
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2563  ครั้งท่ี 1 

                               วันท่ี  9  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 

                             1.  นายวิรัช         สุใจจา          ประธานสภา อบต. 

       2.  นายณัฐวุฒ ิ    ตากันทา         รองประธานสภา อบต. 

       3.  นางสาวยุพาภรณ์    รักษาคุณ          เลขานุการสภา อบต. 

       4.  นายสุภาพ       จันทรท์รา                สมาชิกสภา อบต. 

       5.  นายจักรกริศน์    สทิธิเจรญิ        สมาชิกสภา อบต. 

       6.  นายนิเวช         กันธิยะ                   สมาชิกสภา อบต. 

     7.  นายพูลทรัพย์   มณีวรรณ            สมาชิกสภา อบต. 

     8.  นายจรัญ         นันทา                    สมาชิกสภา อบต. 

     9.  นายนิกรณ์       แสงตุ้ย                   สมาชิกสภา อบต. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                         1.   นายธนวัฒน์      สงิหก์ันฑ์               นายก อบต. 

       2.  นายพิรุณ          อาภัย         รองนายก อบต. 

       3   นายสุรเดช        สุริยะมล               รองนายก อบต. 

                         4.  นายสมรัตน์        พันธุ์งาม               เลขานุการนายก อบต.   

                         5.   นายยงยุทธ       กองจันทร ์             ผู้อ านวยการกองคลัง 

                         6.   นายพิพัฒน์       แสงรุ่งเรอืง             ผู้อ านวยการกองช่าง         

                         7.  นางสาวสุกัญญา    จอมเตปิน        หัวหน้าส านักงานปลัด 

                         8.  นางเพลนิจิตร     ศรีกอก                 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

      9.   นายอมรพันธ์     กันทาติ๊บ               นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 

                       10.  นายวิทยา          แก้วตา                 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

     11. นางนพมาศ        วงศส์ารภี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

      

       

 

 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2563 

ครั้งที่ 1  วันที่  9  เมษายน  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ประธานสภาฯ   - ไมม่ี- 

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครัง้ที่  1  

                             วันที่   25 ธันวาคม  2562  

  

ประธานสภาฯ  -  ตามที่ไดแ้จกส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้แก่ทา่นสมาชิกไปแลว้นัน้   

ขอให้ท่านสมาชิกไดต้รวจสอบว่ามีข้อตอ้งแก้ไขหรือไม ่ 

 

สมาชิกสภาฯ  - ท าการอ่านส าเนาบันทึกรายงานการประชุม  ถูกต้องครบถ้วนไม่มขี้อแก้ไข 

 

ประธานสภาฯ -  ท่านมติในที่ประชุมดว้ยครับว่า   ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม  ให้ยกมอืดว้ยครับ 

 

สมาชิกสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุม  7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  3      เร่ืองพิจารณาก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ 

ก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญท่านสมาชิกปรึกษา และก าหนดสมัยประชุมร่วมกันครับ  
 

ที่ประชุมฯ -  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล         

                                 สมัยสามัญประจ าปี    พ.ศ.2563 ดังนี ้                

                                  สมัยสามญัสมัยที่ 1   วันที ่ 9  - 23 เมษายน 2564 

                                  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                                  สมัยสามัญสมัยที่ 2  วันที่  14 – 28 มิถุนายน 2563 



    สมัยสามัญสมัยที่ 3  วันที ่ 13 – 27 กรกฎาคม  2563 

    สมัยสามัญสมัยที่ 4  วันที ่ 13 - 27 ธันวาคม  2563 

      

ระเบียบวาระที่  4 พจิารณาเรื่องการขออนุมัติท ากิจการนอกเขต  ของเทศบาลต าบล    บ้านกลาง 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จงรายละเอียดด้วยครับ 

 

