
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 

ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
วันพุธ ท่ี  22  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 

ผูม้าประชุม 
1. นายชลอ  ผาสุข ประธานสภาฯ 
2. 
3. 
4. 

นายเฉลิมพล  ท้าวญาติ 
นางน้้าค้าง  พรหมณี 
นายนะเรศ  อุ่นภักดี 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 

5 นายประสิทธิ์  สอสะอาด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3 
6 นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
7 นายอัมพวัน  ทองกลอย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 
8 นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
9 

10 
นายสง่า  จันทร  
นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 

11 นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
12 นายอนุสรณ์  แสงอุทัย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
13 
14 

นายประเทือง  เจียมอ่อน 
นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 

15 นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 
16 นายเข็ม  บุตรน้้าเพชร สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
17 นางเดือนเพ็ญ  จันทร์บริบูรณ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
18 นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. 

ผูล้าประชุม 
-   

ผู้ขาดประชุม 
      - 

ผู้ร่วมประชุม 
  1.  นายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร  นายก อบต.เบิกไพร 
  2. นายไพโรจน์  ศรัทธาผล   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  3.  นายชูชาติ  ต้ังแสงทอง   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. นางสาวจิราพัชร์  ทองใบ   นิติกร 
  13.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 
  14.  นางสาวอรประภา  แดงเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุข 

 /- เมื่อได้เวลา... 
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    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าท่ีประธาน ในท่ีประชุมและกล่าวเปิด 
   ประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  เรื่อง ขยายเวลาประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจรายงานการประชุมฯ ให้ท่ีประชุมทราบด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 
   ทุกท่าน 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเม่ือวันท่ี 9  เมษายน  
   2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันท่ี 7  
   เดือน เมษายน พ.ศ.2563  โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข เปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือ 
   เพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยค้า หรือแก้ไขค้าผิดตกหรือไม่     
   ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ 
   วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
   (พ.ศ.2561-2565)  คร้ังที่ 2 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ  
   ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
 

 
/นายก... 
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นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผม 
   ได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ต่อสภาแห่งนี้  
    เร่ืองเดิม 
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561 – 2565) และประกาศใช้แผนเมื่อวันท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นั้น 
    ข้อเท็จจริง 

  โดยท่ีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
   เบิกไพร ได้จัดท้าเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากมีบางโครงการที่ต้องด้าเนินการเปล่ียนแปลงใน 
   สาระส้าคัญ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และแก้ไขสาระส้าคัญให้ถูกต้อง 
   ตรงตามข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

  2.1 โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อบาดาล  
   บริเวณ  หมู่ท่ี 1  

  2.2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสถียร-บ้านนางเตือน) หมู่ท่ี 1 
 ซึ่งเดิมได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของ อบต.เบิกไพร ตาม 

   แบบ ผ.02  
    ดังนั้น อบต.เบิกไพร จึงขอเปล่ียนแปลงแผนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
   กฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

      ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูป โภคและ
 สาธารณูปการ  
  แผนงานการพาณิชย์  

  1. จากเดิม โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อ
 บาดาล บริเวณ หมู่ท่ี 1 ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
 และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร  
 พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 800,000.- บาท บรรจุไว้ในปี 
 พ.ศ.2564  ตามแบบ ผ.02 ล้าดับท่ี 1 หน้า 124 

     เปล่ียนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุด 
   เจาะบ่อบาดาล บริเวณ หมู่ท่ี 1 ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์
   เมตร และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 140  
   เมตร  พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า  หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 864,000.- บาท  
   บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563  ตามแบบ ผ.02  

            เนื่องจาก ผลการส้ารวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจ้าเพาะของช้ันหินในบริเวณ  
  บ้านเบิกไพร หมู่ท่ี 1 ต้าบลเบิกไพร  อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี จ้านวน 10  ชุด  

  เพื่อหาศักยภาพแหล่งน้้าบาดาลในพื้นท่ี และก้าหนดต้าแหน่งจุดเจาะบ่อน้้าบาดาล  
/ตามล้าดับ... 
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  ตามล้าดับ ดังนี้ 
          จุดเสนอเจาะ 
           ล้าดับท่ี 1  จุด S10  สมควรเจาะประมาณ  140  เมตร ระยะช้ันน้้าประมาณ 

