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(ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  15  มิถุนายน  2563    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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16 
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19 
20 
21 
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23 
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นายเกลี้ยง  เกิดช่อ 
นายอุดม  ศรีโสภณ 
นางบัวรอง  จงรักษ์ 
นายสุชาติ  พรมวงค์ 
นายบุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
นายสมัย  เกิดช่อ 
นางหนูไกล  เงาะเศษ 
นางทองม้วน  ปะนามะตัง 
นางเฉลิม  สิงหนาท 
นางเหง่า  ทะรารัมย์ 
นายค าพอง  สิงรี 
นายทองค า  ศิริสุข             
นายสวัสดิ์  ยินดีชาติ 
นายนิพนธ์  หมั่นนึก 
นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
นายศิริ  นาคินชาติ 
นายแพง  นาแก้ว 
นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์     
นายสมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ 
นายประจวบ  วงษาเศก 
นายปรีชา  อยู่สินธ์ 
นายประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
นายประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 
สมาชิก อบต.หมู่ 13 
สมาชิก อบต.หมู่ 9 
สมาชิก อบตหมู่ 6 
สมาชิก อบต.หมู่ 3 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 
สมาชิก อบต.หมู่  1 
สมาชิก อบต.หมู่  6 
สมาชิก อบต.หมู่  12 
สมาชิก อบต.หมู่  7 
สมาชิก อบต.หมู่  13 
สมาชิก อบต.หมู่  3 
สมาชิก อบต.หมู่  11 
สมาชิก อบต.หมู่  9 
สมาชิก อบต.หมู่  10 
สมาชิก อบต.หมู่  7 
สมาชิก อบต.หมู่  8 
สมาชิก อบต.หมู่  2 
สมาชิก อบต.หมู่ 12 
สมาชิก อบต.หมู่ 5 
เลขานุการสภาฯ 

เกลี้ยง  เกิดช่อ 
อุดม  ศรีโสภณ 
บัวรอง  จงรักษ์ 
สุชาติ  พรมวงค์ 
บุญหลาย  จันทร์นพคุณ 
สมัย  เกิดช่อ 
หนูไกล  เงาะเศษ 
ทองม้วน  ปะนามะตัง 
เฉลิม  สิงหนาท 
เหง่า  ทะรารัมย์ 
ค าพอง  สิงรี 
ทองค า  ศิริสุข             
สวัสดิ์  ยินดีชาต ิ
นิพนธ์  หมั่นนึก 
สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
ศิริ  นาคินชาติ 
แพง  นาแก้ว 
จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์     
สมศักดิ์  ศรีนาวรัตน์ 
เอกชัย  สืบรัมย์ 
ประจวบ  วงษาเศก 
ปรีชา  อยู่สินธ ์
ประนิตย์  จันทร์นพคุณ 
ประสิทธิ์  ตอนโพธิ์ศรี
สมปอง  ภูอาจดั้น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายส ารวย  บ่อไทย 
นายทองดี  ปะริโต 
นายช านาญ  สุภาษิต 
นายธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
นายอุดม  ทวีศรี 
นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
นางสาวอลิสา  สุขกล่ า 
นางสาวโสรยา  เล็กประโคน 
นายชัชฤทธิ์  สนทนา 

นายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผอ.กองช่าง อบต.ช่อผกา 
รองปลัด อบต.ช่อผกา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

ส ารวย  บ่อไทย 
ทองดี ปะริโต 
ช านาญ  สุภาษิต 
ธรรธราธิป จันทร์วิเชียร 
อุดม  ทวีศรี 
ชาญลิตร  อนัคทัศน์ 
อลิสา  สุขกล่ า 
โสรยา  เล็กประโคน 
ชัชฤทธิ์  สนทนา 

 

เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงให้
สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เลขานุการสภาฯ  บัดนี้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด 
   ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  2563  ให้ที่ประชุม
ทราบ  

เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  
   2563  ให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  1.1  แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
ในช่วงมีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  จังหวัดบุรีรัมย์  

ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่าน  ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ที่ผ่านมาใน
ทุก ๆ  กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  แต่ในช่วงนี้สมาชิกสภา อบต.อาจจะอึดอัด
ไม่ได้รับความสะดวกสักเท่าไหร่ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เนื่องจากว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการประชุม  หรือร่วมงานในชุมชนต่าง ๆ  ก็ต้องใช้แมสปิดปากปิดจมูก  
มีการเว้นระยะห่างทางสังคม  ต้องวัดไข้  ใช้เจลล้างมือ  เพ่ือป้องกันป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  อย่างเช่นในวันที่  3  มิถุนายน  2563  ซ่ึงเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  ก็ต้องจ ากัดคนเข้าร่วมงานพระราช
พิธีฯ เพื่อไม่ให้เป็นการรวมคนจ านวนมากพวกเราทุกคนต้องปฏิบัติตาม  และในวันที่  5  
มิถุนายน  2563  ทาง อบต.ช่อผกา  ได้มหีนังสือแจ้งให้สมาชิกสภา  อบต.ช่อผกา เขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม 
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ราชาภิเษก ครบรอบ 1  ปีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาล
ที่  10  ในวันศุกร์ที่  5  มิถุนายน  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป ณ  พ้ืนที่
บริเวณท่ีว่าการอ าเภอช านิ แต่ก็ได้รับการประสานทาง  LINE  กลุ่มสมาชิกว่าไม่ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมเพราะงดกิจกรรมเนื่องจากได้จัดกิจกรรมในวันที่  3  มิถุนายน  2563 เรียบร้อย
แล้ว หวังว่าสมาชิกสภา อบต.ช่อผกาทุกท่านคงเข้าใจสถาณการณ์นะครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  
   1/2563  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
เลขานุการสภาอบต.        เลขานุการสภา  อบต.ช่อผกา  นางสมปอง  ภูอาจดั้น  อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
              อบต.ช่อผกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  13  กุมภาพัน์  2563  ณ  

ห้องประชุมที่ท าการ อบต.ช่อผกา  ให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ - 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
ประธานฯ   3.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี  2 
ประธานสภา   รายละเอียดขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ 

ประชุมทราบ 
นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้มีมติให้ผ่านร่างแผนพัฒนาขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลช่อผกาได้จัดท า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  ไปแล้วนั้น  แต่ 

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในหลาย
หมู่บ้านประกอบไปด้วย  บ้านโคกเพชร  หมู่ที่  1  บ้านหนองเสม็ดน้อย  หมู่ที่ 2  บ้านโคก
ส าโรง  หมู่ที่  7  บ้านช่อผกา  และบ้านหนองเทา  หมู่ที่ 8  ต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ  
จังหวัดบุรีรัมย์  ว่าเดือดร้อนในการใช้ถนนในการสัญจรเนื่องจากสาเหตุมาจากช่วงฤดูฝนที่
ผ่านมา  ฝนตกชุกน้ าท่วมถนนท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อช ารุดเสียหายหากไม่รีบ 
ด าเนินการจะท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่โครงการดังกล่าวยังได้บรรจุในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565)  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้  จึงจ าเป็นต้องขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน
องค์การบริหาราส่วนต าบลช่อผกา  และผ่านกระบวนการประชาคมต าบลเพ่ือให้ประชาคม
ต าบลได้แสดงความคิดเห็น  และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561 - 2565)  และมติที่ประชุมประชาคมให้ความเห็นชอบ
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาชององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ( พ.ศ.2561-2565) ซึ่ง
ตามระเบียบจะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ดังนั้นผมจึงขอน าเรียนเสนอโครงการเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
   พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (2561-2565) ตาม 

รายละเอียดดังนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ    
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ    
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

    - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9 

 
11,632,000 

 
- 

 
- 

 
9 

 
11,632,000 

รวม - - - - - - 9 11,632,000 - - 9 11,632,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 9 11,632,000 - - 9 11,632,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
บ้านโคกเพชร           
หมู่ที่ 1 จาก
ถนนลาดยางถึง        
ที่สวนนางสงบ         
สิงห์ทอง  

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 312.00 เมตร           หนา 
0.15 เมตร หรือปรมิาตรคอนกรีตเสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 
187.20 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ป้ายโครงการ          
จ านวน 1 ป้าย  
 

