
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่   6  ธันวาคม   2562 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
............................................................................................................ 

 
    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมบัติ  ชัยดี ประธานสภา ฯ สมบัติ  ชัยดี  
2 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยด ี  
3 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
4 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต. ม.2 ชู  สียางนอก   
5 นายบัวเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต. ม.2  บัวเรียน  สุภาษิต   
6 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต. ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
7 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต. ม.4 วิโรจน์  ขาวพา  
8 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต. ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
9 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต. ม.6 ค าจันทร์   แสนสุข  

10 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  
11  นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8  อุดม   ข่าขันมาลี           
12 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต. ม.9 - ลา 
13 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต. ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา   
14 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต. ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
15 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต. ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
16 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต. ม.11 ประสาท  นันติ้ว  
17 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ    
18 นางวิภา   ค าอินทร์ สมาชิก อบต. ม.12 วิภา     ค าอินทร์  
19 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิกสภาฯ ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
20 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต. ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
21 นายปุุน    มะธิปิไข สมาชิก อบต. ม.14 ปุุน    มะธิปิไข  
22 นายเกษม ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน นายก อบต. วัฒนชัย ประไกรวัน  
2 นายสุดใจ  ไทยน้อย รองนายก อบต. สุดใจ  ไทยน้อย  
3 นายปาน  วิสัย รองนายก อบต. ปาน  วิสัย  
4 นายสมยศ  อูปแก้ว เลขาฯนายก อบต. สมยศ  อูปแก้ว  
5 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
6 นางสุภาพร อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร  อิสระกูล  
7 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชต ิ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชต ิ  
8 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หัวหน้าส านักปลัด ไพฑูรย์  ศรีลาดหา  
9. น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันตื้อ  

10. พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บณัฑิต นักวิเคราะห์ ฯ พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต  
    

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประจ าที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้น าจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

 

ประธานสภา อ่านประกาศอ าเภอพล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3/2562  

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก รายงานขออนุญาตเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 เพ่ือพิจารณาเพ่ือโอน
งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) ข้อ 29 (3) ตั้งแต่วันที่ 5  ธันวาคม  2562 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา 36 (3) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน นายอ าเภอพลจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ระหว่างวันที่  6 – 20  ธันวาคม 2562 จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  5  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 นายศิริวัฒน์  พินิจ
พาณิชย์  นายอ าเภอพล 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
- แจ้งเรื่องอากาศหนาวให้ระวังสุขภาพ และการเกิดอัคคีภัย 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  16   ตุลาคม  2562)  
 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา

บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

16   ตุลาคม  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 18 เสียง 
งดออกเสียง 2  เสียง ลา 1 คน   ระเบียบวาระท่ี 3 เ รื่ อ ง  ก า ร พิ จ า ร ณ า ร่ า ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย สุนัข  และ
แมว  พ.ศ.  2562 เพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ในชุมชน จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และ
แมวและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอันเกิดจาก  สุนัขและแมว 

  ประธาสภาฯ ได้เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงในข้อบัญญัตินี้  
จากร่างข้อบัญญัตินี้จะเห็นว่าในทุกวันนี้การเลี้ยงสุนัขหรือแมว ของเราได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละ
วันท าให้การควบคุมสมาชิก หรือโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เป็นอันตรายต่อชุมชน หรือใน
พ้ืนที่ของเราจึงต้องมีมาตรการหรือข้อบัญญัติเพ่ือดูแลสัตว์เหล่านี้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ขอให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจงอ่านหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัตินี้ 
หัวหน้าส านักปลัด อ่านบันทึกหลักการและเหตุผล ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
โจดหนองแก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 หลักการ ให้มี
ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว เหตุผล การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการพ้ืนที่ในชุมชน จะสามารถปูองกันไม่ให้เกิด
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถปูองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า 
หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก โดย 

 
 
 



-4- 
 

ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกและนายอ าเภอพล จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ตั้งแต่
เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก แล้วสิบห้า
วัน  

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
ฉบับนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว ให้

เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์   
“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย 
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน                    
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการ
เลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

