
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

ประชุม  สมัยสำมัญ  สมยัที่  4/2561 
วันที่  30  เดือน  ตุลำคม พ.ศ. 2561  เวลำ  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสอเพลอ 

 
ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสุรชาติ ขนันทอง   ประธานสภา ฯ สุรชาติ ขนันทอง    

2 นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์ รองประธาน ฯ ฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์  

3 ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ กฤดากร  อึ่งสะกาว  

4 นายอุรุพงษ์  ดอนชาติ สมาชิกสภา อบต. ม.1 อุรุพงษ์  ดอนชาติ  

5 นายสายทอง  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.1 สายทอง  สุวรรณภักดี  

6 นางสีนวล  ธรรมบุตร สมาชิกสภา อบต.ม.2 สีนวล  ธรรมบุตร  

7 ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุรเดช  ธรรมโหร  

8 นายถวิล  อินทะโสม สมาชิกสภา อบต.ม.3 ถวิล  อินทะโสม  

9 นางพวงเพชร  แสงดี สมาชิกสภา อบต. ม.4 พวงเพชร  แสงดี  

10 นางสาวนิตติยา  อุ้ยอ้ัง สมาชิกสภา อบต. ม.4 นิตติยา  อุ้ยอ้ัง  

11 นายดวงปี  จันทะมา สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงปี  จันทะมา  

12 นายวิเชียร  มาวิเศษ สมาชิกสภา อบต. ม.5 วิเชียร  มาวิเศษ  

13 นายประยุทธ  มีโค สมาชิกสภา อบต. ม.6 ประยุทธ  มีโค  

14 นางทองสุข  ประสารศรี สมาชิกสภา อบต.ม.6 ทองสุข  ประสารศรี  

15 นายวิเชียร  สารพันธุ ์ สมาชิกสภา อบต. ม.7 วิเชียร  สารพันธุ์  

16 นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.7 สุดตา  ฤทธิ์วาปี  

17 นายสมจิตร  มูลตลาด สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมจิตร  มูลตลาด  

18 นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง สมาชิกสภา อบต. ม.8 ปทุมวัน  ศิริเลี้ยง  

19 นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์ สมาชิกสภา อบต. ม.9 อนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  

20 นายพิทักษ์  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.9 พิทักษ์  สุวรรณภักดี  

21 นายอดุลย์  ทอกบุญมา สมาชิกสภา อบต.ม.10 อดุลย์  ทอกบุญมา  

22 นางบุศยากรณ์  ข าศรีนวล สมาชิกสภา อบต. ม.10 บุศยากรณ์  ข าศรีนวล  

23 นายส ารวย  ผ่านวงศ์ สมาชิกสภา อบต. ม.11 ส ารวย  ผ่านวงศ ์  

24 นางสาวณัฐธิดา  แสนพันนา สมาชิกสภา อบต. ม.11 ณัฐธิดา  แสนพันนา  

25 นายสุนทร  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 สุนทร  วงศ์เสน  
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

26 นายอุทัย  วงศ์เสน สมาชิกสภา อบต. ม.12 อุทัย  วงศ์เสน  

27 นางมลิจันทร์  มังคละแสน สมาชิกสภา อบต. ม.13 มลิจันทร์  มังคละแสน  

28 นายสมภาร  แสงลี สมาชิกสภา อบต. ม.13 สมภาร  แสงลี  

29 นายสมหมาย  พรมโคตร สมาชิกสภา อบต. ม.14 สมหมาย  พรมโคตร  

30 นายรักพงษ์  ไชยสาส์น สมาชิกสภา อบต. ม.14 รักพงษ์  ไชยสาส์น  

31 นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศรี สมาชิกสภา อบต. ม.15 พงษ์ปณชั  ทรัพย์บูรณศรี  

32 นายสนิท  บุญคุ้ม สมาชิกสภา อบต. ม.15 สนิท  บุญคุ้ม  

33 นายเกียรติศักดิ์  บุตตะกุล สมาชิกสภา อบต. ม.16 เกียรติศักดิ์  บุตตะกุล  

34 นายบุญถม  เอกตาแสง สมาชิกสภา อบต. ม.16 บุญถม  เอกตาแสง  

35 นายทวีศักดิ์  ถาพร สมาชิกสภา อบต. ม.17 ทวีศักดิ์  ถาพร  

36 นางวิชุดา  สุดหอม สมาชิกสภา อบต. ม.17 วิชุดา  สุดหอม  

37 นายทอม  บ่อชน สมาชิกสภา อบต. ม.18 ทอม  บ่อชน  

38 นายประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี สมาชิกสภา อบต. ม.19 ประสิทธ์  ฤทธิ์วาปี  

39 นายสมร  สุวรรณภักดี สมาชิกสภา อบต. ม.19 สมร  สุวรรณภักดี  

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมัย    นครไพร นายก อบต.  สมัย  นครไพร  

2 นางบุษบา  วงษ์หงษ์สา รองนายก อบต. บุษบา  วงษ์หงษ์สา  

3 นายสมเกียรติ  สวา่งโคกกรวด รองนายก อบต.  สมเกียรติ  สว่างโคกกรวด  

4 นายศุภชัย    นิตย์ภักดี เลขานุการ  นายก อบต. ศุภชัย   นิตย์ภักดี  

5 นายศิริ  ใจด า ที่ปรึกษา ศิริ  ใจด า  

6 นางลัดดาวัลย์ พาลาสี รองปลัด อบต. ลัดดาวัลย์ พาลาสี  

7 นางนิตยา ตาน้อย ผู้อ านวยการกองคลัง นิตยา ตาน้อย  

8 นางอารินี  กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการการแทน  
หัวหน้าส านักปลัด 

อารินี  กาวรรณธง  

9 นายศักดิ์ชัย  กิติราช ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศักดิ์ชัย  กิติราช  

10 นายลิขิต  โรจนชัยกุล  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ลิขิต  โรจนชัยกุล   

11 นายค าพันธ์ กะวิกุล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสวัสดิการฯ ค าพันธ์ กะวิกุล  

12 นางทัศนีย์ อินทรท านา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทัศนีย์ อินทรท านา  

13 จ่าเอกรังสัญ ศิริบุตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ รังสัญ ศิริบุตร  
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

14 นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ นักวิเคราะห์ฯ วัชราภรณ์ ประทุมพงษ์  

15 นายอากล้า พรหมสิทธิ์ จพง.พัฒนาชุมชน อากล้า พรหมสิทธิ์  

16 นางสาวกัญญนันท์  จันทรากุลนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ กัญญนันท์ จันทรากลุนนท์  

17 นางวารี เหมะเทวัญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ วารี เหมะเทวัญ  

18 นางลัดดา ขาวภา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ลัดดา ขาวภา  

19 นางสาววิชุฎา  วงษ์หงษ์สา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ   วิชุฎา  วงษ์หงษ์สา  

20 นายสมจิตร  พิมพ์ศรี ผช.บันทึกข้อมูล สมจิตร  พิมพ์ศรี  

 

 

ผู้เข้ำประชุม  39 คน   
ขำดเข้ำประชุม  - คน 
ลำ   - คน   
ผู้เข้ำร่วมประชุม  20 คน 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 

ประธานสภาฯ เมื่อถึงเวลาประชุม นายสุรชาติ ขนันทอง ประธานสภาตรวจรายชื่อ
ผู้ เข้าร่วมประชุม ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมก็ เข้าห้องประชุม 
ประธานสภาท้องถิ่นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์  ไหว้พระพร้อมกัน  
ประธานสภาท้องถิ่นตรวจรายชื่ออีกครั้งว่าครบองค์ประชุมและด าเนินการประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ 4/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

ประธานสภาฯ   -นายสุรชาติ ขนันทอง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง
   หัวหน้าส่วน ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ และเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้  

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว แจ้งเรื่องเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นนโยบายของทาง
จังหวัดที่ต้องด าเนินการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ซึ่งทางส านักงานเองได้ด าเนินการทุกวัน
จันทร์ที่ 2 ของเดือน เดือนละครั้ง เพ่ือท ากิจกรรมและรับฟังค าชี้แจงต่างๆ 

  - แจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 2 ท่าน คือ  
นายวันชัย  จันทร์พร รับผิดชอบงานท้องถิ่นโดยตรง และ นายปราโมทย์  ธัญญพืช  

