
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจำป  ๒๕๖3 

วันจันทร ท่ี  13  เมษายน  2563 
ณ.  ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง 

 
ผูเขาประชุม 

ลำดับ ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสุชาติ            สมใจ ประธานสภาฯ อบต. สุชาติ        สมใจ  

๒ นายชาญชัย          สมใจ รองประธานสภาฯ อบต. ชาญชัย      สมใจ  

๓ นายประยงค         ดุมพรหม สมาชิก  อบต.  ม. ๑ ประยงค     ดุมพรหม  

๔ นายประหยัด        ปานเกิด สมาชิก  อบต.  ม. ๒ ประหยัด    ปานเกิด  

๕ นางน้ำฝน            ปานพวง สมาชิก  อบต.  ม. ๓ น้ำฝน        ปานพวง  

๖ นายสมโชค           กลัดหลำ สมาชิก  อบต.  ม. ๓ สมโชค       กลัดหลำ  

๗ นายอำนาจ           ศรีแจ สมาชิก  อบต.  ม. ๔ อำนาจ       ศรีแจ  

๘ นายชวน              วงศสิงห สมาชิก  อบต.  ม. ๔ ชวน          วงศสิงห  

๙ นายเท่ียง             ปลีสุวรรณ สมาชิก  อบต.  ม. ๕ เท่ียง         ปลสีุวรรณ  

๑๐ นางสายฝน           สุขศร ี สมาชิก  อบต.  ม. ๕ สายฝน       สุขศรี  

๑๑ นายสำอางค          งามขำ สมาชิก  อบต.  ม. ๖ สำอางค      งามขำ  

๑๒ นายกำจด             เพชรแยม สมาชิก  อบต.  ม. ๖ กำจด         เพชรแยม  

๑๓ นายบัญชา            ดูเรืองรัมย เลขานุการสภา อบต. บัญชา        ดูเรืองรัมย  

๑๔ นายเสนห             จันทรเจิม สมาชิก  อบต.  ม. ๗ เสนห         จันทรเจิม  

๑๕ นายวิรัตน             นาคสิงห สมาชิก  อบต.  ม. ๘ วิรัตน         นาคสิงห  

๑๖ นายบุญยิ่ง            ดีกลั่น สมาชิก  อบต.  ม. ๘ บุญยิ่ง         ดีกลั่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผูเขารวมประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายผล               เอกบุตร นายก อบต.สองพ่ีนอง ผล               เอกบุตร 

๒ นายสมพรรณ       สาลี รองนายก อบต. สมพรรณ       สาล ี

๓ นายประสาน        นิลดำ รองนายก อบต. ประสาน        นิลดำ 

๔ นายสังวาล          สาล ี เลขานุการคณะผูบริหาร สังวาล          สาล ี

๕ นางสาวพิศมัย      จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสองพี่นอง 

พิศมัย           จันทรแกว 

๖ นายสิริชัย           อุนใจเพ่ือน ผูอำนวยการกองชาง สิริชัย            อุนใจเพ่ือน 

๗ นายภัทราวุฒิ       แยมกล่ำ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ ภัทราวุฒิ        แยมกล่ำ 

8 พ.อ.อ.สมชาย  เพชรแยม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั สมชาย  เพชรแยม 

9 นางปรียนันท  วัตรวิลัย นักทรัพยากรบุคคล ปรียนันท  วัตรวิลัย 

10 นางสาวสิริมา     อยูชมบุญ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สิริมา     อยูชมบุญ 

11 นายบริรักษ  เกาะประเสริฐ นักวิชาการเกษตร บริรักษ  เกาะประเสริฐ 

12 นางสาวขจรพรรณ   เหมือนอวม นักวิชาการศึกษา ขจรพรรณ  เหมือนอวม 

13 นางสาวนรินทรสิรี  ไทยเอ้ือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นรนิทรสิรี  ไทยเอ้ือ 

14 นางสาวศิราณี  พรามศาสตร เจาพนักงานธุรการ ศิราณี  พรามศาสตร 

15 นางสาวพจนีย   คนไว ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พจนีย   คนไว 

16 นางสาวพรนภา  แยมถนอม กำนันตำบลสองพ่ีนอง พรนภา  แยมถนอม 

17 นายวีรยุทธ  นวลจันทร ผูใหญบาน  หมูท่ี  1 วีรยุทธ  นวลจันทร 

18 นางจำเริญ  หลวงไกร ผูใหญบาน  หมูท่ี  3 จำเริญ  หลวงไกร 

19 นายมานะ  ขุนประเสริฐ ผูใหญบาน  หมูท่ี  4 มานะ  ขุนประเสริฐ 

20 นายมงคล  ราญไพร ผูใหญบาน  หมูท่ี  5 มงคล  ราญไพร 

21 นายแฉลม  พราหมณเสนห ผูใหญบาน  หมูท่ี  6 แฉลม  พราหมณเสนห 

22 นายบัญญัติ  ชื่นอารมณ ผูใหญบาน  หมูท่ี  7 บัญญัติ  ชื่นอารมณ 

23 นายสุทิน  ชูเนื่อง ผูใหญบาน  หมูท่ี  8 สุทิน  ชูเนื่อง 

24 นางสาวศิริรัตน   โกงกาง เจาพนักงานธุรการ (ลจปจ.  ศิริรัตน   โกงกาง 

    

    

    



เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
ขอความ  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  เขารวมประชุมเกินก่ึงหนึ่งของ

จำนวนสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองท้ังหมด  ขาดการประชุมไมมี
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  กลาว ในเม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมาพรอมแลว  ตามระเบียบถือวา

สมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุม  กระผมขอเปดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย
ท่ี  2 ครั้งท่ี  1  ประจำป  2563    

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  กลาว ตามท่ีเจาหนาท่ีไดแจกสำเนาบันทึกรายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

สองพ่ีนองสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  1  ประจำป  ๒๕๖3  วันพุธท่ี    
12  กุมภาพันธ  2563  ไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึก
รายงานการประชุมครั้งท่ีแลวหรือไม 

สมาชิกทุกคนกลาว ไมมี 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น ปรับปรุง/แกไข/เพ่ิมเติม  พ.ศ.2561-

2565  (ครั้งท่ี  1  
ประธานสภาฯ กลาว ในระเบียบวาระนี้  เปนการพิจารณาปรับปรุง  แกไข  เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565  ครั้งท่ี  1 กระผมขอใหทางคณะผูบริหารไดเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลดวยครับ 

นายกฯ กลาว ขอสวัสดีทานประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม  นายผล  เอกบุตร  
นายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พรอมท้ังคณะผูบริหาร  ขอเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน   ท่ีทางเจาหนาท่ีและคณะผูบริหารไดดำเนินการตามแผน
ประชาคมตำบลสองพ่ีนอง  โดยในรายละเอียดขอใหทางเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผนชี้แจงตอไปครับ 

 จนท.วิเคราะหฯ กระผมนายภัทราวุฒิ   แยมกล่ำ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  ขอชี้แจง
เรื่องแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565  ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  
1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2561  ให
ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 (กคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความ
ตองการประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนำมากำหนดแนว



ทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   โดยใหนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆ  และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 (ขคณะกรรมการสนับสนุนการจำทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนำมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน   แลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

 (คคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิ นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน    เพ่ือเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน 

 (งผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน      และประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน      

 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน   ตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุ มัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน   ตอไป”   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี   มท 0810.3/ว2931  ลงวัน ท่ี   15  
พฤษภาคม    2562   เรื่อง  ซักซอมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2559  และ  (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 256 1 

 1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความ
ตองการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ  และแนวทางปฏิบัติ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
โดยใหนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ  และขอมูลในแผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน  แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนำมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

 3.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 

 4.กรณีเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ
รางแผนพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
5.  กรณีองคการบริหารสวนตำบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอสภาองคการบริหารสวนตำบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565 
6. หลังจากดำเนินการตามขอ 1 – 5 แลวใหดำเนินการตามขอ 24 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  



 ตาม ท่ีองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ไดดำเนินการตามข้ันตอนโดยขอ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงไดผานกระบวนการประชาคมทองถ่ินเปนท่ีเรียบรอย
แลว  จึงขอเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน    เพ่ิมเติมดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองไดรับ  จึงขอใหทางสภาองคการบริหาร
สวนตำบลสองพ่ีนอง  พิจารณาขอความเห็นชอบ  ตอไป  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)  ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม 

สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู         

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน      

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน          

1.1 แผนงานพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำฯ         

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

1 โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวาง เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนลูกรัง กวาง 4 เมตร ยาว      300,000 300,000 ถนน ประชาชนไดรับการ อบต. 

  ทอ คสล.หมูที่ 1 บานสองพ่ีนอง ขนสง ความปลอดภัยในการ 300 เมตร หนา 0.2 เมตร             บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ. 

  สายไรอำพร  ดีดำ สัญจรของประชาชน               รวดเร็วและปลอดภัย กรมสถ. 

2 โครงการวางทอ คสล. หมูที่ 1 เพ่ือใหประชาชนภายในหมู วางทอ คสล. ขนาด 0.40 ม.       50,000 50,000 ทอ ประชาชนไดรับการ กองชาง 

   บานสองพ่ีนอง บริเวณ สายไรปาลำใย ที่ 1   ไดรับความปลอดภัย               บริการคมนาคมที่สะดวก อบจ.,ทาง 

                    รวดเร็วและปลอดภัย หลวงชนบท 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม 
ถนน คสล. กวาง 4 ม.ยาว 400 
ม.       880,000 880,000 ถนน ประชาชนไดรับการ กองชาง 

  ไหลทางหมูที่ 5 บานหวยปลาดุก ขนสง ความปลอดภัยในการ หนา 0.15 ม.พรอมลงลูกรัง             บริการคมนาคมที่สะดวก กรมสงเสริมฯ 

  สายบานนายสมพร  จันทรแยม สัญจรของประชาชน ไหลทาง             รวดเร็วและปลอดภัย อบจ. 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 4 เมตร     330,000 330,000 ถนน ประชาชนไดรับการ กองชาง 

  ไหลทางหมูที่ 5 บานหวยปลาดุก ขนสง ความปลอดภัยในการ ยาว 150 เมตร  หนา 15             บริการคมนาคมที่สะดวก กรมสงเสริมฯ 

  สายบานนางสุณี  แกนพรม สัญจรของประชาชน เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง             รวดเร็วและปลอดภัย อบจ. 

