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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

 
ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายกิตติ  จิลศรี ประธานสภาฯ นายกิตติ  จิลศรี  
2 นายทองใบ  อินจันทร์ รองประธานสภาฯ -  
3 นายทุม  ปานพุ่ม สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 1 นายทุม  ปานพุ่ม  
4 นายขวัญ  อินโพ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 2 นายขวัญ  อินโพ  
5 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายทองชุบ  ปิ่นจุไร  
6 นายไสว  โนร ี สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 3 นายไสว  โนร ี  
7 นายอร  ค าบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 4 นายอร  ค าบุญ  
8 นายประศาสน์   ปิ่นวงษ์ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 นายประศาสน์   ปิ่นวงษ์  
9 นายหน่อย  เงินอาจ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 นายหน่อย  เงินอาจ  

10 นายสมัย  มาดวง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 6 นายสมัย  มาดวง  
11 นายบูชา  ขวัญตา สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายบูชา  ขวัญตา  
12 นายปัญญา  ช่างทอง สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 7 นายปัญญา  ช่างทอง  
13 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นายสมชาย  นัยวุฒ ิ  
14 นางอัญชุลี  บัวบุญ สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 8 นางอัญชุลี  บัวบุญ  
15 นายสง่า  ใจเอ้ือ เลขานุการสภาฯ นายสง่า  ใจเอ้ือ  
 
 
ผู้ร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายรังสรรค์  ศิริพันธ์ นายก อบต.หนองคล้า นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  
2 นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ รองนายก อบต.หนองคล้า นายกุหลาบ  ตุ้ยโชติ  
3 นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง รองนายก อบต.หนองคล้า นายธัญญาวัฒน์  ศรกองแดง  
4 นายสมนึก  มีสกุล เลขานุการนายก อบต. นายสมนึก  มีสกุล  
5 นายเที่ยง  สมโภชน์ รองปลัด อบต. นายเที่ยง  สมโภชน์  
5 นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์ หัวหน้าส านักปลัด นางสาวเบญจวรรณ  แวววงศ์  
6 นายเฉลิม  ขอนดอก ผอ.กองช่าง นายเฉลิม  ขอนดอก  
7 นางสาวธินวัฒน์  สายสด ผอ.กองคลัง นางสาวธินวัฒน์  สายสด  
8 นางสาวอรสา  มุทธิกา นักวิเคราะห์ฯ นางสาวอรสา  มุทธิกา  
9 นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป นางสมลักษณ์  รอดภัย  
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เข้าประชุม              14      คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม           1      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม         9      คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  นายกิตติ  จิลศรี ต าแหน่ง ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมสภา อบต. 
หนองคล้า  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกิตติ  จิลศรี        1.1 ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.หนองคล้า และพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วม  
    ประธานฯ            กิจกรรมอ าเภอเคลื่อนที่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560  
  
ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายกิตติ  จิลศรี รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
 ประธานสภาฯ        ประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560                     
 ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ตามส าเนาเอกสาร 
 ที่แจกให้ มีสมาชิก อบต.หนองคล้า ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี 
 ข้อแก้ไข ขอมติในการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 หนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม  
 2560 โดยการยกมือ 
  
ที่ประชุม                มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ  
 รับรองรายงานการประชุม     จ านวน 13  เสียง 
 ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง                      จ านวน   1  เสียง   
  
ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายกิตติ  จิลศรี       4.1 การโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 2560 
   ประธานฯ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 (โดยอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร โอนครั้งที่  
 3/2560 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  998,500.-

บาท 
 1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งาน บริหารทั่วไป (00111) งบ งบลงทุน 
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 หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000) ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน  
 (410100) 
 โครงการ/รายการ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะบริหารโต๊ะไม้ 
 จ านวน 2 ชุดๆ ละ 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี 
 ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานมาตรฐานงบประมาณ ส านัก 
 งบประมาณ มีนาคม 2560 โดยขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ       
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 1. โต๊ะไม้ ขนาด 3 ชิ้น 3 ลิ้นชัก ขนาด 200*90*75 ซม. 
 2. เก้าอ้ีเบาะหนัง เลื่อน ปรับขนาดขึ้นลงได้พร้อมล้อหมุน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
 พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 73) 
 งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท 
 จ านวนเงินที่โอน 90,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 90,000.-บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ส านักปลัด) 
 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  
 ส านักงาน เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นต้องโอน เพื่อมาตั้งจ่าย 
 เป็นรายการใหม่ 
  
