
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่  4  ประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕60 
ครั้งที่  ๑ 

วันที ่ 20  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕60  เวลำ  ๐๙.3๐  น. 
ณ  อำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

………………………………………. 
 

1.  ผู้มำประชุม  29  คน(รวมเลขานุการสภาฯ) 2.  ผู้ขำดประชุม  -  คน  3.  ผู้ลำประชุม  1  คน 
4.  ผู้เข้ำร่วมประชุม  8  คน       5.  ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม  -  คน 
 

1.  ผู้มำประชุม 
 1.  นายปั่น  ฝ่ายกลาง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายสมหมาย  เวสันเทียะ  รองประธานสภาฯ 
 3.  นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ เลขานุการสภาฯ 
       4.  นายนาค  พลัดกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 5.  นายช้อย  หันสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 
 6.  นางจวง  ฝ่ายกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 
 7.  นายสงบ  เปลื้องกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 8.  นายสมชาติ  เกิดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 
 9.  นายพิมพ์  ดวงกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 
 10. นายสว่าง  กลีบกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 
 11. นายฮิน  จงย่อกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 12. นายเฉลิม  หวังหมู่กลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 
 13. นายแย้ม  ชอบมะลัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 14. นายประเทือง  แจ้งโรจน์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 
 15. นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 16. นายมานพ  แสพลกรัง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 
 17. นายหม่าว  อ่่ากลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
       18. นายสมบูรณ์  มุ่งเขตกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 
 19. นางเสงี่ยม  หวังกลุ่มกลาง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 20. นางหวอง  หวังกลุ่มกลาง               สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 
 21. นายอนันต์  กึ่งกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 22. นายมานะ  เอกกลาง                      สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 
 23. นางพนอ  กองเงินกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 24. นางฉลวย  หวังฟังกลาง                  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 
 25. นายส่าอาง  มุ่งเมืองกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 26. นายสังคม  โทนหงส์ษา   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 27. นางรุ่งนภา จังหวัดกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  14 
 28. นายวิวัฒน ์ มุ่งร่มกลาง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 29. นายภัย  เพียงขุนทด    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  15 
 

2.  ผู้ขำดประชุม 
 -  ไม่มี – 

/3.  ผู้ลำประชุม... 
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3.  ผู้ลำประชุม 
 1. นายแขนง  มุ่งแฝงกลาง                สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  13 
 

4.  ผู้เข้ำร่วมประชุม 
       1.  นางดอกไม้  พากลาง   นายก อบต. 
 2.  นายตุลชัย  ดังกลาง                           รองนายก  อบต. 
 3.  นายปภพ  มุ่งแฝงกลาง         รองนายก  อบต. 
 4.  นางสายใย  วัชรเมฆฃลา  เลขานุการนายก อบต. 
 5.  นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  รองปลัด  อบต. 
 6.  นายชานนท์  กกสันเทียะ  หัวหน้าส่านักปลัด  อบต. 
 7.  นางวรพร  อาชาไนย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    
 8.  นายนุกูล  เหลาสา   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    

5.  ผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม  -  คน 
 -  ไม่มี - 
 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.3๐  น.    เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  กล่าวเชิญ  
ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้ว  ประธานสภาฯ  ด่าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี  1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ   ๑.  ขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต่าบล

และเจา้หน้าที่ของ  อบต. ขามสะแกแสง  ทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ๒.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  เรื่อง  เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ่าปี      
พ.ศ. 2560  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑7 - 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  มีก่าหนด  15  วัน       
ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต่าบล
ขามสะแกแสง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 
2560 

    

มติที่ประชุม   รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมัยประชุมวิสำมัญ   
                                      สมัยท่ี 1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕60  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. ๒๕60 
ประธำนสภำฯ    ส่าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง         

ในคราวประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕60  ครั้งที่  1         
เมื่อวันที่  18  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60  ครั้งที่แล้ว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน     
การประชุมได้ตรวจสอบความความถูกต้อง  จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง  หากท่านใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม
ข้อความใด  ให้เสนอได้  เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้แก้ไขให้เกิดความถูกต้องต่อไป  
  หากไม่มีท่านใดเสนอต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  “สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว”  ขอให้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  25  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

/ระเบียบวำระที่  3... 
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ระเบียบวำระท่ี  3 กระทู้ถำม 

