
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

วันจันทร์ ที่  9  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2562 
ผู้มาประชุม 

1 นายชลอ  ผา สุข ประธานสภาฯ 
2 
3 
4 

นายเฉลิมพล  ท้าวญาติ 
นางน้ําคา้ง  พรหมณี 
นายนะเรศ   อุ่นภักดี 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
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  บุตรน้าํเพชร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
17 
18 

นางเดือนเพ็ญ  จนัทร์บริบูรณ ์
นายวลัลภ  จันทร์หอม 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการสภาทอ้งถ่ิน 

   
ผู้ลาประชุม 

1 นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. 
ผู้ขาดประชุม 
 - 
ผู้ร่วมประชุม 
  1.  นายธรรมรักษ์  บุตรน้าํเพ็ชร  นายก อบต.เบิกไพร 
  2. นายไพโรจน์  ศรัทธาผล   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  3.  นายชูชาติ  ตั้งแสงทอง   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  4.  นายอนนัต์  สุทธิศรี   เลขานุการนายก อบต.เบิกไพร 
  5.  นางชัญญานิษฐ์  ธชัศฤงคารสกลุ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
  6.  นายเทียมเดช  ชุ่มนาค   ผู้อํานวยการกองชา่ง 
  7.  นางวนิดา  ชมภูพื้น   หัวหน้าสํานักปลัด 
  8.  นายธนากร  ป้อมน้อย   ผู้อํานวยการกองสวสัดิการสังคม 
  9. นายวลัลภ  พรมม ิ   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
  10. สิบเอกสุพจน์  เพ็งทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.  นางสาวธัญจิรา  ปนัยารชุน   นิติกร 
  12.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 

  /- เมื่อได้เวลา... 
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    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว รองประธานสภา 
   องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

เบิกไพรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วทําหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมและกล่าว
 เปิดประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   1. แจ้งเรื่องประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  เรื่อง เรียกประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.  
   2562 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   2. นายสุรชัย ขิงจัตุรัส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรไดล้า 
   ประชุม ในการประชุมสภาครั้งนี้จึงต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ 
   ในการประชุมคราวนี้ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 10 กําหนดว่าในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี 
   เลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอม 
   ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ 
   ในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดย 
   อนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ   
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 13 ของระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้ 
   ข้อความต่อไปนี้แทน “วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาบังคับใช้ 
   โดยอนุโลม 

    ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้วิธีเลือกประธานสภา 
   ท้องถิ่นตามข้อ 8 มาบังคับใช้ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นโดยอนุโลมดังต่อไปนี้  
    วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคน 
   หนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้น 
   ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี 
   สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีการยกมือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภา 
   ท้องถิ่นประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  

/ถ้ามีผู้... 
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   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  
   โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ 
   สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
    วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งกระทําโดยยกมือพ้นศีรษะ 
    ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ 
   คะแนน 
ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา  
   ท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนี้ ขอเชิญ 
นางน้ําค้าง พรหมณี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางน้ําค้าง พรหมณี ส.อบต.  
   หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายวัลลภ  จันทร์หอม ตําแหน่งรองปลัด อบต. เป็นเลขานุการสภา 
   ท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนี้  
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.  
   หมู่ที่ 8 ขอรับรอง นายวัลลภ  จันทร์หอม ตําแหน่งรองปลัด อบต. เป็นเลขานุการสภา 
   ท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนี้ 
นายนะเรศ  อุ่นภักด ี   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนะเรศ  อุ่นภักดี ส.อบต.  
   หมู่ที่ 2 ขอรับรอง นายวัลลภ  จันทร์หอม ตําแหน่งรองปลัด อบต. เป็นเลขานุการสภา 
   ท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนี้ 
ประธานสภาฯ   มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีเป็นอันว่า 
   มีผู้เสนอเพียงท่านเดียว  เมื่อมีเสนอเพียงท่านเดียวเป็นอันว่า นายวัลลภ  จันทร์หอม 
   เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 
   เฉพาะในการประชุมคราวนี้  ขอเชิญเลขานุการสภาท้องถิ่นได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
   วาระต่อไป  และขอผ่านไประเบียบวาระท่ี 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจรายงานการประชุมฯ ให้ที่ประชุมทราบด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ที่เคารพ 
   ทุกท่าน ผม นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
   ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งตั้ง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร เพ่ือ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ตามที่สภา 
   องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 16  
   สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562   

