
                                รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นทาม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔ / ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑ 

ในวันจันทร์ท่ี ๒๙ ตุลาคม    ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 

ณ    ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นทาม 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมมติร  ภูเดช ประธานสภาฯ สมมติร  ภูเดช  

๒ นายนภดล   สินถั่ว รองประธานสภา ฯ นภดล สินถั่ว  

๓ นางสาวมาวิน    วังเย็น สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๑ มาวิน   วังเยน็  

๔ นายสุรชัย  ไผ่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๒ สุรชัย  ไผ่สุข  

๕ นายสมชัย  กลางหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๓ สมชัย  กลางหาญ  

๖ นายนิกร  จ าเพยีร สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๓ นิกร  จ าเพยีร  

๗ นางวรรณรัตน ์ มารปริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๔ วรรณรัตน์  มารปริ  

๘ นางสุรยี์รัช  ก าปัน่ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๔ สุรยี์รัช  ก าปัน่ทอง  

๙ นายค าภ ู แสงดาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๕ ค าภู  แสงดาว  

๑๐ นางสาวสุพรรณี  ทรรพนันทน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๕ สุพรรณี  ทรรพนันทน ์  

๑๑ นายทรงกฤษ  คร้ามไพบลูย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๖ ทรงกฤษ  คร้ามไพบลูย ์  

๑๒ นางสุรรีัตน ์ เกษร สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๖ สุรรีัตน ์ เกสร  

๑๓ นายวีระ  กระทุม่นา สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๗ วีระ  กระทุ่มนา  

๑๔ นางอไุร   พลนิกร สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๗ อุไร พลนิกร  

๑๕ นายบุญเลิศ  เทยีนเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๘ บุญเลิศ  เทยีนเงิน  

๑๖ นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พวงทอง อ านวยสมบัต ิ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายกนก   บ ารุงโลก นายก อบต.บ้านทาม กนก   บ ารุงโลก  

๒ นายประเสรฐิ  เพาะบุญ รองนายก อบต.บ้านทาม ประเสรฐิ  เพาะบุญ  

๓ นายศักดิ์ชัย  ทารัญ รองนายก อบต.บ้านทาม ศักดิ์ชัย   ทารัญ  

๔ นางบังอร  นฤทัย เลขานุการ นายก อบต. บา้นทาม บังอร  นฤทัย  

๕ นางอนงค์นาถ  แก้วแก่น ผูอ้ านวยการกองคลัง อนงคน์าถ  แกว้แก่น  

๖ นายมานพ  อาสาสุข ผู้อ านวยการกองช่าง มานพ  อาสาสุข  

๗ นางธัญญ์นร ี  คล่องแคล่ว หัวหน้าส านักปลัดฯ ธัญญ์นร ี  คลอ่งแคล่ว  

๘ นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. เบญจวรรณ หล้าสมบูรณ ์  

๙ นายเสกสรร  สาธร นายช่างโยธา เสกสรร  สาธา  

๑๐ นายกติพิงษ์    หอมจันทร์เจรญิ นักวิชาการกรศึกษา ปฏิบัติการ กติิพงษ์  หอมจันทรเ์จริญ  

 



           รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ    ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

............................................................................................................................. ............................................................ 
              เมื่อได้เวลาประชุม  และสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่ง นายสมมิตร  ภูเดช  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านทาม  กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 การจัดงานวันลอยกระทง 
ที่ประชุม                    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  (ซึ่งได้แจกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว) 
ประธานสภา ฯ            ขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่หากรับรองขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม               รับรอง ลงมติรับรอง ด้วยคะแนน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ (ประธานสภา) โดยไม่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่อง เพื่อพิจารณา    
๓.๑  ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

และหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑                                                       
ประธานสภา  ฯ           ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง                                              
เลขานุการสภา ฯ         กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ข้อ ๔๔   ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่าง
ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่อง หนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการ
บังคับอัน เกี่ยวกับภาษีอากร (๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (๓) การกู้เงิน การค้้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน (๕) การจ้างและการพัสดุ ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วย
การเงินที่จะต้องมีค้ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย ค้าวินิจฉัยของประธานสภา
ท้องถิ่นถือ เป็นที่สุด การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ และ
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ้านวนไม่
น้อย กว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
นายกนก  บ ารุงโลก     ขอถอนกระทู้การพิจาณาข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง การ   
นายกองค์การบริหาร ฯ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ถอน 
กระทู้ดังกล่าวด้วย    
ประธานที่ ป ร ะชุม        ขอมติ ที่ ป ร ะชุ มอนุ มั ติ ให้ ถอนห รื อ ไ ม่หากอนุ มั ติ ให้ ถอน ให้ ยก มีขึ้ น ค รั บ                           
ที่ประชุม                  ลงมติอนุมัติให้ถอนกระทู้การพิจาณาข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ถอน กระทู้ดังกล่าวด้วย  ด้วย
คะแนน ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)  
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                  ๓.๒    พิจารณา ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย   พ.ศ. ๒๕๖๑                              
หลักการ            ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เหตุผล   ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บปุวยเป็นโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จึงเห็นเป็นการจําเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลาย อันได้แก่ มลูฝอยท่ีมสีภาพขังน้ําได้ 
เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ํา ที่อาบน้ํา ตุ่มน้ํา โอ่งน้ํา แจกัน กระถาง
ต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ําอื่นๆ ในอาคารหรือบรเิวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ําเป็นประจําทุก 7 วันหรือใส่สารเคมีก็จะ
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลายจึงตราข้อบัญญัตินี ้  (ร่าง)   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   เรื่อง การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 

ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 71 ประกอบมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 
34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ทาม และนายอําเภอศรีมหาโพธิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไป                                          

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2561” 

                ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม นับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย ม.7 (4)แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้  

    “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)  

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)                                                       

 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ําขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่าเจ็ดวันซึ่งยุงลาย
สามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ําได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม (บัญญัติตาม ม.4 
พรบ.สธ.)         “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
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                      ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทําให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง 
กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ขังน้ําได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล………จัดไว้ให้(ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.) 
                      ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ขังน้ําได้ในบริเวณอาคารหรือเคหสถาน  
รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใดที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.) 
                      ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัด เจ้าของอาคาร
หรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย 
                      ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้ําที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ออกตามความใน ม.67 พรบ.อบต.) 
                       ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ต้องดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ําใน
แจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ําขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ปูองกันการวางไข่ของยุงได้ และ                                                        
จัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ําที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอ่ืนๆที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามประกาศ
กําหนด (ออกตามความใน ม.67 พรบ.อบต.) 
                       ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคาร หรือ
เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความร่วมมือและอํา
นายความสะดวกตามสมควร (ออกตามความใน ม.67 พรบ.อบต.) 
                        ข้อ 10 ผู้ใดฝุาฝืนข้อ 5 และข้อ 6 ต้องระวางโทษตามมาตรา 73 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535  
                        ข้อ 11 ผู้ใดฝุาฝืนข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
                         ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
      ประกาศ ณ วันที่                                    . 
 
             ( นายกนก  บํารุงโลก ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 

                                เห็นชอบ 
          ( นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจํานงค์ ) 

                             นายอําเภอศรีมหาโพธิ                                                    

พิจารณาวาระท่ี ๑  รับหลักการ 
ประธานสภา ฯ         ขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการหรือไม่ 
ที่ประชุมลงมติ        รับหลักการ   (ผ่านวาระที่ ๑) 
ประธานขอมติที่ประชุม  จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  กี่คน  
นายสุรชัย  ไผ่สุข     เสนอ  ๓  คน   และไม่มีท่านใดเสนออีก 
ประธานที่ประชุม     สรุป  คณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน                                                                 
ส.อบต.หมู่ที๒่ สุรชัย ไผ่สุข       เสนอ นายคําภู  แสงดาวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  (มีผู้รับรอง  ๒  คน)  
ประธานสภา ฯ          มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   (ไม่มี)  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายคําภู  แสงดาว  
                            เป็นคณะกรรมการหรือไม่ หากเห็นชอบให้ยกมือครับ 
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มติที่ประชุม             ลงมติเห็นชอบให้นายคําภู  แสงดาวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑   
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ นายทรงกฤษ  คร้ามไพบูลย์   เสนอ นายสุรชัย  ไผ่สุข .เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  (มีผู้
รับรอง  ๒  คน ) 
ประธานสภา           มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   (ไม่มี)  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้.นายสุรชัย  ไผ่สุข 
                          เป็นคณะกรรมการหรือไม่ หากเห็นชอบให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ลงมติเห็นชอบให้นายคําภู  แสงดาวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
ส.อบต.หมู่ที่ ๕   นายค าภู  แสงดาว    เสนอ นายทรงกฤษ  คร้ามไพบูลย์   .เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ( 
มีผู้รับรอง  ๒  คน) ) 
ประธานสภา           มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   (ไม่มี)  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายทรงกฤษ  คร้ามไพบูลย์    
                          เป็นคณะกรรมการหรือไม่ หากเห็นชอบให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ลงมติเห็นชอบให้ นายทรงกฤษ  คร้ามไพบูลย์     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
ประธานสภา ฯ        ขอปรึกษาและขอมติที่ประชุม จะประชุมวาระที่ ๒  วาระท่ี ๓  กันเมื่อใด 
ที่ประชุมลงมติ        ระหว่าง วันที่ ๑๖-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และนัดพิจารณาวาระท่ี ๓และวาระท่ี ๓ ในวันที่ ๒๑ 
มกราคม  เวลา ๑0.๐๐ น. ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  
ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ   คณะกรรมการ  แปรญัตติ นัดประชุม  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
และให้ผู้ประสงค์ยื่นแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 วันและเวลาราชการไปจนถึงวันที่  14 มกราคม 
๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ 
                         ๓.๓  ขอความเห็นชอบ การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบุ่ง             
บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านทาม เพื่อขอใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

- ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ ปจ.๐๒๒๙ ที่ดินเลขที่ ๓๘๙ ระวาง ๒๑ ที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าตะคร้อหมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านทาม    อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อท่ีประมาณ ๔ ไร่ ๓ งาน ๖๙ ตารางวา (หนองบุ่ง) 
ประธานสภา  - ขอเชิญนายก อบต.บ้านทาม ครับ 
นายกนก บ ารุงโลก ข้อชี้แจง  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ได้รับการจัดสรร 
นายก อบต.      งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าอุดม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ 
๒,๐๖๓,๓๐๐ บาท  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  มีความประสงค์ขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์แปลง
หนองบุ่ง ทั้งแปลง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านท่าอุดม และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน องค์การ                                                            
บริหารส่วนตําบลบ้านทามได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังความเห็นราษฎรหากจะถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ว่าจะขัดข้องและราษฎรจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ที่  ๒ บ้านท่าอุดม ตําบลบ้านทามที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงหนองบุ่ง เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ต่อมาได้มีการขุดเพ่ิมเติมเพ่ือนําดินมาทําถนนในการเดินทาง
สัญจรไปมา ปัจจุบันเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วทั้งแปลง เพราะในช่วงฤดูแล้งจะตื้นเขินรกร้างไม่เหลือสภาพที่หนอง 
ช่วงฤดูฝนน้ําจะท่วมขัง ซึ่งเมื่อก่อนราษฎรที่มีที่ดินอยู่บริเวณรอบๆ หนองบุ่ง ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยการสูบน้ําขึ้นมา 
ทํานา ต่อมาราษฎรได้เลิกทํานาแล้วเนื่องจากราคาข้าวตกต่ําทําให้ราษฎรมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น ราษฎรที่เคยทํานาบริเวณ
รอบๆ หนองบุ่ง หันไปประกอบอาชีพอ่ืน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล คสช. มีโครงการจูงใจให้ชาวนาลดพ้ืนที่ปลูก
ข้าว และงดทํานาปรงั   
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                 สรุปที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เห็นชอบด้วยเสียงข้างมากไม่ขัดข้องให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านทาม ดําเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบุ่ง ทั้งแปลง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน โดยไม่มีข้อกําหนดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์                                                             
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

๑. การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ 
     ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม

มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียบ

และการจัดผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐  
นายกนก บ ารุงโลก จึงขอความเห็นขอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ขอถอน 
นายก อบต.  สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบุ่ง หมู่ ๒ บ้านท่าตะคร้อ เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ทั้งแปลง 
เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมาของบุตรหลาน และเพ่ือเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และความเจริญของหมู่บ้านในอนาคตต่อไป 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ไม่ขัดข้องการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบุ่ง เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้ตาม
ความประสงค์ ทั้งแปลง หรือไม่ 
ที่ประชุม           - ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ไม่ขัดข้องการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ใช้เป็น
สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้
ตามความประสงค์ ทั้งแปลง เสียง ๑๔ เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

   - ได้ขอยื่นรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ “แปลงหนองบุ่ง” จากสํานักงานที่ดิน 
จังหวัดปราจีนบุรี (ทําการรังวัดโดยช่างรังวัดสํานักงานที่ดิน) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน
ทําให้ยังไม่สามารถที่จะทําการรังวัดได้จึงขอนัดรังวัดภายหลัง 
    ข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้
ประโยชน์   ในที่ดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๑ 
                         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐                                    
                  ๓.๔   พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  โดย  นายกอบต.บ้านทาม   
                  ๓.๔.๑  ขอแก้ไขและขอยกเลิกโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมไป ตามที่รายงานการประชุม  สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  รายการที่ ๑  รายการที่ ๒ รายการที่ ๓ ไม่สามารถจ่าย
ขาดเงินสะสมได้เนื่องจากเป็นโครงการที่ไปวางท่อประปา ซึ่งต้องจ่ายขาดหรือจ่ายจากเงินขอการจัดการประปาเท่านั้น  
จึงขอให้สภาฯ พิจารณาโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนอื่นๆๆมาแทนโครงการต่างๆๆที่เกี่ยวกับประปา  ซึ่งจากการสอบถาม
ไปยัง สตง.ประจําจังหวัดปราจีนบุรี  แล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามจึงขอโทษเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสนี้                                                                   
ประธานสภา ฯ  ขอมติที่ประชุม ยกเลิกท่ีจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ขอยกเลิกโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมไป                                                              
ทั้งหมด  ตามที่รายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  ขอมติที่ประชุม
ครับ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบ อนุมัติให้ยกเลิกโครงการต่างๆที่จ่ายขาดเงินสะสมไป ในการประชุม รายงานการ
ประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  ก็ขอให้ยกมือขึ้นครับ   
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มติที่ประชุม     ลงมติอนุมัติให้ยกเลิกโครงการต่างๆ ที่นายกได้เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมไป ในการประชุมรายงาน
การประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยลงมติ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา ฯ  