 “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว 
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ใน
เขตขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัข และแมว 

  ๖.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด  
   ๖.๑.๑ สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

โจดหนองแก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  

   ๖.๑.๒ บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  
  ๖.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
   ๖.๒.๑ ส าหรับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์น้อยกว่า ๒๐ ตัว ต้องมีระยะห่างใน

ระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อบ้านข้างเคียง  
    ๖.๒.๒ ส าหรับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตั้งแต่ ๒๑ – ๑๐๐ ตัว ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร   
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    ๖.๒.๓ ส าหรับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว ต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร   

    ๖.๒.๔ ส าหรับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตั้งแต่ ๕๐๑ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่
น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร   

  ๖.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๖.๓.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
    (๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว

ทุกตัว ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก และรับบัตรประจ าตัว
สุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ก าหนด 

    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนอง
แก ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุ
ตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 

    (๓) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ด าเนินการขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า  

    (๕) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออก
นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ใน
ครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว  ต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 

   ๖.๓.๒ การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับ

การ ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมี
อายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข 
และแมว ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  

    (๓) ในกรณีที่ เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตาม
ประกาศเขตก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมว
ไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
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   ๖.๓.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ   
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้

เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (๒) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อ

เหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
     ๖.๓.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   
    (๑) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข 
และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคล
อ่ืน 

    (๒) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิด
จากสุนัข และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

  ข้อ ๗ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  หลังจากนั้น เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง เจตนาของกฎหมายนี้คือ จะครอบคลุมถึงการท าฟาร์ม
เลี้ยงสุนัขและแมว หลังจากที่ท่านได้มีเอกสารร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว คราวที่แล้วเราได้ออกข้อบัญญัติในการควบคุมโรค การฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้านแล้ว ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนร่างข้อบัญญัตินี้
เป็นการการควบคุมเหตุเดือดร้อนร าคาญ เราจึงต้องมีกฎหมายควบคุมการปล่อยสุนัขหรือ
แมว เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียว มีทั้งหมด 7 ข้อ และข้อที่ทุกท่านจะได้พิจารณาคือข้อที่ 6.2   หากเราออกกฎหมาย
เรื่องนี้แล้ว เจ้าของสุนัขต้องท าการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแกจะเป็นผู้รับขึ้นทะเบียน แต่ตอนนี้เราได้ขึ้นทะเบียนตอนฉีดวัคซีนแล้ว 
ดังนั้นหากใครมีสุนัขและแมวเพ่ิมขึ้นจะต้องแจ้งให้ทางส านักงานของเราได้ทราบด้วย ท่านได้
อ่านเอกสารแล้วมีท่านใดสงสัยหรือจะพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