  - ช่วงนี้เป็นช่วงงานบุญกฐิน ทางส านักงานจึงขอประชาสัมพันธ์กฐินวัดนิโรธพิมพา
ราม หากประสงค์จะท าโรงทานสามารถแจ้งได้ 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร แจ้งเรื่องท่านนายอ าเภอกุมภวาปีย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัด
จังหวัดนครพนม นายบุญเรือง นวลจ ารัส ท้องถิ่นอ าเภอกุมภวาปี ย้ายไปประจ าที่จังหวัด
อุดรธานี และนายสมชาติ วารีรินสิริ ย้ายมาด ารงต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอกุมภวาปีแทน 

  - ในส่วนของการเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี แต่ทางส านักงานได้ด าเนินการก่อนแล้ว 

  - ได้รับแจ้งข่าวสารให้ด าเนินการจัดท าโครงการถนน คสล. เพ่ือของบประมาณจาก
กรมฯ ในปี 2563 งบประมาณ 500,000 บาท และได้แจ้งช่างส ารวจเส้นทางบ้านเหล่ากล้วย 
หมู่ที่ 3 แล้ว  

นักวิเคราะห์ฯ  - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์  ขอแจ้งสรุป  ประเด็นส าคัญ ของระเบียบแผนฯ ฉ.
3 พ.ศ.2561 ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว  ขอสรุปประเด็นสาระส าคัญดังนี้ ส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เปลี่ยนชื่อเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ห้วงระยะเวลาจัดท ายังเป็น 4 ปี 
จัดท าทบทวน/ครั้งหนึ่งเช่นเดิม  ส าหรับวาระของคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบแผนทั้ง 3 
คณะ นั้น  เดิมมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี  เพ่ิมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เวลาเป็น 4 ปี   ไม่
ว่าจะเป็นคณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการติดตามฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ ฯลฯ การ
แก้ไขแผนพัฒนาฯต้องประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่สภาฯ
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เห็นชอบ การเพิ่มเติมแผนฯ ตามข้อ 22 ยังคงเดิมคือต้องผ่านการประชาคม การเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับงบประมาณให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาฯ ส าหรับ อบต.
ก็ยังต้องขอความเห็นชอบกับทางสภาฯ เช่นเคยซึ่งเป็นไปตาม พรบ.จัดตั้งฯ การเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับ 5 รายการนี้ โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
งานนโยบายรัฐบาล งานนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น แผน
ด าเนินงานไม่เปลี่ยนแปลง โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ยังคงต้องน ามาจัดท าแผนด าเนินงาน 
เช่นเคย (ภายใน 30 วัน) การติดตามและประเมินผลแผนฯ เดิมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
เปลี่ยนเป็นอย่างน้อยปีละครั้งภายในธันวาคมของทุกปี และยังมีการซักซ้อมที่เพ่ิมเติมเข้ามา
คือยกเลิกบวกลบห้าในส่วนของการประมาณการของกองช่าง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถกกัน
การแก้ไขเป็นอ านาจท่านนายกตามข้อ 21 การย้ายปีด าเนินการเป็นของนายก จากเดิมเป็น
เปลี่ยนแปลง  ส่วนครุภัณฑ์ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ ไม่เกี่ยวกับเรื่อง
สาธารณะ นั้น ไม่ต้องมีในแผนฯ (ดูที่วัตถุประสงค์เป้าหมายเป็นหลัก)  

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ปะชุม   - ไม่มี - 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ทางท่านผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองต่างๆ มีเรื่องจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ต่อไป 

ที่ปะชุม   - ไม่มี - 

ที่ปะชุม   รับทรำบ 

 

ระเบียบวำระท่ี  2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

    -รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม
   พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการ 
   ประชุมครั้งก่อน ในคราวประชุมสมัยสมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
   ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่  

ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 

มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ที่ปะชุม    - รับรอง 
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ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอ เพื่อพิจำรณำ 

    3.1.พิจำรณำเห็นชอบ ร่ำงข้อบัญญัติเรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
   และแมว พ.ศ.... 

     วำระท่ี 1  รับหลักกำร 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอซักซ้อมส าหรับร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัและแมว พ.ศ....ที่ผู้บริหารเสนอต่อสภาฯ เป็นข้อบัญญัติทั่วไป ในวาระการ
ประชุมสามารถประชุมเป็นสามวาระรวดเดียวได้ ในส่วนของสาระเป็นการคัดลอกจาก
กฎหมายต้นแบบ 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ อปท. 
ทุกพ้ืนที่ได้ออกข้อบังคับเพ่ือควบคุมสัตว์เลี้ยง จึงขอให้ทางผู้อ านวยการกองการเกษตรได้
ชี้แจงรายละเอียด 

ผู้อ านวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ขอน าเรียนในส่วนของหลักการ ด้วยพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อ
พสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัข
บ้าหมดไปจากประเทศไทย ส าหรับร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ.... ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากร่างของกรุงเทพมหานครและได้น าบริบทที่
เหมาสมกับท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ในอนาคต 

 หลักการ 
  • เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอมีข้อบัญญัติในการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัขและแมว 
 เหตุผล 
  • เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ

ประชาชน 
 ที่มาและฐานอ านาจในการตราข้อบัญญัติฉบับนี้ 
  •มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  •มาตรา 25 มาตรา 28และมาตรา 40แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 
  •มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ค านิยามศัพท์ 
  • การปล่อยสุนัขและแมว หมายความว่า การสละการครอบครองสุนัขหรือแมว หรือ

ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
  • เจ้าของสุนัขและแมว หมายความว่า ผู้ครอบครองสุนัขหรือแมว หรือผู้ให้อาหาร

สุนัขหรือแมวเป็นประจ า 
  • เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
  • พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า พนักงานส่วนต าบลเสอเพลอที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
  • สุนัขควบคุมพิเศษ หมายความว่า สุนัขสายพันธุ์ดุร้าย เช่น พีทบูเทอเรีย บูลทอเรีย 

สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย รอทไวเลอร์ และฟิล่าบราซิลเรียโร 
 บททั่วไป 
  •ให้ต าบลเสอเพลอเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
  •ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสุนัขหรือแมวในที่หรือทางสาธารณะ 
 การจดทะเบียนสุนัขและแมว 
  • เจ้าของสัตว์ 
  • นาสัตว์ หรือใบรับรอง 
  เงื่อนไข 
  1. สัตว์เกิดใหม่ ภายในก าหนด 120วัน 
  2.สัตว์ที่นามาเลี้ยงในต าบลเสอเพลอ ภายในก าหนด 30วัน 
  • สถานที ่
   • ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ 
   • สถานที่อ่ืนที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอประกาศ 
 การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 
  1.สถานที่เลี้ยง 
   1.1มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
   1.2 สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน 
   สุนัขควบคุมพิเศษ 1.มีกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก 
      2.มีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
  2.ควบคุมมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
  3.ควบคุมมิให้ก่อเหตุร าคาญ 
  4.รับผิดชอบความเป็นอยู่ของสุนัขหรือแมว เช่น อาหาร สุขภาพ 
  5.สุนัขหรือแมวตาย กาจัดซากให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ 
  6.จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ 
  7.กรณีสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ ให้เจ้าของกักสัตว์และแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  8.ก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ 
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  9.กรณีมอบสุนัขให้บุคคลอ่ืน จะต้องมอบทะเบียนประวัติและให้เจ้าของใหม่ดาเนิน
การจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ข้อห้ามการเลี้ยงสุนัขและแมว 
 ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขหรือแมว  1. ในที่หรือทางสาธารณะ 
     2. ในที่บุคคลอ่ืนโดยปราศจากความยินยอม 
 การน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่ 
  1.พกบัตรประจาตัวสัตว์ 
  2.ผูกสายลากจูงสุนัข 
 กรณีสุนัขควบคุมพิเศษ 
  1. จะต้องมีอุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงไม่เกิน 50เซนติเมตร 
  2. ห้ามบุคคลอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือเกินกว่า 65 ปี นาสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง 
 อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  1. การกักสัตว์ 
   พบสุนัขและแมว ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในเขตห้ามเลี้ยง โดยไม่ปรากฏ

