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บนัทกึการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอ้ใต ้สมยัสามญั สมยัที ่ 2/2563 

 

บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 

สมยัสามญั สมยัท่ี 2/2563 
วนัท่ี 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผูม้าประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายเอกสิทธ์ิ จินดา ประธานสภา อบต.คอ้ใต ้ เอกสิทธ์ิ จินดา 
2 นายสมปอง ดุลยะลา รองประธานสภาฯ สมปอง ดุลยะลา 
3 นายวรีะชาติ กนัทะลือ ส.อบต. หมู่ 1 วรีะชาติ กนัทะลือ 
4 นายวรีะวฒัน์ สุขเสริม ส.อบต. หมู่ 2 วรีะวฒัน์ สุขเสริม 
5 นายอดุล พนัธ์วงศา ส.อบต. หมู่ 2 อดุล พนัธ์วงศา 
6 นายชูชยั มูลเพญ็ ส.อบต. หมู่ 3 -ลา- 
7 นายสุจิน รักษากุมาร ส.อบต. หมู่ 3 สุจิน รักษากุมาร 
8 นายจนัทร์ ขนัทะโคตร ส.อบต. หมู่ 4 จนัทร์ ขนัทะโคตร 
9 นายถวลิ รันวงศา ส.อบต. หมู่ 4 ถวลิ รันวงศา 
10 นางกรรณิกา ธิมะสาร ส.อบต. หมู่ 5 กรรณิกา ธิมะสาร 
11 นางสาววไิล ธิมะสาร ส.อบต. หมู่ 5 วไิล ธิมะสาร 
12 นายประยรู ภูแข่งหมอก ส.อบต. หมู่ 6 ประยรู ภูแข่งหมอก 
13 นางอาระพร อินทรวิเศษ ส.อบต. หมู่ 6 อาระพร อินทรวเิศษ 
14 นายปรีชา โทบุตร ส.อบต. หมู่ 7 ปรีชา โทบุตร 
15 นายเกียรติศกัด์ิ ศรีค า ส.อบต. หมู่ 7 เกียรติศกัด์ิ ศรีค า 
16 นายสุรัส มูลเพญ็ ส.อบต. หมู่ 8 สุรัส มูลเพญ็ 
17 นายสุบรรณ ชนะกิจ ส.อบต. หมู่ 9 สุบรรณ ชนะกิจ 
18 นางทิวารัตน์ โสภาบุญ ส.อบต. หมู่ 9 ทิวารัตน์ โสภาบุญ 
19 นายบุญเฮียง ศรีจนัทจร ส.อบต. หมู่ 10 บุญเฮียง ศรีจนัทจร 
20 นายสุธี สุเมผา ส.อบต. หมู่ 10 สุธี สุเมผา 
21 นางสุพตัรา ใบภกัดี เลขานุการสภา อบต.คอ้ใต ้ สุพตัรา ใบภกัดี 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 

นายชยัยงค ์สายมายา 
ร.ต.ร าไพ รักษากุมาร 
นายภูเวยีง อุปัชฌาย ์

นายกฯ อบต.คอ้ใต ้
รองนายกฯ อบต. 
รองนายกฯ อบต. 

ชยัยงค ์สายมายา 
ร าไพ รักษากุมาร 
ภูเวยีง อุปัชฌาย ์
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นางปรางทอง ชาระวงศ ์
นางสาวพรรทิ ระหูภา 
นายยทุธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 
นางสาวอนนัต ์อรัญปักษ ์
นางสาวอุไลวรรณ พนัธุวงศา 

เลขานุการนายกฯ อบต. 
หน.ส านกัปลดัฯ 
ผอ.กองช่าง. 
รองปลดั อบต. 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ปรางทอง ชาระวงศ ์
พรรทิ ระหูภา 
ยทุธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 

อนนัต ์อรัญปักษ์ 
อุไลวรรณ พนัธุวงศา 

    
ผูม้าประชุม 20 คน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 8 คน 
ประธานกล่าวเปิดประชุมเวลา 09.00 น. 

 
 

ระเบียบวาระที ่1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ด่วนที่สุด 

ที่  สน ๐๕๑๘/๑๐๔๙                                                                  ทีว่่าการอ าเภอสว่างแดนดิน 
        ถนนนิตโย สน  ๔๗๑๑๐                                                                                                     