  80 – 110 และ 120 – 135 เมตร 
           ล้าดับท่ี 2  จุด S9  สมควรเจาะประมาณ  140  เมตร ระยะช้ันน้้าประมาณ  

  80 – 110 และ 125 – 135 เมตร 
     2. จากเดิม โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสถียร-บ้านนางเตือน)  
  หมู่ท่ี 1 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านนายเสถียร-บ้านนางเตือน) หมู่ท่ี 1 ประปาท่อ  
  PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว งบประมาณ 200,000.- บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2564  ตาม 
  แบบ ผ.02  ล้าดับท่ี 23 หน้า 131 

   เปล่ียนแปลงเป็น โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (สายเบิกไพร – โลงล่าง)   
   หมู่ท่ี 1 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (สายเบิกไพร – โลงล่าง) หมู่ท่ี 1 ประปาท่อ PVC  
   ขนาด Ø 2 นิ้ว ช้ัน 13.5 ยาวรวม 768 เมตร งบประมาณ 96,000.- บาท บรรจุไว้ใน
   ปี พ.ศ. 2563   

       เนื่องจาก บริเวณกลุ่มบ้านนายเสถียร – บ้านนางเตือน มีน้้าประปาหมู่บ้านใช้ 
   อย่างเพียงพอ และไม่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้้าอุปโภคบริโภค  ประกอบกับได้รับค้า 
   ร้องจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 ว่าบริเวณกลุ่มผู้ใช้น้้า สายเบิกไพร – โลงล่าง ได้รับความ 
   เดือดร้อนน้้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ จึงมีความจ้าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสถานท่ีเพื่อ 
   ขยายเขตประปาหมู่บ้านของหมู่ท่ี 1 

  ข้อกฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
   2561 ข้อ 22/1 
    ข้อพิจารณา  

    ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามอ้านาจหน้าท่ี 
   และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแผนของของราชการ สามารถด้าเนินการได้ตาม  
   วัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นผลดีในการบริหารกิจการของ 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕61-๒๕65)  
   เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบต่อไป 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุมว่า 
   จะให้ความเห็นชอบในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภา 
   นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ

องค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 15 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  ครั้งท่ี 2 ตามท่ีนายกเสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ 
   วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 5 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 4 ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้ 
   เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

  ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
   ได้เห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 8  
   เมษายน 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) 
   พ.ศ.2561 ข้อ 21  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปตาม 
   ระเบียบ กฎหมาย จ้านวน 2 โครงการดังต่อไปนี้  

  1) โครงการกอ่สร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อบาดาล  
   บริเวณ หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร และขุด 
   เจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร  พร้อม 
   ซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 800,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ. 
   2564  ตามแบบ ผ.02 ล้าดับท่ี 3 หน้า 125 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-  
   2565) แก้ไขครั้งท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 800,000 บาท  
    2) โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อบาดาล  
   บริเวณ หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร และขุด 
   เจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร  พร้อม 
   ซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 8 งบประมาณ 800,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ. 
   2564  ตามแบบ ผ.02 ล้าดับท่ี 4 หน้า 125 
         ดังนั้น อบต.เบิกไพร จึงได้แก้ไขแผนโดยเป็นอ้านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
   ดังต่อไปนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ  
  สาธารณูปการ  
    แผนงานการพาณิชย์  
    1. จากเดิม โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อ 
  บาดาลบริเวณ หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  
  และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร   
  พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 800,000 บาท บรรจุไว้ในปี  
  พ.ศ.2564  ตามแบบ ผ.02 ล้าดับท่ี 3 หน้า 125 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
  2561- 2565) แก้ไขครั้งท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 800,000  
  บาท 
 
 

/แก้ไขเป็น... 
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  แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อ 
  บาดาล บริเวณ หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  
  และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร   
  พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า  หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 812,000 บาท  
  นอกนั้นคงเดิม      (เนื่องจากราคาวัสดุมีการเปล่ียนแปลง จึงท าให้งบประมาณเพิ่มข้ึน) 