นายกฯ   -  ขอบคุณครับ  เน่ืองจากเทศบาลบ้านกลาง                                                            

                                 ได้มหีนังสือ ลงวันที ่ 23 ธันวาคม 2562   

   แจ้งเร่ืองสภาเทศบาลบ้านกลาง  ได้มมีติคราวที่ประชุมสภา  สมัยสามัญ     

   สมัยที่ 4  ครัง้ที ่1  ประจ าป ี 2562  วันที ่ 13 ธันวาคม  2562   

   เห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาลโดยจะท าการก่อสร้างเมรุเผาศพ    

   แบบเตาเดี่ยว  ณ สุสานบ้านทุ่งหลุก  บ้านทุง่หลุก  ม. 4  ต าบลท่าวังพร้าว   

   อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว        

   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง      

                                  และเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 

                                  พ้ืนที่ใกลเ้คียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ 

                                  เทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่  14 ) พ.ศ. 2562  

                                  มาตรา 57  ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเดขตเมื่อ (2) ได้รับความ                                   

                                   ยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล  สภาจังหวัด  หรือสภา 

                                  ต าบลแห่งท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนีก้็คือองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว       

                                  น่ันเอง  โดยทางเทศบาล ได้จัดสง่แบบมาเพ่ือพิจารณาด้วยแล้ว   

                                  ขอขอบคณุครับ 

ประธานสภาฯ  -  ขอบคุณครับ  ผมขอทราบมตใินที่ประชุมครับ  

 

ที่ประชุมฯ  -  มีมติเห็นชอบให้มกีารด าเนินกิจการนอกเขตได ้7 เสยีง  

                               งดออกเสียง 1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  พิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเตมิ  

                                    ฉบับที่ 1 

ประธานสภาฯ  -  เอกสารเกี่ยวกับร่างแผนฯ ได้อยูก่ับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  และขอเชิญ 

                                ท่านนายกไดช้ี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 



นายกฯ -  ขอบคุณครับ  เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีความจ าเป็นที่ต้องท าการ

ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจ าปี 2561-2565 ทั้งนี้ ขอให้ท่านได้ดูเอกสารตามไป

ดว้ยกันนะครับ  โดยมีรายละเอียดเอกสารแนบ 
 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชกิท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอทราบความเห็น

ขอท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบยกมอืขึน้ดว้ยครับ 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 7  เสยีง     

งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  5 พจิารณาเรื่องการโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 

 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ชีแ้จงรายละเอียดด้วยครับ 

 

นายกฯ                - ขอขอบคุณครับ  ตามทีไ่ด้มงีบประมาณที่ไม่ไดด้ าเนนิการเน่ืองจาก เกิดการแพร่ 

                           ของเชือ้ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 น้ัน  ท าให้มกีิจกรรม โครงการบางโครงการ 

                           ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ เน่ืองจากเป็นการเสี่ยงกับประชาชน  ดังน้ัน  เพ่ือให้ 

                           งบประมาณได้เกิดประโยชน์ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณที่ไม่ไดใ้ช้ไปต้ังจ่าย 

                           รายการใหม่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
                           ส่วนท้องถิ่น   ข้อ 26 และขอ้ 32 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

   งานไฟฟ้าและถนน 

   งบลงทุน 

                             ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       รวม   615,600.-  บาท 

รายการ   โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารที่ท าการองค์การบรหิารสว่น 

ต าบลท่าวังพร้าว  ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  16  เมตร  สูง 3.10 เมตร   

หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไมน้่อยกว่า 64  ตารางเมตร งบประมาณ 615,600  บาท 

โดยขอโอนงบประมาณจาก 

                   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน   

                   งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย 



                   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี   จ านวน  370,000.-  บาท   

                    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   

                    งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย 

 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเขิน  จ านวน  100,000.-  บาท   

                    งบเงินอุดหนุน  อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

                     อุดหนุนโครงการประเพณแีห่ไม้ค้ าโพธิ์ฯ     จ านวน    40,000.-  บาท 

                               อุดหนุนโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุฯ     จ านวน    50,000.-  บาท 

                    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   งานกีฬาและนันทนาการ   

                    งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย 

 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

                                โครงการสง่นักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชน  อ าเภอสันป่าตอง   

