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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

สามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี 256๔ 
วันที่  ๑๔   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔    เวลา   ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
********************************************************************** 

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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 ลา 
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  
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   ขลากระโทก ลา 
12 นางพรทิพย์       ตรีมงคล ส.อบต. ม.7 พรทิพย์       ตรีมงคล  
13 นางส ารวย  อุตตะมะ ส.อบต. ม.7 นางส ารวย  อุตตะมะ  
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 ส.อบต. ม. ๒ ประสาทพร คุณทองแดง  
๑๙ นายอนันต์     สวัสดี เลขานุการสภาฯ อนันต์     สวัสดี  

 
-ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม- 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวสุภาพร  เฉลิมศรี ส.อบต. ม.1  
2 นายนิ่ง   ขลากระโทก ส.อบต. ม.6  

 



 
 
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  แก้วมณ ี  
4 นายเดือน       ขันนอก เลขานายก เดือน  ขันนอก  
5 นางจิราพร    พรมทอง หัวหน้าส านักปลัด จิราพร   พรมทอง  
6 นายพิเชษฐ์   วงศ์อยู่ รองปลัด อบต พิเชษฐ์  วงศ์อยู่  
7 นางอัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ ผอ.กองคลัง อัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ  
8 นางสาวสุภารัตน์  ดาเวช นักวิเคราะห์ฯ สุภารัตน์  ดาเวช  
9 นายวรวุฒิ   แก่นจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วรวุฒิ   แก่นจันทร์  

10 นายสัญญา  อิรทรประสพ ก านันต าบลเบญจขร สัญญา  อินทรประสพ  
11 นายค าพัน  การเกณฑ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ค าพัน  การเกณฑ์  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.๔0  น. 

   เมื่อถึงเวลา  09.๔0 น. สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ 
ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประจ าที่ที่จัดไว้ให้ และเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ท าหน้าที่
ประธานสภาในที่ประชุม ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ             ๑.๑ แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับการลาของสมาชิกสภาฯ จ านวน  2  ท่านได้แก่ 

    -นางสาวสุภาพร  เฉลิมศรี   สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ 
                                          -นายนิ่ง  ขลากระโทก   

      

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  วันที่   ๙  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้อ่านให้ที่ประชุมสภาฯ  
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เลขานุการสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ไปแล้วนั้นก็ขอให้ดูใน
รายละเอียดเกี่ยวกับในรายงานการประชุม ว่ามีข้อความใดตกหรือต้องการเพ่ิมเติม
หรือไม่อย่างไร ก็ให้ดูไปตามแต่ละรายละเอียดตามระเบียบวาระที่นะครับ ไม่ทราบ
ว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไรก็เชิญครับ 

ประธานสภาฯ             ตามท่ีเลขาสภาฯ ได้อ่านไปแล้วนั้นไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือ
ขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าไม่มีกระผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ครับด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง  ๑๖  ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  
ท่าน  ลา  ๑  ท่าน  งดออกเสียง  ๑  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ             สอบถามที่ประชุมไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ด าเนินในระเบียบวาระที่แจ้งเพ่ือทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

เลขานุการสภาฯ รายละเอียดเรื่องแจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๔.๑ เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสพอุทกภัยในพ้ืนที่ของต าบลเบญจขร 
ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหาย 
และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายในช่วงที่ผ่านมานั้น  ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสนับสนุน
วัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนไปแล้ว  ส่วนกรณีเกี่ยวกับด้านพืชได้ประสานกับทาง
เกษตรอ าเภอ ท าการส ารวจไปแล้วอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายที่ทาง
เกษตรอ าเภอแจ้งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จะได้
ด าเนินการน าเข้าสู่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการช่วยเหลือ
ระดับต าบลต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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เลขานุการสภาฯ ๔.๒ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
นั้น จังหวัดสระแก้วได้มีค าสั่งที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๔  โดยมีสาระที่ส าคัญคือ 