                     ๓.๔.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  โดย  นายกอบต.บ้านทาม   
นายก อบต.บ้านทาม  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  เนื่องจาก ประชาชนเดือดร้อน  และมีความจ าเป็นเร่งด่วน  จึงขอ
จ่ายขาดเงินสะสมจ่ายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน และเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย ให้ กองช่างออกสํารวจ  เปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้ 
                   ๑.  โครงการขุดลอกคลองสาธารณะคลองสองคร  บ้านสองคร หมู่ที่ 5ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย ๑๐  
เมตร   ยาว ๓๕๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๒.๙๐ –  ๓.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า ๓,๘๖๐  ลบ.ม.  พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา คสล. ศก. ๐.๘๐ X ๑.๐๐  เมตร  จํานวน ๘  ท่อน   งบประมาณ ๑๗๕,๖๐๐  บาท (เนื่องจาก
ประชาชนขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง) 
   ๒. โครงการถมดินปรับพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
(หมู่ที่ ๒)  ปริมาณงาน  ถมดินปรับพ้ืนที่ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย  ๒๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย  ๔.๘๐ เมตร  
รวมพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐  ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ลบ.ม. งบประมาณ      
๔98,800 บาท  เนื่องจากประชาชน (เด็กเล็กเดินทางไปเพื่อที่จะไปเรียน ณ ศูนย์เด็กเล็กวัดอรัญไพรศรี ประกอบกับ
มีงบจากกรมส่งเสริมในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม (หมู่ที่ ๒) ที่สาธารณะ
มีพอที่จะก่อสร้างได้ ที่เป็นที่ลึกจึงต้องถมเพ่ือที่จะได้ก่อสร้างตามแบบกรมได้  
                   ๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงนม บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี  ปริมาณงาน ลงลูกรังซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. งบประมาณ 43,300 บาท  (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน สัญจรไปมา
ได้รับอันตรายได้)         
  4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคลองลึก บ้านคลองลึก หมู่ที่ ๘  ตําบลบ้านทาม  อําเภอศรี
มหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี   ซ่อมแซมถนนลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๒๐ 
เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๗ ลบ.ม. งบประมาณ ๘๖,๒๐๐  บาท   (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชน สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)         
  ๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายซอยคลองลึก  ๒ บ้านคลองลึกหมู่ที่ ๘ ตําบลบ้านทาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ซ่อมแซมถนนลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘  ลบ.ม.  งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท   (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชน สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)         
  6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายซอยคลองลึก ๓ บ้านคลองลึก หมู่ที่ ๘  ตําบลบ้านทาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซ่อมแซมถนนลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๐  ลบ.ม.  งบประมาณ ๑๐,๘๐๐ บาท   (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน 
สัญจรไปมา 
 ได้รับอันตรายได้)           
           ๗.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายซอยคลองลึก ๔ บ้านคลองลึก หมู่ที่ ๘  ตําบลบ้านทาม  
อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ซ่อมแซมถนนลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร ยาว  ๙๕  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๖๖  ลบ.ม.  งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ บาท  (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน 
สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)                   
           ๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายซอยคลองลึก ๕ บ้านคลองลึก หมู่ที่ ๘ ตําบลบ้านทาม อําเภอ
ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ซ่อมแซมถนนลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร ยาว  ๖๕  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร  
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หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๔๕  ลบ.ม. งบประมาณ  ๖,๙๐๐ บาท   (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน 
สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)  
                      9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านยายเกิดบ้านดอนวัว  หมู่ที่ ๕  ตําบลบ้านทาม อําเภอ
ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ลงลูกรังซ่อมแซมถนน  กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร ยาว  ๘๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๕๖  ลบ.ม. งบประมาณ  ๘,๖๐๐ บาท   (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน 
สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)          
   10.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนบ้านผู้ใหญ่สายชล บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านทาม อําเภอ
ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ซ่อมแซมถนนลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร ยาว  ๓๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๑๕๗  ลบ.ม. งบประมาณ  ๒๔,๓๐๐ บาท  (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชน สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)  
        ๑1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านกลาง บ้านคลองลัด หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านทาม  อําเภอศรี
มหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ลงลูกรังซ่อมแซมถนน  กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๐  ลบ.ม.  งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชน สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)                                      
  ๑2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าโรงผลิตน้ําประปา บ้านคลองลัด หมู่ที่ ๔   ตําบลบ้าน
ทาม อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ลงลูกรังซ่อมแซมถนน  กว้างเฉลี่ย  ๓.๐๐  เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๕๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 97  ลบ.ม.  งบประมาณ  ๑๕ ,๐๐๐ บาท  (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชน สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)  
  ๑3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหนือ บ้านเหนือ หมู่ที่ ๔  ตําบลบ้านทาม  อําเภอศรีมหา
โพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ลงลกูรังซ่อมแซมถนน  กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร ยาว ๔๘๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๑  ลบ.ม.  งบประมาณ ๒๙,๕๐๐ บาท  (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน 
สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)   
     ๑4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังกระทะ บ้านหาดมะกอก หมู่ที่ ๗  ตําบลบ้านทาม  อําเภอศรี
มหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ลงลูกรังซ่อมแซมถนน  กว้างเฉลี่ย  ๓.5๐  เมตร ยาว ๕๖๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๘  ลบ.ม.  งบประมาณ  ๔๓,๐๐๐  บาท  (ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชน สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)  
  ๑5.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านท่าโพธิ – เลาะแม่น้ําท่าแห บ้านท่าโพธิ  หมู่ที่ ๖  ตําบล
บ้านทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี ลงลูกรังซ่อมแซมถนน  กว้างเฉลี่ย  ๓.๐๐  เมตร ยาว  ๑,๓๔๐   
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๖๔๓  ลบ.ม.  งบประมาณ   ๙๙,๕๐๐  บาท    
(ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน สัญจรไปมาได้รับอันตรายได้)                                                         
  ๑6. โครงการจ้างเหมาขุดลอกกําจัดวัชพืชคลองอ้อม   หมู่ที่ ๓  ตําบลบ้านทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ   
จังหวัดปราจีนบุรี   กําจัดผักตับชวา กว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร  ยาว  85๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ขุดดิน และกําจัดวัชพืชไม่น้อย
กว่า ๓๔,๐๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๓๕  เมตร  หรือ มีปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า ๑๑.๙๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ                                                       
๓๐๖,000 บาท   เนื่องจากวัชพืชมีมากจึงต้องก าจัดไม่เช่นนั้นน้ าจะเน่าเสีย สัตว์น้ าไม่สามารถอยู่ได้ประชาชนไม่
สามารถหาสัตว์น้ํามาดํารงชีพหรือขายได้ (ประชาชนได้รับความเดือดร้อน)  
                     ๑7.  โครงการจัดซื้อไฟโซล่าเซลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔  จํานวน 40 ชุด 
ตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี สถานที่ก่อสร้าง ๑.ถนนสายบ้านนา- บ้านท่าแห หมู่ที ่ ๓    ๒. 
ถนนสายคลองปูเค็ม  หมู่ที่ ๓  ๓. ถนนสายบ้านคลองลัด-  บ้านเกาะแดง   หมู่ที่ ๔   ๔. ถนนสายสะพานบ้านคลองลัด 
หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ  -  ๔๙๙,๘๐๐ - บาท  (เนื่องจาก
ประชาชนส่วนมากทํางานโรงงาน ต้องอยู่กะ เวลาเดินทางไปทํางานหรือสัญจรไปมาในยามคํ่าคืน ไม่ปลอดภัย  แสง
สว่างบนถนนไม่เพียงพอ จึงต้องขอขยายเขตไปฟูาสาธารณะ )                                                                                                                                                     
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 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จ่ายขาดเงินสะสม  1,902,000  บาท                                  

ประธานสภา ฯ  ขอมติที่ประชุม จ่ายขาดเงินสะสม  จํานวน 1,902,000.๐๐  บาท  ตามโครงการ ทั้ง ๑7 
โครงการ ที่ผู้บริหารเสนอมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและจ าเป็นของประชาชน   ขอมติที่ประชุมครับ หาก
สมาชิกท่านใดเห็นชอบและ อนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมไป ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  หาก
เห็นชอบและอนุมัติให้ยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุมลงมติ   โดยลงมติ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียงประธานสภา ฯ เห็นชอบและอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม
ตามท่ีผู้บริหารเสนอมา และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม  

๓.๕  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒   ข้อ 26 การโอน 
เงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นอ้านาจ อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ้านาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น  
นายก อบต.บ้านทาม  - เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โอนเพิ่ม   กองช่าง 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน ไฟฟูาถนน งบเงินอุดหนุน หมวด  เงินอุดหนุน ประเภท 
กิจการสาธารณประโยชน์ รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในการดําเนินการติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟูาให้กับประปา 'ผิวดิน'ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองลัด   จํานวนเงิน ๗,๐๐๐  บาท จึงขอทําการโอนลดจากงบ
กลาง  ด้าน  งบกลาง  แผนงาน  งบกลาง  งาน งบกลาง หมวด  งบกลาง ประเภท  เงินสํารองจ่าย  รายการ  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็น การ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎร ตั้งไว้  ๕๔๑,๓๘๐บาท ยอดเงินคงเหลือก่อนโอน  ๔๖๑,๖๘๐ บาท โอนลด จํานวนเงิน  7,000.-  บาท            
(-เจ็ดพันบาทถ้วน-) ยอดเงินคงเหลือหลังโอน  ๔๕๔,๖๘๐  บาท 
ประธานสภา ฯ     ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีขอมาหรือไม่  
มติที่ประชุม         ลงมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่ขอมา  ด้วยเสียง ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๑ (ประธานสภา ฯ) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องที่ติดตาม 
                          ๔.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  บ้าน
ทาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ / การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 
ประธานสภา  ฯ   ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ  
นายก อบต.บ้านทาม  ๔.๑  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล          
บ้านทาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ / การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร                                                                 
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการ
ดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  “กําหนดผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  ดังนั้นเพ่ือให้
การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓                                                               
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จึงขอเสนอผลการดําเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  รวมทั้งการติดตาม                                                                 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕61 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.  2561 – 30 ก.ย. 2561) 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 
                 ๑.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒  ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2561 –  30 
กันยายน 2561) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,280,375.32.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามร้อย
เจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์) 
             ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน   15   โครงการ  งบประมาณ จ านวน   
3,097,900.-   บาท                                                                                            

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน ขุดลอกแหล่งน้ า สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านท่าอุดม (ถนนหน้าศาลาประชาคมบ้านท่าอุดมไปแม่น้ํา
ปราจีนบุรี) หมู่ที่ 2   ต. บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน   140,000.-  บาท 

2. โครงการขยายไหล่ทางลูกรังถนนลูกรังสายบ้านพยาวัง หมู่ที่ 2 ต. บ้านทาม งบประมาณ จํานวน   
100,000.-  บาท                                                                                           

3. โครงการขยายไหล่ทางลูกรังถนนลูกรัง (ซอยบ้านครูแว่ว) บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 2 ต. บ้านทาม  
งบประมาณ จํานวน   33,000.-  บาท 

4. โครงการขยายไหล่ทางลูกรังถนนลูกรังสายบ้านนา หมู่ที่ 3 เชื่อต่อบ้านท่าแห่   หมู่ที่ 8 
งบประมาณ จํานวน   20,000.-  บาท 

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายซอยคลองโพธิ์ หมุ่ที่ 1) ต. บ้านทาม   งบประมาณ จํานวน  
54,000.-  บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายคลองโพธื หมู่ที่ 1 – คลองไผ่ หมุ่ที่ 8) ต. บ้านทาม  
งบประมาณ จํานวน  66,000.-  บาท 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคลองลึก (ซอยบ้านคลองลึก) บ้านท่าแห หมู่ที่  8                  
ต. บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน  25,000.-  บาท 

