
 

 

 

 

 

 

ส าเนาวาระการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 256๔ 

วันท่ี   ๑๑  สิงหาคม   256๔ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

 

กิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี 256๔ 

วันที่  ๑๑ เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 256๔    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 ลา 
8 นายค าผอง       ทองทา ส.อบต. ม.4 ค าผอง       ทองทา ลา 
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  
14 นางสาวสุกัญญา        คงเหม็ง ส.อบต. ม.8 นางสาวสุกัญญา  คงเหม็ง ลา 
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 นายค าผอง       ทองทา ส.อบต. ม.4  
๓. น.ส.สภุาพร  เฉลิมศรี ส.อบต. ม.1  
4. น.ส.สุกัญญา  คงเหม็ง ส.อบต. ม.8  
    



    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเอื้อน   อดทน นายก อบต. เอ้ือน    อดทน  
2 นายจันทร์   ปุริปุญโน รองนายก อบต. จันทร์  ปุริปุญโน  
๓ ร.ต.ท.อังคะ สุขรังสิเสรี รองนายก อบต. อังคะ   สุขรังสิเสรี  
๔ นายเดือน   ขันนอก เลขานุการนายกฯ เดือน  ขันนอก  
๕. นางสาวสุภารัตน์   ดาเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สุภารัตน์  ดาเวช  
๖ นางอัจฉรา   อารีตระกูลเลิศ ผอ. กองคลัง อัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ  
๗ นายสัญญา อินทรประสพ ก านันต าบลเบญจขร สัญญา  อินทรประสพ  
๘ นายสมาน   ปริโยทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ สมาน   ปริโยทัย  
๙ นายบุญเหลือ   แต้มทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บุญเหลือ   แต้มทอง  

๑๐ นายค าพัน    การเกณฑ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ค าพัน    การเกณฑ์  
๑๑ นายช านาญ    นิลใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ช านาญ    นิลใหญ่  
๑๒ นายวรวุฒิ  แก่นจันทร์ รก.ผอ.กองการศึกษา วรวุฒิ  แก่นจันทร์  

 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ  นายสมคิด จันทา  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท าการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งอ่านประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ และกล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมสมัยองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรในล าดับถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ แจ้งสมาชิกขอลาได้แก่  -สมาชิกหมู่ท่ี ๔  นายค าผอง   ทองทา   
    -สมาชิกหมู่ท่ี ๔  นางโนรี     งามดี 
    -สมาชิกหมู่ท่ี ๘ นางสาวสุกัญญา   คงเหม็ง 

    -สมาชิกหมู่ท่ี 1 นางสาวสุภาพร    เฉลิมศรี 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร สมัยวิสามัญสมัย
ที่ ๑   ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔  วันที่   ๒๗  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เลขานุการสภาฯ ในระเบียบวาระต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมฯ ขอให้ท่าน
สมาชิกได้ดูตามเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่ามีข้อความหรือรายละเอียด
ใดไม่ถูกต้องหรือตกหล่น จะเพ่ิมเติมก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เพ่ิมเติมได้ครับโดยจะดูเป็นแต่
ละหน้าไปครับ 
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ประธานสภาฯ            ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้อ่านในรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาคะขอมต ิ

นางสุภาภรณ์  ภักตะไชย            ขอเพ่ิมเติมประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอเกี่ยวกับการพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัก 
ส.อบต.หมู่ที่ 3            คอย เกี่ยวกับสถานการณ์โควิค – ๑๙    ขอเพ่ิมเติมด้วยค่ะ 

 

ประธานสภาฯ              ตามที่สมาชิกหมู่ที่  ๓  ขอเพ่ิมเติม ก็จะให้ในส่วนของเลขานุการสภา
ด าเนินการเพ่ิมเติมในรายละเอียดดังกล่าว มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือขอแก้ไขอีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับ 

มติที่ประชุม               รับรองรายงานการประชุมจ านวน  ๑3  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน  ลา
จ านวน  4  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

นายก อบต.                 เรื่องการแต่งตั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  แทน  
นายชยุต  แก้วมณี  ที่ลาออกไป จึงได้ท าการแต่งตั้ง  ร.ต.ท.อังคะ สุขรังสิเสรี  มาด ารง
ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร แทน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้แนะน าตัวกับที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรขอเชิญครับ 

