
 
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ซึ่งมีญัตติเสนอที่ประชุมพิจารณา ความละเอียดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว นั้น 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  จึงรายงานผลการประชุมที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

             ประกาศ ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 

 
               (นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  29 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชั้น 2 

 ผู้เข้าประชุม 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ตัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. นายซ้ง   พงเพา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. นางศศิพิชญ์  กิติพัฒน์วิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 1 
4. นายชัยวัฒน ์ ฉัตรมิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 
5. นายมานิตย์  นิยมพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 2 
6. นายเสกสรรค์  แซ่ลิ้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 3 
7. นายอัฏฐพล  เวท ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 3 
8. นายสุรพล  สร้อยค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 4 
9. นายมิน  เพชรเอี๊ยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 5 
10. นายจันทร์ฑูรย์ ธรรมจง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 6 
11. นายกาญจน์  พรานเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
12. นางพวงเพ็ชร ยศส้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
13. นายสิทธิพงศ์ สายสล้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 8 
14. นายสิงห์สมบัติ สิงห์งาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
15. นายสายชล  ดอกรัก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
16. นายสุรเชษฐ  ขุนหมื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 10 
17. นายสมชาย  หนูนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
18. นายไสว  เล่าทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
19. นางอนงค์  มากภู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
20. นายแผน  โตเอ่ียม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
21. นายสมชาย  ทัพโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 13 
22. นางสาวน้ าหวาน พิมพา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
23. นายสงคราม  ยอดทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมบัติ  ม่วงน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
2. นายสมบัติ  ระดมงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15 

 ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชูศักดิ์  เนตรธุวกลุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. นายส าอางค์  ศรัทธาผล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. นายเสนอ  ไผ่ล้อม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
4. นางสาววาสนา นักธรรม  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. นางสาวฐานินทรา อินทนาศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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6. นางกาญจนาพร เกตุทอง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
7. นางลักขณา  งามยิง่ยวด ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายศิวกร  หลิมบุญงาม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางอรุณศรี  นวนนาง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. นายนภศกร  วงศ์เปี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางเพ็ญแข  จันทภูม ิ เจ้าพนักงานธุรการ 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
 - เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมาพร้อมครบองค์ประชุมแล้ว 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นประธานที่ประชุม บูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณ
ตนและกล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อาศัยอ านาจตามความใน 
(นายสมศักดิ ์ แซ่ตัน) มาตรา54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

2537 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นตาม
สมัยประชุม และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 
22 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า 
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ระหว่างวันที่ 16–30ธันวาคม พ.ศ.2563 รวมเป็นเวลา 15 วัน จึงประกาศมา
เพ่ือทราบโดย ทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 

28 กันยายน พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ   - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานผลการตรวจรายงาน  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  การประชุมต่อที่ประชุม 
กรรมการตรวจรายงานฯ  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านสมาชิกสภา
(นายสมชาย  ทัพโพธิ์)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน กระผมนายสมชาย  ทัพโพธิ์ สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 13 ในนามของคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ โดย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมแล้ว ซึ่งมีมติไม่ขอ แก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือ
แก้ไขค าผิด ตกหล่นแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่ านใดจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง  
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(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน2563 
ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การ 
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นชี้แจงหลักการและเหตุผล         
ในการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เชิญครับ 

นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) กระผม นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

กระผมขอให้นางสาวฐานินทรา  อินทนาศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นเป็นผู้ชี้แจง ครับ 

รองปลัด อบต.แก้มอ้น  - เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
(นางสาวฐานินทรา อินทนาศักดิ์) ทุกท่าน ดิฉันนางสาวฐานินทรา  อินทนาศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้มอ้น ขอชี้แจงดังนี้ค่ะ ตามบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ.2561 หลักการให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ.2564 เหตุผลด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บปุวยเป็นโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล แก้มอ้น ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้โดยมี
ยุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงเห็นเป็น
การจ าเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มี สภาพ
ขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอ่ืนๆ 
เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ า ที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้ และ
ภาชนะรองรับ น้ าอ่ืนๆ ในอาคาร หรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแล
เปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก ๗ วัน หรือใส่สารเคมีก็จะเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ของ
ยุงลาย จึงตราร่างข้อบัญญัตินี้ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา เชิญค่ะ (ตาม
เอกสารที่แจก) 