/เมื่อวันที่ ... 
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   เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
   ถ้อยคําหรือเพ่ิมเติมคําผิดตกแต่อย่างใด  และได้ทําสําเนาปิดประกาศให้สมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคําหรือแก้ไข 
   คําผิดตกหรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
ประธานสภาฯ   ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อท่ีประชุมด้วย  
   ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้ําเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ที่ให้กระผมได้ 
   ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 ต่อสภาแห่งนี้  
   1. หลักการ/เหตุผล 

   เนื่องจากปัจจุบันมีจํานวนครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน  ความต้องการใช้น้ําจึงเพิ่มขึ้น  
   ทําให้ปริมาณน้ําประปาในพื้นทีไ่ม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน 
   ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรจึงจําเป็นต้องขยาย 
   เขตประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ําได้อย่างทั่วถึง และช่วยบรรเทาความ 
   เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี โดยเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง   
   และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
   เบิกไพรได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ และท่ีสําคัญเป็นการบริหารจัดการเงินงบประมาณ 
   เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ประชาชน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกท้ัง 
   องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรก็ไม่เสียโอกาสในการพัฒนา 

   2. สถานะการคลัง 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
   องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  มีสถานะการคลัง ดังนี้ 
   1. เงินฝากธนาคาร     จํานวน  42,636,984.34 บาท 
   2. เงินสะสม      จํานวน  20,023,333.96 บาท 
   3. ทุนสํารองเงินสะสม     จํานวน  12,067,836.57 บาท 
   4. กันเงินไว้สําหรับงบบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน)   จํานวน  5,400,060 บาท 
   5. สํารองจ่ายประจําที่ต้องจ่ายให้ประชาชน    จํานวน  2,232,000 บาท 
           (ประมาณ 3 เดือน) 
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 6. สํารองกรณีสาธารณะภัย 10%     จํานวน  1,239,127.39 บาท  
   7. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถอนุมัติให้จ่ายขาดได้  จํานวน  11,152,146.57 บาท 

   3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ 
   นําปัญหาความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติได้จริง และไม่เสียโอกาสในการ 
   พัฒนา 
    3.2 เพ่ือให้เกิดบริการสาธารณะแก่ชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 
   ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง 
    3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
    3.4 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ําอุปโภค บริโภค ของประชาชน 
    3.5 เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการที่จะได้รับบริการ 
   น้ําประปาที่มีปริมาณ แรงดันและคุณภาพน้ําที่ดี 
    3.6 เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา   
   (พ.ศ.2561-2565) และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร เรื่อง  แก้ไข 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ 1    ลงวันที่  25  กรกฎาคม   
   2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 
   ตามอํานาจหน้าที่ 
 

   4. ข้อกฎหมาย 
   4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 

   เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ที่ 
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    4.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ          
   (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561     

   5. โครงการที่ขออนุมัติ 
              5.1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุ BS-M  ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 
   ประมาณ 120 เมตร  พร้อมซับเมิร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า (บริเวณบ้านนายวิจิตร   
   เสถียรธีรภาพ) หมู่ที่ 2 (ตามแบบ อบต.เบิกไพรกําหนด)   เป็นเงิน  390,800.- บาท   
   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
   2565)  หน้า 133 

   5.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุ  BS-M  ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 
   ประมาณ 120 เมตร พร้อมซับเมิร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า  (บริเวณบ้านนายชูชาติ        
   ตั้งแสงทอง)  หมู่ที่ 5  (ตามแบบ อบต.เบิกไพรกําหนด)  เป็นเงิน  390,800.- บาท    
   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  
   2565)  หน้า 132 
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      5.3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก  
   ประมาณ 144 เมตร พร้อมซับเมิร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า (บริเวณบ้านนายชิต เสือณรงค์) 
   หมู่ที่ 5  (ตามแบบ อบต.เบิกไพรกําหนด)  เป็นเงิน 477,000.- บาท ปรากฏใน 
   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
   หน้า 132  และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร เรื่อง  แก้ไขแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ 1 ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562     
    เป็นเงินทั้งสิ้นรวม 1,258,600.- บาท 

   6. ข้อเสนอ 
    เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตามอํานาจหน้าที่ 
   ตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่อสาธารณะโดยตรง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ 
   เชิงสังคม จึงนําเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรเพื่อโปรดพิจารณา  
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอ

