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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่   20  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

…………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายภูริเดช  จ่ายประโคน ประธานสภา อบต. ภูริเดช   จ่ายประโคน  
๒ นายธนาธิป  ปานะโปย รองประธานสภา อบต. ธนาธิป  ปานะโปย  
3 นายแกน   ยึนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 แกน   ยึนประโคน  
4 นายสุภาพ   ชุมนุมดวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  สุภาพ   ชุมนุมดวง  
5 นายกิจ   ชัยประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 กิจ   ชัยประโคน  
6 นายทนงศักดิ์   เสาธง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ทนงศักด์  เสาธง    
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บุญศรี  ประสงค์สุข  
8 นายร าเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ร าเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  

10 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  
11 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
12 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
13 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
14 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประจวบ   ปราศจาก  

     
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายสุเทพ   ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ   ผูกแก้ว  
3 นายสงค์     มั่งค่ัง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์     มั่งคั่ง  
4 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
5 นางสาววัลลี   เภาสลัก หัวหน้าส านักปลัด  วัลลี  เภาสลัก    
6 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พจนา    ทองรักสี  
7 นายวัชรินทร์   ปุยะติ รองปลัด อบต. วัชรินทร์   ปุยะติ  
8 นางสาวปัฐมญชุ์    มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์    มีเสนา  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 14 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  8 คน  
นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  

ครั้งที ่1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันนี้สมาชิกสภามาประชุมครบองค์ประชุมขอขอบคุณ 
ทุกท่านที่ให้ความส าคัญ  และเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้  เนื่องจากนายนพรัตน์ 
เนียมหัตถี  ปลัด อบต.และเลขานุการสภาฯ ได้เกษียณอายุราชการแล้วท าให้การ 
ประชุมสภาฯ ครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ความว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ 
สภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติ 
หน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ 
ประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ  ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอ 
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาก่อน ขอเชิญเสนอ 

นายร าเพย   สิงหา - ขอเสนอ  นายบุญศรี   ประสงค์สุข   ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ปฏิบัติหน้าที่ 
(ส.อบต.หมู่ 4)   เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก  ขอเสียงรับรองตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายแกน   ยึนประโคน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นางสุกัญญา   ไชยปลัด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ที่ประชุม  - มีมติเลือก นายบุญศรี   ประสงค์สุข  ต าแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  เป็นเลขานุการ 
    สภาฯ ชั่วคราว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2562 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
    2562 และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้ง 

ที่ 1  ประจ าปี 2562 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการ 
ประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ 
อ่านและ ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
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24 กันยายน  2562  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 
ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2562    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 3.1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกมะขาม   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ครั้งท่ี 2 (ระหว่างเดือน เมษายน 
พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562) 

ประธานสภา อบต. - เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกมะขาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ.2562  
ถึงเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562)  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมและขอให้ท่าน 
สมาชิกฯ ได้ดูรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลฯ ไปพร้อมๆ กัน 

นายเหลือ เดือนประโคน - องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(นายก อบต.)   แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครัง้ที่ 2 (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562) ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ 
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีทั้งหมด  
679  โครงการ  โครงการที่มีในแผนฯ แล้วน ามาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562 มี 90 โครงการคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.25  ส าหรับรายละเอียด 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้ 
จัดท าเป็นรูปเล่มและแจกให้กับทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดและถ้ามีข้อ 
สงสัยขอเชิญสอบถามได้ 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วนั้น  ขอเชิญทุกท่านได้ดูรายละเอียด 
    ในเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    โคกมะขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญสอบถามได้ 
ที่ประชุม  - รับทราบและไม่มีผู้ซักถาม 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระเสนอเพ่ือทราบนี้ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ ถ้ามีขอเชิญเสนอ   
ที่ประชุม  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะชาม  

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562  เป็นร่างข้อบัญญัติที่
ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ 
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและก าหนด 
โทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมาย 
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่า 
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่ 
 น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุมสภา 
 ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุม 
 สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน 
 คณะกรรมการแปรญัตติ 
 -พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

หมวด ๖ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
   มาตรา ๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติทอ้งถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
พ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ได้ 
   การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้เป็นเขต 
หา้มเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจ านวนที่ 
ก าหนด หรือเปน็เขตท่ีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ใน 
ภายใตม้าตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
ดังนั้นก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวหรือไม่ ขอเชิญเสนอ 

