนเจาของ   
                                     เพือ่ดําเนินการแกไขบัตรประจําตัวสุนัขและแมว  หรือ สัญลักษณ   หรือวิธีการ  
                                     กําหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด (๓) ในกรณทีี่มีสุนัข และแมวเกิดใหม    
                                     ใหเจาของสุนัข และแมวดําเนินการขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วัน และตองจัดการ  
                                     ใหสุนัข และแมวนั้น  ไดรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา (๔)    กรณทีี่เจาของนํา   
                                     สุนัข และแมวที่อยูในครอบครอง    ยายออกนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล  
                                     โคกเพชรโดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยูในครอบครองตาย  เจาของสุนัขและ  
                                     แมวตองดําเนินการแจงใหองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ทราบภายใน ๑๕  
                                     วัน  นับแตมีการยาย สุนัขและแมว ออกนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโดย  
                                      ถาวร หรือวันที่สุนัข และแมวตาย  ตอไปนะครับ๖.๓.๒การปองกันและควบคุม  
                                     โรคพิษสุนัขบา(๑) เจาของสุนัข  และแมว  ตองจัดการใหสุนัข   และแมวทุกตัว  
                                     ไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย        หรือผูทีไ่ดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก  
                                     สัตวแพทยหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว       โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกตอง  
                                     ดําเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้น    มีอายุตั้งแตสองเดือนข้ึนไปแตไมเกินสี่เดือน  
                                     และตองจัดการใหไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไป        ตามระยะเวลาที่กําหนดใน  
                                     ใบรับรองการฉีดวัคซนี (๒) หากเจาของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัย  
                                    วาสุนัขและแมวในครอบครอง มีอาการของโรคพิษสุนัขบา   ใหกักสุนัขและแมว  
                                    และแจงตอองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเพ่ือประโยชน  
                                    ในการควบคุมโรค (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบา  ในพ้ืนที่ตาม  
                                    ประกาศเขตกําหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเจาของสุนัข และแมว ทําการควบคุม  
                                    สุนัข และแมวไว ณ สถานที่เลี้ยงสัตวจนกวาจะสิ้นระยะเวลา ตามประกาศในขอ  
                                    ๖.๓.๓  การควบคุมดานสุขลักษณะ (๑) เจาของสุนัข และแมว  ตองจัดสถานที ่ 
                                    เลี้ยงสุนัข และแมวใหเหมาะสม และดูแลสถานที่เลี้ยงใหสะอาด   ถูกสุขลักษณะ 
                                     อยูเสมอ (๒) เจาของสุนัข และแมวตองควบคุมดูแลสุนัข และแมว   มิใหกอเหตุ 
                                     เดือดรอน รําคาญ  หรือเปนอันตรายตอผูอยูอาศัยใกลเคยีง ๖.๓.๔ การควบคุม  
                                     เมื่อนําสุนัขและแมวออกจากสถานที่เลี้ยงสัตว(๑)เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  
                                     ของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  ใหเจาของสุนัข  และแมว  
                                     พกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจําตัว สุนัขและแมว และตองมีการควบคุมดูแล  
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                                     มิใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือเปนอันตรายตอบุคคลอื่น (๒)    เจาของสุนัข  
                                     และแมวตองจัดการมูลสัตวหรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมวในสถานที่หรือ  
                                     ทางสาธารณะหรือสถานที่อ่ืนใด ใหถูกสุขลักษณะโดยทันทขีอ ๗ ผูใดฝาฝนหรือ  
                                     ไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ    ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
                                     พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติมท้ังหมด ทั้งหมด 7 ขอ   ใหครอบครัวละ 5 ตัว 
                                     เหมาะสมไหม  ทั้งหมดนี้เราตองควบคุมมีทะเบียน  มีเครื่องหมาย สัญลักษณ    
                                     ทานดูนะครับ  ครับ  เชิญทานประธานวาตอไปเลยครับผม 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   - ครับ  ทานปลัด ฯ ก็ชี้แจงเพ่ิมเติมไปแลว   มีทานสมาชิกฯ จะเพ่ิมเติมไหมครับ 
     (ประธานสภาฯ)          เชิญครับ  คุณลือชัย 
 
