
   

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/25๖๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 25๖๑  
วันที่  ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ. 25๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔/256๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าป ี256๑ 

วันที่  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. 256๑ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน 1๓ คน 
 ผู้ลาประชุม จ านวน              ๑ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  ๐         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน              ๓        คน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 
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6 
7 
8 
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10 
11 
๑๒ 
๑๓ 

 

ผู้มาประชมุ 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นางประณตี  คงด ี
นายเสมา  ธรรมบด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายสมเหี๊ยะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
ประณตี  คงด ี
เสมา  ธรรมบด ี
อุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
สมเหีย๊ะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 

๑ 

ผู้ไม่มาประชมุ 

นายสรายุทธ  พรหมอุบล 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน 

 

ลา 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 
2 
๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
นายชนะชล  ชูดวง 
 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
ชนะชล  ชูดวง 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/25๖1  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 25๖1 

วันที่  2๒  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖1 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม จ านวน 1๓ คน     
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/25๖๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๑   
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  สมัยวิสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๑ 
 ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  เรื่อง พิจารณาการเข้ารวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการท ากิจการนอกเขต 
4.๒ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
๔.๓ เรื่อง พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
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เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒/25๖๑  ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ท่าสะท้อน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒/25๖๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อ
วันที่ ๒๔  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไข
หรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาการเข้ารวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการท ากิจการนอกเขต 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
นายก อบต. กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้จังหวัดด าเนินการ

รวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือความเหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการมูล
ฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเป็น  7  กลุ่ม  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1  ซึ่งมีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าโรงช้างเป็นเจ้าภาพหลัก  มีบริษัท เอส อาร์ ที พาวเวอร์กรีน จ ากัด  
เป็นบริษัทเดียวที่รับก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการ  และเมื่อวันที่  ๒๗  
กันยายน  ๒๕๖๑  ได้มีการประชุม  กลุ่ม  Clusters  ณ โรงแรมดิโอวาเลย์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด   
สุราษฎร์ธานี  มีความเห็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  ซึ่งมีการรวมตัวกันแล้วด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือ
กันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๒ การท าความตก
ลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่
สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรือ
อาจข้ามเขตจังหวัดได้  หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน และประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้รับ
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ประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง  โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (๒) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ  และน าเสนอ
สภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้
ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

  ทั้งนี้  การด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52  มาตรา 
๗๓,  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. 2560  

  และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  ๒8  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม
เมืองคนดี  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชั้น 5  คณะกรรมการฯ  ได้เห็นชอบ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  จ้างก าจัดขยะมูลฝอย  กับบริษัท เอส 
อาร์ ที พาวเวอร์กรีน จ ากัด  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ได้ 

 ในการนี้กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สะท้อน  เพ่ือให้ความเห็นชอบในการเข้ารวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการมูล
ฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กลุ่มที่ 1  ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเจ้าภาพหลัก  และยินยอมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลท ากิจการนอกเขต  โดยน าขยะมูลฝอย  ไปก าจัดที่
บริษัท เอส อาร์ ที พาวเวอร์กรีน จ ากัด  ตามประกาศคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2  และพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. ๒๕52  มาตรา ๗๓  ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีใครมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ
เห็นชอบในการเข้ารวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มที่ 1  ซึ่งมีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเจ้าภาพหลัก  และยินยอมให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน  ท ากิจการนอกเขต  โดยน าขยะมูลฝอย  ไปก าจัดที่บริษัท เอส 
อาร์ ที พาวเวอร์กรีน จ ากัด  ด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เข้ารวมกลุ่ม
พ้ืนที่ในการบริหารจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มที่ 1  ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง
เจ้าภาพหลัก  และยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ท ากิจการนอก
เขต  โดยน าขยะมูลฝอย ไปก าจัดที่บริษัท เอส อาร์ ที พาวเวอร์กรีน จ ากัด   

ประธานสภาฯ เรื่องเพื่อพิจารณา  เรื่องที่  ๔.2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  
เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภา พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

 มาตรา 71  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  จะเสนอได้ก็แต่คณะผู้บริหาร 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นใหม่ หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืน
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอ าเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลง
ชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายใน
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สามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจาก
นายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นเป็นอันตกไป 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2560  หมวด ๖ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 มาตรา ๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้ส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได ้

  การออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ ง ราชการส่วนท้องถิ่น        
อาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดย
เด็ดขาด หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์      
บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ      
กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใด   
มาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการ
ส่วนท้องถิ่นแต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่ าวก็ได้ เงินที่ได้      
จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด
และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

  ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของ
สัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง
ด้วย 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรได้ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ชี้แจงรายละเอียดในการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  นายธวัชชัย  ทองต าลึง  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  การเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สะท้อน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  นั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ .ศ . ๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552  
ประกอบกับมาตรา  29   แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ. ๒๕๓๕  
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕6๐ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2793  ลงวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งวดที่ 3 ขอความร่วมมือให้
ด าเนินการตามข้อ 4 ความว่า ขอให้จังหวัดตรวจสอบและเร่งรัดผลการรายงาน
การจัดซื้อวัคซีน การฉีดวัคซีน และการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  

  เพ่ือนสมาชิกจะได้เห็นจากข่าวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่มากับ   
สัตว์เลี้ยง และมีข่าวการขึ้นทะเบียนสัตว์หมาและแมว ซึ่งมีค่าธรรมเนียมค่อนข้าง
สูงใครจะเลี้ยงสุนัขและแมวไม่ว่าจะจ านวนเท่าไหร่ก็ต้องขึ้นทะเบียน แต่เนื่องจาก
ยังมีข้อขัดแย้งอยู่ต้องรอมติจากคณะรัฐมนตรี  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน จึงมีความจ าเป็นในการออก
ข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
มาตรา  ๗๑  ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  มาตรา 29  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ครับ  และในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ  นั้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าสะท้อน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  ซึ่ ง
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ  ตามเอกสารที่ได้แจกให้เพื่อนสมาชิกครับ 

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554    

ข้อ ๔๓  ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
เมือ่ประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็น

ว่าถูกต้อง 

ให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม  
เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลา
นัดประชุม  ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับญัตตินั้น  เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีค า
รับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไป
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ยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ค ารับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการ
พิจารณาให้ค ารับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบ
โดยเร็ว 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิน่จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น   ผู้เสนอก็ได้ 
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ขอหารือว่าที่ประชุมจะให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นสามวาระ  หรือจะให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  นายสุรพล  แผ้วบาง   สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1  ผมจะขอเสนอให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวครับ 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  หรือไม่ 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออก
เสียง  2  เสียง  

ประธานสภาฯ ถ้าเช่นนั้น  ในขั้นรับหลักการมีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  จะอภิปราย  หรือ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  เกี่ยวกับเรื่อง  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าสะท้อน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  บ้างครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี   เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ผมนายเสมา  ธรรมบดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 
๓  สอบถามถึงเหตุผลความจ าเป็นในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561   

นายก อบต. เนื่องจากต าบลของเรายังไม่มีข้อบัญญัติฯ  รองรับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนจะต้องด าเนินการออกข้อบัญญัติ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 
๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  ๗๑  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
2560  มาตรา 29 

ที่ประชุมฯ ไม่มีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีการอภิปรายแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  หรือไม่  โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการ  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  

ประธานสภาฯ การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุมฯ ไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ  ผมขอน าเข้าสู่วาระที่ 3 การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  

ประธานสภาฯ ๔.๓  เรื่อง พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เชิญนายชนะชล  ชูดวง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ชี้แจงครับ 

นายชนะชล  ชูดวง บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
รอบเดือนเมษายน (ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
หลกัการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 
29(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) รอบเดือนเมษายน       
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบเดือน
เมษายน เพ่ือให้สภาฯ ทราบ 

 

    เหตุผล 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้ทราบและเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อๆไป และเพ่ือน ารายงานผลและความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบต่อไป  
อบต.ท่าสะท้อน มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  

1. โครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการบรรจุเพ่ือสนองต่อยุทธศาสตร์ จ านวน  
265 โครงการ งบประมาณท้ังหมด  226,128,000 บาท  
ผู้บริหาร  อบต.ท่าสะท้อน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน 28 โครงการ  งบประมาณ 14,596,810 
บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐาน - - 
ด้านเศรษฐกิจ 1 50,000.00 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15 8,033,000.00 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 3,393,810.00 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 2,520,000.00 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 600,000.00 
รวม 28 14,596,810.00 

