
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  

วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

***************** 
ผู้มาประชมุ 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอนันท์  แก่นศิริ ประธานสภาฯอบต.บ้านแก้ง อนันท์       แก่นศิริ  
2 ร้อยตรีศตวรรษ  อุ่นทรัพย์ รองประธานสภาฯ ศตวรรษ    อุ่นทรัพย์  
3 นางกุหลาบ    แสงศร เลขานุการสภาฯ กุหลาบ      แสงศร  
4 นายเพื่อชาติ  ด่านรักษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  1 เพ่ือชาติ     ด่านรักษา  
5 นายเล็ก  อินทร์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2 เล็ก          อินทร์จันทร์  
6 นายสนิทวงษ์  พรมประสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2 สนิทวงษ์    พรมประสิทธ์ิ  
7 นายบุญส่ง  แก้วคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 บุญส่ง        แก้วคง  
8 นายวิวัต  สีด่าน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 วิวัต           สีด่าน  
9 นายใบ  เหมพรหม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4 ใบ            เหมพรหม  

10 นายภักดี  ด่านวิหาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4 ภักดี          ด่านวิหาร  
11 นายสมศรี  ด่านลาเคน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5 สมศรี         ด่านลาเคน  
12 นายทวี  ธีระบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6 ทวี            ธีระบุตร  
13 นายวินัย  จันทร์เงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7 วินัย          จันทร์เงิน  
14 นางถนอม  กลสัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7 ถนอม        กลสัน  
15 นายสมศักดิ์  เทพจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  8 สมศักดิ์      เทพจันทร์  
16 นายนนท์ภัทร  ด่านประจ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9 นนท์ภัทร    ด่านประจ า  
17 นางบุญน า  ประทุมรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  10 บุญน า        ประทุมรัตน์  
18 นายสนอง  สุดอารมย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  10 สนอง         สุดอารมย์  
19 นายพรพงษ์  ทองสีกร่ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11 พรพงษ์       ทองสีกร่ า  
20 นางสาวนุชนาถ  กายะสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11 นุชนาถ       กายะสิทธ์ิ  
21 นางสังเวียน  โสคะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 สังเวียน      โสคะ  
22 นางสาวสุวรรณี  ด่านวิหาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 สุวรรณี       ด่านวิหาร  
23 นางสาวระเบียบ  เด่นดวง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13 ระเบียบ      เด่นดวง  
24 นายสุเนตร์  จ้อยชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13 สุเนตร์        จ้อยชัย  
25 นายไพโรจน์  เจริญเพชรรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  14 ไพโรจน์       เจริญเพชรรัตน์  
26 นายพนม  ทีระแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  14 พนม           ทีระแก้ว  
27 นางอ าพร  แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  15 อ าพร          แสงจันทร์  
28 นายวิเชียร  ทรัพย์ประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  15 วิเชียร         ทรัพย์ประเสริฐ  
29 นายประจวบ  แก้วอุดทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  16 ประจวบ      แก้วอุดทา  
30 นายสุวรรณ  สร้อยจ าปา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  16 สุวรรณ       สร้อยจ าปา  

    
      
 
 
 



 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที ่             ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 

1 นายไพโรจน ์ เที่ยงธรรม นายก อบต.บา้นแก้ง ไพโรจน์      เที่ยงธรรม   
2 นายทองหล่อ เกตุแก้ว รองนายก อบต.บ้านแก้ง ทองหล่อ     เกตุแก้ว   
3 นายปัญจศักดิ์     สีดาวงษ ์ เลขานุการนายก อบต.บา้นแก้ง ปัญจศักดิ์     สีดาวงษ ์   
7 นายอุดมเดช      ด่านลดัต้อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อุดมเดช     ด่านลดัต้อน   
8 นายวชิัย  ด่านอุดม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 วิชัย          ด่านอุดม   
9 นายวนิัย มีสัมพันธ ์ แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 วินัย          มีสัมพนัธ ์   

