
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/25๖3 

วันที่  7  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖3 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  - ไมม่ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภา  - ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ส่งส าเนารายงานการประชุมคร้ังที่แลว้มีสมาชกิท่านใด

   ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไมม่ีผมขอรับรองรายงานการปะชุมคร้ังที่แล้ว ขอยกมือ

   ครับ 

ที่ประชุม  - รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

   - ไมม่ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นเพื่อพจิารณาเสร็จแล้ว 

 - ไมม่ี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

   - 5.1 การพิจารณารา่งข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย เร่ืองการ 

   จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

รองปลัดฯ  - ขอช้ีแจ้งในส่วนของระเบียบการพิจาณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

   ยางหวายเร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 ในส่วนนีผ้มจะพูดถึงระเบียบในการ

   เสนอร่างข้อบัญญัติก่อนนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการ

   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 

   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ ที่ประชุมสภา

   จะพิจารณา 3 วาระในรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณารวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

   สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมสภาจะ

   เป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว การพิจารณา

   วาระที่ 2 น้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเป็นประธานโดยให้ 

   ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ แปรญัตติครับท่านประธานครับ 

   - สบืเน่ืองจากกรมสง่สริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่ากรมอนามัยไดข้อความ 

   ร่วมมือให้ประสานจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ  



 

   คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูล จังหวัด ในการสง่เสริมและเรง่รัดให้องค์กรปกครอง

   สว่นท้องถิ่นด าเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยออกขอ้บัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้ส่ิงปฏิกูล 

   ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

   น้ีคือเหตุผลที่ทางองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวายต้องจัดท ารา่งข้อบัญญัติเรื่อง

   การจัดการส่ิงปฏิกลูขึ้นมาให้ทุกท่านได้พิจารณาครับ รายละเอียดตามเอกสารที่

   แจกให้ครับในสว่นของหน้าที่ 6 จะป็นบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม สมาชิกทุกท่านช่วย

   พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมดว้ยนะครับ มีท่านใดสงสัยไหมครับ 

ส.อบต.วิไลวรรณ - สิ่งปฏิกูล คือ รถดูดส้วม แล้วจะมีการก าจัดอย่างไรบ้างค่ะ และรถดูดส้วมเขาไดม้า

   ขออนุญาตและได้เสยีค่าธรรมเนียมกับทาง อบต. หรือไมค่่ะ 

รองปลัดฯ  - ใช่ครับ ผมจะอธิบายค าจ ากัดความให้ฟังนะครับ สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือ

   ปัสสาวะและรวมถึงสิ่งโสโคลก มีกล่ินเหม็นแตไ่มใ่ช่ขยะมูลฝอยนะครับ ผมเคยไป 

   ประชุมกับสาธารสุขอ าเภอเขาจะมีการก่อสร้างบ่อบ าบัดส่ิงปฏิกูลนะครับ เพราะ 

   ปัญหาเหล่าน้ียังไม่มีใครแก้ไข ปัจจุบันนี้มีเทศบาลคอนสวรรค์ที่มีบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล

   ถ้าเราอยากท าเราสามารถไปศึกษาดูงานกับเขาได้ รถดูดส้วมในพืน้ที่ของเรามีอยู่  

   3 คันไดข้ออนุญาตและเสยีค่าธรรมเนียบครับ 

รองนายกฯบุญส่ง - ตามความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน เขาจะทิ้งหน้าแล้ง คือถ้ามีใครสนใจหรือต้องการเขา

   จะไปแทใส่ที่นาให้ครับ พอหน้าฝนเขาจะไปเทที่บ่อขยะช่วงไหนที่รถเข้ายากเขาจะเท

   ลาดตามถนนเพราะจะมีบ่อที่ขุดไว้ปากทางเข้า ช่วงหน้าฝนก็จะมีปัญหาอยู่คือ รถดูด

   สว้มจะไปเทลาดตามถนนไว้ ทางผู้เก็บขยะก็ได้แจ้งครับ ว่ารถดูดสว้มไดไ้ปเทลาดกับ

   ถนน ผมก็ได้แจ้งทางรถดูดส้วมและ ผอ.กองสาธารณสุขแล้วครับ นี้แหละครับทีเ่ป็น

   ปัญหาในพ้ืนที่เของเรา 

ผอ.กองสาธารณสุข - ขอช้ีแจ้งเพ่ิมเติมนะค่ะ ต าบลยางหวายของเรามีรถดูดส้วมอยู่ 3 คัน ไดข้ออนุญาต

   ถูกต้องซึ่งปัจจุบันนีเ้ราได้ให้ทิง้ในบ่อขยะบ่อขยะซึ่งมีอยู ่2 บ่อ แตว่่าที่ผ่านมาเรา 

   ประสบปัญหาตามที่ท่านรองนายกได้แจ้ง เราก็ได้เรียกผู้ประกอบการเข้ามาพูดคุยช้ี

   แจงว่าห้ามทิ้งเร่ียราดอยา่ทิง้ตามที่ชาวบ้านขอร้องเพราะมันจะเกี่ยวพันธ์ไปถึง 

     การควบคุมเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับตามที่ท่านรองปลัดน าเรียนไปแลว้เราตอ้ง 

   ท าบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งเราก็ได้เรียกผู้ประกอบการมาชี้แจ้งซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันแล้ว 

   ซึ่งอนาคตต่อไปเราก็คงจะได้หารอืเร่ืองบ่อบ าบัดด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ  - ทุกท่านพิจารณานะครับ ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 2,500 บาท/ปี แล้วทางสภาเห็นควร 

   อย่างไรครับ พิจารณาครับ มันมากไปหรือนอ้ยไปครับ 

รองนายกฯบุญธรรม - เรียนถามท่านรองนะคะ ถ้าเราไปทิ้งกับต าบลอื่นเราจะได้เสียค่าบริการให้เขาไหม

   คะ 

รองปลัดฯ  - เขาบอกว่ามันเยอะแลว้นะครับเพราะมีรถดูดส้วมไปทิ้งที่บ่อเขาก็เยอะพอสมควร 