8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านกํานันตี๋) บ้านนา หมู่ที่ 3  ต. บ้านทาม   งบประมาณ 
จํานวน  182,000.-  บาท 

                                   
                                                                

9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านคลองลัด-ดอนวัว) บ้านคลองลัด หมู่ที่ 4  ต. บ้านทาม  
งบประมาณ จํานวน  121,000.-  บาท 
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10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายซอยบ้านผู้ใหญ่ช้างหรือซอยหลังถ้ํา) บ้านวังกะพง หมู่ที่ 6    
ต. บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน  62,000.-  บาท 
                                       

                
                                                                               

11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านนาง)ฉลวย แก้วการะเกตุ) หมู่ที่ 7  ต. บ้านทาม   
งบประมาณ จํานวน  20,000.-  บาท 

 

         
 

12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายคลองบางไทรฝั่งแม่น้ําปราจีนบุรี) บ้านหาดมะกอก หมู่ที่ 7    
ต. บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน  42,000.- บาท 

                                
                                                               

13. โครงการจัดซื้อไฟฟูาส่องสว่างถนน ไฟโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์รวมติดตั้งพร้อมใช้งาน ถนนสาย
บ้านสองคร หมู่ที่ 5 จํานวน 10 จุด ต. บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน  290,000.-  บาท 
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           14. โครงการวางท่อกลมระบายน้ํา คสล. ชนิดปากลิ้นรางบ้านคลองลึก หมู่ที่ 8 ต. บ้านทาม   งบประมาณ 
จํานวน  273,000.-  บาท  
                                                                                                                                                  

         
                                                                  
         15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอลฟัลท์ สายทางลัดบ้านนา หมู่ที่ 3         
ต. บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน  1,669,900.-  บาท 

         
                                                            
              ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         
งบประมาณ จ านวน   11   โครงการ  งบประมาณ จ านวน   2,794,010.-   บาท 

๑. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  งบประมาณ 
จํานวน  2,092,800.-  บาท 
 ๒. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
งบประมาณ  จํานวน  436,0๐๐.-  บาท 

 ๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ตามที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยในเขตตําบลบ้านทาม งบประมาณ จํานวน  
๒๓,๕๐๐.-  บาท    

                       ๔. โครงการจัดซื้อวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ้า วัคซีนปูองกันโรคต่างๆ เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ  ตามโครงการปูองกัน                                                                             
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี ๒๕๖๑ งบประมาณ จํานวน  ๔๓,๐๕๐.- บาท 

                    ๕. โครงการปูองกันไข้เลือดออก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ จํานวน   ๔๖,๙๓๒.- บาท                                                                                 
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมบ้านเมืองน่าอยู่ในต าบล 

       ๑. โครงการปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ จํานวน ๖,๔๙๖.- บาท 

                                                 

                 ๒. โครงการกําจัดวัชพืชสองข้างทาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ จํานวน  31,500.-  บาท 

 ๓. โครงการอุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ  จํานวน ๑๕,๐๐๐.-  บาท 

 ๔. โครงการอุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 งบประมาณ  จํานวน  ๕๐,๐๐๐.-บาท 

 ๕. โครงการอุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีสถาบันสําคัญหลักของชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ  จํานวน  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๖. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตําบลบ้านทาม งบประมาณ จํานวน  
18,732.-  บาท 

                                    

                                                                                              

                                                                                   

   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ จ านวน  6 โครงการ  
งบประมาณ จ านวน   591,996.32.-   บาท 

๑. ด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตและข้อมูลข่าวสารให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถ่ิน  ดําเนินการ คือ  

๑.๑   โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี  งบประมาณ  จํานวน                  
198,0๐๐.๐๐.-  บาท   
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๑.๒  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กในศูนย์เด็กเล็กนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๔  

งบประมาณ  จํานวน  169,546.32.- บาท                                                      
๑.๓  โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน  งบประมาณ  จํานวน  51,000.- 

บาท 

       

 2.  โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล   งบประมาณ  จํานวน  61.418.- บาท 

 ๒. ด้านศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น   ดําเนินการ คือ  

 ๒.๑ โครงการจดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นทาม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
งบประมาณ จํานวน  59,432.-  บาท 

                                                                                        

 ๒.๒ โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ ตําบลบ้านทาม ปี ๒๕๖๑  งบประมาณ จํานวน  52,600.-  บาท   
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           ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง  งบประมาณ จ านวน  2 โครงการ  งบประมาณ จ านวน   
531,157.-   บาท 

 ๑. ด้านการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

  ๑.๑   โครงการฝึกอบรม สัมมนาและการเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของสมาชิกสภา 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  งบประมาณ  จํานวน  ๑๔๔,๙๕๗ .- บาท                                                     

 ๒. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมเพ่ือใช้ในกิจการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

  ๒.๑   โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน อบต. บ้านทาม งบประมาณ จํานวน  ๓๘๖,๒๐๐ .-  
บาท 

           ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ                  จ านวน 1 
โครงการ  งบประมาณ จ านวน   20,582.00.-   บาท 

 ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบประมาณ จํานวน  20,582.-  บาท 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ                   จ านวน  - 
โครงการ  งบประมาณ จ านวน   244,730.-   บาท 

 ๑. โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัยน้ําท่วม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านทาม งบประมาณ จํานวน  244,730.๐๐.-  บาท 

       ๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๒ คร่ึงปีหลัง (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและ         
โครงสร้างพื้นฐาน 

1,669,900.00 28.53 1,428,000.00 100 3,097,900.00 42.55 

๒. การพัฒนาดา้นสังคม สาธารณสุข 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

2,794,010.00 47.74 0  -    2,794,010.00 38.38 

๓. การพัฒนาดา้นการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

591,996.32 10.12 0  -    591,996.32 8.13 

๔.การพัฒนาด้านการเมืองการ              
ปกครอง 

531,157.00 9.08 0  -    531,157.00 7.30 

๕. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20,582.00 0.35 0  -    20,582.00 0.28 

๖. การพัฒนาดา้นปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

244,730.00 4.18 0  -    244,730.00 3.36 

รวม 5,852,375.32 100.00 1,428,000.00 100 7,280,375.32 100.00 
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ที่ประชุม       รับทราบเห็นชอบ โดยเสนอแนะ ควรจะมีโครงการซ่อมแซมถนนหรือสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง  

                   ๔.๒    รายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๑  พร้อมรายรับรายจ่าย  
ประธานสภา ฯ      ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ฯ แจ้งที่ประชุมทราบครับ 
                                                             
ผู้อ านวยการกองคลัง     รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  สิ้นเดือนกันยายน   ๒๕๖๑    จ านวน  
๒๙,๔๖๑,๔๓๘.๒๙  บาท    รายจ่าย ณ  สิ้นเดือน  กันยายน  ๒๕๖๑  จ านวน ๒๒,๔๓๙,๒๔๖.๕๑  บาท  เงินที่
จะจ่ายขาดเงินสะสมได้  จ านวน .....................-..........................บาท  ส านักงาน  
ที่ประชุม         รับทราบ 
                     ๔.๓  เรื่องพิจารณาทุกหมู่บ้าน ในเขตต าบลบ้านทาม  เป็นทุกหมู่บ้านในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาขยะตาม  นโยบายรัฐบาล    ผู้ว่าราชการจังหวัด  และนายอําเภอ   
เลขานุการสภา ฯ  เมืองสะอาด  อําเภอของเราและตําบลบ้านทาม เป็นตําบลที่แย่ที่สุด  จึงจะเป็นที่ต้องดําเนินการคัด
แยกขยะทุกหมู่  ขยะรีไซค์เคิล   ขยะอันตราย  ขยะในครัวเรือน (ขยะเปียก)  ขยะทั่วไป   
ที่ประชุม             รับทราบ 
                      ๔.๔   เรื่องลงทะเบียนสุนัขและแมว จะเริ่มดําเนินการใหม่ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป 
ที่ประชุม              รับทราบ 
นายก  อบต.บ้านทาม      ซึ่งมีความจําเป็นมากหากไม่ดําเนินการประชาชนเดือดร้อนและไม่สะดวกในการเดินทาง  
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)      พิจาณาเรื่องจัดงานลอยกระทง        
ประธานสภา ฯ       มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
ประธานกล่าวปิดการประชุม       เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๓ น.   
            
