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

วันพุธ ที่ 14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2562 
มาประชุม 

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   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ต่อที่ประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่เคารพ 
   ทุกท่าน กระผมนายธนา อุ่นหมั่นกิจ ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจ 
   รายงานการประชุม ขออนุญาตน้าเรียนต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งตั้ง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพ่ือ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  
   พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2562  เมื่อ 
   วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
   ถ้อยค้าหรือเพ่ิมเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้สมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงถ้อยค้า หรือแก้ไขเพ่ิมเติมค้าผิด 
   ตกหรือไม ่หากไม่มี ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมตดิ้วย 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕62   
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม และขอผ่านไปพิจารณาใน 
   ระเบียบวาระต่อไป 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติค้างพิจารณา (ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มตทิี่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติวาระท่ี 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบดีแล้ว ซึ่งก้าหนดไว้ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหาคม   

                            2562 โดยต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 แห่งร่างข้อบัญญัติฯ จึงขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการแปร
ญัตติต่อที่ประชุมด้วย ขอเชิญ 

นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ขออนุญาตน้าเรียนต่อที่ประชุม ดังนี้ 

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งตั้ง  
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2563 เพ่ือด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
   มอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เปิดรับค้าขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 6 - 8   
   สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 วัน ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
   ก้าหนด และได้ปิดรับค้าขอแปรญัตติตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม  
   2562 แล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค้าขอแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา 
   แล้วมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม และได้ส่งร่างข้อบัญญัติตามท่ีนายกองค์การบริหารสว่น 
   ต้าบลเบิกไพรเสนอ ให้กับประธานสภาฯ ตามระเบียบแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งจากที่ปรากฏตามรายงานของ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ปรากฏว่าในระยะเวลาที่ก้าหนดให้เสนอค้าแปรญัตติมี
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่อย่างใด และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วก็ไม่ขอแก้ไข เพราะฉะนั้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ก้าหนดไว้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้
ปรึกษาเรียงตามล้าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ประธานจึงด้าเนินการต่อไป 
ประธานสภาฯ   เมื่อสภาไม่มีมติเป็นอย่างอ่ืน ต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระท่ี 3 ซึ่งในวาระที่  
   3 นี้ ไม่มีการอภิปราย ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม และลงมติในวาระท่ี 3  
   ต่อไป 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ขณะนี้มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมจ้านวน  
   17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระที่ 3 ว่าที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่นายกฯ เสนอ
หรือไม่ ขอมติด้วย 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน 15 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมตใิห้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ีนายกฯ เสนอ ซึ่งจะได้ด้าเนินการตาม 
   ระเบียบต่อไป และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2562 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ

ที่ประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ  
    กระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร มี 
   ความประสงค์จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการ/กิจกรรมที่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการที่ได้ 
   บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ ตาม 
   กฎหมาย ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน แต่เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้จัดท้าเสร็จแล้ว ท้าให้โครงการไม่ได้ถูก 
   น้าไปตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงม ี
   ความจ้าเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณท่ียังไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้ หรืองบประมาณท่ี 
   เหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
   ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27  
   ดังนี้ 

   โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

   ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ้านวน 2  
   เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมจ้านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมี 
   รายละเอียดดังนี้ 

  แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ้านวน 2 เครื่อง  

   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

/1. มีก้าลังไฟฟ้า... 
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   1. มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
   2. สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
   - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 180 ล้าดับที่ 9   
   งบประมาณตั้งไว้          0.00  บาท 
   คงเหลือ           0.00  บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน   5,000.00  บาท 
    รวมเป็นเงิน             5,000.00  บาท 
   โอนลด 

  แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบด้าเนินงาน 
  หมวดค่าวัสดุ 
  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่สามารถเบิกจ่ายได้ฯ       

งบประมาณตั้งไว้   20,000.00  บาท 
    คงเหลือ    20,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    5,000.00  บาท 
    คงเหลือ              15,000.00  บาท 

   ซ่ึงรายการดังกล่าว เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนได้แก่กองช่าง ขององค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  

   ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 กระผม นายกองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2562 จ้านวน 1 รายการ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียด 
   ตามเอกสารประกอบญัตติที่แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่าน 
   แล้ว 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อสังเกตเก่ียวกับญัตตินี้หรือไม่ ถ้า 
   ไม่มีก็จะขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ตามท่ีนายกฯ เสนอ 
   หรือไม่  ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ขณะนี้มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมจ้านวน  
   17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่หรือไม่ ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม   อนุมัติ จ านวน 16 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอ 
   ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแบบรูปรายการโครงการก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ
ที่ประชุมด้วย ขอเชิญ 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

    กระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร มี 
   ความประสงค์จะแก้ไขแบบรูปรายการโครงการก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน    
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือให้ถูกต้องตามหลัก 
   วิชาการช่าง ตามที่ได้จ้าง นายอาทิตย์ ข้าภักดี สย.12479  ส้ารวจ ออกแบบ ค้านวณ  
   จึงมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการโครงการก่อสร้าง  จ้านวน  1 รายการ  
   รายละเอียดดังนี้ 

   แบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือข้อความเดิม 
   โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าศาลา  

   อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ      
   แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
   ระยะทาง 250 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ลาดยางไม่ 
   น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.เบิกไพร ก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 149 ล้าดับที่ 76 
    รายละเอียดงานตาม ปร.4 มีดังนี้ 
    ล าดับที่ 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 

1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) จ้านวน 250 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 1.72 บาท 
รวม 585.83 บาท 

1.6 งานขุดรื้อพ้ืนทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม.แล้วบดทับ จ้านวน 945  ตร.ม. ราคาต่อ
หน่วย 10.84 บาท รวม 13,956.15 บาท  

1.8 งานดินถมคันทางบดอัดแน่น  จ้านวน 87.50 ลบ.ม. ราคาต่อหน่วย 271.94 
บาท รวม 32,417.97 บาท 

1.10งานรองพ้ืนทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 15 ซม. จ้านวน  183.75 ลบ.ม. ราคาต่อ
หน่วย 311.78 บาท รวม 78,051.32 บาท 

1.11 งานพ้ืนทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 15 ซม. จ้านวน 161.25  ลบ.ม. ราคาต่อ
หน่วย 621.18 บาท รวม 136,465.18 บาท 

 ล าดับที่ 2 งานผิวทางและผิวไหล่ทาง 
          2.1 งานไพร์มโค้ต (Prime Coat)  จ้านวน 1,000 ตร.ม.ราคาต่อหน่วย 29.17 บาท 

รวม 39,741.21 บาท 
          2.2  งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. จ้านวน 1,000 ตร.ม.  ราคาต่อหน่วย 

218.93 บาท รวม 298,270.23 บาท 
/ล้าดับที่ 4 ... 
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 ล าดับที่ 4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
          4.1  ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3 จ้านวน 14 ม. ราคาต่อหน่วย 566.40 บาท รวม 

10,803.29 บาท 
          4.4  ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3 จ้านวน 8 ม. ราคาต่อหน่วย 1,748.05 บาท รวม 

19,052.35 บาท 
          4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3 จ้านวน 8 ม. ราคาต่อหน่วย 2,800.15 บาท รวม 

30,519.39 บาท 
     สรุป ประมาณราคา  (ปร.4 ) รวมเป็นเงิน 484,338.1 บาท 

                            ประมาณราคา (ปร.5) รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 484,338.1 บาท x Facter F  
           ประเภทงานทาง 1.3624 เป็นเงินค่าก่อสร้าง 659,862.92 บาท ขอปรับเป็นเงิน  
   659,800 บาท   (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

   แบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือข้อความใหม่ 
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าศาลา  

   อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ      
   แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร   
   ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.  
   ตามผู้ออกแบบ นายอาทิตย์ ข าภักดี  สย.12479    
    รายละเอียดงานตาม ปร.4 มีดังนี้ 
    ล าดับที่ 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 

1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) จ้านวน 250 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 1.68 บาท 
รวม 572.21 บาท 

1.6 งานขุดรื้อพ้ืนทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม.แล้วบดทับ จ้านวน 828  ตร.ม. ราคาต่อ
หน่วย 10.53 บาท รวม 11,878.55 บาท  