10 นายสุเทพ สุดสวาท แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  สุเทพ         สุดสวาท   
11 นายสาทิศ ฆ้องอินตะ แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  สาทิศ         ฆ้องอินตะ   
13 นายสมพงษ ์ หงษ์โสภาพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สมพงษ์       หงสโ์สภาพ   
14 นางสาววนันา ด่านสาคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 วันนา         ด่านสาคร   
16 นายสชุาต ิ จิตรสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 สุชาติ         จิตรสุวรรณ ์   
18 นายส ารวย พะวังสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ส ารวย        พะวงัสุข   
19 นายสุริยา อร่ามเรือง แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 สุริยา          อร่ามเรือง   
20 นายสุรพล จ าจด ผอ.รพสต.บ้านแก้ง สุรพล         จ าจด   
21 นางจารว ี ปัญญะ ผอ.รพสต.เขาสิงโต จารวี          ปัญญะ   
22 นางบัณพร วิสุทธิประสิทธิ ์ ผอ.รพสต.คลองหมากนัด บัณพร        วิสุทธปิระสทิธิ ์   
23 นายสุรวฒุ ิ พวงจ าปา ผอ.โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สุรวุฒิ         พวงจ าปา   
24 นางธษิารัตน ์ หล้าพรหม รก.ผอ.โรงเรียนสิริราชอนุสรณ ์ ธิษารัตน์      หลา้พรหม   
25 นางสาวนิศากร ศรีสอาด ผอ.โรงเรียนบ้านแก้ง นิศากร        ศรีสอาด   
26 นางสมพิศ ปะโสทะกัง รก.ผอ.โรงเรียนบ้านห้วย สมพิศ         ปะโสทะกัง   
27 นางสาวอุบลรัตน ์ บุญพร้อม ผอ.โรงเรียนบ้านเนินดนิแดง อุบลรัตน์      บุญพร้อม   
28 นายกอบโชค ศิริรันดร์ ผอ.โรงเรียนบ้านแสงจนัทร ์ กอบโชค       ศิริรันดร์   
29 นายวิรัช ศรีนวล รก.ผอ.โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด วิรัช            ศรีนวล   
30 นางพะเยาว ์ อุไรพันธุ ์ ผอ.โรงเรียนเขาสิงโต พะเยาว์       อุไรพันธุ ์   
33 นายสุภจรนิ แดงประเสริฐ รอง ปลัด อบต. สุภจริน    แดงประเสริฐ   
34 นางสุนนัทา บุษบาศร ี ผอ.กองคลัง สุนันทา    บุษบาศรี   
35 นายจิรวฒัน ์ บัวศรียศธิยา ผอ.กองช่าง จิรวัฒน์    บวัศรียศธิยา   
36 นางสุวิมล สิงห์ธรรม หัวหน้าส านักปลัด สุวิมล      สิงห์ธรรม   
37 นางสาวสุทร อ่อนค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุทร        อ่อนค า   
38 นางสาวอรอนงค์     อาจประโคน นักพัฒนาชุมชน อรอนงค์   อาจประโคน   
39 นางศิวรณีย ์ ช้างสาร นักวิชาการศึกษา ศิวรณีย์    ช้างสาร   
40 นางสาวกันธิมา พุ่มเพ็ชร ์ นักทรัพยากรบุคคล กันธิมา     พุ่มเพ็ชร ์   
41 นางสาวเพชรมุกข ์ แสงหมื่น นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ เพชรมุกข์  แสงหมื่น   

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที ่             ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 

1 นายจิตรกร เนื่องทะมาล ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสระแก้ว จิตรกร       เนื่องทะมาล   
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2564   เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

................................................... 
 

 ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      .............................................................................................................................  
                                          ............................................................................................................................  
  
 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
                                        ประจ าปี พ.ศ.2563   เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2563     
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อโปรดทราบ 

1. การเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ภาษี 
 
 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1. การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสมัยสามัญ  
                                    สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

2. การให้ความเห็นชอบเรื่องการขยายเขต (ผนวกพื้นที่) อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
3. การให้ความเห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซมดูแล และบ ารุงรักษา  

ทางและสะพานของโครงข่ายทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว  
4. การให้ความเห็นชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ในการเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

5. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที ่4  
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
8. ขออนุญาตสร้างวัดของส านักสงฆ์เขาต่ า หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ต.บ้านแก้ง 

 
 
 ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
              
                     ……………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

    
 
   …………………………………………………………… 
 



 
 
เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

เมื่อถึงเวลาเลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเข้าร่วมประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น  30  คน  และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอีก  3  คน  ประกอบด้วย  นายก อบต. รองนายก อบต.  
และเลขานุการนายก อบต  จึงขอเรียนเชิญนายอนันท์  แก่นศิริ  ประธานสภาฯ ประธานในที่ประชุม      
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ประธานสภาฯ   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  สมาชิกฯ  ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภาฯ       ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4   ประจ าปี  พ.ศ. 2562   เมื่อวันที ่ 15  เดือนตุลาคม  
                       พ.ศ.  2563  ตามท่ีได้ส่งเอกสารไปแล้ว ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ และมีท่านใด 
                       จะแก้ไขหรือไม ่ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ถ้าท่ีประชุมไม่มีการแก้ไข   กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                       ส่วนต าบลบ้านแก้ง   สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563    เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2563   
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ  จ านวน   27  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อโปรดทราบ 
1.  การเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ภาษี  

 

ประธานสภาฯ    ต่อไปเป็นเร่ืองการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกหนี้ภาษี ขอเรียนเชิญ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ        
                        ขอเรียนเชิญครับ 
ผอ.กองคลัง    เรียนประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง สมาชิกสภาฯ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน 
                        ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุนันทา  บุษบาศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
    ตามท่ีได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เร่ืองการ 
                        ยกเลิกลูกหนี้ภาษี จ านวน 2 รายคือ  

1. บริษัทโรงเลื่อยจักร จ ากัด ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปลี่ยนแปลงเป็น ไม่ได้ยกเลิกเนื่องจากเป็นลูกหนี้
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวนเงิน  1,426.-บาท  

2. นางค าปุ่น  บุตรจินดา  เลิกกิจการแล้ว เปลี่ยนแปลงเป็นไม่ได้ยกเลิก เนื่องจากยังท ากิจการต่อ จ านวนเงิน  
450.-บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีทาง ผอ.กองคลังได้ขี้แจงให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากเป็นการแจ้งเพ่ือทราบ  จึงไม่ต้องขอมติจากท่ีประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1.  การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  และสมัยประชุมสมัยสามัญ  

                                    สมัยท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ประธานสภาฯ   ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1    และตามระเบียบกระทรวง  
                   มหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2548   และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554  จึงขอให้ที่ประชุม 

ก าหนดสมั ยป ระชุ มสมั ยส ามัญ   ป ระจ าปี   พ .ศ . 25 64   และสมั ยส ามัญ   สมั ยที่  1   ป ระจ าปี                        
พ.ศ. 2565  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ   ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

และสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565   ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง      
 ได้หารือในเร่ืองการก าหนดสมัยประชุม ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคงเดิม  ขอเรียนครับ 

ผู้เสนอ นายบุญส่ง   แก้วคง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3  ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  
ประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 1  วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  วันที่ 1 – 15  พฤษภาคม  2564 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 1 – 15   สิงหาคม    2564 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4  วันที่ 1 - 15   พฤศจิกายน 2564 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565  วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์ 2565    
 

ประธานสภาฯ ตามที่นายบุญส่ง  แก้วคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 3  ได้เสนอให้มีการก าหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  และสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  มีท่านใดจะเสนอ
เพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ถ้าท่ีประชุมไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม  ในการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  ดังกล่าวข้างต้น 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมเป็น 4 สมัย  จ านวน  27   เสียง 
 

2.  การให้ความเห็นชอบเรื่องการขยายเขต (ผนวกพื้นที่) อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองการขยายเขต (ผนวกพ้ืนที่) อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ขอเรียนเชิญ

นายกองค์การ  บริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
กระผมนายไพโรจน์  เที่ยงธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง   ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 