สอบถามว่าการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําได้จริง
หรือไม ่

นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่  8 
ขอเรียนว่าปัญหาเรื่องน้ําเป็นปัญหาของทุกหมู่บ้าน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ผมเคยเสนอให้เพ่ือนสมาชิกหรือผู้นําแต่ละหมู่ สํารวจแหล่งน้ําผิวดินว่ามีน้ําเพียงพอ
หรือไม่ หรือสามารถหาสถานที่เพ่ือทําแหล่งน้ําผิวดินได้หรือไม่ การขุดเจาะบ่อบาดาลก็
เป็นวิธีการที่ดีแต่ใช้งบประมาณมาก เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 ปี น้ําใต้ดินจะแห้งลง ก็ไม่
สามารถใช้การได้อีก ซึ่งการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายวิจิตร ผมว่าเคย
ทําไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ชี้แจง 
นายนะเรศ อุ่นภักด ี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2  ขอ

เรียนว่าเดิมแล้วมีแท็งค์น้ําตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านผม แล้วย้ายไปบ้านนายวิจิตร ด้วย
งบประมาณโครงการประชารัฐไม่ได้ขุดเจาะบ่อบาดาล ต่อมาไม่มีน้ําจึงของบประมาณ
จาก อบต.เพื่อมาขุดเจาะบ่อบาดาล 

นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่  8 
ขอขอบคุณสมาชิกหมู่ท่ี 2 ที่ช่วยอธิบายให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นของ
หมู่ที่ 2 ก็เห็นด้วยที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ แต่อยากให้กองช่างเร่งดําเนินการให้แล้ว
เสร็จ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกชี้แจง 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้ําเพ็ชร นายก อบต.

เบิกไพร ขอเรียนชี้แจงท่านมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ว่าเหตุที่ล่าช้าเพราะ
กระบวนการทํางานของกองช่างมีหลายขั้นตอน โดยไม่ได้เป็นผู้กําหนดแบบเอง ต้อง
ส่งไปให้กรมทรัพย์ฯ ออกแบบให้ ก่อนดําเนินการขุดเจาะก็ต้องขออนุญาตก่อน ทุกอย่าง 
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 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งการใช้ท่อเหล็กทําให้งบประมาณเพ่ิมขึ้น และมีขั้นตอนใน

การทํางานหลายขั้นตอนจึงทําให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง หากสภาอนุมัติให้ดําเนินการใน
วันนี้ก็จะเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน 

  ส่วนที่ท่านมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ เสนอให้ขุดลอกสระ หรือขุดสระ ก็จะมีปัญหา
เรื่องที่ดิน อาจจะแก้ไขโดยการขุดลอกสระให้ลึกและกว้างขึ้น จึงขอรบกวนท่านสมาชิก
สํารวจสระน้ําผิวดิน และแจ้งให้ อบต.ทราบด้วยว่าอยู่บริเวณใด ที่สําคัญต้องดูว่ามีใน
แผนหรือไม่ หากไม่มีในแผนก็แจ้งเข้ามาเพ่ือขอเพ่ิมเติมแผนตามกระบวนการตาม
ระเบียบ เพ่ือจะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป 

นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอ
อนุญาตปรึกษาว่าที่เคยเสนอว่าจะให้ขุดคลองชลประธานจากหนองปรือลงมาชายล่าง 
โดยใช้น้ําที่ไหลมาจากภูเขา จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกชี้แจง 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้ําเพ็ชร นายก อบต.

เบิกไพร ขอเรียนว่าที่ท่านธนา อุ่นหมั่นกิจเสนอเป็นความคิดที่ดี แต่เราต้องมีแหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ไว้คอยผันน้ํา ถ้าจะทําแบบนี้ได้ก็ต้องมีแหล่งน้ําก่อน 

  คุณวิจิตร หมู่ที่ 2 เคยขอที่ดินฝั่งหนองตูมประมาณ 50 ไร่ เพ่ือจะทําโครงการ
ลักษณะนี้ แต่เมื่อจะดําเนินการจริงๆ ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินไม่ให้ เลยต้องยุติไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 ขอเรียนว่ามีเพ่ือนสมาชิกหลายๆ ท่านอาจจะไม่เข้าใจจึงขอเรียนท่านประธาน อนุญาต

