
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ช่อระกำ  

สมัยสำมัญ  สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑   เวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

ณ.  ห้องประชุม อบต. ช่อระกำ 
................................... 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายสมชาญ    ข้องนอก ประธานสภา อบต.ช่อระกา สมชาญ    ข้องนอก  
๒ นายประเสริม    ศิริวัฒน์ รองประธานสภา อบต.ช่อระกา ประเสริม    ศิริวัฒน์  
๓ นายวีระ     รันสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วีระ     รันสันเทียะ  
 ๔ นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๑ วิฑูรย์    โพธิ์นอก  
๕ นายสทิธิธันต์  วิริยะเสถียร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ สิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  
๖ นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๒ บุญเหลือ   เวทสันเทียะ  
๗ นายนิคม      หลอดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๓ นิคม      หลอดแก้ว  
๘ นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ ประเชิญ    วงษ์วิโรจน ์  
๙ นางโกสุม     สีกระแจะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๔ โกสุม     สีกระแจะ  

๑๐ นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ เกลี้ยง    เนยสันเทียะ  
๑๑ นางสมบัติ     กว้างนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๕ สมบัติ     กว้างนอก  
๑๒ นายสมเกียรติ    โกจินอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สมเกียรติ     โกจินอก  
๑๓ นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๖ สวรรค์    ใหญ่จันอัด  
๑๔ นายประสิทธิ์    สุขดา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๘ ประสิทธิ์    สุขดา  
๑๕ นายแสง      เกียดกลาง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ แสง      เกียดกลาง  
๑๖ นายเทียม     เก่งนอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๙ เทียม     เก่งนอก  

 
รายชื่อผู้ไมเ่ข้าประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑. นายพชรธร    โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่   ๗ พชรธร    โพธิ์นอก  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายทองแดง  ศรีธรรมมา   นายก อบต.ช่อระกา  ทองแดง  ศรีธรรมมา  
 ๒. นายชัยพตัร์  วิเชียรฉาย รองนายก อบต.ช่อระกา ชัยพัตร์  วิเชียรฉาย  
๓. นายปาพจน์   หาญนอก เลขานุการนายก อบต.ช่อระกา  ปาพจน์   หาญนอก  
๔. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  ปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  
๕. นางสาวชนัดดา หาญนอก หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชนัดดา หาญนอก  
๖. นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร รก.ผอ.กองการศึกษาฯ จิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร  
๗. นายสมพร    แสงนาง นิติกรปฏิบัติการ สมพร   แสงนาง  

 
 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
ก่อนเข้าระเบียบวาระ           นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  เลขานุการสภา อบต.ช่อระกา ให้สัญญาณเรียกสมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเข้าห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกฯ  

ครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวเรียนเชิญนายสมชาญ   ข้องนอก  ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชา 
พระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ                 ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เลขานุการสภา อบต.                    ก่อนอ่ืนขออ่านประกาศฯ ก่อนค่ะ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
      เรื่อง  การเรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒    และตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ   
สมัยแรก   ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   เพ่ือประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา     จึงเห็นควรให้เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี   
๒๕๖๑  ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   ณ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา  โดยให้มี 
ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๓  เดอืน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
       (ลงชื่อ)  สมชาญ  ข้องนอก 

                                (นายสมชาญ  ข้องนอก) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

   ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ค่ะ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายสมชาญ  ข้องนอก    ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๖๑ 
ประธานสภา อบต.        ขอเชิญชวนทุกท่าน ให้ไปร่วมกิจกรรมงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา  ครับ 
และขอขอบคุณท่ีร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาครับ 

 

ระเบียบวำระท่ี ๒   เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่  ๔  
       เมื่อวันที่   ๑๔  ธันวำคม   ๒๕๖๐   

นายสมชาญ  ข้องนอก      สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรจะแก้ไข หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.         ถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขอะไรอีก    ผมขอมติที่ประชุมครับ  
           สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  

          เมื่อวันที่   ๑๔  ธันวาคม   ๒๕๖๐  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม       รับรอง     ๑๓   เสียง   (มาประชุม ๑๓ คน) 
        ไม่รับรอง       -       เสยีง 
       งดออกเสียง     -       เสยีง 
       

ระเบียบวำระท่ี ๓ ญัตติเพื่อพิจำรณำ 
๓.๑ กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ  สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายสมชาญ ข้องนอก       ขอเชิญให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯด้วยครับ 
ประธานสภา อบต. 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เลขานุการสภา อบต.  เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  มาตรา  ๕๓ ก าหนดว่า “  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 

สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกิน 
สี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด         
และประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๑ “ การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี “ คั่ 

นายสมชาญ  ข้องนอก          ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอจ านวนสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  
ประธานสภา อบต.  พ.ศ.๒๕๖๑  ครับ  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
-๔- 

นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์      ผมขอเสนอ จ านวน  ๔  สมัย ครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ผู้รับรอง  ๑.นายสิทธิธันต์   วิริยะเสถียร ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
      ๒.นายวิฑูรย์    โพธิ์นอก  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  
นายสมชาญ  ข้องนอก      มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.     สรุปก ำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ ำนวน ๔ สมัย 
    ล าดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญของแต่ละสมัยครับ 
    ซึ่งสมัยแรกนั้นเราก าหนดกันแล้วคือ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  แล้วครับ  และต่อไป 

ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครับ 
นายประเสริม ศิริวัฒน์   ผมขอเสนอ สมัยที่ ๒ คือ ๑๖ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  ครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗    

ผู้รับรอง  ๑.นายแสง   เกียดกลาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
      ๒.นายเทียม   เก่งนอก  ส.อบต.หมู่ที่ ๙  
นายสมชาญ  ข้องนอก       มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  ผมขอผ่านไปสมัยที ่๓ เลยนะครับ   

ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเชิญเสนอครับ 

นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร   ผมขอเสนอ  สมัยที่ ๓ คือ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ครับ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒      

ผู้รับรอง  ๑.นายนิคม   หลอดแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ ๓   
   ๒.นายประสิทธิ์   สุขดา  ส.อบต.หมู่ที่ ๘  

นายสมชาญ  ข้องนอก         มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  ผมขอผ่านไปสมัยที ่๔ เลยนะครับ   

ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเชิญเสนอครับ 

นายวีระ   รันสันเทียะ   ผมขอเสนอ สมัยที่ ๔ คือ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  ครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑     

ผู้รับรอง  ๑.นายบุญเหลือ   เวทสันเทียะ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
      ๒.นายเกลี้ยง      เนยสันเทียะ ส.อบต.หมู่ที่ ๕  

นายสมชาญ  ข้องนอก       มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ   ถ้าไมมี่ 
ประธานสภา อบต.  สรุปก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ของแต่ละสมัย ดังนี้ครับ 
สมัยแรก   คือ ๑ - ๑๕  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
สมัยที่ ๒   คือ ๑๖ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๑ 
สมัยที่ ๓   คือ ๑ - ๑๕   สิงหำคม ๒๕๖๑ 

       สมัยที่ ๔   คือ ๑๖ – ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 



 
-๕- 

 

  ๓.๒  กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายสมชาญ  ข้องนอก     ล าดับต่อไปจะให้ท่านสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต.  สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๒  ขอเชิญทางเลขาฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯด้วย ครับ 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข 
เลขานุการสภา อบต. เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา  ๕๓ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๒๑ “ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม   
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี 
ถัดไป   และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี “ ค่ะ 

นายสมชาญ  ข้องนอก       ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๒           
ประธานสภา อบต.    
นายประเสริม  ศิริวัฒน์     ผมขอเสนอวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗   

ผู้รับรอง  ๑.นายเทียม   เก่งนอก  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
      ๒.นางสมบัติ   กว้างนอก  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
  

นายสมชาญ  ข้องนอก     มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา อบต.  สรุปก ำหนดวันประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ นั้นคือ 

วันที่  ๑ - ๑๕ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒  ครับ   
  

ระเบียบวำระท่ี ๔  ญัตติ ขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
   เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑  
 

นายสมชาญ  ข้องนอก      ผมขอเชิญท่านนายก อบต.ช่อระกา ชี้แจง ครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายทองแดง  ศรีธรรมมา   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.ช่อระกา  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา ๒๙ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือมีอ านาจออกข้อบัญญัติในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บและก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่ไม่ก าหนดโทษปรับเกินกว่าหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด  
 

 
 
 
 
 



 
-๖- 

จากสัตว์  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจออกข้อก าหนดท้องถิ่นในเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบต่อไป 

     ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ และพระราชบัญญัติการ 

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ จึงขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารต าบลช่อระกา ให้ความ 
เห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

 
 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบ ร่ำงข้อบัญญัติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 

เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
*********************** 

หลักกำร 
 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  
มาตรา ๗  มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกอบกับ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ และนายอ าเภอบ้านเหลื่อม เพ่ือเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
เหตุผล 
 ตามมาตรา ๖๗ (๒),(๓),(๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ ก าจัดมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

-ร่ำง- 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

---------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ว่าด้วยการควบคุมการ 
 เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาและนายอ าเภอบ้านเหลื่อม จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาแล้ว ๑๕ วัน 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจาก
การควบคุม 

 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่มีการควบคุมของ 
 เจ้าของสัตว์ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ 
 หรือใช้สัญจรได ้
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

 ข้อ ๕ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้ 
(๑) สุนัข 
(๒) แมว 
(๓) ช้าง 
(๔) โค 
(๕) กระบือ 
(๖) แพะ , แกะ 
(๗) นก 
(๘) ไก่ 
(๙) เป็ด,ห่าน 
(๑๐) สุกร 
(๑๑) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