  นายมีชัย  สิทธิดา ได้แสดงความคิดเห็นว่าจ านวนสุนัขหรือแมวตามข้อ 6.2 ควรจะมี
ครัวเรือนละ 5 ตัว  นายปุุน  มะธิปิไข ได้แสดงความคิดเห็นให้มีสุนัขหรือแมวได้ครัวเรือนละ 
10 ตัว และสอบถามเรื่องการน าสุนัขไปปล่อยทิ้งไว้ในวัด หรือตามสถานที่ราชการควรจะมีวิธี
แก้อย่างไร เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงคือ ถ้าหาก 5 ตัว จะเป็นการจ ากัดสิทธิ์หรือไม่ เราต้อง
ค านึงถึงตรงนี้ด้วย ส าหรับสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกน าไปทิ้งในบริเวณวัด ถ้าร่างข้อบัญญัตินี้
ผ่านสภาแล้วย่อมเป็นกฏหมายหรือระเบียบที่เราต้องท าตาม บุคคลที่น าสุนัขไปปล่อยจะต้อง
มีโทษและอาจจะถูกปรับอีก แต่ถ้าสุนัขที่อยู่ในวัดอยู่แล้วก่อนที่ร่างข้อบัญญัติจะผ่าน ถือว่า
เป็นสมบัติของพระ แต่ถ้ามีคนน าสุนัขไปปล่อยหลังจากมีข้อบัญญัตินี้ถือว่ามีความผิดครับต้อง
ด าเนินคดี ส่วนถ้ามีบุคคลใดน าไปปล่อยโดยที่ไม่มีใครทราบ ท้องถิ่นต้องเป็นคนด าเนินการใน
ส่วนของสุนัขจรจัด ประธานสภาฯ ได้สอบถามห้องประชุมสภามีท่านใดเห็นควรเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อย สุนัข  และแมว  พ.ศ.  2562  
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เพ่ือควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในชุมชน จะสามารถ
ปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคระบาดอันเกิดจาก  สุนัขและแมว ที่ประชุมเห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 3 ลา 
1 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  สรุปผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  ประจ าปี  2562  
(1 เม.ย.-30  ก.ย.  2562)เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6) พ.ศ.  2552  มาตรา  58  วรรค  5   ให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลง
ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559 ข้อ  13   ก าหนดให้ผู้บริหารได้เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่นปีครั้งที่สองภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 
นายก อบต. ได้ชี้แจงดังนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปแล้ว ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 
58 ก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  รายละเอียดได้อยู่ในรายงานแนบในเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ 
ครับ และขอให้ทุกท่านได้อ่านในรูปเล่มเอกสารที่แนบมา หากมีปัญหาหรือสงสัยประการใด
ขอให้สอบถามได้ ที่ประชุม ไม่มี ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ ประธานสภาได้ก าหนดจัด
กิจกรรมงานลอยกระทงประจ าปี พ.ศ. 2562  เลขานุการสภา ได้ชี้แจงคือ  ส าหรับกิจกรรม
ที่จะมีในเดือนพฤศจิกายนนี้คือ กิจกรรมงานลอยกระทงประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือสืบสาน
งานประเพณีประจ าท้องถิ่นของเรา ในปี 2562 เราจะจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 11  
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแก ได้ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ ไปแล้วทุกส่วน 
กิจกรรมของเราต้องได้ท าร่วมกับทุกภาคส่วนซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี กิจกรรมที่จะท าในวัน
นั้น  สรุปให้ฟังดังนี้ ช่วงเช้า  ล าดับที่ 1  หลังจากพิธีเปิดเราจะด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งร า
วงย้อนยุคในแต่ละหมู่บ้าน และในปีนี้เราจะงดกีฬาทางน้ า การร าเปิดงานจะให้โรงเรียนโจด
หนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ทั้งสองรุ่นร าเปิดงาน ช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. 
หลังจากที่ประธานเดินทางมาถึง โดยจะมอบให้พนักงานหรือคุณครูที่ประจ าโรงเรียนโจด
หนองแกปัจฉิมวิทย์เป็นผู้ฝึกสอนการร าให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ หลังจากร าเปิดงานเสร็จแล้ว 
จะเป็นการประกวดแข่งขันร าวงย้อนยุคในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผมได้ประชุมผู้น า อสม. และกลุ่ม
ผู้สูงอายุไป เรียบร้อยแล้ว เพลงที่จะใช้ในการประกวดเป็นเพลงเดียวกันทั้งสามเพลง เราจะดู
ความพร้อมเพรียง เสื้อผ้า ท่าร า หรือความสามัคคีในชุมชนนั้น ๆ จะแข่งทีมละไม่เกิน 15 
นาที ล าดับที่ 2 เป็นการแข่งขันการประกวดกระทงสวยงาม ในแต่ละหมู่บ้าน และจะมีทีม
ของโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ ทั้งสองรุ่นจะร่วมแข่งขันด้วยกระทงปีนี้เราจะไม่เอาลง
ลอยในน้ าแต่จะตั้งไว้โชว์  ประกาศผลตอนกลางคืนและมอบรางวัลด้วย การแต่งกายช่วงเช้า
ขอให้เป็นชุดย้อนยุค  ช่วงเย็น  จะเป็นการแข่งขันประกวดนางนพมาศ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง 14 หมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้คุยกับ 
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ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียบร้อยแล้ว และจะได้ด าเนินการรับสมัครสาวงาม ในปีนี้มีรางวัลปฺอบปู
ล่าโหวต โดยให้โหวตผ่านเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะขอนัดประชุมอีกรอบ  

ประธานสภา  มีท่านใดมีความเห็นแย้งรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่   
   16  ตุลาคม  2562 หรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี/เห็นชอบ 18 เสียง ลา 1 งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง      การพิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อสร้ า ง เพื่ อช่ วย เหลื อประชาชนที่ ไ ด้ รั บความ เดื อดร้ อน   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2543  ข้อ 27 ข้อ  29 

 รายการเดิม 
หมวดค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ/
ค าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 250,000.-บาท  (ขอโอนเต็มจ านวน) 
(เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในต าบล ประกอบด้วย ถนนลาดยาง ถนนคสล.
ถนนลงหินคลุก ถนนดิน ภายในต าบลที่ช ารุด) 
งบกลาง/เงินส ารองจ่าย 

  เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้    171,991.-บาท (ขอโอน  150,000.-บาท) 
(เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน การเกิดเหตุสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ และโรคติดต่อฯ 
หมายเหตุ  รวมขอโอน 2 รายการ  (250,000 + 150,000 ) เป็นเงิน  400,000.-บาท 

 

ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็น 
 งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองสิม-บ้านต าแย ตั้งไว้ 400,000.-บาท 

(เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองสิม –บ้านต าแย  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ งบประมาณ  400,000.-บาท   รายละเอียดตามแบบที่  อบต.ก าหนด) ตาม
เอกสารประมาณการแนบท้ายวาระการประชุมนี้ 

เลขานุการสภา  ตามระเบียบวาระท่ีสามนี้ รายการที่ท่านจะได้พิจารณาโอนงบประมาณประจ าปี 2563 มี 
   อยู่สองรายการ รายการเดิมเป็นหมวดค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ได้ตั้งไว้เป็น 

จ านวนเงิน  250,000 บาท ตั้ งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในต าบล 
ประกอบด้วย ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนลงหินคลุก ถนนดิน ที่ช ารุด รายการนี้จะขอโอน
เต็มจ านวน ส่วนอีกรายการเป็นงบกลาง เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ 171,991  บาท ซึ่งตั้งจ่ายไว้
ในกรณีเร่งด่วน การเกิดเหตุสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่
ประสบภัยธรรมชาติ และโรคติดต่อ ฯ จะขอโอน  150,000 บาท รวมเงินที่จะขอโอนเป็น
เงินทั้งสิ้น  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งจ านวนเงินที่ขอโอนนี้จะไปตั้งจ่ายใน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองสิม – บ้าน
ต าแย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งรายละเอียดและประมาณการของโครงการได้แนบ 
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ท้ายระเบียบวาระการประชุมแล้ว เพราะเหตุที่ขอโอนเป็นเพราะงานซ่อมแซมถนน ได้มาดูใน
ระเบียบแล้วจะต้องอยู่ใน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จึงต้องโอนให้ถูกหมวด ทาง
ผู้บริหารจึงขอด าเนินการให้ถูกระเบียบดังนั้น จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือให้ได้ด าเนินการให้
ถูกต้อง เพื่อให้ได้ปรับปรุงให้ถนนใช้งานได้เป็นปกติและค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
ที่สัญจรไปมา ถนนที่เราจะซ่อมแซมนั้นตอนนี้ทางกองช่างได้ด าเนินการส ารวจและชี้จุด
จ านวนทั้งหมด 10 จุด ผิวจราจรจะต้องปูยางแอสฟัลต์  อยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่  11 
ช่วงถนนผ่านหน้าวัด ไปจนถึงหมู่ที่ 2 หลังจากหมู่ที่ 2 เป็นต้นไป ทางผู้บริหารได้เสนอของบ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก และมีเทคนิคสูงใน
การซ่อม ส่วนที่เราจะซ่อมแซมเองนั้น คาดว่าจะต้องแล้วเสร็จทันปีใหม่ที่จะถึงนี้ ถนนที่เป็น
หลุมเป็นบ่อจะต้องถูกด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้ได้โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ งบที่โอนมานั้น
จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเสียก่อน ส่วนเรื่องที่จะปรับปรุงถนนนั้นจะให้ผู้อ านวยการ
กองช่างเป็นคนชี้แจงให้สภาได้ทราบครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วิธีการที่จะปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนนั้น ทางเราต้องเอาหินคลุกมาปรับระดับก่อนเฉพาะจุดที่ช ารุดที่ท าเครื่องหมาย
ไว้หลังจากนั้นจะเททับด้วยยางแอสฟัลต์  จะเป็นประมาณนี้ครับแต่จะมีเทคนิคทางช่างที่
ช านาญเป็นคนด าเนินการครับ 

