
                                   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑  

วันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
       ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายประยง     ศรีจันทร์ 
นายวีระพันธ์   ดรลา 
น.ส เพลินใจ    สาแก้ว 
นายหนูทอง   พรใส 
นายมนูญ       ทองดี 
นายสมัน       ดวงด ี
นายประหยัด    ทุ่งมล 
นายสมร      วรรณจันทร์ 
นายเสถียร   เวียงแก้ว 
นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข 
นายถาวร    เฉลิมแสน 
นายวีระพล     จักษุมา 
นายอุดร       ศรีพิลา 
นายสุนทร    ศรีลาพัฒน์ 
นางกนกนุช    อินหงสา 

ประธานสภา อบต.นาสะแบง 
รองประธานสภา อบต.นาสะแบง 
เลขานุการสภา อบต.นาสะแบง 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

ประยง        ศรีจันทร์ 
วีระพันธ์      ดรลา 
เพลินใจ      สาแก้ว 
หนูทอง        พรใส 
มนูญ          ทองดี 
สมัน           ดวงด ี
ประหยัด     ทุ่งมล 
สมร           วรรณจันทร์  
เสถียร         เวียงแก้ว 
เมตตา        ประเสริฐสุข      
ถาวร          เฉลิมแสน 
วีระพล       จักษุมา 
อุดร            ศรีพิลา 
สุนทร         ศรีลาพัฒน์ 
กนกนุช       อินหงสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายประยูญ    มงคลน า 
นายสีดา        สีสัย   
นางบุญเพ็ญ   ราษี 
นายบัญเลง    พุฒละ 
นางสาวสุนา    เดชรักษา 
นายทองมี      พลสิม 
จ.ส.ต.กิตติกร  กองโพธิ์ 
นายธีระยุทธ   ทองนิน 
นางสาวเย็นฤดี  พรหมบิน 
นางสุภาพร   พดาเวช 

นายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
รองนายก อบต.นาสะแบง 
เลขานุการนายก อบต.นาสะแบง 
รองปลัด อบต.นาสะแบง 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประยูญ       มงคลน า 
สีดา           สสีัย 
บุญเพ็ญ       ราษี 
บัญเลง       พุฒละ 
สุนา          เดชรักษา 
ทองมี         พลสิม 
กิตตกิร       กองโพธิ์ 
ธีระยุทธ       ทองนิน 
เย็นฤดี        พรหมบิน 
สุภาพร        พดาเวช 

 

 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลาประชุม  นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
เชิญสมาชิกสภาฯ   คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  โดยมีนายประยง  ศรีจันทร์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้   

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ผมนายประยง  ศรีจนัทร์  ประธานสภาฯ ขอ
ท าหน้าท่ีเปิดประชมุสภาฯสมยัสามญัสมยัท่ี ๑/๒๕๖๐ และด าเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญท่านนายกฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

นายก อบต.นาสะแบง เรื่อง แจ้งทีป่ระชุมทราบมีดังนี้ 
    ๑.๑  เรื่อง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาบรรจุแต่งตั้ง  จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ  
    นางสาววิยะดา  บัวระภา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
    ๑.2 โอนเปลี่ยนสายจ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ นางสาวเย็นฤดี  พรหมบิน จากเจ้า 
   พนักงานธุรการช านาญการ โอนเปลี่ยนแปลงเป็น นักทรัพยากรบุคคล 
ที่ประชุม                     รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มตทิี่ประชุม   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ / พิจารณา / อนุมัติ   

๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเสนอโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง ได้รับแจ้งจากอ าเภอศรีวิไล เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยให้จัดท าแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ
สั่ งการของจั งหวัดบึ งกาฬ กรมส่ ง เสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และ
กระทรวงมหาดไทย ที่ให้ด าเนินการตามนโยบายศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน(ศอญ.จอส.พระราชทาน) ตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการน าแนวคิดการพัฒนาระบบปูองกัน การเตรียมความ
พร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝูาระวังและรับมือกับสาธารณภัย โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ภายใต้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี โดยมี 



 ผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุและสั่งการ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๓๒๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๖๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที มท ๐๒๒๙/ว๗๓๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล สามรถด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติ ก ารจิตอาสาภั ย พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้ตรม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๖๗(๔) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในการแก้ไขปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และพระราชบัญญัติและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตร ๑๖(๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็น
อ านาจหน้าที่โดยตรงขององค์การบริหารส่วนต าบล จากเหตุที่กล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น โดยโครงการจะต้องมีในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือที่จะน าไปตั้ง โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) และสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ส านักปลัด จึงขออนุมัติเสนอ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2563 – 
2565 )  เ พ่ิม เติ ม  ฉบับที่  1  ทั้ งนี้  สามารถ เ พ่ิม เติ มแผนได้ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ตามรายการดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความ สงบ
เรียบร้อย แผนงานรักษาความสงบภายใน 1  โครงการ  