            

            



ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู         

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน      

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน          

1.1 พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำฯ (ตอ          

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

5 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม ถนน คสล. กวาง 4 เมตร       220,000 220,000 ถนน ประชาชนไดรับการ กองชาง 

  ไหลทางหมูที่ 5 บานหวยปลาดุก ขนสง ความปลอดภัยในการ 
ยาว 100  เมตร  หนา 0.15 
เมตร             บริการคมนาคมที่สะดวก กรมสงเสริมฯ 

  สายบานปาวัน  ศรีเอ่ียม สัญจรของประชาชน เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง             รวดเร็วและปลอดภัย อบจ. 

6 โครงการกอสรางถนนน้ำลน เพ่ือใหการเดินทางคมนาคม กอสรางถนนน้ำลนกวาง 4เมตร      1,000,000 1,000,000 ถนน ประชาชนไดรับการ กองชาง 

  หมูที่ 7 บานหวยกระสังข สะดวกเวลาฤดูฝน ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร             บริการคมนาคมที่สะดวก กรมสงเสริมฯ 

  บริเวณลำหวยปาตอง ลำหวยพุกราง                 รวดเร็วและปลอดภัย ชลประทานฯ 

                      กรมทรัพยฯ 

                      อบจ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู         

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน      

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน          

1.2 พัฒนาระบบไฟฟา - ระบบประปา - ระบบจราจร          

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

1 ขยายเขตไฟฟาภายหมูบานหมูที่ 4 เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา สายบานนางลำเพย เอกบุตร 500,000     500,000 500,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต. 

    อยางทั่วถึง               โภคสาธารณูปการอยาง การไฟฟาฯ 

                    ทั่วถึงทำใหประชาชนมี   

                    ความปลอดภัยในชีวิต   

                   และทรัพยสิน   

2 ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาบริเวณบาน เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา       300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีความปลอด อบต. 

  ผูใหญเชาว หมูที่ 7 บานหวยกระสังข อยางทั่วถึง             ภัยในการสัญจร อบจ. 

    จำนวน 1 หมอ                   กรมสภ. 

3 ขยายเขตไฟฟาภายหมูบานหมูที่ 5 เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา สายบานนายเถ่ือม มีทอง       500,000 500,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต. 

    อยางทั่วถึง               โภคสาธารณูปการอยาง การไฟฟาฯ 

                    ทั่วถึงทำใหประชาชนมี   

                    ความปลอดภัยในชีวิต   

                    และทรัพยสิน   

4 ขยายเขตไฟฟาภายหมูบานหมูที่ 8 เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา บริเวณศาลาประชาคมหมูบาน       500,000 500,000 ประชาชน มีการจัดการสาธารณูป อบต. 

    อยางทั่วถึง               โภคสาธารณูปการอยาง การไฟฟาฯ 

                    ทั่วถึงทำใหประชาชนมี   

                    ความปลอดภัยในชีวิต   

                    และทรัพยสิน   

         



ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน      

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน          

            

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

5 โครงการจัดซื้อถังไฟเบอรกลาสพรอม เพ่ือใหประชาชน มี จัดซื้อถังไฟเบอรกลาส       500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ำใชเพ่ือการ กองชาง 

  กอสรางฐานรอง น้ำเพ่ือการอุปโภค - บริโภค พรอมกอสรางฐานรอง           อุปโภค-บริโภคและมีน้ำ ชลประทานฯ 

    ไดอยางทั่วถึง               เพ่ือการเกษตรเพียงพอ กรมทรัพยฯ 

6 โครงการกอสรางโรงสูบน้ำบริเวณ เพ่ือใหประชาชน มีน้ำเพ่ือการ โรงสูบน้ำ       500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีความพอใจ กองชาง 

  โครงการประชารัฐ หมุที่ 5 อุปโภค - บริโภคไดอยางทั่วถึง               ในการมีน้ำด่ืมน้ำใช กรมทรัพย ฯ 

  บานหวยปลาดุก                     

                        

            

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 

 
  

          

 



ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู         

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน      

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน          

1.4 พัฒนาแหลงน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน          

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

1 โครงการวางทอจากหมู 5 บาน เพ่ือใหประชาชนมีน้ำใชใน ทอสงน้ำ ขนาด 30 นิ้ว       2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ำใชเพ่ือ กองชาง 

  หวยปลาดุกถึงองเก็บน้ำหวยตาพ้ัง หมุ การอุปโภค-บริโภคและทำ ยาว 2,500 เมตร            การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ 

  6 บานโปงอิฐ การเกษตร              และมีน้ำเพ่ือการเกษตร กรมทรัพยฯ 

                    เพียงพอ กรมสงเสริมฯ 

2 โครงการวางทอน้ำดิบเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนมีน้ำใชใน ทอสงน้ำ       800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ำใชเพ่ือ กองชาง 

  ภายในหมูบาน หมูที่ 7 การอุปโภค-บริโภคและทำ              การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ 

   บานหวยกระสังข การเกษตร              และมีน้ำเพ่ือการเกษตร กรมทรัพยฯ 

                    เพียงพอ กรมสงเสริมฯ 

3 โครงการจัดซื้อกระสอบใสทราย เพ่ือใหประชาชนมีน้ำใชใน กระสอบ จำนวน 1,000 ลูก       100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ำใชเพ่ือ กองชาง 

    การอุปโภค-บริโภคและทำ              การ อุปโภค - บริโภค ชลประทานฯ 

    การเกษตร              และมีน้ำเพ่ือการเกษตร กรมทรัพยฯ 

                    เพียงพอ กรมสงเสริมฯ 

            

