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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี  ๒๕๖๑ 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

ผู้มาประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

๑. นายแฉล้ม  มาบขุนทด   ประธานสภาฯ   แฉล้ม  มาบขุนทด 

๒. นายสบาย  ทองรักษ์      รองประธานสภาฯ  สบาย  ทองรักษ์ 

๓. นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง      สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒  คูณ  ป้อพันธุ์ดุง   

๔. นายจำนอง  บุขุนทด        สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓  จำนอง  บุขุนทด     

๕. นายจำลอง  ประทุมวงศ์             สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓  จำลอง  ประทุมวงศ์             

๖. นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔  สำเรงิ  นนขุนทด 

๗. นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕  กลม  เรียบขุนทด  

๘. นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖  อุทัย  คล้อยชัยภูมิ 

๙. นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

๑๐. นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

๑๑. นายสุพล  ช่างโคกสูง   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘  สุพล  ช่างโคกสูง 

๑๒. นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

๑๓. นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙  วิวัฒน์  ขานสันเทียะ 

๑๔. นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นายสำพันธ์  แพวขุนทด    สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 

๒. นายทวี  บุญขุนทด     สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 

๓. นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔    

๔. นายหรดี  กลิ่นศรีสุข   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 

๕. นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 

๖. นายอุดร  หาญณรงค์       เลขานุการสภาฯ   

๗. นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐   

๘. นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑   

 ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

๑. นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.   อำนาจ  พงษ์ด้วง 

๒. นายชัยพร  กลิ่นจันทร์   รองนายกคนที ่๒  ชัยพร  กลิ่นจันทร์ 

๓. นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการนายก  สมพร  ยำเกรง 

๔. นางอุษา  อาบสุวรรณ์   หัวหนา้สำนักปลัดฯ  อุษา  อาบสุวรรณ์ 

๕. นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

๖. นางสาวรดา  พละศลิา   นิตกิร    รดา  พละศิลา 

๗. นางสาวจริาพร  ไทยประสงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จริาพร  ไทยประสงค์ 

๘. นางสาวสาวิตรี  ทั่งพรม   นักทรัพยากรบุคคล  สาวติร ี ทั่งพรม  

๙. นายศุภธัช  นิจประทุม   ผูอ้ำนวยการกองช่าง  ศุภธัช  นจิประทุม 

๑๐. นายอานนท์  มิตรขุนทด   ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม อานนท์  มิตรขุนทด 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น. 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด ได้แจง้ว่า  เนื่องจาก นายอุดร  หาญณรงค์   

   เลขานุการสภาฯ ไม่มาประชุม จงึมอบหมายให ้ นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส  

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ผูร้ับผิดชอบงานสภาฯ ชีแ้จง 

นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส ตามข้อ ๑๙  วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ 

   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มเีลขานุการสภาท้องถิ่นหรอืมีแต่ไม่อยู่  

หรอือยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรอืไม่ยอมปฏิบัติหนา้ที่  ให้สภาท้องถิ่น 

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืข้าราชการหรอืพนักงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 

ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยใหน้ำความในข้อ ๑๓  และข้อ  ๒๖ 

วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลอืกใหก้ระทำด้วยวิธีการ 

ยกมือ  ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาบังคับโดย

อนุโลม...  กล่าวคือ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสทิธิเสนอชื่อสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควร...  การเสนอนั้นตอ้งมสีมาชิกสภาท้องถิ่น 

รับรองไม่น้อยกว่าสองคน แต่ละคนมีสทิธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว...  และ 

ลงคะแนนดว้ยวิธียกมอืตามข้อ  ๒๖ 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด  ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ และให้มีผู้ 

รับรองสองคน        สมาชิก อบต... 
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สมาชิก อบต.  โดย นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  ส.อบต. หมู่ ๘ เสนอ  นางจรัสศร ี ชาญสูงเนิน  

ส.อบต. หมู่ ๗ 

สมาชิก อบต.  โดย นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก  ส.อบต. หมู่ ๗  รับรอง 