         ๒   มีนาคม ๒๕๖๓        
 

เรื่อง     ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน 
 

เรียน     นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง, ก านัน ทุกต าบล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาหนังสือจังหวัดสกลนคร ลับ ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๕๘ 
                     ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    จ านวน ๑ ชุด 
              ด้วยอ าเภอสว่างแดนดิน ได้รับแจ้งจากจังหวัดสกลนครว่า กรมการปกครองแจ้งว่า ได้ปรากฏข่าวสาร
ว่าห้วงปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลใช้ชื่อว่า “คณะปฏิรูป
ยุทธศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทสยาม” ออกพบปะประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ และจังหวัดต่างๆ เพ่ือโน้มน้าวให้สมัคร
เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มโดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร โดยมีรูปแบบวิธีการ ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. สมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน โดยให้มีค่าตอบแทนรายเดือนและ
ไม่ได้จ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน จะมีหน้าที่ดูแลความต้องการของ
ชุมชนในด้านการศึกษา สาธารณสุข อนามัย และสาธารณูปโภค 
  ๒. เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ “โครงการรักแผ่นดินเกิด” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือค่าสมัครเป็นสมาชิก เว้นแต่ค่าถ่ายเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิก ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ซึ่งจะได้สิทธิในการกู้ยืมเงินมาลงทุนประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมโดยไม่เสียดอกเบี้ย 
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  จากการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า คณะปฏิรูปยุทธศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทสยาม” ได้จัด
กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดยการสร้างเครือข่ายและมีการอ้างว่ามีบุคคลส าคัญเป็นประธาน แต่ยัง
ไม่เปิดเผยรายชื่อในขณะนี้ อีกทั้ง ยังใช้วิธีการจูงใจให้ประชาชนไปสมัครสมาชิกโดยเสนอให้ผลตอบแทนเป็นสิทธิการ
กู้ยืมเงินลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกด้วยการส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และเลข
บัญชีธนาคารเป็นจ านวนมาก การกระท าดังกล่าวอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 
  อ าเภอได้พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวง สร้างความเสียหายแก่ประชาชน 
และความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ก านัน และผู้ใหญ่บ้านด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏพฤติกรรมดังกล่าว ให้พิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ 

๒. หากตรวจสอบพบพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ให้รายงานให้อ าเภอทราบ (ฝ่ายความมั่นคง) 
ทราบโดยเร็ว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
 
(นายประพันธ์ สว่างศรี) 

ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 

   ๒พื่ท้ีดารา                            นายอ าเภอสว่างแดนดิน 

นที่สุด 

ที่  สน ๐๐๒๓.๒๑/ว๑๐๗๓                                                                ทีว่่าการอ าเภอสว่างแดนดิน 
              ถนนนิตโย สน  ๔๗๑๑๐                                                                                                     

 

        ๓   มีนาคม ๒๕๖๓        
 

เรื่อง      มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
 

เรียน     นายกเทศมนตรีต าบล และ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง 
 

อ้างถึง  หนังสืออ าเภอสว่างแดนดิน ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒๑/๙๓๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๗๖๗ 
                     ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    จ านวน ๑ ชุด 
              ตามที่อ าเภอสว่างแดนดิน แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์โรคทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น 
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  ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (๙) และ (๑๔) 
ก าหนดให้กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันและบ าบัดรักษาโรคเป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๖ (๓) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๗ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (๒๙) 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๑๗ (๒๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น จึงขอซักซ้อมแนวทางมาตรการและการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
๒๐๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๑. กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ไม่ว่าจะมีประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ภัยพิบัติฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยใช้งบประมาณจากงบกลาง เงินส ารองจ่าย จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบตาม
ความจ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๖ 
  ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง หรือโรคระบาด ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการ
ระบาดของโรคโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินการด าเนินการดังกล่าวและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวแต่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม หรือไม่สามารถระงับการระบาดของ
โรคติดต่อได้ จะส่งผลท าให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ การป้องกัน และควบคุมโรคได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
 
(นายประพันธ์ สว่างศรี) 

ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 

   ๒พื่ท้ีดารา                            นายอ าเภอสว่างแดนดิน 
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ด่วนที่สุด 
ที่  สน ๐๐๒๓.๒๑/ว๑๐๘๐                                                                ทีว่่าการอ าเภอสว่างแดนดิน 

              ถนนนิตโย สน  ๔๗๑๑๐                                                                                                     
 

               ๔   มีนาคม ๒๕๖๓        
 

เรื่อง      การด าเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง” 

 

เรียน     นายกเทศมนตรีต าบล และ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๐๖๖  
                     ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    จ านวน ๑ ชุด 
              ด้วยอ าเภอสว่างแดนดิน ได้รับแจ้งว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – ๑๙) ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อ
ไวรัสดังกล่าวได้แพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั้งหมด ๒๗ ประเทศและ ๒ เขตบริหารพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 
๖๙,๒๘๔ ราย เสียชีวิต ๑,๖๗๐ ราย และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทาง
ไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดของโรค ในประเทศไทย ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น ๘๓๗ พบผู้ป่วยติดเชื้อยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล ๑๓๔ ราย อนุญาตให้
กลับบ้านแล้ว ๖๙๒ ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน ๑๑ ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน
สะสม ๓๔ ราย (หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล ๑๕ ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ๑๙ ราย 
และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ๒ ราย) 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๕๐ (๔) เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา ๕๔ (๗) จัดท ากิจการ ซึ่ง
จ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข มาตรา ๕๖ (๓) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุขพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๗ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยามีอ านาจ
หน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการป้องกันตนเองที่
ส าคัญประการหนึ่ง คือ การสวมหน้ากากอนามัย และเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงหน้ากาอนามัยเพ่ือป้องกัน
การระบาดของโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดท า “โครงการอบรมเชิง
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ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือ
การป้องกันตนเอง” ตามแนวทาง ดังนี้ 
  ๑. การสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่วิธีการ
จัดท าหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) โดยการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองและกรมการพัฒนา
ชุมชน พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีผู้เข้ารับการอบรมจากบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
หมู่บ้าน (ก านันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้น าชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่ม
สตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพ่ือให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดท าหน้ากากอนามัย 
ส าหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
  ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมเพ่ือสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก. ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมตามข้อ ๑ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ กรณีจัดอบรมบุคคลภายนอก 
  ๓. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
อบรมโครงการดังกล่าว 
  อ าเภอสว่างแดนดิน จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการจัดอบรม ก่อน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และสามารถศึกษาแนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหน้ากากอนามันได้ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย และรายงานผลการด าเนินงานการจัดอบรมโดยตรงทาง http://qrgo.page.link2rHu6E รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 
 