 2. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งาน บริหารทั่วไป (00111) งบ งบลงทุน 
 หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000) ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 (410100) โครงการ/รายการ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 
 บริหารโต๊ะไม้ จ านวน 5 ชุดๆ ละ 35,100 บาท รวมเป็นเงิน  175,500 บาท 
 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานมาตรฐาน 
 งบประมาณ ส านักงบประมาณ มีนาคม 2560 โดยขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
 2552 
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 1. โต๊ะไม้ ขนาด 3 ชิ้น 3 ลิ้นชัก ขนาด 180*80*75 ซม. 
 2. เก้าอ้ีเบาะหนัง เลื่อน ปรับขนาดขึ้นลงได้พร้อมล้อหมุน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
 พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562 หน้า 73) 
 งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท   
 จ านวนเงินที่โอน 175,500.-บาท งบประมาณหลังโอน 175,500.- บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 (ส านักปลัด) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นต้องโอน     
 เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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 3. โต๊ะประชุม 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งาน บริหารทั่วไป (00111) งบ งบลงทุน 
 หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000) ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน(410100) 
 โครงการ/รายการ โต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จ านวน 1 ชุดๆ ละ  
 85,000 บาท รวมเป็นเงิน 85,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี 
 มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ มีนาคม  
 2560 โดยขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
 ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 1. โต๊ะประชุม ขนาดนั่งได้ 22 ที่นั่ง ขนาด 660*200*ซม. 
 2. เก้าอ้ีพนักพิงมีล้อเลื่อนปรับระดับขึ้นลงได้ 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 73) 
 จ านวนเงินที่โอน 85,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 85,000.-บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 (ส านักปลัด) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นต้องโอน     
 เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  
 4. โต๊ะประชุม 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งาน บริหารทั่วไป (00111) งบ งบลงทุน 
 หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000) ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน(410100) 
 โครงการ/รายการ โต๊ะประชุม จ านวน 1 ชุดๆ ละ 148,500 บาท รวมเป็นเงิน  
 148,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ 
 ส านักงานมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณมีนาคม 2560 โดยขออนุมัติจัดซื้อ 
 ตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
 22 มิถุนายน 2552 
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 1. โต๊ะประชุม ขนาดนั่งได้ 44 ที่นั่ง ขนาด ยาว 13.8 เมตรกว้าง 2.00 เมตร 
 2. เก้าอ้ีพนักพิงมีล้อเลื่อนปรับระดับขึ้นลงได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
 พ.ศ.2560–พ.ศ.2562 หน้า 73) 
 จ านวนเงินที่โอน 148,500.- บาท งบประมาณหลังโอน 148,500.-บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 (ส านักปลัด) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อ 
 ครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ือมาตั้ง 
 จ่ายเป็นรายการใหม่ 
 5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งาน บริหารทั่วไป (00111) งบ งบลงทุน 
 หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000) ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง 



๕ 
 

 สิ่งสาธารณูปการ โครงการ/รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อจ่ายเป็นค่า 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
 พ.ศ.2560 -2562 หน้า 68) 
 งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท 
 จ านวนเงินที่โอน 499,500.-บาท งบประมาณหลังโอน 499,500.-บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 (ส านักปลัด) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์จึงมีความจ าเป็นต้องโอนมาเพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ 
  
