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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี ๒๕๖2 

วันที่  13  พฤษภาคม  ๒๕๖2  เวลา ๑3.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

 

******************* 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิจิตร สงหนอง ประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๒. นายโรม เยาว์ด้า รองประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๓. 

 

นายคล่อง แปูนแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑ 
๔. นายจริน ฤทธิฉิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๕. นายวิรัตน์ วิเชียร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๖. นายปรีชา  หมุนแทน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
7. นายปรีชา ยังช่วย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
8. นายจ้านาญ ชัยสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
9. นายอนันต์ นุ่นแก้วสุทธิ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 

๑0. นายสุทิน เลื่อนแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 
๑1. นางเสาวนีย์ ศรีหมอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๑2. นายสายชล ชูเพชร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๑3. นายสมปอง ปานแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
๑4. นายสมปอง สะดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
15. จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
๑6. นายนูน มากแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
17. นายส้าเริง สังขาว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
18. นายช้านาญ หมุนแทน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
19. นายสินไชย ชูสีอ่อน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ 
๒0. นายมณเทียร ทองนุช                  สมาชิก อบต หมู่ที่ ๑๒ 

       ๒1.   นางเยาวลักษณ์ รัตนะ                 เลขานุการสภาฯ อบต.น้้าผุด 
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ผู้ไม่มาประชุม 
         ๑. นายสมปอง แก้วละเอียด   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2                 ลา  
         2. นายจราวุธ นุ้ยเอียด   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8                  ลา 
         3. นายเชิดชัย  เพ็งลา้      สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4                 ขาด 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิศาตร แสงศรี   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๒. นายอุดม จันสุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๓. นายวิชาญ  แก้วลาย    รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  
๔. นางพรทิพย์ เสนี     เลขานายกฯ     
๕. นางสุมาลี  จ้านงค์    รองปลัดฯ                  
๖. นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง    หัวหน้าส้านักปลัดฯ 
๗. นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล   ผู้อ้านวยการกองคลัง 
๘. นายอาวุธ ทองพราว       ผู้อ้านวยกองช่าง 
๙. นางสาวกรกานต์ จันทร์กระจ่าง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 
๑๐. นางมยุรี บุณยะวันตัง             แทนผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑. นางอารีย์ เยาว์ด้า                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11    

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 
สมาชิกสภาอบต.  เข้าร่วมประชุม  20  คน  ครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ้าปี 
๒๕๖2  และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
นายวิจิตร สงหนอง                ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้มีการประชุมสภาองค์การ 
   ประธานสภาฯ                   บริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑3 
                                         กุมภาพันธ์ ๒๕62 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ซึ่ง 
                                        เลขานุการสภาฯได้จัดท้ารายงานการประชุมแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน 
                                        ทราบแล้วสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หากมีข้อความ 
                                        ใดไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพ่ิมเติมขอเชิญน้าเสนอท่ีประชุม 
นายวิจิตร สงหนอง           มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่  
   ประธานสภาฯ                     ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบรับรอง 
                                           รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่าน  
                                           ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม                     ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติรับรองรายงานการ 
                                      ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยแรก   
                                        ประจ้าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 
                                               รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน   20  เสียง 
                                                ไม่รับรอง                      จ้านวน   -     เสียง 
                                                งดออกเสียง                    จ้านวน   1   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3                   เรื่องท่ี  เสนอใหม่ 
ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง              ดิฉันได้รับมอบหมายจากนายกอบต.น้้าผุดให้ชี้แจงร่าง ข้อบัญญัติ 
หัวหน้าส้านักปลัดฯ              องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ

แมว พ.ศ.2562 ดังนี้ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

                         ประกอบ(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  
                                        เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2562 

หลักการ 
                                 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

                 เหตุผล 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่
ในชุมชนจะสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหคุเดือดร้อนร้าคาญจากสุนัข และ
แมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่เหมาะสมกับการด้ารงชีพ
ของประชาชน และสามารถปูองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาด
ที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก้าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

          ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว   พ.ศ.2562 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัข และแมว  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด โดยความเห็นชอบของสภา
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องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด และนายอ้าเภอเมืองตรัง จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

    ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และ
แมวให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด 