 ด้ วยทางอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้มีน โยบายที่ จะก าหนด พ้ืนที่ ที่ มี สภาพป่ า อุดมสมบู รณ์ และมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ และมีค่า ตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่น่าสนใจ เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย 
อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และพ้ืนที่คุ้มครองอ่ืน ๆ ได้แก่ วนอุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ให้ได้อัตราร้อยละ 25 % ของพ้ืนที่ประเทศ  ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์  หายาก และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจาก  น้ าท่วม และการ
พังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน  ซึ่งลักษณะพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการคือพ้ืนที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีความเหมาะสม ไม่เป็นพ้ืนที่ที่ราษฎรอาศัยท ากิน และไม่ทับซ้อนกับ
ป่าชุมชนหรือเตรียมเป็นป่าชุมชน  โดยจะท าการส ารวจตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ให้ ชัดเจน เพ่ือประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัด โดยในคร้ังนี้อุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่เพ่ือ
ผนวกแนวแขตร่วมกับผู้น าชุมชน และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต หมู่ที่ 11 
บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอน าเร่ืองขยายเขต (ผนวกพ้ืนที่) อุทยานแห่งชาติ 
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     ปางสีดาเข้าวาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง    เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายเขต   
                       (ผนวกพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดาต่อไป              
ประธานสภาฯ       ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ในเร่ืองการขยายเขต        
                       (ผนวกพ้ืนที่) อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเร่ืองการขยายเขต    
                      (ผนวกพ้ืนที่) อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   จ านวน  27  เสียง 
 

3. การให้ความเห็นชอบในการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซมดูแล และบ ารุงรักษาทางและ  
 สะพานของโครงข่ายทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 

 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระต่อไป  เป็นการให้ความเห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซมดูแล และบ ารุงรักษาทาง
และสะพาน ของโครงข่ายทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว  ขอเรียนเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.  ด้วยแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว มีโครงข่ายทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบ ารุงรักษาทางและสะพาน จ านวน 68 สาย ระยะทางรวม  ทั้งสิ้น 
1,133,864  กิโลเมตร จากการตรวจสอบปรากฏว่า โครงข่ายทางหลวงชนบทสระแก้ว  บางสายทาง มีพ้ืนที่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง จ านวน       
2 สาย คือ 1. สาย สก.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – น้ าตกน้ าโตน  ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว  
และ 2. สาย สก.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านคลองผักขม ต.ทุ่งโพธ์ิ,แก่งดินสอ,บ้านแก้ง,    
โคกปี่ฆ้อง,ท่าแยก อ.นาดี,เมืองสระแก้ว จ.ปราจีนบุรี,สระแก้ว ซึ่งตามระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้         
โดยในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่านั้น จะต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  จึงน าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบ ารุงรักษาทางและสะพาน  ของถนนลาดยางทางดังกล่าว  เพ่ือให้แขวงทาง
หลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานสภาฯ       ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ในการพิจารณาให้ความ 
                       เห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซมดูแล และบ ารุงรักษาทางและสะพานของโครงข่ายทางหลวงชนบท  
                      แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาให้ความ 
                       เห็นชอบการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซมดูแล และบ ารุงรักษาทางและสะพานของโครงข่ายทางหลวงชนบท  
                      แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว   ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   จ านวน  27   เสียง  
 
    4. การให้ความเห็นชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ในการเข้าท าประโยชน์ใน 
                                 พื้นที่ป่าไม้ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต                                  
  

ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระต่อไป  เป็นการให้ความเห็นชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ในการเข้าท า 
                     ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด เข้าท าประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  
                     ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายก อบต.   ตามท่ีจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับ 
                     อนุญาตตามแนวทางท่ีกรมป่าไม้ก าหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและยื่นค า 
                     ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ด าเนินการตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
   ที่มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่าไม้ พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาตขอใช้พ้ืนที่และเข้าท าประโยชน์ของส่วน    
                     ราชการหรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ป่าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน 
                     ต าบลบ้านแก้ง จ านวน 55 โครงการ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ที่ สก.74501/593  
                     ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563  เข้าท่ีประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ  เพ่ือด าเนินการ 
                     ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ต่อไป     
ประธานสภาฯ     ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ในการพิจารณาโครงการของ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เพ่ือขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด    
                     เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  กระผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในการพิจารณา 
                     โครงการของ อบต.บ้านแก้ง  เพ่ือขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด เข้าท า 
                     ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ   จ านวน  27  เสียง  
 
      5. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งท่ี 4 
 

ประธานสภาฯ     ต่อไปเป็นเร่ืองของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  คร้ังที่ 4 ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์  
  นโยบายและแผน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  