1.7 งานตัดดินคันทาง จ้านวน 41.85 ลบ.ม. ราคาต่อหน่วย 30.66 บาท       รวม 
1,748.12 บาท 

1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น  จ้านวน 41.40 ลบ.ม. ราคาต่อหน่วย 44.13 บาท 
รวม 2,489.08 บาท 

1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 15 ซม. จ้านวน 52.12 ลบ.ม. ราคาต่อ
หน่วย 329.25 บาท รวม 23,379.48 บาท 

1.10 งานรองพ้ืนทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 15 ซม. จ้านวน 48.07  ลบ.ม. ราคาต่อ
หน่วย 329.25 บาท รวม 21,562.77 บาท 

1.11 งานพ้ืนทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม. จ้านวน 161.25   ลบ.ม. ราคาต่อ
หน่วย 532.16 บาท รวม 116,908.63 บาท 

  ล าดับที่ 2 งานผิวทางและผิวไหล่ทาง 
          2.1 งานไพร์มโค้ต (Prime Coat) จ้านวน1,000 ตร.ม.ราคาต่อหน่วย 28.24 บาท 

รวม 38,242.57 บาท 
          2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. จ้านวน 1,000 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 

219.23 บาท รวม 298,678.95 บาท 
/ล้าดับที่ 4 ... 
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  ล าดับที่ 4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
          4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3 จ้านวน 14 ม. ราคาต่อหน่วย 581.50 บาท      รวม 

11,091.30 บาท 
          4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3 จ้านวน 8 ม. ราคาต่อหน่วย 2,058.66 บาท     รวม 

22,437.75 บาท 
          4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3 จ้านวน 8 ม. ราคาต่อหน่วย 3,204.63 บาท     รวม 

34,927.90 บาท 
    สรุป ประมาณราคา  (ปร.4 ) รวมเป็นเงิน 428,594.62 บาท 

          ประมาณราคา (ปร.5) รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 428,594.62 บาท x Facte 
   ประเภทงานทาง 1.3624 เป็นเงินค่าก่อสร้าง 583,917.31 บาท ขอปรับเป็นเงิน  
   583,900 บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

   ซ่ึงรายการดังกล่าว เจ้าของงบประมาณท่ีขอแก่ไขได้แก่กองช่าง องค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพร ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย กระผม นายกองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงแบบรูปรายการโครงการ 
   ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8   
   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติที่ 
   แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่านแล้ว 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ   ขอให้ ผอ.กองช่างชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญ 
ผอ.กองช่าง   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค  
   ผู้อ้านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ครับ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็น 
   โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ซึ่งการจัดท้าแบบรูปรายการละเอียดของโครงการนั้นได้จัดท้าก่อนที่จะมีหนังสือ 
   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)  
   0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งก้าหนดให้ค้านิยามและความหมายของ 
   ค้าว่างานก่อสร้างออกไปเป็นตามประเภท และจะต้องมีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบหรือ 
   รับรองข้อมูลที่มีการแยกประเภทวัสดุ ในการคิดค้านวณฯ ท้าให้กระทบต่อแบบรูป 
   รายการละเอียดที่ได้ด้าเนินการไปก่อนหน้านั้น ครับ 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าสมาชิกเข้าใจตามนี้นะครับ และหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ

อภิปรายอีก ก็จะให้ที่ประชุมลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ขณะนี้มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมจ้านวน  
   17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงแบบรูปรายการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8  ตามท่ีนายกฯ เสนอหรือไม่  ขอมติด้วย 

มติที่ประชุม   อนุมัติ จ านวน 15 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
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ประธานสภาฯ  เป็นอนัว่าที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงแบบรูปรายการโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8  
ตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ 
   ขุดเจาะบ่อบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ
ที่ประชุมด้วย ขอเชิญ 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
          กระผม นายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   มีความประสงค์จะขอยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 
   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อเป็นค่าค่าใช้จ่ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
   บริเวณบ้านนายวิจิตร เสถียรธีรภาพ หมู่ที่ 2  ,โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้าน 
   นายชูชาติ  ตั้งแสงทอง หมู่ที่ 5 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายชิต เสือ 
   ณรงค์ หมู่ที่ 5 จ้านวน  3  โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้    