เลขานุการสภา ครับ นี่เป็นเพียงการท างานแบบคร่าวๆ ก่อน แต่การท างานจริงๆ ต้องมีเทคนิคหรือฝีมือใน
การปรับปรุงซ่อมแซมอย่างมาก ส่วนอีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับ
เพ่ือการเกษตร ซึ่งงบลงทุนของหมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู แต่เดิมเป็นอุดหนุนไฟฟูา 385,000 
บาท ขอโอนเพื่อก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตร จ านวน 285,000 บาท ส่วนการ
ก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตรนั้นจะแบ่งเป็นสองช่วง  

 ช่วงที่  1  ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร มีพ้ืนที่ดินถมถนนไม่น้อยกว่า 948 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ 

 ช่วงที่  2  ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตาราง
เมตร มีพ้ืนที่ดินถมถนนไม่น้อยกว่า 2,810 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเรียบ พร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1 เมตร จ านวน 7 จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อทั้งหมด 
ดังนั้น ของหมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู จากโครงการเดิมอุดหนุนไฟฟูา 385,000 บาท ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจ านวน 285,000 บาท เพ่ือก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพ่ือ
การเกษตร และคงเหลือไว้อุดหนุนไฟฟูาจ านวน 100,000 บาท และจะขอสภาเพ่ือขอความ
เห็นชอบ ขอให้สมาชิกเจ้าของโครงการเดิมได้ชี้แจงด้วยครับว่าท าไมถึงมีการโอนเปลี่ยนแปลง 

นายพิชิต ภูมิทศัน ์ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิชิต ภูมิ
ทัศน์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู ผมขอเรียนชี้แจงว่าทางหมู่ที่ 13 มีความจ าเป็นต้อง
ขอโอนงบประมาณจากการอุดหนุนไฟฟูา มาก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพ่ือการเกษตร ซึ่ง
แบ่งเป็นสองช่วงตามเอกสารรายละเอียดที่ทางกองช่างได้ประมาณการไว้ เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนมีทางสัญจร ขนย้าย สินค้าทางการเกษตร กระผมจึงขอความเห็นชอบจากทางสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลของเราให้พิจารณาโอนงบประมาณด้วยครับ 
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ประธานสภา   ครับ ถ้าอย่างนั้นโครงการของหมู่ที่ 13 ทางสมาชิกสภาได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ือขอให้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ขอให้สมาชิกท่านอื่นได้ชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อม
หมู่บ้านสายบ้านโจดหนองแก – บ้านหนองสิม ด้วยครับ 

นายปุุน มะธิปิไข กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ส าหรับการพิจารณาให้ โอนงบประมาณ
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้านสายบ้านโจดหนองแก – บ้านหนองสิมนั้น 
หากมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ผมเห็นสมควรว่าโอนได้ครับ 

นางวิภา ค าอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ดิฉัน นางวิภา ค าอินทร์ สมาชิกสภาหมู่ที่ 12 
ส าหรับ งบกลาง/เงินส ารองจ่าย ที่ตั้งไว้จ านวน 171,991 บาท ดิฉันเห็นว่าท าไมต้องโอน
เป็นจ านวนมากเกินไป เพราะดิฉันเห็นว่าถนนทางคุ้มสามัคคี หมู่ที่ 12 ยังต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมอีกมาก กลัวงบประมาณท่ีเหลือจะไม่พอที่จะซ่อมแซมในชุมชนอ่ืนและงบประมาณที่
เหลืออยู่อีก 21,991 บาท ดิฉันขอให้ซ่อมแซมถนนตรงปากซอยคุ้มสามัคคี หมู่ที่ 12 บ้าน
ชัยพลศิลป์ได้หรือไม่  