สมาชิก อบต.  โดย นายจำนอง  บุขุนทด  ส.อบต. หมู่ ๓  รับรอง 

มติท่ีประชุม  เหน็ชอบ ๑๓ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ แนะนำพนักงานส่วนตำบลที่โอนมารับตำแหน่งใหม่  ราย  นายศุภธัช  

นิจประทุม  ผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับต้น 

๑.๒ แนะนำพนักงานส่วนตำบลที่โอน (ย้าย) มารับตำแหน่งใหม่  ราย 

นางสาวสาวิตรี  ทั่งพรม  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ๑๓ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

    ๕.๑ ญัตติเพื่อพจิารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง   

   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด ได้ให้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร 

   พัฒนาชีแ้จงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

นายก อบต.   โดย  นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  แจ้งว่าได้จัดทำร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วน 

   ตำบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อ 

   ประโยชน์ในการกำกับดูแลการเลีย้งสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ ในเขตองค์การบริหาร 

   ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ 

   กระทำได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ ได้มอบหมายให ้นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส  

   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ และ นางสาวรดา  พละศิลา  ตำแหน่ง 

   นิตกิร ปฏิบัติการ  จัดทำร่างขอ้บัญญัติ โดยได้ให้เจา้หน้าที่รับผดิชอบชีแ้จง 

   เพิ่มเติม 
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นายคงเดช ป้อมจัตุรัส ได้ช้ีแจงว่า  ตามที่ผูบ้ริหารท้องถิ่น  ได้มอบหมายใหจ้ัดทำยกร่างขอ้บัญญัติ 

   องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ.  

๒๕๖๑   

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

๒ ๕ ๓ ๗   แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ถึ ง  (ฉ บั บ ที่  ๖ ) พ .ศ .  ๒ ๕ ๕ ๒   ม าต รา  ๗ ๑   

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา 

๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อบังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบล นั้น จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพื่อเสนอนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา และนำเสนอร่างข้อบัญญัติเข้าสภาองค์การ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เพื่อตราเป็นกฎหมายใช้ในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

ขั้นตอนการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

-ขั้นตอนการยกร่างและเสนอร่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 

สมาชิกสภาฯ หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ดำเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นไปให้นายอำเภอใหค้วามเห็นชอบ เมื่อนายอำเภอใหค้วาม

เห็นชอบแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและส่งไปประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ตามนัยมารา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐ 

-ขั้นตอนการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติฯ 

สภาฯ ต้องดำเนินการประชุมพิจารณา เป็นสามวาระ ได้แก่ ๑ วาระรับ

หลักการ ๒ วาระแปรญัตติพิจารณารายข้อ ๓ วาระการลงมติ  แต่ที่ประชุมสภาฯ 

อาจจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว สมาชิกสภาฯ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะ

เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาฯ อนุมัติใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ

พิจารณาวาระที่สองนั้นใหท้ี่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ 

ประธาน... 
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ประธานที่ประชุมสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ หากที่ประชุมสภาฯ 

มีมติไม่เห็นชอบให้ร่างนัน้ตกไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๗   

 -ขั้นตอนการประกาศใช้บังคับ 

 เมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน 

ตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่งร่าง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นไปใหน้ายอำเภอให้ความเห็นชอบ เมื่อนายอำเภอให้ความ 

เห็นชอบแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงช่ือและส่งประกาศในประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา ตามนัยมารา ๗ แห่งพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของ 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

    ร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

   หรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ มี ๑๐ ข้อ 

นายก อบต.  โดย  นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  เพื่อปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา ๗๑ แห่ง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา 

๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

พัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การ

ควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก

เพชรพัฒนาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อเห็นชอบ

และประกาศใชเ้ป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

    ตามมาตรา ๖๗ (๒),(๓),(๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 

บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน  

ที่สาธารณะ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมี 

หนา้ที่คุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จงึมคีวาม 

จำเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบังคับใช้ต่อไป จงึขอให้ 

สภาฯ พิจารณาร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การควบคุมการ 

เลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ประธานสภาฯ ได้ 

ส่งให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบแล้ว 

 