  2. จากเดิม โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อ 
  บาดาล บริเวณ หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  
  และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร   
  พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 8 งบประมาณ 800,000 บาท 
  บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563  ตามแบบ ผ.02 ล้าดับท่ี 4 หน้า 125 

  แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อ 
  บาดาล บริเวณ หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  
  และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร   
  พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า  หมู่ท่ี 8 งบประมาณ 831,000 บาท  

 นอกนั้นคงเดิม       (เนื่องจากราคาวัสดุมีการเปล่ียนแปลง จึงท าให้งบประมาณเพิ่มข้ึน) 
  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้ประกาศใช้แผนท่ีแก้ไขดังกล่าว เมื่อวันท่ี 
 8 เมษายน 2563 

    ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ 
   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไข
   แล้ว จึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับทราบ  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบตามท่ีนายก อบต.เบิกไพร ช้ีแจง และขอ 
   ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2563 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 5 ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้ 
   เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

   ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วน  
   ต้าบลเบิกไพร มีความประสงค์จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
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    องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินโครงการ/  
   กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2   
   ให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าท่ี ตามกฎหมายในหมวดครุภัณฑ์ส้านักงาน แต่  
   เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้  
   จัดท้าเสร็จแล้ว ท้าให้โครงการ/กิจกรรมไม่ได้ถูกน้าไปตราไว้ในข้อบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้อง 
   โอนเงินงบประมาณท่ียังไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้ หรืองบประมาณท่ีเหลือจ่ายไป  
   ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการ/กิจกรรม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน  
   บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์   
   ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน ดังต่อไปนี้ 
    2.1 เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.เบิกไพร ด้านงานบุคคล เนื่องจากมีการบรรจุ 
   แต่งต้ังพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 2 รายการ ดังนี้  
    2.1.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร 
   ท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   ส้านักงาน 
    โต๊ะท้างาน     
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท้างาน จ้านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1. โต๊ะท้างานขนาดไม่น้อยกว่า 120x65x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง)  
    2. มี 4 ล้ินชัก  
    3. มีท่ีวางเท้า  
    เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ซึ่งไม่มีก้าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
   (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
   2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 หน้า 13 ล้าดับท่ี 9 

   งบประมาณต้ังไว้          0.00  บาท 
   คงเหลือ           0.00  บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน   5,900.00  บาท 
    รวมเป็นเงิน    5,900.00  บาท 
    

    โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
   ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    เครื่องขยายเสียง 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ้านวน 1 ชุด ฯ  (เป็นงบประมาณเหลือ 
   จ่าย) 

   งบประมาณต้ังไว้   30,000.00  บาท 
   คงเหลือ      7,617.00  บาท 

    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    5,900.00  บาท 
    คงเหลือ      1,717.00  บาท 
 
 

/2.1.2 โอนไป... 
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    2.1.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร 
   ท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   ส้านักงาน 
    เก้าอี้ท้างาน   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท้างาน จ้านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1. มีพนักพิงสูง 
    2. มีท้าวแขน 
    3. ขาเหล็ก 
    4. มีโช๊คปรับสูง-ต้่า 
    5. หุ้มหนัง PVC  
    เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ซึ่งไม่มีก้าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
   (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
   2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 หน้า 13 ล้าดับท่ี 8 

   งบประมาณต้ังไว้          0.00  บาท 
   คงเหลือ           0.00  บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน   2,500.00  บาท 
    รวมเป็นเงิน    2,500.00  บาท 
    โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
   ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    เครื่องขยายเสียง 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ้านวน 1 ชุด ฯ  (เป็นงบประมาณเหลือ 
   จ่าย) 

   งบประมาณต้ังไว้   30,000.00  บาท 
   คงเหลือ      1,717.00 บาท 

    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    1,717.00 บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
   เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่) ฯ  
   (เป็นงบประมาณเหลือจ่าย) 

   งบประมาณต้ังไว้     5,000.00  บาท 
   คงเหลือ      2,330.00 บาท 

    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน       783.00 บาท 
    คงเหลือ      1,547.00  บาท 
     

