
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561 
ครั้งที่ ๑/๒๕61 

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

................................................ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอภิวัฒน์          สุขส าราญ ประธานสภา อบต. อภิวัฒน์ สุขส าราญ 
2 นางวันเพ็ญ          สวนคง รองประธานสภา อบต. วันเพ็ญ สวนคง 
3 นายชาญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชาญยุทธ ศรีสุวรรณ 
4 นายทรงศักดิ์         พร้อมพิมพ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ์ 
5 นายวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
6 นางสาวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
7 นายน าชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
8 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 
9 นายบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.๖ บุญลือ เรือนเพ็ชร 

10 นายชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
11 นายวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
12 นายภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.8 ภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์ 
13 นายอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
14 นายสิทธิชัย          เปลี่ยนศาสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปลี่ยนศาสตร์ 
15 นายสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
16 นายวิทยา              คชาชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยา คชาชัย 
17 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
18 นายจ าลอง            หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ จ าลอง หนูทา 
19 นางดารณี วงษ์จันทร์ ส.อบต.ม.12 ดารณี วงษ์จันทร์ 
20 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวุฒิ               พ่ึงสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ ลาป่วย 

ส าเนาถูกต้อง 
  

    (นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)    /ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นายก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นายอนุสรณ์ ก าลังเสือ รอง นายก อบต. อนุสรณ์ ก าลังเสือ 
3 นางสาวสมใจ วัฒนชีวโนปกรณ ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ สมใจ วัฒนชีวโนปกรณ ์
4 นางสาวพิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ 

  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บางปลาม้า ให้สัญญาณในที่ประชุม เมื่อสมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า    

ซึ่งมีอยู่จ านวน 19 คน ได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 19 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต.บางปลาม้า ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภา (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕61 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 หรือไม่  
 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ที่ประชุมได้พิจารณา ขอเชิญครับ 
- ไม่มี – 
 

ส าเนาถูกต้ 
อง 

 

 (นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)               
/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  
บางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                 
บางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย              
พ.ศ. 2560 มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอด  
ทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 
58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 และในวันนี้ กระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งรายละเอียดนั้น  
ผมได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว (นายกฯ สรุป รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน        
ตามนโยบายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ปลาม้า ให้ที่ประชุมทราบ  

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระผม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น               
ได้ด าเนินการบนพ้ืนฐานข้อมูลความเป็นจริงของต าบล และมีความต่อเนื่องกับสถานการณ์ที่
ผ่านมา ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
การปกครอง ในการนี้กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารได้ด าเนินการ โดยใช้แผนพัฒนาฯ เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 สุ ดท้ า ยนี้  ก ร ะผมพร้ อมคณะผู้ บ ริ ห ารขอ ให้ คว าม เชื่ อมั่ น แก่ สภาแห่ งนี้                 
ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่น ที่จะบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้าให้มีความก้าวหน้า  ทั้งนี้  โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนต าบลบางปลา
ม้าเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงต่อไป  ขอบคุณครับ 
 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ในรายละเอียดหรือไม่ เชิญครับต้อง     (นายอภิ  

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 
 

  
 

/นายอภิวัฒน์... 
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นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เนื่องด้วยนายกฯ ได้เสนอญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า            
ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
จ านวน 1 เรื่อง คือ 
 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุง
ท้องที ่พ.ศ.2561 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภา อบต.) 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ        
รวดเดียวก็ได้   

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน        
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

โดยพิจารณาสามวาระรวดเดียว พิจารณาตามวาระ ดังนี้ 
การพิจารณาวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า

จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในเรื่องนั้ น
พอสมควรแล้ว   ญัตติ ร่ างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง  

 การพิจารณาวาระที่ ๒ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรื่อง 
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาฯ จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

การพิจารณาวาระที่ ๓ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้   
ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุม ญัตติเพ่ือพิจารณาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ครับ ต่อไปขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา ครับ(นาย 

 

 

 

 

/นายไพบูลย์... 
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ กระผมขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
บางปลาม้า  ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543  
 ซึ่งรายละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วและในขั้นตอนการพิจารณา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามวาระรวด      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ครับ 
 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอต่อสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง            
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  สามวาระรวดนั้น  กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอมติด้วยครับ 
-  ผู้ใดเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508    

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  สามวาระรวด โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ ใดไม่ พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.2508               

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  สามวาระรวด โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มี ม ติ เ ห็ นชอบ พิ จารณาร่ า ง ข้ อ บั ญ ญั ติ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล บ า ง ป ล า ม้ า                    
ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
สามวาระรวด  ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 
 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ครับ ต่อไปขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ได้เลยครับ 
 

 

 

 

 

 

ถูกต้อง 
 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)          

/นายไพบูลย์... 
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นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ กระผมขอชี้แจงครับ 
 ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2561  
วาระท่ี 1 รับหลักการ 
 กระผมขอแถลงหลักการของร่างข้อบัญญัติ และเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2561  

 
หลักการ 

 
 เ พ่ื อ ก า หนดหลั ก เ กณฑ์ ก า ร ลดหย่ อนที่ ดิ น ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย ภ าษี บ า รุ ง ท้ อ งที่                  
ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษี
บ ารุ งท้องที่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ มาตรา ๒๒ (๑) ประกอบมาตรา ๗๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติ   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้บุคคล
ธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน   
ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่า สามไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่
ก าหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่กรณี 
  