นัก.วิเคราะห์ฯ     เรียนประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  สมาชิกสภาฯ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน 
                     ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุทร  อ่อนค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเรียนชี้แจง 
                     ดังนี้ 
     เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งในคร้ังนี้      
มีเหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนในด้านการ
คมนาคม การสาธารณูปโภค และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  

“ข้อ 22 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการคมนาคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการปรับปรุง/เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองปัญหา สายที่ 1 จากแยก

ถนนสุวรรณศร 33 ถึงทางรถไฟบ้านหนองปัญหา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,875 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 1,100,000.-บาท 
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2. โครงการปรับปรุง/เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองปัญหา สายที่ 2 จากแยกถนน
สุวรรณศร 33 ถึงทางรถไฟบ้านหนองปัญหา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 1,150,000.-บาท 
3. โครงการปรับปรุง/เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองปัญหา – หมู่ที่ 2 บ้านสวน 
จากทางรถไฟบ้านหนองปัญหาถึงถนนทางหลวงชนบท สก.2011 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 2,300,000.-บาท 
4. โครงการปรับปรุง/เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสวน จากแยกถนนทางหลวงชนบท 
สก.2011 ถึงที่ดินนายสุรพล เกตุเล็ก ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,115 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 850,000.-บาท 
5. โครงการปรับปรุง/เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านห้วย จากแยกหน้าโรงเรียนบ้านห้วย 
ถึงที่ดินนางอนงค์ จันทร์เงิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,900 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 975,000.-บาท 
6. โครงการปรับปรุง/เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านดง จากแยกถนนทางหลวงท้องถิ่น 
สก.ถ. 44002 สายบ้านเขาสิงโต-บ้านเขาขาด  ถึงวัดแสงจันทร์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 700,000.-บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  1 บ้านหนองปัญหา  จากแยกถนนสุวรรณศร 33           
(ข้างปั๊มน้ ามัน ปตท.) ถึงท่ีดินนายวุฒิ สิงห์บรรพต  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 
ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 700,000.-บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง  จากที่ดินนางถนอม ลือชา ถึงที่ดิน   
นายสุพล โชติธรรมพิทักษ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 508 
ตารางเมตร  ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 279,000.-บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านบ้านแสงจันทร์  จากท่ีดินนางสาวสุพิชณา อ่อนศรี  
ถึงท่ีดินนางจุฑาทิพย์ เสาร์กันยา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,800  ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 1,540,000.-บาท 
10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ จากบ้านนางน้อย สารโนรี ถึงบ้านนายปัน ด่านศรีสุข ลงลูกรัง
และปรับเกลี่ยถนนลูกรังที่ช ารุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 
150,000.-บาท 
11. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านๆละ 5 จุด หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 16 ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ 400,000.-บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  16 บ้านคลองอาราง  (คุ้มคลองอาราง)   ปีงบประมาณ  
2565 งบประมาณ 500,000.-บาท 
2. โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง ขุดลอกสระน้ า ขนาดกว้าง 40 เมตร   
ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 350,000.-บาท 
3. โครงการติดตั้งระบบเคร่ืองสูบน้ า พร้อมอุปกรณ์และวางท่อเมนจ่ายน้ า อบต.บ้านแก้ง  หมู่ที่ 4 บ้านน้อย 
ปีงบประมาณ 2565  งบประมาณ 350,000.-บาท 
3. โครงการติดตั้งระบบเคร่ืองสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์และว่างท่อเมนจ่ายน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง      
หมูท่ี่ 4 บ้านน้อย ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 350,000.-บาท 
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ประธานสภาฯ   ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ  
ที่ประชุม            ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ถ้าท่ีประชุมไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น               
                     (พ.ศ. 2561- 2565)  คร้ังที่ 4  ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม            มีมติเห็นชอบ  27   เสียง  
 