            

 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู          

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน      

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต        

2.2 พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ           

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

1 โครงการกอสรางเสาธงของศูนยพัฒนาเด็ก เพ่ือกอสรางปรับปรุง กอสรางเสาธง       80,000 80,000 เด็กเล็ก เด็กเล็กมีศูนยที่ไดมาตรา สำนักปลัดฯ 

  เล็กบานหนองปนแตกและศูนยพัฒนาเด็ก อาคารหรือสถานที่ใหมี               ฐานกวาเดิม   

  เล็ก อ.ฮ.ลิงค สภาพที่เหมาะสม                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู          



กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความขมแข็งของสังคม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน      

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต        

2.5 สงเสริมสวัสดิการสังคม           

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

1 โครงการสนับสนุนกองกลางพัฒนาหมูบาน 
เพ่ือใหชุมชนมีศักยภาพใน
การ กองทุนกลางพัฒนา 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการ สำนักปลัดฯ 

  หมูที่ 1-8  พัฒนาหมูบาน หมูบาน หมูที่ 1-8             พ่ึงพาตนเองได   

      หมูละ 35,000 บาท                 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู          



 กลยุทธท่ี 2.2  เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน      

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย         

3.3 สงเสริม และใหความรูแกเจาหนาท่ีและประชาชนในการปองกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย        

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

1 โครงการฝกอบรมทบทวน/หรือจัดต้ัง 
เพ่ือสงเสริมความรูใหแก
จิตอาสาภัย จัดอบรมปองกันและ       120,000 120,000 จิตอาสา เพ่ือใหจิตอาสาภัยพิบัติ สำนักปลัดฯ 

  จิตอาสาภัยพิบัติ 
พิบัติในตำบลพรอมกับมี
การจัดต้ัง บรรเทาสาธารณภัยให           ภัยพิบัติ ไดรับรูที่ถูกตองในการ   

    
จิตอาสาภัยพิบัติเพ่ือรวม
ในการ จิตอาสาภัยพิบัติ              ปฏิบัติหนาที่   

    
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย                   

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู          



 กลยุทธท่ี 2.2  เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน      

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย         

3.4  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

1 โครงการจัดทำแนวกันไฟบริเวณปาชุมชน  
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนที่ ประชาชนในตำบล       400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนไดรับการ สำนักปลัด 

  ภายในตำบลสองพ่ีนอง เกิดข้ึนกับประชาชน               บรรเทาความเดือดรอน   

2 โครงการคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือแกไขปญหา 
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนที่ ประชาชนในตำบล       300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนไดรับการบรรเทา สำนักปลัด 

  ภัยแลงภายในตำบลสองพ่ีนอง เกิดข้ึนกับประชาชน               ความเดือดรอน   

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู         

 กลยุทธท่ี 2.4  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ          

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน        

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และสถานท่ีปฎิบัติงาน          

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ผลลัพทที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ  พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) 

    (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท      

1 จางเหมาบริการบุคคลเพ่ือทำงาน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน จางเหมา       216,000 216,000 บุคคล งานปองกันและบรรเทา สำนักปลัดฯ 

  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดข้ึน               สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ   

                    มากข้ึน   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 ในสวนของระเบียบและรายละเอียดของโครงการกระผมขอชี้แจงเทานี้ครับ 
ประธานสภาฯ กลาว ตามท่ีทางเจาหนาท่ีวิเคราะหไดชี้แจงระเบียบ  และรายละเอียดของโครงการ   พรอมท้ังสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ไดรับรางแผนพัฒนาทองถ่ินไปแลวนั้น    กระผมขอใหทางสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พิจารณาเพ่ือเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน  ฉบับเพ่ิมเติมตอไป   

สมาชิก อบต.ทุกทาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ทุกคนเห็นดวยใหมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตามท่ีทานนายกเสนอมา 

ประธานสภาฯ กลาว ในเม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองทุกคนในท่ีประชุมเห็นสมควรใหเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลสอง
พ่ีนองเสนอรางมาใหสภาฯ  พิจารณาขอความเห็นชอบ  กระผมขอมติในท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565  ปรับปรุง/แกไข/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1  
ได 

ระเบียบวาระท่ี  4 การพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  กลาว ในระเบียบวาระนี้  ทางนายก อบต.ไดเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  เพ่ือขออนุมัติใน

การโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  กระผมขอใหทางเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองชี้แจงระเบียบกฎหมายในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

เลขานุการสภาฯ  กลาว กระผมนายบัญชา  ดูเรืองรัมย  ตำแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  กระผมขอ
ชี้แจงระเบียบการขอโอนงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ.2543  หมวด  4  
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ขอ  26  การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ  ใหเปนอำนาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน  ขอ  
27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทำใหลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

ขอ  28  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจายใหเปนอำนาจ
อนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน  

ขอ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและ สิ่งกอสราง  
ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน  

ขอ  30  การโอน  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภทอ่ืนท่ีตองนำมาตั้ง
งบประมาณรายจายตามขอ  15  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอำนาจอนุมัติโอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชีแ้จงงบประมาณรายจายได  เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจแลว  

ขอ  31  การโอน  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาให
เบิกตัดปไว  จะกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจใหเบิกตัดปได  หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

