
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต 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  13  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 ชาญธวชั มีศรี   
23 นายสงัวาล จันทะพนัธ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 สังวาล 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 จันทะพนัธ ์   
๓ นายพชิิต ตะเภาพงษ ์ รองนายก อบต.ท่าแยก พิชิต ตะเภาพงษ ์   
๔ นายไพวัลย ์ เรืองสา เลขานายก อบต.ทา่แยก ไพวัลย ์ เรืองสา   
๕ นายส ารวย แม่นปืน ผู้อ านวยการกองชา่ง ส ารวย แม่นปืน   
๖ นางปิยนชุ นนท์มุต ิ ผู้อ านวยการกองคลัง ปิยนชุ นนท์มุต ิ   
๗ นางสาวจิราภรณ์ เจนดง หัวหน้าส านักปลัด จิราภรณ์ เจนดง   
8 นางสาวชลธิดา ด่านระงบั นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชลธิดา ด่านระงบั   
9 นายพิจิตร พันธ์พานิชย ์ นิติกร พิจิตร พันธ์พานิชย ์  

10 นางดวงดาว สมคุณ จพง.ธุรการ ดวงดาว สมคุณ  
11 นายบรรพต สุกสี จพง.ป่าไม้ช านาญงาน บรรพต สุกสี  
12 นายธารินทร ์ พึ่งไธสง นักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายฯ ธารินทร ์ พึ่งไธสง  
13 นางสาวดวงดาว เกียรตินันท ์ จนท.ธุรการ ดวงดาว เกียรตินันท ์  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม      
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 -   -   -   - -  
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
  เมื่อได้เวลาประชุมแล้วประธานสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยกได้เชิญสมาชิกสภาฯ และ
คณะผู้บรหิารพร้อมทั้งพนักงานงานส่วนต าบลท่าแยกเข้าร่วมประชุม เพื่อด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าแยก  ตามที่ ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2561 ไว้ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561 โดยได้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี 2561 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  สิงหาคม  2560   



 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕61 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561   
1.2  เรื่อง  ขอความร่วมมือขอความร่วมมือในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 

ประธานสภาฯ  : - ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็กพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชชินนีาถ ในรชัการลที่ 9 ในวนัอาทิตยท์ี่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 
07.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก โดยมีกิจกรรม
สาธารณะกุศลต่างๆ อาทิ การปล่อยปลา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จึงขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านมาร่วมงานดงักล่าวโดยพร้อมเพียงกัน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
1.3  เรือ่ง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร 

ประธานสภาฯ - ด้วย นางสาวยิ่งรักษ์  จันทร์นาคิน  ต าแหนง่  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
พระเพลิง โอนมาด ารงต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2561   

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
1.4  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การน าเข้าขยะอิเลก็ทรอนิกส์เข้ามาประเทศไทย
อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 

ประธานสภาฯ - ด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ไดร้ับแจ้งจากจังหวัดสระแก้วว่า มี
ปัญหาการน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทยอยา่งผิดกฎหมาย  และได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนในพืน้ที่รองโรงงานที่จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เช่น ตะกั่ว ปรอท คลอรีน เป็นตน้ 

 จึงขอแจ้งให้ประชาสัมพนัธ์เครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) รับทราบช่องทางการแจ้ง
เบาะแส กรณีพบโรงงานต้องสงสัยให้แจ้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว หรือ ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอเมืองสระแก้ว โทรศัพท์สายด่วน 1567  ตลอด 24 ชั่วโมง 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
1.5  เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 

ประธานสภาฯ - ส าหรับรายละเอียดการรับทะเบียนผู้มสีิทธิรับเงนิเบี้ยยังชีพผูส้งูอายุ ขอเชิญปลัด อบต. เปน็ผู้
ชี้แจง  ของเชิญครับ 

ปลัด อบต.ทา่แยก - ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรบัเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 ดังนี้ 

  1. การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 
(ปีงบประมาณ 2561) 

   1) ผู้สูงอายุมีอายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบยีนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ที่มาลงทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายตุั้งแต่เดือนมกราคม 2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 

   2) ผู้สูงอายทุี่มีอายุครบ 60 ปบีริบูรณ์ในปงีบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2562) 
ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุตัง้แต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 
2561) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปบีริบูรณ ์