ให้  ผอ.กองช่างช่วยอธิบายเรื่องรูปแบบและงบประมาณการขุดเจาะบ่อบาดาลว่าทําไม
งบประมาณสูง  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง อธิบายเพิ่มเติม 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ.กองช่าง ขอเรียน

แจ้งที่มาของงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลว่า หอถังแชมเปญใช้วิธีสืบราคาจาก
ผู้ประกอบอาชีพหลัก จํานวน 3 ราย ส่วนราคาค่าเจาะพร้อมท่อใช้ราคาจากสํานัก
งบประมาณ ราคาน้ํามันเมตรละ 2,500 บาท สําหรับท่อกรุ สํานักงบประมาณ ระบุว่า 
ความลึกไม่เกิน 100 เมตร ให้ใช้ท่อ PVC แต่ถ้าเกิน 100 เมตร ต้องใช้ท่อ BSM 
เนื่องจากยิ่งลึกมากท่อ PVC จะมีการโก่งตัวเบียดบ่อ เรื่องสนิมขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ํา   
ซับเมอร์สใช้วิธีการสืบราคา และต้องขออนุญาตขุดเจาะก่อนดําเนินการ 

  ส่วนการกําหนดสถานที่เจาะ เราจ้างบริษัทสํารวจทางธรณีฟิสิกส์และให้เป็น
แหล่งอ้างอิงว่าบริเวณนั้นจะมีน้ํา 

  สําหรับค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 500 บาท ต้องให้คณะกรรมการบริหาร
ประปาหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเอง 

นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 เรียนว่าการใช้ท่อเหล็กน่าจะใช้ได้ 2-3 ปี น่าจะผุเพราะสนิมไปจับท่อ หากเกิดปัญหา

นั้นจะเปลี่ยนท่อเหล็กได้หรือไม่ หรือต้องขุดเจาะใหม่ 
/เมื่อกําหนด... 
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  เมื่อกําหนดว่าหมู่บ้านต้องดําเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณใด แล้วไม่
พบน้ําบริเวณนั้น จะสามารถหาสถานที่ขุดเจาะใหม่ในหมู่บ้านนั้นได้เลยหรือไม่ โดยไม่
ต้องขออนุมัติจากสภาอีก 

นายนะเรศ อุ่นภักด ี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอ
สอบถามว่าการสํารวจแหล่งน้ํากําหนดหรือไม่ว่าต้องสํารวจก่อนดํา เนินการเมื่อ
ดําเนินการไปแล้วปรากฏว่าไม่มีน้ําก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปและยกเลิกโครงการ และต้อง
มาหาแหล่งน้ําเพ่ือจะดําเนินการใหม ่   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกชี้แจง 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้ําเพ็ชร นายก อบต.

เบิกไพร ขอขอบคุณท่านนะเรศ และท่านมณเฑียร ผมขอเรียนชี้แจงท่านนะเรศว่า
เมื่อก่อนเราจะสํารวจหรือไม่สํารวจก็ได้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าแหล่งน้ําใต้ดินมีหรือไม่  รู้
แต่รอยแตกรอยแยกของหิน ที่สันนิษฐานได้ว่ามีน้ํา  ผมจึงเห็นด้วยกับวิธีของท่าน
มณเฑียรที่จะขยายแหล่งน้ําผิวดิน และขออนุญาตท่านประธานให้ ผอ.กองช่างชี้แจง
เรื่องท่อเหล็กท่ีท่านมณเฑียร สอบถาม 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ.กองช่าง  ขอ

อนุญาตเรียนชี้แจงว่า เมื่อก่อนการขุดบ่อน้ําตื้นขุดลึกไม่เท่าใดก็พบน้ําแล้ว การขุดเจาะ
บ่อบาดาล เมื่อก่อนขุดความลึก 70-80 เมตรก็พบน้ํา แต่เดี๋ยวนี้ต้องเจาะที่ความลึก 
100 เมตรขึ้นไป ผมเชื่อเรื่องการสํารวจเมื่อก่อนว่าผู้เจาะมีประสบการณ์จะรู้ว่าสภาพ
พ้ืนที่ของตําบลใดต้องขุดเจาะโดยใช้ความลึกเท่าใด กรมทรัพย์จะมีสถิติของแต่ละ
จังหวัดว่าบ่อบาดาลแต่ละพ้ืนที่ต้องใช้ความลึกเท่าใด สถานที่ที่เราจะเจาะต้องกําหนดว่า
เจาะบริเวณใด เช่น บ้านนาย ก. หากจะเปลี่ยนสถานที่เจาะ ต้องนําเอกสารของเจ้าของ
ที่ดินแห่งใหม่ไปขออนุญาตกับกรมทรัพย์อีกรอบ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
เนื่องจากคณะอนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องเจาะบ่อบาดาลจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