ขอ  32  ภายใตขอบังคับขอ  39  การโอนเงินงบประมาณรายจาย  หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงคำ  
ชีแ้จงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย  เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจแลว  ใหประกาศโดย
เปดเผย  เพ่ือใหประชาชนทราบ  แลวแจงการประกาศใหผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบ  ภายในสิบหา



วัน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหแจงแกนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำก่ิง
อำเภอ  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  กลาว ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองไดชี้แจงระเบียบการขอโอนและการขอแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ    ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองทราบนั้นตอไป
กระผมขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองชี้แจงเหตุผลและความจำเปน  และ
รายละเอียดในการขอโอนงบประมาณรายจายในครั้งนี้  ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ี
นองครับ 

นายก อบต. กลาว เรียน  ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ อบต.สองพ่ีนองทุกทาน  กระผม  นายผล  เอกบุตร  ตำแหนง  
นายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ  ไดอานระเบียบแลวนั้นวันนี้
กระผมขอชี้แจงเหตุผลและความจำเปน  และรายละเอียดในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้  โดยใน
ครั้งนี้จะเปนการขอโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  จากสำนักปลัดฯไปตั้ง
จายของกองชาง  โดยทางคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลองสองพ่ีนอง  ไดตรวจสอบ
งบประมาณซ่ึงประกอบกับตำบลสองพ่ีนองไดประกาศเปนพ้ืนท่ีภัยแลง  และชาวบานตำบลสองพ่ีนอง
ไดรับความเดือดรอนขาดแคลนน้ำจึงพิจารณาจากงบประมาณในการจัดซ้ือรถขยะ  และไดพิจารณาขอ
โอนงบประมาณดังกลาวเพ่ือจัดทำโครงการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบานเปนหลักจึง
ขอโอนงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.  ๒๕๖3  ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. 
๒๕๖3  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดโครงการโอนงบประมาณ  ประจำป  2563 
 รายการโอนลด   

แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาครุภัณฑ  
ประเภท  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการโครงการจัดซ้ือรถขยะ  งบประมาณอนุมัติ  เปนเงิน  
2,400,000.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  2,400,000.00  บาท    ขอโอนไปตั้งเปน
รายจายรายการใหม  เปนเงิน  2,390 ,000.00  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนเปนเงิน  
10,000.00  บาท 
รายการโอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง  ในคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
1.รายการเพ่ือจายเปนคาโครงการขยายเขตประปาหมูบาน  หมูท่ี  2  บานวังวน  ตำบลสองพ่ีนอง  
อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยดำเนินการวางทอ  PVC  ขนาด  Ø  3  นิ้ว  ชั้น 13.5  
จำนวน  56  ทอน  ระยะทางรวม  225  เมตร  พรอมติดต้ังปายโครงการ  จำนวน  1  ปาย  
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  62,000  บาท    งบประมาณอนุมัติ  
0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  62,000.00  บาท  
งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  62,000.00  บาท  (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหาร
สวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1.2 พัฒนา
ระบบไฟฟา  ระบบประปา  ระบบจราจร  หนาท่ี 65 ลำดับท่ี 13  
2.รายการเพ่ือจายเปนคาโครงการวางทอสงน้ำเพ่ือการเกษตร  หมูท่ี  2  บานวังวน  ตำบลสองพ่ีนอง  
อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยดำเนินการวางทอ  PVC  ขนาด  Ø  4  นิ้ว  ชั้น  13.5  



จำนวน  95  ทอน  ระยะทางรวม  380  เมตร  พรอมติดต้ังปายโครงการ  จำนวน  1  ปาย  
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  140,000  บาท งบประมาณอนุมัติ  
0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  140,000.00  บาท  
งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  140,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหาร
สวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1.2 พัฒนา
ระบบไฟฟา  ระบบประปา  ระบบจราจร  หนาท่ี 75 ล ำดับท่ี 19  
3.  รายการเพ่ือจายเปนคาโครงการชุดลอกสระเกา  (บริเวณไรนายสนาน   กวยแกว  หมูท่ี  1  บาน
สองพ่ีนอง ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี   ขนาดกวาง  35  เมตร  ยาว  70  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.50  เมตร   หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  4,930  ลบ.ม.  พรอมติดตั้งปาย
โครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  226,000  
บาทงบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  
226,000.00   บาท  งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  226,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คูคลอง   และระบบชลประทาน  หนาท่ี  72  ลำดับท่ี  11  

 4. รายการเพ่ือจายเปนคาโครงการชุดลอกสระเกา (บริเวณไรนายไวพจน  จันทรนาคา  หมูท่ี  2  บาน
วังวน  ตำบลสองพ่ีนอง  อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง  22  เมตร  ยาว  70  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  2,400  ลบ.ม.  พรอมติดตั้งปาย
โครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  110,000  
บาทงบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  
110,000.00   บาท  งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  110,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คูคลอง  และระบบชลประทาน  หนาท่ี  72  ลำดับท่ี  11  

 5. รายการเพ่ือจายเปนคาโครงการชุดลอกสระเกา (สระเก็บน้ำรวมใจพัฒนา  หมูท่ี  4  บานหนองปน
แตก ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง  20  เมตร  ยาว  100  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  2.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  3,890  ลบ.ม.  พรอมติดตั้งปายโครงการ  
จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  178,000  บาท 
งบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  
178,000.00   บาท  งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  178,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คูคลอง  และระบบชลประทาน  หนาท่ี  72  ลำดับท่ี  11  