  นายลือชัย  ใจมนต       -    เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ  สําหรับระเบียบวาระ    
   (สมาชิกหมูที่ 5)              ในเรื่องนี้ 7 ขอ ที่ระบุไวก็ถือวาคอนขางสมบูรณแบบ ก็เปนเรื่องที่ดีครับ    ผมก็ 
                                     เห็นดวย เพราะสุนัขก็เปนสัตวที่อันตรายถาไปกัดใครหรือไมมเีจาของผูที่โดนกัด  
                                     ก็เดือดรอนไมวาจะเปนคาพาหนะ คายา ถามีขอบัญญัตินี้ควบคุมก็จะเปนเรื่องด ี 
                                     สําหรับผูโดนสุนัขทําราย  ครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   - มีทานอื่นอีกไหมครับ    เชิุครับคุณสําเนียง 
       (ประธานสภาฯ) 

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค  - ขอบคุณคะทานประธานฯ  ดิฉันนางสําเนียง  เหมือนสวรรค  สมาชิกหมูที่   3      
        (สมาชิกหมูที่ 3)         นะคะ ที่มีขอบัญญัติตรงนี้มาดิฉันคิดวาดีคะ  กรณีหมู 3 นะคะ อยูติดถนน  ก็มี  
                                    แลวนะคะไมทราบวาใครเอามาทิ้ง  5 ตัว  ผูใหญเกาก็ถามวาจะใหทํายังไง กรณ ี 
                                    เราจะทํายังไงคะ ถามีขอบัญญัตินี้ขึ้นมา ขอบคุณคะ 

  นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - ครับ   กรณทีี่ทานสมาชิกไดสอบถามมานะครับ   ก็คิดวาในภาพรวมครัวเรือนละ 
      (ปลัดอบต.โคกเพชร)     5 ตัว  ก็เหมาะสมนะครับ ถายังไงอนาคตไมเหมาะสมก็มาพิจารณาแกไขกันใหม 
                                   แตวาในประเด็นที่ทานสมาชิกหมูที่ 3 ไดสอบถามมานะครับ  มันเปนในเรื่องของ  
                                   ของแนวทางการปฏิบัติ  โดยหลักแลวผูครอบครองก็มีหนาที่ตองดูแลสัตว ซึ่งตาม  
                                   ตามประมวลกฎหมายอาญาก็กําหนดไวนะครับ   แตวาในเรื่องทีท่านสมาชิกถาม  
                                   มันเปนเรื่องของการนํามาปลอย ซึ่งหลังจากขอบัญญัติมีผลบังคับใช อบต.ตองทํา   
                                   หนังสือไปชี้แจง พี่นองประชาชน วาอบต. โคกเพชร ประกาศเปนเขตควบคุมแลว  
                                   ถามีคนเอามาปลอยจะมีความผิดตามพ.ร.บ.สาธารณสุข   ถาเจาพนักงานทองถ่ิน  
                                   ไดรับแจงหรือมีขอมูล มีเบาะแส ก็นําจับไดก็เรียนแจงเบ้ืองตนไวเทานี้กอนครับ   
                                   ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   - มีทานสมาชิก ทานใดจะเสนออีกไหมครับ  ถาหากวาไมมีก็จะขอมติในระเบียบ      
      (ประธานสภา ฯ)          วาระที่ 2 ตอไปนะครับ  ทานสมาชิกทานใด  เห็นควรรับรอง    รางขอบัญญัติ    
                                    เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 กรุณายกมือขึ้นครับ 
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         มติท่ีประชมุ        -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบตามรางเดิม 20 เสียง ไม 
                                    เห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   - ครับ  เขาสูการลงมติใหตราเปนขอบัญญัตินะครับ  ทานสมาชิกทานใด    
      (ประธานสภา ฯ)          เห็นชอบ  อนุมัติใหตราเปนขอบัญญัติเรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และ  
                                    แมว พ.ศ.2563  กรุณายกมือขึ้นครับ            
         