  ส่วนเรื่องน้ําใต้ดินผู้รับจ้างต้องนําไปตรวจกับส่วนราชการที่รับผิดชอบ หากมีสาร
ปนเปื้อนเกินมาตรฐานก็ต้องปรับปรุง เช่น มีถังกรองก่อนนําไปใช้ เพ่ือให้ไดน้้ําทีม่ีคุณภาพ 

  สําหรับท่อเหล็กถ้ามีสนิมมากจะเกาะท่อแล้วเป็นตะกรัน ถ้าเป็นน้ํากร่อยจะกัด
ท่อบริเวณตาน้ําอยู่แล้ว แต่ท่อกรุจะมีกรวดในการรองรับเพ่ือช่วยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการเจาะ
บ่อบาดาลครั้งนี้สํานักงบประมาณ กําหนดให้ใช้ท่อเหล็ก เพราะขุดเจาะเกิน 100 เมตร  

 หากท่อเกิดสนิมเราจะนําท่อขนาด 4 นิ้วสอดลงไปในท่อ 6 นิ้วเดิม แต่ปริมาณน้ําจะ
น้อยลง หากท่อ 4 นิ้วผุอีก ก็ต้องปิดบ่อนี้ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายกิจสนัย ใจเสือกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ขอเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําให้ทําด้วยวิธีธนาคารน้ํา หากเป็นการขุดสระใหม่
น่าจะมีปัญหาเรื่องที่ดินสําหรับขุดสระ 

นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 ขอเสนอว่าถ้าเป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดกันให้หาแหล่งน้ําร่วมกัน ใช้น้ําร่วมกันจากแหล่งน้ํา

ผิวดิน ขอให้เพ่ือนสมาชิกและผู้นําได้นําไปปรึกษาหารือกัน 
/ประธานสภาฯ... 



-9- 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าที่ 
   ประชุมจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 3 โครงการ  
   งบประมาณรวม 1,258,600.- บาท  ตามท่ีนายกฯ เสนอหรือไม่ ขอให้ฝ่าย  
   เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะให้ที่ประชุมลงมติว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล จํานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 1,258,600.- บาท ตามที่นายกฯ 
เสนอ หรือไม ่

มติที่ประชุม  อนุมัติ 16 เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 3 โครงการ ตามที่   

นายกฯ เสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อท่ีประชุมด้วย   
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้ําเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ที่ให้กระผมได้ 
   ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาแห่งนี้ 

   ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้ําเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล     
   เบิกไพร มีความประสงค์จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2562 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมแ่ผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน      
   งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1  
   รายการ เป็นจํานวนเงิน  227,900 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27  
   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
       เพ่ือจ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝังท่อระบายน้ํา(บริเวณหน้า 

   วัด) หมู่ที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม. ยาว 14 ม. พร้อม 
   วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด  Ø 0.60 x 1.00 ม. จํานวน 51 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
   สําเร็จ จํานวน 5 บ่อ 

/งบประมาณ... 
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   งบประมาณตั้งไว้                 0.00.- บาท 
   คงเหลือ         0.00.- บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 227,900.- บาท 
    รวมเป็นเงิน  227,900.- บาท 
   โอนลด 

  งานบริหารทั่วไป 
  งบดําเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย  
  ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของ อบต.เบิกไพร ตามท่ี  

   คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดฯ 
งบประมาณตั้งไว้  550,000.- บาท 

    คงเหลือ   550,000.- บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 227,900.- บาท 
    คงเหลือ   322,100.- บาท 
 

   ซ่ึงรายการดังกล่าว เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนได้แก่กองช่าง องค์การบริหาร 
   ส่วนตําบลเบิกไพร ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย กระผม นายกองค์การ 
   บริหารส่วนตําบลเบิกไพร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 
   ประกอบญัตติที่แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรทุกท่านแล้ว 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 ขออนุญาตสอบถามท่านประธานไปยัง ผอ.กองช่างว่าบริเวณหน้าวัดหนองปรือ เมื่อฝน