วาระที่ ๑ รับหลักการ... 
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   วาระที่ ๑ รับหลักการ 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด  ถามสมาชิกสภาฯ จะมีใครอภปิรายหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มีสมาชิกใดอภปิราย หรือซักถาม 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ใดอภปิรายจึงได้ถามที่ประชุม 

   สภาฯ ขอความเห็นชอบว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

   ตำบล  เรื่อง  การควบคุมการเลีย้งสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ 

   หรอืไม่ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลักการ ๑๓ เสียง  ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

สมาชิก อบต.  โดย นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ ๘  

         นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ ๑๐ 

         นายจำนอง  บุขุนทด  ส.อบต. หมู่ ๓ 

         นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ  ส.อบต. หมู่ ๖ 

   และ นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  ส.อบต. หมู่ ๙  เสนอให้สภาฯ พิจารณาร่าง 

   ข้อบัญญัติเป็นสามวาระรวดเดียว  

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด แจ้งว่า  การประชุมสภาฯ วันนีม้ีสมาชิกสภาฯ เข้า 

   ประชุม ๑๔ คน  ซึ่งสมาชิกสภาฯ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผูท้ี่อยู่ 

   ในที่ประชุม เสนอ  ๕  คน  ถือว่าเป็นไปตามระเบียบ  และได้ขอมตทิี่ประชุมสภาฯ 

เห็นชอบหรอืไม่ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้พิจารณาเห็นชอบสามวาระรวดเดียว 

   วาระที่ ๒ แปรญัตติ 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด ในวาระนีใ้ห้สมาชิกพิจารณาเป็นรายข้อ 

    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง การควบคุม 

   การเลีย้งสัตว์หรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ว่าดว้ยการควบคุมการเลีย้งปล่อยสัตว์ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 

   องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา 

   ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๙  

แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร 

พัฒนา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและ 

นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑... 
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   ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี ้เรยีกว่า “ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  

  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

   ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  

  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

  แล้ว ๑๕ วัน 

   ข้อ ๓ ใหย้กเลิก  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่องการ 

  ควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

   ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมสีัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บำรุงรักษา 

  ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรอืปล่อยใหอ้ยู่นอก 

  สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

  “เจา้ของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

  “สถานที่เลีย้งสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรอืสถานที่ในลักษณะอื่น 

  ที่มกีารควบคุมของเจ้าของสัตว์ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรอืทางซึ่งมใิช่เป็นของเอกชนและ 

  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้ 

  “เจา้พนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

   ข้อ ๕ ใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรอื 

  ปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(๑) สุนัข 

(๒) แมว 

(๓) ช้าง 

(๔) โค 

(๕) กระบือ 

(๖) แพะ, แกะ 

(๗) นก 

(๘) ไก ่

(๙) เป็ด,ห่าน 

(๑๐) สุกร 

(๑๑) สัตว์ป่า... 



8 
 

(๑๒) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจาก

กรมป่าไม้ 

  ข้อ ๖ หา้มทำการเลีย้งหรอืปล่อยสัตว์ที่ตอ้งควบคุมตามข้อ ๕ ในที่หรอืทาง

สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาโดยเด็ดขาด  

   ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วยหรอืสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของสัตว์ 

(๒) เพื่อกิจกรรมใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประกาศกำหนด

พืน้ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดใหเ้ลี้ยงโดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 

(๓) เพื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์ 

   ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์ เพื่อการกุศลหรอื

จารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา หรือเพื่อ

ในพระราชพิธีหรอืพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 

   ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหาร 

  ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีอำนาจ 

ออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่เลีย้งสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕ โดยใหม้ี 

มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดจำนวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการทำทะเบียนตามประเภทและชนิดของ