 2. การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ ตั้งแต่เดือนตลุาคม – พฤศจิกายน 2561       
(ปีงปบระมาณ 2562) 

 



    ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปบัริบรูณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอายุที่จะครบ 60 ปีบรบิูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2563) ที่มา
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 จะมีสทิธิได้รบัเบี้ย
ยังชีพผูสู้งอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ่านมา 
ประธานสภาฯ  - ในระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2561 

เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2561  ขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสาร  หากมีข้อผิดตรงใหน  
ขอแก้ใขอย่างไร  ให้ที่ประชุมแจ้งได้เลยครับ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก           
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2561 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2561 
ด้วยคะแนน 29 ต่อ 0 โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องด่วน 
   3.1 เรื่อง  การขยายเขต (ผนวกพ้ืนที่) อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ประธานสภาฯ  - ส าหรับรายละเอียดการขยายเขต (ผนวกพื้นที่) อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ขอเชิญเจ้าหนา้ที่

จากอุทยานแห่งชาตปิางสีดาเปน็ผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ 
นายบรรพต  สุกส ี - เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, นายก อบต.ทา่แยก, ปลัด อบต.ท่าแยก 
จพง.ป่าไม้ช านาญงาน คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผมนายบรรพต  สุกสี  ต าแหนง่ 

เจ้าพนักงานปา่ไมช้ านาญงาน  ขอชี้แจงรายละเอียดการขยายเขต (ผนวกพื้นที่) อุทยาน
แห่งชาติปางสดีา ต่อทีป่ระชุมสภา อบต.ท่าแยก ดังนี ้

   ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายที่จะ
ก าหนดพื้นทีท่ี่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และมีค่า ตลอดจนมี
ทิวทัศน์ทีส่วยงามเป็นทีน่่าสนใจให้เป็นพื้นที่ปา่อนุรักษ์ตามกฎหมาย ให้ได้อัตราร้อยละ 25 
ของพื้นที่ประเทศ   

   กรมอุทยานแห่งชาตสิัตว์ปา่ และพันธ์พชื ไดส้ั่งการให้อุทยานแห่งชาติปางสีดา และ
ข้าราชการผูท้ี่ได้รับมอบหมายด าเนินการส ารวจพืน้ที่ปา่ที่มีความเหมาะสมในการขยายเขต 
(ผนวกพืน้ที่) โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด ทัง้นี้  อุทยานแห่งชาติปางสดีาขอเรียนว่า
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 อุทยานแห่งชาตปิางสีดาได้เคยด าเนินการส ารวจ
พื้นที่ปา่ในท้องที่ของทา่น และได้รับความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแยก
แล้ว  ในการนี้อุทยานแห่งชาติปางสีดาพร้อมด้วยผู้ท าหน้าที่ควบคุม ส ารวจฯ เจา้หน้าที่กรม
ป่าไม้และผูน้ าชุมชนในท้องที่ ได้ร่วมเดินส ารวจ และตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและ
เป็นไปตามสภาพพืน้ที่ในปัจจุบนัอีกครั้ง 

   อุทยานแห่งชาติปางสดีา  จึงขอให้สภา อบต.ท่าแยก ให้ความเห็นชอบในการขยาย
เขตพื้นที่ที่จะเปน็อุทยานแห่งชาติปางสีดา (ผนวกพื้นที่) อีกครั้ง เพื่อจักได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดต่อไป 

นายชินธปิ  เรืองสา - เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, นายก อบต.ทา่แยก, ปลัด อบต.ท่าแยก 
 คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผมนายชินธปิ เรืองสา  ส.อบต. 

ม.15 ขอสอบถามกรณีที่พื้นที่ทีม่ีผู้ท ากินหรือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ในรับผลกระทบจากการ
กระท าในครั้งนี้  ไม่ทราบว่าทางอุทยานแห่งชาติปางสดีา  มีวิธีการและการด าเนินการอย่างไร 

นายบรรพต  สุกส ี - ส าหรับพื้นที่ที่มีปัญหาและมผีูถ้ือครองกรรมสิทธิ์อยู่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจแนวเขต 
จพง.ป่าไม้ช านาญงาน ที่ทับซ้อนและจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 
นายส าเนียง  อินทร์จันดา - เรียนท่านประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, นายก อบต.ทา่แยก, ปลัด อบต.ท่าแยก 
 คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผม นายส าเนียง อนิทร์จันดา            