 - ไม่มี     
 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี  

 

ระเบียบวำระที ่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่    
 - ไม่มี  

 

ระเบียบวำระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
           6.1 เรื่อง รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี 
                                           (พ.ศ.2560-2562)  ครั้งที่ 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 
ประธำนสภำฯ     ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)        

ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  
ครั้งที่  2  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล        
เพ่ือทราบ 

     ซึ่งการด่าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ในการประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560       

       ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
   

เลขำนุกำรสภำฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

       ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ่านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 

       (1)  ก่าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (2)  ด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

       (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท่างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

 

ณ  ขณะนั้น  เวลำ  09.45  น.  นำยฮิน  จงย่อกลำง  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่  6  และนำยวิวัฒน์  
มุ่งร่มกลำง  ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำ อบต.  หมู่ที่  15  ได้เข้ำมำร่วมประชุมสภำ  อบต. 

         

ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. น่าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62)  ครั้งที่  2  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 
/นำยก  อบต. ... 
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นำยก  อบต.   ขอมอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ  ต่าแหน่ง  รองปลัด  อบต.

ชี้แจง  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60-    
๒๕62)  ครั้งที่  2  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

รองปลัด  อบต.    ชี้แจงรายละเอียดว่า  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี       
(พ.ศ. 2560-2562)  ครั้งที่  2  (รอบเดือนตุลาคม  2560)  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕60  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบล
ขามสะแกแสง  ปรากฏว่า  จ่านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  
(เฉพาะปี  2560)  เปรียบเทียบกับจ่านวนโครงการที่ด่าเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  และใช้จ่ายเงินสะสมประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  28.49     

    (รำยละเอียดตำมรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562)  ครั้งท่ี  2  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕60  ที่แนบท้ำย) 

 

ที่ประชุม     รับทรำบ 
  

 6.2  เรื่อง  รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 
ประธำนสภำฯ            ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต.ขามสะแกแสง  (นางดอกไม้  พากลาง)           

ได้เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60                
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 

                   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
 

เลขำนุกำรสภำฯ            ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗    
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต่าบลจัดท่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลเป็นประจ่าทุกปี 

      

ประธำนสภำฯ           ขอเชิญท่านนายก  อบต.  น่าเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60                 

 

นำยก  อบต.            ดิฉัน  นางดอกไม้  พากลาง  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ขอเสนอรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล         
ขามสะแกแสง  ก่อนที่จะได้เข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง 
 ส่าหรับการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  
2559   ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้
แถลงนโยบายไว้  ดังนี้  (รำยละเอียดตำมรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2560  ที่แนบท้ำย) 

 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

 6.3  เรื่อง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 
              ลงวันที่  16  ตุลำคม  พ.ศ. 2560 

ประธำนสภำฯ            ในระเบียบวาระนี้  ขอแจ้งประกาศใช้แผนการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ 

                   ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
/เลขำนุกำรสภำฯ... 
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เลขำนุกำรสภำฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕59  หมวด  5  การน่าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
   ข้อ  26  การจัดท่าแผนการด่าเนินงานให้ด่าเนินการ  ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด่าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แล้วจัดท่าร่างแผนการด่าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด่าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด่าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด่าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ      
โดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

   ข้อ  27  แผนการด่าเนินงานให้จัดท่าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด่าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

   การขยายเวลาการจัดท่าและการแก้ไขแผนการด่าเนินงานเป็นอ่านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

  

ประธำนสภำฯ     ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง              
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ในคราว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  ครั้งที่  5/2560  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  
และเสนอให้นายก  อบต.  นั้น 

     บัดนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนการด่าเนินงาน  ประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  แล้ว  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  และได้ส่งแผนการ
ด่าเนินงาน  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้แก่ส่วนราชการ  และหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  
จงึขอแจ้งให้สภา  อบต. ขามสะแกแสง  ทราบต่อไป  (รำยละเอียดตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  ที่แนบท้ำย) 

 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

6.4  เรื่อง  รำยงำนรำยรับ-รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 
               และสถำนะกำรเงิน  ของ  อบต. ขำมสะแกแสง   

ประธำนสภำฯ   ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  และสถานะการเงิน  ของ  อบต. ขามสะแกแสง     
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ  ขอให้นายก  อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียด 

 