เจ้าของ 
  2. การตรวจสอบ 
   -เจ้าของสัตว์ต้องอานวยความสะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   -แสดงหลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์ 
 ข้อห้ามของพนักงานเจ้าหน้าที ่
  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน 
 บทลงโทษ 
  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 
  มาตรา 79 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่ง

เอกสารหรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๐ ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ 
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ
ห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

  มาตรา ๘๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรค
สอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกนิสองเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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  มาตรา ๘๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท 

  มาตรา ๘๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท 

  มาตรา ๘๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้อง
ระวางโทษจ าคุก 

  ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวัน
ละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน                           

 บทเฉพาะกาล 
  เจ้าของสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ก่อนวันที่ข้อบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้ให้น าสุนัขและแมว

มาจดทะเบียนภายในก าหนด 1 ปีนับแต่ข้อบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้   

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้น าเรียนข้อมูลในหลักการและเหตุผล
ต่อสภาฯแล้ว ท่านใดมีข้อคิดเห็นจะอภิปรายหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 6   - นายประยุทธ มีโค อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

ผู้อ านวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ส าหรับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในช่วงเดือนกรกฎาคมได้ส่งให้
ทางสมาชิกสภาฯ และทางก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว 
เนื่องจากก่อนที่จะด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งต้องเปิดให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น และหากมีการอนุมัติร่างข้อบัญญัติแล้ว ทางอบต.เสอเพลอจะจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์และท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังสมาชิกสภาฯและก านันผู้ ใหญ่บ้านเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

ส.อบต.หมู่ที่ 5   - นายดวงปี จันทะมา ขอสอบถามตามที่ได้รับฟังข่าวสารตามสื่อต่างๆ เรื่องการขึ้น
ทะเบียนสุนัข ตัวละ 450 บาทนั้น ไม่ทราบว่าทางอบต.เสอเพลอได้มีการรับขึ้นทะเบียนหรือไม่ 
และมีค่าใช้จ่ายอย่างไร 

ส.อบต.หมู่ที่ 10   - นางบุศยากรณ์ ข าศรีนวล ขอสอบถามเช่นเดียวกับทางท่านดวงปี จันทะมา เรื่อง
การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

ผู้อ านวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ส าหรับการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตัวละ 450 บาท เป็น
การน าเสนอร่าง พรบ.เพ่ือควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเกิดจาก พรบ.
ทารุณสัตว์ ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้เสนอร่างนี้ขึ้นมา ซึ่งในร่างฯใหญ่จะให้
อ านาจท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ แต่ในขณะนี้ทางกระทรวงการเกษตรฯได้ถอนร่างฯคืนแล้ว แต่
ในส่วนของการขึ้นทะเบียนของเราจะเป็นการขึ้นทะเบียนแบบง่าย และมีกรณีหากจะบังคับ 
เช่น อบต.นาพู่ ขึ้นทะเบียนครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สุนัขทุกตัวจะถูกฝังชิป   
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เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอเพ่ิมเติมในการจัดท าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเพ่ือ
ควบคุมจ านวนสุนัขและแมว และให้น าสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขอให้
เจ้าหน้าที่อธิบายข้อดี ข้อเสียในการขึ้นทะเบียน 

ผู้อ านวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ข้อดีคือ วัคซีนที่ทาง อบต.เสอเพลอ ให้ทุกปี หากมีการ
ลงทะเบียนก็จะได้โดยอัตโนมัติ เช่น ปีนี้มีการฉีดวัคซีนหมู่บ้านใดที่ส่งยอดครบหมู่บ้านนั้นก็จะ
ได้รับวัคซีนครบตามจ านวน และมีบางบ้านที่ให้ข้อมูลมาไม่ตรง ปละไม่ออกส ารวจ โดยใช้
ตัวเลขเก่า หากมีวัคซีนมาก็จะได้รับไม่ครบ เช่น แจ้งมา 100 ตัว แต่ความเป็นจริงมีจ านวน 
130 ตัว อีก 30 ตัวก็จะไม่ได้รับวัคซีน  

เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เพ่ือให้เป็นตามแนวทางของตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณะสุข พ.ศ. 2535 อบตงเสอเพลอจึงได้จัดท าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้เพ่ือควบคุมสุนัขและ
แมว  

ผู้อ านวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ขอท าความเข้าใจเพ่ิมเติมในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคพิษ
สุนัขบ้านไม่ได้เกิดจากสุนับหรือแมว เท่านั้น แต่เกิดจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช้น วัว 
ควาย ส าคัญที่สุดคือหนู ส าหรับร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช่ร่างที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ แต่เมื่อใด
พ้ืนที่เราเป็นพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าตาม พรบ.โรค 
พิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 จะมีกฎหมายใหญ่ของกรมปศุสัตว์ที่เข้ามาควบคุม อ านาจในการท าลาย
สัตว์ทุกชนิดที่สงสัย ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สามารถสั่งท าลายได้และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  

ส.อบต.หมู่ที่ 17  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ขอหารือเรื่องวัดบ้านโคกศรีส าราญมีสุนัขอาศัยอยู่จ านวนมาก 
และเกรงว่าสุนัขจะไปกัดเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

ส.อบต.หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน ขอสอบถามในการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามที่ท่าน
ผู้อ านวยการกองการเกษตรได้ชี้แจง เนื่องจากสุนัขและแมวบางส่วนเจ้าของก็ไม่ยอมรับว่าเป็น
เจ้าของ มีการให้อาหารสุนัขหรือแมวเป็นประจ า แต่ไม่น ามาขึ้นทะเบียนและไม่ยอมรับว่าเป็น
เจ้าของ จะแก้ปัญหาอย่างไร สุนัขและแมวที่ไม่ต้องการแล้วก็น าไปปล่อยที่วัด และการขึ้น
ทะเบียนจะด าเนินให้แล้วเสร็จเมื่อใด อยากให้ทาง อบต.เสอเพลอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบด้วย และอยากให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ในการรับขึ้นทะเบียน 

ผู้อ านวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ในล าดับแรกเป้าหมายคือสุนัขที่มีเจ้าของ และสุนัขที่สงสัยว่า
เป็นสุนัขจรจัดจะหารือกันอีกครั้งว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร และโดยก าหนดการในการขึ้น
ทะเบียน ในปี 2562 ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 คือช่วงฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฉะนั้น 
ระยะเวลาก่อนเดือนมีนาคม 2562 เมื่อร่างข้อบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้รับผิดชอบจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมีนาคม 2562 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง ในส่วนของสุนับที่ไม่มีเจ้าของหรือคาดว่าไม่มีเจ้าของหรือไม่มีใครยอมรับ ในโซนอิสาน
ตอนบนไม่มีสถานกักสัตว์ มีในส่วนของบ้านค ากลิ้งก็ไม่สามารถรองรับได้ แบะอ านาจในการ



~ 11 ~ 
 

กักสัตว์ ท้องถิ่นเรายังมีอ านาจไม่ชัดเจน และขอน าเรียนว่าท าไมจะด าเนินการเฉพาะสุนัขและ
แมว เนื่องจากพ้ืนที่ใดที่ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะและทางประชาชนหวงห้ามไม่ให้มีการเลี้ยง วัว 
ควาย ในพ้ืนที่นั้น ให้แจ้งมาที่ อบต.เสอเพลอได้ เช่น พ้ืนที่ป่าสาธารณะหมู่ที่ 9 ให้มีการ
ประชาคมลงความเห็นแล้วแจ้งมาท่ี อบต.เสอเพลอ เพ่ือจัดท าข้อบังคับต่อไป 

ส.อบต.หมู่ที่ 8  - นายสมจิตร มูลตลาด ตามที่ได้รับฟังค าชี้แจง ปัญหาจะอยู่ที่อ านาจในการ
ด าเนินการสั่งการ จึงขอสอบถามว่าท าไมกรมปศุสัตว์จึงไม่ถ่ายโอนอ านาจให้ท้องถิ่น
ด าเนินการโดยตรง เพ่ือที่จะได้จัดการและแก้ไขปัญหาในท้องที่ตนเอง  