ข้อ ๖ ห้ามท าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕ ในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกาโดยเด็ดขาด 

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 

(๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ประกาศก าหนดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี้ยงโดยมี
ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 
(๓) เพ่ือการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์ เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 
 ข้อ ๗ เพ่ือประโยชน์การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา มีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕ 
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ ๖ 
ข้อ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอ 
แก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ 
ถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 



 
-๙- 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม
หมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
 (๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ
แหล่งน้ า 
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็น
สัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกต
ได้อย่างชัดเจน 
(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ 
และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ข้อ ๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๖ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดแสดง
หลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย
หรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือทอดตลาดเมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
 ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นผู้รักษาการข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

    ประกาศ ณ วันที่        เดือน  ............................  ๒๕๖๑   
       (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
    (...................................)                    
    นายอ าเภอบ้านเหลื่อม 

 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

นายสมชาญ  ข้องนอก   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ นั้นผมขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง  
ประธานสภาฯ   ข้อระเบียบฯ ด้วยนะครับ 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  เรียน ประธานสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
เลขานุการสภา อบต.  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕  

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ยกเว้นข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ค่ะ 

นายสมชาญ  ข้องนอก   ล าดับต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯครับ 
ประธานสภาฯ    
นายประเสริม  ศิริวัฒน์  ผู้เสนอ  ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  ผู้รับรอง ๑.นายประสิทธิ์  สุขดา     ส.อบต.หมู่ ๘ 

๒.นายวิฑูรย์   โพธิ์นอก    ส.อบต.หมู่ ๑ 
นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร ผู้เสนอ ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  ผู้รับรอง ๑.นายประเชิญ  วงษ์วิโรจน์   ส.อบต.หมู่ ๔ 

๒.นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ      ส.อบต.หมู่ ๒ 
นายวีระ    รันสันเทียะ  ผู้เสนอ  ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  ผู้รับรอง ๑.นายสิทธิธันต์  วริิยะเสถียร       ส.อบต.หมู่ ๒ 

๒.นายเทียม      เก่งนอก    ส.อบต.หมู่ ๙ 
นายนิคม  หลอดแก้ว  ผู้เสนอ ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓  ผู้รับรอง ๑.นายบุญเหลือ  เวทสันเทียะ   ส.อบต.หมู่ ๒ 

๒.นายประเสริม  ศิริวัฒน์   ส.อบต.หมู่ ๗ 
นางสมบัติ   กว้างนอก  ผู้เสนอ  ดิฉันขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดค่ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  ผู้รับรอง ๑.นายเกลี้ยง   เนยสันเทียะ   ส.อบต.หมู่ ๕ 

๒.นายสวรรค์   ใหญ่จันอัด    ส.อบต.หมู่ ๖ 
นายแสง     เกียดกลาง  ผู้เสนอ ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  ผู้รับรอง ๑.นายเทียม  เก่งนอก    ส.อบต.หมู่ ๙ 

๒.นายนิคม  หลอดแก้ว  ส.อบต.หมู่ ๓ 
นายสมชาญ  ข้องนอก   มีใครจะเสนออีกไหมครับ สรุปว่ามีผู้เข้าประชุม ๑๖ คน มีผู้เสนอให้พิจารณาสาม 
ประธานสภาฯ วาระรวดเดียวโดยสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๖ คน เกินหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาฯ 

ที่อยู่ในที่ประชุม  ถ้าอย่างนั้นผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ สามวาระรวดเดียว ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   ๑๖   เสียง (เข้ำประชุม ๑๖ คน) 
 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ล าดับต่อไปก็จะได้ด าเนินการในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ครับ  
ประธานสภาฯ    ก่อนอ่ืน ผมขอให้ทางนิติกร ช่วยอธิบายเพิ่มเติม ครับ 
นายสมพร  แสงนาง   ครับ ส าหรับร่างข้อบัญญัติฯที่เสนอ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ง 
นิติกร พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบ
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็เพ่ือการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จ านวน ๑๑ ชนิด เพื่อมิให้ก่อเกิดความ
ร าคาญและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ส าหรับค่าธรรมเนียมในการปรับก็ไม่เกิน
อ านาจหน้าที่ และ พรบ.สาธารณสุขที่ก าหนดไว้ครับ 