(นายประพันธ์ สว่างศรี) 

ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 

   ๒พ่ืท้ีดารา    นายอ าเภอสว่างแดนดิน 

ที่ประชุม   ทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้สมนัสามญั สมยัท่ี 1/2563 
เม่ือวนัท่ี 13.14 มกราคม 2563 เป็นเอกฉนัท ์ 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
เลขาสภาน าเสนอ ดงัน้ี 
 

http://qrgo.page.link2rhu6e/
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องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
รายงานรับ-จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
จนถึงปัจจุบัน 

รายการ    รหัสบัญชี 
     จ านวนเงิน 
เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง 

ประมาณการ 
(บาท) 

   เงินอุดหนุนระบุวัตถุ 
ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) 

รวม 
(บาท) 

เกิดขึ้นจริง 
(บาท) 

   40,503,391.86 ยอดยกมา  45,435,777.00 
    รายรับ (หมายเหตุ 1 )   

200,000.00 0.00 200,000.00 7,490.00 หมวดภาษีอากร 41100000 6,244.00 
109,000.00 0.00 109,000.00 3,884.80 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 407.40 
350,000.00 0.00 350,000.00 238,180.78 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000 1,123.45 
240,000.00 0.00 240,000.00 63,490.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 10,400.00 
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 หมวดรายได้จากทุน 41600000 0.00 

17,598.000.00 0.00 17,598.000.00 7,115,902.75 หมวดภาษีจัดสรร 42100000 832,291.72 
20,500,000.00 0.00 20,500,000.00 9,587,694.39 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000 824,500.00 
39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 17,016,642.72 รวม  1,674,969.57 
39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 17,016,642.72 รวม  1,674,969.57 

0.00 0.00 0.00 649,600.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง 11020000 189,300.00 
0.00 0.00 0.00 35,540.00 ลูกหนี้เงินยืม 11041000 4,500.00 
0.00 0.00 0.00 500,000.00 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 0.00 
0.00 0.00 0.00 355,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 275,000.00 
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0.00 0.00 0.00 4,000.00 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11069999 0.00 
0.00 0.00 0.00 38,297.07 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 21040001 9,763.98 
0.00 0.00 0.00 18,800.00 เงินรับฝากประกันสัญญา 21040008 18,800.00 
0.00 0.00 0.00 48,819.00 เงินรับฝากประกันสังคม 21040013 10,109.00 
0.00 0.00 0.00 983,550.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอ่ืน 21040015 201,070.00 
0.00 0.00 0.00 410.00 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 21040016 44.00 
0.00 0.00 0.00 2,634,016.07 รวม  708,586.98 

39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 19,650,658.79 รวมรายรับ  2,383,556.55 
จนถึงปัจจุบัน 

รายการ    รหัสบัญชี 
     จ านวนเงิน 
เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง 

ประมาณการ 
(บาท) 

   เงินอุดหนุนระบุวัตถุ 
ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) 

รวม 
(บาท) 

เกิดขึ้นจริง 
(บาท) 

    รายจ่าย   
11,044,200.00 0.00 11,044,200.00 4,522,419.00 งบกลาง 51100000 838,809.00 
2,587,980.00 0.00 2,587,980.00 1,071,300.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 214,260.00 
10,479,380.00 0.00 10,479,380.00 3,578,208.66 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 749,961.37 
1,164,170.00 0.00 1,164,170.00 30,400.00 ค่าตอบแทน 53100000 10,200.00 
4,534,070.00 0.00 4,534,070.00 793,730.00 ค่าใช้สอย 53200000 321,373.00 
1,915,100.00 0.00 1,915,100.00 83,733.00 ค่าวัสดุ 53300000 25,893.00 
261,000.00 0.00 261,000.00 91,268.24 ค่าสาธารณูปโภค 53400000 9,403.20 
675,800.00 0.00 675,800.00 177,300.00 ค่าครุภัณฑ์ 54100000 45,200.00 

3,961,300.00 0.00 3,961,300.00 376,000.00 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000 376,000.00 
25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 รายจ่ายอื่น 55100000 0.00 
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2,352,000.00 0.00 2,352,000.00 973,200.00 เงินอุดหนุน 56100000 0.00 
39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 11,697,558.90 รวม  2,591,099.57 