สัตว์ 

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ ๖ 

   ข้อ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวสิัยแล้ว เจา้ของสัตว์จะต้องปฏิบัติตาม 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มสีถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิด

ของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวติของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบาย

อากาศที่เพียงพอ มรีะบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น

ประจำไม่ปล่อยใหเ้ป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท้ี่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียง 

 

(๓)เมื่อสัตว.์.. 
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(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจา้ของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ใหถู้กสุขลักษณะ 

เพื่อป้องกันมิใหเ้ป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรอืสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุ

รำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปือ้นของแหล่งน้ำ 

(๔) จัดให้มกีารสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชือ้โรคที่เกิด

จากสัตว์ 

(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยใหส้ัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย

ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรอืกรงที่

บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตอืนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่าง

ชัดเจน 

(๖) ไม่เลีย้งสัตว์ภายในสถานที่ที่เจา้พนักงานท้องถิ่นกำหนด 

(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมใิหก้่ออันตรายหรือเหตุรำคาญต่อผูอ้ื่น 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของเจา้พนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจา้พนักงาน

ท้องถิ่นรวมทั้งขอ้บังคับ ระเบียบ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก

เพชรพัฒนา 

   ข้อ ๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรอืทางสาธารณะอันเป็นการฝ่า 

  ฝนืข้อ ๖ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวเป็นเวลา 

  อย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผูใ้ดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับ 

  สัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา แต่ถ้าการกักสัตว์ 

  ไว้อาจก่อใหเ้กิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรอืสัตว์อื่นหรอืต้องเสียค่าใชจ้่ายเกินสมควร  

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรอืขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนด 

  ดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรอืทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใชจ้่ายในการขายทอดตลาด 

  และค่าเลีย้งดูสัตว์แลว้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

  ในกรณีที่มไิด้มกีารขายหรอืขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับ 

  สัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจา้ของสัตว์ต้องเป็นผูเ้สียค่าใช้จ่ายสำหรับการ 

  เลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ 

  ประชาชนให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมอีำนาจทำลายหรอืจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

   ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เป็นผู้รักษาการ 

  ขอ้บัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตาม 

  ข้อบัญญัตินี้ 
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สมาชิก อบต. โดย นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  ส.อบต. หมู่ ๘ อภปิรายว่า ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์การ 

  ควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ใหน้ายก 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีอำนาจออกประกาศกำหนดเขตพืน้ที่เลีย้ง 

  สัตว์หรอืปล่อยสัตว์ที่ตอ้งควบคุมตามข้อ ๕ โดยใหม้ีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด  

  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดจำนวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการทำทะเบียนตามประเภทและชนิดของ

สัตว์ 

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ ๖ 

  จะมีผลกระทบกับประชาชนหรอืไม่ หากข้อบัญญัตินี้ได้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

  ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้ว ขอใหบ้ริหารได้ชี้แจงเพิ่ม 

นายคงเดช ป้อมจัตุรัส   ได้ช้ีแจงว่า  ข้อบัญญัตินีไ้ด้ยกร่างไว้โดยกว้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของ 

   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยสามารถปรับปรุง แก้ไข และ 

   ประกาศเพิ่มเติม ซึ่งก็จะต้องยกร่างและเสนอร่างได้ใหม่ หากเกิดความเดือดรอ้น 

   แก่ประชาชน โดยแท้จรงิการตรากฎหมายไว้เพื่อควบคุมให้เกิดความเรียบร้อยใน 

   ชุมชน หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ ถ้าไม่มีไว้อาจเกิดความเดือดร้อนในชุมชนได้ โดย 

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกประกาศกำหนดเพิ่มเตมิก็จะต้องยื่นเสนอ 

   ญัตติต่อสภาฯ พิจารณาเช่นนี้ 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด  ถามสภาฯ ว่า เห็นชอบคงไว้ร่างเดิมหรอืไม่  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ๑๓  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 

   วาระที่ ๓  การลงมติ 

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด  ถามสภาฯ ว่า เห็นชอบตราร่างขอ้บัญญัติองค์การ 