                                                     ( ลงชื่อ )      พวงทอง  อํานวยสมบัติ       ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวพวงทอง  อํานวยสมบัติ ) 
                                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม                            
                      ตรวจรายงานการประชุมแล้วถูกต้อง   
                      จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

                               ๑.  ............สุรีย์  กําปั่นทอง...........      
                                       (นางสุรีย์รัช     กําปั่นทอง) 
                               ๒.  .............บุญเลิศ  เทียนเงิน........ 
                                        (นายบุญเลิศ  เทียนเงิน)      
                               ๓.  .............สุรีรัตน์ เกสร.......................                    
                                         .(นางสุรีรัตน์   เกสร) 

                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
 
                                                          ลงชื่อ           ....สมมิตร  ภูเดช..   
                                                                           (นายสมมิตร   ภูเดช) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
 
 
 
 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
                                                  เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 

ณ    ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
............................................................................................................................. ............................................................ 
              เมื่อได้เวลาประชุม  และสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่ง นายสมมิตร  ภูเดช  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านทาม  กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปน                         
                                                               ฯลฯ 

๓.๕  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒   ข้อ 26 การโอน 
เงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ



รายจ่ายให้เป็นอ้านาจ อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ้านาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น  
 
นายก อบต.บ้านทาม  - เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โอนเพิ่ม   กองช่าง 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  เคหะและชุมชน งาน ไฟฟูาถนน งบเงินอุดหนุน หมวด  เงินอุดหนุน ประเภท 
กิจการสาธารณประโยชน์ รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในการดําเนินการติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟูาให้กับประปา 'ผิวดิน'ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองลัด   จํานวนเงิน ๗,๐๐๐  บาท จึงขอทําการโอนลดจากงบ
กลาง  ด้าน  งบกลาง  แผนงาน  งบกลาง  งาน งบกลาง หมวด  งบกลาง ประเภท  เงินสํารองจ่าย  รายการ  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็น การ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎร ตั้งไว้  ๕๔๑,๓๘๐บาท ยอดเงินคงเหลือก่อนโอน  ๔๖๑,๖๘๐ บาท โอนลด จํานวนเงิน  7,000.-  บาท     (-
เจ็ดพันบาทถ้วน-) ยอดเงินคงเหลือหลังโอน  ๔๕๔,๖๘๐  บาท 
                                                                 ฯลฯ 
                                                     ( ลงชื่อ )                                    ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัต ิ) 

                                                        เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นทาม                     

                      ตรวจรายงานการประชุมแล้วถูกต้อง   

                      จึงลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

                               ๑.  .....................สุรีย์รัช  ก้าปั่นทอง.................. 
                               ๒.  .....................บุญเลิศ  เทียนเงิน..................     
                               ๓.  ......................สุรีรัตน์  เกษร.............................                    

                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นทาม 

                                                          ลงชื่อ           .... สมมิตร  ภูเดช..................   
                                                                           (นายสมมิตร   ภูเดช) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน   ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ    ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

............................................................................................................................. ............................................................ 
              เมื่อได้เวลาประชุม  และสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่ง นายสมมิตร  ภูเดช  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านทาม  กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 แนะนําพนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่แนะนําตัวครับ   
นางสาวศศิธร    ฉัตรจันทร์   ดิฉันนางสาว  ศศิธร   ฉัตรจันทร์  นิติกรปฏิบัติการ   บรรจุใหม่ค่ะยินดีรับใช้ทุกท่าน 
ที่ประชุม                    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  



   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  (ซึ่งได้แจกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว) 
ประธานสภา ฯ            ขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่หากรับรองขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม               รับรองโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่อง เพื่อพิจารณา    
๓.๑  ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง การเลี้ยงสุนัขและแมว  

    พ.ศ.๒๕๖๑                                                       
ประธานสภา  ฯ           ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง(ร่างข้อบัญญัตินี้ได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน
ทั้ง ๘ หมู่บ้านแล้ว)                                              
 เลขานุการสภา ฯ         กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ข้อ ๔๔   ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่าง
ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่อง หนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการ
บังคับอัน เกี่ยวกับภาษีอากร (๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (๓) การกู้เงิน การค้้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน (๕) การจ้างและการพัสดุ ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วย
การเงินที่จะต้องมีค้า รับรองของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย ค้า วินิจฉัยของประธานสภา
ท้องถิ่นถือ เป็นที่สุด การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ และ
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ้านวนไม่
น้อย กว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 พิจารณาวาระท่ี ๑    รับหลักการ   

หลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

                                                                ๒ 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

............................................... 
 

หลักการ 
 

 เพ่ือเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว เพ่ือมิให้
ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและปูองกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามจึงได้จัดทํา
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑  
                                               
ประธานสภา ฯ     ขอมติที่ประชุมจะรับหลักการหรือไม่   ท่านใดที่เห็นชอบกับหลักการและเหตุผลที่จะออกข้อบัญญัติ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง การเลี้ยงสุนัขและแมว  พ.ศ.๒๕๖๑  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม      ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
  เห็นชอบ  รับหลักการ  (ผ่านวาระท่ี ๑) 
 



ประธานสภา  ฯ   จะดําเนินการอย่างไร ให้เลขานุการสภา ฯชี้แจงครับ   
 
เลขานุการสภา ฯ   หากเป็นข้อบัญญัติท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน  ก็สามารถพิจาณา ๓ วาระรวดได้  
ประธานสภา ฯ     ขอมติที่ประชุมครับว่าจะพิจารณา  ๓  วาระรวดหรือไม่  หากเห็นชอบกับการพิจารณา ๓ วาระ
รวด ก็ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
 
มติที่ประชุม      ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
  เห็นชอบ การเสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด 
 
ในการพิจาณาขอคณะกรรมการแปรญัตติ   พิจาณาโดยมีคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภาได้   
ประธานสภา ฯ  ขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภา หรือไม่   
มติที่ประชุม      ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
  เห็นชอบ การเสนอให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภา ฯ 
คณะกรรมการแปรญัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เรื่อง การเลี้ยงสุนัขและแมว  
พ.ศ.๒๕๖๑ 
      เหตุผล 
 
  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุรําคาญ ปูองกันไม่ให้สุนัขและแมวทําร้ายผู้อ่ืน 
ปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว และดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพของสุนัขและแมว โดยการ
จัดทําทะเบียนสุนัขและแมวที่เลี้ยงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จึงจําเป็นต้องตรา ข้อบัญญัตินี้ 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
๓ 

เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................................ 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม เรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นบังคับใช้ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑   แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านทาม และนายอําเภอศรีมหาโพธิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามแล้วเจ็ดวัน                                         
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้   



 “เจ้าของสุนัขและแมว”หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสุนัขและแมว หรือผู้ให้อาหารสุนัขและแมว
เป็นประจําด้วย                                        

“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การกระทําใดๆ ที่ทําให้สุนัขและแมวพ้นไปจากความ
รับผิดชอบเลี้ยงดูของตน เช่น การนําสุนัขและแมวไปทิ้งทางสาธารณะ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน หรือ
ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

“สถานที่เลี้ยง” หมายความว่า กรงท่ีขัง หรือที่เลี้ยงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจ้าของสุนัขและแมว 
“อาสาปศุสัตว์” หมายความว่า อาสาปศุสัตว์ประจําหมู่บ้านในเขตตําบลบ้านทาม 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นเอกชน และประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็นสิ่งโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น 

“ใบรับรอง” หมายความว่าใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและแมวและการจัดทําเครื่องหมายระบุ
ตัวสุนัขและแมวอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์  
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 

 
 
                                                ๔ 
“การจดทะเบียนสุนัขและแมว” หมายความว่า การนําสุนัขและแมวหรือใบรับรองไปแจ้งต่อพนักงาน  

เจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและแมวพร้อมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัขและแมว 
“สุนัขและแมวควบคุมพิเศษ” หมายถึง  
(๑) สุนัขและแมวสายพันธ์ที่ดุร้าย เช่น พิทบลูเทอเรีย บลูเทอเรีย สเตฟฟอร์ดเซอร์บลูเทอเรีย รอทไว

เลอร์  และฟิล่า บราซิลเรียโร  เป็นต้น 
(๒) สุนัขและแมวที่มีประวัติทําร้ายคน  หรือพยายามทําร้ายคน  โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
(๓) สุนัขและแมวที่มีพฤติกรรมไล่ทําร้ายคนหรือสัตว์โดยปราศจากการยั่วยุ                                         

  (๔) สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด  
 
                  ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
                                                       หมวดที่ ๑ 
                                                        บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๖ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อ่ืนใดในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านทามโดยเด็ด 



ข้อ ๘ การดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถดําเนินการ
เองได้ สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  

หมวดที่ ๒ 
การจดทะเบียนสัตว์ 

  ข้อ ๙ ให้เจ้าของสุนัขและแมวดําเนินการขอจดทะเบียนสุนัขและแมวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 
สถานที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศกําหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขและแมวเกิด หรือ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นําสุนัขและแมวมาเลี้ยงในเขตตําบลบ้านทาม พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
  (๑) ใบรับรอง ตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อ ๕ แห่งข้อบัญญัตินี้  
  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขและแมว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
  (๓) สําเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
  (๔) หนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในกรณีที่เจ้าของสุนัขและแมวไม่ใช่ เจ้าของ
บ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว  
  (๕) เอกสารที่แสดงว่ามีการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี (ถ้ามี)  
  (๖) เอกสารที่แสดงว่ามีการผ่าตัดทําหมันโดยสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ สัตว
แพทย์ (ถ้ามี)  
  (๗) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

