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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
สามัญสมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี 256๔ 

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 256๔    เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

********************************************************************** 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายสมคิด      จันทร์ทา ประธานสภาฯ สมคิด      จันทร์ทา  
2 นางสมมุ่ง      หวังเชิดกลาง รองประธานฯ สมมุ่ง       หวังเชิดกลาง  
3 น.ส.สภุาพร    เฉลิมศรี ส.อบต. ม.1 น.ส.สภุาพร  เฉลิมศรี  
4 นางนริศรา      วงศ์จอม ส.อบต. ม.2 นริศรา      วงศ์จอม  
5 นายสมนึก       จารึกกลาง ส.อบต. ม.3 นายสมนึก  จารึกกลาง  
6 นางสุภาภรณ์    ภักตะไชย ส.อบต. ม.3 สุภาภรณ์    ภักตะไชย  
7 นางโนรี           งามดี ส.อบต. ม.4 โนรี           งามดี ขาดประชุม 
8 นายค าผอง       ทองทา ส.อบต. ม.4 ค าผอง       ทองทา  
9 นางขวัญเรือน    พันหนองแสง ส.อบต. ม.5 ขวัญเรือน    พันหนองแสง  
10 นางรัศมี           ประสาน ส.อบต. ม.5 รัศมี           ประสาน  
11 นายนิ่ง             ขลากระโทก ส.อบต. ม.6 นิ่ง   ขลากรโทก  
12 นางพรทิพย์       ตรีมงคล ส.อบต. ม.7 พรทิพย์       ตรีมงคล  
13 นางส ารวย  อุตตะมะ ส.อบต. ม.7 นางส ารวย  อุตตะมะ ขาดประชุม 
14 นางสาวสุกัญญา        คงเหม็ง ส.อบต. ม.8 นางสาวสุกัญญา  คงเหม็ง  
15 นายสว่าง          แก้ววิเศษ ส.อบต. ม.9 สว่าง          แก้ววิเศษ  
16 น.ส.บุญเหลือ     เชียงทอง ส.อบต. ม.10 บุญเหลือ     เชียงทอง  
17 นายสมบัติ         พรมจันทร์ ส.อบต. ม.10 นายสมบัติ  พรมจันทร์  
18 นายประสาทพร คุณทองแดง สมาชิก หมู่ที่ ๒ ประสาทพร คุณทองแดง  
๑๙ นายอนันต์    สวัสดี เลขานุการสภา อนันต์    สวัสดี  
 
-ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม- 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางโนรี     งามดี ส.อบต. ม.๔  
2 นางส ารวย     อุตตะมะ ส.อบต. ม.๗  



    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเอื้อน   อดทน นายก อบต. เอ้ือน    อดทน  
2 นายจันทร์   ปุริปุญโน รองนายก อบต. จันทร์  ปุริปุญโน  
3 นายชยุต  แก้วมณี รองนายก อบต. ชยุต  แก้วมณี  
4 นางจิราพร   พรมทอง หัวหน้าส านักปลัด จิราพร   พรมทอง  
5 นายพิเชษฐ์    วงศ์อยู่ รองปลัด อบต. พิเชษฐ์   วงศ์อยู่  
๖ นายวรวุฒิ  แก่นจันทร์ รก.ผอ.กองการศึกษา วรวุฒิ  แก่นจันทร์  
๗ นางอ าไพร   ขันธ์ดงลิง ผช.ฝ่ายปกครองหมู่ ๔ อ าไพร  ขันธ์ดงลิง  
๘. นายช านาญ   นิลใหญ่ ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๘ ช านาญ   นิลใหญ่  
๙. นายสมาน   ปริโยทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ สมาน   ปริโยทัย  

๑๐. นายสันยา    สันยา  
๑๑ นายเดือน    ขันนอก เลขานุการนายก อบต. เดือน   ขันนอก  

 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

          เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ ท าการ
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งอ่านประกาศเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ และกล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสมัยองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรในล าดับ
ถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม      

ประธานสภาฯ ๑.๑ .ขอแนะน ารองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
คือ นายชยุต  แก้วมณี   เป็นราษฎร หมู่ที่ ๒  ก็ขอให้รองนายกฯ ได้แนะน าตัวอีก
ครั้งหนึ่งขอเชิญครับ 