 6. รายการเพ่ือจายเปนคาโครงการชุดลอกสระเกา (บริเวณไรนางอรัญญา  ลอสกุล  หมูท่ี  4  บาน
หนองปนแตก   ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง  30  เมตร  ยาว  
50  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  3,020  ลบ.ม.  พรอมติดตั้งปาย
โครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  138,000  
บาท  งบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  
138,000.00   บาท  งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  138,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คูคลอง  และระบบชลประทาน  หนาท่ี  72  ลำดับท่ี  11  



7. รายการโครงการชุดลอกสระเกา หมูท่ี  6  บานโปงอิฐ   ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอแกงกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง  40  เมตร  ยาว  60  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา  5,080  ลบ.ม.  พรอมติดตั้งปายโครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  233,000  บาท  งบประมาณอนุมัติ   0.00  บาท  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  233,000.00   บาท  งบประมาณ
หลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  233,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบล
สองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คู
คลอง  และระบบชลประทาน  หนาท่ี  72  ลำดับท่ี  11  
8. รายการโครงการชุดลอกสระเกา (บริเวณไรนายอำพล   ศรีจันทรา  หมูท่ี  7  บานหวยกระสังข   
ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  10,500  ลบ.ม.  
พรอมติดตั้งปายโครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  
งบประมาณ  482,000  บาท  งบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน   
0 .00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้   482,000.00   บาท  งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  
482,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-
2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คูคลอง  และระบบ
ชลประทาน  หนาท่ี  72  ลำดับท่ี  11  
9. รายดารโครงการชุดลอกลำหวย (บริเวณไรนายเพชร  ดวงตอย  หมูท่ี  7   บานหวยกระสังข   
ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง  13  เมตร กนกวาง  6  เมตร   
ยาว  90  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  2,090  ลบ.ม.  พรอม
ติดตั้งปายโครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  
95,000  บาท  งบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอ
โอนเพ่ิมครั้งนี้  95,000.00   บาท  งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  95,000.00  บาท (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คูคลอง  และระบบชลประทาน  หนาท่ี  71  
ลำดับท่ี  17  
10. รายการโครงการชุดลอกสระเกา  หมูท่ี  8  บานหนองมะคา   ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอแกง
กระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง  47  เมตร  ยาว  100  เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.00  เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  8,200  ลบ.ม.  พรอมติดตั้งปายโครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  376,000  บาท  งบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  376,000.00   บาท  งบประมาณ
หลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  376,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบล
สองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คู
คลอง  และระบบชลประทาน  หนาท่ี  72  ลำดับท่ี   11  

 11. รายการโครงการชุดลอกสระเกา หมูท่ี  5  บานหวยปลาดุก   ตำบลสองพ่ีนอง อำเภอแกงกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง  30  เมตร  ยาว  70  เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา  5,340  ลบ.ม.  พรอมติดตั้งปายโครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  245,000  บาท   งบประมาณอนุมัติ   0.00  บาท  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  245,000.00   บาท  งบประมาณ



หลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  245,000.00  บาท (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบล
สองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คู
คลอง  และระบบชลประทาน  หนาท่ี  72  ลำดับท่ี  11  

 12.รายการโครงการขุดลอกลำหวย  (บริเวณไรนายรวย  แกวสะอาด  หมูท่ี  7  บานหวยกระสังข  
ตำบลสองพ่ีนอง  อำเภอแกงกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดกวาง  16  เมตร  กนกวาง  6  เมตร  
ยาว  120  เมตร  ลึกเฉลี่ย  5.00  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  2,300  เมตร  พรอม
ติดตั้งปายโครงการ  จำนวน  1  ปาย  รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.สองพ่ีนองกำหนด  งบประมาณ  
105,000  บาท  งบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน   0.00  บาท  ขอ
โอนเพ่ิมครั้งนี้  105,000.00   บาท  งบประมาณหลังโอนเพ่ิมเปนเงิน  105,000.00  บาท (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (1.4 พัฒนาแหลงน้ำ  คูคลอง  และระบบชลประทาน  หนาท่ี  71  
ลำดับท่ี  17  
รวมงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ือดำเนินการท้ัง  12  โครงการในครั้งนี้  เปนเงิน  2,390,000.00  บาท   
กระผมขอใหทางสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  พิจารณาอนุมัติตอไปครับ 

ประธานสภาฯ กลาว ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ไดชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจาย
มานี้  สมาชิก อบต.สองพ่ีนอง  มีความเห็นวาอยางไรบาง 

สมาชิกสภาฯ กลาว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองท้ังหมดเห็นดวยตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล
สองพ่ีนองกลาวมาขางตน 

ประธานสภาฯ กลาว ในเม่ือสมาชิกสภาฯ อบต.สองพ่ีนอง  ทุกทานในท่ีประชุมเห็นดวยตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล
สองพ่ีนองเสนอมมา  กรผมขอมติในท่ีประชุม  หากสมาชิก  อบต.สองพ่ีนออนุมัติตามโครงการในการ
โอนครั้งนี้  จำนวน  12  โครงการ  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองเสนอมาขอให
สมาชิก อบต.สองพ่ีนองยกมือครับ 

มติในท่ีประชุม อนุมัติใหมีการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตำบลสองพ่ีนองเสนอมา ดังนี้ 