   บริหารส่วนตำบล  เรื่อง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

   เป็นข้อบัญญัติตำบลหรอืไม่ เพื่อจะได้ส่งร่างขอ้บัญญัติฯ เสนอต่อนายอำเภอ 

   บำเหน็จณรงค์ พจิารณาอนุมัตติ่อไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ๑๓  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 

    ๕.๒  ญัตติเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงขอ้บัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด ได้ให้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร 

   พัฒนาอภปิรายชี้แจงใหส้มาชิกสภาฯ ทราบ 
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นายก อบต.   โดย  นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  นายก อบต.  อภปิรายรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี รายการครุภัณฑ์ (เดิม) รายการครุภัณฑ์ (ใหม่) 

๑ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม

ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ท่ีปฏบัิตงิานใน

สำนักงานปลัด ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ , 

นักการภารโรง , ยาม , พนกังานขับ

เครื่องจักรกลขนาดเบา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ , คนงานท่ัวไป 

 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

ดังนี้ 

๑.๑ เพื่อจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์  

สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๙ 

นิ้ว) ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า ๒ 

แกนหลัก (๒ core) มคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 

หน่วย  

- มหีน่วยความจำหลกั (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ

ดีกว่า มขีนาดไม่นอ้ยกว่า ๔ GB  

- มหีน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 

หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า ๑ TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 

๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย  

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 

Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่นอ้ยกว่า ๑ ช่อง  

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ

ดีกว่า ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ช่อง  

- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  

- มจีอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio 

ไม่นอ้ยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๙ 

นิ้ว จำนวน  ๑ หน่วย 

จำนวน  ๓ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  

๔๘,๐๐๐  บาท  

จัดซือ้จัดจา้งตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาป ี

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

รวม ๑ รายการ  งบประมาณ ๖๔๙,๐๓๐ บาท รวม ๑ รายการ  จำนวน  ๓ เคร่ืองๆละ ๑๖,๐๐๐  บาท  

งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐  บาท คงเหลืองบประมาณ   ๖๐๑,๐๓๐  บาท 

ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด  ถามสภาฯ ว่า เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังกล่าว

หรอืไม่  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ๑๓  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 

๕.๓  ญัตติพิจารณาการเบิกจ่ายเงนิสะสมเพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพ 

   ผูพ้ิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙  

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด ได้ให้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร 

   พัฒนาอภปิรายชี้แจงใหส้มาชิกสภาฯ ทราบ 

นายก อบต.   โดย  นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  ได้มอบหมายให ้นายอานนท์  มติรขุนทด  

   ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เจ้าหน้าที่รับผดิชอบชีแ้จง 

   เพิ่มเติม 

นายอานนท์ มิตรขุนทด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ความพิการให้ 

คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  

๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ้ ๗ กำหนดให้คนพิการที่ได้ยื่นคำขอรับเบีย้ยังชีพความพกิาร 

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มสีิทธิ์ได้รับเบีย้ความพิการในเดือนถัดไป  รวมผู้ 

พิการที่ได้ขึน้ทะเบียนไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยมีผลตั้งแต ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) แต่เนื่องจาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 

ทั่วไป  จากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นสำหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย 

ความพิการไม่เพียงพอกับจำนวนคนพิการ  ประกอบกับมีการปรับเพิ่มเบีย้ความ 

พิการจากที่ได้รับอยู่เดิม ๕๐๐ บาท  เป็นเงนิจำนวน ๘๐๐ บาท  จงึยังคงค้างจ่าย 

เบีย้ความพิการปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  จำนวน ๒๐ ราย  รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 

จำนวน  ๑๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียด 

ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกฉบับนี ้

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว  

๓๐๐๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ได้แจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณตามแบบรายงานโครงการ

สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรื อทุพพลภาพ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพิ่มเติม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน 

๒๕๕๙)  โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  

ซึ่งต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไป  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  รายการเงนิเบีย้ความพิการเป็นเงนิจำนวน  