           มติที่ประชุม       -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ 20 เสียง ไม 
                                    เห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
ระเบียบวาระที่  5.4       -  การพิจารณารางขอบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564                              
                                   วาระที่  2   แปรญัตติ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับผม   ก็ขอเรียนเชิญคณุนพคุณ  ประธานกรรมการแปรญัตติไดแถลงตอสภา   
     (ประธานสภาฯ)            ครับ 
 
นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล    - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกทุกทานนะครับ     ตามที่สภาองคการ                               
   (สมาชิกหมูที่ 4)                บริหารสวนตําบลโคกเพชร  ไดทําการประชุมสภาในสมัยสามัญ ที่ 3 ประจําป   
                                       2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบ  ในชั้นรับหลักการแหง   
                                      รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 แลว ทางสภา  
                                       องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   
                                       เปนที่เรียบรอยแลว    โดยไดมาดําเนินการรับคําเสนอแปรญัตติในวันท่ี  17   
                                       สิงหาคม  2563 และไดมาดําเนินการมาประชุมแปรญัตตขิองคณะกรรมการ  
                                       แปรญัตติ ในวันที ่1๙ สิงหาคม  2563  ก็ปรากฏวามีสมาชิกสภา ฯ   มายื่น  
                                       แปรญัตติ 1 ทาน  คือนายบรรดร  ใจมนต  สมาชิกหมูที่  2 โดยยื่นแปรญัตติ   
                                       2 เรื่องนะครับ ดังนี้นะครับเรื่องแรกนะครับ   ลดรายจายทั้งจํานวนแผนงาน 
                                       เคหะและชุมชน งานไฟฟางบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   โครงการ  
                                       กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 2 จากบานเปยมตาลวกไปหวยรัญจวน ชวง  
                                       ที่ 2 งบประมาณ 495,000 บาท โดยมีนายภานุเดช  สัมมนา   สมาชิกหมูที่   
                                       7  และนายเพียร  ไกรราม  สมาชิกหมูที่ 1 เปนผูรับรอง ครับ    เหตุผลที่ขอ   
                                       แปรญัตติ คือ โครงการกอสรางตามโครงการเดิม    ประชาชนไดรับประโยชน  
                                       สัญจรไดไมมากนัก มีเสนทางเชื่อมระหวางหมูบานที่จําเปนตองไดรับพิจารณา  
                                       ในการกอสรางแกไขปญหาอยางเรงดวนคณะกรรมการก็ประชุมกันท้ัง 5 ทาน 
                                       ก็มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอแปรญัตติ ทั้ง 5 เสียง  เรื่องที่สอง คือ  ลดรายจาย  
                                       แผนงบประมาณงบกลางหมวดสํารองจายตั้งงบประมาณไวที ่206,663 บาท 
                                       ลดรายจายลง 4,140  บาท โดยมีนายภานุเดช  สัมมนา สมาชิกหมูที่ 7 และ  
                                       นายเพียร  ไกรราม  สมาชิกหมูที่ 1 เปนผูรับรอง เหตุผลที่เสนอเขามา เพราะ  
                                       ไดตรวจสอบวาสํานักงานปลัด  ไดตั้งเงินเพ่ิมสําหรับลูกจางประจํา  จําเปนตั้ง  
                                       ตั้งจายใหเปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวของและเพ่ือเสนอใหนายกฯ  
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                                    ไดพิจารณาคณะกรรมการก็เห็นชอบตามที่เสนอมา ทั้ง 5 เสียง   และก็มทีาง  
                                    ทานนายก ฯ  เสนอญัตติเขามาพิจารณาเพ่ิมใหมเพ่ิมเติมในเรื่องขอบัญญัติทั้ง  
                                    สองเรื่อง  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ สําหรับการแปรญัตติ ตรงขอสองท่ีสมาชิกเสนอแปรญัตติตรงนี้นี้จะเปน   
      (ประธานสภา ฯ)          การขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจายนะครับ  ครับ  ลําไปดับตอไปก็ขอเชิญ   
                                    คุณบรรดร  ไดนําเรียนตอสภา ฯนะครับ 

