
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
วันอังคาร ท่ี  7  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 
   

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  เรื่อง เรียกประชุม  
   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 11   
   กุมภาพันธ์  2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563  
   เมื่อวันท่ี 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข   
   เปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยค้า หรือแก้ไขค้าผิดตกหรือไม่     
   ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ 
   วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (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) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ต่อสภาแห่งนี้  
    เรื่องเดิม 
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
   (พ.ศ.2561 – 2565) โดยประกาศใช้แผนเมื่อวันท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  
   และจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประกาศใช้แผน 
   เมื่อวันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
   จัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง        
   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นั้น 
    ข้อเท็จจริง 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมีความประสงค์จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ 

  1. เพื่อเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนหรือปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและมี 
   คุณภาพ ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย   

  2. เพื่อเพิ่มเติมโครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียงภายในต้าบล     
   เบิกไพรให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในการใช้ 
   รถใช้ถนน ตลอดจนลดอุบัติเหตุในบริเวณทางร่วมทางแยก 

  3. เพื่อเพิ่มเติมโครงการท่ีจ้าเป็นต้องด้าเนินการในการป้องกันและควบคุม 
   โรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้านการสาธารณสุข 
   ใหม้ีความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกันโรค  

  4. เพื่อเพิ่มเติมครุภัณฑ์ท่ีมีความจ้าเป็นต้องใช้ในกิจการของ อบต.เบิกไพร ใน 
   ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  ข้อกฎหมาย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
   2561 ข้อ 22  
    ข้อพิจารณา  

    ดังนั้น เพื่อใหก้ารเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งท่ี 2  
   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง มีความสอดคล้องกับการจัดท้างบประมาณรายจ่าย 
   ประจ้าปี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และการใช้จ่ายเงินสะสม 
   กระผมจึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เพื่อให ้
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ี 
   ประชุม  ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 

/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 15 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
   2565)  ครั้งท่ี 2 ตามท่ีนายกเสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 
   2565) คร้ังที่ 1 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 4 ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้ 
   เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผม 
   ได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 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 
   สาระส้าคัญให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จ้านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดภูอินทร์ – 
   วัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ท่ี 4   
    2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ –  
   หนองศาลเจ้า หมู่ท่ี 2   

  3. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ บริเวณบ้านนายน้อย   
 ฟักเขียว หมู่ท่ี 6 

    4. โครงการเปล่ียนถังแชมเปญบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 
  ซึ่งเดิมได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของ อบต.เบิกไพร 

  ตามแบบ ผ.02 ดังนั้น อบต.เบิกไพร จึงขอเปล่ียนแปลงแผนให้ถูกต้องและเป็นไปตาม 
  ระเบียบกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
  1) จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาด
 ภูอินทร์ – วัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 1,000 เมตร  พื้นท่ี
 ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้น ท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า  4,000  ตร.ม.จุดเริ่มต้น N 
 13.633640˚ E 99.565181˚  จุดส้ินสุด N 13.635602˚ E 99.556754˚ 
 งบประมาณ 2,300,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2565 ตามแบบ ผ 02 ล้าดับท่ี 52       
 หน้าท่ี 119 

    เปล่ียนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
   ตลาดภูอินทร์  – วัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ท่ี 4  ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 630 เมตร  
   พื้นท่ีลาดยางหนา 0.05 เมตร พื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 2,520  ตร.ม.จุดเริ่มต้น   
   N 13.633897˚ E 99.561343˚ จุดส้ินสุด N 13.635602˚ E 99.556754˚  
   งบประมาณ 1,512,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563  ตามแบบ ผ 02   
   นอกนั้นคงเดิม 
    2)  จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน 
   ใหม่ – หนองศาลเจ้า หมู่ท่ี 2  ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 1,350 เมตร  พื้นท่ีลาดยาง
   หนา 0.05 ม.พื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.จุดเริ่มต้น N 13.704757˚ E  
   99.532064˚ จุดส้ินสุด N 13.795045˚ E 99.536876˚ งบประมาณ   
   2,700,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2565 ตามแบบ ผ 02 ล้าดับท่ี 5  หน้าท่ี 104 
    เปล่ียนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
   บ้านใหม่ – หนองศาลเจ้า หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 4  เมตร ระยะทาง 620 เมตร  พื้นท่ีลาด
   ยาง หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม.จุดเริ่มต้น  
   N 13.704601˚ E 99.529053˚ จุดส้ินสุด N 13.699168˚ E 99.530327˚  
   งบประมาณ 1,488,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563  ตามแบบ ผ 02   
   นอกนั้นคงเดิม 
    แผนงาน การพาณิชย์ 
    1. จากเดิม โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ บริเวณบ้าน 
   นายน้อย   ฟักเขียว หมู่ท่ี 6 ขนาด 20 ลบ.ม และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M  
   ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120  เมตร พร้อมซับเมิอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า  
   งบประมาณ 400,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2565 ตามแบบ ผ 02 ล้าดับท่ี 6   
   หน้าท่ี 126 
    เปล่ียนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ บริเวณ 
   บ้านนายน้อย  ฟักเขียว หมู่ท่ี 6 ขนาด 20 ลบ.ม. งบประมาณ 400,000 บาท บรรจุ 
   ไว้ในปี พ.ศ.2563 ตามแบบ ผ 02    นอกนั้นคงเดิม 
    2. จากเดิม โครงการเปล่ียนถังแชมเปญบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4  
   ขนาด 20 ลบ.ม.และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 
   ประมาณ 120  เมตร พร้อมซับเมิอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า งบประมาณ 400,000  
   บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2564 ตามแบบ ผ 02 ล้าดับท่ี 8  หน้าท่ี 126 