   แล้ว และเขามีข้อจ ากัดอยู่ครับ บ่อเขาก็น่าจะรับปริมาณได้ไม่เยอะ และมีกฎระเบียบ

   อยู่ครับ 



 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเตมิไหมครับ เชิญครับ  

นายกฯ   - เร่ืองข้อบัญญัติว่าดว้ยส่ิงปฏิกูลตอนนีเ้ราพ่ึงน าเร่ืองนีเ้ป็นร่างเข้าสู่สภาเมื่อเราใช้ 

   บังคับแลว้ต่อไปในสว่นที่จะท าบ่อส าหรับก าจัดส่ิงปฏิกูลให้เขาแตต่อนนีเ้รายังไมม่ี 

   ข้อบัญญัติตรงน้ีเราพ่ึงจะท าขึน้มาเสร็จแล้วการการขนขยะการก าจัดส่ิงปฏิกูลก็ยัง 

   ไมต่รงตามนโยบายของกระทรวงยังไม่เป็นรูปแบบเมื่อรา่งผ่านสภาเสร็จเป็น 

   ข้อบัญญัติแลว้ปีต่อไปก็คงตอ้งท าครับ  

ประธานสภานฯ  - ครับ ท่านสมาชกิครับมีท่านใดที่จะเพ่ิมเตมิอีกไหมครับ เชิญครับ 

ส.อบต.ธนวัฒน์  - เร่ืองของอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในปัจจุบัน ทาง อบต. สามารถเก็บในอัตรา

   ที่ถูกกว่นีไ้ด้หรือไมค่รับ    

นายกฯ   - ในสว่นอัตราค่าจัดเก็บ ข้อที่ 1 อัตราการจัดเก็บลูกบาศก์เมตรแรก 200 บาท ถ้า

   เกินครึ่ง ของลูกบาศก์เมตรแรกก็ให้เก็บเพ่ิมอีก 100 บาท เป็น 300 บาท ที่น้ีธรรม

   เนียมผู้มาจดทะเบียบที่เก็บ ปัจจุบันนีส้องท่อนเขาก็เก็บแค่ 100 บาท ในสว่นของ 

   ค่าธรรมเนียม/ปี ผมก็เห็นว่าต่อปี ทั้งปี 2,500 บาท ก็ถือว่าเหมาะสมแลว้นะครับ ก็

   เป็นอัตราทั่วไปครับ 

รองปลัดฯ  - อัตราที่เราจะเก็บเพ่ิมไดจ้ะเป็นอัตราเก็บสิ่งปฏิกูลแตว่่าค่าธรรมเนียมคงเดมินะครับ 

   ปีละ 2,500 บาท ครับ สมาชิกทา่นใดเห็นว่ามันน้อยไปหรือมากไปก็ช่วยกัน 

   พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับถ้าไม่มที่านใดสงสัยผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกทา่นใดเห็นควรมีมติ 

   อนุญาต เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วน

   ต าบลยางหวาย ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม  - ลงมติเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  - 5.2 การพิจารณารา่งข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย 

   เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสุนัขและแมว ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

รองปลัดฯ  - ส าหรับข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลยางหวาย เร่ือง การควบคุม การเลี้ยง

   หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 สืบเน่ืองมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

   ทอ้งถิ่นจัดท าโครงการเกี่ยวกับสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า ซึ่ง 

   ปัจจุบันน้ีเราก็ได้จัดท าโครงการพิษสุนัขบ้าเป็นประจ าทุกปี ส าหรับหลักการณ์และ 

   เหตุผลที่ไดจ้ัดท าร่างขึ้นมาก็เพ่ือเป็นการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสุนัขและแมวให้มี

   ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไมใ่ห้เกิดปัญหาเหตุ 

   เดือดร้อนร าคาญจากสุนัขและแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่

   เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพษิ 

   สุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเสี่ยง

   หรือปลอ่ยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัติน้ี และหนังสือจากจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 

   0023.3/13972 เร่ืองการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ 

   ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งทางจังหวัดก็แจ้งมาที่อ าเภอ อ าเภอแจ้ง



 

   มาทางท้องถิ่นได้เร่งรัดออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเร่ืองการควบคุมหรือการปล่อยสัตว์ให้

   ครบทุกแห่งโดยให้พิจารณาออกข้อบัญญัติในการควบคุมสัตว์ ซึ่งได้แก่ สุนัขและแมว

   เป็นอันดับแรกครับ เมื่อท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบก็สง่ให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 

   ชัยภูมิต่อไปครับ  สรุปง่ายๆ ก็คือ เขาบังคับให้ออกขอ้บัญญัติในเร่ืองนีค้รับ 

   - ครับ ผมจะอ่านค านิยามในการเลี้ยงสุนัขและแมว หมายความว่า กรรมวิธีหรือ 

   วิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมวให้เจรญิเติบโตและมีชีวิตอยู่ไดใ้นสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

   - การปล่อยสุนัขและแมว หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการ

   ปลอ่ยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 

   - สถานที่เลี้ยงสัตว์ หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน 

   ลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนีใ้ห้ความหมายรวมถึงแนวอาณาเขต 

   ที่ดินซึง่ใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดยีว 

   - เจ้าของสุนัข และแมว หมายความว่า เจ้าของกรรมสทิธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และ 

   แมว ทั้งน้ีให้ความหมายถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยูอ่าศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวดว้ย 

นายกฯ   - ในสว่นของข้อมูลเบื้องตน้ท่านรองได้พูดไปแลว้เรามาพจิารณากันในสว่นของ 

   ข้อที่ 6 พ้ืนที่ต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด เมื่อสักครู่

   ท่านรองได้พูดไปแลว้พื้นที่เลี้ยงหมายถึง กรง ห้อง บ้าน หรือที่ท าให้อยูห่รือเขต 

   บรเิวณบ้านทั้งหมดที่มีร้ัวรอบขอบชดิที่เป็นบ้านของตัวเอง แต่เราจะห้ามไมใ่ห้เขาเอา

   มาปลอ่ย เช่น ตามถนนหนทาง สถานที่สาธารณะ เราจะก าหนด เมื่อคุณเลี้ยงคุณ 

   ต้องจ ากัดที่ให้มันอยู่ได ้ถ้าออกมาที่สาธารณะแลว้มาท าร้ายคนอื่นมันก็จะไมม่ีใคร 

   รับรอง เพราะฉะนั้นถ้าปลอ่ยออกมา เราก็จะ มีวิธกีารก าจัด เช่น ถ้าไม่มปีลอกคอ 

   สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ใดป้องกันเขาจะจับถอืว่าเป็นหมาจอนจัด 