   6.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระต่อไป  เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.    เรียนประธานสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายไพโรจน์  เที่ยงธรรม  นายกองค์การบริหารส่วน   
                      ต าบลบ้านแก้ง  ขอชี้แจงในเร่ืองของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                        
                      พ.ศ. 2564 ดังนี ้
     1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
                      รายการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ งบประมาณจ านวน 30,000.-บาท  
     ค าชี้แจงเดิม 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
                      ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด เดือนพฤษภาคม  
                      2563 จ าแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
                      ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
    ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง  ตามเกณฑ์ราคากลาง  
                      และลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด เดือนพฤษภาคม               
                      2563 จ าแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน   
                      ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณจ านวน 
398,200.-บาท 

 ค าชี้แจงเดิม 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต (สายที่ 2) จากท่ีดินนายวิชัย ทองมา    
 ถึงเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม คุ้มหนองแสง ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
 คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.20 เมตร หรือตาม 
 สภาพพ้ืนที่ และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

    ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาสิงโต (สายที่ 2) จากท่ีดินนายวิชัย ทองมา   
 ถึงเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม คุ้มหนองแสง ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 182 เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
 ข้างละ  0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

ประธานสภาฯ  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ   ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถ้าท่ีประชุมไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ  ดังกล่าว 
  ข้างต้น  ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน  27   เสียง 
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7.  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

        ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระต่อไป  เป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอเรียนเชิญ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.     เรียนประธานสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วน    
      ต าบลบ้านแก้ง  ขอชี้แจงในเร่ืองของการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

    ส านักปลัด 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม โอนเพ่ือตั้งงบประมาณใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความ

จ าเป็นในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอ่ืน ๆ  
โดยโอนจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านแก้ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน 100,000.-บาท    
โอนตั้งใหม่คร้ังนี้จ านวน  50,000.-บาท  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวน 50,000.-บาท  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

 กองคลัง 
1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองส ารอง

ไฟ จ านวน 2 เคร่ือง โอนเพ่ือตั้งงบประมาณใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นในการ
จัดซื้อ เพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน รายจ่าย  
ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน 176,000.-บาท   โอนตั้งใหม่คร้ังนี้จ านวน  
84,000.-บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวน 92,000.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน         
1 เคร่ือง  โอนตั้งงบประมาณใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นในการจัดซื้อ  
เพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
จ านวน  50,000.-บาท โอนตั้งใหม่คร้ังนี้จ านวน 8,900.-บาท  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวน   
41,100.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2 KVA จ านวน 1 เคร่ือง โอนตั้งงบประมาณใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นในการจัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่ 
โดยโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน 
41,100.-บาท โอนตั้งใหม่คร้ังนี้จ านวน 12,000.-บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวน 29,100.-
บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

4. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  โอนตั้งงบประมาณใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความ                      
จ าเป็นในการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  
โดยโอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน 300,000.-บาท โอนตั้งใหม่คร้ังนี้จ านวน 250,000.-บาท        
ท าให้มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน 50,000.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)    
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ประธานสภาฯ      ตามที่ท่านนากยกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ   ในการโอนงบประมาณ
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม       ไม่มี 
ประธานสภาฯ       ถ้าท่ีประชุมไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
                              พ.ศ. 2564 
ที่ประชุม       มีมติเห็นชอบ ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 27   เสียง 
 
 

       8. ขออนุญาตสร้างวัดของส านักสงฆ์เขาต่ า หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ต.บ้านแก้ง 
 

ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระต่อไป เป็นการขออนุญาตสร้างวัดของส านักสงฆ์เขาต่ า หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ขอเรียน 
                          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
นายก อบต.    ตามท่ีส านักทางส านักสงฆ์เขาต่ า  ได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้แจ้งเร่งรัดการยื่นค าขอให้ทางส านักสงฆ์ทุกแห่ง   
                          ทั่วประเทศ  ให้ด าเนินการสร้างวัดให้ถูกต้อง  (หากส านักสงฆ์แห่งใดประสงค์อยากสร้างวัด)   แตต่้องได้รับ  
                          ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่นั้นๆ ให้ความเห็นชอบในการสร้างวัด ทางส านักสงฆ ์
                          เขาต่ า   จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือด าเนินการตาม  
                          ขั้นตอนต่อไป 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการขอมติในที่ประชุม  
                          เพ่ือให้ส านักสงฆ์เขาต่ า สามารถสร้างเป็นวัดได้ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ  
ที่ประชุม    ไม่มี  
ประธานสภาฯ    ถ้าท่ีประชุมไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุม ในการอนุญาตให้ส านักสงฆ์เขาต่ า หมู่ที่ 11              
                          บ้านคลองหมากนัด  สร้างเป็นวัดได้  ขอเรียนเชิญครับ     

