
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

วันจันทร์ ที่ 5  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2562 
ผู้มาประชุม 

1. 
2 

นายชลอ  ผาสุข 
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 

3 นางน้้าคา้ง  พรหมณี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
4 นายนะเรศ  อุ่นภักดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
5 นายประสิทธิ์  สอสะอาด สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
6 นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
7 นายอัมพวัน  ทองกลอย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
8 นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
9 นายสง่า  จันทร  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 

10 นายจิรวฒัน์  โกญจนาถ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
11 นายมณเฑียร  อ่ิมบัวจนัทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
12 นายอนสุรณ์  แสงอุทัย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
13 นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 
14 นายประเทือง  เจียมอ่อน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 
15 นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
16 นายเข็ม  บุตรน้า้เพชร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
17 นางเดือนเพ็ญ  จนัทร์บริบูรณ ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
18 นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. 

ผู้ลาประชุม 
 - 
ผู้ขาดประชุม 
 - 
ผู้ร่วมประชุม 
  1.  นายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร  นายก อบต.เบิกไพร 
  2. นายไพโรจน์  ศรัทธาผล   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  3.  นายชูชาติ  ตั้งแสงทอง   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  4.  นายอนันต์  สุทธิศรี   เลขานุการนายก อบต.เบิกไพร 
  5.  นายวัลลภ  จันทร์หอม   รองปลัด อบต.เบิกไพร 
  6.  นางชัญญานิษฐ์  ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อ้านวยการกองคลัง 
  7.  นายเทียมเดช  ชุ่มนาค   ผู้อ้านวยการกองช่าง 
  8.  นางวนิดา  ชมภูพื้น   หัวหน้าส้านักปลัด 
  9.  นายธนากร  ป้อมน้อย   ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10.  นายวัลลภ  พรมมิ   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
  11.  สิบเอกสุพจน์  เพ็งทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  12.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 
  13. นางสาวธัญจิรา  ปันยารชุน  นิติกร 

/- เมื่อได้เวลา... 
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    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมและกล่าวเปิด 
   ประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  เรื่อง เรียกประชุม  
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2562 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ต่อที่ประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร  อ่ิมบัวจันทร์ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่เคารพ 
   ทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร  อ่ิมบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงาน 
   การประชุม ขออนุญาตน้าเรียนต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งตั้ง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพ่ือ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 17  
   มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 
   2562  เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข  
   เปลี่ยนแปลงถ้อยค้าหรือเพ่ิมเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงถ้อยค้า หรือแก้ไขเพ่ิมเติมค้าผิด 
   ตกหรือไม่ หากไม่มี ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕62    
 
ประธานสภาฯ   ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

 
 
 

  /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2563 
ประธานสภาฯ  ด้วยนายก อบต.เบิกไพร ได้เสนอญัตติให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
ดังกล่าว ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจเป็นแนวทาง
เดียวกัน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.เบิกไพร ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่ 
   เคารพ  ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอ 
   อนุญาตชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และ 
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 ก้าหนดว่า งบประมาณรายจ่าย 
   ประจ้าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต้าบล ให้จัดท้าเป็น 
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล และเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน 
   ต้าบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด  
    วรรคหก ก้าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
   หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ต้อง 
   พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก้าหนด 
   เวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบล ให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเสนอ 
   และให้ด้าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

       ตามวรรคแปดก้าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ้าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนต้าบล จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ้านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้
 ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 หรือเงินที่ก้าหนดให้จ่ายตามกฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต้าบล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระท้าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิก 
 สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการใช้
 งบประมาณรายจ่ายจะกระท้ามิได้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 45 วรรคสามก้าหนดว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ นั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

/ข้อ 49 ... 
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 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง 
 ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ 
 นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

   จะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายใน 
   ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก้าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค้าแปรญัตติ 
   ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   รับรองอย่างน้อยสองคน 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงในข้อระเบียบกฎหมาย ให้สมาชิกฯ  
   ทุกท่านได้รับทราบ  
    ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติต่อที่ 

ประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.    เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร          

