
 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ.  2561  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

*********************************** 
จ านวนสมาชิกทั้งหมด     จ านวน  30 คน 
จ านวนผู้มาประชุม         จ านวน  30 คน 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม      จ านวน   -   คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน  7  คน 
ผู้เข้าประชุม      

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมิตรชยั ด่านปรีดา ประธานสภาฯ มิตรชัย ด่านปรีดา   
2 นายบุญม ี พืชผล รองประธานสภาฯ บุญม ี พืชผล   
3 นายพรรษา  เบญจมานุกร เลขานุการสภาฯ พรรษา  เบญจมานุกร   
4 นายเสมอ คุ้มทอง ส.อบต. หมู่ที่ 1 เสมอ คุ้มทอง   
5 นายบ ารุง ทักษิณ ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ ารุง ทักษิณ   
6 นายสมรัก เอกจิตร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 สมรัก เอกจิตร์   
7 นายธวชัชัย เรืองยงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ธวัชชัย เรืองยงค์   
8 นายชัยธวัช เรืองยงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 ชัยธวัช เรืองยงค์   
9 นางสาวนันทน์ภัส ดัดงาม ส.อบต. หมู่ที่ 4 นันทน์ภัส ดัดงาม   

10 นายบรรจง โพธิ์ค า ส.อบต. หมู่ที่ 4 บรรจง โพธิ์ค า   
11 นางปราณ ี จันทนา ส.อบต. หมู่ที่ 5 ปราณ ี จันทนา   
12 นายธนวัฒน ์ คุ้มทอง ส.อบต. หมู่ที่ 5 ธนวัฒน ์ คุ้มทอง   
13 นายสนิท ศรีเท่า ส.อบต. หมู่ที่ 6 สนิท ศรีเท่า   
14 นางอรุณ ี วงษ์ศรี ส.อบต. หมู่ที่ 7 อรุณี วงษ์ศรี   
15 นางโสรญา ดวงศรี ส.อบต. หมู่ที่ 7 ค าตัน ดวงศรี   
16 นายส าเนียง อินทร์จันดา ส.อบต. หมู่ที่ 8 ส าเนียง อินทร์จันดา   
17 นายวรัญญ ู รอดเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 8 วรัญญู รอดเจริญ   
18 นายสมศักดิ ์ สีพิราม ส.อบต. หมู่ที่ 9 สมศักดิ์ สีพิราม   
19 นางสาวแสงเดือน ศรีพิราม ส.อบต. หมู่ที่ 9 แสงเดือน ศรีพิราม   
20 นางสมเพียร อินทรสุข ส.อบต. หมู่ที่ 10 สมเพียร อินทรสุข   
21 นายสชุาต ิ จิตจ านงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 10 สุชาต ิ จิตจ านงค์   
22 นายพสักฤต มีศรี ส.อบต. หมู่ที่ 11 พัสกฤต มีศรี   
23 นายสงัวาลย ์ จันทะพนัธ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 สังวาลย ์ จันทะพนัธ ์   
24 นายบุญม ี สีตา ส.อบต. หมู่ที่ 12 บุญม ี สีตา   
25 นายประจวบ ศรีนาค ส.อบต. หมู่ที่ 12 ประจวบ ศรีนาค   
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายบุญเลิศ วงษ์ภูธร ส.อบต. หมู่ที่ 13 บุญเลิศ วงษ์ภูธร   
27 นายประสิทธิ ์ ทาเล ส.อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ ์ ทาเล   
28 นางสาวสมพร ไพพิสิฐ ส.อบต. หมู่ที่ 14 สมพร ไพพิสิฐ   
29 นางปริยากร กรรเชียง ส.อบต. หมู่ที่ 14 ปริยากร กรรเชียง   
30 นางอภิรด ี ศรีปราชญ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 15 อภิรดี ศรีปราชญ ์   
31 นายชินธปิ เรืองสา ส.อบต. หมู่ที่ 15 ชินธปิ เรืองสา   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม      

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชูชาต ิ ดัดงาม นายก อบต.ทา่แยก ชูชาต ิ ดัดงาม   
๒ นายเสริม จันทะพนัธุ ์ รองนายก อบต.ท่าแยก เสริม จันทะพนัธุ ์   
๓ นายพชิิต ตะเภาพงษ ์ รองนายก อบต.ท่าแยก พิชิต ตะเภาพงษ ์   
๔ นายไพวัลย ์ เรืองสา เลขานายก อบต.ทา่แยก ไพวัลย ์ เรืองสา   
๕ นายส ารวย แม่นปืน หัวหน้าส่วนโยธา ส ารวย แม่นปืน   
๖ นางปิยนชุ แก้วกุมพล หัวหน้าส่วนการคลัง ปิยนชุ แก้วกุมพล   
๗ นางจิราภรณ์ อนุสา หัวหน้าส านักปลัด จิราภรณ์ อนุสา   

 
เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 
  เมื่อสมาชิกสภาฯ  ครบองคป์ระชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยกได้เชิญสมาชิก
สภาฯ  เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  อ าเภอเมืองสระแก้วขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้มาตรการ

บริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่(ฤดูน้ าแดง) 
ประธานสภาฯ - ตามท่ี  จังหวัดสระแก้วแจ้งประกาศกรมประมง  ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2561 