“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มี
การปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน
ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณา
เขตท่ีดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข 
และแมว ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และ
แมวด้วย 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

ข้อ ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด้ารง
ชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข 
และแมว ให้พ้ืนที่ในเขตอ้านาจของราชการส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  

    ๕.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ ที่สาธารณะเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

  ๕.๑.๒ สถานที่ที่ไม่ใช่เคหสถานของตน 

๕.๒ ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 

                    ๕.๒.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
(๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด้าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ใน
ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด และรับบัตรประจ้าตัวสุนัข และ
แมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการอ่ืนใด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
ก้าหนด 
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(๒)  หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือ 
เปลี่ยนแปลงสิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าผุด ภายใน ๑๕ วัน       

(๓)  ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมว ด้าเนินการขึ้น
ทะเบียนภายใน ๑๕ วัน และสุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

(๔)  กรณีท่ีเจ้าของน้าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าผุด โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย 
เจ้าของสุนัข และแมวต้องด้าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
ทราบภายใน ๑๕ วัน 

  ๕.๒.๒ การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน
จากสัตว์แพทย์  หรือผู้ ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตว์ แพทย์ หรือ
ผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้นมี
อายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้ งต่อไปตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมโรค 

(๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก้าหนด
โรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท้าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ 
สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

  ๕.๒.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัข และ
แมวด้าเนินการ ดังนี้ 
(๑) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
(๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร้าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้
อาศัยใกล้เคียง 

๕.๒.๔  การควบคุมเมื่อน้าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้
เจ้าของสุนัขและแมว ด้าเนินการ ดังนี้ 

(๑) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข เมื่อน้าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และ
แมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ้าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร้าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
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  (๒) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดตากสุนัข และแมว ในสถานที่
หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

ข้อ ๖  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัข และแมวที่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ้านาจท้าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ ๗ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข 

                        ประกาศ  ณ  วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      ลงชื่อ 
                                                                          นายวิศาตร แสงศรี 
          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลผุด 

นายวิจิตร สงหนอง               ตามท่ีเสนอข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
  ประธานสภา                       พ.ศ.2562 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 
 

นายคล่อง แปูนแก้ว            ขอสอบถามกรณหีมาจรจัดที่อยู่ในที่สาธารณะ จะด้าเนินการอย่างไร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 1 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง           ต้องช่วยกันคิดหาวิธีด้าเนินการอย่างไร ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ 
   หัวหน้าส้านักปลัดฯ                         

นายวิจิตร สงหนอง          ใครจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับร่าง 
ประธานสภาฯ                  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 

สุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   มติที่ประชุม                       รับหลักการ     20     เสียง 
                                                ไม่รับหลักการ   -       เสียง 
                                                    งดออกเสียง     1     เสียง  
 
นายวิจิตร สงหนอง                  มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีผมจะขอความเห็นชอบ ร่าง
ประธานสภาฯ                       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
                                        ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 2 หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาฯให้ความ 
                                         เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น   
มติที่ประชุม                            ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างเดิมของ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้า 
                                         ผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวพ.ศ.2562 ในวาระท่ี 2 
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                                                       เห็นชอบ       20   เสียง 
                                                       ไม่เห็นชอบ     -      เสียง 
                                                       งดออกเสียง    1     เสียง          
 

นายวิจิตร สงหนอง       มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มี ผมจะขอมติเพ่ือเห็นชอบตราเป็น  
ประธานสภาฯ                   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม                    มติที่ประชุมให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เรื่อง  การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                       เห็นชอบ   19    เสียง 
                                                        ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
                                                       งดออกเสียง  2    เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ 

4.1  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ.2562 

นางเยาวลักษณ์ รัตนะ   ขอสรุปสาระส้าคัญพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล (ฉบับที่ 7 
   ปลัดอบต.น้้าผุด                     พ.ศ.2562 ดังนี้  ประเด็นต่าง      

1. จ้านวนสมาชิกสภาฯ อบต. 
สาระส้าคัญ 
1.1 .ก้าหนดเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  