  ๑. เรื่องเดิม 
                    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
   เมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
   18 เมษายน  พ.ศ. 2562  จ้านวน 3  โครงการ ได้แก่  
                    1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเจาะบ่อบาดาล BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 
   ประมาณ 120 เมตร  หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายวิจิตร  เสถียรธีรภาพ)  เป็นเงิน  
   327,500.- บาท   (ตามแบบ อบต.เบิกไพรก้าหนด)  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
   งานกิจการประปา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 
   2 หน้า 3       
             2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120  
   เมตร  หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายชิต  เสือณรงค์ ) เป็นเงิน  327,500.- บาท (ตามแบบ 
   อบต.เบิกไพรก้าหนด) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ปรากฏใน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติมครั้งที่ 2   หน้า 4   
             3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120  
   เมตร หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายชูชาติ  ตั้งแสงทอง)   เป็นเงิน  327,500.- บาท  (ตาม 
   แบบ อบต.เบิกไพรก้าหนด)  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 หน้า 5   
    เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้้าบริโภคอุปโภคนั้น 
   2. ข้อเท็จจริง/อุปสรรค  
           2.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  
   กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้ว  
   จ้านวน 2 โครงการ กล่าวคือ โครงการที่ 1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล BS-M ขนาด Ø  
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   6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร  หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายวิจิตร  เสถียรธีรภาพ)   
   เป็นเงิน 327,500.- บาท   (ตามแบบ อบต.เบิกไพรก้าหนด) ปรากฏในแผนงานการ 
   พาณิชย์ งานกิจการประปา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)   
   เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 หน้า 3  และโครงการที่ 2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล BS-M ขนาด Ø 
   6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายชูชาติ  ตั้งแสงทอง) เป็น 
   เงิน  327,500.- บาท  (ตามแบบ อบต.เบิกไพรก้าหนด)  ปรากฏในแผนงานการ 
   พาณิชย์ งานกิจการประปา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)   
   เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 หน้า 5  ตามใบเสนอราคาที่  1  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ใบ 
   เสนอราคาที่ 2 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562   และใบเสนอราคาที่ 3  ลงวันที่ 30  
   กรกฎาคม 2562   โดยทั้งสองโครงการมีผู้รับจ้างเข้าเสนอราคางานจ้างที่สูงกว่าราคา 
   กลางและและราคาเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ   14  ซึ่งหน่วยงาน 
   พัสดุได้เรียกผู้รับจ้างมาต่อรองราคาตามระเบียบพัสดุแล้ว (บันทึกข้อความ กองคลัง  ที่  
   รบ 75102 / 155 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายวิจิตร เสถียรธีรภาพ)  ผู้รับจ้าง 
   ยังคงยืนยันราคาเดิมท้าให้ไม่สามารถตกลงกันได้ซ่ึงสาเหตุที่ท้าให้ผู้รับจ้างเสนอราคาสูง 
   กว่าราคากลางและราคางบประมาณ คาดว่ามาจากสาเหตุส้าคัญคือราคาค่าขุดเจาะบ่อ 
   บาดาลปรับสูงขึ้น เนื่องจากราคาส่วนต่างของการประมาณจากเดิมที่องค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพรใช้เป็นราคาและรายการวัสดุของส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาล เขต  
   8 ราชบุรี เป็นเกณฑ์ในการประมาณราคาและใช้อ้างอิง ซึ่งมีความแตกต่างจาก  
   หลักเกณฑ์การขุดเจาะบ่อบาดาลของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส้านักงบประมาณ   
   เดือน  ธันวาคม  2561  ที่มีรายการแยกราคาต่อหน่วยและแยกรายการ จึงท้าให้ผู้รับ 
   จ้างเสนอราคาที่สูงกว่าทีอ่งค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรประมาณการไว้    
   เพราะฉะนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการทบทวนแก้ไขเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป    
         2.2 ส่วนโครงการที่ 3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว  
   ความลึกประมาณ 120 เมตร  หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายชูชาติ  ตั้งแสงทอง) เป็นเงิน   
   327,500.- บาท  (ตามแบบ อบต.เบิกไพรก้าหนด)  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
   งานกิจการประปา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 
   2 หน้า 5  เมื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรจะด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก็ 
   เกิดข้อขัดข้อง เนื่องจากมีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจุดขุดเจาะบ่อบาดาล จากเดิม ที่ 
   ได้ก้าหนดไว้ออกไปอีกประมาณ  50 เมตร  และจากรายงานการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์  
   จุดที่ก้าหนดให้ขุดเจาะใหม่มีความลึกมากกว่าจุดขุดเจาะเดิมประมาณ  24  เมตร  ท้า 
   ให้มีความจ้าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรายการวัสดุและประมาณราคาใหม่และมีแนวโน้ม 
   ว่าจะเกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนโครงการที่ 1 และ 2 ตามมา  เนื่องจากการ 
   ประมาณการเดิมองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรใช้หลักเกณฑ์การประมาณราคาและ 
   รายการวัสดุของส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาล เขต 8 ราชบุรี ในการประมาณราคาและ 
   เป็นข้อมูลอ้างอิง เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก  จึงควรก้าหนดแนวทางแก้ไข 
   โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิม 
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   3. ความเห็นเละแนวทางการด าเนินการ  
                  3.1 จากข้อเท็จจริงในข้อ 2.1 เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิด 
   จากราคาและรายการวัสดุที่น้ามาประมาณราคากลางปรับสูงขึ้นจากท่ีประมาณการไว้  
   เนื่องจากจากการใช้ข้อมูลอ้างอิงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น จึงควรเสนอให้สภาองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพรพิจารณาด้าเนินการดังนี้ 
                 3.1.1  โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะสามารถ 
   ด้าเนินการได้และหรือ 
                          3.1.2 ยุบเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วตามข้อ 2.1 แล้วน้าไปตัง้ 
   จ่ายเป็นรายการใหม่โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแหล่งงบประมาณ 
                      3.2 จากข้อเท็จจริงใน ข้อ 2.2 พิจารณาแล้ว เห็นว่า  ปัญหาเกิดจากการ 
   เปลี่ยนแปลงจุดขุดเจาะ รวมทั้ง ราคาและรายการวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปและจ้าเป็นต้อง 
   แก้ไขให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างและการประมาณราคาท่ีมีความแตกต่างกัน จึงเห็นควร 
   เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ด้าเนินการดังนี้ 
                                   3.2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการละเอียดให้ถูกต้องตาม 
   ข้อเท็จจริงและตามผลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
                                  3.2.2 โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะสามารถ 
   ด้าเนินการได้และหรือ 
                                   3.2.3 ยุบเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วในข้อ 2.2 แล้วน้าไปตั้งจ่าย 
   เป็นรายการใหม่โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแหล่งงบประมาณ 
 

