
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี ๒๕61 

วันศุกร์ที่  24  สิงหาคม  2561 
ณ  อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น. 
*************************************** 

รายนามผู้เข้าประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ ทวีศักดิ์        สุระศร  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ สามารถ       เษมฉัตร  
๓ นางเขมานันท์     วรทรัพย์ เลขานุการสภาฯ เขมานันท์     วรทรัพย์  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑ เยียด           ศุภผล  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒ ชุติมันต์        วิชาเฟื่อง  
๖ นายไพศาล         สืบสวน ส.อบต.ม.๒ ไพศาล         สืบสวน  
๗ นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓ นอน           พะงาตุนัด  
๘ นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓ บุปผา ภาสดา  
๙ นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔ อ านวย       สุขทวี  

๑๐ นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔ ลอยทอง ศุภผล  
๑๑ นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕ เสาวภา        ส าราญกาย  
๑๒ นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖              ลาป่วย 
๑๓ นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗ สมศักดิ์ เสือมาก  
๑๔ นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗ จินดา          นาคเขียว  
๑๕ นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘   ขาด 
๑๖ นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘ มุยหลี       มานุมูลัด  
๑๗ นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙ เชิญ ปลายด่วน  
๑๘ นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ จงคิด          เชนุยาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /รายนาม... 



รายนามคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีผู้่เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1 นายพิเชฐ                 บุญประสิทธิ ์ รองปลัด อบต. พิเชฐ            บุญประสิทธิ์  
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง ภูรีรัตน์ สดมสุข  
3 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง สุพรรณ พรหมสวัสดิ์  
4 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา ไพบูรณ์ พรมชาติ  
5 นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล พรรณวรัท ชาญเจริญ  
6 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา พิเชษฐ์ บุญเกิด  
7 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตรา สุระศร  
8 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ วลัยลักษณ์ จารุธาดา  
9 จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถิรพุทธิ์ ผกาทอง  

10 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ นราศักดิ์ พะงาตุนัด  



บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี ๒๕61 

วันศุกร์ที่  24  สิงหาคม  2561 
ณ  อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น. 
*************************************** 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภา อบต.ฯ 
    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง  ก าหนดเปิดประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 (ครั้งที่ 2)  
    ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้
    ก าหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  สมัยสามัญ  สมัย
    ที่  3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕61  ในวันศุกร์ที่  24 สิงหาคม  2561
    เวลา  10.00  น. ณ  อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จึงขอให้สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ และผู้ที่เก่ียวข้อง  เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งน้ี   ตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
    ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่
    เก่ียวข้อง  เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ เป็นไป
    ด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่   15  
    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61  ลงช่ือ นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ บัดน้ีได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า มีท่าน
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุขาด 1 ท่าน ได้แก่     
    นางสาวรินดา แสวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 และลาป่วย 1 ท่าน ได้แก่       
    นายซ่ือ โชเมืองดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บัดน้ีองค์ประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระ
    รัตนตรัย เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการ
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3       
    ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ขอเชิญคะ  
ระเบียบวาระที่  ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิด การประชุมและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันน้ีเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 (ครั้งที่  2)  
เป็นการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ข้ันแปรญัตติจะ
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะเป็นผู้ช้ีแจง  ในส่วนเรื่องโครงการ
ก่อสร้างที่ต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพน้ัน เป็น
การก าหนดเก่ียวข้องกับความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประโยชน์การใช้ 

/งานที่เข้า... 
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 งานที่เข้าข่ายตามกฎหมายที่ต้องได้รับรองจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพก็ต้องมีวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ รับรองด้วย ต่อไประเบียบ
วาระที่ 2 ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561  

 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2561 ได้จัดท าและส่งให้ท่าน
สมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการ
เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3      
(ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ฯ ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง   
 ไม่รับรอง –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว การให้ความเห็นชอบ
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
    3.1 วาระที่สอง การพิจารณาค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในระเบียบวาระที่ 3 น้ี เป็นการพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลประทัดบุ   ตามที่ เราได้คัดเลือก  คณะกรรมการแปรญัตติ          
ซ่ึงท่านได้พิจารณาค าแปรญัตติในช่วงวันที่ 16 , 17 และ 20           

 

/สิงหาคม... 
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 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมฯ ตรวจสอบ ทบทวน                       
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ   