ร.ต.ท.อังคะ สุขรังสิเสรี                 กระผม ร.ต.ท.อังคะ  สุขรังสิเสรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร  ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยได้รับให้ดูในส่วนของ 
กองช่าง และส านักปลัด ก็ต้องขอฝากตัวกับท่านสมาชิกสภาฯ  ทุก ๆ ท่านด้วยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ปลัด อบต.                 - ขอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง การกักกัน กักตัว และผู้ที่
ติดเชื้อในพ้ืนที่ของต าบลเบญจขร  และที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรที่ให้การ
ช่วยเหลือไปแล้วโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  -ยอดรวมของผู้ที่ถูกกักตัวและผู้ที่ติดเชื้อรวม ณ วันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
จ านวน  ๙๕  คน  แยกเป็น  

  -ผู้ที่กักตัวจ านวน  ๘๕  คน 
  -ผู้ที่ติดเชื้อจ านวน  ๑๐  คน 
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  -จ านวนครัวเรือนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ให้การช่วยเหลือไป

แล้ว จ านวน ๕๕  ครัวเรือน 
  -มีค าสั่งยกเลิกการกักตัวแล้ว จ านวน ๓๑  ราย   
  -รักษาหายแล้ว  ๑  ราย 
  -ผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่กับบ้าน  ๒  ราย  รอการส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาล 
  แนวโน้มน่าจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ก็ต้องฝากเกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์ในแต่ละหมู่เกี่ยวกับมาตรการ ดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่
ที่มีคนจ านวนมาก ๆ    
- ขอรายงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ  เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้น หมู่ ๖ ไปหมู่ ๒
ระยะทาง ประมาณ ๒  กิโลเมตร งบประมาณ ๘ ล้านบาท ก็ขอประสานกับท่าน
สมาชิกและท่านผู้น าท้องที่  ในการแจ้งราษฎรที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ ดังกล่าว 
ขอให้กันพ้ืนที่ส าหรับการก่อสร้างเอาไว้ โดยผิวจราจรกว้าง ๖  เมตร เพราะฉะนั้นก็
ต้องกันพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘  เมตร เพื่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔                 ๔.๑  พิจารณาเกี่ยวกับรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
                             ประจ าปี  ๒๕๖๔   
                                            อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  รายละเอียดการโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  5  
รายการ ดังนี้ 
           1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยตาปู่  
           2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยนายจุ้น จัดกลาง 
           3.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน 
           4.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
           5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเขาจานแก่น 
           โดยมีรายละเอียดการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 

1.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรม 
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
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-ตั้งงบประมาณไว้  110,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  ซอยตาปู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๕๐.00  
เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  ลูกรังไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐  เมตร   อ้างอิงตามแบบ ท 1-01 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 46 ล าดับ
ที ่29 

                                            โอนลดจากรายการ 
                  แผนงานอุตสาหกรรม                          

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                                   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

-ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านชุมทอง – บ้าน
หนองคาย ตั ้ง ไว ้งบประมาณไว ้  304,000. - บาท  งบประมาณก ่อนโอน  
304,000.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๕  ซอยตาปู่ จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงิน 110,000.- บาท ยอดเงินคงเหลือ
ปัจจุบัน 194,000.- บาท 

        เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๕  ซอยตาปู่ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม                 ให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ  จ านวน  ๑3  ท่าน ลาประชุม  4  ท่าน 
จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

2.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรม 
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
-ตั้งงบประมาณไว้  193,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรี ต เ ส ริ ม เ หล็ ก   หมู่ ที่  5  ซอย   น ายจุ้ น   จั ดก า ร   ขน าดผิ ว จ ร า จ ร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย 
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ก ว่ า  3 4 0 . 0 0  ต า ร า ง เ ม ต ร  ลู ก รั ง ไ ห ล่ ท า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ข้ า ง
ละ 0.50 เมตร อ้างอิงตามแบบ ท 1-01 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 46 ล าดับ
ที ่29 

                                            โอนลดจากรายการ 
                  แผนงานอุตสาหกรรม                          

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                                   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

-ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านชุมทอง – บ้าน
หนองคาย ตั ้งไว้  304,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน  194,000.- บาท         
โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  ซอยนายจุ้น 
จัดการ  จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงิน 193,000.- บาท ยอดเงินคงเหลือ
ปัจจุบัน  1,000.- บาท 

        เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๕  ซอยนายจุ้น  จัดกลาง  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม                 ให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ  จ านวน  ๑3  ท่าน ลาประชุม  4  ท่าน 
จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

3.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ตั้ ง ง บปร ะม าณไ ว้   2 , 5 0 0 . - บ า ท  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เ ก้ า อ้ี

ท างาน  จ านวน  1  ตัว  รายละเอียดและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ดังนี้  
 1.เก้าอ้ีส านักงาน “สวิง” (พนักพิงโยกได้) 
 2.เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ าหนาอย่างดี  หุ้มด้วยหนัง  PVC หนา 
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โครงเก้าอ้ีท าจากเหล็ก พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้าอ้ีหมุนได้โดยรอบ

ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Gas Lift ขาประกอบด้วยเหล็ก 5 แฉก มีล้อสามารถเลื่อนได ้ 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 21 นิ้ว ลึก 17 นิ้ว สูง 95 ซม.  
***เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องตั้ง

จ่ายตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 107 ล าดับ

ที ่17 
                                            โอนลดจากรายการ 

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป                         
งานบริหารงานทั่วไป   
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

-ค่าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตั้งไว้  20,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน  
4,800.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  1  ตัว  จ านวนเงิน 
2,500.- บาท ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน 2,300.- บาท 

        เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวช ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ 

 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณา ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  1  ตัว  ไป
แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม                 ให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ  จ านวน  ๑3  ท่าน ลาประชุม  4  ท่าน 
จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

4.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ตั้งงบประมาณไว้  16,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน ราคาเครื่องละ 16,000.- บาท จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
 - เ ป็ น ไ ปต าม เ ก ณฑ์ ร า ค า กล า ง แล ะคุ ณลั กษ ณะ พ้ืน ฐ า นค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ฉบับพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563  

- เป็น ไปตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ด่ วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ล าดับ
ที ่35 

                                            โอนลดจากรายการ 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป                         

งานบริหารงานทั่วไป   
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  80,000.- บาท  งบประมาณก่อน
โอน  42,478.- บาท   โอนไปตั ้งจ ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน  1 ตัว จ านวนเงิน 16,000.- บาท ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน 26,478.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวช ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ 
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ประธานสภาฯ                ตามที่ ท่ า นสมาชิ ก  ได้ พิ จ า รณา  ค่ า จั ดซื้ อ ครุ ภัณฑ์ คอม พิว เตอร์      
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค   จ านวน  1  ตัว  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม                 ให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ  จ านวน  ๑3  ท่าน ลาประชุม  4  ท่าน 
จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

5.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

                    -ตั้งงบประมาณไว้  365,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 3 บ้านเขาจาน
แก่น - บ้านคลองลาบใกล้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร   
ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 925.00 ตาราง
เมตร  อ้างอิงตามแบบ ทถ 1-07 
           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
           -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 43 ล าดับ
ที ่18 

                                โอนลดจากรายการ 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป                         

งานบริหารงานทั่วไป   
หมวดค่าใช้สอย 

          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้  650,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน  
750,000.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเขาจานแก่น - บ้านคลองลาบ
ใกล้  จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงิน 365,000.- บาท ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน 
385,000.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และถนนมี
ความช ารุดเสียหาย ประชาชนสัญจรไป-มาไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
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ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณา ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  1  ตัว  ไป
แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม                 ให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ  จ านวน  ๑3  ท่าน ลาประชุม  4  ท่าน 
จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