0.00 0.00 0.00 371,600.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง 11020000 189,300.00 
0.00 0.00 0.00 49,540.00 ลูกหนี้ยืมเงิน 11041000 14,000.00 
0.00 0.00 0.00 100,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 100,000.00 
0.00 0.00 0.00 1,877,039.38 รายจ่ายค้างจ่าย 21010000 0.00 
0.00 0.00 0.00 40,489.55 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 21040001 4,639.16 
0.00 0.00 0.00 94,150.00 เงินรับฝากประกันสัญญา 21040008 0.00 
0.00 0.00 0.00 48,819.00 เงินรับฝากประกันสังคม 21040013 10,109.00 
0.00 0.00 0.00 983,550.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอ่ืน 21040015 201,070.00 
0.00 0.00 0.00 182,188.00 เงินรับฝากอ่ืนๆ 21040099 0.00 

       
จนถึงปัจจุบัน 

รายการ รหัสบัญชี 
จ านวนเงิน 

เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง 
ประมาณการ 

(บาท) 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ 

ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) 
รวม 

(บาท) 
เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 
0.00 0.00 0.00 3,747,375.93 รวม  519,118.16 

39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 15,444,934.83 รวมรายจ่าย  3,110,217.73 
0.00 0.00 0.00 4,205,723.96 รายรับสูงกว่า (ต่ ากว่า) รายจ่าย  -726,661.18 

   44,709,115.82 ยอดยกไป  44,709,115.82 
หมายเหตุ: - การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้นๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ 

ทีป่ระชุม สอบถามพอสมควร ผอ.กองคลงัได้อธิบายและทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4 ญตัติเพื่อพิจารณา 
   4.1 การพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2563 
ประธาน แจง้ใหน้กัวเิคราะห์ฯไดน้ าเสนอและอธิยานใหท่ี้ประชุมทราบ  

แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒ (กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒)                                                                                                                             
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี               แผนงานเคหะชุมชน 

ล ำดับ รำยละเอียดในแผนพฒันำท้องถิ่น
(ปัจจุบนั) 

รำยละเอียดในแผนพฒันำท้องถิ่น (แก้ไข
ใหม่) 

เหตผุลกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร ์ แผนงำน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บ้านขามพัฒนา-ต าบลหนองหลวง 
หมู่ท่ี 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,๙๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 12 ,000 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตามแบบ ท 1 – 01 งบประมาณ 
6,905,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน
ขามพัฒนา-ต าบลหนองหลวง หมู่ ท่ี  9 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว 1,740 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 8,700 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ต า มแ บบ  ท  1  –  01  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
5,721,000 บาท 

เน่ืองจากปริมาณงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อรองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการแก้ไข้ปัญหา
ในด้านการคมนาคม ให้ประชาชนสัญจร สะดวก 
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แผนงานเคหะชุมชน 
ล าดับท่ี 15  
หน้าท่ี 83 

2 โครงการต่อเติม/ซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการ งบประมาณ 50,000 
บาท 

โ ค ร ง ก า ร ต่ อ เ ติ ม / ซ่ อ มแ ซมบ้ า นพั ก
ข้าราชการ งบประมาณ 142,000 บาท 

เน่ืองจากปริมาณงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม และมีการย้ายช่องปีงบประมาณ จึงต้อง
เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ให้สามารถ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการได้ เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยืสินของข้าราชการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แผนงานเคหะชุมชน 
ล าดับท่ี 1  
หน้าท่ี 72 

3 โครงการปรับปรุงท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลค้อใต้ ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 2.50 
เมตร ตามแบบ อบต.ค้อใต้ พร้อม

โครงการปรับปรุงท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค้อใต้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
10.50 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบ 

เน่ืองจากปริมาณงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถด าเนินการปรับปรุงท่ีท าการองค์การ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แผนงานเคหะชุมชน 
ล าดับท่ี 4  
หน้าท่ี 64 
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ป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 
208,000 บาท 

อบต.ค้อใต้ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณ 282,000 บาท 

บริหารส่วนต าบลค้อใต้ เพื่อให้มีสถานท่ีรองรับการ
บริการประชาชนเพียงพอ 

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  
 

ท่ีประชุม สอบถามพอสมควร และมีมติเห็นชอบ 
 
ประธาน สั่งพกัการประชุมชัว่คราว เพื่อรับประทานอาหารเท่ียง นกัประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
13.00 น. เลขาฯ เชิญผูม้าประชุมและผูเ้ขา้ร่วมเขา้หอ้งประชุม เพื่อท าการประชุมต่อ 

 
   4.2 การพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2563 

ประธาน แจง้ใหน้กัวเิคราะห์ฯไดน้ าเสนอและอธิยานใหท่ี้ประชุมทราบ  
นกัวเิคราะห์ น าเสนอดงัน้ี 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑  พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ที ่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
แผนงานสาธารณสุข 

 
 
ที ่

โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และ
การจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกัน
ตนเอง 

-เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น /
ควบคุ มการแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง
โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 

-  ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม 
จ านวน 100 คน 

- - 60,000 60,000 - ร้ อ ยล ะ  100 
ของจ านวนผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ในการป้องกัน
โรคติดต่อ เชื้ อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า            
( COVID-
1 9 ) แ ล ะ ก า ร
จัดท าหน้ากาก
อนามัย 