ที่เคารพทุกท่าน 
กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

ต้องขออนุญาตแถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    1. สถานะการคลัง         
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้ประมาณ 
  การรายรับไว้ จ้านวน 37,500,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน 
  ต้าบลเบิกไพร จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และในส่วนของ 
  งบประมาณรายจ่ายได้ก้าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 37,500,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถ 
  ไปจัดท้าบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท้างบประมาณ 
  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เป็นการจัดท้างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่าย 
  เท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้องคก์ารบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร มีเงินสะสมคงเหลือ 
  อยู่ 20,023,333.96 บาท       
    2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน   
    ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
  จะมีจ้านวนจ้ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด้าเนินการเพื่อบริการให้แก ่
  ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรก็ 
  สามารถด้าเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ 

หลักการ 
    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นยอดรวม 37,500,000.00 บาท 
    แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

/ก. ด้านบริหาร... 
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    ก. ด้านบริหารทั่วไป  
   1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 11,885,440.00 บาท 
   2. แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 187,500.00 บาท 
    ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
   1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,506,500.00 บาท 
   2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 540,000.00 บาท 
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,367,820.00 บาท 
   4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,237,840.00 บาท 
   5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 600,000.00 บาท 
   6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 150,000.00 บาท 
    ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,110,100.00 บาท 
   2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 3,000.00 บาท 
    ง. ด้านการด้าเนินงานอ่ืน 
   1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 11,911,800.00 บาท 

เหตุผล 
               เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล     
   เบิกไพร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเสนอ 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
    ล้าดับต่อไปขอแจ้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายประกอบร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
    ประมาณการรายรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประมาณ

  ประมาณการ ปี 2563 
รายได้จัดเกบ็เอง   
  หมวดภาษีอากร 987,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 181,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 213,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,000.00 
  หมวดรายได้จากทนุ 10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,402,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หมวดภาษีจัดสรร 18,598,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,598,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,500,000.00 
รวม 37,500,000.00 
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     ประมาณการรายจ่าย 

     งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นยอดรวม 37,500,000.00 บาท 
    แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
     ก. ด้านบริหารทั่วไป  
    1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 11,885,440.00 บาท 
    2. แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 187,500.00 บาท 
     ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
    1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,506,500.00 บาท 
    2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 540,000.00 บาท 
    3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,367,820.00 บาท 
    4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,237,840.00 บาท 
    5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 600,000.00 บาท 
    6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 150,000.00  
        บาท 
     ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,110,100.00 บาท 
    2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 3,000.00 บาท 
     ง. ด้านการด้าเนินงานอ่ืน 
    1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 11,911,800.00 บาท 
 
     และได้จัดท้างบประมาณรายจ่ายโดยแยกเป็นรายจ่ายตามงบรายจ่าย  
    จ้านวน  37,500,000.00  บาท ดังนี้ 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่าย ประมาณการ ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ   
  งบกลาง 11,911,800.00 
  งบบุคลากร 12,588,780.00 
  งบด้าเนินงาน 8,385,920.00 
  งบลงทุน 3,305,500.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,308,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 37,500,000.00 
รวม 37,500,000.00 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 8,360,100 0 0 8,360,100 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 0 0 2,311,920 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 6,048,180 0 0 6,048,180 
งบด าเนินงาน 2,421,240 30,000 851,000 3,302,240 
    ค่าตอบแทน 530,000 0 15,000 545,000 
    ค่าใช้สอย 1,025,500 30,000 673,000 1,728,500 
    ค่าวัสด ุ 355,740 0 163,000 518,740 
    ค่าสาธารณูปโภค 510,000 0 0 510,000 
งบลงทุน 145,200 0 77,900 223,100 
    ค่าครุภณัฑ ์ 145,200 0 77,900 223,100 
                                    รวม 10,926,540 30,000 928,900 11,885,440 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบด าเนินงาน 88,000 30,000 118,000 
     ค่าตอบแทน 18,000 0 18,000 
     ค่าใช้สอย 70,000 0 70,000 
     ค่าวัสด ุ 0 30,000 30,000 
 งบลงทุน 49,500 0 49,500 
     ค่าครุภณัฑ ์ 49,500 0 49,500 
 งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
     เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
                                       รวม 157,500 30,000 187,500 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนงาน...  
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แผนงานการศึกษา 