                             -ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวบกลุ่มของบุคคล เช่น การประชุม การสัมมนา การอบรม  
การจัดเลี้ยง  เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจาก
นายอ าเภอท้องที่ โดยให้มีระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑  เมตร  จ านวนบุคคลที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกินสามสิบคน 
-การจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกิน 
๒๑.๐๐  นาฬิกา  และให้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา ๒๒.๐๐  
นาฬิกา การเริ่มเปิดด าเนินการได้ไม่ก่อนเวลา ๐๔.๐๐  นาฬิกา ของแต่ละวัน 
-ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในลักษณะมั่วสุมในทุก
สถานที่ เว้นแต่เป็นการบริโภคเฉพาะบุคคลภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหะสถานและ
ไม่เกินจ านวน ห้าคน 
-ประชาชนในจังหวัดสระแก้วสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้ง
ตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่พ านักของตนหรือเมื่อเข้าไปในที่
สาธารณะ ยกเว้นระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม  
-ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดสระแก้วงดออกนอกเคหะสถานหรือสถานที่
พ านักของตน ระหว่างเวลา ๒๓.๐๐  นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐  นาฬกิา ของวันรุ่งขึ้น เว้น
แต่มีความจ าเป็น 
-กรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว
ให้สามารถด าเนินการได้  ภายใต้ตามเง่ือนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ  ตามที่
ราชการก าหนด 
-ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสระแก้ว สามารถพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพ่ือการท างาน
ข้ามจังหวัดได้  
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้  มีความผิดตามมาตรา ๑๘  แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  และเป็นความผิดตามมาตรา 
๔๑  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท และมาตรา ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ตามรายละเอียดดังกล่าวสามารถดูได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสระแก้วได้
เพ่ิมเติมโดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมของจังหวัดสระแก้วกรณีมาตรกร
ป้องกันโรคโควิค – ๑๙  
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 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓.  เกี่ยวกับกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการรับวัคซีน ในกลุ่มของผู้สูงอายุ และผู้ที่มี
ความพกพร่องทางโรค ๗ ประเภท นั้น เนื่องจากในขณะนี้ในจังหวัดสระแก้ว มี
กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะอ าเภอคลองหาด
ประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าคน มีผู้ลงทะเบียนเพียง ๒๙  คน ก็ ในการประชุม
คณะกรรมการที่ผ่านมาก็ต้องขอฝากผู้น า สมาชิก อสม. ในการให้ความรู้ความเข้าใจ 
และในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในการลงทะเบียน โทรศัพท์นั้น สามารถ
ที่จะลงทะเบียนได้มากกว่า ๑ รายชื่อ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
และโดยเฉพาะในครอบครัวก็ขอให้ลงทะเบียนเพ่ือรับวัคซีนดังกล่าว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

ก านันต าบลเบญจขร ขอเพ่ิมเติมในประเด็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนของผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่อง 
นั้น ก าหนดในการลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ และจะมีการฉีดวัคซีนใน
เดือนมิถุนายน ประมาณต้นเดือน ซึ่งการการฉีดทางหน่วยงานจะประสานเป็นต าบล
ว่าต าบลไหนวันไหนโดยประสานผ่านไปที่ รพสต.ของแต่ละต าบลก็ขอแจ้งให้
รับทราบ ส่วนที่เหลือก็จะมีการส ารวจและลงทะเบียนในเดือน กรกฏาคม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ปลัดอบต. ขอรายงานเกี่ยวกับสถานะการเงินและการคลังประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ตาม
รายงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรประจ าเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้     ๓๑,๗๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ประเภทรายได้ ที่ได้รับยอดเงินรวม  ๒๐,๑๕๓.๔๕  บาท 
 รายจ่าย ยอดรวมทั้งหมด   ๑๕,๑๐๘,๓๒๔.๕๑ บาท 
 ยอดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวม  ๓,๐๔๕,๑๐๘.๘๔ บาท 
 ยอดเงินคงเหลือสุทธิ   ๒,๐๐๐,๒๒๘.๑๐ บาท 
 การด าเนินการในงบลงทุนก็จะได้ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