   แมวจอนจัด เขาจะจับไปกักขังในสว่นรวม เหตุที่บังคับ ตอนนีเ้จ้าฟ้าฬุฬาภรณ์  

   พระองค์ท่านมองเห็นว่าหมาแมวในประเทศไทยซึ่งจอดจัดอยู่น้ีเยอะมากๆ แล้วก็สว่น

   ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเสยีค่าเลี้ยงดูไมว่่าจะเป็นเทศบาลที่เขามีที่กัง ที่เลี้ยงหมา

   จอนจัดเสยีงบประมาณโดยปลา่วประโยชน์เยอะมาก แตบ่้านเรายังม่ไม่มี ร ะ เ บี ย บ 

   ยังไม่มีข้อบัญญัติแบบน้ัน ที่นี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมก็เลยบังคับให้ทุก 

   อบต. เทศบาล ออกระเบียบ ถ้าหมาแมวใครมาท าร้ายคนอื่นในที่สาธารณะพอเรา 

   ออกระเบียบมันจะมีความผิดระบุโทษเจ้าของไม่ไดท้ าแตส่ัตว์เลี้ยงเราเป็นคนท ามี 

   ค่าปรับมีค่าดูแลรักษาคนบาดเจ็บที่กฎหมายทั่วไปใช้อยู่ มาดูข้อที่ 6 ว่ามีที่ไหนที่เรา

   ไม่ให้เลี้ยง เช่น ถนนสาธารณะ สวนสาธารณะ หน้าจะก าหนดไว้ในระเบียบตรงน้ี ไม่

   งั้นจะไม่เสร็จ เช่น บริเวณวัด  บริเวณโรงเรียน  เราจะให้เลี้ยงไมหรือไม่ให้เลี้ยง เรา

   จะต้องมาพิจารณาตรงนีค้รับ ในสว่นที่ห้าม ให้เสนอกันว่าเราจะห้ามตรงไหนบ้าง 

ส.อบต.ธนวัฒน์  - สถานที่หวงห้าม คือ สถานที่สาธารณะ เช่น วัด  โรงเรียน ครับ 

ประธานสภา  - ผมเห็นดว้ยกับท่านธนวัฒน์นะครับ แล้วท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ  

   เชิญครับ 



 

รองนายกฯบุญส่ง - ถ้าจะเอาแบบเขตเทศบาลหรือในเมือง ในเมืองเขาไม่จับถ้าจรจัด แต่เขามีที่เลี้ยง 

   ตามกฎระเบียบข้อบัญญัติที่เขาปฏิบัติบัติมา พอออกมาถึงท้องถิ่นเราหรือบ้านนอก

   ถ้ากฎหมายออกมาเราจะท าได้ไม ถ้าไปห้ามต้องมีที่เลี้ยงและต้องมีค่าอาหารให้เขา

   ถ้าท าไมไ่ด้ก็ออกแค่ขอ้ห้ามเฉยๆ ห้ามแล้วเขาไปเลี้ยงก็จับเขาไม่ไดเ้พราะว่าเขาไป 

   ปลอ่ยที่วัด โรงเรียน นีค้ือปัญหาครับ 

นายกฯ   - ครับ คือในเขตห้าม ในส่วนน้ันในข้อบัญญัติเขาห้ามก่อน ในบ้านเขาเลี้ยงอยู่แล้วแต่

   ห้ามเลี้ยงนอกเขตบริเวณบ้านครับ คือ ที่สาธารณะ ถนนสาธารณะ สถานที่ราชการ 

   ห้ามไว้ก่อนสว่นมากเขาจะปลอ่ยมาเป็นหมาจรจัดเราจะน าเก็บเอามาเลี้ยงได้ไม  

   ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ อันน้ันเป็นวิธีการก าจัดตอนนีห้้ามก่อนนะครับเดี๋ยวข้อบัญญัติ

   ไมจ่บครับ 

ผอ.กองสาธารณสุข - ขออนุญาตเพ่ิมเติมนะครับ ข้อ 6.1 พื้นที่ๆ ห้ามเลี้ยงโดยเด็ดขาด เราจะก าหนด 1 

   หรือ 2 สถานที่ก็ได้ อย่างสถานที่ราชการ คือ ควรจะโดยเด็จขาด ผู้ที่เป็นเจ้าของไม่

   ควรน ามาเลี้ยงแตว่่า ข้อ 6.2 เลี้ยงเกินจ านวนที่ก าหนดก็ได้ สมมุติว่าอย่างวัด  

   เจ้าของอาจจะมีอยู ่2 ตัว หรือเราจะก าหนดก่ีตัว เราจะก าหนดเป็นจ านวนแตว่่า 6.1 

   คือ โดยเด็ดขาดนะค่ะ 

ประธานสภา  - ครับ 6.1 เอาตามที่ท่านธนวัฒน์ไดเ้สนอไมครับ 

รองปลัดฯ  - น าเรียนข้อ 6.2 นี ้จะสบืเน่ืองจาก 6.1 ห้ามโดยเด็ดขาด ที่นี ้6.2 บอกว่าเขาให้ 

   ก าหนดระบุขอบเขตของพื้นที่ห้ามเลี้ยงเกินจ านวน.......ตัว ต่อ ครัวเรือน เราจะโหวด

   กันนะครับว่าเราจะเลี้ยงครอบครัวละกี่ตัว 

ส.อบต.ธนวัฒน์  - เสนอ 3 ตัว 

ส.อบต.วิไลวรรณ - เสนอ 1 ตัว 

รองนายกฯบุญธรรม - เสนอ 5 ตัว 

รองนายกฯบุญส่ง - เสนอ 2 ตัว 

ส.อบต.พิชญา  - เสนอ 10 ตัว 

นายกฯ   - ผมเห็นดว้ยกับท่านธนวัฒน์ครับ หลายครัวเรือนก็เลี้ยงได้อยูส่ัก 3 ตัว ก็ไม่น่าจะ 

   เดอืดร้อน กรณีอย่างนี้เราค่อยหมายเหตุไว้ว่าเลี้ยงไว้เพ่ือท าพันธุ์ จ าหน่าย หมาพันธุ์