ส.อบต . 8 อยากทราบวา่พื้นทีท่ี่ประชาชนท ากินอยู่และได้มีการปักเสาเขตพื้นที่อุทยานไว้ 



เดิมการปักเสาเขตไม่ได้มีการแจ้งให้ชาวบา้นได้รับทราบและ หากมีการส ารวจใหม่จะมีการ
เคลื่อนย้ายเข้าเขตหรือไม่ครับ 

นายบรรพต  สุกส ี - ส าหรับแนวเขตเดิม  ช่างส ารวจคนเดิมได้เป็นคนส ารวจและปกัเสาไว้ หากมีการส ารวจใหม่ 
จพง.ป่าไม้ช านาญงาน จะมีช่างส ารวจคนใหม่มาส ารวจและรับรองแนวเขตใหม่ ส่วนหลักเขตเดิมให้คงไว้ดังเดิมก่อน 

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือท าลายแต่อย่างใด เพราะจะมีความผดิตามกฎหมายครับ 
นายชินธปิ  เรืองสา - การเวนคืนที่ที่มีผู้ถือครองเอกสารสิทธิ์อยู่ต้องมีค าสั่งจากศาลหรือไม่ หรือมีวิธีการด านินการ

อย่างไรครับ 
นายบรรพต  สุกส ี - ขณะนี้ยังไม่มีการเวนคือหรือกระท าการใดๆ หากเป็นพืน้ที่ที่มผีู้ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ ทั้งใน

ปัจจุบนัและจากการส ารวจไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ทางอุทยานแห่งชาติปางสีดาจะไม่เข้า
ไปด าเนินการแตอ่ย่างใด สามารถท ากินได้ดงัเดิมครับ 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้ส่งเร่ืองในการขยายเขต (ผนวกพื้นที่)อุทยานแห่งชาติปางสีดา  
ด้วยคะแนน  29  ต่อ  0  โดยประธานสภาฯงดออกเสียง 
3.2 เรื่อง  โครงการขอป่าชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก 

ประธานสภาฯ  - ด้วย นายไกรเลิศ  เรืองสา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บา้นท่ากะบาก  ได้ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแยก พิจารณาให้ความเห็นชอบให้หมู่ที่ 10 
บ้านท่ากะบาก มีโครงการป่าชมุชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1) รักษาที่เลี้ยงสัตว์ของหมู่บา้น ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานไว ้

2) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าชุมชน 
3) เพื่อให้รู้จักรักและหวงแหนป่า 
4) เพื่อตอบแทนพระคุณในหลวงรชักาลที่ 9 

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้ส่งเร่ืองในการขยายเขต (ผนวกพื้นที่)อุทยานแห่งชาติปางสีดา  
ด้วยคะแนน  29  ต่อ  0  โดยประธานสภาฯงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตติที่ค้างพิจารณา 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 :  ญัตติข้อบญัญัตทิี่พิจารณาใหม ่
5.1 เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
วาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด 3 ข้อ 47) 

ประธานสภาฯ :  - ผมขอเรียนเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแยก  แถลงงบประมาณครับ 
นายกองค์การบริหารฯ :  - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกทุกทา่นครับ  

บัดนี้ถึงเวลาคณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
ท่าแยกอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกทุกทา่นได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวทางนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี ้
1. สถานการณ์คลงั 

1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป 
ในงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแยก  มีสถานะการเงิน  ดังนี ้
1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิน้   46,799,192.89  บาท 
1.1.2  เงินสะสม      9,629,419.07  บาท 



1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม   22,179,604.25  บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  ตั้งไว้  -  บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตั้งจา่ยไว้  -  บาท 
1.1.6  เงินกู้คงค้าง  -  บาท 