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  ต้องขอน าเรียนว่ามีการกระจายอ านาจให้ แต่ก็ต้องมีผู้
ก ากับดูแลจากส่วนกลาง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5  - นายวิเชียร มาวิเศษ ขอท าความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ตามล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 
1 . รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  2 . พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ  3 . พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด  4 . พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า  
5.กฎกระทรวง และข้อบัญญัติเป็นกฎหมายที่ต่ าสุด ซึ่งออกโดยสภาฯ ในเมื่อมีกฎหมายก็ถือว่า
เป็นข้อบังคือหรือข้อห้าม แต่ต้องก าหนดอัตราโทษ ส่วนของท้องถิ่นหากจะออกข้อบัญญัติผู้ใด
เป็นผู้ก าหนดโทษ กรณีมีความผิด ใช้สภาฯหรือไม่ เช่นหากมีสุนัขยกตัวอย่างเช่นบ้านโคกศรี
ส าราญ จ านวน 30-40 ตัว กัดเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเอาผิดได้ที่ใคร 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขออนุญาตท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
ส าหรับข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ อบต.เสอเพลอ เป็นข้อบังคับที่ใช้ภายในต าบลเสอเพลอ 
ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ หากมีการละเว้นไม่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่ง
การระเบียบต่างๆ ยังมีศักดิ์น้อยกว่าข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของต าบลเสอพลอ 

ผู้อ านวยการกองการเกษตร - นายลิขิต โรจนชัยกุล ขอน าเรียนชี้แจงประเด็นท่านสมจิตร มูลตลาด การกระจาย
อ านาจที่มีตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยวิถีแล้วท้องถิ่น
จะติดค าว่าระบบราชการ หากไม่ติดค าว่าระบบราชการ กระมรวงมหาดไทยไม่หวงอ านาจ 
ท้องถิ่นจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ ในประเด็นของท่านวิเชียร มาวิเศษ หากร่างข้อบัญญัติฉบับนี้
อนุมัติแล้ว โดยมีบทบัญญัติของมาตรา 71 ที่ก าหนดไว้ว่ามีอ านาจปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่
ในส่วนของการกระท าความผิดกรณีที่ท่านยกตัวอย่างนั้นไม่มีผิดกฎหมายร่างข้อบัญญัติฉบับนี้
ฉบับเดียว แต่ยังผิดกฎหมายหลายฉบับ ขึ้นอยู่กับว่ากรณีนั้นจะน ากฎหมายข้อใด มาตราใดมา
บังคับใช้ ยกตัวอย่างกรณีที่ท่านยกมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปล่อยให้สุนัขกัดเด็ก ผู้ที่จะต้อง
รับผิดชอบคือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หากกัดในเวลาราชการ ต่อไปคือต้องตามกา
เจ้าของสุนัขมารับผิดชอบ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าจะใช้กฎหมายมาตราใด ฉบับใด การที่จะ
ตีความว่ากฎหมายฉบับหนึ่งจะสามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ว่าอย่าง
น้อยก็มีเครื่องมือในการควบคุมสุนัขและแมวเพื่อป้องกันปัญหาไม่เกิดกับท้องถิ่นเรา 

 



~ 12 ~ 
 

รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในภาพรวมในรายละเอียดต้องการ
ทราบถึงจ านวนสุนัขและแมว เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาแก้ปัญหาในเรื่องของยารักษาโรคและ
การได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยกตังอย่างปัญหาของบ้านโคก
ศรีส าราญ หากมีการอนุมัติข้อบัญญัติฉบับนี้ ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบและมาขึ้นทะเบียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ส่งผลดี
ต่อต าบลของเรา เพ่ือเป็นการควบคุมการเลี้ยงสัตว์  

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง คงเป็นที่เข้าใจแล้ว และมีการอภิปรายมาพอสมควร ท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นควรรับหลักการ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  องค์ประชุมทั้งหมด   38 เสียง 
  เห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำง    37 เสียง 
  งดออกเสียง    1  เสียง   
    - สรุป เห็นชอบรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติเรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ 
   ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... 

 

     วำระท่ี 2  แปรญัตติ 

ที่ประชุม   - ไม่มีกำรเสนอแปรญัตติ 

 

เวลำ  10.30 น.  - พักเบรก - 

เวลำ  10.45 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 

 

     วำระท่ี 3  ขออนุมัติ 

ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ  ขนันทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ในการพิจารณาใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ ต่อไปจะขอมติ  
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  - ท่ำนใดเห็นควรให้ตรำข้อบัญญัติเรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ ป ล่ อ ย สุ นั ข
และแมว พ.ศ.... โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจ ำนวน  38  เสียง   
  เห็นชอบ  37    เสียง 
  งดออกเสียง    1    เสียง 
  - สรุป มีมติเห็นควรให้ตรำข้อบัญญัติเรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ

แมว พ.ศ....  

 

    3.2.เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ ด้ำนกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
   2562 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณของ อปท.พ.ศ.2541  
   หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27 

ประธานสภาฯ   -นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ตามที่สภาฯได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562 เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ในการขอให้ทางสภาฯพิจารณาเห็บชอบการ
โอนตังจ่ายรายการใหม่ ในส่วนขอรายระเอียดเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้สภาฯรับทราบ 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร  (ตามแบบเสนอญัตติ) กระผมนายสมัย นครไพร นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ เนื่องจากได้รับแจ้งจากงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ เรื่องรถขยะ ที่ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ และเราไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
ซ่อมแซมในส่วนนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่าย กระผมจึงขอเสนอญัตติ การโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 27 ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภามีรายละเอียดดังนี้  

  โอนลดจำกรำยกำร   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562  หน้า 
21 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น ตั้งไว้ 
500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งทั่วไปและที่เกี่ยวกับการบริหารกับการเลือกตั้งฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ฉ.3  

(ครั้งที่ 3/2561) หน้า 21 ข้อ 3 ขณะนี้คงเหลือจ านวน 500,000  บาท โอนลดจ านวน 
495,000 บาท   คงเหลือ  5,000  บาท   

           ขออนุมัติโอนมำตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา
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โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โอนมาตั้ง
จ่ายจ านวน 495,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น  รถยนต์ส่วนกลาง  รถขยะ  รถน้ า ฯลฯ  

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 8  - นายสมจิตร มูลตลาด ขอสอบถามว่าโอนไปซ่อมแซมอะไร หากโอนไปแล้วมีการ
เลือกตั้งจะใช้งบประมาณส่วนใด 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว งบประมาณส่วนนี้โอนเพ่ือค่าซ่อมแซมรถขยะ 
รายละเอียดการซ่อมแซมตามเอกสารที่ส่งให้ เนื่องจากตัวถังผุพัง และไม่สามารถซ่อมแซมได้
จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนตัวถังใหม่ กระทบโครงสร้างหลักของตัวรถ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ต้องตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เดิมเราไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายส าหรับการซ่อมรายการนี้ไว้  จึงต้องขออนุมัติให้สภาฯ เพ่ือโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่  ดังกล่าวนั้นเอง 

ส.อบต.หมู่ที่ 5  - นายวิเชียร มาวิเศษ วันนี้เป็นวันที่ 30 ตุลาคม ประมาณ 1 เดือนแล้วที่ใช้
งบประมาณปี 2562 และได้มีการโอนงบประมาณแล้ว ด้วยสถานการณ์บังคับ เนื่องจากต้อง
ไปซ่อมแวมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 495,000 บาท ขอเสนอให้ซื้อใหม่  ในการโอน
งบประมาณที่ไม่เข้าข่ายในลักษณะที่เปลี่ยนไปจะเป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลใช่หรือไม่ หากเป็นในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานจะเป็นอ านาจของสภาฯ เพ่ือให้สภา
พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งก็พบมาหลายโครงการที่เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยไม่ผ่านสภาฯ  

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร หากจะซื้อคันใหม่ต้องใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท  ซึ่งให้
งบประมาณท่ีมากพอสมควร เราจึงพิจารณาซ่อมแซมให้กลับมาให้งานได้ก่อน  เบื้องต้น 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม  เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กระทบโครงสร้างหลักทั้งคัน  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  (ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ในวิธีงบประมาณระบุไว้ว่าระเบียบหลักเกณฑ์การ
ซ่อมแซมลักษณะนี้ให้ตั้งไว้ใน หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนจากค่าใช้สอยต่างๆมาตั้งจ่าย
รายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯในการพิจารณาอนุมัติเพ่ือด าเนินการ
ซ่อมรถขยะ และบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่  