 
 

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏ 
อยู่ใน

แผนพัฒนา
สี่ป ี

น าไปจัดท า
งบประมาณ

(ข้อบัญญัติ/เงิน
สะสม/เงิน

อุดหนุน ฯลฯ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ
ที่ปรากฏใน

แผนฯ  

โครงสร้างพื้นฐาน 110 - - 
ด้านเศรษฐกิจ 21 1 5 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 51 15 30 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

52 7 14 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

24 2 8 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 3 43 
รวม 265 28 10.6 
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สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะรอบเดือนเมษายน 2561  
(ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31  มีนาคม พ.ศ. 2561) 
ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

    ปัญหา 
1)  อบต.น าโครงการ/กิจกรรมไปจัดท างบประมาณได้ ร้อยละ  10.6 

ไม่ถึงร้อยละ  50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
    อุปสรรค 

1)  อบต.มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
2)  อบต.มีงบประมาณที่จ ากัด        

ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็น เร่งด่วนบรรจุ ใน

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี     
2)  เห็นควรน าโครงการไปจัดท างบประมาณให้ได้มากว่าร้อยละ 50 ของ

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี     

  กระผมจึงขอแจ้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนทราบ ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม แสดงว่าที่ประชุมมีมติ
รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี            
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง  สืบเนื่อง
จากผมได้ไปออกก าลังกายที่โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาในตอนเย็น เห็นนักกีฬามวย
ของโรงเรียนซ้อมกันอยู่หลายคน ตอนเย็นๆ ยุงจะเยอะเกรงจะเกิดโรคที่มาจากยุง 
ช่วงนี้หน้าฝนประชาชนได้รับผลกระทบจากบ่อดิน ที่หลังเขา หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง
และผมขอฝากอีกเรื่องคือ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนตอนนี้ยังมีถนนหลายสายที่ยัง
เสียอยู่หลายสาย ครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายเสมา  ธรรมบดี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ผมขอสอบถาม    
ถนนสายบ้านนายเวียงไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ชาวบ้าน
ได้สอบถามผมเรื่องประเพณีลอยกระทงไม่ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบล     
ท่าสะท้อนจะจัดหรือไม่ครับ  เพราะเห็นตั้งงบประมาณไว้  ถ้าหมู่บ้านจะจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงเองสามารถเบิกค่าอะไรได้บ้างครับ 
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ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต. เรื่องโรคไข้เลือดออกในเดือนนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานจากทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าสะท้อนนะครับ หากได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทางองค์การ
บริหารส่ วนต าบลท่ าสะท้ อนจะเร่ งด า เนิ นการเข้ าควบคุม โดยเร็วครับ             
ถนนสายบ้านนายเวียงทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนได้ด าเนินการส่ง
หนังสือเตือนไปยังบริษัทผู้รับจ้างแล้วครับหากครบ ๓ ครั้ง ยังไม่เข้าด าเนินการ
ก่อสร้าง ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งหนังสือเวียนเป็นผู้ทิ้งงานต่อไปครับ ในการ
ด าเนินการจัดประเพณีลอยกระทงนั้นเนื่องจากเคยจัดแล้วเกิดปัญหาในการใช้
สถานที่ของวัดท่าสะท้อน กรรมการวัดบางท่านบอกต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะจัดงาน
ได้ หน่วยงานราชการไม่สามารถท าเช่นนั้นได้เนื่องจากงบประมาณและแนว
ทางการใช้จ่ายงบประมาณมีข้อจ ากัดอยู่ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภา
ทุกท่านครับ  และขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.๔๕  น. 

 

         ผู้บันทึกการประชุม 
     (นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
 
 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโอฬาร  นะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักดิ์  จรัล)       (นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 

    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................... สมัยที่ ...................  ครั้งที่ .............  
ประจ าปี ............  วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

ในการประชุมสภา 

สมัย .................. สมัยที่ ................. ครั้งที่ .............. ประจ าปี ................. 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. ................... 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 