   4. ข้อกฎหมาย 
    4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  
    4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

   5. ข้อพิจารณา 
        เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานได้โดยไม่กระทบต่อ 
   เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งไม่เกิดภาระความยุ่งยากในเรื่องงบดุล 
   ทางบัญชีและภาระในด้านบริหาร จึงเห็นควรเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล      
   เบิกไพรพิจารณาด้าเนินการตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ต่อไป 
       

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายตามล้าดับ ขอเชิญ 
ที่ประชุม  นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อภิปรายเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อ

บาดาล ซึ่งมักจะมีปัญหาน้้าไม่พอใช้ /หรือใช้ไปปี 2 ปี ก็มีปัญหา จึงอยากให้พิจารณา
จ้าท้าโครงการประปาผิวดินบ้าง 

 
 

/นายนะเรศ... 
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  นายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 อภิปรายว่าการด้าเนินโครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาลที่หมู่ที่ 2 บ่อแรกซึ่งก้าลังด้าเนินการอยู่ก็ประสบปัญหาได้น้้าไม่เพียงพอ และบ่อ
ที่ 2 หากมีการยุบเลิกโครงการไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็จะเกิดความล่าช้าและมี
ปัญหาการขาดแคลนน้้าอย่างแน่นอน จึงอยากให้ฝ่ายบริหารเร่งหาทางแก้ไข 

  นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ที่ 1 อภิปรายว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นใน
พ้ืนที่ของต้าบลเรามีปัญหาน้้าใต้ดินซึ่งเป็นปัญหาระหว่างเรากับผู้รับจ้าง ซึ่งการ
ด้าเนินงานอาจไม่ได้น้้าและจะต้องเสียเงินอีก โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นนี้อีก
พอสมควร และไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายอีก 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกก็จะให้นายกฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมใน
ประเด็นนี้ ขอเชิญ 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมนายธรรมรักษ์    
บุตรน้้าเพ็ชร นายก อบต.เบิกไพร ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเป็นห่วงในเรื่องนี้ ซึ่งโดย
ข้อเท็จจริงแล้ว เราก็ได้เร่งรัดด้าเนินการ และท้าทุกวิถีทางที่ระเบียบฯ สามารถให้ท้าได้ 
และต้องยอมรับว่าพ้ืนที่เรามีปัญหาในเรื่องของน้้าใต้ดิน ซึ่งบางโครงการขุดเจาะไปแล้วก็
ไม่มีน้้า และก็ต้องมีการเปลี่ยนจุดเจาะ เมื่อเปลี่ยนจุดเจาะก็ต้องเริ่มกระบวนการขอ
อนุญาตหรือการส้ารวจใหม่อีก ท้าให้เกิดความล่าช้า และจ้าเป็นต้องมีการแก้ไขแบบรูป
รายการละเอียดโครงการตามมา ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารก็ย่อมที่จะใช้วิธีการที่
สามารถท้าได้เร็วที่สุดที่ไม่ขัดกับระเบียบ ส่วนปัญหาโครงการประปาผิวดินก็มีปัญหาใน
เรื่องการอุทิศท่ีดินซึ่งยากมากเพราะต้องมีพ้ืนที่ เพราะฉะนั้น ในญัตตินี้จึงเห็นว่าวิธีการที่
น้าเสนอนั้น คือยุบเลิกโครงการแล้วไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะท้าให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด 
โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิม และแหล่งเงินงบประมาณเดิม จึงอยากให้สมาชิกพิจารณา 

ประธานสภาฯ  จากที่ท่านนายกฯ ได้น้าเรียนไปก็มีข้อเสนอประกอบญัตติอยู่ 2 – 3 ประเด็น
แต่ที่เห็นว่าจะดีที่สุดคือการยุบเลิกแล้วไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยยังคงวัตถุประสงค์
เดิม แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่สมาชิกจะพิจารณา  

ที่ประชุม  ได้หารือกันพอสมควรโดยไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ในประเด็น
นี้ 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะ
แก้ไขปัญหาการด้าเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีใด 
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ขณะนี้มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมจ้านวน  
   17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะแก้ไขปัญหาการด้าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม

อย่างไร  ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้ยุบเลิกโครงการแล้วไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 15 เสียง  
   ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมอนุมัติให้ยุบเลิกโครงการแล้วไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอ

ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ การขออนุมัติผ่อนผันการช าระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน          
   กลุ่มขีเ้ลือ่ย หมู่ที่ 4 (กลุ่มนางพวง อนุเลิศ) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ

ที่ประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร   
   ขอชี้แจงเหตุผลและความจ้าเป็นในการเสนอญัตติการขออนุมัติผ่อนผันการช้าระเงินกู้ 
   โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มขี้เลื่อย หมู่ที่ 4 (กลุ่มนางพวง อนุเลิศ) ดังต่อไปนี้ 
   1. หลักการเหตุผล 
    ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
   ชนบทอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น จึงจัดท้ายุทธศาสตร์ชุมชน 
   พ่ึงตนเองขึ้นได้เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนในระดับฐานรากโดยเริ่ม 
   ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2541 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย. 
   ให้กับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย 
   กระทรวงมหาดไทยได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับหน้าที่ไปด้าเนินการ 
   บริหารเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
   ด้าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
   2543 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547 ใน 
   สาระส้าคัญในการขอพลัดผ่อนการช้าระเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ตามระเบียบฯ ข้อ  
   27 ในระเบียบนี้ก้าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นผู้อนุมัติในกรณีผ่อนผัน 
   หรือเลื่อนก้าหนดการช้าระเงินคืนกลุ่มเกษตรกรต้องยื่นค้าร้องขอผ่อนผันหรือเลื่อนการ 
   ช้าระเงินคืนกองทุนที่ครบตามก้าหนดสัญญา  
 