ส.อบต.หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค ขอสอบถามว่าเป็นการจัดซื้อใหม่ใช่หรือไม่ ราคาเท่าไหร่ แล้ว
หากเปลี่ยนตัวถังใหม่ ตัวถังเก่าจะท าอย่างไร จะจ าหน่ายหรือทิ้งไป ขอให้แจ้งให้สภาฯได้
รับทราบด้วย 
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เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เป็นการเปลี่ยนตัวถังใหม่   งบประมาณ 495,000 
บาท ตามเอกสารที่แจกให้แล้วนั้น ส่วนในเรื่องของตัวถังเก่าจะให้ทางพัสดุเป็นผู้ชี้แจงให้
ทราบ 

ส.อบต.หมู่ที่ 2  - นางสีนวล ธรรมบุตร ขอสอบถามเช่นเดียวกับท่านประยุทธ มีโค คือส่วนตัวถังเก่า
จะจัดการอย่างไร 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขอชี้แจงในเรื่องตัวถังเก่า จะน ามาเก็บไว้ที่ อบต.เสอเพลอ ก่อน 
เพ่ือที่จะให้ทางผู้บริหารพิจารณาว่าจะจ าหน่ายขายทอดตลาดได้หรือไม่ หรือจะท าเป็นเศษ
ซากและต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์ชิ้นนี้ หากมีการ
ประกาศขายทอดตลาดจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง  

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ให้เป็นกระบวนการขั้นตอนในทางพัสดุ   

เจ้าพนักงานป้องกันฯ  - จ่าเอกรังสัญ ศิริบุตร ขอเพ่ิมเติมในการซ่อมแซมรถขยะจะเป็นการเปลี่ยนตัวถังใหม่ 
ทั้งสี ทั้งสติ๊กเกอร์ เปลี่ยนใหม่หมด ในส่วนตัวถังเก่าจะเป็นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไม่ใช่เศษชิ้น
เล็ก หากซ่อมแซมเสร็จแล้วต้องน ากลับมาไว้ที่อบต.เสอเพลอ ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพัสดุที่
จะด าเนินการ 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ 
ในการพิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณฯ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดเห็บชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือมาตั้งจ่าย
รายการใหม่  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจ ำนวน  38  เสียง   
  เห็นชอบ  37    เสียง 
  งดออกเสียง  1    เสียง 
  - สรุป สภำฯเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย เพื่อมำตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 

 

    3.3.กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ.2562 และกำรก ำหนดวันเริ่ม 
   ประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป 

ประธานสภาฯ   -นายสุรชาติ ขนันทอง ขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ดังนี้ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 

   หมวด 2 การประชุม  



~ 16 ~ 
 

   ข้อ 21 กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำ
ของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม  

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

   - กระผมขอน าปรึกษาต่อที่ประชุม ในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.2562  ต่อไป และขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี สมัยแรกเราก าหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) 

มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด 

นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกองค์การบริหารส่วนต าบลและรอง
องค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลา
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 - ขอเสนอให้แก้ไขใหม่ เนื่องจากการประชุมแผนจะประชุมครั้งเดียว หรือทางสภาฯ
เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  ขอเสนอกำรก ำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประจ าปี 2562  ก ำหนด 4 สมัย รำยละเอียดดังนี้      
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   สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่ 16-28  กุมภาพันธ์  2562   รองรับการจ่ายขาดเงินสะสม 
( กรณีถ้ามีเงินพึงจ่ายได้ ) 

   สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่ 1-15  มิถุนายน 2562  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนฯ เพ่ิมเติม
แผนฯ  เพ่ือรองรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่ 16-30 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี   
  สมัยที่ 4  ก าหนดวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562 เพ่ือรายงานสรุปผลการติดตาม ฯ และ   
สรุปผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  

  โดยมีก ำหนดระยะเวลำประชุมสมัยละไม่เกิน  15  วัน  
  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ.2563 

ก าหนดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยมีก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยละไม่เกิน 15  
วัน  

นักวิเคราะห์ฯ  - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่านเลขานุการสภาฯ เหตุผล
ที่มีการปรับเปลี่ยน เดือนของสมัยประชุม  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนฯ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  ซ่ึงเป็นการปรับไปตามระเบียบแผนฯ ฉบับ 3 ที่พ่ึงจะมีผล
บังคับใช้ล่าสุด  

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ทีป่ระชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ท่านใดเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี                                             
พ.ศ.2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ตามเสนอ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจ ำนวน  38  เสียง   
  เห็นชอบเปลี่ยนแปลง 37    เสียง 
  งดออกเสียง    1    เสียง 
  - สรุป กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.2562  ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเสอเพลอ  ก ำหนดไว้ 4 สมัย รำยละเอียดดังนี้    
  สมัยท่ี 1 ก ำหนดวันที่ 16-28  กุมภำพันธ์   2562  
  สมัยท่ี 2 ก ำหนดวันที่ 1-15   มิถุนำยน    2562  
  สมัยท่ี 3 ก ำหนดวันที่ 16-30   สิงหำคม    2562  
  สมัยท่ี 4 ก ำหนดวันที่  1-15     ธันวำคม    2562   
  โดยมีก ำหนดระยะเวลำประชุมสมัยละไม่เกิน  15  วัน  
 และก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของ พ.ศ.2563 ก ำหนดวันที่ 

1-15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 โดยมีก ำหนดระยะเวลำประชุมสมัยละไม่เกิน 15  วัน  
ที่ประชุม - รับทรำบ   
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    3.4.คัดเลือกตัวแทนสภำฯ (คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น) 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นักวิเคราะห์ฯ  - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาจะมีหน้าที่

พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ที่มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พิจารณาแผนด าเนินงาน  และ  อ่ืนๆ
ตามท่ีระเบียบกฎหมายระบุ  คัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวน 3 คน โดย
ชุดเดิมจะหมดวาระลงในวันที่  พ.ย. 2561  ที่จะถึงนี ้

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง เชิญสภาฯเสนอรายชื่อ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   - นางสีนวล ธรรมบุตร  เสนอ ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร  (คนเดิม) 
ผู้รับรอง    1) นางสาวณัฐธิดา แสนพันนา  
    2) นายอุทัย วงศ์เสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 7   - นางวิชุดา สุดหอม   เสนอ นายทวีศักดิ์ ถาพร 
ผู้รับรอง    1) นางทองสุข ประสารศรี     
    2) นายดวงปี จันทะมา    
ส.อบต. หมู่ที่ 15   - นายสนิท  บุญคุ้ม  เสนอ นางทองสุข ประสารศรี  (คนเดิม) 
ผู้รับรอง    1) นางบุศยากรณ์ ข าศรีนวล    
    2) นายสุนทร วงศ์เสน 
    มีท่านใดจะเสนอชื่อ ท่านสมาชิกอ่ืนๆอีกหรือไม่? 
ที่ประชุม   - ไม่มี- 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง  สรุปกำรคัดเลือกตัวแทนสภำฯ  
                                         (คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น)  จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
   1.ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร 
    2.นายทวีศักดิ์ ถาพร 
    3.นางทองสุข ประสารศรี 
 

    3.5.คัดเลือกตัวแทนสภำฯ (คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลฯ) 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นักวิเคราะห์ฯ  - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

จะมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนฯ เสนอความคิดเห็นการติดตามแผนฯ คัดเลือกจาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวน 3 คน โดยชุดเดิมจะหมดวาระลง เดือนพฤศจิกายน 
2561 เช่นกัน 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง เชิญสภาฯ เสนอรายชื่อ 
ส.อบต. หมู่ที่ 8   - นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง  เสนอ นายสุรชาติ ขนันทอง  (คนเดิม) 
ผู้รับรอง    1) นายส ารวย ผ่านวงศ์ 
    2) นายประยุทธ มีโค 
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ส.อบต.หมู่ที่ 12   - นายอุทัย วงศ์เสน   เสนอ นายวิเชียร มาวิเศษ   (คนเดิม) 
ผู้รับรอง    1) นายสายทอง สุวรรณภักดี   
    2) นายสุดตา ฤทธิ์วาปี    
ส.อบต.หมู่ที่ 7   - นางวิชุดา สุดหอม  เสนอ นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์   (คนเดิม) 
ผู้รับรอง    1) นายบุญถม เอกตาแสง   
    2) นางมลิจันทร์  มังคละแสน 

