
 

 

 

 

ส าเนาวาระการประชุมสภาฯ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 256๔ 

วันท่ี   ๒๑      กันยายน   256๔ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

 

ฝ่ายกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 



ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี 256๔ 

วันที่   ๒๑ เดือน  กันยายน   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  
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  
12 นางพรทิพย์       ตรีมงคล ส.อบต. ม.7 พรทิพย์       ตรีมงคล  
13 นางส ารวย  อุตตะมะ ส.อบต. ม.7 นางส ารวย  อุตตะมะ ลา 
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 นางส ารวย   อุตมะ ส.อบต. หมู่ ๗ ลา 
๒    

   
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเอื้อน   อดทน นายก อบต. เอ้ือน    อดทน  
2 นายจันทร์   ปุริปุญโน รองนายก อบต. จันทร์  ปุริปุญโน  
3 ร.ต.ท.อังคะ   สุขรังสิเสรี รองนายก อบต. อังคะ  สุขรังสิเสรี  
4 นางจิราพร   พรมทอง หัวหน้าส านักปลัด จิราพร   พรมทอง  
5 นายพิเชษฐ์    วงศ์อยู่ รองปลัด อบต. พิเชษฐ์   วงศ์อยู่  
๖ นายวรวุฒิ  แก่นจันทร์ รก.ผอ.กองการศึกษา วรวุฒิ  แก่นจันทร์  
๗. นางสาวสุภารัตน์   ดาเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
สุภารัตน์  ดาเวช  

๘. นางอัจฉรา   อารีตระกูลเลิศ ผอ. กองคลัง อัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ  
๙. นายเดือน   ขันนอก เลขานุการนายก อบต. เดือน   ขันนอก  
๑๐ นายสุจินต์  เจ็คกลัด ผช. หมู่ที่ ๘ สุจินต์   เจ็คกลัด  
๑๑ นายค าภู   อ้อมชมภู ผช. หมู่ที่ ๗ ค าภู   อ้อมชมพู  
๑๒ นายสมชาย  มีชาติ สารวัตรก านัน สมชาย  มีชาติ  

 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

                เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ  
นายสมคิด จันทา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าการจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย พร้อมทั้งอ่านประกาศขอเปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 
๑  ประจ าปี ๒๕๖๔ และกล่าวเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการเปิดประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมสมัยองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรในล าดับถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ๑,๑ แจ้งสมาชิก อบต. หมู่ที่  ๗ นางส ารวย  อุตมะ ขอลาเนื่องจากถูกกักตัว 
เนื่องจากสถานการณ์โควิค อยู่ที่ อ าเภอวังน้ าเย็น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร สมัย
สามัญสมัยท่ี ๓   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  วันที ่  ๑๑   สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เลขานุการสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ขอให้สมาชิกได้ตรวจดู
เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ว่ามีข้อความหรือรายละเอียดใดไม่ถูกต้อง
หรือตกหล่น จะเพ่ิมเติมก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เพ่ิมเติมได้ครับโดยจะดูเป็นแต่ละหน้า
ไปครับ  
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ประธานสภาฯ           ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านในรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมาครับขอมต ิ

มติที่ประชุม          รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  
ท่าน  ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๓  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ด าเนินรายงานในรายละเอียดใน
วาระท่ี ๓  ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ             ๓.๑  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 
(COVID –๑๙)  ในพ้ืนที่ของต าบลเบญจขร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 -จ านวนผู้กักตัวสะสม ณ  เดือน กันยายน ๒๕๖๔  จ านวน ๑๕๓ คน 
 -จ านวนผู้ติดเชื้อสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒๓ คน 
 -จ านวนครัวเรือนที่ให้การช่วยเหลือถุงยังชีพ จ านวน  ๙๗ ครัวเรือน 
 -ยกเลิกการกักตัวแล้ว   ๑๒๑   คน 
 -การแจกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุป้องกัน  หน้ากากอนามัย  เจลและแอลกอฮอล์  ชุดพ่น

สารเคมี เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องปั้มน้ ายาแบบเท้าเหยียบ น้ ายาพ่น ให้กับหมู่บ้าน
ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 

   ก็ขอรายงานผลการด าเนินการและสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID ๑๙)  ซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ            ๓.๒ รายงานเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔  ผลการประเมินของ ป.ป.ช. ในภาพรวมทั้ง ๑๐  ด้าน ได้ระดับคะแนน 
๙๗.๐๙  คะแนน ระดับ AA   

  ในปีที่ผ่านมานั้น ระดับการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ไม่ผ่านการประเมิน ก็ด้วยปัจจัยเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล การท าความเข้าใจกับ
ค าถาม ในปีนี้ได้มีการตรวจสอบและท าความเข้าใจกับแบบสอบถาม ก็สามารถผ่าน 
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                                       เกณฑ์การประเมิน  ซึ่งในระดับ AA  นั้น ในจังหวัดสระแก้ว มี ๑๘ ท้องถิ่นที่ 
ได้ในระดับดังกล่าว 

  และในวันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จะ
มีการด าเนินการเกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง โดยวิทยากร จาก ป.ป.ช. และ ก.กกต. จังหวัด  มาให้ความรู้ ส่วนใน
รายละเอียดนั้นจะให้ทางหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงในรายละเอียดขอเชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด           ในวันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๔   จะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมจากส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ในตอนเช้า และในช่วงบ่ายจะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
การเลือกตั้ง จากส านักงาน ก.กกต. จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ส าหรับผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมใน
การอบรมในครั้งนี้ทุกท่านค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ             ๓.๓ รายงานสถานการณ์เก่ียวกับผลกระทบเกี่ยวกับปริมาณฝนที่ตกอย่าง
ต่อเนื่องในพ้ืนที่ของต าบลเบญจขร  ก่อให้เกิดการท่วมขังของน้ าในพ้ืนที่ของหมู่ที่ ๕ 
และหมู่ที่ ๓ บางส่วน โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕  น้ าได้ไหลท่วมเข้าบ้านเรือน
ราษฎร และเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร ได้ด าเนินการรายงานผลกระทบดังกล่าวให้กับทางอ าเภอได้รับทราบ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  โดยได้รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องใน
พ้ืนที่ของต าบลเบญจขร และทางจังหวัดได้ประกาศ เป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้วโดยมี
หมู่ที่ ๑ ๒ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙  หมู่ที่ ๓ และหมู่ท่ี ๑๐  ไม่ได้ถูกประกาศเอาไว้  

  ในรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ๒๑  
เส้นทาง ซึ่งในรายละเอียดและการพิจารณาที่จะให้การช่วยเหลือนั้น จะได้น าเรียน
ในที่ประชุมได้พิจารณาต่อไปก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารที่กองช่างสรุปให้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ด าเนิน
รายงานในรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา ในวาระที่ ๔ เพ่ือพิจารณา  ขอเชิญ
ครับ 
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เลขานุการสภาฯ            ๔.๑  พิจารณาเปลี่ยนค าชี้แจง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                             งบประมาณ ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
                             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก าสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน 3 รายการ  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
        งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -โครงการขุดขยายสระน้ า หมู่ที่ 9 บริเวณสระน้ าหลังที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลเบญจขร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,00 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร งบประมาณ 67,000.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 (พ.ศ.2563) หน้าที่ 11 ล าดับที่ 4 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -  โครงการขุดขยายสระน้ า หมู่ที่ 9 บริเวณสระน้ าหลังที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 281.5 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,738.8 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

                                           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 

                                           -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้าที่ 11 ล าดับที่ 4 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการขุดขยาย
สระน้ า หมู่ที่ 9 บริเวณสระน้ าหลังที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ไป
แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 
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มติที่ประชุม           เห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  

ท่าน  ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ  ๔.๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
                                              งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                              หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                              ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                       -โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 

คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้เหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
440.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,760.00 ตาราง
เมตร  อ้างอิงตามแบบ ทถ-7-207  งบประมาณ  438,000.- บาท  (สี่แสนสาม
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

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

                                     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 42 ล าดับ
ที ่13 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

                                              แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
                                              งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                              หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                              ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้เหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
440.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,760.00 ตาราง
เมตร  อ้างอิงตามแบบ ทถ 7-201 

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

-เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ห้ า ปี  (พ . ศ . 2 5 6 1 -
2565)  หน้าที่ 42 ล าดับที่ 13 

 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
ไคร้เหนือ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 
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มติที่ประชุม                       เห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง   
๑ ท่าน  ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

 
เลขานุการสภาฯ  ๔.๑.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                               งานบริหารงานคลัง 
                                               หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                               ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  
                                     -  ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  22,000 บาท                
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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- เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ร าคากลางและคุณลั กษณะ พ้ืนฐานครุ ภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม  2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ห้ า ปี  (พ . ศ . 2 5 6 1 -

2565) หน้าที่ 110  ล าดับที่ 36 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

                                                แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                               งานบริหารงานคลัง 
                                               หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                               ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  

    -ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 22,000 บาท            
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หนว่ย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- 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 
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ร าคากลางและคุณลั กษณะ พ้ืนฐานครุ ภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม  2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ห้ า ปี  (พ . ศ . 2 5 6 1 -

2565) หน้าที่ 110  ล าดับที่ 36 
 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม                       เห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง   
๑ ท่าน  ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

 

เลขานุการสภาฯ                ๔.๒  พิจารณาเกี่ยวกับรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี  ๒๕๖๔   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

   ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

                                      4.2.1.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

                                           -ตั้งงบประมาณไว้  22,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผลคุณลักษณะพ้ืนฐาน จ านวน  1  เครื่อง 
ๆ ละ 22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)   

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit)   
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย 
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

                                    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                                   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1  

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 

- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 ? 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 
                                       - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม  2563 
     - เป็นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