- ไม่ มี ก ารแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง
โรคติดต่อ เชื้ อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 
(COVID-19) 
เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑  พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ที ่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
โครงกำร วัตถุประสงค์ งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด (KPI) 
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ที ่

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการฝึกอบรม
ชุ ดปฏิ บั ติ ก า ร จิ ต
อาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค้อใต้ 

-เพ่ือให้จิตอาสามี
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
ส า ธ า ร ณ ภั ย 
สามารถช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ี 

-  ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม 
จ านวน 50 คน 

- - 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนผู้
อบรมมีความรู้
ใ น ก า ร ป้ อ ง 
กั น แ ล ะ
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

-จิตอาสาสามารถ
ช่วยเหลือเจ้าพนัก 
งานในการป้องกัน
และบรร เทาสา
ธารณภัยในพ้ืนที่
ได ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่๑  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 

 

ยุทธศำสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดสกลนครที่ ๓ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 (กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค้อใต้ ที่ ๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
1. แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 60,000 1 60,000 - - 2 120,000 

รวม - - - - 1 60,000 1 60,000 - - 2 120,000 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดสกลนครที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน และท่ี 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง 
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ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 (กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค้อใต้ ที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
1. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - 1 140,000 1 140,000 1 140,000 3 420,000 

รวม - - - - 1 140,000 1 140,000 1 140,000 3 420,000 
รวมทั้งสิน - - - - 2 200,000 2 200,000 1 140,000 5 540,000 

 ที่ประชุม สอบถำมกันพอสมควร และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
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   4.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 และแก้ไขเปลี่ยนค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง) 

4.3.1 ต่อเติม/ปรับปรุงบ้านพกัข้าราชการ 
นายกฯ  ดว้ยสภาพบา้นพกักพนกังานส่วนต าบลท่ีอยูด่า้นหลงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นขามพฒันา ก่อสร้างมา
นานหลายปี ปัจจุบนัมีสภาพช ารุดเสียหายมาก เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นทางราชการจึงขอให้มีการ
ซ่อมแซมเพื่อจกัไดใ้ชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
ผอ.กองช่าง อธิบายรายละเอียด (ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อม) งานร้ือถอนกระเบ้ืองมุงหลงัคา ร้ือฝ้าโครงคราว 
ร้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
งานฝ้าเพดาน งานฝ้าเพดานยบิซัม่บอร์ด ติดตั้งกระเบ้ืองแผน่เรียบ  
งานวสัดุมุงหลงัคา แผน่หลงัคาแมทลัชีท ป้ันลม เชิงชาย 
งานทาสี สีพลาสติกภายนอกอคีลิค 
งานสีน ้ามนั ทาวงกบ ประตู หนา้ต่าง เปล่ียนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ 
งานไฟฟ้า ทั้งหมด 
ท่ีประชุม หารือกนัพอสมควร มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์
 
 
   4.3.2 โครงการปรับปรุงทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
นายก  ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ท่ีไดรั้บอนุมติัไปแลว้นั้น ดว้ยโครงการต่อเติม
ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาง 10.50 เมตร อนุมติังบประมาณ 213,000 บาท 
ดว้ยแบบแปลนดงักล่าวไดส่้งให้วิศวะกรตรวจสอบและรับรอง วิศวะกรขอให้เพิ่มโครงสร้างฐานราก ตอม่อเสา ข้ึน
อีกเพื่อให้เป็นไปตามกลกัวิศวกรรม แข็งแรง ปลอดภยั (เป็นไปตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมแลว้) ท าให้งบประมาณ
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 282,000 บาท 
ท่ีประชุม หารือกนัพอสมควร มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์
 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
อนุมัติเม่ือวนัที ่13 มีนาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย อาคารต่างๆ 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค ์ 
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งบประมาณอนุมติั 85,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 85,000 บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด 85,000 บาท งบประมาณหลงั
โอน 0 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม/ซ่อมแซมบา้นพกัขา้ราชการ  
งบประมาณอนุมติั 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 85,000 บาท งบประมาณหลงัโอน 
85,000 บาท (โอนไปตั้งรายการใหม่ ท่ีจ  าเป็นตอ้งบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของทางราชการใหมี้สภาพดี) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใชส้อย  รายจ่ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพน่หมอกควนัก าจดัยงุลาย  
งบประมาณอนุมติั 30,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด 30,000 บาท งบประมาณหลงั
โอน 0 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม/ซ่อมแซมบา้นพกัขา้ราชการ  
งบประมาณอนุมติั 85,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 85,000  บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 30,000 บาท งบประมาณ
หลงัโอน 115,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารทัว่ไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบา้น  
งบประมาณอนุมติั 96,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 85,500 บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด 27,000 บาท งบประมาณหลงั
โอน 58,500 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม/ซ่อมแซมบา้นพกัขา้ราชการ  
งบประมาณอนุมติั 115,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 115,000  บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 27,000 บาท งบประมาณ
หลงัโอน 142,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือนพนกังาน  
งบประมาณอนุมติั 892,980 บาท งบประมาณก่อนโอน 645,030 บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด 69,000 บาท งบประมาณ
หลงัโอน 576,030 บาท 