มีท่านใดจะเสนอชื่อ ท่านสมาชิกอ่ืนๆอีกหรือไม่? 
ที่ประชุม   - ไม่มี- 
ประธานสภาฯ           - นายสุรชาติ  ขนันทอง สรุปกำรคัดเลือกตัวแทนสภำฯ (คณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลฯ) จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
   1.นายสุรชาติ ขนันทอง 
    2.นายวิเชียร มาวิเศษ 
    3.นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ 

 

เวลำ 12.00 น.  - พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน- 

เวลำ 13.00  น.  - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 

 

    3.6.พิจำรณำเห็นชอบ กำรจัดท ำ MOU กำรจัดกำรมูลฝอย ร่วมกับเทศบำลนคร
   อุดรธำนี    

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง  ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร เดิมได้น าขยะไปทิ้งที่ต าบลเวียงค า ซึ่งเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้รับ
อนุญาต จึงได้ประสานกับเทศบาลนครอุดรธานี และได้ไปส ารวจเส้นทาง ระยะทางไปกลับ
ประมาณ 100 กิโลเมตร ช่วงแยกเข้าบ้านสามพร้าวไปบ้านหนองลีหู ซึ่งเป็นบ่อขนาดใหญ่และ
ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีการชั่งน้ าหนัก ค่าใช้จ่ายตันละ 350 บาท และมีสถานที่ท าความ
สะอาดรถ และน ารถไปชั่งจึงจะออกบิลให้ ทางเทศบาลนครอุดรธานีจึงแจ้งให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอด าเนินการขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบในการจัดท า MOU การ
จัดการมูลฝอย ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี  ส าหรับที่จะจัดท า MOU ร่วมกับเทศบาลต าบล
ปะโคท่ีได้เคยขอความเห็นชอบกับสภาฯไปนั้น ไม่ผ่านการประชาคมของชาวต าบลปะโค จึงได้
ยกเลิกไป จึงได้ไปประสานกับทางเทศบาลนครอุดรธานี 

  - ขอความร่วมมือสอดส่องดูแลในเรื่องของขยะแอบแฝง โดยการไม่จ่ายค่าขยะ แต่มา
ทิ้งกับบ้านที่จ่ายค่าขยะหรือแจ้งกับผู้ที่มาเก็บค่าขยะ 
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เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขออนุญาตให้เจ้าพนักงานป้องกันฯได้ชี้แจงต่อสภา
ถึงข้อดีข้อเสีย ระยะทางจากที่เก่า และท่ีใหม่ ต่างกันอย่างไร 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ  - จ่าเอกรังสัญ ศิริบุตร กรณีของบ่อขยะ เดิมครั้งแรกน าไปทิ้งที่บ้านค าเจริญ ต าบลกง
พานพันดอน แห่งที่สองต าบลเวียงค า บ่อของเอกชน บ่อที่สามเป็นบ่อของเทศบาลนคร
อุดรธานี  เป็นบ่อที่ได้มาตรฐาน และมีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี ค่าใช้จ่าย ตันละ 350 บาท หาก
เปรียบเทียบที่เดิมกับที่ใหม่คือ อยู่ในเขตของบ้านจ าปี อ าเภอศรีธาตุติดกับเขตเทศบาลต าบล
เวียงค า เส้นทางไปกลับ 90 กิโลเมตร ยังไม่รวมที่วิ่งเก็บในพ้ืนที่ในต าบล ส่วนของที่ใหม่ ไป
ทางบ้านหนองลีหู ระยะทางไปกลับ 100-130 กิโลเมตร ซึ่งใกล้เคียงกันยังไม่รวมที่วิ่งเก็บใน
พ้ืนที่ในต าบลเช่นกัน อยู่ที่ว่าหากเก็บโซนทางบ้านเสอพลอ บ้านสงเปลือย ก็จะออกทางถนน
มิตรภาพ หากเก็บทางบ้านโคกศรีส าราญ บ้านทองอินทร์ก็จะออกทางบ้านค ากลิ้ง เก็บได้
ประมาณ 5 ตันต่อเที่ยว 30 วัน จะเป็นเงิน 35,000 บาท ยังไม่รวมค่าเชื้อเพลิง ที่เดิม
ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน 

ส.อบต.หมู่ที่ 11  - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ตามท่ีทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอได้แจ้งว่ามี
ขยะแอบแฝง ขอเสนอให้เก็บทุกครัวเรือนเนื่องจากมีขยะทุกครัวเรือน เพ่ือเป็นการไม่เอา
เปรียบ 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย เรื่องขยะก็เป็นปัญหาทุกเดือน ว่ามีขยะแอบแฝง จึงขอความ
   ร่วมมือจากทางสมาชิกสภาฯ ให้แจ้งปัญหาได้ท่ีงานจัดเก็บฯ กองคลัง  

ส.อบต.หมู่ที่ 11  - นายส ารวย ผ่านวงศ์ อยากให้ส ารวจใหม่ เพ่ือจะได้ทราบว่าแต่ละบ้านมีความ
ต้องการอย่างไร จะได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ และผู้จัดเก็บค่าขยะ เข้ามาแจ้ง
ความต้องการ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดเก็บก็ให้เข้ามาแจ้งด้วย  

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ส ารวจความต้องการของประชาชน 
แล้วแจ้งที่กองคลังเพ่ือจะได้จัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นด้วยกับทางผู้บริหารในการร่วม
จัดท า MOU ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี   โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  องค์ประชุมจ ำนวน  38  เสียง   
  เห็นชอบ  37    เสียง 
  งดออกเสียง    1    เสียง 
  - สรุป มีมติเห็นด้วยกับทำงผู้บริหำรในกำรร่วมจัดท ำ MOU ร่วมกับเทศบำลนคร

อุดรธำนี    
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ระเบียบวำระท่ี 4        เรื่อง อ่ืนๆ   

    4.1.กำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
   2564) ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลำคม 2561 

ประธานสภาฯ   - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญเจ้าหน้าที่รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ 

นักวิเคราะห์ฯ  - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ  
ที่ผ่านมากรรมการติดตามแผนองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ท าหน้า ในการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2561  (รอบที่ 2 เดือน ตุลาคม 2561 และภาพรวมตลอดทั้ง
ปี ทั้ง 4 ไตรมาส)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรายงานผลและ
ความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามต่อสภาฯ   ดังนี้ 

 สรุปในแผ่นที่ 3 สรุปโครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (เม.ย. และ ต.ค. 2561) ผลรวมทุกไตรมำส   

(ตำมเอกสำรแนบ) โดยก่อนหน้ำนั้นเรำจะได้ผล ก่อนหน้ำนี้แล้ว                         

           1. สรุป โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบ 2  เดือน ตุลาคม  2561 (เมษายน–กันยายน 
   2561)  (ไตรมาส 3,4) 
               -แผนเล่มแรก  

    -แผน ฉ.1  
    -แผน ฉ.2 
    -แผน ฉ.3                                                 

           2. สรุป โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบ 2  เดือน ตุลาคม  2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561)   (ไตรมาส 1,2,3,4)  หรือ  ผลรวมทุกไตตรมาส 

     -แผนเล่มแรก  
 -แผน ฉ.1   

      -แผน ฉ.2  
 -แผน ฉ.3 

     น ำมำสรุป รวม  ดังนี้ 
    3. สรุป โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 1,2  เดื อน เมษายน,ตุลาคม  2561 (ตุลาคม  

   2560 – กันยายน 2561) (ไตรมาส 1,2,3,4) (แยกตามยุทธศาสตร์) 
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สรุปโครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

(เดือน  1 ตุลำคม  2560 – 30 กันยำยน  2561) 
รวม แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) + ฉบับท่ี 1 + ฉบับท่ี 2 + ฉบับท่ี 3 

โครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด (4 เล่ม)       จ านวน  321   โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปี และจ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน  194   โครงการ  