   เขาจะผสมออกมาขายเราก็หมายเหตุไว้ให้มาขออนุญาตไวเป็นกรณีพิเศษดีไมครับ 

   ถ้าจะเลีย้งเกินให้มาขอเป็นกรณีพิเศษ แตโ่ดยทั่วไปก็ไม่เกิน 3 ตัว 

รองปลัดฯ  - กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

   ท้องถิ่น (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล) ครับ ท่านประธาน 

ประธานสภา  - สมาชิกทา่นใดเห็นควรมีมติ 3 ตัว ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม  - ลงมติเห็นชอบ 

รองปลัดฯ  - ในส่วนของการจัดเก็บภาษีสุนัขและแมวไม่มีนะครับ เราจะท าเป็นควบคุมสุนัขและ

   แมวครับ 



 

ประธานสภา  - ร่างขอ้บัญญัติในสว่นของการเลี้ยงสุนัขและแมวหรือการปล่อยสุนัขและแมว  

   สมาชิกทา่นใดเห็นควร 1 ครอบครัว เลี้ยงได้ 3 ตัว ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม  - ลงมติเห็นชอบ 

ประธานสภา  - ในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสุนัขและแมว สุนัขและแมวเกิดใหม่(ขึ้นทะเบียน) และ 

   เจ้าของสุนัขและแมวย้ายออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายโดยถาวร

   หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครงตาย ต้องแจ้งต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลก่ีวัน 

   ครับ มีสมาชกิเสนอ 15 วัน ครับ สมาชิกทา่นใดเห็นควร 15 วัน ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม  - ลงมติเห็นชอบ 

นายกฯ   - ครับ เจ้าของสุนัขและแมวต้องควบคุมดูแลสุนัขและแมว มิให้กอ่เหตุเดอดร้อน 

   ร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง กรณีตัวอย่าง หลานผมเลี้ยงหมาเขา

   จะวางยาเบื่อก็เลยเอามาฝากไว้กับผมคือมันเจอใครไม่ได้มันจะเห่าอย่างเดียวที่ไม่ใช่

   เจ้าของมัน ให้เจ้าของระวัง อย่ากอ่เหตุเดอืดร้อนให้ชาวบ้านร าคาญ ต้องน าขอ้น้ี 

   ประกาศให้ชาวบ้านไดรู้้ด้วยครับ 

ประธานสภา  - ข้อ 5.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เร่ือง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข

   และแมว สมาชิกทา่นใดเห็นควรมีมติอนุมัติเห็นชอบขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม  - ลงมติเห็นชอบ 

ประธานสภา  - ข้อ 5.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานของท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล

   ยางหวายตามที่แถลงไว้ต่อสภา ประจ าปี พ.ศ. 2563 

นายกฯ   - ครับ ให้เปิดเอกสารไปหน้าที่ 2 นะครับ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เราท ามาตลอด

   ทั้งปี ถ้า จะอ่านหมดก็คงไหว ให้ทุกท่านดู หน้า 2- หน้า 7 ครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถาม

   เลยนะครับ เป็นโครงการที่เราขออนุมัติสภาไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินจ่ายขาด เงินสะสม หรือ 

   โครงการตามข้อบัญญัติที่เราท าอยู่ โครงการอบรมต่างๆ ก็อยู่ในนีห้มดครับ ในสว่นที่

   ไม่ได้ท าเพราะเหตุใดที่ไม่ไดท้ าก็ค่อยถามก็ได้ครับให้ท่านสมาชิกได้ดูเอกสาร 5 นาที 

   เชิญท่านสมาชกิครับ 

รองปลัดฯ  - ครับ หน้า 2 ข้อที่ 22-24 จ่ายขาดเงินสะสม แก้ไขเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นะ

   ครับ 

นายกฯ   - ครับ ส าหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 เป็นเร่ืองรายงานผลไมต้่องลงมติก็ขอช้ีแจง

   เพ่ิมเตมินิดนึงจะไดผ้่านนะครับ กรณีที่ท่านรองชี้แจงงบประมาณเงินอุดหนุน 

   เฉพาะกิจ 3 โครงการ โครงการที่ 22-24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าที่

   เปลี่ยนท่อแดงเสร็จเรียบรอ้ยเบิกเงินไปแลว้ โครงการถนนแอสฟัลทติ์ก หมู่ที่ 8  

   ก็เบิกจ่ายไปแล้ว เหลือแค่โครงการขุดลอกหนองกกทุ่ม หมู่ที่ 8 ที่ยังไม่เสร็จ เพราะ

   น้ ามาก่อนท าได้แค่ 70 % ที่เราปรึกษาหารอืกันรอบนัน้ สอบถามทางจังหวัดแล้ว 

   ต้องท าให้เสร็จเรียบรอ้ยถึงจะสามารถเบิกได ้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินมาเขาก็ของดไว้ ก็ 

   ยกเว้นให้ เสร็จแล้วตอนนีก้็ก าลังสูบน้ า น้ าตามท้องไร่ท้องนาก็ไมม่ากั้นไว้ต้องเอา 

   แม็คโครมากันไว้ก่อนน้ าถงึจะแห้งครับ ก็เหลอืโครงการเดยีวที่ยังไมเ่สร็จ แตก่็ 



 

   ด าเนินการไป 70 % แล้วครับ โครงการอื่นๆ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ในส่วนของโค

   วิด-19 เป็นการขอเบิกจา่ยต้ังจา่ยใหม่ เราก็ขออนุมัติสภานีแ้หละสภาก็รับทราบ 

   ร่วมกันในช่วงโควิด-19 ระบาด แล้วก็อีกโครงการนึงที่เราขออนุมัตอทางสภา คือ 

   โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติที่อ าเภอขอมา จังหวัดขอมา ต าบลละ 50 ท่าน นะ

   ครับ น้ีก็เป็นโครงการต้ังใหม่เราก็ขอผ่านสภานี้ และสภาก็รับทราบร่วมกัน อื่นๆ ก็ 

   อยู่ในข้อบัญญัติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินสะสม ไมว่่าจะเป็นเงินโครงการปกติ หรือ 

   โครงการอบรมต่างๆ ก็ขอสมาชิก มีท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี

   จะให้ท่านประธานได้ผ่านครับ 

ประธานสภาฯ  - ข้อ 5.5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี งบประมาณ  

   2563 

รองปลัดฯ  - ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหม่ ข้อ 5.5 รายงานการติดตามและประเมินผล 

   แผนพัฒนา ของประจ าปี งบประมาณ 2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

   ดว้ยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 และแก้ไข 

   เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้มคีณะกรรมการติดตามและ 

   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ท้องถิ่นโดยการก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

   ท้องถิ่นด าเนินการติดตามแลละประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและ

   ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารสว่นต าบล

   ยางหวาย เพ่ือให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย เสนอต่อสภาองค์การ 

   บรหิารส่วนต าบลยางหวาย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ภายในเดอืน ธันวาคม ของทุกปี น้ี

   คือในสว่นของระเบียบนะครับ ซึ่งคณะกรรมการติดตามแผนก็ได้ประชุมไปแล้วนะ 

   ครับเมื่อกลางเดอืนพฤศจิกายน ในส่วนของเอกสารก็อยู่ในมือทุกท่านแล้วนะครับ ให้

   ดูในสว่นที่ 3 นะครับ หน้า 7 ในสว่นน้ีก็จะคล้ายคลึงกับรายงานแสดงผลการ 

   ด าเนนิงานของท่านนายกฯ ที่ได้แถลงไปนะครับก็จะเอามาจากข้อบัญญัติงบประมาณ

   ปี พ.ศ. 2563 เอามาติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563 อันน้ีไมม่ีการ

   ลงมตินะครับท่านประธาน แจ้งให้สภาทราบแล้วก็ให้ท่านนายกฯ ประกาศใช้แผนและ

   ประสาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไปครับ 

ประธานสภา  - ครับ มีท่านใดที่จะสอบถามไหมครับ ครับเปิดไปที่หน้า 7 ครับ สายสี่แยก 

   โรงเรียน-บ้านสงแดง แยกโรงเรียบนคือแยกไหนครับ  

นายกฯ   - ครับ ถนนสายนี้คือถนนแอสฟัลท์ติก 4 แยกน้ีคือ 4 แยกโรงเรียนบ้านโนนเขวาหมู่

   ที่ 8 ครับ ซึ่งในส่วนหน่ึงพวกเราก็ได้ท าไว้ถึงสะพานบ้านสงแดงแล้วครับ นอกน้ันก็

   เป็นโครงการที่ไมไ่ด้อบรมไมไ่ด้ท า เช่น เพชรยางหวาย ไมไ่ด้ด าเนินงานเพราะเป็น 

   โครงการที่อยู่ในช่วงโควิด-19 ในช่วงโควิด-19 การอบรม สัมมนา ก็หยุดหมดเลย

   ครับ โครงการต่างๆ เหลา่นี้ก็เลยไมไ่ด้ด าเนินงานครับ  

 



 

ประธานสภา  - ครับ มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไมค่รับ ถ้าไม่มไีปขอ้ต่อไปเลยนะครับ 

   - ข้อ 5.4 ขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย 

   การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย งบประมาณที่ต้ังไว้  

   265,000 บาท  

ส.อบต.ศรานติย์  - ที่ขออนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสมวันน้ีนะค่ะ จะเป็นโครงการถนนคอนกรีตเสริม 

   เหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นทางตะวันตกเป็นโครงการต่อเน่ือง เน่ืองจากปีที่แล้วงบเราไม่พอ 

   ปีงบประมาณนีก้็เลยอยากขอท าต่อตรงที่ยังไมแ่ลว้เสร็จ ก็อยากจะขอท่านสมาชิกทุก

   ท่านพิจารณาอนุมัตินะค่ะ 

นายกฯ   - กรณี หมู่ที่ 4 นี้คอนกรีตเสน้นี้พ่ึงสร้างเสร็จได้ไม่นานเพราะว่าถนนมันถูกปรับช่าง

   พ่ึงมาท า ที่น้ีทางหมู่ 4 ขอมาผมก็แทงหนังสอืมอบให้กองช่างไปอันนีเ้งินจ่ายขาดเงิน

   สะสม เงินสะสมของเราปีนีห้ลักจากหักงบบุคลากร สาธารณภัยต่างๆ แล้วก็จะเหลือ

   เงินสะสมอยู่ประมาณ 2.5 ล้านบาท แต่ว่าในส่วนของหมู่ที่ 4 นี้ ถ้าวันนี้หากว่าทาง

   สภาอนุมัติให้ไปก่อนเราก็ค่อยไปหักลบกบกันนะครับในครั้งต่อไป เผื่อว่าพวกเราก็คง

   จะเหมือนเดิม พวกเราหลายท่านก็คงจะได้เข้ามาส่วนผมเองหรือใครที่จะได้เข้ามานั่ง

   นายกไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเราก็ขอตามประชามคมแต่ละหมู่บ้านที่ท ามาสั้น

   ยาวเราก็ไมถ่อืว่าหมู่เล็กหมู่ใหญห่มู่ไหนได้ไปแลว้เราก็คุยกันไว้อยูน่ะครับ 

ประธานสภา  - มีท่านใดที่จะสอบถามหรือไมค่รับ 

รองปลัดฯ  - ครับ ขอช้ีแจงในส่วนที่เป็นฐานะรักษาการเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับ ขออธิบาย

   ในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน

   การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

   ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) นะครับ ในข้อ 89 บอกไว้ว่า องคค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 

   ดังต่อไปนีน้ะครับ  

        1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยูใ่นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่น 

   ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชน และสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดอืดร้อนของ 

   ประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่ 

   กฎหมายก าหนดนะครับ  

        2. ต้องได้ส่งเงินสมทบกองทุนกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

   ต่างกันเสร็จแลว้ ด าเนินการอนุมัติใช้เงินสะสมก็ด าเนินการผูกพันให้แลว้เสร็จภายใน

   ระยะเวลา 1 ปี  

   - เห็นทางท่าน ส.อบต.ศรานิตย์ ชีแ้จงไปพอดผีมเห็นหนังสอืเสนอโครงการเข้ามาเป็น

   รายการการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ก็เข้าในเกณฑ์ความเดือดร้อนใช่ไม่ครับ เดือด

   ร้อนอยา่งไรครับ กระผมขอให้ท่านไดชี้แ้จงหน่อยครับ 



 