เหตุผล 
 
 เพ่ือให้การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
เป็นไปตามความในมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นบังคับใช้เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าต่อไป 
 ซึ่งรายละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 
 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการของร่างข้อบัญญัติฯ และเหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2561 แล้วนั้น  
เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย  ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุง
ท้องที ่พ.ศ.2561 ขอเชิญท่านสมาชิกฯ อภิปรายครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี - 
 

   /นายอภิวัฒน์... 
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นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อภิปรายและตอบข้อซักถามแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุม 
-  ผู้ ใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.2561        

โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.2561     

โปรดยกมือขึ้น 
  

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2561                  
ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 
 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

วาระท่ี 2 การแปรญัตต ิ
 เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุง
ท้องที่ พ.ศ.2561  ในวาระที่ 1 ไปแล้ว และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาไป
แล้ว จากนี้ จึงเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ ตราเป็น
ข้อบัญญัติต่อไป คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญครับ   
 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

วาระที่  3  ลงมติเ พ่ือตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เรื่อง           
การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2561  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีกรรมการท่าน
ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม 
-  ผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2561  
 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น 
-  ผู้ใดไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ.2561  
 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น 
  

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2561  
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ส าเนาถูกต้อง 

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 
/นายอภิวัฒน์... 
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นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง ถอนคืนเงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน        
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง ถอนคืนเงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน           
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ตามหนั ง สื อก ระทร ว งมหาด ไทย  ที่  มท  0808 .2 /13689 -13764                   
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนองค์ทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข            
จ านวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล บ า ง ป ล า ม้ า  มี ห มู่ บ้ า น ใ น เ ข ต รั บ ผิ ด ช อ บ                      
จ านวน 10 หมู่บ้าน การด าเนินการตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข     
ให้เลือกท าหมู่บ้านละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
จ านวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้าได้รับจัดสรรเกินเป้าหมายจริง จ านวน 2 หมู่บ้าน เป็นเงิน 40,000 
บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และเม่ือสิ้นปีงบประมาณได้ตกเป็นเงินสะสมไปแล้ว 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2743 หน้าที่ 2 ข้อที่ 2 
ระบุว่า “กรณีได้รับจัดสรรโดยไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง 
ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่งคืนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วให้
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือ
จ่ายปีเก่าส่งคืน” โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และเสนอสภาท้องถิ่นอนุมัติ ตามระเบียบฯ 
หมวด 9 ข้อ 96 (๒) 
 ขอเชิญท่านเลขาฯ (ปลัด อบต.) ครับ  (นายอภิ  

 

 

 

 

 

/นายวิศิษฎ์... 
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นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภา อบต.) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2558  

หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ 
 ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ อบต.บางปลาม้า จ านวน 10 หมู่บ้าน จ านวนทั้งสิ้น 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน และหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า              
จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  2 และหมู่ที่ 7 จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)             
ตามระเบียบฯ ต้องคืนกรมฯอ 
ง     

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 19  
 เห็นชอบ   17 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติอนุมัตถิอนคืนเงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ  
ครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ 

นางวันเพ็ญ  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

เรื่องท่ี 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ก าหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ งวดเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 วันที่ หมู่ที่ สถานที ่ เวลา 
7 พฤศจิกายน 2561 11 ศาลารวมใจ หมู่ที่ 11 08.30 – 09.30 น. 
7 พฤศจิกายน 2561 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 09.30 – 10.30 น. 
7 พฤศจิกายน 2561 12 ศาลารวมใจ หมู่ที ่12 10.30 – 11.30 น. 
7 พฤศจิกายน 2561 5 ศาลารวมใจ หมู่ที่ 5 13.00 – 14.00 น. 
7 พฤศจิกายน 2561 6 ศาลารวมใจ หมู่ที ่6 14.00 – 15.30 น. 

8 พฤศจิกายน 2561 10 ศาลารวมใจ หมู่ที่ 10 08.30 – 09.30 น. 
8 พฤศจิกายน 2561 1 ศาลารวมใจ หมู่ที ่ 1 09.30 – 10.30 น. 
8 พฤศจิกายน 2561 9 ศาลารวมใจ หมู่ที่ 9 10.30 – 11.30 น. 
8 พฤศจิกายน 2561 4 ศาลารวมใจ หมู่ที ่4 13.00 – 14.00 น. 
8 พฤศจิกายน 2561 8 ศาลารวมใจ หมู่ที ่8 14.00 – 15.30 น. 

 

/หมายเหตุ.. 
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 หมายเหตุ   1. ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.  
จัดสถานที่ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามวันและ
เวลา ดังกล่าว ขอขอบพระคุณ 

 2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  
ไม่สามารถมารับเงินฯ ได้ ตามวันและเวลา ดังกล่าว สามารถมารับได้ที่     
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

นางวันเพ็ญ  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

เรื่องที่ 2  ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ก าหนดจัดงานท าบุญตักบาตร            
ขึ้นปีใหม่ 2562 และน าเรื่องเข้าวาระการประชุมประจ าเดือนของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว 
 ดิฉันขอเสนอ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม - รับทราบ - 
 

นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้สภาฯแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
กระผมขอปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕61 ณ บัดนี ้

ปิดประชุมเวลา   
 

  

********************* 
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ลงชื่อ           วิศิษฏ์    จันทร์ฉาย             ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 
 
 

ลงชื่อ         อภิวฒัน์    สุขส าราญ      ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

ลงชื่อ    ชลอ   แก้ววิชิต  ประธานกรรมการ 
(นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
 
 

ลงชื่อ    วิมล   นิ่มอนงค์ กรรมการ 
(นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 
 
 

ลงชื่อ  สมควร   บุญมีรอด เลขานุการ/กรรมการ 
 (นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 