                               จ านวน    40,000.- บาท 

                     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                     งานบริหารงานคลัง   

                  งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย 

                     รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                   

  โครงการส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบยีนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง  

                    จ านวน   15,600.-  บาท 

                                 รวมเป็นงบประมาณที่ขออนุมัติโอนทั้งสิ้น  จ านวน  615,600.-  บาท 

                        แผนงานการศึกษา  

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

    งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   

    โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศพร้อมตดิต้ัง  แบบตดิผนังขนาด   

    24000  BTU  รายละเอียด  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2563        



    จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  28,000  บาท    

                      แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                      งานบริหารงานคลัง   

                   งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย 

                      รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                   

   โครงการส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สนิและสิ่งปลูกสร้าง  

                    จ านวน   20,400.-  บาท 

                      แผนงานการศึกษา 

                      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

                   งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย 

                                 โครงการร้องเลน่เต้นเพ่ือการพัฒนาการที่ดี ของศุนย์เด็กเล็ก  

                                                                                          จ านวน     5,350.-   บาท 

                       โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จ านวน     2,250.-  บาท                        

                       รวมเป็นงบประมาณที่ขออนุมัติโอนทั้งสิ้น จ านวน  28,000.-  บาท 

      จึงขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวดว้ยครับ   

                                  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ -   ตามที่นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลไดแ้จ้งรายละเอียดมาน้ัน  สมาชิกทา่นใด  มีขอ้ซักถาม

หรือไม ่ หากไม่ม ี ผมขอทราบมตใินที่ประชุม ดว้ยครับ  สมาชิกทา่นใดเห็นควรอนุมัติในโอน

งบประมาณตามรายการที่ท่านนายกได้แจ้งมา  ขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

 

ประชุม    -  มีมติอนุมัติ    7  เสยีง    งดออกเสียง  1  เสยีง 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายก       ตามที่ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 4 และ  5 ต าบลท่าวังพร้าว ได้เข้าร้องเรียนเร่ือง 

                                กรณีที่นายแดง พิท า เจ้าของที่ดิน แปลงเลขที่ 30404  ดท้ าการล้อมรัว้เข้า 

                                ไปบรเิวณที่เป็นล าเหมืองสาธารณะนัน้ 



                      ที่ดินแปลงดังกล่าวมีการรังวัดสอบเขต เมื่อประมาณเดอืนเมษายน  2562  

                                ที่ผ่านมา ซึ่งผมและ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 5 เดมิ คือนายอินสอน ปวนสมนา ได้ 

                                รับรองแนวเขตไป โดยไมท่ราบว่าบริเวณที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินด าเนนิการ 

                                รังวัดไปนัน้ เป็นแนวเขตล าเหมืองสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนยังคงใช้ 

                                และยืนยันว่าเป็นล าเหมืองสาธารณะอยู่    เมื่อมีการร้องเรียนเร่ืองดังกล่าว 

                                ผมได้ส่ังการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิของ      

                                องค์การ ริหารสว่นต าบลท่าวังพร้าว               เร่งตรวจสอบข้อเท็จจรงิ  

                                และได้ด าเนินการประสานอ าเภอสันป่าตอง เพ่ือขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน 

                                สาขา     สันป่าตอง เข้าด าเนินการสอบเขตล าเหมืองสาธารณประโยชน์ 

                                บรเิวณดังกล่าวแลว้เมื่อวันที่ 9  มนีาคม 2563 ที่ผ่านมา  แตไ่มส่ามารถ 

                                ด าเนนิการให้แล้วเสร็จได ้เน่ืองจาก มีการพิพาทกันระหว่างแนวเขต 

                                ล าเหมืองสาธารณะตามระวางแผนที่ และสภาพปัจจุบันของล าเหมืองไม่ 

                                ตรงกนั  ทั้งน้ีกรณีการตรวจสอบดังกล่าวคาดว่าจะด าเนนิการแล้วเสร็จใน 

                                เร็ววัน ส าหรับกรณีน้ีผม นายธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์ ในฐานะเป็นผูค้วบคุมและ 

                                รับผิดชอบในการบรหิารราชการขององค์การบรหิารสว่นต าบลตาม 

                                กฎหมายน้ัน องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว มีหน้าที่ในการดูแล 

                                รักษาที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.  