เรื่อง  ก าหนดฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่หรือวางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน  และก าหนดเครื่องมือ  วิธีท า
การประมงและเงื่อนไขในการท าประมง  พ.ศ.  2561  โดยก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดท าการ
ประมงในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้วในระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  ถึงวันที่  15  
สิงหาคม  2561  เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากร
สัตว์น้ าและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
๑.2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพ่ือขอรับการตรวจประเมิณและ

รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ - ด้วยกรมการท่องเที่ยวก าหนดด าเนินการตรวจประเมิณและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะด าเนินการตรวจประเมิณและให้การ
รับรองมาตรฐานส าหรับโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง(3ปี) และโฮมสเตย์ที่มีความ
พร้อมและประสงค์ขอรับการตรวจประเมิณ  หากโฮมสเตย์ใดที่ไม่เคยสมัครขอรับการ 
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รับรองจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  และเกณฑ์การ
ตรวจประเมิณที่จัดโดยกรมการท่องเที่ยว ก่อนการตรวจประเมิณ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
1.3  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 

ประธานสภาฯ - ด้วยได้รับแจ้งการจากจังหวัดสระแก้วว่า  กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์
สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ  “มหาดไทยชวนรู้”  ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติ
ราษฎร์  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  คลื่นความถี่FM  91.0  MHz  ทุกวันจันทร์-ศุกร์  
เวลา  12.05-12.25  เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบายและภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ่านมา  
ประธานสภาฯ -     ในระเบียบวาระนี้  เปน็การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  เปน็การประชุมสภาฯ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2561  ตาม
รายละเอียดที่ส่งให้แล้วนั้น  ขอให้ทุกท่านตรวจดูว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือไม่  เชิญ
ครับ  เมื่อในที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ผมขอมติที่
ประชุมครับ 

มติที่ประชุม -    มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  256  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2561  ด้วย
คะแนน  29  ต่อ 0 โดยประธานสภาฯงดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องด่วน 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติที่ค้างพิจารณา 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติพิจารณาใหม่ 
5.1  การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ -  ในระเบียบวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอบงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ผมขอเชิญปลัดฯชี้แจงรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต. -  เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  ท่านายกฯ  คณะผู้บริหารและสมาชิก 
(นายพรรษา  เบญจมานุกร) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านครับ  เนื่องด้วยในวันที่  28 กรกฎาคม  เดือน

หน้านี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแยกมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รชักาล  10  ซึ่งตามระเบียบฯ แล้วมีลักษณะครุภัณฑ์จึงต้องอาศัยอ านาจ
ของสภาฯแห่งนี้ในการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
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2541 และท่ีแก้ไชเพ่ิมเติม(ฉบับที่2และ3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าใช้สอย  โครงการเลือกตั้ง  100,000  บาท  
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์
รัชกาลที่10  พร้อมกรอบรูปเรซิน  ขนาดกว้าง  2  เมตร  สูง  3.10  เมตร  และเสา
ธงขนาด  2  เมตร  ครับ 

ประธานสภาฯ -  ตามท่ีปลัดอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วนั้นผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์ที่ให้โอนงบประมาณดังกล่าวได้ด้วยคะแนน 29 ต่อ 0  โดย
ประธานสภางดออกเสียง 

5.2 ขอความเหน็ชอบด าเนินการจัดตั้งท่ีพักสงฆ์บุญชวนให้เป็นวัดบุญชวน 
ประธานสภาฯ  - ในระเบียบวาระนี้สืบเนื่องมาจากวาระเดิม  โดย  นายบรรจง  กองค า  ราษฎรหมู่ที่  8  

บ้านคลองผักขม  ได้ยื่นค าร้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ จัดตั้งที่พักสงฆ์บุญชวน  หมู่ที่  
8  บ้านคลองผักขมให้เป็นวัดบุญชวน  โดยได้มายื่นค าร้องวันที่  14  มิถุนายน  2561    
จึงอยากให้สภาฯ  ลงมติการให้ความเห็นชอบ  เรื่อง  การจัดตั้งส านักสงฆ์บุญชวนให้เป็น
วัดบุญชวนและจะได้น ามติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ไปด าเนินการติดต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ
อนุมัติ  อนุญาต  การจัดตั้งวัด  ต่อไป  ซึ่งในระเบียบวาระนี้  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ  ในการด าเนินการจัดตั้งส านักสงฆ์บุญชวน  หมู่ที่  8  ให้
เป็นวัดบุญชวน  ด้วยคะแนน  29  ต่อ  0  โดยประธานสภาฯงดออกเสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ  -    เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดน าเสนอแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดเวลาประชุม  11.30  น. 
 
 
                        (ลงชื่อ)       พรรษา  เบญจมานุกร     ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                  (นายพรรษา  เบญจมานุกร) 
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยก 
 

 (ลงชื่อ)     มิตรชัย  ด่านปรีดา    ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 
(นายมิตรชัย  ด่านปรีดา) 

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก 
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                                        ตรวจถูกต้อง 

 
 

                               ลงชื่อ         เสมอ คุ้มทอง          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายเสมอ คุ้มทอง) 
 

 
ลงชื่อ      ประจวบ  ศรีนาค     รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายประจวบ  ศรีนาค) 
 

 
                                ลงชื่อ   นันท์นภัส  ดัดงาม     เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสาวนันท์นภัส  ดดังาม) 