โครงการที่ ได้ปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) +ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3   คิดเป็น  60.44 %                             
          4. สรุป  ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบ 2  เดือน ตุลาคม  2561(เมษายน 2561 –  
   กันยายน 2561) (ไตรมาส 3,4) 
     -แผนเล่มแรก   =   11  รายการ    ( 42.31 % ) 
     -แผน ฉ.1       =  11  รายการ    ( 68.75 %  ) 
     -แผน ฉ.2       =  4   รายการ     ( 66.67  % )  
      (รวมทั้งสิ้น  26  รายการ)  
    5. สรุปผลการติดตามแผนฯ  ประเภทครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้
ปฏิบัติและด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่   1 โครงสร้างพ้ืนฐาน    137 (-11) 
= 126 

 27+25 = 52 

ยุทธศำสตร์ที่   2  ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม                       175 (-25) 
= 150 

20+96 = 116  

ยุทธศำสตร์ที่  3  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม        
และการท่องเที่ยว 

20 (-7) 
= 13 

 0+3 = 3 

ยุทธศำสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์                                  
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 

10 (-1) 
= 9 

 0+1 = 1 

ยุทธศำสตร์ที่  5  การบริหาร   การจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ 
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

27 (-4) 
= 23 

 14+8 = 22 

รวม     แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี+ฉ.1+ฉ.2+ฉ.3  369 (-48) 
= 321 

 194 

สรุป  ผลการติดตามครุภัณฑ์  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) (เฉพาะปีงบ 2561) 
ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปงีบ 2561) รวมทั้งหมด         จ านวน   48  รายการ 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดซื้อได้ (รอบเดือน เม.ย.61 + รอบเดือน ต.ค.61)  จ านวน   33  รายการ 
                                           ( 7  รายการ   +  26  รายการ ) 
      คิดเป็นร้อยละการด าเนินการจัดซื้อตามแผนพัฒนาฯ  (ปีงบ 2561)   =  ร้อยละ  33 % 
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    6.สรุป โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) 
   (ฉบับที่ 1), (ฉบับที่ 2), (ฉบับที่ 3)  (เฉพาะปีงบ 2561 ) รวมโครงการพัฒนา+รวมครุภัณฑ์                               
 
 
 
 
 
 

 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  

ที่ประชุม   - ไม่มี /รับทราบ /พร้อมให้ความเห็นตาม 

 

เวลำ 14.30 น.  - พักเบรก - 

เวลำ  14.45 น.  - เริ่มประชุมเพื่อพิจำรณำต่อ 

 

  4.2.แนวทำงกำรรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุตำมระเบียบ (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 และ2563  

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าเรียนชี้แจงต่อสภาฯ 

ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม - นายค าพันธ์ กะวิกุล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุตาม
ระเบียบ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ2563 รายละเอียดขออนุญาต
ให้เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชี้แจง 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  - นายอากล้า พรหมสิทธิ์  ที่ผ่านมาในปีประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เดิมในการขึ้นทะเบียนจะขึ้นทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนของทุก
ปีและรับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคมของปีถัดไป และมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

  1.ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เช่น อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในเดือนมกราคม จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือน
กุมภาพันธ์ และมีข้อยกเว้นส าหรับผู้ที่เกิดวันที่ 1 ของเดือน จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนนั้น 

  - มีหนังสือแจ้งการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือรับเบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จามเอกสารที่แจกให้ทางสภาฯ และขอแยกออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

โครงการพัฒนาฯ/ครุภัณฑ์  ทีป่รากฏในแผนพัฒนาฯ  (เฉพาะปงีบ 2561)  รวมทั้งหมด   จ านวน   369  โครงการ/
รายการ 
 (321  โครงการ    +   48   รายการ) 
โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ที่ด าเนินการจัดซื้อจริง                           จ านวน   227  โครงการ/รายการ 
( 194  รายการ      +     33    รายการ ) 
                                         227X100      =   61.52 
                                           369 
    คิดเป็นร้อยละการด าเนินการจัดซื้อตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2561  = ร้อยละ  61.52 % 
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  1.ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้มายื่นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561  

  2.ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2502 ให้ยื่นลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2561 (ผู้ที่ตก
หล่นขึ้นทะเบียนไม่ทันเดือนระหว่างมกราคม – กันยายน 2561) 

  - ห้วงที่ผ่านมาไม่มีการรับขึ้นทะเบียนผู้ที่เกิดหลัง 2 กันยายน 2502 เนื่องจากเมื่อลง
ในระบบ ระบบจะแจ้งว่าอายุ 58 ปี คุณสมบัติยังไม่ตรง และที่ผ่านมาสิ้นสุดการรับลงทะเบียน
วันที่ 30 กันยายน เวลา 24.00 น. ระบบปิดทันทีจึงขอความร่วมมือให้เร่งมายื่นเอกสาร
ล่วงหน้า 

  3.ผู้ที่เกิดหลัง 2 กันยายน 2502 ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ มกราคม – กันยายน 2561 

  - ทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมาจะรับเบี้ยยังชีพในเดือน ตุลาคม 2562 งบประมาณ 2563 

  4.ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2503 ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ มกราคม – กันยายน 2561 จะ
รับเบี้ยยังชีพเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม - นายค าพันธ์ กะวิกุล ขอเพ่ิมเติมโดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ระหว่าง
เดือนตุลาคมของปี จะเป็นกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมกับรายใหม่ให้ขึ้นทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน 
2561  กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2562 คือกลุ่มรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน  

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  - นายอากล้า พรหมสิทธิ์  เพื่อความเข้าใจจะจัดท าตารางรายละเอียดแจกให้อีกครั้ง 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  

ที่ประชุม   - ไม่มี / รับทรำบ 

 

  4.3.แนวทำงกำรรับลงทะเบียนผู้พิกำรตำมระเบียบ(แก้ไขเพิ่มเติม) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 และ 2563  

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 5  - นายวิเชียร มาวิเศษ ขอสอบถามเรื่องการรับเบี้ยผู้พิการหากมีการตกหล่นจะได้รับ
เบี้ยช่วงไหน 

ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม - นายค าพันธ์ กะวิกุล ส าหรับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ทาง
รัฐบาลแจ้งว่างบประมาณไม่เพียงพอ ส าหรับต าบลของเรามีจ านวน 80 ราย หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  

ที่ประชุม   - ไม่มี / รับทรำบ 
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  4.4.แนวทำงกำรปฏิบัติกรณีกำรแจ้งย้ำยที่อยู่หรือเสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุ และเบี้ยควำมพิกำรระหว่ำงปีงบประมำณ 

ประธานสภาฯ  - นายสุรชาติ ขนันทอง เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 

ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม - นายค าพันธ์ กะวิกุล กรณีมีผู้เสียชีวิตจะเป็นหน้าที่ของทางผู้น าแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่
ทราบเพ่ือจะได้ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่ผ่านมาไม่มีการรายงานจึงขอความร่วมมือสมาชิก
สภาฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 

ที่ประชุม  - รับทรำบ – 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ทางองค์การบริหารส่วนต าบลผาสุกมีหนังสือแจ้งขอความ
อนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลผาสุกได้รับแจ้งจาก
ประชาชนบ้านนาดีสร้างบงถึงบ้านโนนสวรรค์ แจ้งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนเกิดการ
ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับอยู่ ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ท าให้การ
สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ของต าบลเสอเพลอ ขอเสนอต่อผู้บริหารในการพิจารณางบประมาณใน
การปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป 

นายก อบต.  - นายสมัย นครไพร ขอสอบถามสภาฯ เรืองการจัดกิจกรรมลอยกระทงประจ าปี 
2561 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม และได้หารือกันว่าจะด าเนินการจัด
ประกวดเฉพาะกระทง อยากให้สภาฯพิจารณา 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง มีท่าใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย มีเรื่องแจ้งสภาฯ 3 เรื่อง 

   1.เรื่องรายรับรายจ่าย เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ 2561 แล้วเข้าปีใบ
ประมาณ 2562 ขอสรุปรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2561 ประมาณ
การตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 จ านวน 62,000,000 บาท มีรายได้รับ
จริง จ านวน 65,872,320.76 บาท รายจ่ายประมาณการไว้  จ านวน 62,000,000 บาท 
รายจ่ายจริง จ านวน 58,441,282.77 บาท ผลต่างรายรับรายจ่าย จ านวน 7,431,037.99 
บาท หลังจากปิดบัญชีของปี 2561 จะสรุปเงินสะสม จ านวน 14,780,442.34 บาท มีเงินทุน
ส ารองเงินสะ 14,787,128.91 บาท  