 
  ข้อ ๑๐ แบบคําขอจดทะเบียนสุนัขและแมว แบบบัตรประจําตัวสุนัขและแมว และแบบพิมพ์อ่ืนๆ ให้ 
เป็นไปตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศกําหนด 
                                                                                ๕ 
  ข้อ ๑๑ ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมว ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รู้ถึงเหตุนั้น  
  (๑) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสุนัขและแมว  
  (๒) เมื่อบัตรประจําตัวสุนัขและแมวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ  
  ข้อ ๑๒ ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามวันนับแต่วันที่รู้ 
ถึงเหตุนั้น  
  (๑) เมื่อมีกรณีที่สุนัขและแมวทําร้ายคน หรือ เมื่อสุนัขและแมวมีพฤติกรรมดุร้าย  
  (๒) เมื่อสุนัขและแมวตาย โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่าสุนัขหรือแมวนั้นจะ
ปุวยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคอ่ืนที่อาจติดต่อสู่คนได้ 
  (๓) เมื่อสุนัขและแมวหาย 
                                                              

หมวดที่ ๓ 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
  ข้อ ๑๓ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้เจ้าของสุนัขและแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (๑) จัดสถานที่เลี้ยงให้เหมาะสมแก่การดํารงชีวิตอยู่ของสุนัขและแมว มีแสงสว่าง การระบาย อากาศ 
การระบายน้ํา และการกําจัดสิ่งปฏิกูล อย่างถูกสุขลักษณะ  
  (๒) ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม  
  (๓) ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุรําคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน  
  (๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะเป็น ประจํา 
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง                           



  (๕) รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของ สุนัข และ แมว เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้น ถ้าเจ้าของ 
สุนัข และ แมว ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขและแมวได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ ของสุนัขและแมวให้
เป็นปกติสุข  
  (๖) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องกําจัดซากสุนัขและแมวให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ปูองกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิด การ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ํา                             
  (๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสุนัขและแมว เพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก สุนัข
และแมวสู่คน                                                         
  (๘) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ของ
ประชาชน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแยกกักสุนัขและแมวนั้นไว้ต่างหากแล้วแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของสัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
  (๙) แสดงบัตรประจําตัวสุนัขและแมวหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสุนัขและแมวเมื่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ร้องขอ และอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและข้อบัญญัตินี้  
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนตามคําแนะนําของ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  ข้อ ๑๔ เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูล อันเกิดจากสุนัขและแมว ในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดในเขตตําบลบ้านทามโดยทันที 
                                                                                ๖ 
  ข้อ ๑๕ หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขและแมวอีกต่อไป ต้องมอบสุนัขและแมว 
พร้อมบัตรประจําตัวสุนัขและแมวให้บุคคลอ่ืนเป็นเจ้าของสุนัขและแมวแทน และเจ้าของใหม่จะต้องแจ้งต่อ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับมอบสุนัขและแมว 
 

หมวดที่ ๔ 
การน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง 

 
  ข้อ ๑๖ ให้ผู้นําสุนัขและแมวไปในที่หรือทางสาธารณะ ปฏิบัติดังนี้  
  (๑) นําบัตรประจําตัวสุนัข และ แมว ติดตัวไปด้วย และแสดงบัตรประจําตัวสุนัข และ แมว เมื่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ  
  (๒) ควบคุมสุนัขและแมวด้วยเครื่องควบคุม หรือผูกสายลากจูงสุนัขและแมวที่มีความแข็งแรง 
เพียงพอ เช่น ใส่อุปกรณ์ครอบปากสุนัขและแมว จับสายลากจูงสุนัขและแมวห่างจากตัวสุนัขและแมวไม่เกิน ห้าสิบ
เซนติเมตร เพื่อสามารถหยุดยั้งสุนัขและแมวไม่ให้ทําร้ายผู้อื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของ สาธารณะหรือของ
บุคคลอื่นได้ทันท่วงที  
  ความใน (๒) ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้  
   ๑) ขณะที่สุนัขและแมวอยู่ในระหว่าง ประกวด การแสดง หรือ การประกอบกิจกรรมอ่ืนใด ใน
ทํานองเดียวกัน โดยผู้จัดงานมีมาตรการปูองกันไม่ให้สุนัขและแมวทําร้ายคน  
   ๒) ขณะที่สุนัข และ แมว อยู่ในการฝึกหัด โดยผู้ฝึกมีมาตรการปูองกันไม่ให้สุนัข และ แมว ทํา
ร้ายคน  
   ๓) ขณะที่สุนัขและแมวอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใด ที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะ 
ปูองกันไม่ให้สุนัขและแมวเข้าถึงบุคคลภายนอก 



 ข้อ ๑๗ สุนัขควบคุมพิเศษ จะต้องมีการบันทึกที่เลี้ยง เจ้าของจะต้องจัดให้สุนัขสวมใส่ อุปกรณ์ ครอบ
ปาก และผูกสายลากจูงท่ีแข็งแรง และต้องจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัข ไม่เกินห้าสิบเซนติเมตร โดยตลอดเวลา ห้าม
บุคลอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี นําสุนัขพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง 
                                                                

หมวดที่ ๕ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในเขตห้ามเลี้ยง 
หรือ ปล่อยสุนัขและแมวอันเป็นการฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักสุนัขและแมว 
ดังกล่าวไว้ และดําเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ ๑๙ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขและแมว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสุนัขและแมวต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่ คําสั่งเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

หมวดที่ ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                                                                      ๗ 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๒๑ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๒๒ การจดทะเบียนสุนัขและแมว การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว และการนําสุนัขและแมว
ออกนอกสถานที่เลี้ยง ซึ่งมีอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้หรือตามที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ภาย
หลังจากข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว 

 
 ประกาศ  ณ   วันที่          เดือน                      พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
     (ลงชื่อ) 
                                                     ( นายกนก  บํารุงโลก ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
 
ประธานคณะกรรมการแปร  ฯ   ขอมติที่ประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่าง
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.  ๒๕๖๑
หากเห็นชอบให้ยกมือขึ้น (ผ่านคณะกรรมการแปรญัตติ) 
มติที่ประชุม      ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง (ลาปุวย ๑ คน ) งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานคณะกรรมการ ฯ  
เห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ.  2561   
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ส่งร่างข้อบัญญัติเดิมคืนให้สภาเพ่ือพิจารณาวาระที่ ๒ และท่ี ๓  ต่อไป 
ประธานสภา ฯ  เมื่อรับร่างข้อบัญญัติคืนมาแล้วนําเสนอสภาฯเพ่ือพิจารณาวาระที่  ๒  (แปรญํติ)  เมื่อไม่มีผู้เสนอการ
แปรญัตติ ขอมติที่ประชุมข้อผ่านสภาเพ่ือพิจาณาวาระที่ ๓ ต่อไป   หากท่านใดเห็นขอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 



มติที่ประชุม    ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
          เห็นชอบ   (ผ่านวาระท่ี  ๒  แปรญัตติ) 
ประธานสภา ฯ  พิจารณาวาระท่ี ๓ เพ่ือส่งให้นายอําเภอลงนามเห็นชอบต่อไป ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติให้ร่าง
ข้อบัญญัติ ฯ   ผ่านวาระท่ี ๓  หรือไม่  หากอนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ                                           
มติที่ประชุม    ลงมติเป็นเอกฉันท์   ๑๓  เสียง  (ลาปุวย ๑ คน )  งดออกเสียง ๑ เสียงท่านประธานสภา ฯ  
          อนุมัติเพ่ือเสนอนายอําเภอลงนามแล้วประกาศเป็นข้อบัญญัติต่อไป    (ผ่านวาระที่ ๓) 
 
                   ๓.๒ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  บ้านทาม 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ / การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
ประธานสภา  ฯ   ขอเรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการ
ดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  “กําหนดผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 
                                                                      ๘ 
 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  ดังนั้นเพ่ือให้
การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จึงขอเสนอผลการดําเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561) 
(ตามเอกสารแนบท้าย)  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน   ๗   โครงการ  
งบประมาณ จ านวน   947,000.-   บาท  
 ๑. การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
      ๑.  โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 2, 5,8  งบประมาณ จํานวน   82,000.-  บาท 

 ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน ขุดลอกแหล่งน้ า สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ,4,6,7 ต. บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน   

427,000.-  บาท 
2. โครงการขยายไหล่ถนน  หมู่ที่ 2,3,8 ต. บ้านทาม งบประมาณ จํานวน   153,000.-  บาท 
3. โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1 ,8  ต. บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน                    

145,000.-  บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านทาม  งบประมาณ จํานวน   140,000 บาท 
 

              ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         
งบประมาณ จ านวน   5   โครงการ  งบประมาณ จ านวน   2,609,328.-   บาท 