และเก่ียวกับแหล่งน้ าก่อน ประมาณ ๒  โครงการ ก็ขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
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เลขานุการสภาฯ ๕.๑ พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑๐ จ านวน 
๑ บ่อ ในพ้ืนที่ของ นายสมบัติ  พรมจันทร์  ตามที่ สปก. แปลงเลขที่ ๙ เลขที่ 
๕๖๐๐  ระวางที่ กลุ่มที่ ๗๕๐๖  เล่มที่ ๔  หน้า  ๑๐๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ซึ่งในการด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ไม่มี
ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม  และไม่มีผลกระทบด้านมลพิษ
ต่อชุมชนและด้านความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนที่แต่ประการใด  ในการ
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลดังกล่าว ขอให้สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบในการด าเนินการ
โครงการดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ กับชุมชนและ
ประชาชน 

ประธานสภาฯ ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ที่ชี้แจงในรายละเอียดโครงการดังกล่าวไปแล้วนั้น การ
ด าเนินโครงการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม หรือผลพิษ ต่อชุมชน
และประชาชน ก็ขอให้มติการด าเนินโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบ 

ปลัดอบต.ฯ  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

นายอนันต์  สวัสดี              อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปลัด อบต.           ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27  ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ 
                             ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

น้ าค า โดยมีรายละเอียดการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนงาน/งาน/ 
หมวด/ประเภท ดังนี้ 
 

                                        โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                     แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและประบ ารุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

-ตั้งไว้  350,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค า จ านวน  1  โครงการ  โดยโอนมาจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
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                                                  โอนลดจากรายการ 
            แผนงานการศึกษา                           

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                   
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                             

                             ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
-ค่าเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 811,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน  

544,740.- บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค า จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงิน 350,000.- บาท 
ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน 194,740.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค า
มีเพียงห้องเดียวที่ใช้ส าหรับเด็กเล็กและเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเด็กก็ค่อนข้าง
แคบจึงขอขยายออกไปทางด้านทิศตะวันตก บริเวณที่รับประทานอาหารเพ่ือท าเป็น
ห้อง 

 

 ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอโอนลดและโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือไป 
ด าเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค า เพ่ือให้เด็กได้ใช้เป็นที่
ส าหรับการเรียนการสอบของเด็กก่อนวัยเรียนก็ให้สมาชิกได้พิจารณาหรือสอบถาม
หรือถ้าไม่มีสอบถามก็จะได้ขอมติให้ด าเนินการหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมเก่ียวกับการโอนลดและการโอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือด าเนินการ 
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค าขอมติครับ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 

ปลัด อบต.  เกี่ยวกับพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค านั้น มีพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้านก็ 
ใคร่ขอให้ทางหมู่บ้านได้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและด้านนันทนาการ ซึ่ง
การด าเนินการทางองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรจะได้ด าเนินการได้ก็ขอให้ทาง
หมู่ที่ ๑  ได้น าไปพิจารณาในเวทีประชุมของหมู่บ้าน 
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นายก อบต.  ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณะเดิมเป็นสระน้ าก็ได้มีการน าดินขุดจากสระ 

หนองผักหนามมาถม ก็ขอให้ทางหมู่ที่ ๑ น าไปพิจารณาเพ่ือที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขรจะได้น างบประมาณไปด าเนินการพัฒนาให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านน้ าค าตลอดจน ด้านสนามกีฬาหรือถนนบริเวณดังกล่าวก็ขอให้น าไป
ประชาคมของหมู่ที่ในการพิจารณาให้ใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  

 

นางสาวสุกัญญา คงเหม็ง   ขอสอบถามทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8           - เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ เกี่ยวกับบ้านเรือน                          

                           ได้รับความเสียหายนั้น ด าเนินการช่วยเหลือช้ามีแนวทางในการเร่งด าเนินการ                  
                           อย่างไร และกรณีที่ราษฎรไปสั่งของมาด าเนินการเองได้หรือไม่ หรือสั่งขอจากร้านอื่น                
                           ได้หรือไม ่ หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

-เกี่ยวกับการด าเนินการซ่อมแซมฝายน้ าล้นยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้เร่ง 
ด าเนินการและ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นที่ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการมีแนวทางในการ
ด าเนินการอย่างไร  