นำยก  อบต.   ขอมอบหมายให้นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง  ชี้แจง  
เรื่อง  รายงานรายรับ-รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  และสถานะการเงิน  
ของ  อบต. ขามสะแกแสง 

 
 

/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง... 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบรายรับ-รายจ่าย  ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2560  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2560   
ของ  อบต. ขามสะแกแสง 

     (รำยละเอียดตำมรำยงำนรำยรับ-รำยจ่ำยฯ  ที่แนบท้ำย) 
  

ที่ประชุม     รับทรำบ  
 

6.5  เรื่อง  แจ้งกำรปรับอัตรำกำรเสียภำษีบ ำรุงท้องท่ี  ส ำหรับกรณีเจ้ำของที่ดิน 
              ประกอบกำรกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเอง 

ประธำนสภำฯ    ในระเบียบวาระนี้  นายก  อบต. ขามสะแกแสง  ขอแจ้งการปรับอัตราการเสีย
ภาษีบ่ารุงท้องที่  ส่าหรับกรณีเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วย
ตนเอง  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล  เพ่ือทราบ  ขอให้นายก  อบต.  ได้ชี้แจง
รายละเอียด 

 

นำยก  อบต.   ขอมอบหมายให้นางสาวขวัญจิต  นิฤมล  ต่าแหน่ง  ผู้อ่านวยการกองคลัง  ชี้แจง  
เรื่อง  การปรับอัตราการเสียภาษีบ่ารุงท้องที่  ส่าหรับกรณีเจ้าของที่ดินประกอบการ     
กสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเอง  ของ  อบต. ขามสะแกแสง 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    ตามพระราชบัญญัติภาษีบ่ารุงท้องที่  พ.ศ. 2508  มาตรา  7  ให้ผู้ซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินในวันที่  1  มกราคม  ของปีใด  มีหน้าที่เสียภาษีบ่ารุงท้องที่ส่าหรับปีนั้นจาก
ราคาปานกลางของที่ดิน  ตามบัญชีอัตราภาษีบ่ารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

     (1)  ที่ดินที่ใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา     
แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเอง  ให้เสียอย่างสูงไม่
เกินไร่ละ  5  บาท 

   

     เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียภาษีบ่ารุงท้องที่ในอัตราไร่ละ  2.75  บาท  ตั้งแต่เป็น
สภาต่าบล  พ.ศ. 2538  และในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง  ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองนาท  องค์การบริหารส่วนต่าบลพะงาด  องค์การบริหาร
ส่วนต่าบลเมืองเกษตร  องค์การบริหารส่วนต่าบลชีวึก  ได้ท่าการปรับอัตราการเสียภาษี
บ่ารุงท้องทีเ่ป็นอัตราไร่ละ  5.00  บาท  ทั้งหมดแล้ว 

 

     ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  และท่าให้องค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสงมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือน่าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนต่าบลขามสะแกแสง  จึงขอแจ้งการปรับอัตราการเสียภาษีบ่ารุงท้องที่  ส่าหรับ
กรณเีจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเอง  จากเดิมเสียภาษี
บ่ารุงท้องที่ในอัตราไร่ละ  2.75  บาท  เป็นเสียภาษีบ่ารุงท้องที่ในอัตราไร่ละ  5.00 บาท  
ตั้งแต่  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป                      

  

ที่ประชุม     รับทรำบ  
 
 
 
 

/ปิดประชุมเวลำ  12.00  น. ... 
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ปิดประชุมเวลำ  12.00  น. 
   

                 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

      (ลงชื่อ)     พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์  
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
               เลขานุการสภา  อบต. ขามสะแกแสง 
                                                                         20  ตุลาคม  2560 
 

      คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

     1)  (ลงชื่อ)   ถนอมศักดิ์  สมานมิตร   ประธานกรรมการ 
                                                              (นายถนอมศักดิ์  สมานมิตร) 
                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
 

     2)  (ลงชื่อ)       หม่าว  อ่่ากลาง        กรรมการ 
                                                                 (นายหม่าว  อ่่ากลาง) 
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   
 

     3)  (ลงชื่อ)     วิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
           (นายวิวัฒน์  มุ่งร่มกลาง) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15                    
 
         ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม           
 
(ลงชื่อ)       ปั่น  ฝ่ายกลาง 
            (นายปั่น  ฝ่ายกลาง) 
            ประธานสภา  อบต.  
 