นายก อบต. ส าหรับเรื่องงบการซ่อมแซมในแต่ละหมู่บ้านนั้น ผมได้มองเห็นความส าคัญของทุก ๆ หมู่บ้าน
หากท่านมีความเดือดร้อนให้เขียนแบบค าร้อง และยื่นมาที่ส านักงานได้เลยครับ ผมยินดีที่จะ
ด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวก  

เลขานุการสภา ส าหรับเงินที่ขอโอนมา 150,000 บาท นั้น จริงๆ แล้วไม่มากเกินไปครับ เพราะหาก
มองเห็นความส าคัญของแต่ละหมู่บ้านนั้น ทุกหมู่บ้านมีความส าคัญหมดการโอนงบประมาณ
มาในครั้งนี้จึงขอท าความเข้าใจให้กับอีก 11 หมู่บ้าน หากท่านมีความจ าเป็นหรือมีความ
เดือดร้อนสามารถแจ้งแบบค าร้องได้ที่ส านักปลัด มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

ประธานสภา ถ้าอย่างนั้นผมจะขอมติที่ประชุม โครงการที่ 1 ก่อนครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน
งบประมาณประจ าปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ข้อ 29 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้านสายบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนอง
สิม หมู่ที่ 11 จ านวนเงิน 400,000 บาท โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มติสภาเห็นชอบ  18 เสียง งดออกเสียง  2  ลา  1 
ประธานสภา ต่อไปเป็นการขอมติโครงการที่ 2 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายปี 

2563 หมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคพล) บ้านสีชมพู หมู่ที่  13 เป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพ่ือการเกษตร 
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 ลา  1 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ปี 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 

 

ประธานสภา ข้อให้ฝุายบริหารได้ชี้แจงการติดตามและประเมินผลแผนครับ 
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นายก อบต. ครับ ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปกติเราจะใช้แผนสี่ปี แต่บัดนี้ทาง
ส านักนโยบายแผนของรัฐบาลได้จัดตั้งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และชี้ให้สภาทราบภายใน
เดือนธันวาคม ปีละ 1 ครั้ง ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงครับ 

นักวิเคราะห์ฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝุายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับการรายงานและ
ติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ระเบียบปัจจุบันให้รายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี และติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ขอให้ท่านดูใน
เล่มที่แนบท้ายวาระการประชุมครับ มีอยู่ทั้งหมด 4 ส่วน ทุกท่านดูที่หน้า 10 จะเป็นการ
ติดตามโครงการที่ไม่ได้ด าเนินงาน ปี 2561 มี 22 โครงการ และเป็นโครงการที่ไม่มีใน
ข้อบัญญัติ และได้ด าเนินงาน 46 โคตรงการ ส่วนในปีงบประมาณ 2562 มี 50 โครงการ ที่
ไม่ได้ด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ แผนงานการพัฒนา 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ คืองานกีฬาซึ่งสภาไม่อนุมัติให้จัด ส่วนโครงการอ่ืน ๆ ไม่มี
ในข้อบัญญัติ ในปี 2562 ได้ด าเนินโครงการไปแล้ว 32 โครงการ ส าหรับรายงานสรุปผล
การเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงในปี 2561 ที่มีในแผนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เดิมมีโครงการ 80 
โครงการ และได้เพ่ิมเติมอีก 2 โครงการ รวมเป็น 82 โครงการ  

