
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยวิสามญั สมยัที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเบกิไพร 

วันจนัทร์ ที่  23  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
ผูม้าประชุม 

1 นายชลอ  ผา สุข 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 นายสง่า  จันทร  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 
10 นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 
11 นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
12 นายอนุสรณ์  แสงอุทัย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
13 นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
14 นายประเทือง  เจียมอ่อน สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
15 นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 
16 นายเข็ม  บุตรน้้าเพชร สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
17 
18 

นางเดือนเพ็ญ  จันทร์บริบูรณ์ 
นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
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. 
  6.  นางชัญญานิษฐ์  ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อ้านวยการกองคลัง 
  7.  นายเทียมเดช  ชุ่มนาค   ผู้อ้านวยการกองช่าง 
  8.  นางวนิดา  ชมภูพื้น   หัวหน้าส้านักปลัด 
  9.  นายธนากร  ป้อมน้อย   ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10. สิบเอกสุพจน์  เพ็งทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.  นางสาวธัญจิรา  ปันยารชุน   นิติกร 
  12.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 
  13.  นางสาวแสงเดือน  ง่วนฮวด   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

  /- เมื่อได้เวลา... 
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    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  

เบิกไพรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าท่ีประธาน ในท่ีประชุมและกล่าว
 เปิดประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจรายงานการประชุมฯ ให้ท่ีประชุมทราบด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 
   ทุกท่าน ผม นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
   ต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเม่ือวันท่ี 11  
   กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 
   2562   เมื่อวันท่ี 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข  
   เปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือแก้ไข 
   ค้าผิดตกหรือไม่   หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2562 
ประธานสภาฯ   ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คร้ังที่ 4 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นต่อท่ีประชุมด้วย  
   ขอเชิญ 
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นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผมได้ 
   ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 4 ต่อสภาแห่งนี้  
    1. หลักการ/เหตุผล 

   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่าง 
   รวดเร็ว ท้าให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มข้ึน ซึ่งปัญหาและความ 
   ต้องการหลายอย่าง มีความเร่งด่วนท่ีต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับ 
   สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้ 
   รวบรวมปัญหาต่างๆมาจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขึ้น ด้วยเหตุผล 
   และความจ้าเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาถนน  ซึ่งมีสภาพเป็นหลุมบ่อ ช้ารุดเสียหายหลาย 
   แห่ง  ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางและได้รับอุบัติเหตุจาก 
   การสัญจรไป-มา จึงมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   และจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งก็คือเงินงบประมาณท่ีเหลือจ่ายในแต่ละปี  เพื่อน้ามา 
   แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามอ้านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะ 
   เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบาย 
   ของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นโครงการ 
   ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  เป็นไป 
   ตามนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ และท่ี 
   ส้าคัญเป็นการบริหารจัดการเงินงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
   ประชาชน ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรก็ไม่ 
   เสียโอกาสในการพัฒนา จ้านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

   1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา หมู่ท่ี  
   1 (บ้านนายหลุย) กว้าง  4 เมตร  ระยะทาง  200 เมตร  หนา 0.05 เมตร  รวมพื้นท่ี 
   ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต. เบิกไพรก้าหนด)  ปรากฏใน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 105  ล้าดับท่ี 8   

   2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองโก –  
   ส้านักมะเขือ  หมู่ท่ี 6  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  210 เมตร  หนา 0.05  
   เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต. เบิกไพร 
   ก้าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี  103  ล้าดับท่ี 1   

   3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเรือ –    
   หนองโก หมู่ท่ี 7 กว้าง  4 เมตร  ระยะทาง  120 เมตร   หนา 0.05 เมตร หรือมี 
   พื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต. เบิกไพรก้าหนด)  ปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี  105  ล้าดับท่ี  7   
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    2. สถานะการคลัง 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 10 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2562  
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  มีสถานะการคลัง ดังนี้ 
   1. เงินฝากธนาคาร     จ้านวน  40,948,955.53 บาท 
   2. เงินสะสม      จ้านวน  20,023,333.96 บาท 
   3. ทุนส้ารองเงินสะสม     จ้านวน  12,067,836.57 บาท 
   4. กันเงินไว้ส้าหรับงบบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน)   จ้านวน  5,400,060 บาท 
   5. ส้ารองจ่ายประจ้าท่ีต้องจ่ายให้ประชาชน    จ้านวน  2,232,000 บาท 
      (ประมาณ 3 เดือน) 

 6. ส้ารองกรณีสาธารณะภัย 10%     จ้านวน  1,239,127.39 บาท  
   7. คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถอนุมัติให้จ่ายขาดได้   จ้านวน 11,125,146.57 บาท 