 -โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
นาสะแบง วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการปูองกัน การเตรียมความพร้อม และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน 

ประธานสภาฯ ตามที่นายก อบต.นาสะแบงได้เสนอมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก
หรือไม ่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้บรรจุลงในแผนฯ ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม 



 3.2  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ด้วยคณะผู้บริหารมีความประสงค์จะขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญ
ท่านนายก อบต.นาสะแบง ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบงว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณพ.ศ. 2563 
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

 รายการโอนลด 

 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปา หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง งบประมาณที่อนุมัติ 
668,000  บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 169,000 บาท ขอโอนลด 169,000 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ
ไปแล้วและมีงบประมาณคงเหลือ 

 รายการโอนเพิ่ม 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบง  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 169,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
169,000  บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงตั้งจ่ายเป็นกรายการใหม่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าชุดเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์อานๆที่จ าเป็น ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนงานพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  

 รายการโอนลด 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร  งบประมาณอนุมัติ 1,500,000  บาท งบประมาณก่อนโอน 
1,500,000 บาท โอนลดจ านวน 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
1,000,000 บาท  

 รายการโอนเพิ่ม 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซื้อกล้องวงจร 



 ปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง จ านวนเงินที่โอนเพ่ิม 500,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
500,000 บาท  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง 

ประธานสภาฯ ตามที่นายก อบต.นาสะแบง ได้ขออนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ถ้าไมม่ีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติ 15 เสียง เป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม 

 3.3  เรื่อง  พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ ด้วยคณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาในวาระที่ 1 เป็นการเสนอร่างฯ 
ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.นาสะแบง เรียนท่านปรานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่มาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือ
ปูองกันอันตราย และเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนด ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่หรือทั้งหมดของ
พ้ืนที่ในเขตอ านาจ นั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

         เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ยังมิได้ตราข้อบัญญัติ 
    ดังกล่าวออกมาบังคับใช้ ประกอบกับ ภายในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบล
    นาสะแบง ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก  
    ดังนั้น เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพ้ืนที่   
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง   จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

    โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง   ว่าด้วย
    การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบ
    มาตรา  ๒๙  มาตรา  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   โดย 
    ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง และนายอ าเภอศรีวิไล 
    จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

    ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  เรื่อง  
    การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๓” 
    ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  เมื่อได้
    ประกาศไว้ โดยเปิดเผยที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง แล้ว ๗ วัน  
    ข้อ ๓ บรรดา ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ ค าสั่งอ่ืนใดขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลนาสะแบง ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
    แย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   



    ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  รักษาการให้เป็นไปตาม 
    ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้
    เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
    “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น 
    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 
    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ 
    สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
    “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
    ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตาม  
    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วน
    ต าบลนาสะแบง   
    “ การเลี้ยงสัตว์ ”   หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและ
    ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดู ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
    “ การปล่อยสัตว์ ” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้
    อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 
                “ เจ้าของสัตว์ ” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
    “ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์
    อ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 
    “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
    ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้  

    ข้อ ๖ ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง   ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ 
    ล่อ  ลา  สุนัข แมว  ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
    นาสะแบง รับผิดชอบดูแล 
              การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระท าการเป็นประจ าเป็นอาจิณ 
    หรือไมส่นใจควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พ้ืนที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยง
    หรือปล่อยสัตว์ 
         

    ข้อ ๗ ให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ 
    ปล่อยสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
    (๑) สุนัข  (๒) แมว (๓) ช้าง (๔) โค (๕) กระบือ (๖) แกะ   (๗) แพะ                    
    (๘) สุกร  (๙) ไก ่(๑๐) ม้า   (๑๑) สัตว์อ่ืนๆ 

                (๑๒) สัตว์ปุาตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาซึ่งได้รับอนุญาต   
   จากกรมปุาไม ้

    ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการ 
    เลี้ยงเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง 
    หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

     ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลนาสะแบง   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขต 
    พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม  ข้อ  7  โดยให้มีมาตรการอย่าง
    หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 



(1)ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
    (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิด
    ของสัตว์ 
    (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 
 

    ข้อ ๙ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ   
    ดังต่อไปนี้ 
            (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและ 
    ชนิดของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการ 
    ระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
                         (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
       เป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่ 
        บริเวณใกล้เคียง 
                         (๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูก 
       สุขลักษณะเพ่ือปูองกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้  
       โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ
          แหล่งน้ า 
                                  (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
      เกิดจากสัตว์ 
                (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่
      เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือ
      กรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีปูายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกต
      ได้อย่างชัดเจน  
      (๖) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการ 
      เคลื่อนย้ายสัตว์ และได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิด
    มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
    (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน
    ท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลนา 
    สะแบง 

    หมวด ๒ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

    ข้อ ๑๐ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือ 
    เลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม 
    ข้อ ๙ อย่างเคร่งครัด เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 
    และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุร าคาญอัน
    เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ า
 รับน้ าโสโครกไปให้พ้นจากท่ีนั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 
(๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าแหล่งสาธารณะ 
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้
เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
(๔) ต้องท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 