                                     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111  ล าดับ 
ที ่37 

                                            โอนลดจากรายการ 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป                         

งานบริหารงานคลัง   
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  44,000.- บาท  งบประมาณ
(คงเหลือ)ก ่อนโอน  44,000. - บาท   โอนไปตั ้งจ ่ายเป ็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง  จ านวนเงินที่โอน 
22,000.- บาท ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน 22,000.- บาท 

        เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน 

 
 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่           
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน  1  เครื่อง  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการ
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม             เห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ                     4.2.2.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

                                         -ต้ังงบประมาณไว้  375,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ ากึ่งถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 คลองสีเสียด บริเวณที่ดินนาง
ประไพ เจนไพ สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 

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

                                       -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 88 ล าดับ
ที ่15 

                                          โอนลดจากรายการ 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป                         

งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด   
อ่ืน  ๆ  
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-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั ้งไว้  650,000.- บาท  งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อนโอน  385,000.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ ากึ่งถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 คลองสีเสียด บริเวณที่ดิน
นางประไพ เจนไพ สันฝายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 
จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงินที่โอน 375,000.- บาท  ยอดเงินคงเหลือ
ปัจจุบัน 1,000.- บาท 

        เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และ
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

ประธานสภาฯ                ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่           
ค่าโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่ งถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที ่ 8  จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม             เห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ                     4.2.3.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

                                              -ตั้งงบประมาณไว้  180,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิว 
จราจรถนนลูกรังทางเข้าไร่ หมู่ที่ 2 บริเวณที่ดินนายน้อย มุ่งร่มกลาง  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 16 

                                                  1.โอนลดจากรายการ 
                             แผนงานรักษาความสงบภายใน                         

           งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
          หมวดค่าครุภัณฑ์ 
           ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
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                                                  -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังน้ า  ตั้งไว้  55,800.- บาท   

งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน  55,800.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการ
เสริมผิวจราจรถนนลูกรังทางเข้าไร่ หมู่ที่ 2 บริเวณที่ดินนายน้อย มุ่งร่มกลาง ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา  เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงินที่โอน 

55,800.- บาท  ยอดเงิน  คงเหลือปัจจุบัน 0.00.-บาท 
        เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และ

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

                                                  2.โอนลดจากรายการ 
                             แผนงานรักษาความสงบภายใน                         

           งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
          หมวดค่าใช้สอย 
           ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด อ่ืน  ๆ  

                                         -ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี พ.ศ.2564   
ตั้งไว้  40,000.- บาท  งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน  40,000.- บาท    
โ อ น ไ ป ตั ้ง จ ่า ย เ ป ็น ค่ า โ ค ร งก า ร เ ส ริ ม ผิ ว จ ร า จ รถ นนลู ก รั ง ท า ง เ ข้ า ไ ร่                        
ห มู่ ที่  2   บ ริ เ ว ณ ที่ ดิ น น า ย น้ อ ย  มุ่ ง ร่ ม ก ล า ง  ข น า ด ผิ ว จ ร า จ ร  ก ว้ า ง   
44.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา  เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงินที่โอน 40,000.- บาท  
ยอดเงิน  คงเหลือปัจจุบัน 0.00.-บาท 

                                                 3.โอนลดจากรายการ 
                             แผนงานรักษาความสงบภายใน                         

           งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
          หมวดค่าใช้สอย 
           ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด อ่ืน  ๆ  

                                         -ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ซ้อมแผน 
                             ดับเพลงิ) ประจ าปี พ.ศ.2564  ตั้งไว้  40,000.- บาท  งบประมาณ(คงเหลือ)  
                             ก่อนโอน  40,000.- บาท    โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวจราจรถนน  

 ลูกรังทางเข้าไร่  หมู่ที่ 2  บริเวณที่ดินนายน้อย มุ่งร่มกลาง ขนาดผิวจราจร กว้าง   
44.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา  เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงินที่โอน 40,000.- บาท  
ยอดเงิน  คงเหลือปัจจุบัน 0.00.-บาท 
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                                                 4.โอนลดจากรายการ 

                             แผนงานรักษาความสงบภายใน                         
           งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
          หมวดค่าวัสดุ 
           ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  
           -ค่าใช้จ่ ายในค่าวัสดุ เครื่ องดับ เพลิ ง    ตั ้ง ไ ว ้  30 ,000 . - บาท  
งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน  30,000.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการ
เสริมผิวจราจรถนน ลูกรังทางเข้าไร่  หมู่ที่  2  บริเวณที่ดินนายน้อย มุ่งร่ม
กลาง  ขนาดผิวจราจร กว้าง   44.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา  
เ ฉ ลี่ ย  0 . 1 0  เ ม ต ร  ห รื อ ป ริ ม า ณ ลู ก รั ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 0 0  ลู ก บ า ศ ก์
เมตร จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงินที่โอน 30,000.- บาท  ยอดเงิน  
คงเหลือปัจจุบัน 0.00.-บาท 