             
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 2,170,920 0 2,170,920 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,170,920 0 2,170,920 
 งบด าเนินงาน 304,000 1,689,080 1,993,080 
     ค่าตอบแทน 87,000 0 87,000 
     ค่าใช้สอย 177,000 816,720 993,720 
     ค่าวัสด ุ 40,000 837,360 877,360 
     ค่าสาธารณูปโภค 0 35,000 35,000 
 งบลงทุน 54,500 0 54,500 
     ค่าครุภณัฑ ์ 54,500 0 54,500 
 งบเงินอุดหนุน 0 1,288,000 1,288,000 
     เงินอุดหนุน 0 1,288,000 1,288,000 
                                       รวม 2,529,420 2,977,080 5,506,500 
  

แผนงานสาธารณสุข 
                

งาน 
  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสขุอื่น 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบด าเนินงาน 540,000 540,000 
      ค่าใช้สอย 450,000 450,000 
      ค่าวัสด ุ 90,000 90,000 
                                       รวม 540,000 540,000 
   

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 917,520 0 917,520 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 917,520 0 917,520 
 งบด าเนินงาน 269,000 154,000 423,000 
     ค่าตอบแทน 143,000 144,000 287,000 
     ค่าใช้สอย 78,000 10,000 88,000 
     ค่าวัสด ุ 48,000 0 48,000 
 งบลงทุน 27,300 0 27,300 
     ค่าครุภณัฑ ์ 27,300 0 27,300 
                                      รวม 1,213,820 154,000 1,367,820 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
/แผนงาน... 

              
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบุคลากร 1,140,240 0 1,140,240 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,140,240 0 1,140,240 
 งบด าเนินงาน 576,600 350,000 926,600 
     ค่าตอบแทน 68,600 0 68,600 
     ค่าใช้สอย 360,000 150,000 510,000 
     ค่าวัสด ุ 148,000 200,000 348,000 
 งบลงทุน 171,000 0 171,000 
     ค่าครุภณัฑ ์ 21,000 0 21,000 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 150,000 
                                      รวม 1,887,840 350,000 2,237,840 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 
รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบด าเนินงาน 0 80,000 80,000 
     ค่าใช้สอย 0 80,000 80,000 
 งบลงทุน 520,000 0 520,000 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 520,000 0 520,000 
                                      รวม 520,000 80,000 600,000 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

  

             
งาน 

  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
 

งบ 
    

       

         
 งบด าเนินงาน 85,000 65,000 150,000 
     ค่าใช้สอย 80,000 65,000 145,000 
     ค่าวัสด ุ 5,000 0 5,000 
                                       รวม 85,000 65,000 150,000 
  

 
 
 
 

 
/แผนงาน... 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

             
งาน 

  
งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบด าเนินงาน 850,000 850,000 
      ค่าใช้สอย 850,000 850,000 
  งบลงทุน 2,260,100 2,260,100 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,260,100 2,260,100 
                                        รวม 3,110,100 3,110,100 
   

แผนงานการเกษตร 
                

งาน 
  

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบด าเนินงาน 3,000 3,000 
      ค่าวัสด ุ 3,000 3,000 
                                        รวม 3,000 3,000 
   

แผนงานงบกลาง 
                

งาน 
  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบกลาง 11,911,800 11,911,800 
      งบกลาง 11,911,800 11,911,800 
                                        รวม 11,911,800 11,911,800 
  

          ส้าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกจ่ายครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกได้ชี้แจงในการจัดท้างบประมาณในหมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ขอเชิญ 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 
นายก อบต.เบิกไพร ขออนุญาตชี้แจงการจัดการงบประมาณในส่วนงบลงทุน ค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนงานได้ค้านึงถึงปัญหาของพ่ีน้องประชาชน โดยที่เรา
ได้ด้าเนินการจ่าย  7  โครงการ ประกอบด้วย 

  1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 
  2. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกล่อมวงศ์ หมู่ที่ 5 
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟ้บ – ทุ่งยืด หมู่ที่ 11 