ประธานสภาฯ   - ตามที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้ชี้แจงรายละเอียดร่าง 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ 

ยุงลาย พ.ศ.2564 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก้มอ้น ซึ่งการพิจารณาจะต้องมีการพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระที่ 1  รับ
หลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติ จึงขอเชิญเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         



5 
 

(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง) พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุม 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติ  

นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)  กระผมนายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นขอเสนอ 

ให้พิจารณาสามวาระรวด  
ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นไดเ้สนอมานั้น กระผมจะ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) ขอมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาสามวาระรวด และขอให้เลขานุการสภาฯ นับ

องค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออก

เสียง  1  เสียง (โดยการยกมือ) 
ประธานสภาฯ   -การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่องการควบคุม  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 จะพิจารณาสามวาระรวดเดียว โดยให้

ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564  
มีท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ี 1 หรือไม่ หากไม่มีท่านใดอภิปราย กระผมขอมติ
จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นว่าจะรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ.2564 ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การ

ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออก
เสียง  1  เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง  
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 (วาระที่ 2) ในวาระที่ 2 ขั้นตอน

แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 การ
พิจารณาวาระท่ี 2 นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ หากไม่มี
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 



6 
 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม   - มีมติให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการ
    ยกมือ) 
ประธานสภาฯ   - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 (วาระที่ 3) ซึ่งเป็นขั้นตอนของ

การลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงระเบียบในการพิจารณาในวาระท่ี 3 

เลขานุการสภาฯ   - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ            
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง) ทุกท่าน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง 

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้าเหตุอันสมควร        
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่  

ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจะอภิปรายจะขอมติที่ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) ประชุมว่าจะอนุมัติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

แก้มอ้น เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 ขอให้เลขานุการ
สภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง (โดยการยกมือ) 
3.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงเหตุผลและความ
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  จ าเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เชิญครับ 
นายก อบต.   - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และสมาชิกสภา 
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น กระผม นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
      1. หลักการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ



7 
 

บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

“ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
2. เหตุผล   

2.1 ปัญหาด้านน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน 
เป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ และมักจะประสบกับปัญหาเมื่อถึงฤดู
แล้ง กับทั้งน้ าในล าห้วยและล าคลองสาธารณะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ในครัวเรือน และเพ่ือการเกษตรกรรม ดังนั้นจึง
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

2.2 ปัญหาด้านการคมนาคม ประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น และหมู่
ที่ 9 บ้านสันดอน เนื่องจากยังเป็นถนนลูกรัง ช ารุดเสียหาย บางเส้นถูกน้ าตัด
ขาดบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากไม่มีท่อระบายน้ า พร้อมทั้งเป็นถนนสายที่จ าเป็น
ในการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง
ปัจจุบันได้ช ารุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น น้ ากัดเซาะถนนพัง 
เป็นต้น ซึ่งอาจจะท าให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางดังกล่าว จึง
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 
3. สถานะการคลัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีเงิน
สะสมคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  จ านวนทั้งสิ้น   