-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ผลการด าเนินการเป็นอย่างไรบ้าง 

 

ประธานสภาฯ   ขอให้ทางผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงเชิญครับ 

ปลัด อบต. - กรณีเกี่ยวกับผู้ที่ประสบภัย เกี่ยวกับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนั้น เนื่องจาก
เป็นช่วงวัดหยุดสงกรานต์และทางร้านที่ อบต. ขอเครดิตเขาปิด ประกอบกับจ านวน
บ้านเรือนที่เสียหายหลายรายและวัสดุบางรายการขาดตลาด ก็ท าให้ล่าช้าไปบ้างก็
ต้องขออภัย 

  แนวทางแก้ไข 

๑. ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะไปเอาวัสดุที่ร้านที่ อบต. ขอเปิดเครดิตได้ด้วย
ตนเองตามใบรายการที่ทาง อบต. ส ารวจออกให้และน ามาด าเนินการซ่อมแซม 

๒. สามารถที่จะด าเนินการซ่อมแซมโดยใช้งบของตนเอง ด าเนินการซ่อม อบต. จะ
จ่ายเป็นค่าชดเชยตามรายการที่ ทาง อบต. ประเมินความเสียหายตามจ านวน
เงินที่ก าหนดเอาไว้ในรายการส ารวจ 

- กรณีเก่ียวกับฝายที่ช ารุดและที่ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการนั้น ขณะนี้ได้ด าเนินการหา
ผู้รับจ้างมาเพ่ือด าเนินการแล้ว 

- กรณีเก่ียวกับบ่อบาดาลนั้น ขณะนี้ทาง สปก. แจ้งมาให้น าเจ้าของที่ไปจดแสดง
รายการใน สปก. สละสิทธิ์การครอบครองให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาล 
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นายสมนึก จารึกกลาง  กรณีเก่ียวกับประปาของหมู่ที่ ๓  ที่ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3        แรงดันน้ าไม่สามารถที่จะส่งเข้ามาในระบบประปาของหมู่บ้านได้ ไม่ทราบว่ามี 

  แนวทางในการ ที่จะแก้ไขอย่างไร 

 

ปลัด อบต. กรณีประปาผิวดินหมู่ที่ ๓  เนื่องจากระดับของที่ตั้งระบบประปา ต่ ากว่าที่ตั้งของ
หมู่บ้าน ในการแก้ไข ได้ประสานกับทางประปาภูมิภาค มาด าเนินการส ารวจในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับค าแนะน า  ด าเนินการติดตั้งระบบสูบน้ าจากระบบ
ประปามายังบริเวณท่ีตั้งระบบประปาของหมู่บ้านและดึงขึ้นถังสูงก็จะสามารถใช้ได้  
ขณะนี้ให้ทางกองช่างด าเนินการออกแบบและประมาณราคา 

ก านันต าบลเบญจขร ประปาของหมู่ที่ ๓  นั้นหอถังสูงแค่ ๑๘  เมตร ระดับความสูงไม่เพียงพอถ้าจะให้ส่ง
ได้ต้องมีความสูง อยู่ที่ประมาณ  ๒๔  เมตร ก็ต้องมีการออกรูปแบบรายการ แต่ถ้า
ใช้เป็นระบบแรงดันส่งเข้ามาในหมู่บ้านแบบประปาภูมิภาคก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

นายสมนึก จารึกกลาง -กรณีถนนทีหน่วยงานทหารพัฒนา นพค. ๑๒  มาด าเนินการในพื้นที่และบางจุด 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ต้องมีท่อใส่เพ่ือการระบายน้ าเพราะเมื่อท าถนนเสร็จแต่ไม่สามารถระบายน้ าได้ผล

กระทบท าให้กัดเซาะถนนที่ท าไปแล้วช ารุดหลายเส้นทางก็ขอให้พิจารณาด าเนินการ
ท าท่อใส่ให้ด้วย 

 -กรณีเก่ียวกับการทิ้งขยะบริเวณข้างถนน ตรงข้างอนามัยใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นั้นซึ่งมีการทิ้งใคร่ขอให้ทาง อบต.  ด าเนินการจัดท าป้ายไปติดบริเวณดังกล่าวห้าม
ทิ้งขยะ 