เลขานุการสภา  สรุปโครงการในปี 2562 ทางเจ้าหน้าที่ได้คีย์เข้าระบบ e-Phan ได้ทั้งหมด 82 โครงการ แต่
บางโครงการที่มีชื่อคล้ายกันระบบจะขึ้นให้เป็นโครงการเดียวกัน เช่น โครงการโรงเรียนโจด
หนองแกปัจฉิมวิทย์ จะคล้ายกับโครงการผู้สูงอายุ ระบบจะคิดให้เป็นโครงการเดียวกัน นี่คือ
ข้อเท็จจริง ดังนั้นในระบบ e-Phan จะมีทั้งหมด 32 โครงการ อีก 16 โครงการเป็นโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสมซึ่งระบบไม่ได้อนุมัติ  32 โครงการบวกอีก 16 โครงการ รวมเป็น 48 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.53 ทุกท่านอาจจะมองว่าท าไมคิดเป็นร้อยละได้น้อย จริงๆ แล้ว
โครงการของเราจะถูกแบ่งออกไปเป็นของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ซึ่งจะปรากฏ
ในแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 เป็นต้น ซึ่งจะมีข้อมูลในแผนแต่เราไม่ได้น าไปจัดท า
ข้อบัญญัติ และเราสามารถท าได้เกือบ 82 โครงการ เพียงแต่ข้อเท็จจริงอย่างที่ผมได้น าเรียน
แล้วว่าเกิดจากโครงการคล้ายกันระบบจะคิดให้เพียงโครงการเดียว และอีกโครงการที่ไปแฝง
อยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพเช่นโครงการผู้สูงอายุและโครงการคณะกรรมการหมู่บ้านอีก
สิบกว่าโครงการซึ่งถ้าหากมองภาพรวมจะเห็นว่าเป็นโครงการค้างอยู่แต่จริง ๆ แล้วได้ท า
หมดแล้วแต่เวลารายงานต้องรายงานตามระบบ e-Phan ซึ่งในระบบจะขึ้นโครงการให้เรา
น้อยเหตุผลได้น าเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้น ต่อไปจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเสนอ
เป็น PowerPoint ให้ทุกท่านได้ทราบและมีกราฟเปรียบเทียบให้เห็น มีท่านใดสงสัยหรือ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

นางวิภา ค าอินทร์ ดิฉันสงสัยว่ายอดโครงการที่ท าได้ร้อยละ 39.51 นั้น ท าไมถึงน้อยมากแล้วท าไมไม่รวม
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วมารวม ถ้าหากมองว่าท าได้แค่ 39.51 % ภาพรวมแล้วถือว่า
เราท างานได้ไม่มีประสิทธิภาพมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ควรปรับปรุงโครงการที่
ไม่ได้น ามารวม  

เลขานุการสภา ครับ อย่างที่น าเรียนไปตั้งแต่ต้นว่าโครงการส่วนที่เหลือจาก 32 โครงการนั้น เราได้
ด าเนินงานไปแล้วเพียงแต่ตัวเลขที่อยู่ในระบบ e-Phan ไม่ขึ้นให้เพราะเป็นโครงการที่มี
จุดประสงค์ซ้ าซ้อน ต่อไปจะให้นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนได้จัดท าเป็นระบบ 
PowerPiont เพ่ือน าเสนอให้มองเห็นภาพชัดเจน ถ้าหากรวมโครงการที่น าไปอยู่ในกองทุน 



-12- 
 

หลักประกันสุขภาพแล้วคิดว่าจ านวนร้อยละจะได้มากกว่านี้  ซึ่งแผนที่เราใช้อยู่นี้ยังมี
ประสิทธิภาพที่ใช้ได้อยู่และได้ด าเนินการตามแผนได้จริง    

 สรุปได้ดังนี้ครับ  
โครงการที่ท าแล้ว   32  โครงการ  
โครงการจ่ายจากเงินสะสม 16 โครงการ 
โครงการที่จ่ายเป็น สปสช. 18 โครงการ 
 รวมทั้งหมด  66 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 80.03 เป็นจ านวนไม่น้อยเลยที่ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเรา มีท่าน
ใดสงสัยหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
- การตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 30 

ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 
- การจัดงานวันเด็กประจ าปี 2563 วันที่  10  มกราคม  2563 

นายก อบต.  ครับ ส าหรับการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เราจะตั้ง 
จุดตรวจในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จะให้เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดท า
แบบสอบถามให้กับ อปพร. ว่าใครสามารถมาเข้าจุดตรวจเพ่ือบริการประชาชนได้  ให้ปลัดได้
ชี้แจงครับ 