   2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
        2.1  รายรับทั้งสิ้น  ตั้งรับไว้  62,623,000  บาท  ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร      ๓74,000  บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และใบอนญุาต     44,000  บาท 
         หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน               245,000  บาท 
         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      230,000  บาท 
         หมวดภาษีจัดสรร           24,93๐,000  บาท 
         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          36,800,000  บาท 
         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุวัตถุประสงค ์           -  บาท 
         2.2  รายจ่าย  ตั้งจา่ยไว้  59,958,025  บาท  ประกอบด้วย 
    -  ส านักปลัด ตั้งจ่าย           15,751,337  บาท 
    -  กองคลัง ตั้งจ่าย             2,893,928  บาท 
    -  กองช่าง ตั้งจ่าย             9,760,400  บาท 
    -  กองการศึกษา ตั้งจ่าย           15,511,505  บาท 
    -  งบกลาง ตั้งจ่าย           18,696,900  บาท 

ซึ่งรายละเอียดโครงการตลอดจนค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.2562  ได้ส่งไปพร้อมกับระเบียบวาระประชุมแล้วนั้น  จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาด าเนินการต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ :  - ตามที่ทา่นนายกฯได้แถลงร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562              
ไปแล้วนั้น  มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายจะซักถามเร่ืองใดหรือไม่  เนื่องจากการพิจารณารา่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้  จะมีทั้งหมด  3  วาระ  แบ่งเป็น   
1.  ข้ันรับหลักการ   
2. ขั้นแปรญัตติ   
3.  ข้ันพิจารณาลงมติตราเปน็ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึง่การพิจารณานี้จะ
พิจารณา  3  วาระ  รวดเดียวไม่ได้  ดังนี้  ในวาระแรก  ขั้นรับหลักการนี้  สมาชิกฯ สามารถ
จะอภิปรายได้  มที่านใดจะอภปิรายหรือไม่ 

เมื่อไม่มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม  เพื่อพิจารณารับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  นี้ครับ 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ด้วยคะแนน  29  ต่อ  0  โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ    -  เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระแรกไปแล้วนัน้  ต่อไปการพิจารณาวาระที่  2  
ขั้นแปรญัตติ  ผมขอให้ที่ประชมุพิจารณาคณะกรรมการแปรญตัติด้วยครับ 

                                 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

ข้อ  49  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติด้วย”   และข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาในวาระที่  2  
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไว้ไมน่้อยกว่ายี่สบิสีช่ั่วโมงนับแตส่ภาท้องถิ่นมีมติรบั
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  นัน้   



ข้อ  103(1)  คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน  และขอ้  105  ภายใต้ข้อบังคับ  103  และข้อ  104  สภา
ท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ ... (3)  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ  ไดช้ี้แจงในเบื้องต้น  ดังนั้น  จึงขอให้สภาฯ เสนอจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติ  รายชือ่ผู้สมควรให้เป็นกรรมการแปรญัตติและก าหนดวันแปรญัตติ
ต่อไป 

สมาชิกสภาฯ : -โดย นายเสมอ  คุ้มทอง สมาชกิสภาฯ อบต. หมู่ที่ 1 บ้านปา่ระก า ได้เสนอขอให้ตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้ที่ประชุมตัง้คณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่ จ านวน 5 ทา่น 

ประธานสภาฯ :  -ตามค าเสนอขอแปรบัญญัติ ทีส่มาชิกสภาฯ ได้เสนอขอแปรญัตติ เพื่อกลั่นกรองข้อบัญญัติ
   งบประมาณทีไ่ด้จัดท าให้มีความถูกต้องตามระเบียบข้อบัญญัติ และกฎหมายต่อไป จงึใคร่
   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ทา่น ต่อไปครับ 
สมาชิกสภาฯ :  -โดย นายประจวบ  ศรีนาค สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 เสนอให้ใช้คณะกรรมการชุดใหม่ 
ประธานสภาฯ :  -ผมขอมติที่ประชุมทีจ่ะใช้คณะกรรมการแปรบัญญัติชุดใหม่ด้วยครับ 
ที่ประชุม : -มีมติให้ใช้คณะกรรมการแปรบัญญัติชุดใหม่ด้วยคะแนน 29 ตอ่ 0 เป็นเอกฉันท์ โดย

ประธานสภาฯงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ :  -เมื่อในที่ประชุมมีมติให้ใช้คณะกรรมการแปรบัญญัติชุดใหม่ กระผมขอให้เสนอชื่อ 
   คณะกรรมการพิจารณาร่าง ฯ และผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่านด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ : -โดย นายประจวบ  ศรีนาค  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  เสนอชื่อ นางสมพร ไพรพสิิฐ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 และมีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ นางปรยิากร  กรรเชียง สมาชิกสภา 
อบต.หมูที่ 14 และนางโสรญา  ดวงศรี  สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี่ 7 เป็นผู้รับรอง 