/เปล่ียนแปลง... 
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     เปล่ียนแปลงเป็น โครงการเปล่ียนถังแชมเปญบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 
   4 ขนาด 20 ลบ.ม. งบประมาณ 400,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563 ตามแบบ  
   ผ 02      นอกนั้นคงเดิม 

  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 1 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบต่อไป 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุม    
   ขอเชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบองค์ 
   ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   ขอใหส้มาชิกลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบตามท่ีท่านนายกฯ เสนอหรือไม่ 
มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 15 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งท่ี 1  
   ตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในวาระต่อไป 

 

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

  ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
   ได้เห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 4  
   มีนาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) 
   พ.ศ.2561 ข้อ 21  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
   (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้แก่โครงการก่อสร้าง 
   ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปรือ – พุหิน หมู่ท่ี 2 ต.เบิกไพร  
   เช่ือมต่อ ต.แก้มอ้น (สายหนองโสน - พุหิน) งบประมาณ 3,210,000 บาท ซึ่งเดิมได้ 
   บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล     
   เบิกไพร ในปี พ.ศ.2564 ตามแบบ ผ. 02/1 และได้ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
/(พ.ศ.2561-2565)... 
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 (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งท่ี 2 เพื่อบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในปี พ.ศ.2563 ตามแบบ 

   ผ. 02/1 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดราชบุรีว่าโครงการดังกล่าวจะด้าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
   2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 
   2564 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขอแก้ไขแผนโดยเป็นอ้านาจของ 
   ผู้บริหารท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

      ยุทธศาสตร์ ท่ี  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
 สาธารณูปการ  
  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

              1) จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนอง
   ปรือ –  พุหิน หมู่ท่ี 2 ต.เบิกไพร เช่ือมต่อ ต.แก้มอ้น (สายหนองโสน - พุหิน)    
   งบประมาณ 3,210,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563 ตามแบบ ผ 02/1 
    แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนอง 
   ปรือ – พุหิน หมู่ท่ี 2 ต.เบิกไพร เช่ือมต่อ ต.แก้มอ้น (สายหนองโสน - พุหิน)    
   งบประมาณ 3,210,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2564  ตามแบบ ผ 02/1  
   (นอกนั้นคงเดิม) 
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้ประกาศใช้แผนท่ีแก้ไขดังกล่าว เมื่อวันท่ี 
   5 มีนาคม 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 6   ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   อนุญาตให้สมาชิกสภาฯ เสนอญัตติอื่นๆ ตามท่ีประธานฯ เห็นสมควร ขอเชิญ 
     ต่อไปขอเชิญนายก อบต.เบิกไพร เสนอญัตติอื่นๆ ครับ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร  
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอหารือเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีมีปัญหาว่า 
   บางโครงการไม่มีในแผนจะแก้ไขอย่างไร 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญปลัดฯ ช้ีแจง 
ปลัด อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส ปลัด 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหาของการเสนอปัญหาความ 
   ต้องการเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัญหาท่ีมีมานานแล้ว เนื่องจากการเสนอ 
   โครงการของประชาชนขาดรายละเอียดโครงการ เมื่อเข้าด้าเนินการก็เกิดปัญหาตามมา  
   ประกอบกับโครงการเสนอเข้ามีจ้านวนมาก และมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีไม่ครบถ้วน   