นายเหลือ  เดือนประโคน - ขอเสนอให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
(นายก อบต.) 
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ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติผู้ใดเห็นควรอนุมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวตามท่ีนายกองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลเสนอ   
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ   13   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
    งดออกเสียง    1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 

วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลได้แถลง 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ตามท่ีได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เรื่อง การควบคุมการ 
(นายก อบต.)  เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562     
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

 

หลักการ 

ให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 

เหตุผล 

  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน   จะสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เ กิดจากสุนัข และแมว 
สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม และนายอ าเภอประโคนชัย จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ในกรณีที่มขี้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัขและแมวให้เจริญเติบโตและมี
ชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์  

  “การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการ
ควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

  “เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ ครอบครองสุนัขและแมว 
ทั้งนีใ้ห้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม   

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม   

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น
หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

๖.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด  
   ๖.๑.๑ สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  เช่น ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
   ๖.๑.๒ สถานที่ราชการหรือหน่วยงานราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     โคกมะขาม  
เช่น  โรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เป็นต้น 
   ๖.๑.๓ บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย 
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  ๖.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนด  ดังนี้ 
   ๖.2.1 ส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า  ๕๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง                                                                           

๖.๒.๒ ส าหรับการเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่  ๕๐ – ๕๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร                                                                
  

๖.๒.๓ ส าหรับการเลี้ยงสัตว์กว่า  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑  กิโลเมตร         
๖.๒.๔ ส าหรับการเลี้ยงสัตว์  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒  กิโลเมตร 
๖.๒.๕ ก าหนดให้เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  น. ห้ามปล่อยสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงบนถนนสาธารณะ

และถนนในหมู่บ้าน 

  6.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   6.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
    (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่ใน
ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามและรับบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการก าหนด
ระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามก าหนด 
    (2 )  หากเจ้ าของสุ นั ข และแมวต้ องการมอบสุ นั ขและแมว หรื อเปลี่ ยนแปลง 
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ภายใน  ๓๐   วัน นับแต่วันที่มอบสุนัข
และแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของเพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์หรือ
วิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 
    (3) ในกรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียน
ภายใน ๓๐  วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
    (4) กรณีที่เจ้าของน าสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกมะขาม  โดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมวต้องด าเนินการแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ทราบภายใน  ๓๐  วันนับแต่มีการย้ายสุนัข และแมวออกนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 
   6.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

    (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตว 
แพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดย            
การฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้อง 
จัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
    (๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมี
อาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมโรค  
    (๓)ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนดโรค
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตาม
ประกาศ 
   6.3.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
    (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี ้ยงสุนัขและแมวให้เหมาะสมและดูแล
สถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัขและแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
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   6.3.๔การควบคุมเม่ือน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
    (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ให้เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตรหรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัขและแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
    (2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว ใน
สถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

  ข้อ 7 ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เรื่อง การควบคุมการ 
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโคกมะขามได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายบ้าง  ถ้ามี 
ขอเชิญอภิปรายได้ 