- - - 608,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมี
การ

คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

เปลี่ยน 
แปลง

ระยะทาง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยลงหิน
คลุก บ้านโคกส าโรง 
หมู่ที่ 2 จากบ้าน
นายเพชร สุภาษิต 
ถึงนานายสมบูรณ์   
พินิจพันธ์  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

งานลงหินคลกุ ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,520.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาตรหินคลุก        
ไม่น้อยกว่า 608.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด  0.40 เมตร จ านวน 34 ท่อน จ านวน 5 จุด (พร้อม
เกรดตกแต่ง) ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

- - - 314,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

เปลี่ยน 
แปลง

ระยะทาง 

 
 
 

     แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
บ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 
จากบ้านนายอาน 
กฎมัจฉา ถึงประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 256.00 เมตร            
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
192.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด  0.30 เมตร จ านวน 22 ท่อน จ านวน 3 จุด  
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

- - - 630,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

ปรับมา  
จากแผนปี

งบ  
ประมาณ 

2565 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน 
บ้านหนองเทา     
หมู่ที่ 8 จากบ้าน
นายประชา              
เหล่ารัมย์  ถึงบ้าน
นางประคอง       
ศรีเนาวรตัน์  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 324.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 194.40 
ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด  0.30 เมตร จ านวน 12 ท่อน จ านวน 2 จุด  และ
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน 
จ านวน 1 จุด ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

- - - 648,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การ
คมนาคมที่
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

เปลี่ยน 
แปลง

ระยะทาง 

 
 

     แบบ ผ.02 

     แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้าง 
โดมอเนกประสงค์
พร้อมจัดหาเวที  

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
อเนกประสงค์ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบแปลน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด) ป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  

- - - 750,000 - ร้อยละ 20  ประชาชน
และส่วน
ราชการมี    
มีสถานท่ี
อเนก 
ประสงค์      
ในการจัด
กิจกรรม
ตา่งๆ 

กองช่าง ก าหนด
เพิ่มเตมิ

แผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10          
บ้านโคกตาแก้ว  

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร                       
หนา 0.15 เมตร รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น บร.ถ.80-057           
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

- - - 1,222,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

ปรับมา
จากแบบ 

ผ.02 

2 โครงการขุดลอก           
สระน้ า หมู่ที่ 5  
บ้านโคกกระหาด 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภคบรโิภค 

ขนาดความลึกเฉลีย่ 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินรอบไม่น้อยกว่า 
97,903 ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- - - 3,340,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง เปลี่ยน 
แปลง

ปริมาตร 

3 โครงการขุดลอก           
สระน้ า หมู่ที่ 6  
บ้านหนองตาเปล่ง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภคบรโิภค 

ขนาดความลึกเฉลีย่ 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินรอบไม่น้อยกว่า 
27,199 ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- - - 930,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง เปลี่ยน 
แปลง

ปริมาตร 

4 โครงการขุดลอก           
สระน้ า หมู่ที่ 7  
บ้านช่อผกา  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภคบรโิภค 

ขนาดความลึกเฉลีย่ 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินรอบไม่น้อยกว่า 
93,402 ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- - - 3,190,000 - ร้อยละ 5  ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง ก าหนด
เพิ่มเติม
แผน 

 
 

     แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหตุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ (แบบดับเบิล้แค๊บ) 
จ านวน 1 คัน 

- - - 854,000 - ส านักปลดั ก าหนดเพิ่ม
แผน 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 2 
เครื่อง 

- - - 44,000 - ส านักปลดั ก าหนดเพิ่ม
แผน 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์กล้อง 
CCTV 

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่ายแบบ
แบบมุมมองคงที่  

เพื่อใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป 

คุณลักษณะพื้นฐาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixelหรือ 
ไม่น้อยกว่า 2,073,600 
pixel. Frame rate ไม่
น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาทีและอุปกรณ์เสริม 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 ชุด 

- - - 208,400 - ส านักปลดั ก าหนดเพิ่ม
แผน 

แบบ ผ.03 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 
   โครงการที่ขออนุมัติจากสภาฯ  ในการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ 
   ผกา (พ.ศ. 2561-2565)  นั้น   

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สภาฯ ทราบ เพ่ือพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิน่ทีเ่พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