ที่ประชุม     มีมติเห็นชอบในการให้ส านักสงฆ์เขาต่ า สร้างเป็นวัดได้  จ านวน 27  เสียง 
    
 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ         ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ได้ชี้แจง  ถึงข้อราชการอ่ืนๆ  ให้ที ่
                         ประชุมทราบ  
นายก อบต.    ข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจง และแจ้งประชาสัมพันธ์เร่ืองต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. อบต.บ้านแก้ง ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการคือ 
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  จ านวน 2 ศูนย์ คือศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กเนินดินแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงจันทร์  
1.2   โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ 

ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.4402 สายบ้านเขาสิงโต บ้านเขาขาด หมู่ที่ 9  บ้านเขา
สิงโต – หมู่ที่ 14 บ้านเนินดินแดง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีเนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร 
 

     2.  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ประจ าปี 2564 
1. ภาษีบ ารุงท้องที่   

- ก าหนดช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ภายใน 30 เมษายน  2564 
- หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
- ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  
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2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
                    - เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2) ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 

                - ยื่นแบบแสดงรายการและช าระทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง       
                                            การประเมิน 

        - ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา 
3. ภาษีป้าย 

         - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม  2564 
                 - ยื่นแบบและช าระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
                 - ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา 

สามารถช าระภาษีบ ารุงท้องที่ /ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน /ภาษีป้าย  ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแก้ง  ในวันและเวลาราชการ 

 

3.  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
แจ้งประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์   รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ     
60 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)    ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯ               
ให้มาลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้ –  
กันยายน 2564 ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับแทน โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน 

                 ๑. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
                  ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน) 
                  ๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ  

   

4. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” 
ด้วยอ าเภอเมืองสระแก้ว ได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนา
ช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณภัย “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” อีกช่องทาง
หนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัย การแจ้งเตือนเหตุ ด่วน รวมถึง
สามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง ตลอด  24 ชั่วโมง เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น
เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุ
ดังกล่าว  ผ่านการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 

5. ขอรับบริจาคโลหิต  
ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากระทรวงมหาดไทยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา  2019 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตในการรักษาผู้ป่วย เพ่ือเป็นการ
บรรเทาการขาดแคลน จึงขอความร่วมมือจัดก าลังพลในสังกัดของท่านร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาล
ในพื้นที่ ทั้งนี้ ทุกคร้ังที่บุคลากรในสังกัดไปบริจาคโลหิต ให้รายงานอ าเภอเมืองสระแก้วทราบทุกคร้ัง 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ 
       นายจิตรกร   เรียนประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  สมาชิกสภาฯ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน

เนื่องทะมาล        ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจิตรกร  เนื่องทะมาล  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสระแก้ว ขอชี้แจง   
          เร่ืองการท าลายสุกรเพ่ือป้องกันโรคระบาดดังนี้  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสระแก้ว  ได้มีการตรวจพบโรค    
          ระบาดในสุกร และได้ท าลายไปแล้วเมื่อปี 2563  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ. 2548 แล้วนั้น ปัจจุบัน  
          สามารถควบคุม  โรคระบาดได้แล้ว  แต่ค่าชดเชยสุกรที่ถูกท าลาย อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ซึ่งส านักปศุสัตว์ฯ     
          ได้มีหนังสือถึงส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว รอทางส านักงบประมาณด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป   
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ประธานสภาฯ    ถ้าท่ีประชุมไม่มีท่านใดเพ่ิมเติม กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน คณะผู้บริหาร  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน   
 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอปิด  
                     ประชุม    
   
                        

ปิดประชุมเวลา 12.20  น.        
                                    

                                                      (ลงชื่อ)          กุหลาบ  แสงศร             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                          ( นางกุหลาบ    แสงศร ) 

                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
 
 

                                 (ลงชื่อ)         อนันท์  แก่นศิริ               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          ( นายอนันท์   แก่นศิริ ) 

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