                                                 5.โอนลดจากรายการ 
                             แผนงานรักษาความสงบภายใน                         

           งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
          หมวดค่าวัสดุ 
           ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  
           -ค่าใช้จ่ ายในค่ าวัสดุ เครื่ องแต่ งกาย   ตั ้ง ไ ว ้  25 ,000 . - บาท  
งบประมาณ(คงเหลือ) ก่อนโอน  25,000.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการ
เสริมผิวจราจรถนน ลูกรังทางเข้าไร่  หมู่ที่  2  บริเวณที่ดินนายน้อย มุ่งร่ม
กลาง  ขนาดผิวจราจร กว้าง   44.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา  
เ ฉ ลี่ ย  0 . 1 0  เ ม ต ร  ห รื อ ป ริ ม า ณ ลู ก รั ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 0 0  ลู ก บ า ศ ก์
เมตร จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงินที่โอน 14,200.- บาท  ยอดเงิน  
คงเหลือปัจจุบัน 10.800.-บาท 
เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และเพ่ือแก้ไข  
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่           
ค่าโครงการเสริมผิวจราจรถนน ลูกรังทางเข้าไร่  หมู่ที่ 2  บริเวณที่ดินนายน้อย        
มุ่งร่มกลาง  จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม             เห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 
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เลขานุการสภาฯ  ๔.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาขอกันเงินกรณีท่ียังไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกัน
เงินกรณีท่ียังไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน  ได้แก่ 

เลขานุการสภาฯ  ๔.3.๑  พิจารณากันเงินโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าค าหมู่ที่ ๑  ในวงเงินงบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  (เป็นรายการโอน
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

ประธานสภาฯ              ตามท่ีท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค าหมู่ที่ ๑  จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการ
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ลากิจ  ๑  
ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ  ๔.3.๒ พิจารณาขอกันเงินโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านชุมทอง หมู่ที่ ๕  ในวงเงินงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท (ซึ่งเป็นรายการ
กันเงินมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓) 

ประธานสภาฯ              ตามท่ีท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง หมู่ที่ ๕ จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่าน 
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ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม             เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  
ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ  ๔.3.๓  พิจารณาขอกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔  ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย 

ประเภทอาคาร 
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘  อาคารโล่งหลังคาเมทัลชีท

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕  เมตร ยาว ๒๕  เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕  
ตารางเมตร  งบประมาณ  ๖๖๗,๐๐๐.-บาท 

 

ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้ พิจารณากันเงิน โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘    จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการ
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม              เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  
ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

เลขานุการสภาฯ                     ๔.3.๔ พิจารณาขอกนัเงินโครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙   
                             งบประมาณ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

-วางท่อ พีวีซี  ขนาด ๓  นิ้ว ชั้น ๘.๕  ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐  เมตร 
ประกอบด้วย 

-บริเวณบ้านนายสงคราม พรมวิเศษ ถึงบ้านนางอ่ า  พันธุ์รัตน์  ระยะทาง 
๖๐๐  เมตร 

-บริเวณสระน้ าหมู่ ๙ – บ้านนายสมเกียรติ  สร้อยทอง ระยะทาง ๒๐๐  
เมตร 

-บริเวณทางหลวง  ๓๓๕๙ – (ซอยทางโค้ง) – บ้านนางสาวสุธารัตน์  เกตุ
ศรี  ระยะทาง ๔๐๐  เมตร 

- วางท่อ พีวีซี ขนาด ๔  นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐  เมตรบริเวณ 
สระน้ าหมู่ ๙ ลอดท่อผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๙ 



-17- 
- วางท่อ พีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๘  เมตร 

บริเวณสระน้ าหมู่ ๙  - ที่ท าการ อบต. เบญจขร 

ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการวางท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม              เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  
ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ  ๔.3.5  พิจารณาขอกันเงินโครงการขุดขยายสระน้ า หมู่ที่  ๙  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการขุดขยายสระน้ า หมู่ที่ 9 บริเวณสระน้ าหลัง
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 281.5 ตารางเมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,738.8 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6.00 
เมตร  งบประมาณ 67,000.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการขุดขยายสระน้ า หมู่ที่ 9 
จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม           เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ลา
กิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ  ๔.3.6  พิจารณาขอกันเงินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งเป็น
รายการกันเงินมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐  
เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔  นิ้ว  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จุ่มขนาด ๒  แรง  จ านวน ๑  เครื่อง  งบประมาณด าเนินการ  ๒๙๓,๐๐๐   บาท 

นายสมบัติฯ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เราสามารถที่จะเปลี่ยนโครงการได้หรือไม่ ถ้า
เปลี่ยนได้จะขอเปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ 

ปลัดฯ กรณีดังกล่าวตามระเบียบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 



-18- 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

เปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องภายใต้วัตถุประสงค์เดิมคือเป็นเรื่องของการขุดเจาะ
บ่อบาดาลครับ 

ประธานฯ  ประเด็นดังกล่าวสรุปเปลี่ยนได้แต่ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อ
บาดาล เนื่องจากระยะเวลาที่เหลือต้องด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เดิมดังนั้นขอ
มติเพ่ือขอกันเงินต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ลากิจ  ๑  
ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน  