 โอนงบประมาณเพิ่มเติม จ านวน 1 รายการ จ านวน 199,500.-บาท 
 1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งาน บริหารทั่วไป (00111) งบ ด าเนินงาน 
 (530000) หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000) ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษา 
 และซ่อมแซม (320400) โครงการ/รายการ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้ 
 สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 
 งบประมาณอนุมัติ 400,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 5,856.-บาท 
 จ านวนเงินที่โอน 199,500.-บาท งบประมาณหลังโอน 205,356.-บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 (ส านักปลัด) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ    
 ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจร CCTV เนื่องจากช ารุดเสียหายปิดจากการเกิดฟ้าผ่า จึงมี 
 ความจ าเป็นต้องโอนมาเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แต่เนื่องจากในระบบ e-laas  
 ไม่สามารถตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
 ครุภัณฑ์ได้ จึงขออนุมัติโอนเพิ่มเติมในหมวดค่าใช้สอย 
  
 โอนลดงบประมาณ จ านวน 1 รายการ จ านวนที่โอน 1,198,000.-บาท 
 1.รถยนต์ตรวจการณ์ 
 บริหารงานทั่วไป(00110) บริหารทั่วไป (00111) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (541000) 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) รถยนต์ตรวจการณ ์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 - 3,000 ซีซี เครื่องยนต์ 
 ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จ านวน 1 คัน 
 งบประมาณอนุมัติ 1,198,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 1,198,000.-บาท 
 จ านวนเงินที่โอน 1,198,000.-บาท งบประมาณหลังโอน 0.-บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 (ส านักปลัด) เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจึง 
 ขออนุมัติโอนลดเนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2560 บางรายการไม่ได้งบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นที่จะใช้จ่ายตลอดทั้งปี จึง 
 มีความจ าเป็น ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
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 การโอน ครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี 
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า  
 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย  
 เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมเรื่องการโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 2560 
    ประธานฯ  
    ที่ประชุม                   มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ  
 เห็นชอบ               จ านวน 13  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ            จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง           จ านวน   1  เสียง   
  
นายกิตติ  จิลศรี 4.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปี 2560 
   ประธานฯ ขอเชิญนายก อบต.หนองคล้าชี้แจง 
นายรังสรรค์  ศิริพันธ ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปี 2560 
    นายกฯ         บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อนุมัติ 
 เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 (โดยอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2560 
 แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน งานไฟฟ้า ถนน (00242) งบ งบลงทุน 
 หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000) ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง 
 สิ่งสาธารณูปโภค(420900) โครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
 เหล็กทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองคล้า งบประมาณอนุมัต ิ560,000.-บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
 ข้อความเดิม ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 
 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
 พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 19 ท่อน ช่วงที่ 2 ถนน 
 คสล.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
 0.30 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตาม 
 แบบมาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย (ตามแบบเลขที ่3/2560) (กองช่าง) (ปรากฏใน 
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 35) จ านวนเงิน 560,000 บาท 
 ข้อความใหม่ ถนน คสล.กว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรัง 
 ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมวาง 
 ท่อ คสล. 3 ชั้น ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 19 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 
 ตามแบบ มาตรฐาน จ านวน 1 แผ่นป้าย (กองช่าง) (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
 2560 - 2562 หน้า 35) จ านวนเงิน  252,500  บาท เนื่องจากช่วงที่ 2 อยู่ในเขต 
 หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ไดจ้ึงไม่สามารถด าเนินการ 
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 ก่อสร้างได้ เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 เนื่องจาก ถนน คสล. ช่วงที่ 2 อยู่ในเขตหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงยังไม่ได้รับอนุญาต 
 ให้เข้าใช้ได้ จึงไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 ค าชี้แจงในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
 ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
 สภาท้องถิ่น 
  
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปี 2560 
   ประธานฯ  
ที่ประชุม                  มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ  
 เห็นชอบ               จ านวน 13  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ            จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง           จ านวน   1  เสียง   
  
นายกิตติ  จิลศรี 4.3 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ พ .ศ.......... 
   ประธานฯ  
นายรังสรรค์  ศิริพันธ ์ ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ พ .ศ.......... 
     นายกฯ           หลักการและเหตุผล 
 หลักการ 
 ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ 
 ปล่อยสัตว์ พ.ศ............ 
 เหตุผล 
 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
 และเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ โดยพิจารณาเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทุกชนิด 
 ที่คนเราน ามาเลี้ยงในสถานที่หรือแบบปล่อย อาจมีปัญหาต่อผู้เลี้ยงชุมชนและ 
 สิ่งแวดล้อมได้ เช่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น าโรค  เป็นแหล่งของการแพร่เชื้อโรคจาก 
 สัตว์ไปสู่คน เช่น เชื้อไวรัส โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แอนแทรกซ์ โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 
 รวมทั้งกรณีอันตรายที่อาจเกิดจากถูกสัตว์กัดท าร้าย นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดเหตุ

ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ น้ าเสียจากการล้าง 
 คอกหรือตัวสัตว์ เป็นต้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา 
 ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  
 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า เรื่องการ 
 ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ............ ขึ้นบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน 
 ต าบลหนองคล้า 
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นายเที่ยง  สมโภชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
   รองปลัดฯ   และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติจะมีการพิจารณา 3 
 วาระ คือ 
 วาระท่ี 1 รับหลักการ 
 วาระท่ี 2 แปรญัตติ 
 วาระท่ี 3 ลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ   
  
 วาระที่ 1 รับหลักการ 
นายรังสรรค์ ศิริพันธ์ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
      นายกฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ................ 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา  ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า และนายอ าเภอไทรงาม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ………………” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า เมื่อได้ประกาศใช้
โดยเปิดเผยที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  ที่ท าการก านันผู้ใหญ่บ้านหลัง 30 วัน นับตั้งแต่ลงใน
ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
                    “สัตว์” หมายความว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ 

 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลให้สัตว์นั้นเจริญเติบโตและมี
ชีวิตอยู่ได้เพ่ือไว้ขายหรือการค้าหรือเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นงานอดิเรกการมีสัตว์ไว้ในครอบครองและ
ดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่

มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติกภาชนะท่ี
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ใส่อาหาร มูลสัตว์หรือ ซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนจากชุมชน 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคล้าโดยเด็ดขาดได้แก่ 

(๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
(๒) ปลาปิรันยา 
(๓) คางคกไฟ 
(๔) สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ 
(๕) สัตว์มีพิษร้ายอ่ืน ๆ 

   (๖) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ 
ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์  ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคล้าเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 

(๖.๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
๑. พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณิชย์กรรมและเขตประชากรหนาแน่น  
๒. ผืนที่ผังเมืองประกาศเป็นประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
๓. สถานที่ท่องเที่ยว 
๔. วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 
(๖.๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 
๑. พ้ืนที่นอกจากที่ระบุใน  (๖.๑) และในเขตชุมชน  ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท

ดังต่อไปนี้เกินจ านวน ดังนี้ 
(๑) ช้าง ม้า ไม่เกิน ๑ ตัว 
(๒) สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข ประเภทละ ไม่เกิน ๓ ตัว 
(๓) เป็ด ไก่ นก ห่าน ประเภทละ ไม่เกิน ๒๐ ตัว 
(๔) จ านวนสัตว์อ่ืนนอกจาก (๑) - (๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อมลภาวะและเหตุร าคาญ 
(๖) ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน  
(๖.๓) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตท่ีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังนี้ 
  (๑) พ้ืนที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่น  หรือห่างจากชุมชน  เกิน ๕๐๐ เมตร เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ประเภท ดังนี้ 

ก. การเลี้ยงสุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข จ านวนไม่เกิน ๒๐ ตัว 
   ข . การเลี้ยงไก่ นก เป็ด ห่าน จ านวนไม่เกิน ๕๐ ตัว 
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ค. สัตว์อ่ืน ๆ นอกจาก ข้อ ก. และ ข. จ านวนไม่เกิน ๕ ตัว 
(๒) พ้ืนที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่น  หรือห่างจากชุมชน  เกิน ๑ กิโลเมตรเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์ประเภท ดังนี้ 
ก. การเลี้ยงสุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
ข. การเลี้ยงไก่ นก เป็ด ห่าน จ านวนไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
ค. สัตว์อ่ืนๆ นอกจาก ข้อ ก. และ ข. จ านวนไม่เกิน ๑๐ ตัว 
ต้องมีการปฏิบัติภายใต้มาตรการ ดังนี้ 
๑. สถานที่ตั้ง 
(๑) ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญให้กับผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง   
(๒) ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งก้ันเป็นสัดส่วนและให้อยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะ  ทางน้ า

สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณ 
เลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า  ๒๐ เมตรทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตท่ีดินติดต่อกับที่ดินของ    

ผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทเดียวกัน 
๒. อาคารและส่วนประกอบ 
(๑) อาคารต้องเป็นอาคารเอกเทศและม่ันคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์

ประเภทนั้น ๆ ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 
  (๒) พ้ืนต้องเป็นพื้นแน่นท าความสะอาดง่ายไม่เฉอะแฉะเว้นแต่การเลี้ยงสุกรพ้ืนจะต้องเป็น
คอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือให้น้ าและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ าได้โดยสะดวก 

(๓) หลังคาต้องมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีช่องทางให้แสงสว่างหรือแสงแดดส่อง
ภายในอาคารอย่างทั่วถึง 

(๔) คอกต้องมีการกั้นคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ไม่ให้สัตว์อยู่กันอย่างแออัด 
(๕) การระบายอากาศต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทให้เพียงพอ  
๓. การสุขาภิบาลทั่วไป 
(๑) การระบายน้ า 
(๑.๑) รางระบายน้ า  ต้องจัดให้มีรางระบายน้ าโดยรอบตัวอาคารให้มีความลาดเอียงเพียงพอ

ให้น้ าไหลได้สะดวก 
(๑.๒) น้ าทิ้งต้องมีการบ าบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ าแหล่งน้ าสาธารณะหรือในที่เอกชน 
(๒) การก าจัดมูลสัตว์ ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์เป็นประจ าทุกวัน ต้องจัดให้มีที่กักเก็บ 

มูลสัตว์โดยเฉพาะ ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันเป็นเหตุร าคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์น าโรค 
(๒.๑) ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๒.๒) ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ไม่ให้เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง  
(๒.๓) การเลี้ยงสัตว์ที่มีขน ตัวอาคารต้องสามารถป้องกันขนไม่ให้ปลิวฟุ้งกระจายออกไปนอก

สถานที ่
(๒.๔) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปท าความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือท าความ  

เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
  (๒.๕) ต้องรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดเสมอ 

๓. การก าจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีการเผาหรือฝัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของแมลง
และสัตว์น าโรคและการก่อเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น 
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ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน ข้อ  ๖ 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  เมื่อพ้น
ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ เพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคล้า  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น  หรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช่จ่าย
เกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลา
ดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดู
สัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มา
ขอรับสัตว์คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันจากเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลาย หรือ
จัดการตามท่ีเห็นสมควรได้  ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองคล้าเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
นายกิตติ  จิลศรี ขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
   ประธานฯ                 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ................ 
ที่ประชุม                     มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าเรื่อง การควบคุม 
 การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ................ โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ            จ านวน 12  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ         จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง        จ านวน   2  เสียง   
  
นายรังสรรค์  ศิริพันธ์   ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า เรื่อง การ  

นายกฯ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ................พิจารณา 3 วาระรวด 
นายกิตติ  จิลศรี        ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการ 
   ประธานฯ             ปล่อยสัตว์ พ.ศ...........เป็น 3 วาระ ในการประชุมครั้งนี้ 
    ที่ประชุม มีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติจะมีการพิจารณา 3 วาระ 
 เห็นชอบ             จ านวน  13   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ          จ านวน     -   เสียง 
 งดออกเสียง         จ านวน    1   เสียง   
  
นายกิตติ  จิลศรี        วาระที่ 2 แปรญัตต ิ
  ประธานฯ ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ 
  



๑๒ 
 

นายกิตติ  จิลศรี           วาระที ่3 ลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัต ิ 
    ประธานฯ  
นายกิตติ  จิลศรี          ขอมติที่ประชุมให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  
 ประธานสภาฯ            การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.............  
ที่ประชุม                   มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ............ประจ าปี 
 2560 โดยการยกมือ 
 เห็นชอบ          จ านวน 13  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ       จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง      จ านวน   1  เสียง   
  