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ

ร่างข้อบัญญัติน้ันตามรา่งเดิม และตามทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึก ความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ินรายงานน้ันอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปร ญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตน้ัินเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันแก่ สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อย
กว่าย่ีสิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการ
ด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลง
ประกอบ รายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานน้ัน    

   ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมติน้ันอีก  ถ้าข้อความ
ในข้อใดที่ได้มีมตไิปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพรอ่งในสาระส าคัญ ที่ ประชุมสภา
ท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งปัญหาน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่  
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก 
ในกรณีที่ มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่า ว
แล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อน้ันๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้อง
ที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถ่ินอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการ
พิจารณารวดเดียว ที่ ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ด าเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ย่ืนรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้น้ันตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันให้แก่
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ไม่น้อย กว่าย่ีสิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ ไว้เท่าน้ัน ส าหรับวาระที่ 2 คณะกรรมการ 
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  แปรญัตติก็ได้ย่ืน เห็นควรคงร่างเดิม ต่อไปจะเป็นการแถลง ซ่ึงจะไม่มีการ
อภิปราย คะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบและข้อปฏิบัตขิองการประชุมใหท้ราบ

แล้ว ซ่ึงวันน้ีจะไม่มีการอภิปราย ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตต ิ
รายงานผลการพิจารณาค าแปรญตัต ิครับ  

นายจงคิด  เชนุยาว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
  กระผม นายจงคิด  เชนุยาว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผล

 การพิจารณาค าแปรญัตติ ดังน้ี ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบ ริหาร ส่ว น
 ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  
 15  สิงหาคม 2561 พิจารณาให้คณะกรรมการแปรญัตติมารับค าเสนอขอ
 แปรญัตติร่า ง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ          
 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 ,17 และ 20 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 
 08.00 น. – 17.00 น. ณ องค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ
 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและมารับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามก าหนดวัน เวลา 
 ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุก าหนด ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคณะ
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุท่านใด มาย่ืน
 เสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
 แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญตัตพิิจารณาแล้วโดยละเอียดแล้วเห็นสมควร
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
 พิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 51 และ ข้อ 52 ต่อไป 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีค่ณะกรรมการฯ ได้กล่าวไปแล้วข้างตน้
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ย่ืนขอแปรญัตติแต่
 อย่างใด ผมจะเข้าสู่ วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562   

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3.2 วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
 ประทัดบุ ได้ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
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นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญตัิในวาระทีส่าม 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระน้ีให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติ
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ตามระเบียบฯ ที่ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้

 แจ้งไปแล้วน้ัน มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ซ่ึงทุกท่านได้
 พิจารณามาในวาระที่หน่ึง วาระที่สอง และเข้าสู่วาระที่สาม ผมจะขอมติ
 จากที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านใดเห็นชอบ
 ให้ตราเป็นข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑3  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 เรา ได้พิจารณาข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2562 เสร็จส้ินแล้ว ซ่ึงมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ ได้ใช้ในการบริหารราชการในปี        
พ.ศ. 2562 ต่อไปครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
    4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโอนเพิ่มและตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    โครงการก่อสร้างรัว้กั้นที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 จ านวน 291,000 
    บาท 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ในระเบียบวาระที่ 4 น้ี เป็นการขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโอนเพิ่มและ
    ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 
    จ านวน 291,000 บาท ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 
4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

  ข้อ 27    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 ข้อ 29   การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณราย จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 ขอมอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
    ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง ขอแจ้งช้ีแจงขอ 
    แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 
            กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
     งบประมาณ  ดังน้ี 
       ๑.  -  ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   
    งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง  
    สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ 
    บ้านพนม หมู่ที่ 7  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้   
    291,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ 
    บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดความสูงรั้ว 1.70 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร ช่วงที่ 
    1 ยาว 67.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 30.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย  
    ประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลก าหนด   
              ข้อความใหม่  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน 
    ไฟฟ้าถนน  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค 
    รายการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 
    7  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้  291,,000  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 
    ขนาดความสูงรั้ว 1.70 เมตร ยาวรวม 146.00 เมตร  จุดที่ 1 ยาว 71.00 
    เมตร  จุดที่ 2 ยาว 57.00 เมตร  จุดที่ 3  ความยาว  18.00  เมตร พร้อม 
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ  
    บริหารส่วนต าบลก าหนด   
 
 
 

/นายทวีศักดิ์... 