   2. สถานะการคลังกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนมี 
   สถานการณ์คลังดังนี้ 
    1) จ้านวนเงินกู้ยืม      984,500 บาท 
    2) จ้านวนเงินคงค้าง   593,429  บาท 
    3) จ้านวนกลุ่มที่กู้ยืม  13 กลุ่ม 
 

   3. วัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติ  
    การขออนุมัติผ่อนผันการช้าระเงินกู้กองทุนเศรษฐกิจชุมชนมี จ้านวน 1 กลุ่ม  
   คือกลุ่มข้ีเลื่อย หมู่ที่ 4 ต้าบลเบิกไพร โดยมีก้าหนดครบช้าระ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  
   2562 เนื่องจากทางกลุ่มประสบภาวะขาดทุนเพราะสภาพอากาศไม่เอ้ืออ้านวยต่อ 
   กิจการเพาะเห็ด ท้าให้กลุ่มผลิตขี้เลื่อยมีผลกระทบติดตามไปด้วย อีกทั้งสถานะภาพของ 
   สมาชิกในกลุ่มประสบภัยธรรมชาติในฤดูกาลที่ผ่านมาจึงน้ามาสู่การยื่นค้าร้องขอผ่อนผัน 
   การช้าระเงินต้นของกลุ่มออกไปอีก จ้านวน 1 ปี 
 
 

4. ข้อกฎหมาย... 
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   4. ข้อกฎหมาย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด้าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
   พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2547 
 

   5. โครงที่ขออนุมัติ 
    การผ่อนผันการช้าระเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มข้ีเรื่อย ม.4 จ้านวน  
   100,000 บาท โดยการยืดระยะเวลาการผ่อนช้าระเงินต้นที่คงค้างออกไปอีกไม่เงิน   
   1 ปี โดยยินดีเสียดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี (แผนการช้าระเงินแนบท้าย) 
 

   6 .ข้อเสนอ 
    เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของ 
   ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
   ด้าเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในทางเศรษฐกิจ 
   ในท้องถิ่น จึงน้าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา  
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้ 
ประธานสภาฯ  ขอให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกที่เคารพ ผมนายธนากร ป้อมน้อย          
   ผอ.กองสวัสดิการสังคม โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด้าเนินงาน 
   โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2547 ข้อ  
   27 ก้าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ้านาจในการผ่อนผันหรือเลื่อนการช้าระหนี้ คือ หากเกิด 
   เหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือภัยพิบัติ เป็นเหตุให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรได้รับความ 
   เสียหาย อาจยื่นค้าร้องขอผ่อนผันหรือเลื่อนการช้าระเงินคืน ซึ่งหากสภามีการพิจารณา 
   อนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไปจัดท้าแผนการช้าระหนี้กับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเพ่ือ 
   รายงานให้อ้าเภอและจังหวัดทราบต่อไป 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดติดใจสงสัยเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการในการผ่อนผันการช้าระหนี้ 
   หรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอให้สภาลงมติว่าจะอนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรผ่อนผันการช้าระเงินกู้ 
   โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มขีเ้ลื่อย หมู่ที่ 4 (กลุ่มนางพวง อนุเลิศ) ตามที่นายกฯ เสนอ 
   หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ขณะนี้มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมจ้านวน  
   17 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะขอมตทิี่ประชุมว่าจะอนุมัติตามที่กลุ่มเกษตรกรขอผ่อนผันหรือไม่ ขอ

มติด้วย 
มติที่ประชุม   อนุมัติ จ านวน 15 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกได้เสนอญัตติอ่ืนๆ  
 
 
 