สมาชิกสภาฯ :  -โดย นางสมพร  ไพรพิสิฐ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 14  เสนอชื่อ นางสาวนันท์นภัส  ดดังาม 
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 และมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายประจวบ  ศรีนาค สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที่ 12  และ นางปรียากร  กรรเชียง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 เป็นผู้รับรอง 

สมาชิกสภาฯ : -โดย นายพัสกฤต  มีศรี  สมาชกิสภาอบต. หมูที่ 11  เสนอชื่อ นางโสรญา  ดวงศรี สมาชิก
สภา อบต. หมูที่ 7 และมีผู้รบัรอง 2 ท่านคือ นางปริยากร  กรรเชียง  สมาชิกสภา อบต.            
หมู่ที่ 14  และนายชินธปิ  เรืองสา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 เป็นผู้รับรอง 

สมาชิกสภาฯ : -โดย นายชนิธิป  เรืองสา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15  เสนอชื่อนายบุญมี  สีตา สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 12 และมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสาวสมพร  ไพรพิสิฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 
14 และนายพัสกฤต  มีศร ีสมาชิกสภา อบต .หมูที่ 11 เป็นผู้รับรอง 

สมาชิกสภาฯ :    -โดยนางสาวนนัทน์ภัส  ดัดงาม  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 เสนอชื่อ นายประจวบ  ศรีนาค 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 12  และมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสมพร  ไพรพิสิฐ สมาชิกสภา 
อบต.หมูที่ 14  และนางโสรญา  ดวงศรี สมาชิกสภา อบต.หมทูี่ 7 เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ :  -มีท่านใดจะเสนอซึ่งคณะกรรมการแปรบัญญัติอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม :  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ :  -เมื่อในประชุมไม่มีทา่นใดเสนอชื่อเพิ่มเติมกระผมขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการพิจารณา

ร่าง ดังนี ้
 1. นางสมพร  ไพรพิสิฐ   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14 
 2. นางสาวนนัทน์ภัส  ดัดงาม  สมาชิกสภาอบต. หมูที่ 4 
 3. นางโสรญา  ดวงศรี   สมาชิกสภาอบต. หมูที่ 7 
 4. นายบุญมี  สีตา   สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12 
 5. นายประจวบ  ศรีนาค   สมาชิกสภาอบต. หมูที่ 12 
 
 



 
ประธานสภาฯ  ต่อไปสภาฯ  จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ท่านใดที่มีความประสงค์จะขอยืน่แปรญัตติฯ ให้ท าเปน็หนังสือขอเสนอแปรญัตติต่อ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ระหว่างวันที่  3 - 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และก าหนดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 คือต่อสภาฯ  ในวันที่ 9  สงิหาคม 2561 กระผมขอหยุด
การพิจารณา เร่ืองร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้
เพียงเท่านี้  ต่อไปขอเชิญเลขานกุารสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  ผมขอก าหนดการประชุมเพื่อเลอืกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันพุธที่ 8  สิงหาคม  2561  และก าหนดการประชุมสภาฯ คร้ัง 
ต่อไป  คือวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  4   
คร้ังที่  2/2561 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 :  ญัตติอื่นๆ 
-ไม่มี 

ประธานสภาฯ : -เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดน าเสนอแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา    14.30 น. 
 
 
  ลงชื่อ    พรรษา เบญจมานุกร ผู้จดบนัทึกการประชุม 
            (นายพรรษา เบญจมานกุร) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก 
 
 
  ลงชื่อ       มิตรชัย  ดา่นปรีดา    ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายมิตรชัย  ดา่นปรีดา) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 

 
                                 ลงชื่อ......เสมอ คุ้มทอง..... ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายเสมอ คุ้มทอง) 
 

 
          ลงชื่อ.....ประจวบ  ศรีนาค.......รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                    (นายประฃจวบ  ศรีนาค) 
 

 
                                        ลงชื่อ........นันท์นภัส  ดัดงาม.........เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นางสาวนันท์นภสั  ดัดงาม) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