๑.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   
งบประมาณ จํานวน  2,102,500.-  บาท 



 ๒. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านทาม งบประมาณ  จํานวน  430,100.-  บาท 
 ๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ตามที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยในเขตตําบลบ้านทาม 
งบประมาณ จํานวน  24,000.-  บาท 

๔. โครงการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราช
ดําเนินเปิดโครงการอ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เขื่อนห้วยโสมง) งบประมาณ  จํานวน    
50,000.-   บาท 
   โครงการสนับสนุนกิจกรรมบ้านเมืองน่าอยู่ในต าบล 
  1. โครงการปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาล งบประมาณ จํานวน                
2,728.- บาท 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ จ านวน  7 
โครงการ  งบประมาณ จ านวน   617,896.46.-   บาท 

๑. ด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตและข้อมูลข่าวสารให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถ่ิน  ดําเนินการ คือ  
 
                                         ๙ 
๑.๑   โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญไพรศรีและศูนย์พัฒนา          

เด็กเล็กฯ  งบประมาณ  จํานวน   341,000.00.-  บาท   
๑.๒  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจํ าปี  พ.ศ .  ๒๕๖๑ งบประมาณ จํานวน              

84,664.00.-  บาท     
๑.๓  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กในศูนย์เด็กเล็กนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๔  

งบประมาณ  จํานวน  67,688.46.- บาท 
๑.4  โครงการจัดการเรียนการสอนรายหัว   งบประมาณ  จํานวน  51.000.- บาท 
๑.5  โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล   งบประมาณ  จํานวน  52.644.- บาท 

 ๒. ด้านศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น   ดําเนินการ คือ  
1. โครงการ109 ปี เฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

งบประมาณ  จํานวน    20,900.-   บาท 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง  งบประมาณ จ านวน  3 โครงการ  
งบประมาณ จ านวน   644,535.00.-   บาท 
 1. ด้านการพัฒนาฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
  1.1   โครงการฝึกอบรม สัมมนาและการเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของ
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  งบประมาณ  จํานวน  68,200.- บาท 
  1.2   โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งบประมาณ  จํานวน  534,032.- บาท 
 2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมเพ่ือใช้ในกิจการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

  2.1   โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน อบต. บ้านทาม งบประมาณ จํานวน  42,000.-  
บาท 

           ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ                  
จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ จ านวน   43,650.00.-   บาท 



 ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม   งบประมาณ จํานวน  43,650.00.-  
บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ                   
จ านวน  - โครงการ  งบประมาณ จ านวน   0.00.-   บาท 

- 
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕61 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และ   โครงสร้างพื้นฐาน 

82,000 2.05 865,000 100 947,000 19.48 

๒. การพัฒนาด้านสังคม 
สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2,609,328 65.28 0 0.00 2,609,328 53.66 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

617,896.46 15.46 0 0.00 617,896.46 12.71 

๔.การพัฒนาด้านการเมือง
การ              ปกครอง 

644,535 16.12 0 0.00 644,535 13.26 

๕. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

43,650 1.09 0 0.00 43,650 0.90 

๖. การพัฒนาด้านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 3,997,409.46 100.00 865,000 100.00 4,862,409.46 100.00 
 
ที่ประชุม           รับทราบ 
นายสุรชัย ไผ่สุข         ผมขอรายละเอียดยุทศาสตร์ที่ ๔  รายละเอียดเป็นประการใดครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ   ขอดูเอกสารได้ที่ห้องทํางานเลยค่ะ 
                   ๓.๓    รายงานผลการด าเนินงานขอปีงบประมาณ ๒๕๖๑  พร้อมรายรับรายจ่าย และยอดเงิน
สะสมที่จะจ่ายได้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน  
ประธานสภา ฯ      ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ฯ แจ้งที่ประชุมทราบครับ 
เลขานุการสภา ฯ   รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  เดือน  มีนาคม   ๒๕๖๑    จ านวน 
14,071,225.02 บาท    รายจ่าย ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑  จ านวน ๘,๓๔๐,๓๖๐ บาท  เงินที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสมได้  จ านวน ๒,๓๐๘,๘๖๔.๖๘ บาท 
ที่ประชุม         รับทราบ 
                     ๓.๔  เรื่องพิจารณาหมู่ที่ ๑  เป็นหมู่บ้านนําร่องในการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะตาม  นโยบาย
รัฐบาล    ผู้ว่าราชการจังหวัด  และนายอําเภอ   
เลขานุการสภา ฯ  ขอสอบถามหมู่หนึ่งรับหรือไม่ 
นางมาวิน  วังเย็น   ไม่รับค่ะเพราะขณะนี้ประชาชนก็แยกกันอยู่แล้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ที่ประชุม             รับทราบ 
 



                        ๓.๕  เรื่องลงทะเบียนสุนัขและแมว   
ประธานสภา ฯ      ให้เลขานุการชี้แจงครับ    
เลขานุการ ฯ         รอบท่ี ๒  ขอให้ทุกท่านแจ้งประชาชนในหมู่บ้านของท่านให้มาขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว ณ ที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม พร้อมทั้งนําสําเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนมาด้วย   หากไม่ข้ึนทะเบียนก็จะ
ไม่ได้รับการบริการใดๆจาก ส่วนราชการและอ่ืนๆๆๆตาม ข้อบัญญัติการเลี้ยงสุนัขและแมว 
นายสุรชัย  ไผ่สุข   ผมขอเสนอให้ พนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  ไปสํารวจในหมู่บ้านเลยนะครับไป     
ส.อบต.หมู่ที่ ๒       พร้อมเอกสารและไปถ่ายภาพสุนัขและแมวด้วย  เพ่ือลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
นายค าภู   แสงดาว  ผมขอเสนอให้ อบต.ไปจัดลงทะเบียน ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเลยตะครับจะได้ชี้แจงความ     
ส.อบต.หมู่ที่  ๕        เป็นมาของการที่ต้องลงทะเบียนด้วย 
 
                                                                      ๑๑ 
นายก อบต.บ้านทาม  ผมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงไปในหมู่บ้านเพ่ือทําการลงทะเบียนสุนักและแมวต่อไปเมื่อไหร่
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ที่ประชุม              รับทราบ 
                         ๓.๖ ขอมติที่ประชุมจ่ายขาดเงินสะสม  
นายก อบต.บ้านทาม  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมจ่ายได้ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน 
จะให้ กองช่างออกสํารวจ ดังนี้นะครับ 

๕ โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาหมู่ที่ ๓ – บ้านท่าแห  หมู่ที่ ๘ ตําบลบ้านทาม 
ปริมาณงาน    วางท่อเมนประปา PVC  ขนาด  Ø  ๔  นิ้ว  ชนิดปลายบาน ชั้นคุณภาพ 
๘.๕   จํานวน  ๒ แห่ง   ความยาวรวม ๑,๑๙๐  เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านทามกําหนด  งบประมาณ  ๓๘๔,๓๐๐  บาท                                  

๖ โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาขยายเขตการใช้น้ําประปาบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๓ –บ้า
นพยาวัง  หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านทาม ปริมาณงาน  วางท่อเมนประปา PVC  ขนาด  Ø ๓  
นิ้ว  ชนิดปลายบาน ชั้นคุณภาพ ๘.๕   จํานวน ๓  แห่ง  ความยาวรวม ๒,๒๔๕  เมตร                                   
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามกําหนด  งบประมาณ  ๔๓๘,๐๐๐บาท 

๗ โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาขยายเขตการใช้น้ําประปาบ้านหาดมะกอก หมู่ที่ ๗ 
ตําบลบ้านทาม ปริมาณงาน    วางท่อเมนประปา PVC  ขนาด  Ø  3  นิว้  ชนิดปลาย
บาน ชั้นคุณภาพ ๘.๕   จํานวน  ๑ แห่ง   ความยาวรวม ๑,๙๔๐  เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามกําหนด  งบประมาณ  ๓๗๘,๘๐๐  บาท 

๘ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลึก ซอย ๒ กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๖๘  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๑๐,๒๐๐ บาท 

๙ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลึก ซอย ๓ กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  ๗๐  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท 

๑๐ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลึก ซอย ๔ กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๖๖  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  ๙,๙๐๐ บาท 

๑๑ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลึก ซอย ๕ กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๖๖  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  ๖,๗๕๐ บาท 



๑๒ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านดอนวัว (ซอยยายเกิด)  กว้าง
เฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๕๖  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  ๘,๔๐๐ บาท 

๑๓ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านผู้ใหญ่สายชล  กว้างเฉลี่ย 
๓.๕๐  เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑๕๗  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๒๓,๕๕๐ บาท 

 
 
                                                                      ๑๒ 

๑๔ โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านคลองลัด (บ้านกลาง) หมู่ที่ ๔ 
ตําบลบ้านทาม   กว้างเฉลี่ย  ๔  เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๐  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท 
                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จ่ายขาดเงินสะสม ๑,๒๙๕,๓๐๐ บาท 
 