ประธานสภาฯ            ๔.๔ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  
ในวาระท่ีเหลืออยู่ คือในวาระท่ี ๒  และ วาระท่ี ๓  
 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๕  ในวาระท่ี ๒  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ  
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้มีมติและค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จ านวน ๓   ท่านและได้มีก าหนดใน
การรับค ายื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.  ๒๕๖๕  ในวันที่ ๔  และ  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา  ๐๖.๐๐  - 
๑๘.๐๐  น. นั้น 
 ในวันและเวลาดังกล่าว ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร หมู่
ที่ ๒  นายประสาทพร  คุณทองแดง ได้ยื่นค าร้องขอแปรญัตติ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒  โดยขอเปลี่ยน เป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ ๒  
ซอยไร่นายน้อง  มุ่งร่มกลาง  ระยะทาง ๑๒๐๐   เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔  เมตร 
ซึ่งในรายละเอียด จะให้ทางท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ รายงานผลการ
พิจารณาและเก่ียวกับรายละเอียดดังกล่าว ให้กับที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร ได้รับทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณา ตามบันทึกข้อความของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ลงวันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ที่ส่งคืนร่างข้อบัญญัติคืน และ เอกสารที่
เกี่ยวกับการขอยื่นแปรญัตติ  ซึ่งในรายละเอียดนั้นจะให้ทางประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ชี้แจงในรายละเอียดกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรเพ่ือใช้ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาในล าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
ชี้แจงในรายละเอียดขอเชิญครับ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๔   ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียบตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อ่ืน 
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 ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

นายสว่าง แก้ววิเศษ   กระผม นายสว่าง  แก้ววิเศษ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
๒๕๖๕  ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ตามท่ีได้ก าหนดระยะเวลาในการขอยื่นการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๔ และ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา  
๐๖.๐๐  น. – ๑๘.๐๐  น.  นั้น ปรากฏว่า 

  เมื่อวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
หมู่ที่ ๒  นายประสาทพร  คุณทองแดง  ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๒  ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  
ระยะทาง ๑๒๐  เมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐  เมตร งบประมาณ  ๓๒๑,๐๐๐  
บาท  โดยขอเปลี่ยนเป็น 

  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นไร่นายน้อย  มุ่งร่มกลาง  ขนาดผิวจราจร กว้าง 
๔  เมตร ระยะทาง ๑๒๐๐   เมตร 

  โดยเหตุผลของผู้ยื่นค าขอแปรญัตติ ที่ขอเปลี่ยน  เนื่องจากเส้นทางคมนาคมที่
ขอเปลี่ยนนั้น ประชาชน ผู้ใช้ในการสัญจร มีมากกว่าผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร ถนนคอนกรีต
เส้นบ้านนายน้อย  มุ่งร่มกลาง    

  คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ท าบันทึกขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ขอยื่น
แปรญัตติ จากส านักปลัด และกองช่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  -บันทึกส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ลงวันที่ ๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔  เรื่อง ส่งส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) งานนโยบาย
และแผน  เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว แต่มี
ปรากฏเป็นลักษณะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  โครงการเสริมผิวจราจรถนนเส้นไร่นายน้อย มุ่งร่มกลาง  ขนาดความกว้าง ๔  
เมตร ระยะทาง ๕๐๐  เมตร งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

  -รายละเอียดเกี่ยวกับการประมาณราคา โครงการถนนลูกรังฯ เส้นที่ขอ
เปลี่ยนแปลง จากการส ารวจและประมาณราคาของกองช่าง ปรากฏว่า 

  ระยะทางทีวัดได้  ๑,๑๕๐  เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔  เมตร  งบประมาณ
ที่ใช้ส าหรับการด าเนินการ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 



-12- 

 ประเด็นที่ต้องพิจารณา  

  การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ในกรณีดังกล่าวสามารถด าเนินการได้
หรือไม่  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ ๕๙ และ ข้อ ๖๐ 

  ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕  วรรคสาม และข้อ ๔๙  วรรคหนึ่ง 

  ข้อ ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  เมื่อพิจารณาจากระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ  การยื่นค าขอแปรญัตติ
ของ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒  นายประสาทพร  คุณทองแดง  เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ดังกล่าว  โดยการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ได้มีค า
รับรองของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญขร  ในการเซนเอกสารเป็นใบรับรองให้
ยื่นค าขอแปรญัตติได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการยื่นค าขอแปรญัตติ โครงการใหม่นั้น เมื่อพิจารณาจาก
เอกสารจากส านักปลัดเกี่ยวกับการบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาฯ  ปรากฏว่ามีเป็นโครงการ
เสริมผิวจราจร ระยะทาง ๕๐๐  เมตร ในวงเงินงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   แต่
กรณีท่ี นายประสาทพร  คุณทองแดงได้ยื่นมาเป็นระยะทาง ๑,๒๐๐  เมตร และผลการ
ส ารวจของกองช่าง ได้ระยะทางเพียง ๑,๑๕๐  เมตร เมื่อพิจารณาแล้วการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวที่จะพิจารณามี ๒  ประเด็นคือ 