ตกน้ําจะไหลไปรวมและท่วมถนนหน้าวัดไหลข้ามถนนผ่านบ้านเรือนที่อยู่ตรงข้ามวัดไป
ลงทุ่งนา ขอสอบถามว่า อบต.จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ.กองช่าง ขอเรียน

ชี้แจงว่า เมื่อฝนตกแหล่งน้ําแรกไหลมาจากวัดหนองปรือ แหล่งที่สองมาจากโรงเรียน
บ้านหนองปรือ ตอนนี้จะแก้ไขปัญหาที่แหล่งน้ําแรกก่อน วัดหนองปรือได้ขุดสระรองรับ
น้ําไว้แล้ว เราจะทํารางระบายน้ํา ฝังท่อลงมาปากทางแล้วมีบ่อพัก 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าที่ 
   ประชุมจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกฯ   
   เสนอหรือไม่ ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ

องค์ประชุมครับ 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะให้ที่ประชุมลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามท่ีนายกฯ เสนอ หรือไม่ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 16 เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ตามท่ี นายกฯ เสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ การจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีตามโครงการบริหารจัดการขยะ 
   มูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อท่ีประชุมด้วย   
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้ําเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ที่ให้กระผมได้ 
   ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการเสนอญัตติการจัดทําบริการสาธารณะด้านการบริหาร 
   จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีตามโครงการ 
   บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี ต่อสภาแห่งนี้  
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทําบริการ  
   สาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
   จังหวัดราชบุรี ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี  
   และขอความร่วมมือให้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะด้าน 
   การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  
   เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมมือกันในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีให้เกิดผล 
   เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรได้เข้าร่วมลง 
   นามไปแล้วนั้น 
    เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 กําหนดให้เมื่อองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือกันและจัดทําบันทึกข้อตกลงแล้ว ให้นําเสนอสภาท้องถิ่น 
   ของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานและจัดส่งสําเนาบันทึกข้อตกลงให้ 
   ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
    ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการ  
   สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพรจึง 
   เสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
นายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อ่ิมบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 ขออนุญาตปรึกษาหารือเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ทุกวันนี้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ การ

กินอยู่ของคนในปัจจุบันก่อให้เกิดขยะเป็นจํานวนมาก เราควรหาทางป้องกันขยะที่จะ
เกิดขึ้นในตําบล เช่น หาสถานที่ทิ้งขยะ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ เมื่อก่อน
เทศบาลตําบลด่านทับตะโกนําขยะมาทิ้งบริเวณหลังเขาน้อยบุญทวี ตําบลเราจึงได้รับ
ผลกระทบจากขยะ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง 
นายก อบต.   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร กระผมนายธรรมรักษ์   
   บุตรน้ําเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร ขอขอบคุณท่านมณเฑียร ที่แนะนํา 
   แนวทางป้องกันปัญหาขยะมูลฝอย ในเรื่องการกําจัดขยะในอนาคตคงเป็นเอกชน 
   ดําเนินการ การซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะค่อนข้างจะทําได้ลําบาก สําหรับการให้ความรู้ 
   เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อบต.เบิกไพร ก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย 
   เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ความเข้าใจได้ครบถ้วน 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าที่ 
   ประชุมจะให้ความเห็นชอบ การจัดทําบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูล 
   ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีตามโครงการบริหารจัดการ 
   ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี ตามท่ีนายกฯ  เสนอหรือไม่ ขอให้ฝ่าย 
   เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ

องค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ การจัดทําบริการสาธารณะ

ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี  ตามที่นายกฯ  
เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 15 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ การจัดทําบริการสาธารณะด้านการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี  ตามที่นายกฯ  ขอผ่านไป
พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่นๆ  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเสนอญัตติอ่ืนๆ  
นายก อบต.   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร กระผมนายธรรมรักษ์   
   บุตรน้ําเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร แจ้งโครงการที่ อบจ.ราชบุรี จะ 
   ดําเนินการในพ้ืนที่ตําบลเบิกไพร ในปีงบประมาณนี้ ซึ่งเป็นงบเหลือจ่ายปี 2562  
   จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุง่ยืด-เขาคันหอก   
 

/หมู่ที่ 1 ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 


