
 
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ซึ่งมีญัตติเสนอที่ประชุมพิจารณา ความละเอียดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว นั้น 

 

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

             ประกาศ ณ วันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

 
                  (นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  26 เดือน พฤษภาคม 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. นายมิน  เพชรเอี๊ยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 5 
9. นายจันทร์ฑูรย์ ธรรมจง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 6 
10. นายกาญจน์  พรานเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
11. นางพวงเพ็ชร ยศส้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 7 
12. นายสิทธิพงศ์ สายสล้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 8 
13. นายสายชล  ดอกรัก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 
14. นายสุรเชษฐ  ขุนหมื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 10 
15. นายสมชาย  หนูนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
16. นายไสว  เล่าทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 11 
17. นางอนงค์  มากภู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
18. นายแผน  โตเอ่ียม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 12 
19. นายสมชาย  ทัพโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 13 
20. นายสมบัติ  ม่วงน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
21. นางสาวน้ าหวาน พิมพา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 14 
22. นายสงคราม  ยอดทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15  
23. นายสมบัติ  ระดมงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 15 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุรพล  สร้อยค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 4 
2. นายสิงห์สมบัติ สิงห์งาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หมู่ที่ 9 

 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 



3 
 

6. นางกาญจนาพร เกตุทอง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
7. นางลักขณา  งามยิง่ยวด ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายศิวกร  หลิมบุญงาม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางอรุณศรี  นวนนาง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. นางสาวศิญาธร เรืองเดช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสาวตุ๊กตา ค าจันทร์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
12. 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
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  มาตรา 54 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 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ระหว่างวันที่  16 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563 รวมเป็นเวลา 15 วัน                    
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

ที่ประชุม - ร ั บทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 

12 กุมภาพันธ์ 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 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมแล้ว ซึ่งมีมติไม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือ
แก้ไขค าผิด ตกหล่นแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรอง 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  สมัยสามัญ          
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น          
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา 
3.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงหลักการและ
เหตุผล ในการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญครับ 

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

ดังนี้  
ด้วยจังหวัดราชบุรีแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

ด าเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้ครบทุก
แห่ง โดยอาจพิจารณาข้อบัญญัติ ในสัตว์ควบคุม ได้แก่ สุนัขและแมวก่อนเป็น
อันดับแรก โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือเป็นเรื่องส าคัญตาม
นโยบายรัฐบาล  

จากการตรวจสอบผลการด าเนินการออกข้อบัญญัติ ปรากฏว่ายังมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ด าเนินการอีกจ านวนมาก ในการนี้เพ่ือให้
การด าเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี บรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดราชบุรีจึงขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ด าเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้ครบทุกแห่ง และให้รายงานผลการด าเนินการ
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563           

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพ
การของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ
จากสุนัข และแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด ารงชีพของประชาชนและสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า
หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 นี้  ขอให้ทุกท่าน
ร่วมกันพิจารณา เชิญครับ (ตามเอกสารที่แจก) 

ประธานสภาฯ   - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
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และแมว พ.ศ.2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น ซึ่งการพิจารณาจะต้องมีการพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระที่ 1          
รับหลักการ วาระท่ี 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติ จึงขอเชิญเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง) พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่าง

ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติ  

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

ให้พิจารณาสามวาระรวด  
ประธานสภาฯ   - ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้เสนอมานั้น กระผมจะขอ
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  มติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาสามวาระรวด และขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ 

ประชุม 
เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง งดออก

เสียง  1  เสียง (โดยการยกมือ) 
ประธานสภาฯ   - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่องการควบ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) คุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 จะพิจารณาสามวาระรวด

เดียว โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 มีท่านใดจะอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่ หาก
ไม่มีท่านใดอภิปราย กระผมขอมติจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ขอให้เลขานุการ
สภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง (โดยการยกมือ) 

ประธานสภาฯ   - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (วาระที่ 2) ในวาระท่ี  
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2 ขั้นตอนแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 
45 การพิจารณาวาระที่ 2 นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มี
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ 
หากไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม - มีมติให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง (โดยการยกมือ) 
ประธานสภาฯ   - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (วาระที่ 3) ซึ่งเป็น

ขั้นตอนของการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงระเบียบในการพิจารณาในวาระท่ี 3 

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

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในวาระที่ 3 ไม่มีการ
อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติได้มีการอภิปราย ถ้าเหตุอัน
สมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่  

ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจะอภิปราย จะขอมติที่ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) ประชุมว่าจะอนุมัติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       

แก้มอ้น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ขอให้
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 

เลขานุการสภาฯ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีสมาชิกสภาฯ           
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุม 
มติทีป่ระชุม - มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียง 
22 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง (โดยการยกมือ) 
3.2 ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงเหตุผลและความ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) จ าเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
     1.เรื่องเดิม 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
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ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน  

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 111 
ล าดับที่ 1 ตามรายละเอียดนั้น 