-7- 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตอินุมัติ
    แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 กองช่าง
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ   

มติที่ประชุม   อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
    ๑.  -  ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   
    งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง  
    สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ 
    บ้านพนม หมู่ที่ 7  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้   
    291,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ 
    บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดความสูงรั้ว 1.70 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร ช่วงที่ 
    1 ยาว 67.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 30.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย  
    ประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลก าหนด   
              ข้อความใหม่  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน 
    ไฟฟ้าถนน  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค 
    รายการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 
    7  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้  291,,000  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 
    ขนาดความสูงรั้ว 1.70 เมตร ยาวรวม 146.00 เมตร  จุดที่ 1 ยาว 71.00 
    เมตร  จุดที่ 2 ยาว 57.00 เมตร  จุดที่ 3  ความยาว  18.00  เมตร พร้อม 
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ  
    บริหารส่วนต าบลก าหนด   
 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑3  เสียง  
 ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในระเบียบวาระที่ 4 น้ี เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
    พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถ่ิน 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ในส่วนรายละเอียด การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการ
คลัง เป็นผู้ช้ีแจงคะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอโอนลด ดังน้ี 

            ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
    หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ   รายการ โครงการ
    ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอ
    ปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้ 132,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
    โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านพนม หมู่ที่ 7  ขนาดกว้าง 6.00 
    เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     
    รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ขอโอนลด  
    110,000 บาท  คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 22,000 บาท   
                  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ ดังน้ี      
                     ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวด
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค รายการ โครงการ  
    ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7  ต าบลประทดั
    บุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้  181,000  บาท ขอโอนเพิ่ม  
    110,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งส้ิน  291,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า  
    ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดความสูง
    รั้ว 1.70 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 67.00 เมตร ช่วงที่ 2  
    ยาว 30.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตาม
    แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  

มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอ นุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ 1 ครับ 
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มติที่ประชุม   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 กองช่างองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทดับ ุขอโอนลด ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและ  
    ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง ประเภท อาคารตา่ง ๆ     
    รายการ โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค ์บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทดั
    บุ ตั้งไว้ 132,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรบัปรุงศาลา 
    เอนกประสงค์ บ้านพนม หมู่ที่ 7  ขอโอนลด  110,000 บาท  โอนไปตั้งจ่าย 
    รายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  ด้านบรกิารชุมชน 
    และสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าทีด่ินและ  
    ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างรั้ว 
    คอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7  ต าบลประทดั  
    บุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้  181,000  บาท ขอโอนเพิ่ม  
    110,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งส้ิน  291,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า  
    ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7  
 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑3  เสียง  
 ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
    4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ตั้งจ่ายรายการ
    ใหม่ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุ

ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 รายการที่ 2 ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วน
    ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และผู้ทรง
    เกียรติทุกท่าน ในวาระน้ี ขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า จ านวน 
    1 เครื่อง เน่ืองจากเครื่องเก่าเส่ือมสภาพแล้ว ในส่วนของฤดูฝนหญ้าข้ึนเร็ว
    มาก จึงไม่ทันต่อความต้องการใช้ มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือใหม่ คะ ในส่วน
    รายละเอียด การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ
    เครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง  มอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข 
    ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง คะ 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ขอโอนลด ดังน้ี 
 

 
/ด้านบริหาร... 
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   ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงาน บริหารงานทั่วไป     งาน บริหารทั่วไป   
    หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้  1,713,600 บาท   ขอโอนลด   9,500  
    บาท  คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 1,704,100 บาท        

   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ดังน้ี 
                    ด้านบริหารงานทัว่ไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป    หมวด   
    ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ  ค่าจัดซ้ือเครื่องตัด
    หญ้าแบบข้อแข็ง ตั้งไว้ 9,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบ
    ข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500  บาท  เป็นเงิน  9,500  บาท  มี 
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
     1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

   2. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
   3. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
   4. ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
   5. พร้อมใบมีด 

    จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 
    2561  ตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 
    2561-2564 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  

มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ 2เพื่อ
จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561ส านักปลัดองค์การบรหิาร
    ส่วนต าบลประทัดบ ุขอโอนลดด้านบริหารงานทัว่ไป  แผนงาน บริหารงาน
    ทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงิน 
    ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ขอโอนลด 9,500  
    บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล
    ประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทัว่ไป   งาน บริหาร
    ทั่วไป    หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ  
    ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญา้แบบข้อแข็ง ตั้งไว้ 9,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
    จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500  บาท  เป็น
    เงิน  9,500 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑3  เสียง  
 ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 

 

 
/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ขณะน้ีได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม เพื่อให้

ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา 
13.00 น. 