/5. โครงการ... 
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  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์  
 หมู่ที่ 4 – วัดป่าเขาสัมมะงา 
  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปรือ–หนองตูม หมู่ที่ 2 
  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประปาหมู่บ้าน – ตลาดภูอินทร์ 

หมู่ที่ 3 
  เพราะฉะนั้น จึงขอให้สมาชิกได้ทราบถึงความจ้าเป็นตามที่เรียนเสนอ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกอภิปรายตามล้าดับ ขอเชิญ 
ที่ประชุม   นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 6 อภิปรายเกี่ยวกับความจ้าเป็นในการที ่
   ประชาชนต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2563  
   เห็นว่าโครงการที่น้ามาจัดท้าเก่ียวกับหอกระจายจ่ายนั้นมีเพียง 2 โครงการ จึงอยากให้ 
   ฝ่ายบริหารได้ให้ความส้าคัญในเรื่องนี้และจัดสรรงบประมาณให้กับทุกหมู่บ้าน   
   โดยเฉพาะหมู่ที่ 6 ซึ่งจ้าเป็นในการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน  
    นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อภิปรายว่าในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 เองก็มี 
   ปัญหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะในเรื่องสาธารณสุข และ 
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงอยากให้เห็นความส้าคัญในด้านนี้ 
   ให้มากซึ่งความจริงแล้วทุกหมู่บ้านก็มีความจ้าเป็นทั้งนั้น 
    นายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 อภิปรายว่าอยากให้สมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพรเข้าใจในความจ้าเป็นของหมู่ที่ 2 เพราะปัจจุบันนี้ หมู่ที่ 2 จะ 
   ประชาสัมพันธ์แต่ละครั้งจะต้องไปรบกวนเครื่องขยายเสียงของวัดหนองปรือ   
   เพราะฉะนั้น หมู่ที่ 2 มีความเดือดร้อนจริงๆ  
    นางเดือนเพ็ญ จันทร์บริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 อภิปรายว่า หมู่ที่ 11 ตอนนี้ก็ 
   ประสบปัญหาการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวเหมือนกัน เพราะอันเก่าไม ่
   สามารถใช้ได้ รวมทั้งอภิปรายสอบถามเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟ้บ-ทุ่งยืด 
   หมู่ที่ 11 จะสามารถด้าเนินการได้ทั้งสายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบเกี่ยวกับความจ้าเป็นของ 
   ฝ่ายบริหารในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯที่เคารพ กระผมนายธรรมรักษ์    
   บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ต้องขอขอบคุณที่ท่านประธาน 
   และท่านสมาชิกทุกท่านให้โอกาสในการชี้แจง ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหา 
   ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมีความจ้าเป็นมากมายหลายด้าน ทั้งนี้การจัดท้า 
   งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของฝ่ายบริหารได้ค้านึงถึงความส้าคัญของปัญหาและ 
   จัดล้าดับความจ้าเป็นเร่งด่วนด้วย ซึ่งก็ยอมรับว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่สามารถ 
   ครอบคลุมได้ครบตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในการให้ข้อมูลข่าวสาร  
   การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ หากต่อไปมีงบประมาณหรือมีเหตุจ้าเป็นอื่น ก็จะ 
   น้อมรับความต้องการนี้ไปจัดท้าให้ครบทุกหมู่บ้าน จึงขอให้สมาชิกได้น้าไปเรียนแจ้งให้พี่ 
   น้องประชาชนทราบด้วย  
    ส่วนถนนตามที่ ส.อบต.เดือนเพ็ญ จันทร์บริบูรณ์ สอบถามนั้น ก็ต้องจัดท้าให้ 
   ตลอดสาย แต่ทั้งนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่างบประมาณมีจ้ากัด 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 นี้อีกหรือไม่ครับ 
 ถ้าหากไม่มีก็จะให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ีนายกฯ เสนอหรือไม่ ให้เลขาฯ นับองค์
ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจ้านวน 17 ท่าน 
ครบองค์ประชุมครับ  