อ าเภอช านิแจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท.08103/ว 
1140  ลงวันที่  10  เมษายน  2563  เนื่องด้วยสถาณการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิค  19 (COVD-19)  ที่ก าลังระบาดอยู่ในประเทศไทยซึ่งแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันและ
บ าบัดรักษาโรคเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
ในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยในกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้มี
กระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจท าให้ประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVD-19)  ประกอบหลายจังหวัดได้มีประกาศห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยงในหลายพ้ืนที่ท าให้
ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมประชาคมได้ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน
และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค  19 (COVD-19)  ได้อย่างเร่งด่วนจึงขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  5  วรรค
สองในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้น าเสนอโครงการที่แก้ไขและ 
   เพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ให้ที่ประชุมทราบ  และเลขานุการสภา 
    ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ 
   ประชุมทราบแล้ว นั้นมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มเติมและแก้ไข 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (พ.ศ.2561-2565) ตามที่นายก 
   เสนอโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  22  เสียง, ไม่เห็นชอบ 

0  เสียง) ให้เพิ่มเติมและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                           
(พ.ศ.2561-2565) ตามที่นายกเสนอ   

ประธานสภาฯ           3.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง  การ 
   ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 
   ในรายละเอียดขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม 
   ทราบ 
นายก อบต.ช่อผกา  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลช่อผกา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2563  เนื่องด้วย 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์  อัครราชกุมาลี  โดย
จัดสรรงบประมาณดังนี้ 
 -  เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตัวละ  3  บาท 
 -  เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตัวละ  30  บาท  

 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัด
การออกข้อบัญญัติ  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  ให้ครบทุกแห่งดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  จึงได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2563  ให้ที่ประชุมสภาฯได้
พิจารณาดังนี้ 

   บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 
เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่
ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และ
สามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควร
ก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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(ร่าง) 

ข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ผกา 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  

พ.ศ. 2563 
------------------------------ 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา และนายอ าเภอช านิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  
 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 
 ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว       ให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด  
 “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การปล่อยสุนัข และแมว ในลักษณะการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยง ตลอดรวมถึงการสละการครอบครองสุนัข และแมว  
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน   ที่ใช้ใน
การควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง แนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์          ที่มีพ้ืนที่
ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว  
 “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ตลอดรวมถึง
ผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัย และผู้ควบคุมสุนัข และแมว ซึ่งเจ้าของสละกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองนั้นแล้ว 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้ 

ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกาดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือสุนัข และแมว  

 6.1   ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว โดยเด็ดขาด 
       6.1.1 ที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกัน 
       6.1.2 บริเวณใกล้แหล่งน้ า ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์จากการอุปโภคบริโภคร่วมกัน 
       6.1.3 สถานที่ราชการ ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
       6.1.4 โรงเรียน หรือสถานศึกษา 
       6.1.5 หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
  6.1.6 วัด  ส านักสงฆ์  ที่พักสงฆ์   โบราณสถาน   แหล่งท่องเที่ยว   สวนสาธารณะ   
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6.2  การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  6.2.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
                (1)  ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ในการ

ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการก าหนด
ระบุตัวตนของสุนัข และแมวอ่ืนใด  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด 

 (2)  หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่มอบสุนัข และแมว 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการ
ก าหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด  

 (3)  ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมว ด าเนินการขึ้นทะเบียน
ภายใน 30 วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

 (4)  กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครอง  ย้ายออกนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาโดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย หรือได้สูญหายไปจากถิ่นที่อยู่ประจ าเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน โดยไม่ทราบข่าวคราวและไม่ปรากฏตัวว่าไปอยู่ที่ไหน เจ้าของสุนัข และแมวต้องด าเนินการ
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทราบภายใน 15 วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมวออกนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัข และแมวตาย 

  6.2.2 การป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
 (1) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตว์

แพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรก
ต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีน
ครั้งต่อไป  ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

  (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวในครอบครอง
มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ภายในยี่สิบสี่ชั่วโ มง 
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  

  (3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนดโรค
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตาม
ประกาศ  
  6.2.3  การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
  (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแล
สถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
  6.2.4 การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
  (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน 
  (2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว ใน
สถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที   
 ข้อ  7   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ดังรายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  ที่ได้ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว                  