  ประเด็นแรกเกี่ยวกับระยะทาง ที่ต้องพิจารณาว่าระยะทางเท่าใด ซึ่งเมื่อดูจาก
แผนพัฒนาฯ  แล้ว จะปรากฏเพียง ๕๐๐  เมตร ในการที่จะด าเนินการได้ต้องยึดตาม
แผนพัฒนา คือระยะทาง ๕๐๐  เมตร  

  ประเด็นที่สองเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณ  ที่ในแผนก าหนดเอาไว้ ๒๐๐,๐๐๐  
บาท แต่ผลการส ารวจและประมาณราคาของกองช่าง  ได้วงเงินงบประมาณ  
๑๘๐,๐๐๐ บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ  แต่ระยะทางไม่ได้ตามแผนพัฒนาฯ 

  ในการพิจารณาขอคณะกรรมการแปรญัตติ ในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 
๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ได้เชิญผู้ยื่นค าขอแปรญัตติ และผู้ให้ค ารับรองมาชี้แจงเหตุผล 
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                              ประกอบการพิจารณา โดยให้เหตุผลว่า  เส้นทางท่ีขอเปลี่ยนแปลงประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจร มากกว่าเส้นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  และในกรณีของสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  นางสาวนริศรา  วงศ์จอม  ติด
ภารกิจ ได้มีการประสานผ่านระบบออนไล  ซึ่งให้เหตุผลในการสงวนสิทธิ์  ในการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคงเดิม โดยให้เหตุผลเนื่องจากผ่านการประชาคม
มาแล้ว และก็มีผู้ใช้สัญจรเหมือนกัน 

  ผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากสมาชิกทั้ง ๒  ท่าน ของ
สงวนสิทธิ์ ที่จะขอแปรญัตติ ในวาระที่ ๒  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงมีมติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร  ได้พิจารณาในขั้นตอนในการแปรญัตติในวาระที่ ๒  โดยทางคณะกรรมการ
แปรญัตติ  สงวนสิทธิในการร่วมในการแปรญัตติในวาระที่ ๒  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลเบญจขร ดั งรายละเ อียดที่ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอไปแล้วดังกล่าวข้างต้น ส่วนรายละเอียดตามร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ในส่วนอ่ืนๆ  ยื่นตามร่าง
เดิม ขอบคุณครับ   

  ในรายละเอียดประเด็นดังกล่าวใคร่ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมอีก
ครั้งหนึ่งเพ่ือสรุปครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปอีกครั้งหนึ่งขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เกี่ยวกับกรณีที่ยื่นขอแปรญัตตินั้น  ตามค าชี้แจงของท่านประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติไปแล้วนั้น ก็สรุปได้คือ 

  การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถด าเนินการได้ โดยต้องได้รับค ารับรองจาก นายกฯ  
ก่อน ซึ่งนายกฯ  ก็ท าเอกสารเป็นใบรับรองให้ยื่นแปรญัตติได้ กรณีที่เปลี่ยนแปลง
โครงการใหม่ 

  กรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ ก็ต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อดูจาก
เอกสารปรากฏว่า  ในแผนพัฒนาฯ  มีแต่เป็นโครงการเสริมผิวจราจร กว้าง ๔  เมตร 
ระยะทาง ๕๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

  ดังนั้นก็สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงได้แต่อยู่ภายใต้การพิจารณาของ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  ตามรายละเอียดข้างต้นครับ 
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ประธานสภาฯ                 ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการพิจารณาและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับค าขอยื่นแปรญัตติ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร และตามที่เลขานุสภาฯ ได้สรุปไปแล้วนั้น ในล าดับขั้นตอนต่อไป ก็จะให้
สมาชิกทั้ง ๒  ท่าน ได้น าเสนอรายละเอียดในการที่ยื่นและสงวนสิทธิที่จะแปรญัตติใน
วาระนี้ขอเชิญท่านแรก นายประสารทพร  คุณทองแดง 