ส.อบต.ศรานติย์  - ค่ะ ความเดือดร้อนก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะค่ะ เพราะว่าเวลาฝนภนนก็จะเป็นหลุม

   เป็นบ่อท าให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ล าบากค่ะ อย่างรถอีแต๊กนะค่ะที่เขาต้องใช้ 

   บรรทุกอุปกรณ์ทางการเกษตรที่จะไปท าการเกษตรจะล าบากค่ะ 

ประธานสภา  - ครับ มีท่านใดที่จะเพ่ิมเติมไมค่รับ ถ้าไมม่ีท่านใดที่จะสอบถามนะครับ ผมจะขอมติ

   ที่ประชุมเลยนะครับ 

   - สมาชิกท่านใดเห็นควรมีมติอนุมัติจา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

   เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซึ่งใช้งบประมาณ 265,000 บาท ขอให้ยกมอืครับ 

ที่ประชุม  - ลงมติเห็บชอบ 

ประธานสภา  - ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ เชิญครับ 

รองนายกฯบุญส่ง - สบืเน่ืองจากวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผมได้ไปประชุมที่อ าเภอ เร่ือง การเตรียมการ

   จัดงานของดคีอนสวรรค์ ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดในการจัดงานนะครับ การจัดงาน

   ของดีอ าเภอคอนสวรรค์ ประจ าปี 2563 ก าหนดเร่ิม 24-26 ธันวาคม 2563 ใน

   วันที่ 24 ช่วงเช้าจะเป็นพิธีบวงศวงเจ้าพ่อพระญาแล ใช้งบประมาณ 25,000 บาท 

   ช่วงบ่ายจะเป็นขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปีน้ีที่ประชุมไมม่ีการ 

   ตกแตง่รถ มติที่ประชุมต้องมีนางร าต าบลละไม่ต่ ากว่า 30 คน ครับ สว่นงบประมาณ

   ที่จะสนับสนุนขบวนนางร าในการแต่งตัวจะได้ 3,000 บาท สว่นเคร่ืองเสยีงจะเป็นงบ

   ของ อบต. นะครับ ช่วงเย็นจะมีศิลปินนักร้อง ออย แสงศิลป์ ค่าจ้าง 70,000 บาท 

   ห้องพัก 7 ห้อง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จะมีการประกวดธิดาคอนสวรรค์ เวลา 

   20.00 น. มีมีการแสดงของ ไผ่ พงศธร ค่าจ้าง 160,000 บาท รวมค่าห้องพัก 8 

   ห้อง วันที่ 26 ธันวาคม 2563 กลางวันจะมีการประกวดพืชผลทางการเกษตรและ

   การแสดงของนักเรยีนและกิจกรรมต่าง ตอนเย็นจะมีร าวงย้อนยุคโดยชมรมก านัน 

   ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอคอนสวรรค์จัดจ้างมา คณะ ราชสีมาดาราพันธ์ และฝ่ายกิจกรรม

   ด้านปศุสัตว์ ใช้งบประมาณ 70,000 บาท ยังไม่แน่ชัดนะครับ ถ้าทางฝ่ายปศุสัตว์

   และหัวหน้าฝ่ายปศุสัตว์ยังไม่ชี้แจงรายละเอียดเพราะว่าโรคระบาดสัตว์ก าลังระบาด

   อยู่อาจจะใช้เงินตัวนี้มาสนับสนุนกิจกรรมของต าบลก็ได้นะครับ ดา้นกีฬา มีการ 

   แข่งขันเซปัคตะกร้อ ใช้งบประมาณ 40,000 บาท ทางด้านกิจกรรมผลติผลทาง 

   การเกษตรการประกวดของเกษตรอ าเภอ งบประมาณ 60,00 บาท แล้วจัดแสดง 

   สนิค้า 1 ต าบล 1 ผลติภัณฑ์ ผ้าทอมือ ใช้งบประมาณ 60,000 บาท มีกจิกรรมแปร

   รูปไปจ าหน่ายในงานมีเต้นท์มีสถานที่ถ้าต าบลไหนสนใจที่จะไปออกร้านให้ไปแจ้งทาง

   อ าเภอ ทางอ าเภอจะจัดล็อคเต้นท์ไว้ให้ ฝ่ายกิจกรรมหันสาพาโชคขอบริจาคสิ่งของ

   เพ่ือเป็นรางวัลในการจัดเป็นกจิกรรมสันหาพาโชค และจะมีกจิกรรมประกวดสม้ต า 

   ไรรา งบประมาณ 25,000 บาท งบประมาณจาก อปท. อปท.ละ 70,000 บาท 

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 710,000 บาท สรุปนะครับในงานที่เราจะเตรียมไป คือ  

   นางร าไปรว่มขบวนแห่ เครื่องเสยีง น้ าด่ืม พาหนะที่จะพาพ่ีน้องไป สว่นอื่นก็ทาง 

   อ าเภอจัดเตรียมเองครับ รายละเอียดก็จะมีครา่วๆ ประมาณนี้ครับ 



 

นายกฯ   - งานประเพณีของดีอ าเภอคอนสวรรค์ ซึ่งเป็นงานประจ าปีของอ าเภอคอนสวรรค์ ปี

   น้ีจัดระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 710,000 บาท กรณีจะ

   ขอเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารสว่นต าบล ต้องมีเงินสมทบ คือเงินตัวเองต้ังไว้แล้ว

   มีไม่พอถึงจะสามารถขอได้ ทางอ าเภอต้ังไว้ 10,000 บาท ส่วน 700,000 บาท 

   คือ อบต. ทั้ง 9 แห่ง และ เทศบาล 1 แห่ง แห่งละ 70,000 บาท ครับ สว่น 

   รายละเอียดการจัดงานต่างๆ เราก็คงต้องประชุมร่วมกับก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน อีกครั้งนึง

   นะครับ ส่วนรายละเอียดการจัดงานให้ทางอ าเภอส่งหนังสือมาเป็นทางการก่อน ก็จะ

   เชิญประชุมทุก่านอีกคร้ังนึงร่วมกับก านัน/ผู้ใหญ่บ้านครับ 

ประธานสภา  - ครับ ระเบียบวารที่ 5 เร่ืองอื่นๆ ท่านอื่นเชิญครับ 

ส.อบต.จ านงค์  - 1. เร่ืองต้นไม้ทับสายไฟสายแรงต่ า หมู่ 7 ตรงบ้านท่าฉาง ตอนนี้มันต้นใหญ่แล้ว