ประธานสภาฯ  ก็เป็นอันว่าที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติในวาระที่  1           
ขั้นรับหลักการ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  มีมติรับหลักการ จ านวน 16 เสียง     ไม่รับหลักการ – เสียง     
งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเวลา 10.45 น. ซึ่งการพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณนี้ไม่สามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ ฉะนั้นจึงจ้าเป็นต้องตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ 2 ขั้นตอนต่อไปจึงขอหารือที่ประชุมว่าจะก้าหนดให้
มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ก้าหนดวันแปรญัตติกี่วัน และจะเริ่มเมื่อไร ล้าดับแรกก็
จะเป็นการเสนอว่าจะก้าหนดวันแปรญัตติกี่วัน และจะเริ่มเมื่อไร 

นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8   
 ขอเสนอให้ก้าหนดวันยื่นค้าขอแปรญัตติ จ้านวน 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 

2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยก้าหนดเวลา 08.30 – 16.30 น. 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายประเทือง เจียมอ่อน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประเทือง เจียมอ่อน ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอ

รับรอง  ให้ก้าหนดวันยื่นค้าขอแปรญัตติ จ้านวน 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 
2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยก้าหนดเวลา 08.30 – 16.30 น.  

นายเข็ม บุตรน้้าเพชร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเข็ม บุตรน้้าเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอ
รับรอง  ให้ก้าหนดวันยื่นค้าขอแปรญัตติ จ้านวน 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 
2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยก้าหนดเวลา 08.30 – 16.30 น.  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  16    เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะขอให้สมาชิกสภาได้เสนอว่าจะก้าหนดให้มีจ้านวนคณะกรรมการแปร
ญัตติกี่คน 

นายอัมพวัน ทองกลอย  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอัมพวัน ทองกลอย ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอ
เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 

ขอรับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน ครับ 
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นายสง่า จันทร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสง่า จันทร ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอรับรองให้

มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน ครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอจ้านวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีก

หรือไม่      เมื่อไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม  ขอให้เลขาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
 เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจ้านวน 17 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ

จ้านวน 3 คน หรือไม่  ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  สรุปว่าสมาชิกสภาก้าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน ต่อไป
ขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน โดยขอให้เสนอ
รายชื่อทีละคนและขอผู้รับรองจ้านวน 2 คน  

    ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนทา่นประธานสภาฯ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  ขอ 
   เสนอนายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วย 
นายสง่า จันทร     เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสง่า จันทร ส.อบต.หมู่ที่ 7  ขอ 
   รับรอง นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
นางน้้าค้าง พรหมณี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางน้้าค้าง พรหมณี ส.อบต.หมู่ที่ 1  ขอ 
   รับรอง นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
ประธานสภาฯ   มีใครเสนอชื่อกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม ขอให้ 
   เลขาฯ นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจ้านวน 17 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้               

นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 หรือไม่  ขอ
มติด้วย 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่า นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 6 ได้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนที่ 1   ต่อไปขอให้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  ส.อบต.หมู่ที่ 6  ขอเสนอ  
   นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วย 
นายอัมพวัน ทองกลอย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอัมพวัน ทองกลอย ส.อบต.หมู่ที่ 5  ขอรับรอง      
   นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายนะเรศ อุ่นภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2  ขอรับรอง 
     นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
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ประธานสภาฯ   มีใครเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม ขอให้ 
   เลขาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจ้านวน 17 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้  นายมณเฑียร 

อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 หรือไม่  ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่า นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปร 
   ญัตติ คนที่ 2 ต่อไปขอให้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายนะเรศ อุ่นภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2  ขอเสนอ   

นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์  ส.อบต. หมู่ที่ 10  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วย 
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอ 

รับรอง นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 6  ขอ  
   รับรอง นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
ประธานสภาฯ  มีใครเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุม ขอให้

เลขาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจ้านวน 17 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ นายจรรย์ธรพงศ์ 

กันวงศ ์ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 หรือไม่  ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่า นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 3 

  ดังนั้น สภา อบต.เบิกไพร ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 คน แล้ว ดังนี้ 
 1.  นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ  ส.อบต.หมู่ที่ 6 