    1.2  จ้านวนสมาชิกฯ จ้านวนเขตละ 1 คน 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการกระท้าอันต้องห้ามของสมาชิกสภาฯ
และนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
2.1 อายุนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ก้าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
2.2 วาระการด้ารงต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมีวาระอยู่ใน
ต้าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด้ารงต้าแหน่งสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลด้ารงต้าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีที่ให้
ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ด้ารงต้าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้จะด้ารงต้าแหน่ง
ได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับตั้งแต่วันพ้นจากต้าแหน่ง 

                                       2.3 คุณสมบัติของรองนายกอบต. เช่นเดียวกับนายกอบต.      
ฯลฯ 

                         3  อ้านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบล    
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3.1  ด้านจราจร ก้าหนดให้อบต.มีอ้านาจหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การดูแลการจราจร และสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว 
3.2 ด้านการศึกษาท้องถิ่น ก้าหนดให้อบต.มีอ้านาจหน้าที่จัดการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่
เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา    
2. ประเภทรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต้าบล มีรายจ่ายอ่ืนใดที่จ้าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน
หรือรายจ่ายตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยก้าหนดไว้ 
2.2 รายจ่ายเพ่ือการดูงานต่างประเทศ การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลตามวรรคหนึ่ง หรือการน้าเงินของกิจการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลเป็น
เจ้าของหรือหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกการอบรมหรือ
ดูงานในต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล รองนายกฯ  เลขา
นายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หรือสมาชิกสภา ฯ จะกระท้ามิได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือ
การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก้าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานใน 

                                    ต่างประเทศท้ังนี้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก้าหนด 
ฯลฯ 

4.2  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
พ.ศ.2562 สาระส้าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง  มาตรา 49  อายุของสมาชิกอบต. 
มีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง  มาตรา 51 ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
หลักฐานการสมัครผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัค  เว้นแต่
เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ท้าหนังสือยืนยันไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่ง
การไม่ได้เสียภาษีส่วนรายละเอียดอื่นๆไปดูได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ที่ประชุม                          รับทราบ 

                                 4.3 ท้าบุญประจ้าปีอบต.น้้าผุด วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง            นิมนต์พระ 9 รูปและน้าปิ่นโตมาถวายพระในวันที่ 22 พฤษภาคม 62   
  หัวหน้าส้านักปลัดฯ                เวลา 9.00 น.           

4.4 องคมนตรีมาเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชด้าริโครงการฝายบ้าน
ด่าน 1 และ 2 โดยครั้งนี้มาลงพื้นท่ีฝายบ้านด่าน 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 
2562              

นายอาวุธ ทองพราว   เครื่องจักรกลของอบจ. ปฏิบัติงานอยู่ท่ี ม.8 หากหน้าฝนจะด้าเนินการอย่างไร 
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    ผอ.กองช่าง                       และขอติดตามรายชื่อที่ขอไปขอให้ส่งมาให้ด้วย ตอนนี้ส่งมาของ ม. 1,3,4,10 
11,12 ประมาณ 523 ราย 

                                       สร้างฝายของ ม.ที่ 2          

นายวิศาตร แสงศรี                   ตอนนี้ยังได้รายชื่อไม่ครบ อยากให้เชิญประชุมหมู่บ้านจะเข้าไปชี้แจง 
 นายกอบต.น ้าผุด  รายละเอียด 

นายวิจิตร สงหนอง            มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะจะสอบถามในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาน ้าผุด                ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ้าปี ๒๕62   

ปิดประชุม เวลา ๑๔.30 น.     
 

                                        (ลงชื่อ)    เยาวลักษณ์ รัตนะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางเยาวลักษณ์  รัตนะ) 
              เลขานุการสภา อบต.น้้าผุด 
     

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น 
หลักฐาน 
 

                                         (ลงชื่อ)     คล่อง  แปูนแก้ว     ประธานกรรมการ 
 (นายคล่อง  แปูนแก้ว) 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 

                                         (ลงชื่อ)    สมปอง ปานแก้ว     กรรมการ 
  (นายสมปอง ปานแก้ว) 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 

                                         (ลงชื่อ)  สมปอง  แก้วละเอียด  กรรมการ/เลขานุการ 
      (นายสมปอง  แก้วละเอียด) 

ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 

                                       (ลงชื่อ)        วิจิตร  สงหนอง    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายวิจิตร  สงหนอง) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

            


