
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สมัยสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๐ เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 
รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  
๒ นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลบั สมพงษ์  เอ่ียมอาษา  
๓ นายธีรพงศ์     ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ธีรพงศ์  ทองใบ  
๔ นายสน          ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สน  ตาลอ่อน  
๕ นางหวานใจ    เหล็กคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ หวานใจ  เหล็กคม  
๖ นางเฉลา        ค ้าประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เฉลา  ค ้าประเสริฐ  
๗ นางไพเราะ     ปิ่นประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ไพเราะ  ปิ่นประยูร  
๘ นายชริน        สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ชริน  สังข์เสน่ห ์  
๙ นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ประธาน   เรืองทอง  

๑๐ นายชื น          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ชื น  ให้นุช  
๑๑ นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ฉลวย  อุ่นอิน  
๑๒ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลับ เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  
๒ นายนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  นิ่มบรรเลง  
๓ นายเอนก        จีนธ ู รองนายก อบต.หนองพลับ เอนก  จีนธู  
๔ นายเกรียงไกร   เมฆา เลขานุการนายก อบต.หนองพลบั เกรียงไกร   เมฆา  
     
     
     
     

/รายชื่อสมาชิก... 
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รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ท่ีไม่มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นางถนอม  ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ลา 
 
 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓0 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

กล่าวเปิดประชุม และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 

ระเบียบวำระท่ี 1 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี ๒ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

 เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้เสนอเรื่องเพ่ือขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. 25๕๒ การขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
และเรื่องอ่ืน ๆ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
สมัยสามัญประจ้าปี สมัยที่ 1/25๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ก้าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญประจ้าปี สมัยที่ ๒/25๖๒ ไว้ระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 
25๖๒ จึงได้เรียนเชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี   
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ
ประจ ำปีสมัยท่ี ๑/25๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ สมัยสามัญประจ้าปี     
สมัยที่ ๑/25๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั น คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุมที่ได้รับแต่งตั งจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จ้านวน    
๓ ท่าน คือ นายฉลวย  อุ่นอิน, นายสน  ตาลอ่อน และ นางหวานใจ  เหล็กคม     
ได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกัน
ตรวจรายงานการประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมี   
ผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญประจ้าปี สมัยที่ ๑/25๖๒   
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๑ เสียง 

 
 

/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวำระท่ี ๓ 
 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต. หนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่อง พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุม
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 

วำระท่ี ๓.๑ รับหลักกำร 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 25๕๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
พิจารณา ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับชี แจงรายละเอียดและ
เหตุผลความจ้าเป็นที่ต้องจัดท้าข้อบัญญัติดังกล่าว ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

กระผม นายนที  เพ็งพิณ ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ     
ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การควบคุมการ
เลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ให้สภาแห่งนี พิจารณาโดยมีบันทึกหลักการและ
เหตุผลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด  ดังนี  

หลักกำร 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล

และองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 25๕๒ 
มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนายอ้าเภอเมืองเพชรบุรี 
เพ่ือเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

เหตุผล 
ตามมาตรา 67 (2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 25๕2 ก้าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต้าบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ 
ก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง 
ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ้าเป็นต้องออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 

/ร่างข้อบัญญัติ… 
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ร่ำง 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

เรื่อง  กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2562 

---------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

ว่าด้วยการควบคุมการเลี ยงปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ

องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 25๕2 ประกอบมาตรา 29 
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ และนายอ้าเภอ 
เมืองเพชรบุรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี  เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
ตั งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
แล้ว 15 วัน 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค้าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรา
ไว้แล้วในข้อบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี  
“การเลี ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่

บ้ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อย

ให้อยู่นอกสถานที่เลี ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือ

สถานที่ในลักษณะอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ

เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

หนองพลับ 
ข้อ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เป็นเขตควบคุมการเลี ยง

หรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี  
(๑) สุนัข 
(๒) แมว 
(๓) โค 
(๔) กระบือ 

/(๕) แพะ, แกะ… 
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(๕) แพะ, แกะ 
(๖) นก 
(๗) ไก ่
(๘) เป็ด,ห่าน 
(๙) สุกร 
(๑๐) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   

ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม ้
ข้อ 6 ห้ามท้าการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 5 ในที่หรือ

ทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับโดยเด็ดขาด 
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเลี ยงสัตว์ ดังต่อไปนี  

(๑) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 
(๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับประกาศ

ก้าหนดพื นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี ยงโดยมีก้าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 
(๓) เพ่ือการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์ เพ่ือการกุศลหรือจารีต
ประเพณีโดยได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หรือเพ่ือใน  
พระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 

ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ มีอ้านาจ
ออกประกาศก้าหนดเขตพื นที่เลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ที่ต้องควบคุมตามข้อ 5     
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

(๑) ก้าหนดจ้านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี ยง 
(๒) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท้าทะเบียนตามประเภท