ระเบียบวาระที่ 5        เรื่องอื่นๆ  
นายกิตติ  จิลศรี ขอเชิญทุกหมู่ 
    ประธานฯ  
นายทุม  ปานพุ่ม เนื่องจากถนนทางไปนาเป็นของคลองชลประทานช ารุด สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ 
   ส.อบต.ม.1  
นายเที่ยง  สมโภชน์      ต้องขออนุญาตชลประทานก่อน จึงจะซ่อมแซมได้  เขียนค าร้องเข้ามาท่ี อบต. 
   รองปลัด  
นายขวัญ  อินโพ เหมือนหมู่ที่ 1 คือ เป็นคันคลองเข้านา ซึ่งเป็นของชลประทาน 
    ส.อบต.ม.2  
นายอร  ค าบุญ เขียนค าร้องเข้ามาแล้วเรื่องท่อขาด ต้องการให้กองช่างออกส ารวจ และไฟฟ้าถึงคิว 
  ส.อบต.ม.4 หรือยัง? เพราะไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่ติด 
นายเฉลิม  ขอนดอก ตอนนี้ไฟฟ้าถึงคิวของ หมู่ 7 
  ผอ.กองช่าง  
นายสมัย  มาดวง ท่อขาด 1 ที่ ถนนช ารุด ต้องการให้ไปซ่อมแซม 
  ส.อบต.ม.6  
นายปัญญา  ช่างทอง ถนนซอยอ่อนใจ และข้างวัด น้ าไหลข้ามถนน 
  ส.อบต.ม.7  
  
นายสมชาย  นัยวุฒ ิ ไฟฟ้าช ารุด 
   ส.อบต.ม.8  
นางอัญชุลี  บัวบุญ ถนนช ารุด 
   ส.อบต.ม.8  
นายรังสรรค์ ศิริพันธ์     ให้ทุกหมู่เขียนค าร้องพร้อมรายชื่อ และรูปถ่ายของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน      
       นายกฯ เข้ามา ทาง อบต.หนองคล้าจะได้ด าเนินการส่งกองช่างไปส ารวจ    
นายเฉลิม  ขอนดอก ถนนที่จะซ่อมแซมให้ทุกหมู่รวบรวมส่งค าร้องมาพร้อมกัน จะได้ด าเนินการทีเดียว 
    ผอ.กองช่าง  
นายรังสรรค์  ศิริพันธ ์ หมู่ไหนส่งมาก่อนให้ด าเนินก่อน ชาวบ้านเดือดร้อน ให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน 
     นายกฯ  



๑๓ 
 
นายธัญญาวัฒน์  ศรกอง
แดง 

ให้ดูที่ความจ าเป็นเร่งด่วนของประชาชนเป็นส าคัญ  
 

     รองนายกฯ  
นายรังสรรค์ ศิริพันธ์     การรับพนักงานจ้าง 
        นายกฯ อบต.หนองคล้า จะด าเนินการรับพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 อัตราและ 
 จ้างเหมา 8 อัตรา 
      ที่ประชุม รับทราบ 
  
นายกิตติ  จิลศรี           มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่  
  ประธานสภาฯ            ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
  
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
   ลงชื่อ    นายสง่า    ใจเอ้ือ     ผู้จดรายงานการประชุมสภาฯ 
       (นายสง่า    ใจเอ้ือ)  
 
 
   ลงชื่อ     นายกิตติ    จิลศรี     ประธานคณะกรรมการตรวจฯ 
       (นายกิตติ    จิลศรี)  
 
    
   ลงชื่อ      นายไสว   โนรี        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
         (นายไสว   โนรี)  
 
 
   ลงชื่อ    นายทองชุบ  ปิ่นจุไร   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
      (นายทองชุบ  ปิ่นจุไร)  
 
 
   ลงชื่อ    นางอัญชุลี  บัวบุญ      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
      ( นางอัญชุลี  บัวบุญ) 
 
 
   ลงชื่อ     นายทุม  ปานพุ่ม        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
       ( นายทุม  ปานพุ่ม) 
 
 



๑๔ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 นี้ได้ผ่านการตรวจของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า จึงปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 
        ลงชื่อ         นายกิตต ิ  จิลศรี         ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคล้า 
             (นายกิตติ   จิลศรี)  
 
 