/นายมณเฑียร... 
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นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  
   ขอแจ้งเรื่องน้้าประปาของหมู่ที่ 8 มีตะไคร่น้้าเกิดข้ึนที่ผิวน้้า เป็นคราบสีแดง ไม่ 
   เหมาะสมที่จะอุปโภคบริโภค ขนาดน้าผักตบชวามาช่วยกรองน้้าตามวิถีชาวบ้าน  
   ผักตบชวาก็ยังตาย จึงน้าเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังนายกฯ ให้แจ้งกองช่างออก 
   ตรวจสอบและหาทางแก้ไขด้วย 
    หมู่ที่ 8 ต้องการให้ขุดคันก้ันน้้าออกเพ่ือให้มีพ้ืนที่กักเก็บน้้าได้มากข้ึน และเพ่ิม 
   ปริมาณน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
นายอนุสรณ์  แสงอุทัย  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต.หมู่ที่ 8  
   ต้องการให้ อบต.เบิกไพรขุดลอกสระเดิมของหมู่ที่ 8 เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บน้้าได้เพ่ิมขึ้น  
นายนะเรศ อุ่นภักด ี   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 ฝาก

ท่านประธานสภาถึงท่านนายกฯ  ผมต้องการทราบเรื่องงบประมาณเร่งด่วนว่ามี
งบประมาณท่ีจะสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาเท่าใด เนื่องจากผมได้ท้าโครงการเร่งด่วน
เข้ามาจ้านวนมาก เช่น ลูกระนาด รางวี รางยู ท่อระบายน้้า เสนอเข้ามาที่ อบต.แต่ยัง
ไม่ได้รับงบประมาณแก้ไข   

นายธนา อุ่นหมั่นกิจ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอ
ทราบว่าท่านนายกฯ ได้แจ้งให้กองช่างไปตรวจสอบโรงปฏิบัติการ ปตท.แล้วหรือยัง 

   และสอบถามว่า อบต.เบิกไพรจะจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเมื่อไร 
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 

แจ้งว่าปีนี้ภัยแล้งเข้ามาถึงทุกหมู่บ้าน น้้าอุปโภคบริโภคน่าจะไม่เพียงพออาจจะแล้งถึงปี
หน้า จึงฝากถึงสมาชิกทุกหมู่ ได้ส้ารวจการขุดลอกสระน้้าสาธารณะของทุกหมู่บ้าน ว่ายัง
มีสภาพเป็นอย่างไร มีทางน้้าอยู่หรือไม่ ถ้าจะไปขุดลอกให้เกิดประโยชน์ในการรับน้้าจะ
สามารถจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกได้หรือไม่ เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
มาก 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก อบต.เบิกไพร    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 

นายก อบต.เบิกไพร ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้แจ้งปัญหาต่างๆ ซึ่งในเรื่องความ
เร่งด่วนของปัญหาที่หมู่ที่ 2 ท้าโครงการเข้ามา เช่น ลูกระนาด เราจะสร้างเลยไม่ได้ 
เพราะต้องมีไฟส่องสว่างบริเวณนั้น มีป้ายเตือน ซึ่งผมได้มอบหมายให้กองช่างไปดูแบบ
แล้ว และจะด้าเนินการในหลายๆ หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ส้าหรับเรื่อง
รางวี ก็จะด้าเนินการในเร็วๆ นี้  

   ส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้้าไม่สะอาดก็จะหารือกองช่าง
กับท่านปลัดอีกครั้งว่าจะด้าเนินการอย่างไรบ้าง   

   ส้าหรับโรงปฏิบัติการ ปตท. ผมได้ไปตรวจสอบด้วยตนเอง และก้าชับว่าไม่ให้
ท้าดินร่วงหล่นบนพื้นถนนอีก 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญปลัดชี้แจงว่าการศึกษาดูงานจะด้าเนินการได้อย่างไรบ้าง 
ปลัด อบต.เบิกไพร   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส ปลัด 

อบต.เบิกไพร ขอเรียนว่าเรื่องการศึกษาดูงาน เราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว คาดว่าจะ
ด้าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนี้ 

/ประธานสภาฯ... 



 