และชนิดของสัตว์ 
(๓) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ 6 

ข้อ 8 นอกจากการเลี ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(๑) จัดให้มีสถานที่เลี ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่
ประเภท และชนิดของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด้ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและ
การระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน ้าและก้าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูก
สุขลักษณะเป็นประจ้าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่
อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 (๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก้าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์
ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น้าโรค ทั งนี  โดย
วิธีที่ไม่ก่อเหตุร้าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน ้า 

 (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตราย
จากเชื อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 

/(๕) ให้เลี ยงสัตว์… 
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 (๕) ให้เลี ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอก

สถานทีเ่ลี ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี ยงในสถานที่
หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกต
ได้อย่างชัดเจน 

(๖) ไม่เลี ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด 
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร้าคาญต่อผู้อื่น 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ค้าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั งข้อบังคับ ระเบียบ และค้าสั่งขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองพลับ 

ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็น
การฝ่าฝืนข้อ 6 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจกักสัตว์ดังกล่าว
เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก้าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็น
เจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ  
แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั นตามควรแก่กรณี
ก่อนถึงก้าหนดดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่าย 
ในการขายทอดตลาดและค่าเลี ยงดูสัตว์แล้วให้องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์
มาขอรับสัตว์คืนภายในก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ส้าหรับการเลี ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ตามจ้านวนที่ได้
จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั นเป็นโรคติดต่ออันอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจท้าลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรได้ 

ข้อ 10 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เป็นผู้รักษาการ
ข้อบัญญัตินี และให้มีอ้านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี  

ประกาศ ณ วันที่..........................................  

 
 (นายนที  เพ็งพิณ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
 
                    เห็นชอบ 
 
          (…………………………………) 
           นายอ้าเภอเมืองเพชรบุรี 

/นายพงศ์พันธ์… 
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นายพงศ์พันธ์ เทยีนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

นายชริน สังข์เสน่ห์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต ์
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้ทราบหลักการและเหตุผล     
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี แล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ กระผม นายชริน สังข์เสน่ห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖ ขอเสนอญัตติขอให้มีการลงมติ 
 

ตามที่ นายชริน สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖     
ขอเสนอญัตติขอให้มีการลงมติ ขอผู้รับรอง จ้านวน ๒ ท่าน โดยการยกมือขึ น           
เหนือศีรษะ ผู้รับรอง มีดังนี   

๑) นายสน  ตาลอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๒  
๒) นายฉลวย อุ่นอิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๗ 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ขอทราบมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ     
เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 
๑๑ เสียง 
 

เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 แล้ว ต่อไปขอเชิญเลขานุการ   
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ และขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ดูระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 และระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ้านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้     
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

/นายพงศ์พันธ์… 
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นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายชริน สังข์เสน่ห์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖                                                                                                                            
 
 
 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 

 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 

 
 
 

ที่ประชุม 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 

มติที่ประชุม 
 
 

 สมาชิกสภาได้รับทราบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว มีสมาชิกสภา
ท่านใดมีข้อเสนออ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ กระผม นายชริน สังข์เสน่ห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖ ขอเสนอญัตติขอให้มีการ
ลงมติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การควบคุม
การเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว และการพิจารณาวาระ    
ที่สองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  
 

ตามที่ นายชริน สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖     
ขอเสนอญัตติขอให้มีการลงมติ ขอผู้รับรอง จ้านวน ๒ ท่าน โดยการยกมือขึ น           
เหนือศีรษะ ผู้รับรอง มีดังนี   

๑) นางเฉลา ค ้าประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๓ 
๒) นายฉลวย อุ่นอิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๗ 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและลงมติว่าให้มีการลงมติพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว และการพิจารณาวาระที่สองนั นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาหรือไม่ ขอทราบมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว 
และการพิจารณาวาระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
อย่างเป็นเอกฉันท ์จ้านวน ๑๑ เสียง 
 

วำระท่ี ๓.๒ ขั้นแปรญัตติ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การ

ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ ๑ รับหลักการ โดยสภามีมติ 
รับหลักการ ในขั นตอนนี เป็นการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับร่วมกันแปรญัตติ 
 

ที่ประชุมสภาไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับมีความประสงค์จะแปรญัตติ       
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงมีมติยืนตามเสนอและไม่ขอแปรญัตติโดยการแก้ไขใดใด 
อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๑ เสียง 

 
/นายพงศ์พันธ์… 

 



- ๙ – 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 

ที่ประชุม 
 

 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 
 
 

 ตามที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงมีมติยืนตามเสนอและไม่ขอแปรญัตติโดยการแก้ไขใดใด 
ผมขอพักการประชุม การพิจารณาในวาระท่ี ๓ การลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ โดยจะ
ประชุมในครั งต่อไป ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันนี  
 

ที่ประชุมพักการประชุม 
 

วำระท่ี ๕.๓ กำรลงมติตรำเป็นข้อบัญญัติ 
บัดนี  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การควบคุมการ

เลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับมาสองวาระแล้ว ต่อไปเป็นวาระที่สาม คือ การพิจารณา         
ให้ความเห็นชอบโดยลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ ดังนั น จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 โดยการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยลงมติตราเป็น
ข้อบัญญัติ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เรื่อง   
การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติได้ จ้านวน 1๑ เสียง  
 

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ชี แจงรายละเอียดและความจ้าเป็น
ดังกล่าว 
  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จึงมีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองพลับ เพ่ือให้การบริการประชาชนและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี  

ส ำนักงำนปลัด 
รายการที่ 1 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย   
อ่ืน ๆ รายการโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองพลับและผู้น้าท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓00,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 300,0๐0 บาท โอนลด 1,4๐๐ บำท งบประมาณคงเหลือ 
298,600 บาท 

 
/โอนตั งรายการ… 

 



- ๑๐ – 
 

  โอนตั้งรำยกำรใหม่   
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ งบประมาณ
อนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ 1,4๐๐ บำท 
งบประมาณคงเหลือ 1,400 บาท 

 
กองคลัง 
โอนตั้งรำยกำรใหม่ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหาร   
ส่วนต้าบลหนองพลับและผู้น้าท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓00,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 298,600 บาท โอนลด 17,๐๐๐ บำท งบประมาณ
คงเหลือ 281,600 บาท 

โอนตั้งรำยกำรใหม่  
แผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ     
0 บาท งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ 17,๐๐๐ บำท 
งบประมาณคงเหลือ 17,000 บาท 

 
กองช่ำง 
รายการที่ 1 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหาร          
ส่วนต้าบลหนองพลับและผู้น้าท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓00,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 281,6๐๐ บาท โอนลด 7๐๐ บำท งบประมาณคงเหลือ 
280,900 บาท 

โอนตั้งรำยกำรใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ 7๐๐ บำท 
งบประมาณคงเหลือ 7๐๐ บาท 

 
 
 

/รายการที่ 2… 
 



- ๑๑ - 
 

  รายการที่ 2 
โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหาร   
ส่วนต้าบลหนองพลับและผู้น้าท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓00,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 280,9๐๐ บาท โอนลด 36,0๐๐ บำท งบประมาณ
คงเหลือ 244,900 บาท 

โอนตั้งรำยกำรใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้ารวจ  รายการอุปกรณ์ส้ารวจ งบประมาณอนุมัติ 
36,000 บาท งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ 36,000 บำท 
งบประมาณคงเหลือ 36,000 บาท 

 
รายการที่ 3  
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ ให้แก่บุคลากรองค์การบริหาร    
ส่วนต้าบลหนองพลับและผู้น้าท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ ๓00,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 244,9๐๐ บาท โอนลด 210,0๐๐ บำท งบประมาณ
คงเหลือ 34,900 บาท 

โอนตั้งรำยกำรใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ 
โครงการตาข่ายกั นภายในอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองพลับ หมู่ที่ 3 งบประมาณ
อนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ 210,000 บำท 
งบประมาณคงเหลือ 210,000 บาท 

รายการที่ 4  
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองพลับและผู้น้าท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ  ๓00,000 บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 34,900 บาท โอนลด 34,9๐๐ บำท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
1,226,760 บาท งบประมาณก่อนโอน 654,660 บาท โอนลด 55,100 บำท 
งบประมาณคงเหลือ 599,560 บาท 
 

 
/โอนตั งรายการ… 

 



- ๑๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 
 

 

 โอนตั้งรำยกำรใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายการ โครงการปรับปรุงท่อระบายน ้าพร้อมประตูเปิด – ปิดน ้า คลองรับน ้าหนองพุทรา 
หมู่ที่ 5 งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรำยกำรใหม่ 
90,000 บำท งบประมาณคงเหลือ 90,000 บาท 

 
กองสวัสดิกำรสังคม 
รายการที่ 1  
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด้าเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ ๑) โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 40,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 40,000 บาท โอนลด 
3,5๐๐ บำท งบประมาณคงเหลือ 36,500 บาท 

โอนตั้งรำยกำรใหม่   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการ เก้าอี ส้านักงาน งบประมาณ
อนุมัติ  0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 3,500 บำท งบประมาณ
คงเหลือ 3,5๐๐ บาท 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 2๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับทุกท่านได้รับทราบรายละเอียด   
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับแล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกัน
พิจารณา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใดจะสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรืออภิปรายในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบ       
มติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๑ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายการดังกล่าวได้   
 

 
 

/นายพงศ์พันธ์... 
 



- ๑๓ - 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใด มีเรื่องเสนอที่ประชุม  
หรือเรื่องอ่ืน ๆ เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมการประชุมในครั งนี  และขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๕.๐๐ น. 

 
 

(ลงชื่อ)…………เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์.....….…..ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)…………ฉลวย  อุ่นอิน………..ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงชื่อ)….………สน  ตาลอ่อน…….…กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
(ลงชื่อ)….…หวานใจ  เหล็กคม….….กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหล็กคม) 
 
 
 

  ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

                           พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
                       (นายพงศ์พันธ์  เทียนแย้ม) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
 
 
 