(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์
 น าโรคอ่ืน ๆ และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็น 
 ระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
(๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

 
    ข้อ ๑๑ หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๑๐ 
    ต้องได้รับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจาก
    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
    การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็น
    บริเวณท่ีโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจาก 
    แหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่
    ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อ
    ชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ 
    ดังต่อไปนี้ 

ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่
ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 
(1)ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร 
(2)ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร 
(3)ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 

   ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ี 
    ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 

 4) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม
  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

    ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่
    สุขภาพของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้า
    พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์
    ของหน่วยงานราชการทราบ  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

    หมวด ๓ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

    ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้าม
    เลี้ยง หรือปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่
    หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงความในวรรคหนึ่งไม่ใช้ 
    บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 
 

    ข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อ
    เหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 



    ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
    สะแบง หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้า 
    พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจจับสัตว์
    และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้  เป็นเวลาอย่างน้อย
    สามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
    มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
    ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ท าให้สัตว์บาดเจ็บ  หาก
    เป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวัง
    ตามสมควรแล้ว  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
    เสียหายใดๆที่เกิดขึ้น  
    กรณีตามวรรคสอง  ถ้าความเสียหายเกิดข้ึนต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการ 
    กระท าดังกล่าวบุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลนาสะแบง จะพิจารณา   ไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง 
    ข้อ ๑๖ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิด 
    ประกาศแจ้งให้เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
    ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
    หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้
    สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
    ข้อ ๑๗ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้อง
    เสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้น
    ตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึงก าหนด ๓๐ วันก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขาย 
    ทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์ 
    แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 
    กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บปุวยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่
    อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์อ่ืน ๆ หรือเม่ือสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็น 
    เป็นลายลักษณะอักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายได้ 
    ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มา 
    ขอรับสัตว์คืนภายในก าหนด ตามข้อ ๑๕ เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
    ส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ตามจ านวนที่จ่าย
    จริงด้วย 
    ข้อ ๑๘ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
    ๒๕๓๕  กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
    ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
    เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไข
    หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือ 
    ปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
    ต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็น
    การชั่วคราว  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย 
    แล้วก็ได้ 
    ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติ
    ตามค าสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุด
    ด าเนินการทันท ี



    ข้อ ๑๙ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุ
    เดือดร้อนร าคาญต่อผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
    เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร  
    และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควร 
    ก าหนดวิธีการเพ่ือปูองกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่ง
    นั้น 

    หมวด ๔ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

    ข้อ ๒๐ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้า
    พนักงานสาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1)มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็น
หนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

  (2)เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา
  ท าการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจ 
  สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้
  ครอบครองสถานที่นั้น 

  (3)ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือ
  ประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

  เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ  หรืออาจก่อให้เกิด
  เหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร  เพ่ือเป็นตัวอย่าง
  ในการตรวจสอบความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ 
  ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  หมวด  5 บทก าหนดโทษ 

    ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ 
    ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕    
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่ามีมติ
    รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เรื่อง ด้วยการควบคุมการ
    เลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์พ.ศ.2562 หรือไม่ 
มติทีประชุม   มีมติ 15 เสียง  รับร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
ประธานสภาฯ   ในวาระท่ี 2 เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ 
    ปล่อยสัตว ์มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเชิญครับ   
นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอสอบถาม ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
    ข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ
    การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   ถ้าหากมีการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติก าหนด
    ไว้ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดค่ารับ 
นายธีระยุทธ  ทองนิน  หมวด ๑๓ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ มาตรา ๖๓ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
    ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
    ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง [ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติม
    โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]  
    มาตรา ๖๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ 



    ของราชการส่วน ท้องถิ่น มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด 
    ค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการที่ต้องแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
    ด าเนินกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ 
    ใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
    ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลาที่ ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
    ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน  
    ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ 
    ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการ เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่ก าหนดไว้ใน
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระ
    ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้น
    หยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับจนครบจ านวน 
    [ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
    สาธารณสุข (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ   เรียนสมาชิกสภาฯ ในวาระท่ี 3  จะเป็นการลงมติ ตามท่ีได้มีการพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติว่าด้วย ควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ
    เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมว่ามติที ประชุมว่ามีมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ 
    ดังกล่าวหรือไม ่
มติที่ประชุม   มีมติ 15 เสียง เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง เรื่อง 
    ด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 
          
นายประหยัด  ทุ่งมล                  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอปิดประชุม 

 นายสมัน     ดวงดี     ผู้รับรอง 

 นายมนูญ      ทองดี ผู้รับรอง   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครั้ง 
     
     ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น.         
 
       (ลงชื่อ)   เพลินใจ  สาแก้ว        ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว) 

                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  

           (ลงชื่อ) ประยง  ศรีจันทร์       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

           (นายประยง   ศรีจันทร์) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