    -พักการประชุม- 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 บัดน้ีได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า องค์ประชุมสภาองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไป
    เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
    ในวาระที่ 5 น้ี เป็นเรื่องการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญ
    ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ . 
2547  หมวด 5 การกันเงิน 

    ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
    หน้ีผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลา
    หน่ึงปี  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ทา่นเลขานุการสภาฯ ท่านได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ช้ีแจงรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายปี 2561 ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2561 ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่ วน
    ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และผู้ทรง
    เกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเงื่อนไขใน

วรรคหน่ึงให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ิน  

/หรือกรณีมี... 
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 หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภา
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ในส่วนรายละเอียด ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการคลังเป็นผู้ช้ีแจงคะ  

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    รายละเอียด ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
    2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังน้ี 
     1. โครงการก่อสร้างรั้ว หมู่ที่ 1 หลังที่ท าการ อบต.เก่า   
    งบประมาณ  473,000 บาท 
     2. โครงการก่อสร้างรั้วก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7  
    งบประมาณ 291,000 บาท 
     3. โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารที่ท าการ อบต. งบประมาณ 
    190,000 บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม ่ถ้าไม่มีผมจะขอมตอินุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
    ด้วยคะแนนเสียง  13 เสียง 
    ไม่อนุมัติ – เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ตอ่ไประเบียบวาระที่ 6 ครับ 

ระเบียบวาระที่  6    พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง
    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 (สามวาระรวด)  

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหาร ส่วน
 ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน เพื่อเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมการ
เล้ียงและปล่อยสัตว์ เพื่อมิให้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้จัดท าข้อบัญญัติ  

 
/การควบคุม... 
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 การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ . 2561 ในส่วนของรายละเอียด 
มอบหมายให้ จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นผู้ช้ีแจง คะ 

จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561 

............................................................ 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเรื่อง  การควบคุม
การเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ข้ึนบังคับใช้ 
 อาศัยความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 29แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ . 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุและความเห็นชอบของนายอ าเภอ จึงได้ตราข้อบัญญัติข้ึนไว้ดังน้ี 
  ข้อ 1 ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเรื่อง การควบคุม
การเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561” 
  ข้อ 2 ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย  ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบัญญัติน้ีหรือซ่ึงขัดแย้งกับข้อบัญญัติน้ีให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 
  ข้อ 4  ข้อบัญญัติน้ี  มิให้ใช้บังคบัแก่ 
  1. การเล้ียงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
  2. การเล้ียงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
  ข้อ 5 ในข้อบัญญัติน้ี 
  “สัตว์” หมายถึง สุนัขและแมว 
  “การเล้ียงสัตว์” หมายถึง การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจน 
ให้อาหารเป็นอาจิณ 
  “การปล่อยสัตว์” หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เล้ียงโดย
ปราศจากการควบคุม 
  “เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครองสัตว์ แต่ไม่รวมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจ า 
  “สถานที่เล้ียงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เล้ียงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซ่ึงไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 
  “ส่ิงปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรือปัสสาวะและส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกมีกล่ินเหม็น 
 
 

/สัตว์ควบคุม... 
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  “สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายถึง 
  1. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย  เช่น  ร็อตไวเลอร ์(Rottweiller) , พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier),บูล
เทอเรีย (Bullterrier) , บางแก้ว , โดเบอร์แมน , ฟิล่า , อัลเซเช่ียน(เยอรมันเชฟเพิร์ด) , มาสทิสต์ , เชาเชา  , 
อลาสกัน มารามิวท์ หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาทั้งหมดหรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว  
 2. สัตว์ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท ารา้ยคน  โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 3. สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ท ารา้ยคนหรอืสัตว์ โดยปราศจากการย่ัวยุ 
 4. สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนด  
 “การข้ึนทะเบียน” หมายถึง  การน าเอกสารเก่ียวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว  แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน   
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ินเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซ่ึงได้ รับแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 6 เพื่อประโยชน์การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุรักษาการตามข้อบญัญัติน้ี และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เปน็ไปตามข้อบัญญตัิน้ีม ี
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 7ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดโดยเด็ดขาด 
  ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถ่ินหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์และหรอืเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประทดับุ เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรอืปล่อยสัตว์ดงัน้ี  
         (1) เขตพื้นที่ห้ามปล่อยโดยเด็ดขาด 
   1.1 สถานที่ราชการ 
   1.2 วัด 
         (2) เขตพื้นที่เล้ียงสัตว์ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด สุนัขได้ไม่เกิน 20 ตัว และแมวไม่เกิน 10 
ตัว 
   2.1 ศาลากลางหมู่บ้าน 
   2.2 ที่หรือทางสาธารณะ 
 