เลขานุการสภาฯ  ๔.3.7 พิจารณาขอกันเงินโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้เหนือ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 440.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,760.00 ตารางเมตร  อ้างอิงตามแบบ ทถ 7-201  งบประมาณด าเนินการ  
๔๓๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก เ ป็ น ผิ ว จ ร า จ ร แ อ ส ฟั ล ต์ ติ ก ค อ น ก รี ต  ห มู่ ที่  2 
จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม              เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  
ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน  

เลขานุการสภาฯ  ๔.3.8  พิจารณาขอกันเงินโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ ๓  บ้านเขาจานแก่น  ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕  เมตร  หนา ๐.๐๕  เมตร ระยะทาง ๑๘๕  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๙๒๕  ตารางเมตร  งบประมาณด าเนินการ  ๓๖๕,๐๐๐  บาท 
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ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก เ ป็ น ผิ ว จ ร า จ ร แ อ ส ฟั ล ต์ ติ ก ค อ น ก รี ต  ห มู่ ที่  3
จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว   

มติที่ประชุม              เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  
ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน  

เลขานุการสภาฯ  ๔.3.9 พิจารณาขอกันเงินโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ าค า หมู่ที่ ๑  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า  
๐.๘๐   เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร ตามแบบ อบต. เบญจขรก าหนด 
งบประมาณด าเนินการ  ๑๑,๐๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้ าค า หมู่ที่ ๑  จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการ
ดังกล่าว   

มติที่ประชุม             เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  
ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน  

เลขานุการสภาฯ   ๔.4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาขอกันเงินกรณีที่ยังไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน  
                            โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้พิจารณาเกี่ยวกับการขอ
กันเงินกรณีท่ียังไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน  ได้แก่ 
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เลขานุการสภาฯ  ๔.4.๑ โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ทางเข้าไร่ หมู่ที่ 2 บริเวณไร่ 
นายน้อย  มุ่งร่มกลาง  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตรระยะทาง 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10เมตร  ปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร   งบประมาณ 
180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง 
ทางเข้าไร่ หมู่ที่ 2 จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว   

มติที่ประชุม               เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  
ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

 

เลขานุการสภาฯ     ๔.๕.๒ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 คลองสี เสียด  บริ เวณที่ดินนางประไพ เจนไพ  สันฝาย
กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  15.00  เมตร สูง 1.50 เมตร งบประมาณ 
375,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ              ตามที่ท่านสมาชิก ได้พิจารณากันเงิน โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่ง
ถาวรดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  จ านวน  1  โครงการ  ไปแล้วนั้น มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ให้ความ
เห็นชอบโครงการดังกล่าว   

มติที่ประชุม            เห็นชอบให้กันเงิน ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ลา
กิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

 
เลขานุการสภาฯ  ๔.๕.๓  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล (กอง

คลัง)  จ านวน ๑  เครื่อง งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐  บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม            เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง งดออกเสียง  
๑  ท่าน  ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

 

เลขานุการสภาฯ  ๔.๖  พิจารณากรณี นางสาวพรฤดี  สิงหเสนี  ได้บริจาคเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (แขวนผนัง)  ขนาด ๓๖,๐๐๐  บีทียู  ยี่ห้อ  CEMTLE AIR  จ านวน  
๒  เครื่อง  เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ในการ
บริจาคในครั้งนี้  
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ 
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม ่
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อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การรับบริจาคสิ่งด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๓๕  ข้อ ๙  เกี่ยวกับการรับ
บริจาคสิ่งของ  

ในการบริจาคครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ ไม่มีเงื่อนไขในการบริจาค
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรแต่อย่างใด ส่วนรายละเอียดจะให้ทางกอง
การศึกษาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

 

นายวรวฒุิ แก่นจันทร์  เกี่ยวกับการบริจาคเครื่องปรับอากาศให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุม
ทองนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งของที่บริจาคให้กับหน่วยงานของ
รัฐว่าจะเป็นภาระหรือไม่อย่างใด และที่ส าคัญ เมื่อรับบริจาคแล้วก็สามารถที่จะ
ด าเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาได้ โดยใช้งบประมาณของ อบต.  แต่ถ้า
ไม่มีการรับบริจาคในการซ่อมบ ารุงก็จะไม่สามารถด าเนินการ  ประกอบกับการให้
บริจาคในครั้งนี้ ก็ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือไม่เงื่อนไขแต่อย่างใดก็ขอให้
ทางสภาฯ  ได้พิจารณาต่อไป 

 

ประธานสภาฯ          ตามท่ีกองการศึกษาฯ และเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่า
สมาชิกสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมก็ขอมติ
ที่ประชุมครับขอมติ 

 

มติที่ประชุม           เห็นชอบให้รับบริจาค ด้วยคะแนนเสียง  ๑๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  ท่าน  
ลากิจ  ๑  ท่าน  จากสมาชิกทั้งหมด  ๑๘  ท่าน 