    2.  นายมณเฑียร  อ่ิมบัวจันทร์   ส.อบต.หมู่ที่ 8 
    3.  นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์    ส.อบต.หมู่ที่ 10 
    เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ้านวนแล้ว หลังจากเลิกประชุม 
   ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมกันประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการเพ่ือท้า 
   หน้าที่ต่อไป ต่อจากนี้ก็ขอให้เลขานุการสภาฯ นัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือ 
   ด้าเนินการตามระเบียบต่อไป และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 4 ต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

/เลขานุการสภา... 
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เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. 
   เบิกไพร ขอนัดหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมกันประชุมเพ่ือเลือกประธานและ 
   เลขานุการเพ่ือท้าหน้าที่ต่อไป ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 
   กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
คณะกรรมการแปรญัตติ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมด้วย 

ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรที่เคารพ 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่ให้กระผม 
   ไดเ้สนอญัตติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที ่1 ต่อสภาแห่งนี้ 
    เรื่องเดิม 
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
   (พ.ศ.2561 - 25๖5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ 
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยจัดท้าโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์และแผนงาน นั้น 
    ข้อเท็จจริง 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ือให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับการขอรับ 
   การสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินโครงการ ซึ่งการแก้ไขแผนดังกล่าวเป็นอ้านาจ 
   ของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ  
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้เห็นชอบ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และได้ปิดประกาศให้ 
   ประชาชนทราบโดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

  ข้อกฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
   2561 ข้อ 21 วรรค 2 

  ข้อพิจารณา 
    ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
   2561 ข้อ 21 วรรค 2 กระผม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงแจ้งการแก้ไข 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
   ญัตติที่แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่านแล้ว  
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอ 
   อนุญาตเรียนถามท่านประธานฯ ผ่านไปถึงฝ่ายบริหารเกี่ยวกับประมาณการโครงการขุด 
   เจาะบ่อบาดาล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการที่ผ่านมานั้นมีความแตกต่างกัน 
   ค่อนข้างมาก หากเป็นเมื่อก่อนงบประมาณขนาดนั้นจะต้องมีหอถังสูงด้วย ซึ่งตามที่ขอ 
   แก้ไขมานี้มีเพียงการขุดเจาะบ่อและซับเมิอร์สเท่านั้น จึงขอทราบเหตุผลในการ 
   ประมาณการ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายก ฯ ชี้แจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมนายธรรมรักษ์    

บุตรน้้าเพ็ชร นายก อบต.เบิกไพร ขอเรียนว่าการประมาณการงบประมาณนั้น เรา
ประมาณการตามที่หน่วยราชการก้าหนดหรือประมาณการตามที่ผู้ออกแบบหรือวิศวกร
ที่เราจ้างมาเป็นเกณฑ์ ส่วนรายละเอียดนั้นขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างช่วยอธิบายให้กับ
สมาชิกสภาทราบด้วย 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ.

กองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการประมาณการราคาที่ท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกต
ดังนี้ครับ การประมาณการราคาในครั้งแรกเราประมาณการไปตามข้อมูลตามหลักการ
ของส้านักทรัพยากรน้้าบาดาล เขต 8 เป็นเกณฑ์ค้านวณหรือประมาณการ โดยใช้บ่อ
ข้างเคียงเป็นแบบประมาณการ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีผลการทดสอบทางธรณีฟิสิกส์ แต่
การประมาณการในครั้งนี้เราใช้ผลการทดสอบทางธรณีฟิสิกส์เป็นเกณฑ์ค้านวณร่วมกับ
ราคาค่าวัสดุต่อหน่วยตามมาตรฐานกองงบประมาณซึ่งก้าหนดราคาต่อหน่วยเป็นเมตร 
และเป็นชนิดท่อเหล็กไม่ใช่ท่อ PVC ซึ่งอาจท้าให้ราคาแตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้ หลักการ
ค้านวณก็เป็นไปตามมาตรฐานของราชการครับ 

ประธานสภาฯ  ก็เป็นอันว่าสมาชิกเข้าใจตามนี้นะครับ หากไม่มีท่านใดติดใจสงสัยในประเด็นใด
อีกก็จะขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาญัตติอ่ืนๆ ที่ประธานเห็นสมควร 
ทีป่ระชุม  ได้น้าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
  นางจิตติรัตน์ ปากวิเศษ นักพัฒนาชุมชน เรียนเชิญผู้บริหาร ประธานสภา 

สมาชิกสภา และข้าราชการ เข้าร่วมโครงการแปลงสาธิตการท้านาปลอดสารพิษแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงต้าบลเบิกไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของนางอุษา พรานพนัส บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 9 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. 

  นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 เสนอแนะเรื่องการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวว่าควรติดตั้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่กลาง 
และสอบถามว่าจะแก้ไขเรื่องถนนช้ารุดและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างไรบ้าง เนื่องจากเข้าสู่
ฤดูฝนแล้ว 

/นายเฉลิมพล... 
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  นายเฉลิมพล ท้าวญาติ รองประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกหมู่ที่มีถนนหรือไฟฟ้า
ส่องสว่างช้ารุด ท้าหนังสือแจ้งความเดือดร้อนมาที่ อบต.เบิกไพร เพ่ือจะได้แก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

  นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 6 สอบถามว่าการก่อสร้างโรงท่อก๊าซของ
บริษัท ปตท. ในพ้ืนที่ต้าบลเบิกไพร เป็นไปตามแบบหรือไม่ และแจ้งว่ารถที่ขนวัสดุใน
การก่อสร้างท้าดินหล่นบนถนน อาจท้าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ 

  นายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 แจ้งให้นายกฯ แจ้งฟาร์มสุกรในพ้ืนที่ว่า
เมื่อฝนตกท้าให้รถที่ขนส่งสุกรมีการชะล้างน้้าผสมมูลสุกรลงสู่ถนน สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้สัญจรไปมา ให้แก้ไขด้วย และเร่งรัดเรื่องการก่อสร้างรางวี ของหมู่ที่ 2 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม 

  นายเข็ม บุตรน้้าเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอให้ อบต.เบิกไพร น้าหินคลุกไปลง
ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 11 เพราะเมื่อฝนตกอาจท้าให้ชาวบ้านประสบอุบัติเหตุได้ และแจ้ง
ขอไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งเพ่ิมอีก 1 จุด 

  นายอนุสรณ์ แสงอุทัย ส.อบต.หมู่ที่ 8 สอบถามเรื่องการก่อสร้างถนนสายศาลา
อเนกประสงค์หมู่ที่ 8 จะด้าเนินการเมื่อไร 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายก ฯ ชี้แจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 

นายก อบต.เบิกไพร ขอเรียนชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ดังนี้ 
  โรงปฏิบัติการท่อก๊าซ ปตท. ได้น้าแบบมาให้กองช่างตรวจสอบและได้อนุมัติ

แบบให้ด้าเนินการก่อสร้างไปแล้ว ส่วนเรื่องเศษดินที่ตกบนท้องถนนได้แจ้งให้โรง
ปฏิบัติการท่อก๊าซท้าความสะอาดถนนอยู่ตลอด และจะได้ก้าชับให้ด้าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ส่วนเรื่องการซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าส่องสว่างจะให้กองช่างส้ารวจทุกหมู่บ้าน 
และด้าเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป 

  เรื่องรางวีหมู่ที่ 2 ก้าลังให้กองช่างด้าเนินการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายปลายปีโอน
มาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

  ถนนสายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 เหตุที่ล่าช้าเพราะเราต้องท้าหนังสือผ่าน 
สปก. และเดิมได้ออกแบบโดยประมาณการราคาเอง ไม่มีวิศวกรออกแบบ แต่มีหนังสือ
สั่งการว่าต้องมีวิศวกรออกแบบและรับรองแบบทุกครั้ง ซึ่งโครงการนี้ อบต.จะกันเงิน
งบประมาณไว้เพ่ือด้าเนินการ 

  ผมจะนัดฟาร์มสุกรมาประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน และการปล่อย
น้้าเสีย ในเร็วๆ นี้ 

  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานอาหารสัตว์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถาน
สงเคราะห์สัตว์ บ้านพักพิงแก้วตา หมู่ที่ 5 ต.เบิกไพร วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 
10.00 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 









 