นายบรรดร  ใจมนต          - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ  สําหรับรายละเอียด  
     (สมาชิกหมูที่ 2)           การแปรญัตติก็จะมีอยู 2 เรื่องนะครับ คือ  ดานโครงสรางพื้นฐานก็จะเปนการ  
                                    ยายชื่อโครงการตัวนี้ไปอยูที่เสนเปยมตะลวก – ระกานะครับ    ในงบประมาณ    
                                    495,000 บาท  นะครบั  ตัวนี้ตัดทั้งโครงการนะครับ   สวนที่สองลดรายจาย  
                                    จากงบประมาณงบกลาง ที่ตั้งไวนะครับ  ปรับลดลงมา  จํานวน 4,140  บาท  
                                    บาท นะครับ เพื่อตั้งจายเปนเงนิเพ่ิม ตางๆ ของลูกจางประจํานะครับ ก็มีเพียง  
                                    เทานี้ครบั ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมวาทาน   สมาชิก ฯ  ทานใด เห็นชอบตามที่  
       (ประธานสภา ฯ)          คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดแปรญัตติ ลดรายจาย                   
                                    ทั้งจํานวนแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟางบลงทุน กรุณายกมือขึ้นครับ 

        มติท่ีประชุม        -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ 20 เสียง ไม 
                                    เห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ขอตอไป  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัติติเห็นชอบ                
      (ประธานสภา ฯ)          ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย แผนงบกลาง กรุณายกมือขึ้นครับผม 

       มติท่ีประชุม           -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ 20 เสียง ไม 
                                     เห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  สําหรับตอไปก็เปนเรื่องของญัตติท่ีทานนายกฯ  เสนอเขามาใหมนะครับ 
     (ประธานสภา ฯ)             แผนงานเคหะและชุมชน ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชุม          -      มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ 20 เสียง ไม 
                                      เห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  สําหรับตอไปก็เปนเรื่องของญัตติท่ีทานนายกฯ   เสนอเขามาใหม   งบ 
        (ประธานสภา ฯ)         บุคลากร  หมวดเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบแลว  กรุณา  
                                     ยกมือขึ้นครับ   

         มติท่ีประชุม          -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ 20 เสียง ไม 
                                       เห็นชอบ   ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  กระบวนการแปรญัตติ ในชั้นของสภา ฯก็ไดผานพนไปแลวนะครับ  ตอไป   
       (ประธานสภา  ฯ)        ก็จะเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบใหอนุมัติใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ  
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                                    รายจายประจําป 2563 ซึ่งเราจะมาประชุมกันอีกในวันจันทรที่  24  นะครับ    
                                    เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ 

     ระเบียบวาระท่ี 6       -   เรื่องอื่นๆ         

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ ทานสมาชิกทานใดที่มีเรื่องใดที่จะนําเสนอตอสภา ฯ อีกไหมครับ    
    (ประธานสภา  ฯ)            เชิญครับ 

นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล  - ครับ  ผมเขามาก็เห็นทางสํานักงานยื่นรางขอบัญญัติเรื่องมูลฝอยเขามา  ถาเปน    
     (สมาชิกหมูที่ 4)           การรับรางก็อยากขอใหรับรางในวันนี้กอน  วันที ่ 24  เราคอยจะมารับหลักการ 
                                    ครับ  ขอบคุณครบั 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- ครับ ในเรื่องนี้วันนี้ยังไมไดบรรจุอยูในระเบียบวาระการประชุมนะครับ  ใหทาน            
    (ประธานสภา  ฯ)          ลองไปศึกษาดูกอน  แลวเราจะมาพิจารณากันอีกในวันจันทรนะครับ  3   วาระ          
                                   รวดทานสมาชิกทานใดที่มีเรื่องใดที่จะนําเสนอตอสภา ฯ อีกไหมครับ เชิญครับ    