แยกเป็น 
1) เงินสะสม ณ วันที่  29 ธันวาคม 2563  จ านวน  29,105,423.03 บาท  
2) เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  27,201,006.37 บาท  
3) กันเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน  จ านวน   3,450,000 บาท   
4) กันเงินสะสมกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จ านวน   6,370,000 บาท 
5) เงินสะสมที่ขอจ่าย   จ านวน   4,468,000 บาท   
6) คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน  14,817,423.03 บาท 
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วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปูองกัน
ผลกระทบที่จะเกิดกับการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ   (กองช่าง) 
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. จ านวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน – หนองช้างตาย หมู่ที่ 3 
บ้านแก้มอ้น ตั้งไว้ 891,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
(บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 3 จุด สายซอยหนองสอง
ตอน – หนองช้างตาย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 
7,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.แก้มอ้น ก าหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปูาย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 – 2565 ข้อที่ 2) 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง  
หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ตั้งไว้ 1,997,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้าน
นาง กิมเตียง  หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 1 ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปูาย จ่าย
ขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 146 ข้อที่ 5 ) 
3. โครงการติดตั้งหอถังทรงแชมเปญพร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
บริเวณบ้านนายวิเชียร  ประณิธานวิทยา หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน ตั้งไว้ 
849,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอถังทรงแชมเปญพร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บริเวณบ้านนายวิเชียร ประณิธานวิทยา หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน ติดตั้ง
หอถังเหล็กขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาด 3 
นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด มาตรวัดน้ า ขนาด 2 นิ้ว ตู้คอนโทรลควบคุมระบบ
ไฟฟูา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบมอเตอร์จมใต้น้ า ขนาด 
1.5 แรงม้า 220 V (.AC) พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 2 ,120 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก าหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ แล้วเสร็จ จ านวน 1 ปูาย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 – 2565 ข้อที่ 2 ) 
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมศักดิ์  
ภาคภูมิ หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน ตั้งไว้ 731,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมศักดิ์ ภาคภูมิ หมู่ที่ 9 บ้านสัน
ดอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 ,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 1 ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 
1 ปูาย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 – 2565 ข้อที่ ๑) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ   - ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ชี้แจงเหตุผลและจ านวน
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  โครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแก้มอ้นได้ร่วมกันพิจารณาโครงการตามหลักการเหตุผลและความ
จ าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นได้พิจารณาและลงมติทีละโครงการ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวาง
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  ท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน – หนองช้างตาย  

หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ตั้งไว้ 891,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง
ยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 3 จุด สายซอย
หนองสองตอน – หนองช้างตาย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลงลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.แก้มอ้น ก าหนด) พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ปูาย และปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปูาย จ่ายขาดจากเงินสะสม 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 – 2565 ข้อที่ 2) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 22 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัด

แน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน – 
หนองช้างตาย หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ตั้งไว้ 891 ,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันบาท) ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้าน 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) นางกิมเตียง  หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น           

ตั้งไว้ 1,997,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก      
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คอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง  หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทโพธิ์ หมู่ที่ 3 
บ้านแก้มอ้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ปูาย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 146 ข้อที่ 5 ) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 22 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง  หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทโพธิ์ หมู่ที่ 3 
บ้านแก้มอ้น ตั้งไว้ 1,997,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 3 โครงการติดตั้งหอถังทรงแชมเปญพร้อมขยายเขตประปา
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  หมู่บ้าน  บริเวณบ้านนายวิเชียร  ประณิธานวิทยา หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน  

ตั้งไว้ 849,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอถังทรงแชมเปญพร้อมขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายวิเชียร ประณิธานวิทยา หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน 
ติดตั้งหอถังเหล็กขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร ถังกรองสนิมเหล็ก
ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด มาตรวัดน้ า ขนาด 2 นิ้ว ตู้คอนโทรล
ควบคุมระบบไฟฟูา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบมอเตอร์จมใต้
น้ า ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V (.AC) พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 
2,120 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก าหนด) พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ แล้วเสร็จ จ านวน 1 ปูาย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 – 2565 ข้อที่ 2) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 22 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศกัดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการติดตั้งหอถังทรงแชมเปญพร้อมขยาย

เขตประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายวิเชียร  ประณิธานวิทยา หมู่ที่ 8 บ้าน          
พุตะเคียน ตั้งไว้ 849,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนน
เสียง 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน               
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(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) นายสมศักดิ์  ภาคภูมิ หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน ตั้งไว้ 731,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมศักดิ์ ภาคภูมิ หมู่
ที่ 9 บ้านสันดอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 ,200.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก าหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ปูาย จ่ายขาดจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 – 2565 ข้อที่ 1) 