ปลัด อบต. -     ครับส าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เราจะตั้งที่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 
เหมือนทุก ๆ ปี ตามแผนงานเราจะตั้งจุดบริการตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 3  
มกราคม 2563 แต่ทางอ าเภอยังไม่ได้ประชุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ต้องรอความชัดเจน
จากทางอ าเภอก่อน อาจจะมีการโอนเงินให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านที่ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เราจะแบ่งเป็นงานลอยกระทงท่ีผ่านมา 5,000 บาท ที่เหลืออีก 5,000 บาท จะเป็นการอยู่
จุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยการท างานทางฝุาย
ปกครองไม่มีงบประมาณจึงต้องของบประมาณจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วง
เทศกาลปีใหม่จะมีค่าตอบแทน 200 บาท ต่อผลัด ประมาณ 8 ชั่วโมง 
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563  ในปีนี้เราจะจัดวันเด็กในวันศุกร์ที่  10  

มกราคม  2563  ประมาณอาทิตย์ที่ 23 -24 ธันวาคม 2562 จะได้เชิญผู้บริหาร
โรงเรียนมาประชุมเพ่ือเตรียมงาน โดยงานในปีนี้เราจะมีการแสดงของเด็ก ๆ ในแต่ละ
โรงเรียน การแจกของขวัญส าหรับเด็ก ปีนี้เราจะผนวกการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้าไปด้วย จะมีการแข่งกีฬาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดการแข่งขัน
กีฬาหน้าบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลของเรา เราจะมีพิธีเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าโดยจะมี
การแสดงเริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโจดหนองแก
จะมีสองชุดการแสดง อีกสองศูนย์จะมีศูนย์ละหนึ่งการแสดง และโรงเรียนประถมทั้งห้า
แห่งและจะมีดนตรีของโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม มาท าการแสดงในงานด้วย
หลังจากนั้นจะเป็นการแจกของขวัญ แจกขนม ในปีนี้เราจะไม่มีการประสานพวกรถถัง 
ปืน หรือเฮลิคอปร์เตอร์ เพราะต้นทุนค่อนข้างจะสูงจะเน้นการแสดงของเด็ก ๆ การแต่ง 
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กายของพนักงาน สมาชิก รวมทั้งคุณครูทุกโรงเรียนจะเน้นแต่งแบบคาวร์บอย โดยทางกอง
ช่างจะจัดเตรียมซุ้มไว้ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ถ้าท่านใดจะบริจาคของก็สามารถด าเนินการได้
เลยครับ ไว้ให้บุตรหลานของเราซึ่งในวันนั้นจะเป็นวันของเขา เราจึงต้องการให้เด็กได้
แสดงออกทางการกีฬา การแสดงบนเวที ทุกอย่างต้องมีของรางวัล 
- ส่วนเรื่องที่ 3 จะไม่มีในวาระการประชุมคือเรื่องการจัดงานปีใหม่ เราจะจัดในวันศุกร์ที่ 

27 ธันวาคม  2562 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และของขวัญที่เราจะจับฉลากกันนั้นจะ
ขอรับการสนับสนุนจากพนักงาน จากสมาชิกสภาทุกท่าน และฝุายบริหาร ซึ่งทางนายก
ท่านได้จัดเตรียมของขวัญไว้แล้ว ส่วนประธานสภาท่านก็จะเตรียมไว้ให้เช่นกัน ค่า
ของขวัญที่จะจับฉลากเราจะเก็บจากสมาชิกสภาท่านละ 200 บาท พนักงานที่เป็น
ข้าราชการเก็บ 200 บาท พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บคนละ 100 บาท 
หัวหน้าส่วนเก็บคนละ 300 บาท โดยสถานที่คือร้านละอองดาวเนื้อย่างบุฟเฟุ โดยจะ
เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป มีท่านใดเห็นสมควรหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง
อย่างดีที่สุด และถ้าหากจะมีการประชุมอีกผมจะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปครับ 

   -  ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 

  
 
  

 (ลงชื่อ)         สิรินันท์  นันตือ้     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวสิรินันท์  นนัตื้อ) 
                                           เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

  
 
 

                                 (ลงชื่อ)      เกษม   ศรีล าดวน   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายเกษม  ศรีล าดวน) 
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 

 
 

      (ลงชื่อ)       สมบัติ    ชยัดี        ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายสมบัติ   ชัยด)ี 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