 

นายประสาทพร คุณทองแดง         ตามท่ีกระผม นายประสาทพร  คุณทองแดง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
ส.อบต.หมู่ที่ 2             ที่ขอยื่นแปรญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาเป็น

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นไร่นายน้อย มุ่งร่มกลาง  นั้น  ก็ด้วยเหตุผลว่าเส้นทาง
ดังกล่าวเมื่อด าเนินการแล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ที่ ใช้ในการสัญจรและขน
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ซึ่งจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์มากกว่า  และเป็นเส้นทาง
ที่เชื่อมออกไปยังเส้นซับมะกรูดได้ด้วยก็สามารถย่นระยะทางในการไปยังอ าเภอวังน้ า
เย็นได้อีกด้วย  

      แต่เมื่อการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้น ารายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามเอกสารใบค าขอยื่นแปรญัตติ กับเอกสาร
ที่ประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาฯ  ของอบต. 
ปรากฏว่า มีระยะทางเพียง ๕๐๐  เมตร ก็เห็นด้วยกับโครงการเดิม เพราะถ้าพิจารณา
ตามค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ก็จะส่งผลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไม่ได้ตามที่ส ารวจคือ
ระยะทาง ๑,๑๕๐  เมตร แต่กระผมก็ขอสงวนสิทธิที่จะได้ถอนการยื่นค าขอแปรญัตติ
ดังกล่าวก็ขอชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เพ่ือประกอบการพิจารณา
ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ             ขอเชิญนางนริศรา  วงศ์จอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ชี้แจง ขอเชิญครับ 

นางนริศรา วงศ์จอม             ดิฉัน นางนริศรา  วงศ์จอม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  ดิฉันขอสงวนสิทธิ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2             เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เดิม  ด้วยเหตุผลเนื่องจากผ่านเวทีประชาคมของ
หมู่บ้านมาแล้ว และก็เป็นการสร้างเส้นทางที่ได้มาตรฐาน ที่ไม่ต้องท าการซ่อมแซมบ่อย 
ๆ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  เส้นดังกล่าวก็มีความจ าเป็น เนื่องจากมีบ้านเรือนของประชาชน
อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว  ก็จะท าให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว  และไม่ต้องท าการ
ซ่อมแซมทุก ๆ  ปี  ก็ขอเสนอต่อสภาฯ  เพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ 

 

ประธานสภาฯ              ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เลขานุการสภาฯ   และสมาชิก 
อบต. ทั้ง ๒  ท่าน  ได้ชี้แจงในรายละเอียด และตามเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา  ก่อนที่
จะลงมติไม่ทราบว่าท่านสมาชิก ท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
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ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ในล าดับต่อไปก็จะขอมติที่ประชุม ในการลงมติในวาระที่ ๒  ในประเด็นเกี่ยวกับที่ขอยื่น
แปรญัตติโดยแบ่งเป็น ๒ ประเด็นคือ 

  -ประเด็นแรก มติยืนตามร่างเดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕  ที่รับหลักการ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านน้อย  มุ่งร่มกลาง 

  -ประเด็นที่สอง มติตามท่ีขอยื่นแปรญัตติที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นเสริมผิว
จราจร กว้าง ๔  เมตร  ระยะทาง ๕๐๐  เมตร ทางไร่นายน้อย  มุ่งร่มกลาง 

  ในการลงมติสมาชิกสภาฯ ท่านหนึ่งสามารถลงมติได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

  ในล าดับต่อไปจะขอมติประเด็นแรก ยืนตามร่างเดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ที่รับหลักการ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านน้อย  มุ่งร่มกลาง 

มติที่ประชุม เห็นชอบยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑3  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน  ลา
จ านวน 4  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 

ประธานสภาฯ ประเด็นที่สอง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นเสริมผิวจราจร กว้าง ๔  เมตร  ระยะทาง 
๕๐๐  เมตร ทางไร่นายน้อย  มุ่งร่มกลาง 