/ท้าให้เกิดความผิดพลาด... 
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    ท้าให้เกิดความผิดพลาด บางกรณีก็มีมาเพิ่มเติมภายหลัง ผู้ปฏิบัติก็ไม่ทราบข้อเท็จจริง 
   เพียงพอ เช่น ถนนของหมู่ท่ี 6 ก่อสร้างไม่ตลอดเส้นทางซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาด้าน 
   ธุรการ เมื่อพบปัญหาก็ต้องหาทางแก้ไข ซึ่งก็ต้องต้ังต้นด้วยการเพิ่มเติมแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น ส้าหรับปัญหาการก่อสร้างถนนท่ีไม่ได้ประมาณการหรือไม่มีแบบเรื่องท่อระบาย 
   น้้าหรือท่อประปาไว้ด้วย ก็เป็นปัญหาของหลายๆ หมู่บ้าน ซึ่งบ้างครั้งผู้ประมาณการ 
   ราคาก็ไม่รู้ ผู้รับจ้างก็ด้าเนินการตามแบบ ซึ่งเกิดปัญหาข้ึน ซึ่งก็ต้องหาทางแก้ไขกันไป 
   ตามข้ันตอน  
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  
   ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ขอขอบคุณท่านปลัดท่ีได้ช้ีแจงเกี่ยวกับเส้นทางท่ีก่อสร้างไม่สุดเส้นทาง 
   ของหมู่ท่ี 6 เนื่องจากมีชาวบ้านสอบถามมาหลายราย ผมจะได้ไปช้ีแจงให้ชาวบ้านได้ 
   เข้าใจ ผมขอฝากเรื่องท่อประปา ในกรณีท่ีมีการก่อสร้างถนนจะมีผลกระทบในการ 
   ด้าเนินการตลอด ผมขอเสนอว่าให้มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมท่อประปาท้ัง 
   ต้าบลในภาพรวมได้หรือไม่ เพราะจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องก่อสร้างถนนท่ี 
   ต้องท้าท่อประปาด้วย ซึ่งจะด้าเนินการได้หรือไมน่ั้นขึ้นอยู่กับระเบียบกฎหมาย 
ปลัด อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส ปลัด 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอเรียนว่าต่อไปในอนาคตก็จะให้ช่างผู้ออกแบบ 
   ตรวจสอบให้ความละเอียดรอบคอบในเรื่องนี้ 
     กรณีการซ่อมแซมท่อประปา ก็ต้องไปดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
   บริหารกิจการและการบ้ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 ซึ่งคณะกรรมการ 
   ประปาหมู่บ้านต้องรายงานระบบบัญชีรับจ่ายให้องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทราบ 
   หากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซมเอง ก็ให้แจ้งมาพร้อมรายงานบัญชีรับจ่าย  
   อบต.เบิกไพรจึงจะสามารถด้าเนินการให้ได้ ตามข้ันตอนตามระเบียบกฎหมาย 
     กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ต้องด้าเนินการตามระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
   ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ซึ่งมีข้ันตอน 
   และระยะเวลาในการด้าเนินการ 
 ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญ 
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายเฉลิมพล ท้าวญาติ 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ขอเรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงภัยแล้ง ประชาชนหมู่ท่ี 1 เดือดร้อนเรื่องน้้าท่ี 
   ใช้ประจ้าวัน ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือเกิดความเหล่ือมล้้าในการใช้น้้า บางจุดได้ใช้น้าสระ บาง 
   จุดได้ใช้น้้าบาดาล ซึ่งการแก้ไขก็คือหมู่ท่ี 1 ได้ส้ารวจว่าจะเจาะบ่อบาดาล จึงขอฝากท่า 
   ประธานสภาถึงผู้บริหารว่าขอให้ด้าเนินการเป็นการเร่งด่วน 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ช้ีแจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร  
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอแจ้งว่าการจ่ายขาดเงินสะสม เรื่องการ 
   ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน และการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าอุปโภคบริโภค จะ 
   เร่งด้าเนินการ ตามท่ีท่านเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 เร่งให้ด้าเนินการ ซึ่งต้อง  