 รายการโอนลด 
 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  งบประมาณ  2,400,000.00  บาท  งบประมาณท่ีขอโอน  

2,390,000.00  บาท  งบประมาณคงเหลือ  10,000.00  บาท 
 รายการโอนเพ่ิม 

1. โครงการขยายเขตประปาหมูบาน  หมูท่ี  2  จำนวนเงิน  62,000.00  บาท 
2. โครงการวางทอสงน้ำเพ่ือการเกษตร  หมูท่ี 2  จำนวนเงิน  140,000.00  บาท 
3. โครงการขุดลอกสระเกา  หมูท่ี  1 (บานนายสนาน จำนวนเงิน  226,000.00  บาท  
4. โครงการขุดลอกสระเกา  หมูท่ี  2  (บานนายไวพจน  จำนวนเงิน  110,000.00  บาท  
5. โครงการขุดลอกสระเกา  หมูท่ี  4  (สระเก็บน้ำรวมใจพัฒนา  178,000.00  บาท  
6. โครงการขุดลอกสระเกา  หมูท่ี  4  (ไรนางอรัญญา  จำนวนเงิน  138,000.00  
7. โครงการขุดลอกสระเกา  หมูท่ี  6  จำนวนเงิน  233,000.00  บาท 
8. โครงการขุดลอกสระเกา  หมูท่ี  7  (ไรนายอำพล  จำนวนเงิน  428,000.00  บาท  
9. โครงการขุดลอกลำหวย  หมูท่ี  7  (ไรนายเพชร  จำนวนเงิน  95,000.00  บาท  
10. โครงการขุดลอกสระเกา  หมูท่ี 8  จำนวนเงิน  376,000  บาท 



11. โครงการขุดลอกสระเกา  หมูท่ี  5  จำนวนเงิน  245,000.00  บาท 
12. โครงการขุดลอกลำหวย  หมูท่ี  7 (ไรนายรวย  จำนวนเงิน  105,000.00  บาท  
รวมงบประมาณท่ีโอนเพ่ิม  2,390,000.00  บาท 

  
ระเบียบวาระท่ี  5 การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  เรื่อง  การควบคุมหรือปลอยสุนัข

และแมว  พ.ศ. 2563  เพ่ือผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง 
ประธานสภาฯ กลาว ในระเบียบวาระนี้กระผมขอใหทางทานนายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ไดชี้แจงรายละเอียด

เก่ียวกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  เรื่อง  การควบคุมหรือปลอยสุนัขและแมว  
พ.ศ. 2563 

นายกฯ กลาว ในระเบียบวาระนี้  กระผมขออานรายละเอียดรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  เรื่อง  
การควบคุมหรือปลอยสุนัขและแมว  พ.ศ. 2563  โดยขอใหสมาชิกทุกทานพิจารณาตามเอกสารท่ีได
แจกไปแลวนั้น 

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และ
แมว พ.ศ. 2563 

หลักการ 

ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 

เหตุผล 

                การควบคุมการลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวใหเหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนท่ีในชุมชนจะสามารถ
ปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรำคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชนในการรักษา สภาวะความ
เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบา หรือ
โรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัข และแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว จึงตรา
ขอบัญญัตินี้ 

(ราง  

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง 

เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 
โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง โดยความเห็นชอบของสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสองพ่ีนองและนายอำเภอแกงกระจาน จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้  

  ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง เรื่อง การ
ควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง ตั้งแต
วันท่ีถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 



  ขอ ๓ ในกรณีท่ีมีขอบัญญัติอ่ืนท่ีขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัติฉบับนี้แทน 

  ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

   “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัข และแมว
ใหเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดในสถานท่ีเลี้ยงสัตว 

    “การปลอยสุนัข และแมว” หมายความวา การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะท่ีมีการ
ปลอยใหอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตวรวมท้ังการสละการครอบครองสุนัข และแมว 

   “สถานท่ีเลี้ยงสุนัข และแมวสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือ
สถานท่ีในลักษณะอ่ืนท่ีใชในการควบคุมสัตวท่ีเลี้ยง ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซ่ึงใช
ประกอบการเลี้ยงสัตวท่ีมีพ้ืนท่ีติดกันเปนพ้ืนท่ีเดียว 

    “เจาของสุนัข และแมว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครองสุนัขและแมว
ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงผูเลี้ยง ผูใหท่ีอยูอาศัยและผูควบคุมสุนัข และแมวดวย 

    “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง 

                               “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง 

                     ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

   ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
ในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัข และแมว ใหพ้ืนท่ีในเขตอำนาจของ
องคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง ดังตอไปนี้ เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 

  (6.๑ ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปน เขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด 

6.1.1. พ้ืนท่ีผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแนน 

6.1.2. ผืนท่ีผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

   (6.๒ ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว เกินจำนวนท่ีกำหนด  

6.2.1. ทุกหมูบานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองเปนเขตหามเลี้ยง
หรือปลอยสุนัขเกินจำนวน 10 ตัว  ตอครัวเรือน 

6.2.2. ทุกหมูบานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนองเปนเขตหามเลี้ยง
หรือปลอยแมวเกินจำนวน 10 ตัว  ตอครัวเรือน 

 

                       (6.๓  การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวตองดำเนินการ ดังนี้ 