ปลัด อบต. -เกี่ยวกับถนนที่ หน่วยทหาร นพค. ด าเนินการนั้นก็จะให้ทางกองช่างโดยรองปลัด
ประสานกับหน่วยทหารฯ  ว่าเราสามารถด าเนินการได้หรือไม่เพราะอาจจะอยู่ใน
ระหว่างประกันสัญญาของหน่วยทหารหรือไม่ถ้าท าได้ก็ให้ท าหนังสือยืนยันมาเราก็
จะได้ด าเนินการวางท่อต่อไป 

 -กรณีเก่ียวกับการทิ้งขยะบริเวณดังกล่าวนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร
รับไปด าเนินการในการจัดท าป้ายห้ามท้ิงขยะ 

นางนริศรา วงศ์จอม -กรณีฝายน้ าล้ าของหมู่ที่ ๒  และ ท่อที่น าไปวางเอาไว้ ไม่ทราบว่าเมื่อใดจะ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2      ด าเนินการแก้ไข หรือวางให้แล้วเสร็จ ไม่ทราบว่าทาง อบต. มีงบประมาณที่จะ

ด าเนินหรือไม่อย่างไร 
-กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทองที่กันเงินเอาไว้ ด าเนินการถึงข้ันตอนใด 
อย่างไร 
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ปลัด อบต. -เกี่ยวกับฝายที่ช ารุดนั้นอยู่ในระหว่างประกันสัญญา และทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร ได้ด าเนินการแจ้งไปแล้ว ซึ่งถ้าผู้รับจ้างไม่มาด าเนินการก็จะน าเงิน
ค้ าประกันสัญญามาด าเนินการซ่อม ในส่วนที่เกินก็ต้องเรียกร้องจากผู้รับจ้าง 

 -กรณีเกี่ยวกับท่อระบายน้ า ที่น าไปวางเอาไว้นั้น เบื้องต้นประสานกับหน่วยงาน
ทหารในการใช้เครื่องจักรของ นพค. ในการวางท่อ  แต่เนื่องจากระยะเวลาล่วงมา
นานก็จะใช้งบประมาณของ อบต. ด าเนินการ 

 -กรณีการต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงราคา
กลางซึ่งทางกองช่างก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ 

 

นายค าพัน การเกณฑ์ -กรณีในการซ่อมแซมถนนลูกรัง ใคร่ขอฝากเกี่ยวกับการลงลูกรัง ประสานกับพ้ืนที่ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6        ด้วยเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ประสาน เวลาลงก็ไม่ตรงตามจุดประกอบกับได้ลูกรังไม่กี่

เที่ยวก็ไม่เพียงพอต่อการลง ก็ขอให้พิจารณาในประเด็นดังกล่าว และแนวทางในการ
แก้ไข โดยเฉพาะลูกรังที่ลงนั้นก็ให้เป็นลูกรังสีเข้มหน่อย 

 

ปลัด อบต. เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ผ่านมานั้น ได้มีการประสานกับทาง สมาชิก อบต. 
โดยให้ทางกองช่างไปด าเนินการประสานกรณีที่น าลูกรังไปลง ส่วนในระดับพ้ืนที่นั้น
เพ่ือให้การด าเนินการทาง อบต. ก็จะประสานกับทางผู้น าท้องที่ด้วยและเกี่ยวกับ
ปริมาณของลูกรังที่จะด าเนินการแก้ไขก็จะให้ทางกองช่างด าเนินการส ารวจและเพ่ิม
ปริมาณเพ่ือการแก้ไขปัญหาหาถนนช ารุดต่อไป 

นางนริศรา วงศ์จอม ขอสอบถามเกี่ยวกับงานในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔  ด าเนินการอะไรไปบ้าง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 แล้วและมีแนวทางท่ีจะด าเนินการเมื่อใด 