 
เลขานุการสภาฯ               เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับกรณีที่มีฝนตกชุก และมีการรายงานเกี่ยวกับ

สถานการณ์ดังกล่าว ให้กับทางอ าเภอฯ ได้รับทราบไปแล้วนั้น ตามที่รายงานใน
ระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบไปแล้วนั้น และอ าเภอฯ ได้มีการประกาศเป็นพ้ืนที่ภัย
พิบัติ ประกอบได้ด้วยหมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ และ ๙ ไปแล้วนั้น โดยเบื้อ
ต้นได้รายงานเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม ช ารุดเสียหายจ านวน ๒๑  เส้นทางด้วยกัน 
ในเบื้องต้น และได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย (ประกอบตามใบค า
ร้องที่แจ้งเข้ามา)  

  การด าเนนิการให้การช่วยเหลือ เกี่ยวกับรายละเอียดของถนนที่ช ารุด
จ านวน ๒๑  เส้นทางโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรใน
การด าเนินการแก้ไขโดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายส่วนรายละเอียด
ก็จะให้ทางกองช่างได้ชี้แจงในรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาฯ 
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นายพิเชษฐ์   วงศ์อยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกมาและได้มีการ
รายงานและส ารวจในรอบแรกมีจ านวน ๒๑  เส้นทางด้วยกันโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ถนนลูกรังสายบ้านน้ าค า – บ้านซับพลู  หมู่ที่ ๑ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๐๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๒๐๐  บาท 

๒. ถนนลูกรังซอยบ้านตาน้อย  มุ่งร่มกลาง หมู่ที่ ๒  ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๕๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๓๔,๘๐๐  บาท 

๓. ถนนลูกรังสายบ้านห้วยไคร้เหนือ – บ้านซับพลู หมู่ที่ ๒  ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๒๗๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๖๒,๖๔๐  บาท 

๔. ถนนลูกรังซอยไร่นายประสิทธิ์ สร้อยใจ หมู่ที่ ๒  ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๔๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๒๘๐  บาท 

๕. ถนนลูกรังซอยบ้านเบญจขร – บ้านน้อยเจริญสุข หมู่ที่ ๔  ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๒๘๐  บาท 

๖. ถนนลูกรังซอยป้ายเขียว – ฝายหลังวัดชุมทอง หมู่ที่ ๕ ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๕๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑,๖๐๐  บาท 

๗. ถนนลูกรังซอยไร่ผู้ช่วยอภิเสฐ  หมู่ที่ ๕ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๐  
ลบ.ม. งบประมาณ ๑๖,๒๔๐  บาท 

๘. ถนนลูกรังซอยไร่นายมี  หมู่ที่ ๕ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐  ลบ.ม. 
งบประมาณ ๑๓,๙๒๐  บาท 

๙. ถนนลุกรังซอยไร่ผู้ช่วยเหน่ง  หมู่ที่ ๕ ปริมาณลูกรังไมน่้อยกว่า ๙๐  
ลบ.ม. งบประมาณ ๒๐,๘๘๐  บาท 

๑๐.  ถนนลูกรังซอยบ้านชุมทอง – บ้านน้อยเจริญสุข หมู่ที่ ๕ ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๗๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๑๖,๒๔๐  บาท 

๑๑.  ถนนลูกรังซอยลานมัน – บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๔๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๙,๒๘๐  บาท 

๑๒. ถนนลูกรังซอยบ้านเขาดินแพง – บ้านน้อยเจริญสุข หมู่ที่ ๗  ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๓๒,๔๘๐  บาท 

๑๓.  ถนนลูกรังซอยบ้านนายสมร บ้านเย็นงาม – บ้านน้ าค า หมู่ที่ ๗  
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑,๖๐๐  บาท 

๑๔.  ถนนลูกรังซอยบ้านนายประสงค์ – บ้านน้อยเจริญสุข  หมู่ที่ ๗  
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๔๑,๗๖๐  บาท 

๑๕.  ถนนลูกรังซอยบ้านเขาดินแดง – บ้านซับพลู  หมู่ที่ ๗  ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๙๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๒๐,๘๐๐  บาท 
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๑๖.   ถนนลูกรังซอยส านักสงฆ์พินิจฯ – บ้านซับพลู หมู่ที่ ๘  ปริมาณลูกรัง

ไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๒๐๐  บาท 
๑๗.  ถนนลูกรังซอยบ้านนายสุจินต์ – บ้านทับพริก หมู่ที่ ๘  ปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓,๒๐๐  บาท 
๑๘.  ถนนลูกรังซอยป่ายาง – บ้านทับพริก  หมู่ที่ ๘  ปริมาณลูกรังไม่น้อย

กว่า ๕๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑,๖๐๐  บาท 
๑๙.  ถนนลูกรังซอยป่ายาง – บ้านคลองหว้า  หมู่ที่ ๘  ปริมาณลูกรังไม่

น้อยกว่า ๕๐  ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑,๖๐๐  บาท 
๒๐.  ถนนลูกรังซอยหัวโค้งบ้านวังไหม – บ้านซับพลู  หมู่ที่ ๙  ปริมาณ

ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐  ลบ.ม. งบประมาณ  ๒๓,๒๐๐  บาท 
๒๑.  ถนนลูกรังซอยส านักสงฆ์วังไหมศิลา – บ้านสระประทุม  หมู่ที่ ๙  

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐  ลบ.ม. งบประมาณ  ๒๓,๒๐๐  บาท 

รายละเอียดตามท่ีได้ชี้แจงประกอบกับรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาในการให้การช่วยเหลือ
ต่อไป 

ประธานสภาฯ                    ตามท่ีกองช่างฯ  ได้ชี้แจงในรายละเอียดไปแล้วนั้นไม่ทราบว่า
สมาชิกหรือท่านนายกฯ จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือสอบถามหรือไม่ครับเชิญครับ 

นายก อบต. ตามท่ีชี้แจงมานั้น มีเส้นทางที่ได้รับความเสียหายมากกว่านี้ ต้องการให้กองช่างท า
รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือจะได้พิจารณา จะด าเนินการทันหรือไม่อย่างไร 

นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่                 รายละเอียดดังกล่าวเป็นความเสียหายที่รายงานไปครั้งแรก และถ้าจะ
ท ารายละเอียดเพิ่มก็จะไม่ทันที่จะพิจารณาในการให้การช่วยเหลือเนื่องจากเป็นการ
ประชุมสภาฯ ในวันสุดท้ายที่ขอเปิดสมัยประชุมฯ 

นายสว่าง  แก้ววิเศษ        ในการพิจารณาก็พิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอมาก่อน เนื่องจากเป็นความ 
ส.อบต. หมู่ที่ 9         เดือดร้อนเก่ียวกับเส้นทางคมนาคม 

 

ประธานสภาฯ           เนื่องจากเป็นเวลาเที่ยงแล้ว  ขอหยุดพักการประชุมสภาฯ  เอาไว้ก่อน และ
จะกลับมาพิจารณาในการให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความ
เสียหายในช่วงบ่าย 

  ขอหยุดพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 

  เริ่มประชุมต่อในเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 



-24- 

ประธานสภาฯ             เริ่มประชุมต่อเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับ กรณีเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความ
เสียหายจากกรณีที่มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จ านวน  ๒๑  เส้นทาง นั้น 
ให้ที่ประชุมได้พิจารณา เกี่ยวกับการด าเนินการซ่อมแซม ถนนลูกรังจ านวน ๒๑  
เส้นทาง ตามรายละเอียดที่กองช่างได้ชี้แจง และตามใบค าร้องที่ยื่นมาเพ่ือให้
ด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกฯ หรือผู้บริหาร จะสอบถาม
หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร พิจารณาให้
การช่วยเหลือหรือไม่ โดยขอมติให้การช่วยเหลือก่อนนะครับโดยการยกมือ ขอมติ
ครับ 

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือ ให้การช่วยเหลือหรือด าเนินการ 

ประธานสภาฯ ขอมติไม่ให้ด าเนินการซ่อมแซมครับ ขอมติ 

มติที่ประชุม        เป็นเอกฉันท์ ทั้ง ๑๗  ท่าน ไม่ให้ด าเนินการซ่อมแซม จากสมาชิกท้ังหมด ๑๘ 
ท่าน ลากิจ ๑  ท่าน 

นายนิ่ง ขลากระโทก             ขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีท่ีไม่ให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังเนื่องจากเป็นช่วง
ฤดูฝน ถ้าด าเนินซ่อมแซมไปแล้วจะไม่ได้ดี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ฯ 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระที่ ๕ อ่ืน ๆ  ขอเชิญท่านสมาชิกมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามใน
ระเบียบวาระอ่ืน เชิญครับ 

นางสุภาภรณ์ ภักตะไชย           -ขอเสนอเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ ๓  เกี่ยวกับขยายเขตไฟฟ้า  
ส.อบต.หมู่ที่ 3              แรงต่ าของหมู่ที่ ๓  ระยะทาง ๓๔๒  เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณ จ านวน ๖  

ชุด ในวงเงินงบประมาณ  ๔๖,๒๖๔.๖๖   บาท 
-เกี่ยวกับการด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และ ซ่อมแซมถนนลาดยางที่
ช ารุด ขอให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการในกรณีดังกล่าว 

นางขวัญเรือน พันหนองแสง -ขอเสนอเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้น ไร่นายเสนีย์  เนื่องจากช ารุด 
ส.อบต.หมู่ที่ 8             มากขอให้พิจารณาด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วย 
 -ขอเสนอเกี่ยวกับโครงการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน

ผู้ช่วยอนันต์   ซอยบ้านนายจ ารัส  พรมจันทร์ และบ้านนายแสง  โสภาจันทร์ เอาไว้
ด้วยค่ะ 

 