               6.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 

    (1 .ใหเจาของสุนัข และแมวดำเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวท่ีอยู
ในครอบครองตอองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง และรับบัตรประจำตัวสุนัข และแมวหรือ



สัญลักษณหรือวิธีการกำหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตำบล
สองพ่ีนองกำหนด 

    (2 หากเจาของสุนัข และแมวตองการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลง
ความเปนเจาของใหแกบุคคลอ่ืน ตองแจงตอองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง ภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีมอบสุนัขและแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของ เพ่ือดำเนินการแกไขบัตรประจำตัวสุนัข
และแมว หรือสัญลักษณ หรือวิธีการกำหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 

    (3 ในกรณีท่ีมีสุนัข และแมวเกิดใหม ใหเจาของสุนัข และแมวดำเนินการข้ึน
ทะเบียนภายใน 30 วัน และตองจัดการใหสุนัข และแมวนั้นไดรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

    (4 กรณีท่ีเจาของนำสุนัข และแมวท่ีอยูในครอบครองยายออกนอกเขต
องคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง โดยถาวร หรือสุนัข และแมวท่ีอยูในครอบครองตาย เจาของสุนัข 
และแมวตองดำเนินการแจงใหองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง ทราบภายใน 30 วัน นับแตมีการ
ยายสุนัข และแมวออกนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลโดยถาวร หรือวันท่ีสุนัขและแมวตาย 

   6.3.2 การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

    (1 เจาของสุนัข และแมว ตองจัดการใหสุนัข และแมวทุกตัวไดรับการฉีด
วัคซีนจากสัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบำบัดโรค
สัตวโดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกตองดำเนินการเม่ือสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแตสองเดือนข้ึนไปแตไมเกิน
สี่เดือนและตองจัดการใหไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

    (2 หากเจาของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยวาสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหกักสุนัข และแมวไว และแจงตอองคการบริหารสวนตำบลสอง
พ่ีนองภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค 

    (3 ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนั ขบาในพ้ืนท่ีตามประกาศเขต
กำหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเจาของสุนัข และแมวทำการควบคุมสุนัข และแมวไว ณ สถานท่ีเลี้ยงสัตว
จนกวาจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

               6.3.๓. การควบคุมดานสขุลักษณะ 
(1 เจาของสุนัข และแมวตองจัดสถานท่ีเลี้ยงสุนัข และแมวใหเหมาะสมและดูแลสถานท่ีเลี้ยง

ใหสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 
(2 เจาของสุนัข และแมวตองควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิใหกอเหตุเดือดรอนรำคาญหรือเปน

อันตรายตอผูอยูอาศัยใกลเคียง 
   6.3.4 การควบคุมเม่ือนำสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว 

(1 เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ให
เจาของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัข และแมว และตองมีการควบคุมดูแลมิ
ใหกอเหตุเดือดรอนรำคาญหรือเปนอันตรายตอบุคคลอ่ืน 

(2 เจาของสุนัขและแมวตองจัดการมูลสัตวและของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว ในสถานท่ี
หรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีอ่ืนใดใหถูกสุขลักษณะโดยทันที 



                  ขอ ๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกำหนดไวในบทกำหนดโทษแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

นายกฯ กลาว กระผมมีรายละเอียดชี้แจงเพียงเทานี้ 
ประธานสภาฯกลาว ในเม่ือทานนายกไดอานรายละเอียดในรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  เรื่อง  การ

ควบคุมหรือปลอยสุนัขและแมว  พ.ศ. 2563  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ทาน
ใดมีขอท่ีจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอยางไรหรือไม 

สมาชิกทุกทาน ไมขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ กลาว ในเม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  ทุกทาน  ไมขอแกไขเปลี่ยนแปลงกระผมขอมติ

ท่ีประชุมดวยครับ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลสองพ่ีนอง  เรื่อง  การควบคุมหรือปลอยสุนัขและ

แมว  พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ กลาว ในระเบียบวาระนี้ทานนายกและทานสมาชิกมีเรื่องแจงในท่ีประชุมหรือไม  ขอเชิญครับ 

นายก อบต.  กลาว ในระเบียบวาระนี้  กระผมขอฝากเรื่องภัยแลงท่ีกำลังเกิดข้ึนในชวงนี้ดวยครับ  เนื่องจากตำบลสองพ่ี
นอง ไดประกาศเปนภัยแลงแลวนั้น  กระผมจะใหเจาหนาท่ีดำเนินการสำรวจพ้ืนท่ีเกิดภัยแลงพืชไร
เสียหายจากการเกิดภาวะภัยแลงข้ึน  และในสวนของการขอใชรถน้ำของ อบต.  กระผมขอใหสมาชิก
และทางผูใหญบานดำเนินการนำใบขอน้ำไปไวท่ีบานเพ่ืออำนวยความสะดวกแกชาวบานไดเลยครับ  
และอีกหนึ่งอยางสุดทายชวงนี้โรค covid-19  กำลังระบาด  ขอใหทุกทานชวยกันเฝาระวังและปองกัน
ตนเองและคนในครอบครัวดวยครับ 

ประธานสภาฯ กลาว สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือขอซักถามอ่ืนๆอีกหรือไม 

สมาชิกทุกทาน ไมมีขอซักถาม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานกลาว  ปดประชุมเวลา  12.๓๐ นาิกา 
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