ปลัด อบต. -ตามที่ได้รายงานเกี่ยวกับสถานะการเงิน ณ ปัจจุบันไปแล้วนั้น  ที่ได้ด าเนินการไป
แล้วมีหมู่ที่ ๓  เป็นงบเงินอุดหนุนไฟฟ้าในการขยายเขตไฟฟ้า ในส่วนของหมู่อ่ืน ๆ 
นั้นจากยอดงบประมาณที่เหลืออยู่ประมาณ ๒ ล้านกว่าบาทก็จะเร่งด าเนินการ
เกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑  โครงการและ ขุดลอกสระน้ า 
ของหมู่ที่ ๙  อีก ๑  โครงการ  

 -เนื่องจากที่ผ่านมานั้นเงินงบประมาณ ที่ประมาณการเอาไว้ สามสิบกว่าล้าน แต่ที่
เข้ามาเพียง ยี่สิบกว่าล้าน ก็ท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับงบลงทุนต้องชะลอคาดว่า
ประมาณไตรมาสที่ ๓  จะมีเงินเข้ามากจ็ะเร่งด าเนินการ 

นางสาวสุกัญญา คงเหม็ง    กรณีเก่ียวกับการด าเนินการของ สภาองค์การชุมชนต าบลเบญจขร ที่ด าเนินการ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8      เกี่ยวกับช่วยเหลือสวัสดิการที่ผ่านมานั้น ได้ประสานกับทาง พมจ. เกี่ยวกับการ

ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ไปแล้วนั้น ในปีนี้ได้ด าเนินการประสานเกี่ยวกับการ 
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                             ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๔ หลัง ก็ต้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลเบญจขรขับเคลื่อนในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากได้ประสานไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ
ประสานกับบ้านผู้ยากไร้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร 

 

หัวหน้าส านักปลัด เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนั้น ในเบื้องต้นนั้นเอกสารเกี่ยวกับที่จัดส่งไปยังจังหวัดนั้น 
ทางอบต. ไม่ได้รับส าเนาในรายละเอียด ประกอบกับต้นขั้วที่จัดส่งไปผู้ส่งก็ไม่ได้เก็บ
ส าเนาเอาไว้  แต่ก็ได้ออกไปส ารวจจัดท ารายละเอียดส่งไปแล้ว  แต่อยู่ระหว่ างการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุอยู่  โดยทางจังหวัด (พมจ.) เป็นผู้ด าเนินการจัดหาวัสดุเอง
ทั้งหมดและจะแจ้งมาให้ทาง อบต. ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการรับมอบวัสดุจะ
ด าเนินการอย่างไร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของทางจังหวัดก็ได้ประสานไปแล้วก็ขอแจ้ง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 -แจ้งที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จะมีการส ารวจประชากร สุนัข 
แมว เพ่ือจัดหาวัคซีน ขอให้ท่านสมาชิกฯ รับแบบฟอร์มส ารวจ ประชากรสุนัขและ
แมวได้ท่ี  ส่วนนโยบายและแผนหลังเลิกประชุมได้ 

นางพรทิพย์ ตรีมงคล -ขอแจ้งเกี่ยวกับถนนที่ นพค. ด าเนินการไปบางจุดก็ต้องลงท่อเสริมเพ่ือการระบาย 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 น้ าเพราะถนนสูงแต่บางพ้ืนที่ต่ าส่งผลให้น้ าท่วมขังและไหลผ่านถนนถ้ามีปริมาณฝน

ตกมาก ๆ ก็จะท าให้ถนนช ารุดได้ 
 -ถนนช ารุดเส้นซอยต้นตาล ช่วยด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมให้เพ่ือให้ประชาชน

ได้ใช้เส้นทางสะดวก 

นางขวัญเรือน พันหนองแสง ขอฝากเกี่ยวกับโครงการถนนลาดยางหรือคอนกรีตฯ เส้นชุมทองหนองคาย   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5     ในการเนินการเนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างต าบล ซึ่งการขยายเสามารถขยาย

ได้กว้าง ๖  เมตร  ก็ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรประสานแผนฯ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว 

 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
ครับ  

ที่ประชุมฯ ไม่มีสมาชิกฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดแจ้งต่อที่ประชุมอีกกระผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ 
ประจ าปี  ๒๕๖๔ ณ บัดนี้ 
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