     2. ข้อเท็จจริง  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน เนื่องจากตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ติดตั้งภายใน
ส านักงานปลัด ซึ่งเป็นจุดควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในส านักงาน เกิดเปลว
ไฟและช็อต  ได้ท าการตรวจเช็คเบื้องต้นโดยช่างจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
ย่อยด่านทับตะโก พบว่าสายไฟฟ้าละลายเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานและ
ประกอบกับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมมากขึ้นอันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดการช็อตและ
ไหม้ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ถูกต้องตามหลัก
และวิธีการงบประมาณ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

     3. ข้อกฏหมาย  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
   - ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     4. ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และสามารถบริหารกิจการที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ตามวัตถุประสงค์ จึง
เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

     4.1 โอนลด (ส านักงานปลัด) 
     - ค่าใช้สอย  รวม 500,000.00 บาท  

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ   
 - โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ตั้งไว้ 500,000.00 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

     - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000.00 บาท  
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 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 300,000.00 บาท ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 1  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 500 ,000.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 
500,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท  

     4.2 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ส านักงานปลัด 
     งบลงทุน 

- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน จ านวน 

500,000.00 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุ งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในอาคาร

ส านักงาน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
     5.ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ   - ตามที ่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ชี ้แจงมาแล้วนั ้น         
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติขออนุมัติโอนงบ 

ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต.  - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ 
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
ที่ประชมุ  - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วย

คะแนนเสียง 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 
3.3 ญัตติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561 – 2564 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ.2561 - 2565 เชิญครับ 

นายก อบต.   - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)  บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ 

พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
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เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 )  พ.ศ.2561 - 2565 ที่ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 - 2565 และเมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าวเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่1) พ.ศ.2561 – 2565 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
รายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
(นางสาวศิญาธร เรืองเดช)  บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิญาธร เรืองเดช นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผนช านาญการขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การ เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่ น ให้ เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่งร่างแผนพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 นั้น เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  

ดิฉันขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านร่วมกัน
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 
ตามเอกสารที่แจกให้ค่ะ 

ประธานสภาฯ   - ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน) จะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 ขอให้เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต.  - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ 
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 

2565 ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 
3.4 ญัตติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 
2565 
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ประธานสภาฯ  - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561 - 2565 เชิญครับ 

นายก อบต.   - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)  บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ 

พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นมีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับภารกิจที่
เพ่ิมขึ้นให้ครอบคลุมตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ทั้งนี้เป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 - 2565 ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 - 2565 และเมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าวเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที1่) พ.ศ.2561 – 2565 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ร่วมกันพิจารณาร่างดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกสภาฯ 
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นนับองค์ประชุม 

เลขานุการสภา อบต.  - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จ านวน 23 ท่าน ครบองค์ 
(จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง)  ประชุม 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 – 2565 

ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (โดยการยกมือ) 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 

- รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
  (Covid-19) 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น รายงานการใช้จ่ายเงิน
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  สะสม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  เชิญครับ 
นายก อบต.   - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)  บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกท่าน ตามท่ีได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
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โคโรน่า 2019 (covid – 19) ได้มีการแพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
ประชาชนเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน            สาธารณ
ภัยตามระเบียบข้อ 11 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต           ตาม
ระเบียบข้อ 12 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามระเบียบข้อ 13  ข้อ 14 
ข้อ 15 ดังนี้  

1. จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเองเป็น
จ านวนเงิน 15,675 บาท  

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่จ านวน 9,828 คน เป็นเงินจ านวน 27,865 บาท 

3. จะซื้อชุดป้องกันผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ฯลฯ และเครื่องวัดอุณหภูมิเป็น
เงินจ านวน 45,780 บาท  

4. จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจ านวน 36,270 ขวด เพ่ือแจกจ่ายให้
ประชาชน 3,244 ครัวเรือน วัด/ส านักสงฆ์ 11 แห่ง เป็นเงิน 817,500 บาท 
โดยจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินทั้งสิ้น 906,820 บาทและได้รับการอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าหน้ากาก
อนามัยให้กับประชาชนใน พ้ืนที่ จ านวน 8 ,040 ชิ้น  เป็น เงินจ านวน         
36,405 บาท ซึ่งการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ปฏิบัติตามหนังสือ           
ด่วนที่สุด ที่ มท 0802/ว 1602 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพ่ือสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่
เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่องกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการด าเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการ
ป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   - มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท่านใดมีจะเสนอเรื่อง
(นายสมศักดิ์  แซ่ตัน)  อ่ืนๆ หรือมีเรื่องใดที่จะปรึกษาในที่ประชุมอีกหรือไม หากไม่มีผมขอนัดประชุม 

คราวต่อไป ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น การแต่งกาย ชุดกากีแขนยาว คอพับ  
และขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา   12.30น. 

 

จ่าเอก   ทวีศักดิ์   ภู่ทอง ผู้จดรายงานการประชุม 
   (ทวีศักดิ์   ภู่ทอง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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