                                2457  , พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.  

                                2537 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการดูแลรักษาและคุ้มครอง 

                                ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  

                                พ.ศ. 2553 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ 

                                กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 น้ัน แม้ผม 

                                จะมีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น แตก่ารที่ ส านักงาน 

                                ที่ดินมีหนังสือแจ้งมายังนายกอบต. ให้เข้าด าเนินการชีร้ะวังแนวเขตที่ 

                                สาธารณะนัน้ ท่านทราบไหมครับว่า ส านักงานที่ดิน มีเพียงหนังสือแจ้งให้ 

                                เข้าด าเนินการช้ีระวังแนวเขตบรเิวณที่ดินแปลงใด มาเป็นหนังสือฉบับ 

                                เดยีวแผ่นเดยีว ซึ่งผม ไมส่ามารถทราบข้อเท็จจรงิได้ว่า บรเิวณใดเป็นที่ 

                                หรือทางสาธารณะ เพราะผมและอบต. ไมม่ีขอ้มูลระวางที่ดิน หรือแนว 

                                เขตทางสาธารณะ การเข้าไปดูสถานที่จริง ก็ดูตามสภาพพืน้ที่ซึ่งไม่ 

                                สามารถทราบได้ว่าบรเิวณดังกล่าวเป็นทางสาธารณะตามเอกสารระวาง 

                                ที่ส านักงานที่ดินมีอยูใ่นมือหรือไม ่เมื่อผม มีมเีอกสารที่สามารถบอกไดว้่า         

                                บรเิวณใดเป็นที่หรือทาง      สาธารณหรือเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 

                                ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ผมจึงเช่ือโดยสุจริตว่า เอกสารที่เจ้าพนักงานที่ดิน  



                                จัดท าขึ้นมาเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะส านักงานที่ดินมี 

                                ระวางแผนที่ มีเคร่ืองมือในการตรวจสอบ มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิานดา้นนี้ 

                                โดยตรง ย่อมจักตอ้งปฏิบัตติามกฎหมายอยา่งเครง่ครัด การทีผมลงนาม 

                                ในเอกสารการช้ีระวังแนวเขตไปโดยที่ไม่ไดเ้ข้าไปตรวจสอบพืน้ที่จริงตาม 

                                หน้าที่ที่ต้องกระท า ผมยอมรับว่าเป็นการท าลงไปเพราะเช่ือใจ อาจจะ 

                                ประมาทไปบ้าง แตก่็เชื่อโดยสุจริตว่า เจ้าพนักงานที่ดิน ได้ท ามาโดย 

                                ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว    จึงน ามาให้ผม ซึ่งไม่ไดไ้ปดูพืน้ที่ในวันรังวัด 

                                ลงนาม  จึงแจ้งมายังสมาชกิสภา และทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมทราบ     

                                ถึงกรณีดังกล่าว     

 

ที่ประชุม    -  รับทราบ 

 

ประธานสภาฯ  -   ขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 

 

   (ลงช่ือ)    ยุพาภรณ์     รักษาคุณ ผู้จดบันทึกรายการงานประชุม 

         (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

                                เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 วันที่  9 เมษายน 2563 

1 นายนิเวช   กันธิยะ คณะกรรมการ นิเวช  กันธิยะ 

2 นายณัฐวุฒ ิตากันทา คณะกรรมการ ณัฐวุฒ ิ ตากันทา 

3. นายสุภาพ  จันทรา คณะกรรมการ สุภาพ  จันทา 

 

    (ลงช่ือ)     วิรัช  สุใจจา         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                    (นายวิรัช      สุใจจา) 

  
 

 

 