-2--- 
-1------- 
นายประสาทพร คุณทองแดง ขอสอบถามกรณีเก่ียวกับ ฝายน้ าล้นของหมู่ที่ ๒ ที่ช ารุดมีแนวทางในการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2             ด าเนินการแก้ไขอย่างไร เช่น น ากระสอบทราบมากั้นก่อนได้หรือไม่ และกรณี

เกี่ยวกับใบค าร้องที่ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ขอให้เร่งด าเนินการในการ
แก้ไขให้ด้วย   

นางรัศมี ประสาน                ขอเสนอเกี่ยวกับการด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังของหมู่ที่ ๕ เส้นชุม 
ส.อบต.หมู่ที่ 5              ทอง – หนองคาย และเส้น บ้าน ของ นางอรทัย  ชาวโยธา  ช ารุดค่อนข้างมาก  

ขอให้ด าเนินการให้ด้วย 

 

น.ส.สุกัญญา คงเหม็ง -กรณีเก่ียวกับการด าเนินการที่ขอกันเงิน โครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๘  ขอให้เร่ง 
ส.อบต.หมู่ที่ 8             ด าเนินการให้ด้วย หลังจากท่ีได้พิจารณากันเงินไปแล้ว 
 -จากกรณีที่ หน่วยงานทหาร นพค, ๑๒  ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้กับ

หมู่ที่ ๘  ไปแล้วนั้น  ซึ่งก็ได้ด าเนินการให้บริการกับประชาชนหมู่ที่ ๘ แต่เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าว มีการใช้กระแสไฟฟ้า ค่อนข้างมากประสบกับกระแสไฟฟ้าไม่
เพียงพอ ในเบื้องต้นประสานกับไฟฟ้าคลองหาด สอบถามในรายละเอียด โดยทาง
ไฟฟ้าแนะน าให้ด าเนินการขอติดตั้งระบบหม้อแปลงเพ่ิม ณ บริเวณดังกล่าว  ซึ่ง
บริเวณดังกล่าว มีเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ของ กองทุนฯ  อาคารอเนกประสงค์ และ
ปั้มน้ ามันชั่วคราว  ใคร่ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ด าเนินการ
ประสานกับไฟฟ้าเพ่ือด าเนินการในการลงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ณ บริเวณดังกล่าว 

นางสุภาภรณ์ ภักตะไชย       ขอสอบถามประเด็นเก่ียวกับ โครงการก่อสร้างระบบประปาของหมู่ที่ ๓  
ส.อบต.หมู่ที่ 3             ด าเนินการแก้ไขระบบประปาอย่างไร และในปี ๒๕๖๔  มีแนวทางด าเนินการหรือ

กันเงินหรือไม่อย่างไร เนื่องจากที่เสนอต่อที่ประชุมไม่ได้มีให้พิจารณาโครงการ
ดังกล่าว 

นายก อบต.           ประเด็นดังกล่าวเป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ไม่ใช่โครงการที่บรรจุ
เอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่อย่างใด  ซึ่งถ้ามีการด าเนินการ
ที่จะต้องแก้ไขก็สามารถด าเนินการได้ เพราะอยู่ในระหว่างห้วงระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบอยู่ 

นายสว่าง แก้ววิเศษ           ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนภายในพ้ืนที่ของต าบลเบญจขร นั้น 
ส.อบต.หมู่ที่ 9             ขอให้พิจารณาเส้นทางคมนาคมที่มีประชาชนอยู่อาศัย หรือเส้นทางคมนาคมที่มีผู้ใช้

เส้นทางสัญจรหรือขนส่งผลผลิตที่ค่อนข้างมากนั้น ให้พิจารณาเสนอหรือจัดท า
โครงการเป็นถนนที่ได้มาตรฐาน คือ คสล. หรือถนนลาดยาง  เพ่ือที่จะได้ไม่ต้อง
ด าเนินซ่อมแซมบ่อย ๆ ก็เสนอไว้ครับ 

 
 
 
 
 

-25- 



-26- 
 

นางจิราพร  พรมทอง                ขอแจ้งที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔   องคก์าร 
หัวหน้าส านักปลัด          บริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้มีการด าเนินการจัดอบรม เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม 

ให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร โดยช่วงเช้า จะเป็นการ
บรรยายเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรมในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน วิทยากร จาก
มหาลัยไวลัยลงกรฯ  และในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง  

                              วิทยากร จากส านักงานการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว  ก็ขอแจ้งเพ่ือเข้าอบรมการอบรม
ในวันดังกล่าว 

 

ประธานสภาฯ         ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุมอีก
หรอืไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ   ณ  บัดนี้ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นายอนันต์   สวัสดี) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
 

   (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสมคิด   จันทร์ทา) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

   (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 

    (นายสว่าง  แก้ววิเศษ) 
                                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร หมู่ที่ 9 

 

   (ลงชื่อ)    กรรมการ 

    (นายค าผอง   ทองทา) 
                                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร หมู่ที่ 4 

 

   (ลงชื่อ)    กรรมการ 

           (นางสาวสุกัญญา  คงเหม็ง) 
                                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร หมู่ที่ 8 



 