    2.2 เพื่อใช้ในการประชุมของ อบต.เบิกไพร เนื่องจากโต๊ะประชุม และเก้าอี้ 
   ประชุมของ อบต.เบิกไพร มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ช้ารุด และไม่สามารถ 
   ซ่อมแซมได้ จ้านวน 3 รายการ ดังนี้ 

/2.2.1 โอนไป... 
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    2.2.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร 
   ท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   ส้านักงาน 
    เก้าอี้ประชุม   
    เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จ้านวน 22 ตัว ตัวละ 2,200 บาท โดยมี 
   คุณลักษณะดังนี้     
    1. ท่ีนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้้าอัดหุ้ม PVC  
    2. ท่ีวางแขนเป็นพลาสติกขึ้นรูป 
    3. ขาเก้าอี้ท้าจากเหล็กกลม ชุบโครเมียมดัดโค้งตัวซี 
    4. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 x ลึก 50 x สูง 90 ซม. 
    เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ซึ่งไม่มีก้าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
   (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
   2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 หน้า 13 ล้าดับท่ี 5 

   งบประมาณต้ังไว้          0.00  บาท 
   คงเหลือ           0.00  บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 48,400.00  บาท 
    รวมเป็นเงิน  48,400.00  บาท 
    โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
   ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน 
    เก้าอี้ประชุม 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จ้านวน 14 ตัว ฯ  (โอนงบประมาณลดไปต้ัง 
   เป็นรายการใหม่เพื่อให้มีเก้าอี้เพียงพอ)  
    งบประมาณต้ังไว้   28,000.00  บาท 

   คงเหลือ    28,000.00 บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  28,000.00 บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
   เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่) ฯ  
   (เป็นงบประมาณเหลือจ่าย) 

   งบประมาณต้ังไว้     5,000.00  บาท 
   คงเหลือ      1,547.00 บาท 

    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    1,547.00 บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    โอนลด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
   เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

/โครงการ... 
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    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ฯ  
   (โอนงบประมาณลดเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
   2019 จึงไม่ได้ด้าเนินการ ) 

   งบประมาณต้ังไว้     5,000.00  บาท 
   คงเหลือ      5,000.00 บาท 

    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    5,000.00 บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต้าบล  
   ลูกจ้าง ฯ (โอนงบประมาณลดเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
   ไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้งดหรือเล่ือนการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการรวมกลุ่มคน) 

   งบประมาณต้ังไว้    100,000.00  บาท 
   คงเหลือ   100,000.00 บาท 

    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน   13,853.00 บาท 
    คงเหลือ     86,147.00  บาท 
 

    2.2.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร 
   ท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   ส้านักงาน 
    เก้าอี้ขาเหล็ก  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก จ้านวน 20 ตัว ตัวละ 990 บาท โดยมี 
   คุณลักษณะดังนี้     
    1. ขาเก้าอี้ท้าจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว x ¾ นิ้ว 
    2. ท่ีนั่งท้าด้วยฟองน้้าอัดหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หุ้ม PVC หนา 0.5 มม. 
    3. ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 44x ลึก 60 x สูง 90 ซม. 
    เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ซึ่งไม่มีก้าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
    (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
   2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 หน้า 13 ล้าดับท่ี 6 

   งบประมาณต้ังไว้          0.00  บาท 
   คงเหลือ           0.00  บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 19,800.00  บาท 
    รวมเป็นเงิน  19,800.00  บาท 
    โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต้าบล  
   ลูกจ้าง ฯ (โอนงบประมาณลดเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
   ไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้งดหรือเล่ือนการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการรวมกลุ่มคน)  
 

/งบประมาณ... 
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    งบประมาณต้ังไว้    100,000.00  บาท 
   คงเหลือ     86,147.00 บาท 

    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน   19,800.00 บาท 
    คงเหลือ     66,347.00  บาท 
    