นายประเสริม  ศิริวัฒน์  กรณีแบบไหนถึงจะปรับครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
นายสมพร   แสงนาง  กรณีก่อความร าคาญ เดือดร้อนแก่บุคคลอ่ืน ครับ 
นิติกร 
นายประเสริม  ศิริวัฒน์   กรณีเลี้ยงในที่วัด , สระน้ า ละครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
นายสมพร   แสงนาง   ที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องมีการควบคุม และ 
นิติกร    นายกฯ ต้องออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุม 
    ตามข้อ ๗  ด้วยครับ 
นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  การควบคุม สมมติว่าปล่อยลงทะเล, หรือหนองกลางจะมีการควบคุมไหม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   พ่ีน้องประชาชนจะเดือดร้อนไหม ครับ 
นางสาวชนัดดา  หาญนอก  เมื่อข้อบัญญัติออกมาก็ต้องมีผลบังคับใช้เพ่ือการควบคุมท่ีสาธารณะทั้งหมด 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นายสิทธิธันต์  วิริยะเสถียร  กรณีรับก็ดี แต่ไม่รับก็ได้ แต่ก็ควรก าหนดเขตควบคุมว่าอยู่ในช่วงหรือบริเวณ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  ไหนบ้าง ประชาชนจะได้เข้าใจและท าถูกต้องนะครับ 
นายสมชาญ  ข้องนอก   สิ่งที่ท ามา ออกข้อบัญญัติก็เพ่ือให้บ้านเมืองสะอาด ขี้วัวขี้ควาย เจ้าของก็ต้องท า
ประธานสภา อบต.  ความสะอาดเองได้ไหม บ้านเมือง ถนนจะได้สะอาดนะครับ เชิญปลัดฯชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  ค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภา อบต.  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ 

วาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้าม
ไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  และส าหรับการ
เสนอร่างข้อบัญญัติฯ นี้สมาชิกสภาฯ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจในการรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการ ซึ่งถ้าไม่รับหลักการตามข้อ ๕๓ ร่างข้อบัญญัตินี้ก็เป็นอันตกไปค่ะ 

นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรื่องตรงนี้ ยากที่สุดคือปากของพวกเราครับ แต่เราจะแก้ไขปัญหา วัวควายมีหลายตัวไหม 
นายก อบต.   คนที่ไม่มีวัว/ควายมีมากกว่าคนที่มีครับ คิดว่าไม่มีปัญหา ปฏิบัติเอาจะช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างไร อย่างเรื่องขยะก็ยกตัวอย่างจากครัวเรือนก่อน ส าหรับที่สาธารณะทะเลเหียงต้อง 
ขอไว้ครึ่งหนึ่งก่อน เพ่ือผมจะได้ปลูกต้นไม้ ครับ แต่ตอนนี้ขี้วัวสามารถขายได้ครับ เขาเอาไป 
ท าปุ๋ยได้นะครับ  

 
 
 



 
-๑๒- 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ก็อย่างที่ท่านนายกฯ พูด มันเป็นประโยชน์ครับ ตามข้อ ๗ ก็ต้องมีการควบคุม ประกาศ
ประธานสภา อบต.  ก าหนดว่าตรงไหนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้  

สมาชิกฯ ท่านใดมีอะไรจะอภิปรายในรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯหรือไม่ ขอเชิญครับ 
            ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรือขอแก้ไขอะไรอีก ผมขอมติครับ  
        สมาชิกสภา อบต.ท่านใด รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  

เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม   รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  

เรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑    จ ำนวน   ๑๖  เสียง 
    ไม่รับหลักการ  -      เสียง 
นายสมชาญ  ข้องนอก     ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ คณะกรรมการเต็มสภาฯ 
ประธานสภาฯ    โดยมีประธานเป็นประธานฯครับ  

ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ  เสนอค าแปรญัตติฯ ครับ  
    ไม่มีผู้ขอเสนอค าแปรญัตติ  จึงขอสรุปผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้ 
    ชื่อร่างข้อบัญญัติ   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข     
    บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    รายละเอียดตามข้อ ๑-๙ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นผู้รักษาการข้อบัญญัตินี้และให้มี 

อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ     ไม่มีการแก้ไข 

ถ้าไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมในวาระท่ี ๓ เลยนะครับ 
สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑   ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
เรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑    จ ำนวน   ๑๖    เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -         เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕  ญัตติ ขอควำมเห็นชอบแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ 
นายสมชาญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.ช่อระกา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 

 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

 
 อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

ช่อระกา ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  เมื่อวันศุกร์ 
ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
โดยคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้พิจารณาผ่านร่างแผนพัฒนาสี่ปีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙  (๓) 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ให้ความ 
เห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)  

นายสมชาญ  ข้องนอก   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสารและอภิปราย  
ประธานสภา อบต.   หรือสอบถามได้ครับ  ครับท่านสมาชิกฯ มีท่านใดจะแก้ไขหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ 

ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอะไร ผมขอมติที่ประชุม ครับ 
สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม   
ฉบับที่ ๑  ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   ๑๖    เสียง   
     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง  
     งดออกเสียง  -    เสียง 
       