นายทนงศักดิ์  เสาธง - อยากทราบว่าก่อนที่จะมีการเสนอร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
(ส.อบต.หมู่3)   และแมวฉบับนี้ให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
    ด าเนินการจัดประชุมประชาคมกับประชาชนในต าบลแล้วหรือยัง เพราะเราต้องถาม 
    ความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เสนอเป็นเรื่องที่ถูกต้อง คือในการด าเนินการจัดท าร่าง 
(นายก อบต.)   ข้อบัญญัติฯฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้ด าเนินการจัดประชุม 
    ประชาคมหมู่บ้านแล้วถึงสองครั้ง เราได้ด าเนินการตามข้ันตอนครบถ้วนแล้ว จึงได้จัดท า 
    ร่างข้อบัญญัติฯ เสนอต่อสภาฯ เพื่อให้สภาได้พิจารณาต่อไป 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - บ้านหนองอาแมะก็เดือดร้อนเรื่องสุนัขมากเหมือนกัน สุนัขเป็นของบ้านนายช้อยมีเป็น 
(ส.อบต.หมู่4)   สิบตัวอาหารก็ไม่ค่อยมีให้กินเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยตอนกลางคืนก็จะเดินหากินไป 
    ทั่วท าความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน และเวลาเจ้าหน้าที่ อบต. ออกไปฉีดวัคซีนเจ้าของสุนัข 
    คือนายช้อยก็ไม่ค่อยให้ความสนใจไม่น าสุนัขไปฉีดคุมก าเนิด  
นายสนอง  เนาว์ประโคน - สุนัขแมวในบ้านคนเขาก็จะเลี้ยงบ้านละตัวสองตัว แต่จะมีพวกสุนัขจรจัดที่อยู่ใน 
(ส.อบต.หมู่6)   โรงเรียนอยู่ในวัด แล้วเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไร 
นายประจวบ   ปราศจาก - เราต้องด าเนินการคุมก าเนิดให้ดีไม่ให้สุนัขและแมวออกลูกแพร่หลายไปมากกว่านี้ 
(ส.อบต.หมู่7) 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เนื่องจากตอนนี้มีกฎหมายควบคุมสุนัขและแมว คือห้ามท าทารุณสัตว์ พอกฎหมาย 
(นายก อบต.)   ออกมาบังคับใช้เราก็เดือดร้อนการก าหนดเวลาปล่อยเวลาขัง การเลี้ยงต้องขึ้นทะเบียน 
    ด้วยและพอทราบจ านวนหมาจรจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าสถานที่เพ่ือ 
    ดูแลหมาจรจัด เราจึงต้องออกระเบียบออกกฎหมายเพ่ือรองรับกฎหมายใหม่ เพื่อให้ 
    สามารถบังคับใช้ต่อไปได้    
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
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ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒  ขอเชิญยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ   13   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
    งดออกเสียง   1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ 
    ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. - วาระนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการ 

เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ ขั้นแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.  
2554 (ข้อ 45)  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การ 
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ 
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มทั้งสภาและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกมะขามเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอค าแปรญัตติ 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภา อบต. - ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  ผู้ใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ 
แมว  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ   13   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
    งดออกเสียง   1   เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เรื่อง  

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้ันตอนต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามจะได้เสนอนายอ าเภอประโคนชัยเพื่อให้ความ 
  เห็นชอบ และอนุมัติต่อไป 
 
    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  

ส านักปลัด 
    โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน  11  รายการ 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน  
2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือ 
ท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  4,000.-  บาท 
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2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อชุดรับแขก  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 1 ชุดๆละ 
16,700 บาท (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น 
ข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  16,700.-  บาท 
3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด (120x45x180) เซนติเมตร  จ านวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  33,000.-  บาท 
4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 17,900 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  17,900.-  บาท 
5) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ 
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  26,700.-  บาท 
6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท   (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  17,000.-  บาท 
7) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด (150x80x75) เซนติเมตร  
จ านวน 2 ตัวๆละ 7,500 บาท   
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
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ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  15,000.-  บาท 
8) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานมีโช๊ค สีด า จ านวน 1 ตัวๆละ 4,900 บาท  
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  4,900.-  บาท 
9) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง 
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  22,000.-  บาท 
10) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องท างานปลัดอบต. จ านวนเงิน 10,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  13,000.-  บาท 
11) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
รายการ ค่าจัดซื้อตู้ครัว  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ครัว ขนาด 1 เมตร จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  5,500 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  5,500.-  บาท 
รวมเป็นเงิน  175,700.-  บาท 
กองช่าง 

    โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน  1  รายการ 
    1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3  
ต าบลโคกมะขาม  (สายจากที่นานางล้วน  สายสด ถึงท่ีนานางเฉือน  แก้วศรี)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 22 หน้า 72   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  168,000.-  บาท 
รวมเป็นเงิน  168,000.-  บาท 
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    รวมเป็นเงินขออนุมัติโอนงบประมาณทั้งสิ้น  343,700.- บาท 
ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายการที่ท่าน 
    ผู้บริหารได้เสนอญัตติมานั้น 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  และข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 

นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
(นายก อบต.)   กองช่าง 
    โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน  1  รายการ 
    1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3  
ต าบลโคกมะขาม  (สายจากที่นานางล้วน  สายสด ถึงท่ีนานางเฉือน  แก้วศรี)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 22 หน้า 72   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  168,000.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากได้รับหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนเรื่องถนนว่าได้รับ 
ความเดอืดร้อนในการสัญจรจึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 
และเพ่ือให้การบริหารจัดการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และประกอบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไม่ได้ตั้ง 
จ่ายไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาโอนงบประมาณ 
เพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไปได้  
ส าหรับรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณในส่วนของส านักปลัดขอมอบหมายให้ 
หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณ 
นางสาววัลลี  เภาสลัก - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่าน 
(หัวหน้าส านักปลัด)  ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอน 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของส านักปลัดดังนี้ 

ขออนุมัติโอนเพ่ิมเป็นรายการใหม่ ทั้งหมด  11  รายการ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน  
2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือ 
ท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  4,000.-  บาท  
เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือใช้ในห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อชุดรับแขก  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 1 ชุดๆละ 
16,700 บาท (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น 
ข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  16,700.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือใช้ในห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด (120x45x180) เซนติเมตร  จ านวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  33,000.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือใช้ในห้องท างานส านักปลัด เนื่องจากห้องส านักปลัดมี 
เอกสารจ านวนมากแต่ไม่มีที่เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 17,900 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  17,900.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือใช้ในห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ 
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  26,700.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เครื่องพิมพ์ใช้ในห้องท างานส านักปลัดฯ เนื่องจากเครื่องเก่ามี 
ความช ารุดและไม่เพียงพอต่อการใช้งานท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท   (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)   



14 
 

โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  17,000.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น เครื่องปรับอากาศติดตั้งในห้องท างานปลัดอบต.เนื่องจากมีการ 
ปรับปรุงห้องท างานในส านักปลัดอบต.และย้ายห้องท างานของปลัดอบต. 
7) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด (150x80x75) เซนติเมตร  
จ านวน 2 ตัวๆละ 7,500 บาท   
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  15,000.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว ให้รองปลัด อบต. และหัวหน้า 
ส านักปลัดใช้งาน 
8) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานมีโช๊ค สีด า จ านวน 1 ตัวๆละ 4,900 บาท  
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  4,900.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เก้าอ้ีมีโช๊คใช้ในห้องท างานปลัดอบต. 
9) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง 
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  22,000.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในห้องท างานส านักปลัด เนื่องจาก 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
10) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องท างานปลัดอบต. จ านวนเงิน 10,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  13,000.-  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  จัดซื้อผ่าม่านเพ่ือติดต้ังในห้องท างานปลัดอบต. เนื่องจากมี 
การปรับปรุงห้องท างานใหม่ 
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11) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
รายการ ค่าจัดซื้อตู้ครัว  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ครัว ขนาด 1 เมตร จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  5,500 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  5,500.-  บาท 
รวมเป็นเงิน  175,700.-  บาท 

    เหตุผลและความจ าเป็น  ตู้ครัวเพ่ือเก็บเครื่องครัวอาหารและวัสดุอุปกรณ์ในการท าครัว  
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะ 
    สอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญอภิปรายได้ 
นายประจวบ  ปราศจาก - ในส่วนของโต๊ะท างานไม่ขัดข้องแต่บางรายงการควรชะลอไว้ก่อนหรือไม่ คือรายการ 
(ส.อบต.หมู่7)   ไหนที่ไม่จ าเป็นก็ควรชะลอก่อนอยากให้ปรับปรุงเก้าอ้ีหน้าส านักงานเพราะใช้รับรอง 
    ประชาชนที่มาติดต่องาน 
นายเหลือ เดือนประโคน - รายการที่เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าทุกรายการ 
(นายก อบต.)   มีความจ าเป็นต้องใช้เพราะเนื่องจากต้องใช้เป็นประจ าเพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้ 
    ด้วยดี 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติโครงการที่ขออนุมัติโอน 
    งบประมาณในครั้งนี้แยกเป็นรายการหรือคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
นายประจวบ  ปราศจาก - เสนอให้ขอมติที่ประชุมคราวเดียวกันทั้งหมดทุกรายการ 
(ส.อบต.หมู่7) 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอให้ขอมติที่ประชุมคราว 
    เดียวกันทั้งหมดทุกรายการ ขอเสียงรับรองตามท่ีท่านสมาชิกเสนอด้วย 
ที่ประชุม   - ผู้รับรองคนที่ 1  นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นางสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ส านักปลัด 
    โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน  11  รายการ 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน  
2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือ 
ท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  4,000.-  บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
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รายการ ค่าจัดซื้อชุดรับแขก  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 1 ชุดๆละ 
16,700 บาท (เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น 
ข้างเคียงเนื่องจากไม่มีก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  16,700.-  บาท 
3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด (120x45x180) เซนติเมตร  จ านวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  33,000.-  บาท 
4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 17,900 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  17,900.-  บาท 
5) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ 
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  26,700.-  บาท 
6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท   (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  17,000.-  บาท 
7) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด (150x80x75) เซนติเมตร  
จ านวน 2 ตัวๆละ 7,500 บาท   
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  15,000.-  บาท 
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8) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานมีโช๊ค สีด า จ านวน 1 ตัวๆละ 4,900 บาท  
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  4,900.-  บาท 
9) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง 
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  22,000.-  บาท 
10) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
รายการ ค่าจัดซื้อผ้าม่าน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งห้องท างานปลัดอบต. จ านวนเงิน 10,000 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  13,000.-  บาท 
11) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
รายการ ค่าจัดซื้อตู้ครัว  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ครัว ขนาด 1 เมตร จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  5,500 บาท 
(เป็นไปตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากไม่มี 
ก าหนดราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2562)   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  5,500.-  บาท 
รวมเป็นเงิน  175,700.-  บาท 
กองช่าง 

    โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน  1  รายการ 
    1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3  
ต าบลโคกมะขาม  (สายจากที่นานางล้วน  สายสด ถึงท่ีนานางเฉือน  แก้วศรี)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 22 หน้า 72   
โอนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน  168,000.-  บาท 
รวมเป็นเงิน  168,000.-  บาท 

    รวมเป็นเงินขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  343,700.- บาท 
    ขอเชิญยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 
ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายประจวบ  ปราศจาก - ผมจ าได้ว่าท่านนายกฯ ได้รับปากว่าจะด าเนินการเปลี่ยนท่อประปาให้ใหม่เพราะอันเก่า 
(ส.อบต.หมู่ที่7)   มันขึ้นสนิม ก็อยากให้ท่านนายกฯได้ด าเนินการให้ด้วย 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข   - ผมเคยเสนอในที่ประชุมสภาฯ เรื่องที่ชาวบ้านหนองแมะ หมู่ 4 จะยกที่ดินให้เป็นทาง 
(ส.อบต.หมู่ที่4)   สาธารณะประโยชน์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้อนุเคราะห์สนับสนุน 
    งบประมาณเพ่ือด าเนินการปรับปรุงถนนต่อไป  และท่านนายกฯ เคยบอกว่าจะให้ 
    เจ้าหน้าที่ท าเอกสารให้ผมได้สอบถามมา 3-4 ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ด าเนินการให้ จึงจะขอ 
    ความอนุเคราะห์ท่านนายกฯ ได้ดูแลและด าเนินการให้ด้วย เรื่องรางระบายน้ าอยากให้ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าให้ด้วย  
    เพราะตอนนี้ได้มีการถมที่ข้ึนสูงเพื่อก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักท าให้เวลาฝนตกเกิดน้ าท่วม 
    ขังน้ าไม่สามารถระบายได้ 
นายสนอง  เนาว์ประโคน - เรื่องน้ าประปาหมู่บ้าน  คาดว่าจะแล้งมากน้ าประปาหมู่บ้านที่ใช้อยู่เป็นประจ าก็ไม่ 
(ส.อบต.หมู่ที่6)   ทราบว่าจะมีให้ใช้ได้ถึงช่วงเดือนเมษายนหรือไม่ อยากให้ส ารองน้ าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง 
    ด้วย        
นายทนงศักดิ์  เสาธง - ถนนคอนกรีตบ้านโคกตะเคียนในช่วงหน้าฝนน้ าฝนได้กัดเซาะดินใต้คอนกรีตตอนนี้ดิน 
(ส.อบต.หมู่ที่3)   เริ่มยุบตัวลงขอให้ท่านนายกฯได้ไปดูแลให้ด้วย     
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมาที่ดูแลทุกหมู่บ้าน 
(ส.อบต.หมู่ที่5)   เป็นอย่างด ี 
นายเขื่อน  เดือนประโคน - หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ เดือดร้อนเรื่องน้ าและเรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างมาก 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง 
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม 
(นายก อบต.)   เรื่องท่ีหนึ่ง เรื่องท่อส่งน้ าประปา บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 6  เราต้องเพ่ิมโครงการเข้าไปใน 
    แผนพัฒนาฯเนื่องจากในแผนฯ ยังไม่มีโครงการวางท่อน้ าประปา และพอมีโครงการใน 
    แผนแล้ว ก็ท าหนังสือของบประมาณไปยังหน่วยงานที่ดูแลอยู่ เพราะงบประมาณของ 
    เรามีน้อยไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
    เรื่องท่ีสอง เรื่องที่ดินที่ชาวบ้านหนองอาแมะได้มอบให้เป็นทางสาธารณะ ถ้าต้องการให้ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ก็ต้องมีในแผนด้วย ก่อนที่ 
    จะเพ่ิมโครงการในแผนจะต้องท าหนังสือยินยอมยกท่ีดินให้ก่อน ในส่วนของเอกสารจะ 
    ก าชับให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการให้ 
    เรื่องท่ีสาม เรื่องท่อระบายน้ าบ้านหนองอาแมะ  จะต้องท าการขุดลอกก่อน ที่ส าคัญ 