    2.2.3 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร 
   ท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
   ส้านักงาน 
    โต๊ะประชุมรูปตัวยู 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมรูปตัวยู จ้านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1. โต๊ะประชุมโล่งขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x75 ซม. จ้านวน 12  
   ตัว 
    2. โต๊ะประชุมโล่งขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. จ้านวน 1 ตัว  
    3. แผ่นมุม โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม. จ้านวน 2 ตัว   
    เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ซึ่งไม่มีก้าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
    (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
   2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 หน้า 13 ล้าดับท่ี 7 

   งบประมาณต้ังไว้          0.00  บาท 
   คงเหลือ           0.00  บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 65,900.00  บาท 
    รวมเป็นเงิน  65,900.00  บาท 
    โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
   ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน 
    โต๊ะประชุมรูปตัวยู 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมรูปตัวยู จ้านวน 1 ชุด ฯ (โอนงบประมาณลด 
   ไปต้ังเป็นรายการใหม่เพื่อให้มีเก้าอี้เพียงพอ) 
    งบประมาณต้ังไว้   35,900.00  บาท 

   คงเหลือ    35,900.00 บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  35,900.00 บาท 
    คงเหลือ              0.00  บาท 
    โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส้าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต้าบล  
   ลูกจ้าง ฯ (โอนงบประมาณลดเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
   ไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้งดหรือเล่ือนการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการรวมกลุ่มคน)  
    งบประมาณต้ังไว้    100,000.00  บาท 

   คงเหลือ     66,347.00 บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน   30,000.00 บาท 
    คงเหลือ     36,347.00  บาท 

/ล้าดับท่ี... 
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    ล้าดับท่ี 2.1 และ 2.2 เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ซึ่งไม่มีก้าหนดใน 
   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) รายละเอียดปรากฏ 
   ตาม บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีแนบมา 
   พร้อมนี้  

   เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนได้แก่ส้านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
  เบิกไพร  
   ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 กระผม นายกองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2563 จ้านวน 5 รายการ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียด 
   ตามเอกสารประกอบญัตติท่ีแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่าน 
   แล้ว 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 
ท่ีประชุม   ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกว่ามีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือไม่  
   โดยในท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถาม ประธานสภาฯ จึง 
   ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามในญัตตินี้ ก็จะขอมติท่ี 
   ประชุม ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ

องค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม   อนุมัติ 15 เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอ 
   ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6   ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 6 ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้ 
   เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    กระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธานท่ีได้ให้กระผมช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขอ 
   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 ในวันนี้ 
    1. หลักการ/เหตุผล 

  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไป 
   อย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มข้ึน ซึ่งปัญหาและ 
   ความต้องการหลายอย่าง มีความเร่งด่วนท่ีต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้อง 
   กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้ 
   รวบรวมปัญหาต่างๆ มาจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขึ้น     

/ด้วยเหตุผล... 
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 ด้วยเหตุผลและความจ้าเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาถนน  ซึ่งมีสภาพเป็นหลุมบ่อ ช้ารุด  
 เสียหายหลายแห่ง ส่งผลให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางและได้รับ 

   อุบัติเหตุจากการสัญจรไป - มา จึงมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไข 
   ปัญหาดังกล่าว  นอกจากนี้ในปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 
   ประกอบกับมีจ้านวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  ความต้องการใช้น้้าจึงเพิ่มข้ึน  อาจส่งผลให้ 
   ปริมาณน้้าประปาในพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจ้าวัน ท้าให้ 
   ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงจ้าเป็นต้อง 
   ก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 
   น้้าได้อย่างท่ัวถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี โดยเป็น 
   โครงการท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   จึงจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งก็คือเงินงบประมาณท่ีเหลือจ่ายในแต่ละปี  เพื่อน้ามา 
   แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามอ้านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะ 
   เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และเพื่อสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบาย 
   ของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีส้าคัญเป็นการ 
   บริหารจัดการเงินงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ประชาชน ท้ังเชิง 
   คุณภาพและเชิงปริมาณ  อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ก็ไม่เสียโอกาสในการ 
   พัฒนา 
    2. สถานะการคลัง 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 29  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร มีสถานะการคลัง ดังนี้ 
   1. เงินฝากธนาคาร     จ้านวน  41,935,515.39  บาท 
   2. เงินสะสม      จ้านวน  23,798,497.59  บาท 
   3. ทุนส้ารองเงินสะสม     จ้านวน  13,178,400.86  บาท 
   4. กันเงินไว้ส้าหรับงบบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน)   จ้านวน  5,668,020  บาท 
   5. ส้ารองจ่ายประจ้าท่ีต้องจ่ายให้ประชาชน   จ้านวน    2,380,200       บาท 
   (ประมาณ 3 เดือน) 