ประธานสภาฯ              ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ 
    ประชุมทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา  
เลขานุการสภาฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา 
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตราย
จากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

     ทั้งนี้กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรืออ านาจหน้าที่ด้านสาธารณสุขไว้
ตามมาตรา  67 (3)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา  71  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือ 
แย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออก
ข้อบัญญัติ  ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็
ได้  แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว้นที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภาฯ              ต้องขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ  ที่ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการจัดท า 
   ข้อบัญญัติติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  ให้ที่ประชุม 

ได้รับทราบ   
ประธานสภาฯ             ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง  

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563   ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ อย่างไร 

นายเอกชัย  สืบรัมย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง  การ
สมาชิก อบต.หมู่  7       ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  ประกาศมีผลบังคบัเกรงวา่จะมี 
                             ปัญหากับชาวบ้านเพราะทุกวันนี้คนที่มีสุนัขหรือแมวก็ไม่ได้ขังไว้หรือดูแลให้ดีมันก็ออกมา 
                               เดนิวิ่งไปทั่วหากประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว   
                             พ.ศ. 2563  ชาวบ้านจะไม่พอใจเพราะต้องจัดหาที่อยู่ให้สุนัขเพ่ือไม่ให้ออกไปก่อเหตุล า 
    คาญหรือท าอันตรายให้ผู้อ่ืนแล้วต้องมารับผิดชอบ 
นายก อบต.ช่อผกา ตามท่ีท่านเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  หมู่ที่  7  ได้แสดงความคิดเห็นและ 
    เป็นกังวลว่าชาวบ้านจะไม่พอใจผมก็เห็นด้วยแต่ว่าหากเราไม่ออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  เพ่ือ 
    บังคับใช้ในต าบลก็จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่ง 
    การและเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสุนัขและแมวจรจัดและแก้ไขปัญหาเรื่องการ 
    ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้ 
นายสวัสดิ์ บรรดาศักดิ์  ได้สอบถามกรณีสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ  เช่น  อยู่ตามวัด  โรงเรียน  ที่มีผู้คน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   น ามาปล่อยไว้โดยไม่อาจทราบได้ว่าเป็นใครเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร  หากออกข้อบัญญัติ 
 



        -15- 
    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.  
    2563  ประกาศมีผลบังคับใช้  ใครจะรับผิดชอบ 
นายก อบต.ช่อผกา เมื่อข้อออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
    ปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  ประกาศมีผลบังคับใช้เราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ 
    ประชาชนในพื้นท่ีทราบว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงดู  กักขัง  หน้าที่ในการน าสุนัขหรือ 
    แมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและต้องดูแลไม่ท าให้เกิดเหตุล าคาญหรือท า 
    อันตรายแก่ผู้อ่ืน  และต้องท าความเข้าใจกับทางวัด  โรงเรียน  ด้วย 
ประธานสภาฯ             ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง  

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  มี
สมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ อย่างไร 

ทีป่ระชุม    -ไม่มีใครสอบถามอีก- 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ

การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563    

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และ 
    แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ   
    แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวด 
    เดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่ 
    อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด 
    เดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม 
    สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้นผมขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะให้มีการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  ทีละวาระหรือสามวาระรวดเดียว 

นายเอกชัย  สืบรัมย์  ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง  การควบคุม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  สามวาระรวดเดียว 
    โดยมีนายประนิตย์  จันทร์นพคุณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12  และ  นางบัวรอง  จงรักษ์   
    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4  เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่? 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นว่าให้พิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ 
    แมว  พ.ศ.2563  สามวาระรวดเดียวตามท่ีนายกเสนอโปรดยกมือขึ้น 

  มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  สามวาระรวดเดียว 
    ตามที่นายกเสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์(เห็นชอบ  22  เสียง, ไม่เห็นชอบ 0  เสียง) - 

  ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง การควบคุมการ 
    เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  สามวาระรวดเดียว  ดังนั้นการพิจารณาวาระ 
    ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุม 
    เป็นประธานแปรญัตติ 