   ถ้ามันหักลงมาก็จะถูกบ้านเรือนเสียหาย 

      2. เร่ืองต าบลยางหวายยังไม่ปรับเกดถนน เพราะว่าล าเรียงผลผลติทางการเกษตร 

   ถนนปีนีรู้้สึกว่าจะช ารุดมากครับ ก็อยากจะขอลูกรังพร้อมปรับเกดด้วยครับ ประมาณ 

   50-60 รถ ครับ 

นายกฯ   - กรณีต้นไมท้ับสายไฟจะต้องให้กองช่างท าเร่ืองไปที่การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคอ าเภอ 

   แก้งคร้อ จะเป็นที่ของใครก็ช่างถ้าเป็นสายไฟฟ้าเราจะท าของเขาไม่ไดค้รับ เพราะว่า

   ไมไ่ด้อยูใ่นอ านาจหน้าที่ของเรา 

   - กรณียังไม่ปรับเกด ช่วงวันที่ 15-18 พ.ย. ว่าจะปรับให้ ข่าวโทรทัศน์ประกาศว่า

   จะมีพายุเข้า ก็เลยคุยกับทาง ผอ.กองช่าง ครับ พอเกดแลว้ดินฟูฝนตกมาก็ขนล าบาก

   ก็เลยว่จะชะลอ ว่าจะน าเร่ืองเข้าสภาขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม ปรากฏว่าพ่ีน้อง 

   พวกเราเอาขึน้หมดแล้ว เพราะตอนน้ันเงินจ่ายขาด ผอ.กองคลัง ก็พ่ึงสรุปมาหลัง 

   ตุลาคมและปิดยอดไดส้ิ้นเดอืนพฤศจิกายน เราตอ้งจ าหน่ายพัสดุให้หมดถึงจะปิด 

   ยอดได ้ผอ.กองคลังรายงานมาปิดได้เรียบร้อย ผมเห็นว่าข้าวขึ้นยุ่งหมดแล้วถ้าอย่าง

   น้ันก็ดูงบตัวอื่น ถ้าพ่ีน้องยังต้องการอยู่ท าเร่ืองขอมานะครับ ถ้าจะเกดก็ต้องเกดทุก

   หมู่บ้านเงินจะขอได้ไม กรณีลูกรัง 40-50 รถ มันเป็นการซ่อมแซมถนนแล้วครับ มัน

   ต้องออกแบบ ผอ.กองช่างบอกว่าถ้าท าถนนซ่อมแซมลูกรังเหมือนถนนคอนกรีตเลย

   ต้องให่ช่างที่มีวิศวกรรับรองออกแบบให้ จะสูงเท่าไร หนาเท่าไร เขาจะออกแบบให้มัน

   ค่อนข้างจะยากอยู่ ถ้าปรับเกดเฉยๆ ก็พอจะได้อยูค่รับ ผมรับเร่ืองไว้นะครับ จะไป 

   ปรกึษากับ ผอ.กองช่างให้ครับ ว่าเราจะใช้วิธีการยังไง ใช้เงินอะไรที่ไม่ต้องขอเงินจาก

   สภาเพราะว่าตอนนีถ้้ามันหลายแสนมันก็ต้องขอเงินจากสภาเป็นเงินสะสม ถ้าไม่มาก

   เราก็อาจจะใช้งบกลางหรืองบอะไรผมรับเร่ืองไว้นะครับ 

รองปลัดฯ  - สืบเน่ืองจากที่ผมได้ไปประชุมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ืองประชุมช้ีแจงการ

   เข้าผลประโยชน์ในพืน้ที่ป่าไม ้การขอผ่อนผันมติ ครม. เมื่อ 23 มิถุนายน 2563  

   กรณีปรากฎว่ายังมสีว่นราชการใดเข้าท าประโยชน์ในที่ป่าไมก้่อได้รับอนุญาต ที่ไป 

   ที่มา คือ กระทรวงมหาดไทยเขาจะแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่



 

   ป่าไมก้่อนไดรั้บอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไมต้ามระเบียบกฎหมายและมติ 

   คณะรัฐมนตรีซึ่งกรมป่าไม้ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่จะเข้าท า

   ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไมก้่อนไดรั้บอนุญาต จึงแจ้งกระทรวงมหาดไทยและองค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่นย่ืนขออนุญาตเข้าท าประโยชน์โครงการที่ได้รับการผ่อนผันตาม

   มติคณะรัฐมนตรีที่ผมกล่าวไป ซึ่งจะเข้าเคสอยู่ 2 เคสนะครับ 1.กรณีที่อยู่ในพ้ืนที่ 

   เขตป่าสงวนแห่งชาติให้ย่ืนค าขอที่ส านักงานทรัยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม เคสน้ี 

   อบต.ยางหวายคงไม่มีนะครับ 2. กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

   พ.ศ.2484 ก็ย่ืนที่ส านักงานป่าไม้หรือส านักงานทรัพยากรธรรมชาตจิังหวัด เคสน้ีจะ

   เข้าข่ายตรงที่ กรณีที่สาธารณะประโยชน์ ที่ นสล. และที่ไม่มีโฉนดที่ดินไม่มี นส3ก 

   จะเข้าเคสน้ีนะครับ ซึ่งเคสน้ีจะขออนุญาตจะมีอยู่ 20 กว่าเคสนะครับ ผมจะอ่าน 

   ครา่วๆนะครับ ด าเนินการเสร็จแล้วหรือว่ายังอยู่ในการด าเนนิการหรือยังไม่ไดรั้บ 

   อนุญาต อันน้ีต้องขออนุญาตที่ดนิขอใหม่นะครับ มีอยู่ 22 เคส 1. โครงการเกี่ยวกับ

   การสร้างปรับปรุงถนน นีก้็ต้องขอนะครับ 2. เพ่ือกิจการแนวทางอ่างเก็บน้ า ฝ่าย 3. 