/ด้าเนินการ... 
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    ด้าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบ ขอให้ ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ.กอง 
   ช่าง ขออธิบายข้ันตอนการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต้ังหอถัง ซึ่งตอนนี้เราได้รับผลการ 
   ส้ารวจ และเบิกจ่ายค่าส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ไปแล้ว แต่ของหมู่ท่ี 1 ยังไม่ได้รับเพราะ 
   เพิ่งแจ้งมา ผมได้ท้าเรื่องไป สปก. ว่าจะเจาะบ่อบาดาลพร้อมต้ังหอถัง ซึ่ง สปก.ตอบ 
   กลับมาว่าให้เราไปขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้ันตอน ซึ่งโครงการของหมู่ท่ี 5  
   และหมู่ท่ี 8 เป็นที่ดิน สปก.  ขณะนี้ก้าลังด้าเนินการขออนุญาต หากไม่ท้าเรื่องขอ 
   อนุญาตจาก สปก.ก็ไม่สามารถเจาะได้ ตาม พรบ.น้้าบาดาล พ.ศ.2520  และทราบมา 
   ว่าคณะกรรมการชุดท่ีพิจารณาของจังหวัดราชบุรี จะประชุม 2 เดือนครั้ง ซึ่งเราก็จะเร่ง 
   ด้าเนินการให้เร็วท่ีสุด 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร  
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เราก็ต้องด้าเนินการตามข้ันตอน จะเร่งให้เร็ว 
   ท่ีสุด ซึ่งขณะนี้หมู่ท่ี 9 ก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้้าเช่นกัน 
นายประเทือง เจียมอ่อน  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายประเทือง เจียมอ่อน 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 9 ขอเรียนว่าประชาชนหมู่ท่ี 9 ท้าการเพาะเล้ียงเห็ดกันมาก มีผู้ใช้น้้าอยู่  
   80 ครัวเรือน น้้าประปาจึงไม่พอใช้ จึงต้องการให้เจาะบ่อบาดาลและต้ังหอถังเพื่อแก้ไข 
   ปัญหานี้  
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร  
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอเรียนว่าโครงการของหมู่ท่ี 9 ไม่มีในแผน แต่ 
   จะต้องประสานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้ด้าเนินการตามข้ันตอนต่อไป จึงขอฝากสมาชิก 
   สภาทุกหมู่บ้านว่าการจัดท้าแผนครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านได้ให้ความส้าคัญเรื่องน้้าอุปโภค 
   บริโภคของประชาขนด้วย 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญ 
นายนะเรศ อุ่นภักด ี  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 2 ขอปรึกษาหารือเรื่องการออกมาส้ารวจปัญหาเรื่องน้้าอุปโภคบริโภค ผม 
   เช่ือว่าทุกหมู่บ้านมีความเดือดร้อนเรื่องน้้า ขอให้ด้าเนินการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในทุก 
   หมู่บ้านได้หรือไม่ จะได้ลดระยะเวลาการด้าเนินการแก้ไขปัญหา  
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  
   ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่าน ส.อบต.หมู่ท่ี 2 เรื่องความเดือดร้อนของ 
   ชาวบ้าน ก่อนท่ีจะท้าแผนพัฒนาและออกประชาคมหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งสมาชิกทุก 
   ท่านทราบแล้วว่าให้ส้ารวจความจ้าเป็นเดือดร้อนเพื่อเพิ่มเติมแผนในการแก้ไขปัญหา  
   เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีต้องท้าตามระเบียบกฎหมายหลายข้ันตอน และเจ้าหน้าท่ีมีภาระงาน 
   หลายอย่างจึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันสอดส่องดูแลว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรใน 
   อนาคต ขณะนี้เราประสบปัญหาอะไร ต้องการอะไร เพื่อน้าปัญหาความต้องการมา 
   บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.จะได้ออกประชาชมเพื่อท้าแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้ 
   อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ.กอง 
   ช่าง ขอเรียนว่าผมได้สอบถามท่านปลัดแล้ว แจ้งว่า กรณีโครงการมีในแผนพัฒนาให้ 
   ด้าเนินการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ได้เลย แต่ขอความกรุณาท่านสมาชิกก้าหนดจุดมาเลย 
   ว่าจะให้ส้ารวจบริเวณใดท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน และขอให้ส้ารวจเรื่องท่อลอด 
   ระบายน้้าด้วย 
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายเฉลิมพล ท้าวญาติ 
   ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ขอเรียนสอบถามเรื่องการเจาะบ่อบาดาลว่าท่ีดินท่ีจะเจาะบ่อบาดาล ท่ี 
   เป็น นส.3 ต้องขออนุญาตหรือไม่ ส่วนการสร้างหอถังใหม่ ของหมู่ท่ี 1 ท่ีจะด้าเนินการ 
   ต้องเดินท่อประปาใหม่ด้วย จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาภายหลัง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ.กอง 
   ช่าง ท่ีดิน นส.3 ไม่ต้องขออนุญาตครับ  
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร  
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ผมจะให้กองช่างได้ออกส้ารวจต่อไป 
นายก อบต.เบิกไพร  องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร มีข้าราชการมาบรรจุใหม่ 1 คน ย้ายมา 1  
   คน และมีพนักงานจ้างบรรจุใหม่ 3 คน ขอเชิญแสดงตัว 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมรับทราบตามนี้ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ 

อีกหรือไม่ ถา้ไม่มีก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหารทุกคน เจ้าหน้าท่ี
ทุกคนทุกฝ่าย และผู้ใหญ่บ้านท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี    ขอปิด
ประชุม 

 
 

ปิดประชุม  12.05  น.  
 
  
   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
          เลขานุการสภาฯ    
 
 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 