รองนายกฯ กระผม นายชยุต  แก้วมณี  อยู่หมู่ที่ ๒ ก็ต้องขอฝากตัวกับท่านสมาชิกทุก ๆ ท่าน
และเจ้าหน้าที่ด้วยมีสิ่งใดที่จะให้การช่วยเหลือหรือแนะน าก็ยินดีครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
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เลขานุการสภาฯ ได้อ่านส าเนารายงานการประชุมให้ที่ประชุมสภาฯ   และในที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี
ท่านใดแก้ไขในเอกสารส าเนารายงานการประชุมแต่อย่างใด 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง  ๑๕  ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  
ท่าน ขาดประชุม  ๒  ท่าน  งดออกเสียง ๑  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วน (ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้เข้าประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 

น.ส.สุกญัญา คงเหม็ง     ขอสอบถามเก่ียวกับการด าเนินการซ่อมแซมฝายหมู่ที่ ๘  ที่มีการแจ้งมายัง อบต.  
ส.อบต. หมู่ที่ 8             ครั้งแล้วจะด าเนินการอย่างไร และ เกี่ยวกับการท าสัญญาฝายหมู่ที่ ๘ ไปแล้วนั้นยัง                             
                             ไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด จะด าเนินการเมื่อใด  

 

นายประสาทพร คุณทองแดง หมู่ที่ ๒ ก็เหมือนกันเกี่ยวกับฝายที่ช ารุดและเส้นทางคมนามคมบริเวณท่อ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2            ระบายน้ าจะมีการด าเนินการแก้ไขเม่ือใดก็ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วย 

 

ค าผอง ทองทา     เกี่ยวกับประเด็นการซ่อมแซมถนนลูกรังนั้น มีบางเส้นทางที่ทางหน่วยงาน นพค.  
ส.อบต.หมู่ที่ 2            ด าเนินการแล้วจะขอเปลี่ยนเส้นทางได้หรือไม่ 
 

นางพรทิพย์ ตรีมงคล            เกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนนั้น โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม ถนนของหมู่ที่ ๗  
ส.อบต.หมู่ที่ 7            เกี่ยวกับการซ่อมแซมผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนแอลฟาสติกนั้น จะด าเนินการ

เมือใดได้มีการเสนอไปตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว 

 

นางสภาพร ภักตะไชย    เกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะนั้นได้มีการแจ้งไปแล้วยังไม่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3            มีการด าเนินการ ไม่ทราบว่าจะมีการด าเนินการเมื่อใด 

 

นายสมบัติ พรมจันทร์           กรณีเก่ียวกับโครงการของหมู่ที่ ๑๐ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขอให้เร่งด าเนินการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10             เนื่องจากพ้ืนที่ตอนนี้ได้ตัดอ้อยออกหมดแล้วสะดวกที่จะเข้าไปด าเนินการแล้ว 

 

ประธานสภาฯ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

ปลัด อบต. ขอชี้แจงในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 กรณีเกี่ยวกับฝายช ารุดนั้น ทาง อบต. ได้ด าเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้มาด าเนินการ

แก้ไขแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการแจ้งและสงวนสิทธิ์ที่จะน าเงินหลักประกันสัญญามา
ด าเนินการแก้ไขเอง ส่วนประเด็นเกี่ยวกับผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาด าเนินการ ในพ้ืนที่
หมู่ที่ ๘ เกี่ยวกับการก่อสร้างฝายนั้น ทาง อบต. ได้แจ้งสงวนสิทธิ์ ในการบอกเลิก 
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                                              สัญญาจ้างและแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว เมื่อครบก าหนดก็จะ 
ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป กรณีเกี่ยวกับท่อที่ช ารุดนั้น ทาง อบต. ได้
ประสานกับหน่วยงาน นพค. ๑๒ ในการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร ในการมา
ด าเนินการวางท่อโดยทาง อบต. จะเป็นผู้จัดหาวัสดุเกี่ยวกับท่อ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งก็มีอยู่หลายจุดที่ทาง อบต. ได้ด าเนินการจัดหาท่อไปบ้างแล้วบางส่วน 