นายสมชาย  จันครา        - เรียนทานประธานสภา ฯ  และทานสมาชิกทุทานนะครับ   สําหรับกระผมก็มีเรื่อง    
  (หัวหนาสํานักปลัด)         ที่จะชี้แจงในเรื่องที่จะพิจารณาในวันที่ 24 นะครับ  เรื่องแรกก็คงจะเปนเรื่องการ  
                                   ตราใหเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 เรื่องทีส่อง  
                                   ก็จะเปนเรื่องการพิจารณาการจัดการมูลฝอยเรื่องท่ีสาม  ก็คงจะเปนเรื่องของการ  
                                   โอนงบประมาณรายจายของกองชาง กับกองคลังนะครับ    ก็จะเปนเรื่องของการ  
                                   โอนงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปา แลวก็ของกองคลังจะเปนการจัดซื้อ  
                                   วัสดุคอมพิวเตอรนะครับ เรื่องตอไปก็จะเปนเรื่องการกันเงินของรถน้ํานะครับก็คง 
                                   จะมีเรื่องแจงทานสมาชกิเบ้ืองตนเพียงเทานีก้อนนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี - ครับ      มีทานสมาชิก ฯทานอ่ืนไหมครับ เชิญครับ 
        (ประธานสภา ฯ)         

 นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล  - ผมก็ขอสอบถามนิดนึงครับ  ในเรื่องของรถน้ํายังไมไดทําสัญญาหรือยังไง   
     (สมาชิกหมูที่ 4)            ครับ  ถึงจะขอกันเงินไวกอนมีงบประมาณมาหรือยัง  หรือยังไงครบั 
 
นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  -  ครับ  ตอนนี้เรื่องของรถน้ํา  ในงบประมาณรายจายเราตั้งไว 36 ลาน ตอนนี้ได    
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)        31 หายไป 5 ลาน  ตอนนี้ใชไปประมาณ 28 ลาน  เหลือนาจะฉิวเฉียดก็คิดวา  
                                    พอก็เลยดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในวันอังคารหนาประชุมคณะกรรมการกําหนด   
                                    คุณสมบัติของรถน้ํา  ประชุมมา 3 ครั้งแลว  ก็นาจะจบเพราะในเรื่องการจัดซื้อ  
                                    รถบรรทุกน้ํา  ใชเวลาในการกําหนดคณุสมบัติหลายเดือนแลวนะ  ซึ่งเปลี่ยนมา  
                                    ประมาณ 4  ครั้ง แลว ก็คือจะเอาดีที่สุด  ใหไดดีที่สุด  ตอนนี้ลาสุดอุปกรณติด  
                                    รถน้ําเปนทองเหลือง  ตอนแรกเปนเหล็กหลอ  ก็คงจะลงตัวแลว  สวนตัวรถยัง  
                                     ไมรูเพราะไมสามารถกําหนดไดเปนเรื่องของมาตรฐานครุุภัณฑก็นาจะเปนอีซูสุ    
                                    มิตซบูิชิ  หรืออาจจะเปนฮีโน  ก็อยูในกรอบนี้   แตประเด็นหลักก็เปนเรื่องของ  
                                    งบประมาณท่ีเกรงวาจะไมพอจาย แตที่ตองการกันเพราะตองการเผื่อไวเรื่องมัน  
                                    เกิดขามปงบประมาณไป ถาเรามีปญหาเรื่องการประกาศจัดซื้อจัดจางซึ่งใชเวลา  
                                    พอสมควร ก็เลยตองกันเงินไว  ก็เรียนแจงทานไว  ขอบคุณครบั 

นายจามเรศ... 
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นายจามเรศ ภูมิประดับศรี -  ครับ  มีทานสมาชิก ทานใดมีขอสงสัยหรือเพ่ิมเติมตรงไหนอีกไหมครับ  ถาไมม ี   
       (ประธานสภาฯ)          ผมก็ขอปดการประชุม  ในวันนี้ ไวเพียงเทานี้ครบั 
 
                                 -  ปดประชุมเวลา  ๑4.๐๐ น. 

                        (ลงชื่อ)             ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นายณัฐธีร เปยมธราพฒัน) 
                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

       
       (ลงชื่อ)                                                               กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                    (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 3 

 

               (ลงชื่อ)                                            กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

                                    (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 9 

    
 -    การรับรองรายงานการประชุม 

…………สภาอบต.โคกเพชร ไดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งนี้.......ในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร...สมัยสามัญที่..3..ประจําป...2563..ครั้งที่ 3....เมื่อวนัที่...24..สิงหาคม
...2563................  
 
     

                                    (ลงชื่อ)                                                                                                   
                                                          (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                                   ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 

       
 
 
 
                                         -   
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