- มีท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจ านวน 22 ท่าน ครบองค์         
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ซอยบ้านนายสมศักดิ์  ภาคภูมิ หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน ตั้งไว้ 731,000 บาท (เจ็ด
แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง (โดยการยกมือ) 
3.3 ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น รายงานการติดตาม (นาย
สมศักดิ์  แซ่ตัน)   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 เชิญครับ 
นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) กระผม นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นขอ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ29 (3) และข้อ30 (5) 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ
ประกอบกับค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ที่ 044/2562 ลงวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น นั้น 
  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ในครั้งนี้ เป็นการติดตาม ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล          
แก้มอ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
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ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ให้น ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้ งนี้  สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือน
ธันวาคมก็ได้ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตามเอกสารที่
แจกให้หากมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามได้เลยครับ  

ที่ประชุม   - ร่วมกันพิจารณาเป็นเวลาพอสมควร ประธานสภาฯ จึงขอมติทีประชุม 
ประธานสภาฯ   - ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะมีอะไรซักถามหรืออภิปราย
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที่ประชุม   - รับทราบ 

3.4 ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น รายงานแสดงผลการ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญครับ 
นายก อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น   
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) กระผมนายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น        

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น ดังนี้ 

ตามท่ีกระผม นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 และได้แถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เพ่ือให้ทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นต าบลแก้มอ้น เพ่ือประโยชน์สุขของท้องถิ่นและประชาชนชาว
ต าบลแก้มอ้นทุกคน และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
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แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเป็นประจ าทุกปี ตามมาตรา 
58/5 นั้น  

กระผม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย
การพัฒนาไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีแนวทางดังนี้ 

สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี สร้างและปรับปรุง ระบบน้ าประปาหมู่บ้านให้
ครอบคลุมทั้งต าบล สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบ
ประปาหมู่บ้านสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน โดยเพ่ิม
หรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตร
ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ขยายเขตระบบไฟฟูา ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุม
ทั่วถึง ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้น ให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง 

       2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
  ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่าย
ให้กับประชาชนทุกระดับโดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม
ศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของต าบลโดยมีแนวทางดังนี้ ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต 

       3. นโยบายด้านสังคม 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ต าบลแก้มอ้นเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเยาวชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง
ดังนี้ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความ

เข้มแข็งตลอดจน สร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในต าบลให้มี
สุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้ ส่งเสริมสาธารณสุข
มูลฐานให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการปูองกันโรคระบาด โรคติดต่อ ส่งเสริมและ
ปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่าง

ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในต าบล การพัฒนาระบบ



14 
 

เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้น่าอยู่ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสนับสนุนให้มีสนามกีฬา ส่งเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมของต าบล ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา  

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมา            

ภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ ส่งเสริม
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุน
ประชาคม องค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนเป็นส าคัญ ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนอันก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น น าหลัก
บริหารงานแนวใหม่มาใช้ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล สร้างแรงจูงใจและ
เพ่ิมขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพใหก้ับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกปี ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงได้รวบรวม
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาแล้วขอสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  จ านวน 23 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน 11,266,000 บาท ดังนี้ 

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 7 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 4,170,000 บาท 
ด าเนินการแล้ว 

- โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 16 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน 7,426,000 บาท โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ 
เบิกจ่ายไปแล้วบางโครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 40 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 26,120,615 บาท ดังนี้ 

- ด าเนินการแล้ว จ านวน 24 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  
21,956,144.33 บาท ไม่ด าเนินการจ านวน 16 โครงการ  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 13 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 
1,140,000 บาท ดังนี้ 

           - ด าเนินการแล้ว จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ จ านวน 302,595.50 บาท   
- ไม่ด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จ านวน 29 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 
1,894,000 บาท ดังนี้  

- ด าเนินการแล้วและก าลังด าเนินการ จ านวน  22 โครงการ โอนมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 10 โครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 29 โครงการ 
เบิกจ่ายไปแล้ว 1,096,079.10 บาท ไม่ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน 670,000 บาท ดังนี้ 

- ด าเนินการแล้ว จ านวน 2 โครงการ (ตั้งเป็นรายการใหม่ 1 โครงการ) 
เบิกจ่ายไปแล้ว 18,655 บาท ไม่ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 10 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 690,000 บาท ดังนี้ 