 กรณีเก่ียวกับการด าเนินการแก้ไข ไฟฟ้าสาธารณะ หรือ การซ่อมแซมผิวจราจรแอส
ฟาสติก นั้น ขณะนี้เนื่องจากงบประมาณในปี ๒๕๖๔  ที่เป็นรายได้นั้น ยังเข้ามา
ไม่ได้ตามที่ประมาณการเอาไว้ ก็ท าให้การด าเนินการ ต้องชะลอไปก่อน โดยขอ
ชี้แจงเกี่ยวกับสถานะการเงิน ณ สิ้นเดือน มกราคม  ๒๕๖๔ ดังนี้ 

  รายรับรับจริง   จ านวน  ๙,๓๗๖,๖๙๐.๑๑  บาท 
  รายจ่ายจริง     จ านวน  ๙,๐๗๙,๖๓๖.๓๐  บาท 
  จากที่รายงานนั้น รายรับกับรายจ่ายไม่ได้ต่างกันใกล้เคียงกันก็ต้องรอการ

จัดสรรรายได้เข้ามาก่อน ซึ่งในช่วงไตรมาสแรก กับไตรมาสที่ ๒ ก็จะมีปัญหา
เกี่ยวกับรายได้ที่ยังไม่ได้เข้ามา ก็ต้องไปใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ าก่อน ที่มี
การด าเนินการไปแล้วก็จะเป็นกรณีของหมู่ที่ ๓  ที่เป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าไปเท่านั้น 
ดังนั้นก็ชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อมีรายได้เข้ามาแล้วก็จะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

นายนิ่ง ขลากระโทก               เกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยพิบัตินั้น ก็เข้าใจว่าเป็นอ านาจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6            ของผู้บริหารแต่ก็ต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วน  ต้องรีบด าเนินการ แต่ที่ท าอยู่ค่อนข้างช้า 

ไม่ทราบว่าที่ด าเนินการอยู่เป็นอย่างไร 

 

ปลัด อบต.                กรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติทาง อบต. ก็สามารถด าเนินการช่วยเหลือได้ทันที 
แต่มีประเด็นว่าถ้าเป็นเรื่องพืชนั้น ต้องให้เกษตรเป็นผู้ประเมิน และต้องผ่าน
คณะกรรมการช่วยเหลือในการพิจารณาก่อน ซึ่งที่ผ่านมาก็มี ๒ ครั้งโดยครั้งแรกใช้
เงิน อบต. ประมาณล้านกว่าบาท ส่วนครั้งที่ ๒ ที่ได้รับผลกระทบทั้งพืชและเส้นทาง
คมนาคม ทาง อบต. ให้ทางจังหวัดช่วยเหลือด้านพืช ส่วนถนนนั้นทาง อบต. ใช้งบ
ของ อบต. เอง ก็ได้มีการเสนอผ่านให้ทางคณะกรรมการช่วยเหลือได้พิจารณา 
เนื่องจากมีหลายเส้นทางที่ทาง อบต. ได้รายงานไปยังอ าเภอทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน และ
ทางอ าเภอก็ได้ประกาศแล้วทั้ง ๑๐  หมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติ ก็เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารที่จะด าเนินการได้ แต่ถ้าหมู่ใดไม่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติก็ไม่สามารถที่
จะใช้อ านาจผู้บริหารได้  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 

ปลัด อบต. ๔.๑. เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน  โดยกระทรวงพลังงาน โดยมีส านักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
เป็นผู้ประสาน  หลักเกณฑ์ เป็นเกษตรกรที่จะช่วยส่งเสริมและช่วยเหลือเศรษฐกิจ
ฐานราก แบ่งเป็น 

 ๑.ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ๒.ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ๓.สถานีพลังงานชุมชน 
 เป็นการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ของภาคประชาชนที่จะขอรับการสนับสนุน