ระเบียบวำระท่ี ๖ ญัตติขอควำมเห็นชอบแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  
นายสมชาญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.ช่อระกา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฎมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
๑ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา โดยคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้พิจารณาผ่านร่างแผนพัฒนาสี่ปีดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว    

   
-๑๔- 

 
 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙  



(๓) องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๑ 

   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ให้
ความเห็นชอบต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้) 

 

นายสมชาญ  ข้องนอก   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสารและอภิปราย  
ประธานสภา อบต.   หรือสอบถามได้ครับ  ครับท่านสมาชิกฯ มีท่านใดจะแก้ไขหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ 

ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายอะไร ผมขอมติที่ประชุม ครับ 
สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง   
ฉบับที่ ๑  ขอให้ยกมือขึ้น  ครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   ๑๖    เสียง   
     ไม่เห็นชอบ   -    เสียง  
     งดออกเสียง  -    เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี ๗ ญัตติขอใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์ และขอถอนสภำพที่ดินสำธำรณประโยชน์ (ทะเลเหียง 

  สำธำรณประโยชน์) แปลง กระทรวงมหำดไทย หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง เลขที่ นม ๗๒๖๔ 
นายสมชาญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.ช่อระกา    ด้วย บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ต าบลช่อระกา ได้จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ (ทะเลเหียงสาธารณประโยชน์) แปลง กระทรวงมหาดไทย หนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง เลขท่ี นม ๗๒๖๔ ที่ดินเลขที่ ๓๗ ระวาง ๕๔๔๐ III ๘๘๒๐ ตั้งอยู่ที่บ้าน
ช่อระกา หมู่ที่ ๑ ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่
ประมาณ ๒๑๕ ไร่ ๓ งาน ๗๐.๓ ตารางวา โดยขอใช้ที่ดินและขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ เพียงบางส่วน จ านวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔.๔๙ ตารางวา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างประปาน้ าใส นั้น 

เพ่ือให้เป็นหลักฐานในการยื่นขออนุญาต การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ ในที่สาธารณะดังกล่าวฯ ทาง
บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ จึงได้จัดส่งส าเนารายงานการจัดท าเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มายังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือมีมติ
เห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๕- 

นายสมชาญ  ข้องนอก     ผมขอเชิญทางเลขานุการสภา ช่วยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ  
ประธานสภา อบต.  
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภา อบต.  ประชุมทุกท่านค่ะ ส าหรับเรื่องการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ และขอถอนสภาพที่ดินต่อ 

สภาท้องถิ่น นั้นเนื่องจากว่าทางบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ นั้นมีความต้องการอยากได้ประปา 
หมู่บ้านขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ แต่ทุกวันนี้การก่อสร้าง 
อะไรก็ต้องมีเอกสารการขออนุญาตให้ใช้ที่ประกอบเรื่องด้วย ซึ่งตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธปีฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ และการจัดขึ้นทะเบียนและการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งก็มีข้ันตอน
ลักษณะของที่ดินตามระเบียบดังนี้ 

    “การถอนสภาพ” หมายความว่า การด าเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ วรรคสอง  
(๑) หรือ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลท าให้ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่ดิน

ที่ได้มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราช
พัสดุ เปลี่ยนสถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดินนั้น ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  

“การจัดขึน้ทะเบียน” หมายความว่า การด าเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการน าที่ดินของรัฐไปด าเนินการให้ทบวงการเมืองใช้ 
ประโยชน์ในราชการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมิได้มีการจัดหาหรือแสวงหารายได้ส าหรับ 
รัฐหรือบ ารุงท้องถิ่น 

    ส าหรับที่ดินที่จะถอนสภาพได้ต้องเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
    ทบวงการเมืองใดประสงค์น าที่ดินของรัฐดังกล่าวไปขึ้นทะเบียน จัดหาผลประโยชน์หรือ 

น าไปใช้อย่างอ่ืน ให้ทบวงการเมืองนั้น ๆ ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ 
ขอถอนสภาพต่ออธิบดีส าหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ยื่นต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
(๑) แผนงาน/โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 

งบประมาณ ด าเนินการ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ  
(๒) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่ส าคัญ และเส้นทางคมนาคม บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบ พร้อมภาพถ่ายรอบแปลงที่ดิน 
(๓) ส าเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ล าดบัชุด L7017  ของกรมแผนที่ 
 ทหารทั้งแผ่น หมายสีแดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน (มาตราส่วนและการจัดวางรูปแบบแผนที่ 
ให้ใช้มาตราส่วนหลัก ๑:๔๐,๐๐๐ หรอื ๑:๕๐,๐๐๐ หรือ ๑:๒๕๐,๐๐๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขนาดเนื้อที่ควบคู่กับการจัดวางรูปแผนที่ให้อยู่ภายในกรอบ
ขนาดกระดาษ A ๔ เว้นแต่กรณีท่ีดินที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจะใช้มาตราส่วนอื่น 
และ/หรือ จะใช้กรอบแผนที่ขนาดอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ก็ได้) 