มติที่ประชุม สมาชิกท่ีงดออกเสียง  ๑  ท่าน งดออกเสียงเหมือนเดิม  

 ดังนั้นยืนตามร่างเดิม 

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการลงมติในกรณีที่มีการยื่นค าขอแปรญัตติ ไปแล้วนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ในรายรับและ
รายจ่ายในแผนงานต่าง ๆ นั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาหรือจะมีข้อที่จะสอบถาม
หรือให้ชี้แจงก็เชิญได้ครับ  แต่ไม่สามารถที่จะอภิปรายได้เนื่องจากไม่ได้มีการยื่นค าขอ
แปรญัตติ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ดังนั้นผมขอมติในการรับหลักการในชั้นการแปรญัตติในวาระที่ ๒ เพ่ือรับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบยืนตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๔  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน  ลา
จ านวน ๓  ท่าน จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘  ท่าน 
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เลขานุการสภาฯ ก่อนที่จะลงมติในวาระที่ ๓  เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕  กระผมขอชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการจัดหาครูภัณฑ์ส านักงานของ อบต. ดังนี้ 

  กรณีเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนานั้น การด าเนินการโดยผ่านกระบวนการเวที
ประชาคมของหมู่บ้านมาซึ่งเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับสภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี  แล้วถึง เข้ามาสู่กระบวนการของคณะกรรมการสนับสนุ น 
คณะกรรมการพัฒนา  สุดท้ายผ่านการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร  จะเห็นได้ว่าผ่านกระบวนการกลั่นกรองมาเป็นล าดับ ดังนั้นในรายละเอียด
ของแผนที่บรรจุเอาไว้ ก็เป็นไปตามความประสงค์ที่จะด าเนินการ แต่เมื่อมีการจะ
ปรับเปลี่ยนก็ สามารถที่จะท าการปรับเปลี่ยนได้  ตามกระบวนการของการจัดท า
แผนพัฒนา   

  ดังนั้นในการที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น ให้ท าการตรวจสอบก่อนที่จะ
ด าเนินการ ขอเปลี่ยน ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ ยนแปลงเลยในทันที่เพราะการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงนั้นเราสามารถท าได้แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

  ส่วนกรณีเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ของส านักงานนั้น อบต. ให้แต่ละกอง
ด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนเพ่ือการจัดหา น าบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาฯ ทุก
รายการและถ้าจะเพ่ิมเติม  ทาง อบต. ก็ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะน า เข้าสู่การ
พิจารณาของสภาฯ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ             ขณะนี้ได้เลยเวลาพักเที่ยงมาแล้ว  กระผมขอหยุดพักการประชุมสภาฯ ก่อน
เพ่ือรับประทานอาหาร และจะมาประชุมต่อในเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เพ่ือลงมติในวาระที่ 
๓  เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 น. 

  เริ่มประชุมในเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ              ขอเริ่มด าเนินการประชุมต่อ ซึ่งเหลือการพิจารณาในวาระที่ ๓  ในการลงมติ
เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  ๒๕๖๕  ก็จะให้ 
เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเชิญครับ 
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เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

 ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลสมควร 

 ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓  ตามระเบียบนั้นฯ  ห้ามมิให้อภิปรายอีก  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้อภิปรายได้ก็จะให้ทางท่านประธานได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ  ว่าจะมีการอภิปราย
หรือไม่ถ้าให้อภิปรายก็ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นตามระเบียบฯ 

 

ประธานสภาฯ            ตามที่เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเกี่ยวกับการอภิปรายอีกหรือไม่
เชิญได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือที่จะให้มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภาฯ            เมื่อในที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือสอบถามอีก  กระผมก็จะ
ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  ในการลงมติที่ประชุมในวาระที่ 
๓ เกี่ยวกับมติในการตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๕ ครับขอมต ิ

มติที่ประชุม            เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑3  ท่าน งดออกเสียง ๑  ท่าน  ลาจ านวน 4  ท่าน 
จากสมาชิกทั้งหมด ๑๘  ท่าน 

ประธานสภาฯ             ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระอ่ืน ๆ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม
หรือมีข้อราชการที่จะสอบถามก็ขอเชิญได้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ              ขอสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  เกี่ยวกับกรณี เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจนั้น ด าเนินการในปี ๒๕๖๕ ใช่หรือไม่ ระยะทางได้เท่าใด  

