
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบกิไพร 

วันศุกร์ ที่  7  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
ผู้มาประชุม 

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. 

ผู้ลาประชุม 
-   

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.  นางสาวภาธินี  ชมช่ืน   นักวิชาการศึกษา 
 /- 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 1 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 13  
   ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2562  
   เมื่อวันท่ี 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข เปล่ียนแปลง 
   ถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้สมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยค้า หรือแก้ไขค้าผิดตกหรือไม่     
   ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ 
   วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ 

ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
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นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

   ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล     
   เบิกไพร มีความประสงค์จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

   ด้วยเลขหมายโทรศัพท์ภายในส้านักงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การได้ จึงประสานบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการ 
   ตรวจสอบพบว่าตู้สาขาโทรศัพท์ซึ่งติดต้ังมานานกว่า 10 ปี  ใช้งานไม่ได้ และไม่สามารถ 
   ซ่อมแซมได้เนื่องจากเป็นตู้สาขาระบบเก่า ไม่รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนั้น  
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรต้องติดต้ังตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องโอปเรเตอร์ และวาง 
   ระบบงานตู้สาขา ขนาด 3 สายนอก 16 สายใน ใหม่ จึงมีความจ้าเป็นต้องโอนเงิน 
   งบประมาณท่ียังไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้ หรืองบประมาณท่ีเหลือจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 และหนังสือ  
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  
   2562 ดังนี้ 

  1. โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

   ส้านักงาน  ตู้สาขาโทรศัพท์ จ้านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แผนงานบริหารทั่วไป  

  งานบริหารทั่วไป  
   งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 
     ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
       ตู้สาขาโทรศัพท์    
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 3 สายนอก 16  

   สายใน จ้านวน 1 ตัว   
     - เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

      - เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามใบเสนอราคาของบริษัท ทีโอที  
   จ้ากัด (มหาชน) เลขท่ี ชบภก.1.2(รบ.)/029  ลงวันท่ี  30 มกราคม  2563  
      -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  
   0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  

     งบประมาณต้ังไว้             0.00  บาท 
     คงเหลือ              0.00  บาท 



      โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน   21,560.50  บาท 
      รวมเป็นเงิน             21,560.50  บาท 
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   โอนลด 

  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานบริหารทั่วไป  
   งบด้าเนินงาน 
   หมวดค่าวัสดุ 
    ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ฯ  

  งบประมาณต้ังไว ้  80,000.00  บาท 
      คงเหลือ    73,423.50  บาท 
      โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  21,560.50  บาท 
      คงเหลือ             51,863.00  บาท 

  2. โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

   ส้านักงาน เครื่องโอปเรเตอร์ จ้านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แผนงานบริหารทั่วไป  

  งานบริหารทั่วไป  
   งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 
     ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
       เครื่องโอปเรเตอร์ 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโอปเรเตอร์ จ้านวน 1 ตัว   
     - เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

      - เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อตามใบเสนอราคาของบริษัท ทีโอที  
   จ้ากัด (มหาชน) เลขท่ี ชบภก.1.2(รบ.)/029 ลงวันท่ี  30  มกราคม  2563  
      -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  
   0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  

     งบประมาณต้ังไว้             0.00  บาท 
     คงเหลือ              0.00  บาท 

      โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน     2,461.00  บาท 
      รวมเป็นเงิน               2,461.00  บาท 
   โอนลด 



  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานบริหารทั่วไป  
   งบด้าเนินงาน 
    หมวดค่าวัสดุ 
     ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนท่ีสามารถ 

   เบิกจ่ายได้ฯ  
/งบประมาณ... 
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  งบประมาณต้ังไว ้  80,000.00  บาท 
      คงเหลือ    51,863.00  บาท 
      โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    2,461.00  บาท 
      คงเหลือ             49,402.00  บาท 

   ซึ่งรายการท่ี 1 และ 2 เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนได้แก่ส้านักปลัด ของ 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  

   ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 กระผม นายกองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2563 จ้านวน 2 รายการ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียด 
   ตามเอกสารประกอบญัตติท่ีแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่าน 
   แล้ว 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ 
   จะให้ท่ีประชุมลงมติ ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบองค์

ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม   อนุมัติ 16 เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ีนายกเสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (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) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ต่อสภาแห่งนี้  
    เรื่องเดิม 
    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 
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    ข้อเท็จจริง 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมีความประสงค์จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 1 โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ 

     องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้รับหนังสือจากจังหวัดราชบุรี ด่วนท่ีสุด  
   ท่ี รบ 0023.3/ว 571  ลงวันท่ี 9  มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุด 
   ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยให้องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรด้าเนินการฝึกอบรม 
   ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งโครงการ 
   ดังกล่าวศูนย์อ้านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดต้ัง
   ชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยรับสมัครจิตอาสาภัย
   พิบัติอย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
   ภัยในระดับพื้นท่ี รวมถึงพิจารณาก้าหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การส่ังการ 
   แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อส่ือสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มี 
   ความพร้อมปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรจึงมีความ 
   จ้าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   เพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าท่ี 

  ข้อกฎหมาย 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
   2561 ข้อ 22/2 
    2. หนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี รบ 0023.3/ว 571  ลงวันท่ี 9   
   มกราคม 2563 
    ข้อพิจารณา  

    ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งท่ี 1  
   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง และมีความสอดคล้องกับการจัดท้างบประมาณรายจ่าย 
   ประจ้าปี กระผมจึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งท่ี  
   1 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติ 



ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือตั้งข้อสังเกตหรือไม่ ถ้า 
   หากไม่มีก็จะให้สมาชิกลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบองค์ 
   ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกลงมติ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 16 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามท่ีนายกฯ  
   เสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 3 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 5 ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้
เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
  ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

   ได้เห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 28  
   มกราคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับท่ี 3)  
   พ.ศ.2561 ข้อ 21  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ หมู่ท่ี 5 บ้านหนองศาลเจ้า ได้แก่ 
   โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ท่ี 5 
   ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ของ อบต.เบิกไพร ในปี พ.ศ. 
   2564 และเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้พิมพ์ผิดหมู่ จึงได้แก้ไขแผนโดยเป็น 
   อ้านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ  
   สาธารณูปการ  

  แผนงาน การพาณิชย์ 
             จากเดิม โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อ 
   บาดาล บริเวณหมู่ท่ี 5 งบประมาณ 800,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2564 เป้าหมาย 
   (ผลผลิตของโครงการ) ได้พิมพ์ผิดหมู่ ดังข้อความนี้ ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ 
   ขนาด 20 ลบ.ม. และขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 
   ประมาณ 120  เมตร พร้อมซับเมิอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 2 หน้าท่ี 125 ล้าดับท่ี 
   3 ตามแบบ ผ 02 
    แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อ 
   บาดาล บริเวณหมู่ท่ี 5 งบประมาณ 800,000 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563 เป้าหมาย 
   (ผลผลิตของโครงการ)  ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และขุด 



   เจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120  เมตร พร้อม 
   ซับเมิอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 5 ตามแบบ ผ 02 
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้ประกาศใช้แผนท่ีแก้ไขดังกล่าว เมื่อวันท่ี 
   29 มกราคม 2563 
    ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ 
   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว จึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับทราบ  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบตามท่ีนายก อบต.เบิกไพร ช้ีแจง และขอ 
   ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 
ประธานสภาฯ  ด้วยการก้าหนดสมัยประชุมสภาท่ีสภาฯ ได้ก้าหนดไว้จะส้ินสุดลงในสมัยประชุม

สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ ประธาน
สภาฯ จึงอยากขอหารือท่ีประชุมในการก้าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ีเหลือ
และในปีต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายให้ท่ีประชุมทราบด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
  โดยท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ซึ่งก้าหนดว่า การก้าหนดจ้านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของแต่
ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจ้าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น้าความในข้อ 11 มาบังคับใช้อนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท้าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส้านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีท่ีไม่ได้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปีไว้ หรือไม่ได้ก้าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ้าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ้าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีท่ีก้าหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ้าปีอื่น หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 

เพราะฉะนั้น สภาจึงต้องมีการก้าหนดสมัยประชุมเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าท่ีต่อไป 



ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าสมาชิกสภารับทราบระเบียบท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปก็จะขอหารือท่ี 
   ประชุมสภาในการก้าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2563 ขอเชิญสมาชิก 
   แสดงความคิดเห็น 
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 

ขอเสนอให้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปีในปี พ.ศ. 2563 มีสมัยประชุมสภา สมัย
สามัญ เป็น 4 สมัย  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ขอ

รับรองนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ท่ีเสนอให้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ้าปีในปี พ.ศ. 2563 มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ เป็น 4 สมัย  

นายนะเรศ อุ่นภักดี  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2 ขอ
รับรองนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ท่ีเสนอให้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ้าปีในปี พ.ศ. 2563 มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ เป็น 4 สมัย  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะให้สมาชิกสภา
ลงมติว่าจะก้าหนดสมัยประชุมเป็น 4 สมัย ตามท่ี ส.อบต.มณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ เสนอ
หรือไม่ ขอมติด้วย 
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มติที่ประชุม  มีมติก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็น 4 สมัย  
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติก้าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.

2563 เป็น 4 สมัย ต่อไปก็จะให้เสนอว่า แต่ละสมัยจะมีระยะเวลาและวันเริ่มต้นการ
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปีของแต่ละสมัย รวมท้ังให้ก้าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
ประจ้าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ด้วย ขอเชิญ 

นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ขออนุญาตเสนอวันเริ่มต้นและระยะเวลาการประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปีของแต่
ละสมัย และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

  สมัยท่ี 1 ได้ถูกก้าหนดไว้แล้ว คือต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  
  สมัยท่ี 2 ให้ก้าหนดในเดือนเมษายน 2563 โดยมีก้าหนด 15 วัน ให้วันท่ี 1 

เมษายน 2563 เป็นวันเริ่มต้นสมัยประชุม 
  สมัยท่ี 3 ให้ก้าหนดในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีก้าหนด 15 วัน ให้วันท่ี 1 

สิงหาคม 2563 เป็นวันเริ่มต้นสมัยประชุม  
  สมัยท่ี 4 ให้ก้าหนดในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีก้าหนด 15 วัน ให้วันท่ี 1 

ธันวาคม 2563 เป็นวันเริ่มต้นสมัยประชุม  
  และขอเสนอให้ในสมัยประชุมสมัยแรกปี พ.ศ.2564 ให้ก้าหนดในเดือน

กุมภาพันธ์ 2564  มีก้าหนด 15 วัน โดยให้วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันเริ่มต้น
สมัยประชุม 



ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ขอ

รับรองตามท่ี นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 เสนอ  
นายนะเรศ อุ่นภักดี  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2 ขอ

รับรองตามท่ี นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 เสนอ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าหากไม่มีก็ เป็นอันว่าสมาชิก

สภาทุกท่านเห็นชอบตามท่ี ส.อบต.มณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ เสนอ ดังนี้ 
  ในปี พ.ศ. 2563 มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ เป็น 4 สมัย  
  สมัยที่ 1 ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว คือต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  
  สมัยที่ 2 ก าหนดในเดือนเมษายน 2563 โดยมีก าหนด 15 วัน ให้วันที่ 1 

เมษายน 2563 เป็นวันเร่ิมต้นสมัยประชุม 
  สมัยที่ 3 ก าหนดในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีก าหนด 15 วัน ให้วันที่ 1 

สิงหาคม 2563 เป็นวันเร่ิมต้นสมัยประชุม  
  สมัยที่ 4 ก าหนดในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีก าหนด 15 วัน ให้วันที่ 1 

ธันวาคม 2563 เป็นวันเร่ิมต้นสมัยประชุม  
  สมัยประชุมสมัยแรกปี พ.ศ.2564 ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564        

มีก าหนด 15 วัน โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันเร่ิมต้นสมัยประชุม 
  และให้ฝ่ายเลขานุการสภา ประกาศก้าหนดสมัยประชุมตามระเบียบด้วย และ

ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7   ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร มีข้าราชการมาบรรจุใหม่ 2 คน ขอเชิญ 
   แนะน้าตัวด้วยครับ 
นักวิชาการศึกษา   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ดิฉันช่ือ นางสาวภาธินี ชมช่ืน  
   ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ภูมิล้าเนาอยู่จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ 
นิติกร    เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ดิฉันช่ือ นางสาวจิราพัชร์    
   ทองใบ  ต้าแหน่ง นิติกร ภูมิล้าเนาอยู่จังหวัดนครปฐม ค่ะ 
ประธานสภาฯ   ยินดีต้อนรับครับ   
     ต่อไปขอเชิญนายก อบต.เบิกไพร เสนอญัตติอื่นๆ ครับ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ขออนญุาตเชิญ ผอ.กองช่างช้ีแจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค ผอ. 
   กองช่าง ขอเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างว่าทุกปีเราจะมีการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  
   โดยจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และจ้างเหมาแรงงานในการติดต้ัง เดิมใช้สวิทปิดเปิด จึงน้าเรียน 
   ท่านนายกว่าควรเป็นสวิทอัตโนมัติ เนื่องจากช่วงฤดูฝนจะได้ไม่ล้าบากในการเปิดปิด แต่ 
   บางครัวเรือนกลับมาติดต้ังสวิทแบบเดิม แล้วก็ไม่เปิด จึงขอความร่วมมือจากท่าน 
   สมาชิกแจ้งให้ชาวบ้านเปิดไฟด้วย และมีกรณีบางบ้านท่ีเคยติดต้ังแล้ว จะไม่เอาไฟฟ้า 



   ส่องสว่าง เราจึงหาท่ีติดต้ังใหม่ ต่อมาภายหลังกลับมาขอติดซ้้าอีก ท้าให้ อบต.ต้องเสีย 
   ค่าใช้จ่ายซ้้าซ้อน ต่อไปจะไม่ด้าเนินการซ่อมแซม แต่จะติดต้ังใหม่เท่านั้น โดยมีสวิท 
   อัตโนมัติควบคุมในการเปิดปิด จึงแจ้งให้สมาชิกรับทราบด้วย 
นายก อบต.เบิกไพร  ผมขอให้สมาชิกช่วยตรวจสอบว่าเป็นการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างจุดใหม่หรือไม่  
   หากเป็นจุดเดิมจะเป็นการซ้้าซ้อนและเสียงบประมาณ 
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8  
   เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ท่ีติดหน้าบ้านของชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือน เดิม 
   กองช่างแจ้งว่าหากบ้านหลังใดจะติดต้ังใหม่ ให้แจ้งกองช่าง โดยให้สมาชิก อบต.ส้ารวจ  
   ซึ่งยังไม่ได้ติดต้ังใหม่มีแต่การซ่อมแซม จึงขอเสนอว่าต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน 
   เข้าใจถึงวิธีการในการติดต้ังด้วย 
นายนะเรศ อุ่นภักด ี  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2  
   สอบถามเรื่องการติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณทางโค้ง ทางแยก หรือจุดล่อแหลม  ซึ่งไม่ม ี
   หม้อมิเตอร์ จะด้าเนินการอย่างไร 
นายก อบต.เบิกไพร  ต้องติดต้ังโดยใช้โซล่าเซล ฝาก ผอ.กองช่างไปดูเรื่องนี้ด้วย และส่งโครงการ 
   ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณทางโค้งหมู่ท่ี 5 ให้ทางหลวงชนบทด้วย 
ผอ.กองช่าง   รับทราบ 
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ขอ 
   แจ้งเรื่องอื่นๆ ดังนี ้
     - แจ้งเรื่องขอติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ท่ี 1 
     - แจ้งเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 เส้นเขาคันหอก 
     - แจ้งเรื่องการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาในงานประเพณีสงกรานต์ 
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ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายก อบต.เบิกไพร  อบต.เบิกไพร จะออกประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนในเร็วๆ นี้ ท่ีหมู่ท่ี 2 ,6,8 และ 
   10 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหารทุกคน เจ้าหน้าท่ีทุกคนทุกฝ่าย และผู้ใหญ่บ้านท่ีให้
ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี    ขอปิดประชุม 

 
 

ปิดประชุม  12.10  น.  
 
  
   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
          เลขานุการสภาฯ    
 



 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 