   โครงการระบบประปาแนวเดนิท่อกลาง (อันนี้น่าจะเข้าเคสเกาะแซงใหญ่ที่ดินวัดเกาะ

   แซงใหญ่) 4. ที่สาธารณะอื่น ห้องน้ า สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์ 5. สถานศึกษา 

   ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก โรงเรียน มหาวิทยาลัย 6. ส านักงานอาคราปฏิบัติงานบ้านพัก 

   หน่วยราชการ 7. โครงการจัดการขยะ บ่อขยะ หลุมฝังกลบขยะ 8. กิจการเกี่ยวกับ

   แหลง่น้ าอนุรักษ์ฟ้ืนฟูฝ่านน้ าล้น 9. สถานดีา้นสาธารณสุข 10. เพ่ือก่อสร้างวัด  

   11. โครงการเกี่ยวกับพัฒนาระบบไฟฟ้า 12.สถานปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนา  

   ส านักสงฆ์ เกาะแซงใหญ่เขาให้ส่วนหัวหน้าส่วนราชการเป็นคนขอ หน้าจะเป็นส านัก

   พระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นคนขอนะครับ 13. กิจการส่งเสริมปรับปรุงแหลง่ 

   ท่องเที่ยว 14. กิจการของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ15. เพ่ือการเกษตร  

   16. กิจการทางทะเล ท่าเทียบเรือ เขื่อน 17. ปลูกสร้างสวนป่า 18. พัฒนาระบบ

   สาธารณูปโภค 19. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 20. เพ่ือกิจการ 

   โทรคมนาคม 21. สถานีป้องกันศึกษาวิจัยดูแลพืชสัตว์ 22. ไม่ระบุ(ไม่ทราบแน่ชัด) 

   ต้องย่ืนค าขอภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เท่าน้ัน ผมก็ได้ฝากทาง ผอ.รัญแล้ว

   นะครับ ในพ้ืนที่ของเรามันจะมทีี่ใดบ้าง  

นายกฯ   - กรณีที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อสักครูท่่านรองปลัดก็ไดฝ้ากให้ทางกองช่าง ผอ.กอง

   ช่างไปแลว้ ก็คงจะได้ด าเนินการตามแนวทางหนังสือสั่งการต่อไปครับ 

 

ส.อบต.ธนวัฒน์  - ผมก็คงจะติดตามคอยแก้ไขเหตุความเดือดร้อนที่น าเสนอเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้รับ

   การด าเนนิงานก็จะแจ้งความเดอืดร้อนให้กับท่านนายกฯทางสภาไดรั้บทราบโครงการ 

   ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ า ณ บริเวณติดที่นา นายบุญมี เฉลิมกาน สืบเน่ืองจากปีน้ีน้ ามี

   จ านวนมากท าให้พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายน้ าที่มีมาจากห้วยล ายางหวายก็จะไหล 

   แทนที่จะระบายตามคลองไปเร่ือยๆ ฝายชะลอน้ าบริเวณนี้ที่ผมเสนอไว้มันสูงก็อยาก



 

   ให้ท าท่อลอดหรือลดระดับลง 30 ซม. ปัจจุบันฝายชะลอน้ าสูงน้ าจึงไหลย้อนกลับไป

   ล าอีตู่ครับ ท าให้พืน้ที่ที่นาของพ่ีน้องไดรั้บผลกระทบและเกิดความเสยีหายอย่างมาก 

   ก็เลยท าให้น้ าท่วมขังผลผลิตของพ่ีน้องประชาชน ผลผลิตก็ไดไ้มเ่ต็มที่  

นายกฯ   - คือในส่วนที่โครงการ จริงๆแล้วสมัยเราก็ไม่ได้เป็นคนท าความเดือนร้อนแต่ว่าเขา

   ท าไว้เทเกิดแบบมาตรฐานที่นี้ก็จะไปทุบให้หาช่างหาผู้รับเหมาแลว้มันท าไม่ได้ ถ้าท่าน

   ธนวัฒน์อยากให้ทุบลงเจาะลง มันขึน้ปีงบประมาณใหม่แล้วท่านก็เขียนค ารอ้งมาใหม่

   แล้วก็จะคุยกับ ผอ.กองช่าง แล้วก็หาผู้รับเหมาดูว่าจะมีอุปกรณ์ครบไม รับเร่ืองไว้นะ

   ครับ 

ประธานสภา  - สอบถามเร่ืองงานกฬีาปีน้ีครับ จะมีการจัดไหมครับ 

นายกฯ   - ท่าน ผอ.กองรักษาการก็ถามผมอยู่ครับ แต่ว่าผมก็ไม่กล้าตัดสินใจ น าเร่ืองน้ีเข้าสู่

   ที่ประชุม ถ้าพวกเราว่าจัดค่อยไปเชญิก านัน/ผู้ใหญ่บ้านมา ต้องผ่านที่กระบวนการ 

   ของพวกเราก่อน  

ประธานสภา  - สว่นตัวผมไมอ่ยากจัดครับ เพราะว่าจะมาพ่วงและก่ ากึ่งกับการเลอืกต้ัง ท่าน 

   สมาชิกทุกท่านเห็นดว้ยไม่ครับครับ 

ที่ประชุม  - ลงมติเห็นชอบ 

ประธานสภา  - ครับ ถ้าไม่มที่านใดที่จะเสนออะไร ส าหรับวาระการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ถ้ามี 

   เร่ืองดว่นภายใน 3-5 วัน ผมก็จะออกหนังสอืเชิญประชุม ถ้าไม่มีหนังสือเชิญประขุม

   ก็ถอืว่าสมัยประชุมนีป้ิดไปโดยปรยิาย ส าหรับวันนีผ้มขอเลิกประชุมครับ 

 ปิดประชุม  - เวลา 12.00 น. 

 

 

 
ลงช่ือ                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางหวาย  สมัยสามัญท่ี 4/๒๕๖3  เม่ือวันที่  7 ธันวาคม ๒๕๖3 แล้วว่าเป็นท่ีถูกต้องครบถ้วน 
     

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายด ารงค์    บรรลือ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  6 
 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ 
                               (นายธนวฒัน์  อิงชัยภูมิ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  2 
 



 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ/เลขานกุาร 
                               (นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  ๗ 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3/๒๕๖3      
เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม  ๒๕๖3   แล้วเมื่อวันท่ี................8 กุมภาพันธ์ 2564................ 
 
 
 
                                     ลงช่ือ            

(นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 
 

 

 

 