นายก อบต.             งบประมาณด าเนินการในปี ๒๕๖๕  ขณะนี้รอการแจ้งยืนยันจากส านัก
งบประมาณ และระยะทางก็ ๒  กิโลเมตร และในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส่วนกลางนั้น  ถ้าวงเงินที่ขอไม่เกิน ๑๐  ล้านบาท อ านาจในการพิจารณา เป็น 
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                              อ านาจของอธิบดี  แต่ถ้าเกิน ๑๐  ล้านบาท อ านาจในการพิจารณาก็จะเป็นของรัฐมนตรี  
เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ขอก็จะไม่เกิน ๑๐  ล้านบาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายสมาน ปริโยทัย             กระผมนายสมาน  ปริโยทัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓  บ้านเขาจานแก่น ได้มี 
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3           ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจร เส้นเขาจานแก่น – คลองลาบใกล้ ที่เป็นถนนคอนกรีต เส้น

ต่อจากถนนลาดยางไปนั้น ช ารุดค่อนข้างมาก เป็นหลุมขนาดใหญ่  โดยกระผมได้
ประสานกับกองช่างฯ อบต. ในการส ารวจและประมาณราคา  โดยได้ยื่นค าร้องให้ช่วย
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านให้ด้วย  เพราะชาวบ้านล าบากจริง ๆ ซึ่ง
ได้ท าการยื่นเอกสารให้กับสภาฯ  ได้พิจารณามาพร้อมนี้  

 

นายค าพัน  การเกณฑ์            -เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ของหมู่ที่ ๖  ขณะนี้มีผู้ที่ติดเชื้อ ๓  ราย  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6            โดยอยู่รวมกันจ านวน ๗  คน และได้ท าการกักตัวแล้ว รอกตรวจเพ่ิมเติม 
 -กรณีถนนลาดยางของหมู่ที่ ๖  ไปหมู่ที่ ๒  นั้น ก็จะได้ประสานกับเจ้าของพ้ืนที่ให้ท า

การกันพื้นที่เอาไว้ 

นายช านาญ  นิลใหญ่       กรณีท่ีน าท่อไปวางเอาไว้และยังไม่ได้ด าเนินการ วางท่อนั้น ใคร่ขอให้ทาง อบต.  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8           ช่วยเร่งด าเนินการให้หน่อย เพราะกีดขวางทางเข้าไปในพ้ืนที่การเกษตร  

 

นางรัศมี ประสาน       สอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วยเนื่องจาก 
ส.อบต.หมู่ที่ 5            ช ารุดหลายจุดแล้ว 

 

นายก อบต.        -เกี่ยวกับกรณี ไฟฟ้าสาธารณะนั้น ผมได้เซนเอกสารให้กับกองช่างไปแล้วเกี่ยวกับ
การจัดหาวัสดุเพื่อมาท าการซ่อมแซม คาดว่าจะด าเนินการในเร็วนี้  

 -กรณีการวางท่อนั้นก็จะให้ทางกองช่างไปด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างมาด าเนินการ
เนื่องจากขณะนี้ทหารได้ออกไปแล้ว 

 -กรณีเก่ียวกับการจัดหายางมะตอยส าเร็วรูปนั้น ขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ และบางส่วน
ที่เป็นหลุมใหญ่ ๆ  ทางกองช่างก็ได้ออกส ารวจแล้ว 

นายประสาทพร คุณทองแดง กรณีเก่ียวกับการเสริมผิวจราจรของหมู่ที่ ๒  เส้นไร่นายน้อย  มุ่งร่มกลาง   
ส.อบต.หมู่ที่ 2            ช ารุดตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  ก็ใคร่ขอให้ที่ประชุม หรือทางผู้บริหาร อบต.  

ได้พิจารณาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ด้วย เส้นทางช ารุดและ
ใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ก็ต้องใช้เส้นทางค่อนข้างมากถ้ามีการแก้ไข
ราษฎรก็จะได้สะดวกกับการขนส่งและการสัญจร 
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ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือหรือแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มี กระผมขอปิดการประชุม  ณ บัดนี้ 

 
ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๐๐   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 

 
 
  

 

 

 

 