    3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ 
   น้าปัญหาความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติได้จริง และไม่เสียโอกาสในการ 
   พัฒนา 
    3.2 เพื่อให้เกิดบริการสาธารณะแก่ชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 
   ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง 
    3.3 เพื่อให้สามารถด้าเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
   ประชาชนได้ตามอ้านาจหน้าท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ 

    4. ข้อกฎหมาย 
   4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 

   เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

   4.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว7272 ลงวันท่ี  
   26 ธันวาคม 2560 
              4.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว5164  ลงวันท่ี   
   29  สิงหาคม 2562 

    5. โครงการที่ขออนุมัติ 
   1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา หมู่ท่ี  

   1  (บ้านนายหลุย) กว้าง 4  เมตร  ระยะทาง  200 เมตร   หนา 0.05 เมตร รวม 
   พื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต. เบิกไพรก้าหนด)  ปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี 105  ล้าดับท่ี 8  เป็นเงิน   
   451,000 บาท 
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   2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองโก –  

   ส้านักมะเขือ  หมู่ท่ี 6  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  210 เมตร  หนา 0.05  
   เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต. เบิกไพร 
   ก้าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  103  ล้าดับท่ี 1   
   เป็นเงิน  722,500 บาท 

   3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเรือ –  
   หนองโก หมู่ท่ี 7 กว้าง  4 เมตร  ระยะทาง  120 เมตร  หนา 0.05 เมตร หนา  
   0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. เบิกไพร 
   ก้าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  105  ล้าดับท่ี  7 
   เป็นเงิน  272,600 บาท 

   รวมเป็นเงินจ านวน 1,446,100 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หม่ืนหกพัน- 
   หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 

    6. ข้อเสนอ 
    เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตามอ้านาจหน้าท่ี 
   ตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่อสาธารณะโดยตรง ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและ 
   เชิงสังคม จึงน้าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรเพื่อโปรดพิจารณา  
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอให้ท่ีประชุมลงมติ  ขอให้
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนน จ้านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 1,446,100 บาท ตามท่ีนายกฯ เสนอ 
หรือไม่ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 16 เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ้านวน 3 โครงการ ตามท่ี   

นายกฯ เสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้จ่ายในปีถัดไป 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติ 
   ใหท่ี้ประชุมทราบด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผมได้ 
   ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้จ่ายในปีถัดไป  
   ต่อสภาแห่งนี้ 
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    ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล     
   เบิกไพรมีความจ้าเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ เพื่อกันเงินงบประมาณไว้ 
   เบิกจ่ายในปีถัดไปอีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี โดยมีสาระส้าคัญดังนี้ 
    1. เร่ืองเดิม 
    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562 ได้ต้ังงบประมาณหมวด 
   ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
   สายเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 8  ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล   
   เบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ้าปี 2562 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
   ได้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงแบบรูปรายการ และตามมติสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  วันท่ี 9 กันยายน 2562 ได้โอน 
   งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝังท่อ 
   ระบายน้้า (บริเวณหน้าวัด) หมู่ท่ี 2  ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  
   2562  และมีความจ้าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก    
    2. ข้อเท็จจริง  
    องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินจ้านวน 2  
   โครงการ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เนื่องจากอยู่ในระหว่างด้าเนินการ 
   จัดซื้อจัดจ้าง  และเป็นห้วงระยะเวลาท่ีจะส้ินปีงบประมาณ ท้าให้ไม่สามารถก่อหนี้ 
   ผูกพันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   พ.ศ.2560  ได้ทัน และมีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อด้าเนินโครงการออกไปอีกไม่ 
   เกินระยะเวลาหนึ่งปี โดยมีรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติกันเงิน ดังนี้ 
    1)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าศาลา  
   อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 8  งบประมาณต้ังไว้ 659,800.-บาท  ราคากลาง 580,000.- 
   บาท  ราคาท่ีผู้รับจ้างเสนอ  416,000.-บาท ซึ่งเป็นโครงการตามข้อบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 99 ประกอบกับมติสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ้าปี 2562 เมื่อ 
   วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงแบบรูปรายการ 
   โครงการดังกล่าว 
    2)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝังท่อระบายน้้า (บริเวณหน้าวัด)    
   หมู่ท่ี 2  ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ขนาด 0.50 x 0.50  ม. ยาว 14 ม. พร้อมวาง 
   ท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.จ้านวน 51 ท่อน พร้อมบ่อพักส้าเร็จ  
   จ้านวน 5 บ่อ  งบประมาณต้ังไว้ 227,900 บาท ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  
   เบิกไพรได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปต้ัง 
   จ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  วันท่ี 9  
   กันยายน 2562    
    รวมจ้านวนเงินงบประมาณท่ีต้องกันเงินท้ังส้ิน 643,900 บาท (หกแสนส่ีหมื่น 
   สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
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    3.  ข้อกฎหมาย  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
   การเรียกเก็บเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ฉบับท่ี  
   2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2561 
   ข้อ 59   
    4.  ข้อพิจารณา 
    เพื่อใหส้ามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีก้าหนดไว้ 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรสามารถน้าเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้ 
   ประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเสนอขออนุมัติกันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้ 
   อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี

    5.  ข้อเสนอ 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรียงตามล้าดับ 
ท่ีประชุม  นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของ

การกันเงินและวิธีการกันเงิน ขอให้นายกฯ หรือเจ้าหน้าท่ีช่วยอธิบายให้สมาชิกทราบ 
  นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ ท่ี 1 อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับเงิน

งบประมาณ ซึ่งตามเอกสารรายละเอียดการเสนอราคาของผู้รับจ้างต้่ากว่างบประมาณ
ค่อนข้างมากจึงเป็นห่วงเรื่องการท้ิงงาน ซึ่งจะท้าให้เสียเวลาและเสียโอกาสในการพัฒนา
จึงขอสอบถามว่า กรณีนี้มีมาตรการอย่างไร 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภา ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วน

ต้าบลเบิกไพร ส้าหรับประเด็นท่ีสมาชิกสอบถาม ผมขออนุญาตให้ปลัดช้ีแจงแทน ขอ
อนุญาตครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลัดช้ีแจง 
ปลัด อบต.   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส ปลัด อบต.เบิกไพร ขอ 
   อนุญาตเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับการกันเงนิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
   การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเรียกเก็บเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 และแก้ไข 
   เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2561 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือตามระเบียบข้อ 57 เป็นกรณี 
   ท่ี อบต.ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หรือส่ังซื้อส่ังจ้างไวแ้ล้วก่อนส้ินปีงบประมาณ กรณีนี้จะ 
   เสนอให้นายกฯ อนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี ส่วนข้อ 59  
   เป็นกรณีหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ  
   จ้าเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก กรณีนี้จะต้องเสนอขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ ได้อีกไม่ 
   เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นกรณีท่ีสมาชิกก้าลังพิจารณานี้ ส่วนการเสนอราคาของผู้รับจ้างซึ่งเสนอ 
   ต้่ากว่าราคากลางซึ่งหากเกินกว่าร้อยละ 15 ของราคากลางผู้เสนอราคาจะต้องช้ีแจง 
   เหตุผลยืนยันต่อ อบต.ว่าสามารถท้าได้จึงจะเรียกลงนามในสัญญา หากไม่ท้าตาม 
   เงื่อนไขท่ีระเบียบก้าหนดก็จะถือว่าเป็นผู้ท้ิงงาน  
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ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมเข้าใจตามนี้ และหากไม่มีสมาชิกสภาประสงค์จะอภิปราย 
   หรือมีข้อสังเกตก็จะให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปี 
   ถัดไปหรือไม่ ขอให้เลขาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ

องค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปี

ถัดไป ตามท่ีนายกฯ เสนอ หรือไม่ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 16 เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมอนุมัติให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ตามท่ี 

นายกฯ เสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติอื่นๆ  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเสนอญัตติอื่นๆ  
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การ

บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอเสนอญัตติรายงานการอนุมัติปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช้าระ
ภาษีบ้ารุงท้องท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้ท่ีประชุมทราบครับ 

ประธานสภาฯ  อนุญาต 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายธรรมรักษ์         

บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบล  
เบิกไพรได้อนุมัติให้ปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช้าระภาษีบ้ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ซึ่งหน่วยงานคลังได้เสนอให้นายกลงนามอนุมัติเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกให้แก่ทุกท่าน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตาม
เอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่าท่ีประชุมรับทราบตาม
นี้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกเสนอญัตติอื่นๆ ท่ีประธานฯ เห็นสมควร 
ท่ีประชุม  นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 เสนอรายงานการให้ความช่วยเหลือ

ชาวบ้านกรณีต้นไม้หักโค่นโรงเรือนของประชาชน 
  นายอัมพวัน ทองกลอย ส.อบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก

ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง  
  นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 เสนอให้ตรวจสอบรถบรรทุกดิน ท้าให้

ถนนเสียหาย 
  นายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2 ขอให้สมาชิกตรวจสอบโครงการตามแผน

ว่ามีหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ  
 
 

/นายก... 



-9- 
 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายธรรมรักษ์         

บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ี
ได้รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งผมจะได้มอบหมายให้หน่วยงานช่าง
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องไปตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณ

ท่านนายกฯ รองนายกฯ สมาชิกสภา ท่านผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ี ให้ความ
ร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี และขอปิดประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา  11.20 น.  
 
 
 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
           เลขานุการสภาฯ    
 
 
 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 