    จะต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนด้วย 
    เรื่องท่ีสี่ เรื่องถนนคอนกรีตบ้านโคกตะเคียน การแก้ปัญหาจะต้องเอาดินไปถม 
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    ด้านข้างๆไหล่ทางก่อน        
    เรื่องท่ีห้า เรื่องน้ า  ตอนนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันไว้ 
    แล้ว แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเรื่องภัยแล้งขาดแคลนน้ าขึ้นมา เราก็จะปรึกษาหารือกัน 
    อีกรอบ  ก็ต้องดูสถานการณ์ในเวลานั้นๆ ว่าจะด าเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างไรได้ 
    บ้าง  เราต้องช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนอยู่แล้ว 
    เรื่องท่ีหก วันที่ 28 ธันวาคมนี้ เวลา  08.00 น.   ขอเชิญทุกท่านไปร่วมขบวนแห่ใน 
    งานเทศกาลข้าวมะลิหอมฯ  ส าหรับการเดินผ้าไหมมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดเป็น 
    ผู้เดินผ้าไหม  ส่วนเรื่องนางงามข้าวมะลิหอมที่จะส่งเข้าประกวดมอบหมายให้รองปลัดฯ 
    และหัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ดูแล   
นางสาววัลลี  เภาสลัก - มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง 
(หัวหน้าส านักปลัด)  เรื่องท่ีหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี (อพ.สธ) ตามท่ีสภาฯ ได้อนุมัติแล้ว ตอนนี้ทางส านักปลัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบ ประกอบด้วย  พนักงานทุกคน  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกทุกท่าน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  เป็นงานอนุรักษ์ทรัพยากรในต าบล  ก็ขอ 
ประชาสัมพันธ์ถ้าหมู่บ้านไหนมีทรัพยากรที่จะอนุรักษ์ได้ก็ขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่จะได้ 
ไปส ารวจและจะได้ด าเนินการต่อไป 

    เรื่องท่ีสอง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี ซึ่งให้เราด าเนินการมอบให้กับทุก 
    ครัวเรือนในต าบล ในส่วนการด าเนินการจะต้องดูแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง แต่ในการมอบ 
    จะต้องมีการจัดพิธีให้สมพระเกียรติ ส่วนรายละเอียดการมอบให้ชาวบ้านจะแจ้งให้ 
    ทราบอีกครั้ง 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(นายก อบต.)   และพระราชินี เราต้องจัดให้สมพระเกียรติต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้ง เป็นเรื่องที่จะ 
    ด าเนินการช่วงหลังปีใหม่ 
ประธานสภา อบต.        –          ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวขอ้งที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ 
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  13.15  น. 

(ลงชื่อ)     บุญศรี      ประสงค์สุข   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายบุญศรี     ประสงค์สุข) 

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
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 - คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   

  (ลงชื่อ)   บุญศรี    ประสงค์สุข   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญศรี    ประสงค์สุข) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
  (ลงชื่อ)   ทนงค์ศักดิ์    เสาธง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
   
   
  (ลงชื่อ)     สุทธิรักษ์    หล้าสุด   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 
 
       
      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  