17 
 

บนัทกึการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอ้ใต ้สมยัสามญั สมยัที ่ 2/2563 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม/ซ่อมแซมบา้นพกัขา้ราชการ  
งบประมาณอนุมติั 142,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 142,000  บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 69,000 บาท งบประมาณ
หลงัโอน 282,000 บาท 
ท่ีประชุม หารือกนัพอสมควร มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์
 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใชส้อย  รายจ่ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ การด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมติั 200,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 200,000 บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด 50,450 บาท งบประมาณ
หลงัโอน 149,550 บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใชส้อย  รายจ่ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้ในการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 1019 
(COVID-19) และการจดัท าหนา้กากอนามยัเพื่อป้องกนัตนเอง  
งบประมาณอนุมติั 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 50,450 บาท งบประมาณหลงัโอน 
50,450 บาท (เป็นรายการตั้งจ่ายใหม่ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล(หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0819.2/ว 1066 ลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 เร่ืองการด าเนินการขบัเคล่ือน “โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้
ในการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจดัท าหนา้กากอนามยัเพื่อการป้องกนัตนเอง” 
ท่ีประชุม หารือกนัพอสมควร มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือนพนกังาน  
งบประมาณอนุมติั 1,818,780 บาท งบประมาณก่อนโอน 1,148,171.30 บาท จ านวนเงินท่ีโอนลด 23,000 บาท 
งบประมาณหลงัโอน 1,125,171.30 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภยัฝ่านพลเรือนและระงบัอคัคีภยั งบด าเนินงาน ประเภทค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะร่ายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั ประจ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคอ้ใต ้ 
งบประมาณอนุมติั 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 23,000 บาท งบประมาณหลงัโอน 
23,000 บาท (ตั้งรายการจ่ายใหม่ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
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0229/ว 492 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2563 เร่ือง การฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และหนงัสือท่ีท าการอ าเภอสวา่งแดนดิน ด่วนท่ีสุด ท่ี สน 0518/0619 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 เร่ือง การ
ด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
แผนงานสาธารสุข  
งานบริหารงานท่ีวไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน  
งบประมาณอนุมติั 288,180 บาท งบประมาณก่อนโอน 254,021.30 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 23,000 บาท 
งบประมาณหลงัโอน 231,021.30 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภยัฝ่านพลเรือนและระงบัอคัคีภยั งบด าเนินงาน ประเภทค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะร่ายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั ประจ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคอ้ใต ้ 
งบประมาณอนุมติั 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 23,000 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 23,000 บาท งบประมาณหลงัโอน 
46,000 บาท(โอนไปตั้งรายการใหม่ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย) 
แผนงานเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนกังาน  
งบประมาณอนุมติั  305,320 บาท งบประมาณก่อนโอน 276,298.63 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 60,000.บาท 
งบประมาณหลงัโอน 216,298.63 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภยัฝ่านพลเรือนและระงบัอคัคีภยั งบด าเนินงาน ประเภทค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะร่ายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั ประจ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคอ้ใต ้ 
งบประมาณอนุมติั 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 46,000 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 60,000 บาท งบประมาณหลงัโอน 
106,000 บาท(โอนไปตั้งรายการใหม่ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย) 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
งานกีฬาและนนัทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะร่ายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬา  
งบประมาณอนุมติั150,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 140,000 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 34,000 บาท งบประมาณ
หลงัโอน 106,000 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภยัฝ่านพลเรือนและระงบัอคัคีภยั งบด าเนินงาน ประเภทค่าใชส้อย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะร่ายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั ประจ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคอ้ใต ้ 
งบประมาณอนุมติั 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 106,000 บาท จ านวนเงินท่ีโอนเพิ่ม 34,000 บาท งบประมาณหลงั
โอน 140,000 บาท(โอนไปตั้งรายการใหม่ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย) 
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ท่ีประชุม หารือกนัพอสมควร มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์
     
 
  4.4 ร่างข้อบัญญตัิ อบต.ค้อใต้ เร่ือง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 
เลขาฯ น าเสนอต่อทีป่ระชุม  