    รูปแผนที่และรายละเอียดในแผนที่ให้แสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพ จ านวนเนื้อที่ที่ 
ขอถอนสภาพ และแสดงแนวเขตข้างเคียงติดต่อให้ชัดเจน ดังนี้ 
กรณีขอถอนสภาพที่ดินบางส่วน ให้แสดงแนวเขตท่ีดินที่ขอถอนสภาพที่ดิน ส่วนคงเหลือ 
และเนื้อที่คงเหลือให้ชัดเจนให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกถอนสภาพตาม
กฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ หากยังอยู่มิได้ถูกถอนสภาพให้ด าเนินการดังนี้ 

 
 
 



 
-๑๖- 

 

(๑) ให้อ าเภอสอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน และให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ว่าควรให้มีการถอนสภาพหรือไม่ อย่างไร  
(๒)ให้ผู้ขอจัดท าแผนที่ทา้ยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ และจัดท า
แผนผังการใช้ที่ดิน 
(๓)ให้ผู้ขอประสานขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นจากท่ี
ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความ
คิดเห็น  
(๔) ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอ านาจของหน่วยงานอื่น  เช่น เขตปฏิรูป
ที่ดิน เขตป่าไม้ หรือไม่ หากเป็นที่ทับซ้อนดังกล่าว ให้ขอความเห็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
นั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  และส าหรับการขอใช้ที่ดินก็จะมีข้ันตอนดังนี้ 

    (๑) ให้อ าเภอสวบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน และให้ความเห็น 
ประกอบการพิจารณาว่าสมควรให้ทบวงการเมืองน าขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ อย่างไร 
(๒) ให้ผู้ขอจัดท าแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และจัดท าแผนผังการใช้ที่ดิน 

     (๓) ให้ผู้ขอประสานขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) ประสานขอความเห็นไปยังผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือหน่วยทหารพื้นที่ กรณีไม่มี
จังหวัดทหารบก ว่ามีข้อขัดข้องทางด้านยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
(๕) ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินพ้ืนที่ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตประกาศจ าแนก
ให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่  
(๖)ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เขตปฏิรูปที่ดิน 
เขตป่าไม้หรือไม่ ถ้าเป็นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้ขอความเห็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่นั้น ๆ 
ประกอบการพิจารณา 
(๗)ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศการจัดขึ้นทะเบียนตามขอบเขตและเนื้อที่ที่รังวัดได้ตาม(๒) 
ให้ราษฎรทราบมีก าหนด ๓๐ วัน ประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานท่ีดิน ที่ว่าการ
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่การก านัน และในบริเวณท่ีดินนั้น แห่งละ ๑ ฉบับ 

     ส าหรับรายละเอียดการขอถอนสภาพที่ และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์  
ก็จะมรีายละเอียดคร่าวๆ ประมาณนี้ค่ะ 

นายสมชาญ  ข้องนอก   ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดสงสัย สอบถามได้ เชิญครับ   
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม หรืออภิปรายแล้ว ผมขอมติที่ประชุม ครับ   

สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดไม่ขัดข้องในการขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์  
(ทะเลเหียงสาธารณประโยชน์) แปลง กระทรวงมหาดไทย หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
เลขที่ นม ๗๒๖๔ ที่ดินเลขที่ ๓๗ ระวาง ๕๔๔๐ III ๘๘๒๐ ตั้งอยู่ที่บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ 
ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยขอใช้ที่ดินและขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ เพียงบางส่วน จ านวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔.๔๙ ตารางวา เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ก่อสร้างประปาน้ าใส ขอให้ยกมือขึ้น ครับ 
 
 
 
 
 



 
-๑๗- 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เนื่องจำกรำษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เห็นควรให้
ด ำเนินกำรถอนสภำพและจัดขึ้นทะเบียนที่ดินสำธำรณประโยชน์(ทะเลเหียง
สำธำรณประโยชน์) แปลง กระทรวงมหำดไทย หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง เลขที่  
นม ๗๒๖๔ ที่ดินเลขท่ี ๓๗ ระวำง ๕๔๔๐ III ๘๘๒๐ ตั้งอยู่ท่ีบ้ำนช่อระกำ หมู่ที่ ๑ ต ำบล 
ช่อระกำ อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ บำงส่วน เนื้อที่ประมำณ ๑ ไร่ ๑ งำน 
๔.๔๙ ตำรำงวำ เพื่อจัดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ใช้ประโยชน์เป็นสถำนที่
ก่อสร้ำงประปำน้ ำใสของหมู่บ้ำน โดยไม่มีก ำหนดระยะเวลำกำรใช้   