 6. ส้ารองกรณีสาธารณะภัย 10%    จ้านวน    1,575,027.78  บาท  
   7. คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถอนุมัติให้จ่ายขาดได้ จ้านวน  14,175,249.81  บาท 

    3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ 
   น้าปัญหาความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติได้จริง และไม่เสียโอกาสในการ 
   พัฒนา 
    3.2 เพื่อให้เกิดบริการสาธารณะแก่ชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 
   ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง 
    3.3 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
    3.4 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน 
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    3.5 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการท่ีจะได้รับบริการ 
   น้้าประปาท่ีมีปริมาณ แรงดันและคุณภาพน้้าท่ีดี 
    3.6 เพื่อให้สามารถด้าเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
   ประชาชนได้ตามอ้านาจหน้าท่ี 

    4. ข้อกฎหมาย 
  4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 

   เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ท่ี 
   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
    4.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  และ (ฉบับท่ี  
   3) พ.ศ.2561     

    5. โครงการที่ขออนุมัติ 
              5.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดภูอินทร์ 
   – วัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 270 เมตร หนา 0.05  
   เมตร รวมพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เบิกไพร 
   ก้ า ห น ด )  เ ป็ น เ งิ น  4 7 7 , 000 บ า ท  ( ส่ี แ ส น เ จ็ ดห มื่ น เ จ็ ด พั น บ าทถ้ ว น )                                   
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119  ล้าดับท่ี 52 
              5.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีตสายหนองโก –  
   ส้านักมะเขือ หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 46 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือ 
   มีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. เบิกไพรก้าหนด) เป็นเงิน  
   152,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 103 ล้าดับท่ี 1  
            5.3 โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ 
   ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร  
   หรือจนกว่าจะถึงช้ันให้น้้าดี  พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 5 เป็นเงิน   
   812,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ล้าดับท่ี 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 
   2565) แก้ไขครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 5  
           5.4 โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ 
   ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 150 เมตร  
   หรือจนกว่าจะถึงช้ันให้น้้าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 8 เป็นเงิน  
   831,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) หน้า125 ล้าดับท่ี 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
   2565) แก้ไขครั้งท่ี 5  

    เป็นเงินทั้งสิ้นรวม 2,272,000.- บาท  (สองล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนสองพัน-
   บาทถ้วน) 
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   6. ข้อเสนอ 
        เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตามอ้านาจหน้าท่ี 
   ตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่อสาธารณะโดยตรง ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและ 
   เชิงสังคม จึงน้าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา  
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
ท่ีประชุม   นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไข 
   ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งโครงการของหมู่ท่ี 1 จ้านวน 2 โครงการ ยังไม่ถูกบรรจุในระเบียบ 
   วาระการจ่ายขาดเงินสะสมมีเพียงญัตติขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงอยาก 
   ทราบเหตุผล ประเด็นท่ี 2 เกี่ยวกับการจัดท้าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งเดิมก้าหนด 
   ความลึกไว้ 120 เมตร ใช้ซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง แต่เมื่อเปล่ียนแปลงความลึกของ 
   บ่อเป็น 140 เมตร การใช้ซับเมอร์สขนาดเท่าเดิมจะมีปัญหาในการสูบจ่ายหรือไม่ และ 
   สามารถเปล่ียนแปลงได้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ช้ีแจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาฯ ในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ รวมทั้งเหตุผล 
   ในการเปล่ียนแปลงผมมอบให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้ช้ีแจงแทนครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภาฯ ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ.กองช่าง  ขออนุญาตช้ีแจง 
   เหตุผลในการด้าเนินงานของกองช่าง  โดยขออนุญาตช้ีแจงเป็น 2 ประเด็น ดังนี้  
   ประเด็นท่ีโครงการยังไม่สามารถบรรจุญัตติขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการของ 
   หมู่ท่ี 1 จ้านวน 2 โครงการ เนื่องจากว่าเรามีการเปล่ียนแปลงโครงการของหมู่ท่ี 1 ใน 
   รายละเอียดประกอบโครงการ ซึ่งตามข้ันตอนเมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้วจะต้องปิด 
   ประกาศไว้อย่างน้อย 3 วัน จึงจะด้าเนินการในขัน้ตอนต่อไปได้ เพราะฉะนั้นจึงยกยอด 
   โครงการไปประชุมในคราวหน้า ส่วนปัญหาเรื่องซบัเมอร์สนั้น โดยปกติเราต้องดูปริมาณ 
   น้้าท่ีขุดเจาะได้เป็นหลัก ซึ่งหากปริมาณน้้ามีเพียง 3 – 3.5 คิว ก็ใช้เครื่องสูบขนาด 1.5 
   แรงก็มีความเหมาะสม หากปริมาณน้้า 7 คิวขึ้นไปก็จะใช้ขนาด 2 แรงได้ ท่ีผ่านมาพื้นท่ี 
   ต้าบลเบิกไพรน้้าท่ีสูบได้ก็อยู่ประมาณ 3 – 3.5 คิว เพราะฉะนั้น กองช่างเห็นว่าตาม 
   รูปแบบท่ีท้ามาเหมาะสมแล้ว 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็จะให้ 
   สมาชิกลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ

องค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปก็จะลงมติว่าสภาฯ จะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามท่ีนายกฯ เสนอ 
   หรือไม่ 
มติที่ประชุม   อนุมัติ 15 เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมฯ ตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอ 
   ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 7   ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอญัตติอื่นๆ ตามท่ีประธานสภาฯ เห็นสมควร ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ทุกท่าน กระผม นายธรรมรักษ์  
    บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรขออนุญาตสภาฯ ช้ีแจงเกี่ยวกับ 
   ประเด็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานของ อบต.เบิกไพรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
   ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อยู่ 3-4 ประการรวมท้ังปัญหาภัยแล้ง ดังนี ้
     1. เกี่ยวกับการผ่อนผันยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งยกเวน้ในส่วนของการประชุมประชาคม เพราะฉะนั้นขั้นตอนใน 
   การจัดท้าแผนกก็ง่ายข้ึน ถ้าหากสมาชิกมีโครงการเร่งด่วนขอให้เสนอโครงการโดยให้ 
   ประงานงานนโยบายและแผน 
    2. หนังสือยกเว้นระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
   การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งให ้
   อ้านาจนายกฯ  ในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาด โรคติด 
   เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยท่ีผ่าน มาก็ไม่มีการอนุมัติให้ใช้จ่ายไปบ้าง เช่น การจัดซื้อ    
   เจลล้างมือ เป็นต้น ท้ังนี้ เมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติก็จะรายงานการใช้จ่ายเงินให ้
   สภาฯ ทราบต่อไป 
    3. การแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนท่ีประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากโรค 
   ระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ร่วมกับวัด ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ  
   และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข โดยจะมีการก้าหนดจุดแจกจ่ายให้ท่ัวถึงต่อไป 
    4. ปัญหาเรื่องผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     
   (โควิด 19) ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งค้าส่ังต่างๆ ท่ีออกตาม พรก.ฉุกเฉิน การให้ 
   ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการส้ารวจข้อมูลว่าจะด้าเนินการอย่างไร 
   ได้บ้าง เพราะฉะนั้นจึงให้สมาชิกฯ ได้ช้ีแจงท้าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน แต่หาก 
   จ้าเป็นเร่งด่วนก็ให้เสนอขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ท่ีส้านักปลัด ท้ังขณะเกิดเหตุ และ 
   หลังเกิดเหตุ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหารทุกคน เจ้าหน้าท่ีทุกคนทุกฝ่าย และผู้ใหญ่บ้านท่ีให้
ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี    ขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุม  12.20  น.  
  
   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
          เลขานุการสภาฯ    
 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 



 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
  

 

 

 

 



 

 
 
  

 

 

 

 

 

 



 