(ร่าง) 
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้

เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนขั และแมว 
พ.ศ.2563 

โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้ขอ้บญัญติัวา่ดว้ยควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนขั และแมว 
 อาศยัอ านาจตามความในใจมาตรา 71 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2546 
ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ โดยความ
เห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้และนายอ าเภอสวา่งแดนดิน จึงตราขอ้บญัญติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตเ้ร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนขั 
และแมว พ.ศ.2563” 
  ขอ้ 2 ขอ้บญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 บรรดาขอ้บญัญติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน
ขอ้บญัญติัอ่ืน ซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้บญัญติัน้ี ใหใ้ชข้อ้บญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4 ในขอ้บญัญติั 
  “การเล้ียงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการการท่ีจะดูแลสุนัข และแมว ให้
เจริญเติบโตและมีชีวติอยูไ่ดใ้นสถานท่ีเล้ียงสัตว ์หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
  “การปล่อยสุนขั และแมว” หมายความวา่ การเล้ียงสุนขั และแมวในลกัษณะท่ีมีการปล่อยใหอ้ยูน่อก
สถานท่ีเล้ียงสัตว ์รวมทั้งการสละการครอบครองสุนขั และแมว 
  “สถานท่ีเล้ียงสัตว”์ หมายความว่า คอกสัตว ์กรงสัตว ์ท่ีขงัสัตว ์หรือสถานท่ีในลกัษณะอ่ืนท่ีใชใ้น
การควบคุมสัตวเ์ล้ียง ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซ่ึงใชป้ระกอบการเล้ียงสัตวท่ี์มีพื้นท่ีติดกนัเป็นพื้นท่ี
เดียว 
  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ผูค้รอบครองสุนัข และแมว ทั้งน้ีให้
หมายความรวมถึงผูเ้ล้ียง ผูใ้หท่ี้อยูอ่าศยัและควบคุมสุนขั และแมวดว้ย 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
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  “เหตุร าคาญ” หมายความว่า การกระท าใดๆ ท่ีก่อให้เกิดกล่ิน แสง เสียง รังสี ความร้อนส่ิงมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่ นละออง เขม่า เถา้หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  “การจดทะเบียน” หมายความวา่ การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและการท าเคร่ืองหมายระบุตวั
สุนขั 
  “การข้ึนทะเบียน” หมายความว่า การน าเอกสารเก่ียวกบัสุนขัและแมวท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้แจง้ต่อ
เจา้หนา้ท่ีเพื่อบนัทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 
  “ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
  “เจา้หนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
  “พนกังานเจา้หน้าท่ี” หมายความว่า ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อปฏิบติัการใหไ้ปตามขอ้บญัญติัน้ี 
  ขอ้ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินหรือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสุนขัและแมว ใหพ้ื้นท่ีในเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้
ใตเ้ป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนขั และแมว  ดงัน้ี 
  5.1 ใหพ้ื้นท่ีต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มเล้ียงหรือปล่อยสุนขั และแมวโดยเด็ดขาด 
   5.1.1 ท่ีสาธารณะเป็นเขตหา้มเล้ียงหรือปล่อยสุนขัและแมวทุกชนิด 
   5.1.2 สถานท่ีท่ีไม่ใช่เคหสถานของตน 

5.2 ใหพ้ื้นท่ีในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตท้ั้งหมดเป็นเขตพื้นท่ีการเล้ียงหรือปล่อยสุนขั
และแมวตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรการ ดงัน้ี 

   5.2.1 การข้ึนทะเบียนสุนขั และแมว ใหเ้จา้ของสุนขัและแมวด าเนินการข้ึนทะเบียนสุนขั
และแมวทุกตวัท่ีอยูใ่นความครอบครองต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตแ้ละรับบตัรประจ าตวัสุนขัและแมวหรือ
สัญลกัษณ์หรือวธีิการอ่ืนตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตก้ าหนด 
   5.2.2 กรณีท่ีเจา้ของน าสุนขัและแมวท่ีอยูใ่นครอบครองยา้ยออกนอกเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคอ้ใตโ้ดยถาวร หรือสุนขัและแมวท่ีอยูใ่นครอบครองตาย เจา้ของสุนขัและแมวตอ้งด าเนินการแจง้ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตท้ราบภายใน  7 วนันบัแต่วนัท่ียา้ยออกนอกเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตโ้ดย
ถาวรหรือนบัแต่วนัท่ีสุนขัและแมวท่ีอยูใ่นรอบครองตาย 
  5.3 เจา้ของสุนขัและแมวตอ้งปฏิบติัเพื่อป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ดงัน้ี 
   5.3.1 เจา้ของสุนขัและแมวตอ้งจดัการใหสุ้นขัและแมวทุกตวัไดรั้บการฉีดวคัซีนจากสัตว
แพทย ์หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือจากสัตวแพทย ์หรือผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสัตวโ์ดยการฉีดวคัซีนคร้ังแรก
เม่ือสุนขัและแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนข้ึนไปแต่ไม่เกินส่ีเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนคร้ังต่อไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดในใบรับรองการฉีดวคัซีน 
   5.3.2 หากเจา้ของสุนขัและแมวพบเห็นอาการหรือสงสัยวา่สุนขัและแมวในครอบครองมี
อาการของโรคพิษสุนขับา้ให้กกัสุนขัและแมวไว ้และแจง้ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตภ้ายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบั
แต่วนัท่ีพบเห็น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 
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   5.3.3 ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนขับา้ในพื้นท่ีตามประกาศเขตก าหนดโรค
ระบาดชัว่คราว ใหเ้จา้ของสุนขัและแมวท าการควบคุมสุนขัและแมวไว ้ณ สถานท่ีเล้ียงจนกวา่จะส้ินระยะเวลาตาม
ประกาศ 
  ขอ้ 6 ในกรณีท่ีปรากฏวา่สัตวท่ี์เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพบนั้นเป็นโรคติดต่ออนัอาจเป็นอนัตรายต่อ
ประชาชนใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจท าลายหรือจดัการตามท่ีเห็นสมควรได ้
  ขอ้ 7  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บญัญติัน้ีตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 8  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใตเ้ป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ีและใหมี้
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  

        
(ลงช่ือ)........................................... 