ระเบียบวำระท่ี ๘ ญัตติขอใช้ท่ีดินสำธำรณประโยชน์ และขอถอนสภำพที่ดินสำธำรณประโยชน์ (ที่สำธำรณประโยชน์)  
  แปลง กระทรวงมหำดไทย หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง เลขที่ นม ๗๒๖๘ 

นายสมชาญ  ข้องนอก    ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายทองแดง  ศรีธรรมมา  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
นายก อบต.ช่อระกา    ด้วย บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ต าบลช่อระกา ได้จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ (ท่ีสาธารณประโยชน์) แปลง กระทรวงมหาดไทย หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
เลขที่ นม ๗๒๖๘ ที่ดินเลขที่ ๑๑๒ ระวาง ๕๔๔๐ III ๘๖๒๐ ตั้งอยู่ที่บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ต าบล 
ช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อท่ีประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน ๗๘.๒ 
ตารางวา โดยขอใช้ที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๗๘.๒ 
ตารางวา มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
ใช้เป็นที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา นั้น 

เพ่ือให้เป็นหลักฐานในการยื่นขออนุญาต การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอถอน 
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ ในที่สาธารณะดังกล่าวฯ ทางบ้านช่อระกา 
หมู่ที่ ๑ จึงได้จัดส่งส าเนารายงานการจัดท าเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน มายังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือมีมติ 
เห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

นายสมชาญ  ข้องนอก   ผมขอเชิญทางเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภา อบต.  
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภา อบต.  ประชุมทุกท่านค่ะ ส าหรับเรื่องการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ และขอถอนสภาพที่ดินที่เสนอ 

ต่อสภา อบต.ช่อระกา ในวันนี้ ก็เนื่องจากว่าที่ดินแปลงที่ท าการ อบต.ช่อระกา ปัจจุบัน ตอน 
ที่เจ้าหน้าที่ออกมาส ารวจ เพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  (นสล.) นั้นเราก็แจ้งไปแล้ว 
ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ท าการ อบต. แต่พอ นสล.ออกมาบอกว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ไม่ได้ 
วงเล็บไว้ เพราะฉะนั้นค าว่าที่สาธารณประโยชน์นั้น ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได ้ 
  
 

 
 
 
 
 



-๑๘- 
และเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงเสนอขอถอนและขอใช้ที่สาธารณ เป็นที่ท าการ อบต. 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ และการจัดขึ้น
ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ 
ซึ่งก็มีขั้นตอนลักษณะของที่ดินตามระเบียบดังนี้ 

    “การถอนสภาพ” หมายความว่า การด าเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ วรรคสอง  
(๑)หรือ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลท าให้ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่ดิน 
ที่ได้มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ  
เปลี่ยนสถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดินนั้น ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  
“การจัดขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การด าเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ ทวิ แห่ง 
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการน าที่ดินของรัฐไปด าเนินการให้ทบวงการเมืองใช้ 
ประโยชน์ในราชการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมิได้มีการจัดหาหรือแสวงหารายได้ส าหรับ 
รัฐหรือบ ารุงท้องถิ่น  ตามข้อ ๕ การขอด าเนินการขอถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการ
จัดหาผลประโยชน์ ตามระเบียบนี้ ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง และที่ดินขอรัฐที่อยู่ในพ้ืนที่
ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และอยู่ในโซนหรือแผนการใช้ที่ดิน (ZONING) ตามท่ีจังหวัด
ก าหนดไว้เท่านั้น ส าหรับที่ดินที่จะถอนสภาพได้ต้องเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  ทบวงการเมืองใดประสงค์น าที่ดินของรัฐดังกล่าวไปขึ้นทะเบียน 
จัดหาผลประโยชน์หรือน าไปใช้อย่างอ่ืน ให้ทบวงการเมืองนั้น ๆ ยื่นหนังสือแสดงความ
ประสงค์ขอถอนสภาพต่ออธิบดีส าหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ยื่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
(๑)แผนงาน/โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 
งบประมาณ ด าเนินการ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ  
(๒) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่ส าคัญ และเส้นทางคมนาคม บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบ พร้อมภาพถ่ายรอบแปลงที่ดิน 
(๓) ส าเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ล าดบัชุด L7017  ของกรมแผนที่ 
ทหารทั้งแผ่น หมายสีแดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน (มาตราส่วนและการจัดวางรูปแบบแผนที่ 
ให้ใช้มาตราส่วนหลัก ๑:๔๐,๐๐๐ หรอื ๑:๕๐,๐๐๐ หรือ ๑:๒๕๐,๐๐๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขนาดเนื้อที่ควบคู่กับการจัดวางรูปแผนที่ให้อยู่ภายในกรอบ
ขนาดกระดาษ A ๔ เว้นแต่กรณีท่ีดินที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจะใช้มาตราส่วนอื่น 
และ/หรือ จะใช้กรอบแผนที่ขนาดอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ก็ได้) 