   2.งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของต าบลเสอเพลอ ปีงบประมาณ 2562 
ได้รับงบประมาณจ านวน 5 รายการ 

    -ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
30,700 บาท 
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    -ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองอินทร์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
30,700 บาท 

    - ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดงสามสิบ หมู่ที่ 
12 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร จ านวน 1 
สาย งบประมาณ 4,970,000 บาท 

    - ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 9 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,200 ตารางเมตร จ านวน 1 สาย 
งบประมาณ 9,350,000 บาท 

    - ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล 
เสอเพลอ ประกอบด้วย 

    1.สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 83 เมตร ยาว 120 เมตร 
    2.สนามบาสเก็ตบอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 38 เมตร 
    3.สนามวอลเล่ย์บอล ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร 
    4.สนามตระกร้อ ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 24 เมตร 
    5.สนามเปตอง ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 18 เมตร 
    จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 2,575,000 บาท 

   - ส าหรับงบประมาณยังไม่ได้รับ แต่จะประกาศหาผู้รับจ้างไว้เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

   3.เรื่องการเก็บขยะตามหมู่บ้าน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เก็บเงินให้แจ้งทาง
กองคลังด้วย เพ่ือจะได้จัดท าสัญญาจ้างใหม่ 

ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ขอสอบถามเรื่องเงินสะสมตามที่ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัย
แรกเดือนกุมภาพันธ์ จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ มีงบประมาณเท่าไหร่ 

ผู้อ านวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ขณะนี้เงินสะสมมีจ านวน 14,780,442.34 บาท หากจะจ่ายขาด
เงินสะสมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ต้องคิดค่าใช้จ่ายจากเดือนกุมภาพันธ์ -กันยายน จ าเป็นต้องกัน
เงินไว้ก่อน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา - นายศักดิ์ชัย กิติราช ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องกิจกรรมลอยกระทง ว่าจะยังคงจัดกิจกรรม
เฉพาะประกวดกระทง หรือควรงดการจัดกิจกรรม ทางสภาฯมีความเห็นเป็นอย่างไร 

ส.อบต.หมู่ที่ 18  - นายทอม บ่อชน ควรงดการจัดกิจกรรม หากจะจัดควรจัดให้เต็มที่ และมีกิจกรรม
ให้ครบ 

ส.อบต.หมู่ที่ 11  - นายส ารวย ผ่านวงศ์ ในเรื่องของการจัดงานไม่เห็นด้วย และได้รับร้องเรียนเรื่อง
ไฟฟ้าชาวบ้านได้ไปขอขยายเขตไฟฟ้าที่การไฟฟ้า ขยายเขตไปสายวัดป่า ทางการไฟฟ้าแจ้งให้
หารายชื่อมาจ านวน 15 คน ทางไฟฟ้าแจ้งมาว่าไฟฟ้าของวัดป่าที่ได้ท าโครงการก็ผิดระเบียบ 
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จึงอยากให้ผู้บริหารด าเนินการให้ถูกต้อง ตามที่ได้จัดท าโครงการเข้ามาต้องใช้งบประมาณ 3 
แสนบาท  และต้องใช้เสาไฟฟ้าแรงสูง จึงจะขยายเขตไฟฟ้าได้ ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา - นายศักดิ์ชัย กิติราช สรุปคืองดการจัดกิจกรรม และขอฝากประชาสัมพันธ์ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอจะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ประชาชนได้ลอยกระทงเช่นเคย  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน - นางทัศนีย์ อินทรท านา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องทางส านักงาน ปปช. มีโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยในปีนี้ส่วนของสมาชิกสภาฯจะได้กรอกแบบส ารวจในระบบ ทาง 
ปปช.จะส่งลิ้งค์มาให้กรอกแบบส ารวจ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดใช้มือถือสมาร์ทโฟน สามารถ
กดเข้าไปกรอกแบบส ารวจได้เลย  หากท่านใดไม่สะดวกในการกรอกแบบส ารวจสามารถ
ติดต่อได้ที่ส านักงานแล้วเจ้าหน้าที่จะเปิดระบบให้กรอกแบบส ารวจ และจ าเป็นต้องกรอกแบบ
ส ารวจให้ครบทุกท่านเนื่องจากได้ส่งรายชื่อให้ทาง ปปช. และต้องแสดงตัวตนโดยการกรอก
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน แล้วทาง ปปช.จะตรวจสอบจ านวนตามที่ส่งรายชื่อไป ซึ่งการ
ประมวลผลจะส่งไปที่ส่วนกลางของส านักงาน ปปช. ในส่วนของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ จะประเมิน 3 ส่วน คือ  

  1.ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประกอบกด้วย สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานทุก
คน ในองค์กรเราส่งรายชื่อไป 94 คน 

  2.ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกอบด้วย ผู้ที่มารับบริการกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอ 

  3.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จะตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  

  - จึงขอความร่วมมือกับทุกท่านในการกรอกแบบส ารวจ 

เลขานุการสภาฯ   - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอความร่วมมือทุกท่านในการกรอกแบบส ารวจ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน - นางทัศนีย์ อินทรท านา ในช่วงการท าแบบส ารวจ ด าเนินการก่อนวันที่ 15  
   พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการประเมิน ในเดือนธันวาคม แล้วจะแจ้งผลการเมินให้สภาฯ
   ทราบอีกครั้ง 

นักวิเคราะห์ฯ  - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ขอแจ้งรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 ได้หลังจากเลิกประชุม 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  - นายประยุทธ มีโค เรื่องถนนสายหลักพัง 2 จุด ตามที่ได้เคยแจ้งไปแล้วและยังไม่ได้
รับการแก้ไข  

รองนายก อบต.  - นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด ตามที่เดือนที่แล้วได้แจ้งกับทางสภาฯว่า จะแจ้งกอง
ช่างให้ออกไปส ารวจ ทางกองช่างได้ออกไปส ารวจเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามา
ซ่อมแซมแล้ว แต่ยังไม่รับการตอบรับจากผู้รับจ้าง 
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ประธานสภาฯ          - นายสุรชาติ  ขนันทอง ควรแจ้งให้ทางกองช่างได้ออกไปส ารวจ เนืองจากเป็นช่วง
ปลายฝน และเป็นช่วงการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร ฝากผู้บริหารตรวจสอบถนนเชื่อม
ระหว่างต าบลเสอเพลอบ้านหนองไผ่  และในการประชุมครั้งต่อไปฝากผู้บริหารพิจารณา
งบประมาณจ่ายขาดสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

รองนายก อบต.  - นางบุษบา วงษ์หงษ์สา ในช่วงนี้ถนนสายหลัก โดยเฉพาะหมู่ที่ 2 เป็นหลุมเป็นบ่อ 
และมีท่อน้ าข้ามถนนเป็นหลุมลึก ฝากทางสมาชิกสภาฯส ารวจและสามารถมาเบิกยางมะตอย
ได้ที่ส านักงาน 

  - การเสริมไหล่ถนนงบประมาณ 5 แสนบาท ในช่วงนี้ก าหลังหาผู้รับเหมาในการ
ด าเนินการ 

ประธานสภาฯ          -นายสุรชาติ  ขนันทอง  ท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
หรือไม่ หรือมีเรื่องที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม   - ไม่มี  

ประธานสภาฯ          -นายสุรชาติ  ขนันทอง  หากไม่มีอะไรแล้วต้องขอขอบคุณทางส่วนราชการทุกภาค
ส่วน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 
4/2561 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม  -  เวลำ  16.00  น. 

 
 ว่าที่ร้อยโท   กฤดากร  อึ่งสะกาว   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

      คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน 
 
ลงชื่อ     สีนวล  ธรรมบุตร ผู้ตรวจ 

 ( นางสีนวล  ธรรมบุตร ) 
 

ลงชื่อ        วิเชียร  มาวิเศษ ผู้ตรวจ 
 ( นายวิเชียร  มาวิเศษ ) 
 
ลงชื่อ       ดวงปี  จันทะมา ผู้ตรวจ 
 ( นายดวงปี  จันทะมา)    

( ลงชื่อ )    สุรชาติ   ขนันทอง ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       ( นายสุรชาติ   ขนันทอง )    
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 