         (นายชยัยงค ์สายมายา) 
          นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
ท่ีประชุม หารือกนัพอสมควร จึงมีมติอนุมติัใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้ เร่ือง การ
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนขั และแมว พ.ศ.2563 

 
ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองอ่ืนๆ 

   5.1 นายเอกสิทธ์ิ จินดา ประธานสภาฯ  แจง้ปัญหาการตดัตน้ยคูาลิปตสับนคูล า
หว้ยกุดจิก บริเวณระบบน ้าประปาหมู่บา้น โดยมีคู่กรณีเป็นประชาชนหมู่ท่ี 9 มีพื้นท่ีนาติดกบัล าหว้ยกุดจิก
ไดท้  าการตดัตน้ยคูาลิปตสับนสันคูหว้ยไปโดยไม่ขออนุญาตหรือแจง้ใครเลย กรรมการหมู่บา้นไดแ้จง้ให้
ผูก้ระท าไดง้ดการตดัแลว้ และขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบและบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

5.2 กิจกรรมจิตอาสา นายก อบต.แจง้ใหท่ี้ประชุมไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท่ี 
เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดิน ในวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.โดยพร้อมเพลียงกนั 

5.3 อารพร อินทรวิเศษ ส.อบต.บา้นหนองโข่ย หมู่ 6 แจง้วา่การลา้งบ่บาดาลจุด 
ภายในวดั ท าแลว้แต่ยงัไม่ไดใ้ชน้ ้าเพราะไม่ไดท้  าใหป้ริมาณน ้าเพิ่มข้ึน ทรายยงัคงไหลมากน้บ่อเหมือนเดิน เพราะ
เป็นบ่อทราย 
    5.4 นายอดุล พนัธ์ุวงศา ส.อบต.หมู่ 2 ถามถึงคณะผูบ้ริหารถึงโครงการงบพฒันา
ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ท าไปก่ีโครงการแลว้ 
นายกฯ  ท าผา่นไป 2 โครงการ เบิกจ่ายแลว้ 1โครงการยงัเหลือ 1 โครงการ ตอนน้ีก าลงัประกาศโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบา้นหนองแค เช่ือมป่าชา้สาธารณประโยชน์หนองแค 
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  5.5 นายสุจิน รักษากุมาร ส.อบต. หมู่ 3 เสนอท่ีประชุม โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด และงาน
วนัผูสู้งอาย ุเป็นการชุมนุมคนจ านวนมาก อาจเป็นเหตุให้เช้ือโรคโคโรนาระบาดได ้จึงขอเสนอใหย้กเลิกงานวนั
ผูสู้งอายแุละเล่ือนการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดออกไปก่อน 
ท่ีประชุม ปรึกษากนัพอสมควร มีมติใหย้กเลิกงานวนัผูสู้งอายแุละเล่ือนการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดออกไป
ก่อน   
  5.6 นายถวลิ รันวงศา ส.อบต.หมู่ 4 การจดักิจกรรม 7 วนัอตัรายวนัสงกรานตท่ี์จะถึงน้ีจะ
ปรึกษาหารือการด าเนินงานเลยหรือไม่ 
นายกฯ  ตอ้งรอการประชุมแนวทางปฏิบติัจากส่วนกลางก่อน ค่อยนดัประชุมกนัอีกคร้ังกน่ึง 
  5.7 นายวรีวฒัน์ สุขเสริม ส.อบต.หมู่ 2 ระบบน ้าประปาภูเขาปัจจุบนัมีสถานการเป็นอยา่งไรบา้ง 
นายกฯ  ปริมาณน ้าท่ีอ่างเก็บน ้ามีปริมาณนอ้ยแลว้ นบัวนัจะแหง้ขอด คงลน้ท่อระบบประปาคร่ึงท่อ อีกไม่
นานน่าจะหมด ขอใหใ้ชน้ ้าอยา่งประหยดั งดการปล่อยลงสระน ้า ปลูกพืชผกัท่ีตอ้งใชน้ ้ามาก 

ประธานฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
(ลงช่ือ)                          ผูจ้ดบนัทึกฯ     (ลงช่ือ) 

     (นางสุพตัรา ใบภกัดี)           (นายอดุลย ์  พนัธ์วงศา)   
           เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ     
   

   (ลงช่ือ)         (ลงช่ือ) 
     (นายวรีวฒัน์  สุขเสริม)                 (นายถวลิ   รันวงศา)   
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ       
 
    (ลงช่ือ)      (ลงช่ือ)                     
                               (นายสุบรรณ  ชนะกิจ)                (นางทิวารัตน์  โสภาบุญ)   
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ       
            

               สภา อบต.คอ้ใต ้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี  ..................................................................... 
 

(ลงช่ือ)                                      ผูรั้บรองรายงานการประชุมฯ 
           (นายเอกสิทธ์ิ จินดา) 

    ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้
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