- ด าเนินการแล้ว จ านวน 5 โครงการ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ 1 
โครงการ) เบิกจ่ายไปแล้ว 291,470 บาท  ไม่ด าเนินการจ านวน 4 โครงการ  

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565และ
แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1), เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน 123 
โครงการ ดังนี้ 

       1. รวมโครงการที่ด าเนินการแล้ว จ านวน  73  โครงการ  
1.1 เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จ านวน  72  โครงการ  
1.2 เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ จ านวน 29,321,477.19 บาท  

2. รวมโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  13 โครงการ 
3. รวมโครงการตั้งรายการใหม่ จ านวน 10 โครงการ 
4. รวมโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 27 โครงการ 

สรุป 
โครงการรวมตั้งไว้ทั้งสิ้น จ านวน 123 โครงการ ด าเนินการแล้ว 

จ านวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.02 
งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น  41,445,110 บาท ด าเนินการแล้ว จ านวน 

27,506,663.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.82 
กระผมขอเรียนให้ทราบว่าการปฏิบัติงานที่ได้กระท าไปแล้วนั้นเป็นไป

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้นโยบาย          
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ทุกประการที่ได้แถลงต่อสภาไปแล้วประสบความส าเร็จ สมดังความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าและท าให้ชาวต าบลแก้มอ้นมี
ความสุขและความภาคภูมิใจ  ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
อย่างแท้จริง  ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดมั่นธรร
มาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม ปรับตัวเรียนรู้ตลอดเวลา” ตลอดระยะเวลาใน
การบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณทุกท่านที่
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้นให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
3.5 ญัตติขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญและลูกหนี้ที่ขาดอายุความเกินกว่า 10  ปี 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงการขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญและลูกหนี้ที่
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  ขาดอายุความเกินกว่า 10 ปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปูาย เชิญครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และสมาชิกสภา        
(นางลักขณา งามยิ่งยวด) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน จากรายงานผลการตรวจสอบการเงิน

ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ภาษีค้างช าระเกินกว่า 10 ปี ซึ่งงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ได้
ตรวจสอบพบว่ามีผู้ค้างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูายเกิน 10 ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ.2542 – 2553 จ านวน 44 ราย เป็นเงิน 26,889 บาท โดยปฏิบัติตาม
หนังสือที่ มท 0310.3/ว 3167 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549 และหนังสือที่ มท 
0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้
สูญ และการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ซึ่งกองคลังได้ท าบันทึก
เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
 รายละเอียดลูกหนี้ค้างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี พ.ศ. 
2543 – 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น ได้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ค้างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 35 ราย 
เป็นเงินทั้งสิ้น 20,037 บาท สาเหตุยกเลิก/ปิดกิจการ 
 รายละเอียดลูกหนี้ค้างช าระภาษีปูาย ประจ าปี พ.ศ.2542 – 2549 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้จัดท า
บัญชีรายชื่อผู้ค้างช าระภาษีปูาย จ านวน 9 ราย เป็นเงิน 6,852 บาท สาเหตุ
ยกเลิก/ปิดกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 

ประธานสภาฯ   - ตามที่ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจงมานั้น มีท่านใดสงสัยหรือจะซักถาม 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  หรือไมห่รือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับ 

องค์ประชุม 
เลขานุการสภา อบต.  - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ 
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 



17 
 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติการขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญและลูกหนี้ที่ขาดอายุความเกินกว่า 
10  ปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปูาย ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   - มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดมีจะเสนอเรื่อง
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  อ่ืนๆ หรือมีเรื่องใดท่ีจะปรึกษาในที่ประชุมอีกหรือไม ถ้าไม่มี ผมถือโอกาสนี้ขอ 

อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ             
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการครับ ขอปิด
ประชุม 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา   12.30น. 

 
จ่าเอก    ทวีศักดิ์   ภู่ทอง ผู้จดรายงานการประชุม 

   (ทวีศักดิ์   ภู่ทอง) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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