    รูปแผนที่และรายละเอียดในแผนที่ให้แสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพ จ านวนเนื้อที่ที่ 
ขอถอนสภาพ และแสดงแนวเขตข้างเคียงติดต่อให้ชัดเจน  
(๑) ให้อ าเภอสอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน และให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ว่าควรให้มีการถอนสภาพหรือไม่ อย่างไร  
(๒)ให้ผู้ขอจัดท าแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ และจัดท า
แผนผังการใช้ที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๙- 

(๓)ให้ผู้ขอประสานขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นจากท่ีประชุม
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็น  
(๔) ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอ านาจของหน่วยงานอื่น  เช่น เขตปฏิรูปที่ดิน เขต
ป่าไม้ หรือไม่ หากเป็นที่ทับซ้อนดังกล่าว ให้ขอความเห็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่นั้น ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  และส าหรับการขอใช้ที่ดินก็จะมีข้ันตอนดังนี้ 

   (๑) ให้อ าเภอสวบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดิน และให้ความเห็น 
ประกอบการพิจารณาว่าสมควรให้ทบวงการเมืองน าขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร 
(๒) ให้ผู้ขอจัดท าแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และจัดท าแผนผังการใช้ที่ดิน 

    (๓) ให้ผู้ขอประสานขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) ประสานขอความเห็นไปยังผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือหน่วยทหารพื้นที่ กรณีไม่มีจังหวัด
ทหารบก ว่ามีข้อขัดข้องทางด้านยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
(๕) ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินพ้ืนที่ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นที่ดินอยู่ในเขตประกาศจ าแนกให้เป็น
เขตป่าไม้ถาวรหรือไม่  
(๖)ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เขตปฏิรูปที่ดิน เขตป่าไม้
หรือไม่ ถ้าเป็นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้ขอความเห็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่นั้น ๆ ประกอบการ
พิจารณา 
(๗)ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศการจัดขึ้นทะเบียนตามขอบเขตและเนื้อที่ที่รังวัดได้ตาม(๒) ให้
ราษฎรทราบมีก าหนด ๓๐ วัน ประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานท่ีดิน ที่ว่าการอ าเภอหรือก่ิง
อ าเภอ ที่การก านัน และในบริเวณท่ีดินนั้น แห่งละ ๑ ฉบับ 

    ส าหรับรายละเอียดการขอถอนสภาพที่ และการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์  
ก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะ 

นายสมชาญ  ข้องนอก  ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่านใดสงสัย สอบถามได้ เชิญครับ   
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม หรืออภิปรายแล้ว ผมขอมติที่ประชุม ครับ   

สมาชิกสภา อบต.ช่อระกา ท่านใดไม่ขัดข้องในการขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์  
(ท่ีสาธารณประโยชน์) แปลง กระทรวงมหาดไทย หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ นม ๗๒๖๘ 
ที่ดินเลขที่ ๑๑๒ ระวาง ๕๔๔๐ III ๘๖๒๐ ตั้งอยู่ที่บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยขอใช้ที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวนเนื้อที่  
๑ ไร่ ๒ งาน ๗๘.๒ ตารางวา มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา ใช้เป็นที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ขอให้ยกมือขึ้น ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เนื่องจำกรำษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เห็นควรให้ด ำเนินกำร
ถอนสภำพและจัดขึ้นทะเบียนที่ดินที่สำธำรณประโยชน์ แปลง กระทรวงมหำดไทย หนังสือส ำคัญ
ส ำหรับที่หลวง เลขท่ี นม ๗๒๖๘ ที่ดินเลขท่ี ๑๑๒ ระวำง ๕๔๔๐ III ๘๖๒๐ ตั้งอยู่ท่ีบ้ำนช่อระกำ 
หมู่ที่ ๑ ต ำบลช่อระกำ อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งำน ๗๘.๒ ตำรำง
วำ เพื่อจัดให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ใช้เป็นที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ช่อระกำ โดยไม่มีก ำหนดระยะเวลำกำรใช้   

 
 
 
 
 



-๒๐- 
 

 

ระเบียบวำระท่ี ๙  เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) 
นายสมชาญ  ข้องนอก        มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ     
ประธานสภา อบต.        ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม ขอปิดการประชุม  ครับ 
 
 
เลิกประชุมเวลำ  ๑๒.๕๐  น. 
 
 

                        (ลงชื่อ)    ................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                         (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ) เลขานุการสภา อบต. 
 
   (ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายประเชิญ   วงษ์วิโรจน์) ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
 
(ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสมบัติ     กว้างนอก) ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
 
(ลงชื่อ)....................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายสวรรค์    ใหญ่จันอัด) ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 

(ลงชื่อ) ……………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายสมชาญ   ข้องนอก ) ประธานสภา อบต.ช่อระกา 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