 
 
 
 

/หมวดที่ 2... 
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หมวดที่ 2 
การจดทะเบียนสัตว์ 

 
  ข้อ 9 ในการจดทะเบียนสัตว์ ให้เจ้าของบา้นหรือเจ้าของสัตว์ที่ครอบครองสัตว์ เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 60 วันข้ึนไป ย่ืนค าขอใบรับรองการจดทะเบียนและข้ึนทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หรือสถานที่ใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด  
  ข้อ 10 ในกรณีที่สัตว์ตายหรือได้พบสัตว์ที่ตายแล้ว เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ ต้อง
แจ้งการตายหรอืพบสัตว์ทีต่ายตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบทีเ่จ้าพนักงานทอ้งถ่ินก าหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่สัตว์ตายหรือพบสัตว์ที่ตาย เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  
   กรณีที่สัตว์พ้นไปจากการครอบครองของเจ้าของสัตว์ เช่น หาย ยกสัตว์ให้บุคคลอ่ืน เป็น
ต้น เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ตอ้งแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด ภายใน 90 วัน นับ
แต่วันที่สัตว์พ้นไปจากการครอบครอง 

หมวดที่ 3 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
  ข้อ 11ในการเล้ียงสัตว์ ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไปน้ี 
 (1)ต้องน าสัตว์ที่มีอายุระหว่าง  2-4 เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เป็นครั้งแรกและต้องน าสัตว์ไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
 (2) จัดสถานที่เล้ียงตามความเหมาะสมของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของ
สัตว์มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการะบายน้ าและการก าจัดส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งน้ี
ตามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  กรณี เป็นสัตว์ควบคุมพิ เศษจะต้องเล้ียงในสถานที่  หรือกรงที่ สัตว์ไม่สามารถเข้าถึง
บุคคลภายนอกได้ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
   (3)  ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
 (4) รักษาสถานที่เล้ียงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็น หรือแหล่งเช้ือโรคที่เป็นอันตราย  
 (5) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ใหด้ ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ หากเจ้าของสัตวไ์ม่
สามารถเล้ียงดูสัตว์ได้เป็นการช่ัวคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ 
 (6) จัดให้มีการเสริมสรา้งภูมิคุม้กันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจาก
สัตว์ 
 (7) ให้เล้ียงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์ออกนอกสถานที่เล้ียงสัตว์ โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดรุ้ายจะตอ้งเล้ียงในสถานทีห่รือกรงทีบ่คุคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังไว้อย่างชัดเจน 
 (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ข้อ 12ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องก าจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทางสาธารณะ 
   