นายก  อบต.บ้านทาม      ซึ่งมีความจําเป็นมากหากไม่ดําเนินการประชาชนเดือดร้อนและไม่สะดวกในการเดินทาง
และไม่มีน้ําดื่มน้ําใช้เพียงพอ        
ประธานสภา  ฯ    ขอมติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ท่านนายกขอมาหรือไม่ หากอนุมัติขอให้ยก
มือขึ้นครับ    
ที่ประชุม             ลงมติอนุมัติตามที่นายกขอมาทุกโครงการเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
      ประชาชน   อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น    ๑,๒๙๕,๓๐๐ บาท  ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง               
งดออกเสียง ๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)            
 
ประธานสภา ฯ       มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
ประธานกล่าวปิดการประชุม 
                                                   เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๔  น. 
                                                          
                                                     ( ลงชื่อ )                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัต ิ) 

                                                        เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นทาม                                                         

ตรวจรายงานการประชุมแล้วถูกต้อง   

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

๑.  .............................................................................................      
             (นางสุรีย์รัช     ก้าปั่นทอง) 
๒.  .............................................................................................  
                       (นายบุญเลิศ  เทียนเงิน)      
๓.  ...........................................................................................                    
                        .(นางสุรีรตัน์    เกษร) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นทาม 

 
                                                          ลงชื่อ           ..........................................   



                                                                           (นายสมมิตร   ภูเดช) 
                                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔ / ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑ 

ในวันจันทร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม    ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 

ณ    ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นทาม 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมมติร  ภูเดช ประธานสภาฯ สมมติร  ภูเดช  

๒ นายนภดล   สินถั่ว รองประธานสภา ฯ นภดล สินถั่ว  

๓ นางสาวมาวิน    วังเย็น สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๑ มาวิน   วังเยน็  

๔ นายสุรชัย  ไผ่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๒ สุรชัย  ไผ่สุข  

๕ นายสมชัย  กลางหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๓ สมชัย  กลางหาญ  

๖ นายนิกร  จ าเพยีร สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๓ นิกร  จ าเพยีร  

๗ นางวรรณรัตน ์ มารปริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๔ วรรณรัตน์  มารปริ  

๘ นางสุรยี์รัช  ก าปัน่ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๔ สุรยี์รัช  ก าปัน่ทอง  

๙ นายค าภ ู แสงดาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๕ ค าภู  แสงดาว  

๑๐ นางสาวสุพรรณี  ทรรพนันทน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๕ สุพรรณี  ทรรพนันทน ์  

๑๑ นายทรงกฤษ  คร้ามไพบลูย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๖ ทรงกฤษ  คร้ามไพบลูย ์  

๑๒ นางสุรรีัตน ์ เกษร สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๖ สุรรีัตน ์ เกสร  

๑๓ นายวีระ  กระทุม่นา สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๗ วีระ  กระทุ่มนา  

๑๔ นางอไุร   พลนิกร สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๗ อุไร พลนิกร  

๑๕ นายบุญเลิศ  เทยีนเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๘ บุญเลิศ  เทยีนเงิน  



๑๖ นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พวงทอง อ านวยสมบัต ิ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายกนก   บ ารุงโลก นายก อบต.บ้านทาม กนก   บ ารุงโลก  

๒ นายประเสรฐิ  เพาะบุญ รองนายก อบต.บ้านทาม ประเสรฐิ  เพาะบุญ  

๓ นายศักดิ์ชัย  ทารัญ รองนายก อบต.บ้านทาม ศักดิ์ชัย   ทารัญ  

๔ นางบังอร  นฤทัย เลขานุการ นายก อบต. บา้นทาม บังอร  นฤทัย  

๕ นางอนงค์นาถ  แก้วแก่น ผูอ้ านวยการกองคลัง อนงคน์าถ  แกว้แก่น  

๖ นายมานพ  อาสาสุข ผู้อ านวยการกองช่าง มานพ  อาสาสุข  

๗ นางธัญญ์นร ี  คล่องแคล่ว หัวหน้าส านักปลัดฯ ธัญญ์นร ี  คลอ่งแคล่ว  

๘ นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. เบญจวรรณ หล้าสมบูรณ ์  

๙ นายเสกสรร  สาธร นายช่างโยธา เสกสรร  สาธา  

๑๐ นายกติพิงษ์    หอมจันทร์เจรญิ นักวิชาการกรศึกษา ปฏิบัติการ กติิพงษ์  หอมจันทรเ์จริญ  

 

           รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ    ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

............................................................................................................................. ............................................................ 
              เมื่อได้เวลาประชุม  และสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่ง นายสมมิตร  ภูเดช  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านทาม  กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 การจัดงานวันลอยกระทง 
ที่ประชุม                    รับทราบ   
                                                             ฯลฯ 

๓.๓  ขอความเห็นชอบ การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบุ่ง บ้านท่า
ตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านทาม เพ่ือขอใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านทาม 

- ตามหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง เลขที่ ปจ.๐๒๒๙ ที่ดินเลขที่ ๓๘๙ ระวาง ๒๑ ที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าตะคร้อหมู่ที่ ๒ ต้าบลบ้านทาม อ้าเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อท่ีประมาณ ๔ ไร่ ๓ งาน ๖๙ ตารางวา (หนองบุ่ง) 
ประธานสภา  - ขอเชิญนายก อบต.บ้านทาม ครับ 
นายกนก บ้ารุงโลก ข้อชี้แจง  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านทาม ได้รับการจัดสรร 
นายก อบต.      งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงิน
อุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าอุดม องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านทาม อ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จ้านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
๒,๐๖๓,๓๐๐ บาท  



                                   องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านทาม  มีความประสงค์ขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์
แปลงหนองบุ่ง ทั้งแปลง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านท่าอุดม และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านทามได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังความเห็นราษฎรหากจะถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ว่าจะขัดข้องและราษฎรจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ อย่ างไร ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าอุดม ต้าบลบ้านทาม 
ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงหนองบุ่ง เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ต่อมาได้มีการขุดเพ่ิมเติมเพ่ือน้าดินมาท้าถนนในการ
เดินทางสัญจรไปมา ปัจจุบันเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วทั้งแปลง เพราะในช่วงฤดูแล้งจะตื้นเขินรกร้างไม่เหลือสภาพที่
หนอง ช่วงฤดูฝนน้้าจะท่วมขัง ซึ่งเมื่อก่อนราษฎรที่มีที่ดินอยู่บริเวณรอบๆ หนองบุ่ง ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยการสูบน้้า
ขึ้นมาท้านา ต่อมาราษฎรได้เลิกท้านาแล้วเนื่องจากราคาข้าวตกต่้าท้าให้ราษฎรมีหนี้สินเพ่ิมขึ้ น ราษฎรที่เคยท้านา
บริเวณรอบๆ หนองบุ่ง หันไปประกอบอาชีพอ่ืน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล คสช. มีโครงการจูงใจให้ชาวนาลด
พ้ืนที่ปลูกข้าว และงดท้านาปลัง  
                                                                              
                 สรุปที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เห็นชอบด้วยเสียงข้างมากไม่ขัดข้องให้องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านทาม ด้าเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบุ่ง ทั้งแปลง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน โดยไม่มีข้อก้าหนดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ 
 
                                                             ๒ 
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

๑. การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ 
     ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม

มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียบ

และการจัดผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐  
นายกนก บ้ารุงโลก  จึงขอความเห็นขอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านทาม ขอถอน 
นายก อบต.  สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบุ่ง หมู่ ๒ บ้านท่าตะคร้อ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ 
   ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม อ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ทั้งแปลง  
เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมาของบุตรหลาน และเพ่ือเป็น

การประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความเจริญของหมู่บ้านในอนาคตต่อไป 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญครับ 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ไม่ขัดข้องการถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แปลงหนองบุ่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่าอุดม อ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้ตามความประสงค์ 
ทั้งแปลง หรือไม่ 

ที่ประชุม  - ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ไม่ขัดข้องการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม อ้าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้ตามความประสงค์ ทั้งแปลง  
เสียง ๑๔ เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง 

 

   - ได้ขอยื่นรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ “แปลงหนองบุ่ง” จาก 
สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (ทําการรังวัดโดยช่างรังวัดสํานักงานท่ีดิน) เมื่อวันที่๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากอยู่
ในช่วงฤดูฝนทําให้ยังไม่สามารถท่ีจะทําการรังวัดได้จึงขอนัดรังวัดภายหลัง 
    ข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 



  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวง 
การเมืองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการชการตามประมวลกฎหมาย 

ที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๑ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัด 

ขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ 
                             

ประธานสภา ฯ       มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
ประธานกล่าวปิดการประชุม 
                                                   เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๔  น. 
                                                          
                                                     ( ลงชื่อ )                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นางสาวพวงทอง  อ านวยสมบัต ิ) 

                    เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านทาม  
 
 