        -16- 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ช่อผกาได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง   การควบคุมการ 
    เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น 
     ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมได้ลงมติว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563   
    เป็นข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม       - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  21  เสียง, ไม่เห็นชอบ 1 เสียง  คือนายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13 - 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายกอบต.ช่อผกา    4.1  ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
    ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทุกท่านที่ได้ผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563   
    เมื่อผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาแล้วส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ 
    ผกา  ก็จะส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่องการ ควบคุมการเลี้ยงหรือ 
    ปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. 2563 ให้ท่านนายอ าเภอช านิได้ให้ความเห็นชอบต่อไป 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
นายเอกชัย  สืบรัมย์  4.2 แจ้งเรื่องผู้รับจ้างท างานล่าช้า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ขอแจ้งให้ท่านนายกองค์การลบริหารส่วนต าบลช่อผกา  และผู้อ านวยการกองช่างองค์การ 

บริหารส่วนต าบลช่อผกา  ช่วยเร่งผู้รับจ้างท างานด้วยเนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
บ้านช่อผกาผู้รับจ้างเทคอนกรีตยังไม่แห้งฝนตกลงมาใส่เพราะเป็นช่วงฤดูฝนเวลา ผอ.กอง
ช่างหรือช่างผู้คุมงานอยู่ก็จะหาผ้าหรือสิ่งของมาคลุมแต่เวลาช่างไม่อยู่ก็ไม่คลุมและบางครั้ง
ปูนยังไม่แห้งก็หยุดท างานเพราะถึงเวลาเลิกพรุ้งนี้เช้าค่อยมาท าใหม่  ขอฝากให้ผู้อ านวยการ
กองช่างคุยกับผู้รับจ้างด้วยครับ 

นายอุดม  ทวีศรี  ตามท่ีท่านเอกชัย  สืบรัมย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7  แจ้งเรื่องปัญหาถนนคอนกรีตหมู่ที่  
ผู้อ านวยการกองช่าง       7  โดยให้ประสานผู้รับจ้างนั้น  ผมได้แจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วครับ 
นายเอกชัย  สืบรัมย์ ขอสอบถามถึงเรื่องการขอเสนอโครงการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ต าบลช่อผกาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านของตนจะรู้ได้อย่างไร 

ว่ามีงบประมาณหรือไม่จะได้เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ 
นายก อบต.ช่อผกา หากหมู่บ้านใดเดือดร้อนมีปัญหาที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาช่วยแก้ไข  ให้ 

ผู้ใหญ่บ้านจัดท าประชาคมหมู่บ้านเสนอปัญหาความต้องการให้แก้ไขความเดือดร้อน 
ดังกล่าวมายังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  หากมีงบประมาณผู้บริหารจะแจ้งไปยังกอง
ช่างส ารวจพร้อมกับสมาชิกสภา อบต.ช่อผกา  ในหมู่นั้นๆ ตามท่ีประชาคมแจ้งแล้วพิจารณา
ว่าหมู่ใดเดือดร้อนที่สุดจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมากท่ีสุดหากมีงบประมาณ
ก็จะพิจารณาเป็นอันดับแรก 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
นายก อบต.ช่อผกา  4.3  แจ้งเรื่องการซ่อมแซมถนน 
   เนื่องด้วยมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี  1  บ้านโคกเพชร และหมู่ท่ี  2  บ้านโคกส าโรง  

เกิดช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อหากไม่ท าการซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่ 
สัญจรไปมาผมได้แจ้งให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการส ารวจเพ่ือท าการซ่อมแซมบริเวณที่ 
ช ารุดเสียหายแล้ว 



 
 
 
      -17- 
 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
เลิกประชุม  เวลา  15.00  น.   
 
            (ลงชื่อ)   สมปอง  ภูอาจดั้น   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)       
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

                (ลงชื่อ)    เกลี้ยง  เกิดช่อ      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                       (นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.  (ลงชื่อ) นายประจวบ  วงษาเศก  ประจวบ  วงษาเศก 
2.  (ลงชื่อ) นายสวัสดิ์  บรรดาศักดิ์  สวัสดิ์  บรรดาศักดิ์ 
3.  (ลงชื่อ) นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  จ านงค์  ศรีเนาวรัตน์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