จาก กระทรวงพลังงาน โดยส่งผ่านมายัง อบต. เพ่ือน าลงในระบบ ส่วนรูปแบบ
รายละเอียดเอกสารประกอบโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนนั้น ให้มาขอได้ที่ 
อบต. จะปริ้นเอกสาร ตลอดจนรายละเอียดที่จะส่ง โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งไม่
เกินเดือน มีนาคมนี้ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มภาค
ประชาชนที่สนใจได้รับทราบ และรวมกลุ่มเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงพลังงานต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๗   (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔  
 ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผล ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในกรณีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไป  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 
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ประธานสภา ขอหารือที่ประชุมเก่ียวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไปและก าหนด

สมัยประชุมสามัญที่เหลือ เป็นช่วงใดก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอแนะต่อที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา 

นายประสาทพร คุณทองแดง  กระผม นายประสาทพร  คุณทองแดง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ขอเสนอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2            เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม สมัยแรกและสมัยที่เหลือโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร สมัยสามัญ
สมัยแรก ก าหนดในวันที่  ๑ –  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕ และก าหนดเอาไว้ ๔  
สมัย 

 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

 

นายสว่าง แก้ววิเศษ           กระผม นายสว่าง  แก้ววิเศษ    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙  ขอรับรอง คนที่ ๑ 

ส.อบต.หมู่ที่ 9 

 

นายสมบัติ  พรมจันทร์        กระผม นายสมบัติ  พรหมจันทร์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง คนที่ ๒ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 

 

ประธานสภาฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป และสมัยประชุม 
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุม ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก ดังนั้นสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยแรกของปีถัดไป  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ และก าหนดสมัย
ประชุมเอาไว้ ๔ สมัย 

 

ประธานสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญที่เหลืออีก  ๓  สมัย ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมว่าจะเป็นในห้วงระยะเวลาใดก็ขอเชิญครับ 

 

นายประสาทพร คุณทองแดง     กระผม นายประสาทพร  คุณทองแดง  ขอเสนอสมัยประชุมที่เหลืออีก  
ส.อบต.หมู่ที่ 2                         ๓  สมัย ดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่   ๑  - ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๑  -  ๑๕  สิงหาคม    ๒๕๖๔ 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่  ๑  - ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔ 

 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

 

นางนริศรา  วงศ์จอม          ดิฉัน นางนริศรา  วงศ์จอม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ขอรับรองคนท่ี ๑ 

ส.อบต.หมู่ที่ 2                          
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นายสมบัติ   พรหมจันทร์      กระผม นายสมบัติ  พรหมจันทร์    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 2            คนที่ ๒ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือนอกเหนือจากที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  เสนออีกหรือไม่ขอเชิญได้ครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีก  ถือว่าการก าหนดสมัยประชุมสภา
ฯ สมัยสามัญที่เหลือ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ เสนอ 

 

ประธานสภาฯ ขณะนี้ได้เวลาพักเท่ียง ขอพักการประชุมก่อนเพ่ือที่จะมาประชุมต่อในระเบียบวาระ
ที่เหลือ เพ่ือพิจารณาที่เหลืออยู่ขอหยุดพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารก่อน
ครับ ขอนัดประชุมต่อในเวลา   ๑๓.๐๐  น.  ตรงครับ 

 

เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐  น. 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจงและ
รายละเอียดของโครงการในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาให้กับที่ประชุมและสภาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรได้พิจารณาต่อไปขอเชิญครับ 

 

ปลัด อบต. ๕.๒ เกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านน้ าค า – กลุ่มพิมาย ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕  เมตร ยาว ๑๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ข้างทางข้างละ ๐.๕๐  
เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๕ ทถ-
๒-๒๐๒  งบประมาณด าเนินการ ๓๐๔,๐๐๐  บาท  เนื่องจากหน่วยทหารพัฒนา 
นพค. ๑๒  ได้ด าเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟาสติก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ ในส่วนรายละเอียดนั้นจะให้ทางท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑  ได้ชี้แจงเพ่ือการด าเนินการ
ต่อไป 

น.ส.สภาพร เฉลิมศรี             เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ส.อบต.หมู่ที่ 1            เสริมเหล็กตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  ตามที่ท่านปลัดได้

กล่าวไปข้างต้นนั้น   หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ๑๒  ได้มาด าเนินการก่อสร้างเป็น
ถนนแอสฟาสติก ตามแผนงานพัฒนาของทหารนั้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้  

  ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการและปริมาณงานโดยเป็นการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนเดิม ดังนี้ 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
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  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านน้ าค า ซอย ๔ กลุ่ม

บ้านนางดวงพร  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔  เมตร ยาว  ๑๒๕  เมตร หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  ตารางเมตร ลูกรังไหล่ข้างทางไม่น้อยกว่าข้างละ 
๐.๕๐  เมตร  ตามแบบ  ท ๑-๐๑ งบประมาณ  ๓๐๔,๐๐๐  บาท 

  ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกได้พิจารณาโครงการดังกล่าวที่ขอแก้ไข
และเปลี่ยนแปลง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ที่ท่านสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๑ ได้ชี้แจงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือไม่ก็ขอเชิญได้ครับ  
ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม เห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
ดังกล่าวขอมติครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕  ท่านจากสมาชิก
ทั้งหมด  ๑๘  ท่าน ขาดประชุม ๒   ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน 

 

ปลัด อบต. ๕.๓ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหมวดรายจ่าย ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
  เดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน ตั้งจ่าย จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมจ านวน ๓๐  ตัว ราคาตัวละ ๘๐๐   บาท 
คุณลักษณะประกอบด้วย 

  -โครงขาท าจากเหล็ก ชุบโครเมี่ยมเงา 
  -เบาะฟองน้ า หุ่มหนังเทียม 
  -ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๔  ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๑  ซม. ความสูง

จากพ้ืนถึงเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๔๔  ซม. ความสูง(พนักพิง) ไม่น้อยกว่า ๙๐  ซม.   
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่าย จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมจ านวน ๓๐  ตัว ราคา

ตัวละ ๘๐๐   บาท คุณลักษณะประกอบด้วย 
  -โครงขาท าจากเหล็ก ชุบโครเมี่ยมเงา 
  -เบาะฟองน้ า หุ่มหนังเทียม 
  -ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๔  ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๑  ซม. ความสูง

จากพ้ืนถึงเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๔๔  ซม. ความสูง(พนักพิง) ไม่น้อยกว่า ๙๐  ซม.  

  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาหรือจะมีประเด็นที่จะสอบถามหรือไม่เกี่ยวกับ
การขอเปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ์ส านักงานประเภทเก้าอ้ีขอเชิญได้ครับถ้าไม่มี ก็ขอมติ
สภาฯ ในการให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าวขอมติครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕  ท่านจากสมาชิก

ทั้งหมด  ๑๘  ท่าน ขาดประชุม ๒   ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน 

 

ปลัด อบต. ๕.๔ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในงบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔  ซอยป่ายาง ขนาดผิว
จราจรกว้าง  ๕  เมตร ระยะทาง ๑๑๐  เมตร ความหนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  ๕๕๐  ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐  เมตร  ตามแบบ 
ทถ-๒-๒๐๕  ทถ  -๒-๒๐๒  งบประมาณด าเนินการ  ๓๓๗,๐๐๐  บาท 

  ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  ๕  บ้านชุมทอง – 
หนองคาย ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕  เมตร ระยะทาง ๑๐๐  เมตร ความหนา ๐.๑๕  
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐  
เมตร  ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๕  ทถ  -๒-๒๐๒  งบประมาณด าเนินการ  ๓๐๔,๐๐๐  
บาท 

  ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖  ซอยหลังโรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ สายบ้านนางกิ่งดาว  อรุณ – บ้านนายอนันต์ ศรีนวล  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๔  เมตร ระยะทาง ๑๓๐  เมตร ความหนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๕๒๐  ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐  เมตร  ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๕  
ทถ  -๒-๒๐๒  งบประมาณด าเนินการ  ๓๑๑,๐๐๐  บาท 

 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
  ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔  ซอยป่ายาง ขนาดผิว

จราจรกว้าง  ๕  เมตร ระยะทาง ๑๑๐  เมตร ความหนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  ๕๕๐  ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐  เมตร  ตามแบบ ท 
๑ – ๐๑  งบประมาณด าเนินการ  ๓๓๗,๐๐๐  บาท 

  ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  ๕  บ้านชุมทอง – 
หนองคาย ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕  เมตร ระยะทาง ๑๐๐  เมตร ความหนา ๐.๑๕  
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐  
เมตร  ตามแบบ ท ๑ – ๐๑  งบประมาณด าเนินการ  ๓๐๔,๐๐๐  บาท 

  ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖  ซอยหลังโรงเรียนบ้าน
ห้วยไคร้ สายบ้านนางกิ่งดาว  อรุณ – บ้านนายอนันต์ ศรีนวล  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
๔  เมตร ระยะทาง ๑๓๐  เมตร ความหนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   
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                             ๕๒๐  ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐  เมตร  ตามแบบ ท ๑ – ๐๑  
งบประมาณด าเนินการ  ๓๑๑,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาหรือจะมีประเด็นที่จะสอบถามหรือไม่เกี่ยวกับ
การขอเปลี่ยนแปลง แบบที่จะใช้ในการก่อสร้างหรือไม่ โดยขอเปลี่ยนมาเป็นแบบ
ของกระทรวงมหาดไทยแทน ขอเชิญได้ครับถ้าไม่มี ก็ขอมติสภาฯ ในการให้ความ
เห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าวขอมติครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕  ท่านจากสมาชิก
ทั้งหมด  ๑๘  ท่าน ขาดประชุม ๒   ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ท่านสมาชิกมีเรื่องใดจะแจ้งต่อที่
ประชุมก็ขอเชิญครับ 

 

นายก อบต. แจ้งเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓  ขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ และ โครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟาสติกหมู่ที่ ๙ เส้นเชื่อมกับต าบลทับพริก อยู่ระหว่างด าเนินการ
ในการประกาศหาผู้รับจ้างอยู่ ก็ขอแจ้งให้ทีประชุมได้รับทราบ 

 

นายวรวุฒิ  แก่นจันทร ์ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้นั้น อยู่ระหว่างรอการด าเนินการ เนื่องจาก
ประกาศของจังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมตั้งแต่ ๑๐๐  คน 
ขึ้นไปนั้นต้องท าเรื่องขออนุญาตกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก่อน เมื่อผู้ว่าอนุญาต
ถึงจะด าเนินการได้  ถ้ามีการจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาก็จะมีการจัด
ในช่วงวันหยุด ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 

น.ส.สุกัญญา  คงเหม็ง              เกี่ยวกับการด าเนินการเก่ียวกับขยะ ที่มีการจัดตั้งภาชนะไว้ตามอาคาร  
ส.อบต.หมู่ที่ 8             อเนกประสงค์นั้น  โดยเฉพาะขยะอันตรายนั้น ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล

เบญจขร ด าเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เพ่ือ
รวบรวมและด าเนินการต่อไปด้วย 

 

น.ส.สุภาพร  ภักตะไชย            ขอฝากเกี่ยวกับการด าเนินการในการจัดหายางมะตอยซ่อมผิวจราจรและ  
ส.อบต.หมู่ที่ 3            ระบบไฟฟ้าสาธารณะด้วยเมื่อมีงบประมาณควรเร่งด าเนินการให้ก่อนเพ่ือที่

ประชาชนจะได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น 

ประธานสภาฯ ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร ที่ได้ด าเนินการประสานกับทางไฟฟ้า มาด าเนินการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณข้างทางในจุดชุมชน ภายในพ้ืนที่ของต าบล 
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                              เบญจขร ก็ขอให้ทางผู้บริหารด าเนินการประสาน ในจุดอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วยโดยเฉพา

บริเวณทางแยกต่าง ๆ และทางโค้งเพ่ือที่จะมีแสงสว่างให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรใน 
ช่วงเวลากลางคืน 

 

ประธานสภาฯ -ไม่ทราบว่าที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือสอบถาม 

ประธานสภาฯ              หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่อง อื่น ๆ  ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม   เวลา   ๑๔.๓๐   น. 

 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
                                                          (นายอนันต์   สวัสดี) 
                                                     เลขานุการสภาฯ อบต.เบญจขร 
 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายสมคิด    จันทร์ทา) 
                                                      ประธานสภาฯ อบต.เบญจขร 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ 
                                             (นายสว่าง     แก้ววิเศษ   ) 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................รองประธาน 
                                             (นายค าผอง       ทองทา) 
 
 

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
                                             (นางสาวสุกัญญา   คงเหม็ง) 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 