 /ข้อ 13 เมื่อ... 
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  ข้อ 13เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเล้ียงไว้มีอาการโรค เช่น อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน 
กัดส่ิงที่ขวางหน้า หรือเซ่ืองซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าล้ินห้อยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อนเปล้ีย 
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ช่ัวโมง 
  เมื่อสัตว์ซ่ึงปรากฏอาการตามวรรคหน่ึง กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่เป็นผู้ครอบครองสัตว์
จับสัตว์น้ันกักขังไว้เพื่อ สังเกตอาการไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้ง อาการสัตว์ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบ 
  เมื่อสัตว์ซ่ึงปรากฏอาการตามวรรคหน่ึง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรคเจ้าของสัตว์ต้องแจ้งเจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพื่อตรวจหาโรคสัตว์ 
  ข้อ 14บุคคลใดให้อาหารสัตว์เป็นประจ าหรือครั้งคราวมีหน้าที่สังเกตอาการสัตว์ หากปรากฏ
กรณีสงสัยวา่สัตว์ดังกล่าว มีอาการตามข้อ 13 วรรคหน่ึง บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ช่ัวโมง 
  ข้อ 15เมื่อสัตว์ตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็น
แหล่งเพาะเช้ือโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะน าโรคโดยวิธีทีไ่มก่่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่ง
น้ า 
  ข้อ 16เมื่อสัตว์ที่เล้ียงไว้ มีอาการโรคสัตว์หรือเป็นโรคสัตว์หรือถูกสัตว์ซ่ึงเป็นโรคกัดหรอืท าร้าย
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ 
  ข้อ 17เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดขวาง
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิ ให้บุคคลใดขัดขวาง
การจับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ ทั้งน้ีให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดมีหน้าที่ให้ข้อมูลสัตว์ที่สงสัยว่าจะ
เป็นโรคสัตว์   
  ข้อ 18เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตว์หรือประกาศเขตโรคสัตว์ช่ัวคราว ห้ามมิให้ผู้ใด
เคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า-ออก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ข้อ 19ผู้ใดน าสัตว์ออกนอกสถานที่เล้ียง  ต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
 (1)  ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดย้ังมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อ่ืนหรือท า
ความเสียหายแก่ส่ิงของสาธารณะหรือของผู้อ่ืนได้อย่างทันท่วงที 
  (2) กรณีที่เป็นสัตว์ควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูง 
ที่แข็งแรงและจับสายลากจูงสัตว์ห่างจากตัวสัตว์ไม่เกิน 50เซนติเมตร 

หมวดที่ 4 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 20 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ในเรื่องใดหรือทกุเรื่องก็ได ้(บัญญัตติามมาตรา 44 วรรคสองพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
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หมวดที่ 5 
บทก าหนดโทษ 

  ข้อ 21ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัตติามข้อบญัญัติน้ี ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  การออกข้อบัญญัติเรื่องน้ีน้ันท าให้มีการควบคุมการแพร่พันธุ์สุนัขและแมว

 ในต าบลด้วย ล าดับต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติม 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ในร่างข้อบัญญัติน้ันไม่ได้ก าหนดให้มัดสุนัขแต่ก าหนดให้มีการควบคุมพื้นที่
     ในการเล้ียงนอกจากน้ีสุนัขและแมวจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
     ยังมีการควบคุมโดยการลงทะเบียนอีกด้วย อีกทั้งความผิดตามข้อบัญญตัิน้ันก็
     ไม่ได้ก าหนดไว้มากมายโดยก าหนดตาม พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 
     2535 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
     ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติทีป่ระชุมสภาท้องถ่ินต้อง
     พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
     วาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
     สมาชิกสภาท้องถ่ินจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผู้ในที่ประชุมจะ
     เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
     เดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองน้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการ
     แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
     ญัตติ  

นางชุติมันต์  วิชาเฟื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางชุติมันต์ วิชาเฟื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
    ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ขอผู้รับรองด้วย ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นางบุปผา ภาสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
      2. นายเชิญ ปลายด่วน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

    ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระ 
    รวดเดียว ครับ 
มติที่ประชุม              สภา อบต. มีมติเห็น ชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