๑๔๔,๐๐๐ บาท... 
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๑๔๔,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   ให้องค์การบริหารส่วนตำบล

โคกเพชรพัฒนา  เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ที่ยังคงค้างจ่าย  แต่ทั้งนี้ เป็นการจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่ วไป     ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องรับเป็นเงนิรายได้ของปีงบประมาณปัจจุบัน  ตาม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด  ประกอบเบี้ยความพิการที่ค้ างจ่ายเป็นของ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จึงไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ

ทำให้เงิน  ส่วนนี้ตกเป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

เมื่อสภาฯ เห็นชอบแล้ว จะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมอินุมัติต่อไป                  

ประธานสภา อบต. โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด  ถามสภาฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตจิ่ายเงินสะสมเพื่อจ่าย 

   เบีย้ยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙  ดังกล่าวหรอืไม่  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ๑๓  เสียง ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 

วาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ 

ประธานฯ โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 

นายก อบต. โดยนายอำนาจ  พงษ์ด้วง  ได้แจ้งว่า  

  -วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีจะมาตรวจเยี่ยมเขื่อนวังสะพุง

และป่าโล่ใหญ่ 

  -การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  ต้องรอกำหนดหลักเกณฑ์จากส่วนกลาง 

  -วันที่ ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ งานกฐินอำเภอ ทอด ณ วัดสามัคคีอุทิศ 

 บ้านโคกเพชร หมู่ ๑ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ร่วมงาน 

  -วันที่  ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑  งานอำเภอบำเหน็จณรงค์ยิม้ ณ วัด

โคกคึม  หมู่ ๓ ขอเชญิสมาชิกสภาฯ ร่วมงาน 

  -ได้ขอโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ หมู่ ๓ และหมู่ ๑๑ จำนวน ๒ โครงการ 

เป็นเงิน ๑๐ ล้านกว่าบาท  

  -ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมแิจง้ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มนีโยบาย

ให้ท้องถิ่นร่วมงานอุ่นไอรัก ที่รัฐบาลจัดขึน้ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง 

๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  

นางอุษา  อาบสุวรรณ์   ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนา

มาตรฐานเครื่องมอืการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ... 
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หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจา้ง เป็น

ผูม้ีส่วนได้เสียภายใน จึงต้องตอบแบบการประเมินดังกล่าว โดยจะมีหนังสือ

ประชาสัมพันธ์พร้อมควิอาร์โค้ด ให้เข้าระบบการประเมิน หากไม่สามารถ

ดำเนนิการได้ด้วยตนเอง ขอให้มาตอบแบบประเมินได้ที่สำนักปลัด อบต. ตั้งแต่

วันที่ ๑๒ – ๓๐  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย 

   อีกหรอืไม่ จึงนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๓ พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

   ณ ห้องประชุมสภาฯ การแต่งกายชุดสุภาพซาฟารี หากมีความประสงค์จะเสนอ 

   ญัตติและเสนอกระทู้ถาม  สามารถขอรับแบบเสนอได้ที่กิจการสภาฯ  เพื่อเสนอ 

   ประธานสภาฯ ภายในวันที่  ๑๙  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑  โดยจักได้จัดระเบียบวาระ 

   การประชุมและส่งกระทู้ถามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๕  น. 

 

(ลงช่ือ)      อุดร  หาญณรงค์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายอุดร  หาญณรงค์) 

                         เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา 

 

 

    (ลงช่ือ)       แฉล้ม  มาบขุนทด      ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  (ลงช่ือ)    กลม  เรียบขุนทด 

(นายกลม  เรียบขุนทด) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๕ 

 

 (ลงช่ือ)    อุทัย  คล้อยชัยภูมิ    (ลงช่ือ)     วัฒนกุล    กลิ่นหวาน 

                 (นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ)    (นายวัฒนกุล    กลิ่นหวาน) 

                    สมาชิกสภา  อบต.  หมู ่ ๖                       สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๘ 
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