 ต าบลประทัดบุ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.๒๕61  
 สามวาระรวดเดียว ด้วยมติ เห็นชอบ 13 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    วาระที่  1  ข้ันรับหลักการ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งรายละเอียด 
    หลักการและเหตุผล และรายละเอียดต่าง ๆ ของร่างข้อบัญญัติองคก์ารบรหิาร
    ส่วนต าบลประทัดบ ุ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.  2561 
    ต่อที่ประชุมสภาฯ และในที่ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างฯ ดังกล่าว
    แล้วจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับหลักการ ในวาระที่ 1 น้ี 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.  2561 
    ด้วยมติ  เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ จากการที่สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการร่าง
    ข้อบัญญัติ ฯ เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่  2  ข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
    ใดจะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระน้ี หรือไม่ 
นายสามารถ เษมฉัตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผม นายสามารถ เษมฉัตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ ขอแปรญัตติ ในหมวดที่ 1 บททั่วไป 
     ข้อ 7ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตวใ์นที่อ่ืนใดทีเ่จ้าพนักงานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด
     โดยเด็ดขาด 
    ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
    ชีพของประชาชนในท้องถ่ินหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์และหรือเช้ือโรค
    ที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ
    เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ดังน้ี  
            (1) เขตพื้นที่ห้ามปล่อยโดยเด็ดขาด 
      1.1 สถานที่ราชการ 
      1.2 วัด 
            (2) เขตพื้นที่เล้ียงสัตว์ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด สุนัขได้ไม่เกิน 20 ตัว 
    และแมวไม่เกิน 10 ตัว 
     2.1 ศาลากลางหมู่บ้าน 
     2.2 ที่หรือทางสาธารณะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ขอผู้รับรอง ครับ  
    ผู้รับรอง  1. นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
      2. นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
    ขอมติการแปรญัตต ิครับ  
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ การแปรญัตติ แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวดที่ 1 บททั่วไป 
     ข้อ 7ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตวใ์นที่อ่ืนใดทีเ่จ้าพนักงานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด
     โดยเด็ดขาด 
    ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
    ชีพของประชาชนในท้องถ่ินหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์และหรือเช้ือโรค
    ที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ
    เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ดังน้ี  
            (1) เขตพื้นที่ห้ามปล่อยโดยเด็ดขาด 
      1.1 สถานที่ราชการ 
      1.2 วัด 
            (2) เขตพื้นที่เล้ียงสัตว์ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด สุนัขได้ไม่เกิน 20 ตัว 
    และแมวไม่เกิน 10 ตัว 
     2.1 ศาลากลางหมู่บ้าน 
     2.2 ที่หรือทางสาธารณะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    วาระที่  3  ข้ันลงมติ  เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการ มีผู้ขอแปรญัตติฯ และ
    สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบในการแปรญัตติแล้ว ในการน้ี จึงขอให้สมาชิกสภาฯ 
    ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.  2561 ขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง 
การ    ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.  2561   
    ด้วยมติ  เห็นชอบ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 สมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องที่ต้องการสอบถามในวาระอ่ืนๆ น้ีเชิญครับ 
นางสาวจิตรา สุระศร          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ขอประชาสัมพันธโ์ครงการประทัดบุสรา้งสุข องค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ วันที่ 26 สิงหาคม 61 เดิน วิ่ง ปั่น เส้นทาง จุดเริ่มต้น จาก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุไปบา้นประทัดบุหมู่ที ่8 ไปถึงประตทูาง
    ข้ึนวนอุทยานพนมสวาย มีรางวัลส าหรับผู้ไปถึงล าดบัแรก คะ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วน
    ต าบลประทดับ ุกล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุและผู้ทรง
    เกียรติทุกท่าน จุดจ่ายน้ าของโครงการประทดับุสร้างสุข จะมีบริเวณบา้น
     

/ประทัดบุ... 



-20- 

    ประทัดบุและศนูย์สาธิตบ้านพนม ในส่วนงบประมาณไดร้วบรวมจากหลาย
    ท่านที่ร่วมบริจาคทั้งเงินและเป็นน้ าดื่มคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกทา่น ได้เข้าร่วมโครงการ
    ประทัดบุสร้างสุขดว้ยครบั 
นางเสาวภา ส าราญกาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางเสาวภา ส าราญกาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
    ขอแจ้งเรื่องประปาหมู่ที ่5 บ้านภูมิกันดาร ในส่วนเรื่องท่อไม่เพียงพอ 
    เน่ืองจากมีบ้านตกส ารวจ ทางหมู่บา้นจะรับผิดชอบในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมท่อ
    เอง 
นางสาวจิตรา สุระศร          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ขอแจ้งเรื่องการข้ึนทะเบียนเกษตรกรประชาชนที่ตกหล่น ให้ติดตอ่ภายใน
    วันน้ี คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ตอนน้ีเราก็ได้ด าเนินการประชุมสภา 
    อบต. มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ในวันน้ีก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้า
    ร่วมประชุมการพิจารณาทุกวาระในครั้งน้ี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลประทดับุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี 2561 
    ครับ 
 ปิดการประชุม เวลา 14.30 น. 
 
 

(นางเขมานันท์  วรทรัพย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 

  (นายลอยทอง  ศุภผล)    (นายมุยหลี  มานุมูลัด)           (นางบุปผา ภาสดา)   
คณะกรรมการตรวจบันทึก     คณะกรรมการตรวจบันทึก      คณะกรรมการตรวจบันทึก 

 
 

 
(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


