รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2563
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
วันพุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ผูม้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายชลอ ผาสุข
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ
นางน้้าค้าง พรหมณี
นายนะเรศ อุ่นภักดี
นายประสิทธิ์ สอสะอาด
นายบุญธรรม แฉล้มนงนุช
นายอัมพวัน ทองกลอย
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ
นายสง่า จันทร
นายจิรวัฒน์ โกญจนาถ
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์
นายอนุสรณ์ แสงอุทัย
นายประเทือง เจียมอ่อน
นางเมธาวี ชุ่มเทียมพงษ์
นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์
นายเข็ม บุตรน้้าเพชร
นางเดือนเพ็ญ จันทร์บริบูรณ์
นายสุรชัย ขิงจัตุรัส

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
เลขานุการสภา อบต.

ผูล้ าประชุม
ผู้ขาดประชุม
ผู้ร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร
นายไพโรจน์ ศรัทธาผล
นายชูชาติ ตั้งแสงทอง
นายอนันต์ สุทธิศรี
นายวัลลภ จันทร์หอม
นางชัญญานิษฐ์ ธัชศฤงคารสกุล
นายเทียมเดช ชุ่มนาค
นางวนิดา ชมภูพื้น
นายธนากร ป้อมน้อย
นายวัลลภ พรมมิ
สิบเอกสุพจน์ เพ็งทา
นางสาวจิราพัชร์ ทองใบ
นางปิยาภรณ์ น้อยดี
นางสาวอรประภา แดงเจริญ

นายก อบต.เบิกไพร
รองนายก อบต.เบิกไพร
รองนายก อบต.เบิกไพร
เลขานุการนายก อบต.เบิกไพร
รองปลัด อบต.เบิกไพร
ผู้อ้านวยการกองคลัง
ผู้อ้านวยการกองช่าง
หัวหน้าส้านักปลัด
ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสาธารณสุข

/- เมื่อได้เวลา...

-2- เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมและกล่าวเปิด
ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุม
ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน
ผลการตรวจรายงานการประชุมฯ ให้ที่ประชุมทราบด้วย ขอเชิญ
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่เคารพ
ทุกท่าน
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ
ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 เมื่อ
วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยค้า หรือแก้ไขค้าผิดตกหรือไม่
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ
เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ
วาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายก อบต.เบิกไพร

ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ
ต่อที่ประชุมด้วย ขอเชิญ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
กระผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่ให้กระผม
ได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ต่อสภาแห่งนี้
/1. หลักการ...

-31. หลักการ/เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและ
ความต้องการหลายอย่างมีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้
รวบรวมปัญหาต่า งๆ มาจั ดท้า แผนพัฒนาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขึ้ น
ด้วยเหตุผลและความจ้าเป็น เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่เพิ่มความรุนแรง
มากขึ้นประกอบกับมีจ้านวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้น้าจึงเพิ่มขึ้น อาจ
ส่งผลให้ปริมาณน้้าประปาในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจ้าวัน
ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงจ้าเป็นต้อง
ก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังแชมเปญและขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมทั้งขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าได้อย่างทั่วถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และบรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งก็คือเงินงบประมาณที่เหลือ
จ่ายในแต่ละปี เพื่อน้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุน
การด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ส้าคัญเป็นการบริหารจัดการเงินงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ ประชาชน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต้าบล
เบิกไพร ก็ไม่เสียโอกาสในการพัฒนา
2. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 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 5,668,020.00 บาท
5. ส้ารองจ่ายประจ้าที่ต้องจ่ายให้ประชาชน (ประมาณ 3 เดือน)
จ้านวน 2,380,200.00 บาท
6. ส้ารองกรณีสาธารณะภัย 10% จ้านวน 1,575,027.78 บาท
7. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถอนุมัติให้จ่ายขาดได้ จ้านวน 14,175,249.81 บาท
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
น้าปัญหาความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติได้จริง และไม่เสียโอกาสในการ
พัฒนา
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีน้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
/3.3 เพื่อลดภาระ...

-43.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน
3.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการที่จะได้รับบริการ
น้้าประปาที่มีปริมาณ แรงดันและคุณภาพน้้าที่ดี
3.5 เพื่อให้สามารถด้าเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้ตามอ้านาจหน้าที่
4. ข้อกฎหมาย
4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
4.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ.2561
5. โครงการที่ขออนุมัติ
5.1 โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 140 เมตร
หรือจนกว่าจะถึงชั้นให้น้าดี พร้อม ซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ที่ 1 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ล้าดับที่ 1และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เป็นเงิน 864,000 บาท
(แปดแสนหกหมืน่ สี่พันบาทถ้วน)
5.2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (สายเบิกไพร – โลงล่าง) หมู่ที่ 1 ประปา
ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาวรวม 768 เมตร โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 งบประมาณ 96,000
บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เป็นเงินทั้งสิ้นรวม 960,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
6. ข้อเสนอ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตามอ้านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่อสาธารณะโดยตรง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
เชิงสังคม จึงน้าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มอย่างใดใน
ญัตตินี้หรือไม่ หากไม่มีก็จะขอให้สมาชิกลงมติที่จะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่
นายกเสนอหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ
/ประธาน...
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ต่อไปก็จะลงมติว่าสภาฯ จะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่นายกฯ เสนอ
หรือไม่

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

อนุมัติ 15 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามที่นายกฯ เสนอ ขอ
ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้
เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อที่ประชุมด้วย ขอเชิญ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
กระผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่ให้กระผม
ได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ในครั้งนี้
1. หลักการ/เหตุผล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จะด้าเนินโครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร และขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เรื่องน้้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากปัจจุบัน
สถานการณ์ภัยแล้งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ความต้องการใช้น้าจึงเพิ่มขึ้น ท้าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จ้านวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร และขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่บนพื้นที่ ของ นายอ้านาจ ราชวงษ์ ตาม
หนังสืออนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ก.) เลขที่ 3168
เล่ม 32 หน้า 68 อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร และขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตั้งอยู่บนพื้นที่ ของ นางเน้ย ประจวบวัน ตาม
หนังสืออนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ข.) เลขที่ 3652
เล่ม 37 หน้า 52 อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

นายก อบต.เบิกไพร

ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า
ด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณา
อนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.
2536 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า
ด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณา
อนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.
2536
/2.2 เพื่อให้ประชาชน...
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ปลัด อบต.เบิกไพร

2.2 เพื่อให้ประชาชนมีน้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน
2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการที่จะได้รับบริการ
น้้าประปาที่มีปริมาณแรงดันและคุณภาพน้้าที่ดี
3. ข้อกฎหมาย
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมาย
ให้เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อ
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536
4. โครงการที่ขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
4.1 โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังแเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร
หรือจนกว่าจะถึงชั้นให้น้าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ที่ 5 เป็นเงิน
812,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ล้าดับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5
4.2 โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร
หรือจนกว่าจะถึงชั้นให้น้าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ที่ 8 เป็นเงิน
831,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ล้าดับที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) แก้ไขครั้งที่ 5
5. ข้อเสนอ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และถูกต้องตาม
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้
เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อ
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536 จึงน้าเรียนเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้ และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของสมาชิกสภาในญัตตินี้
จึงขอให้ปลัดฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
ขอเชิญปลัดฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส ปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขออนุญาตเรียนชี้แจงเสริมท่านนายกฯ พอสังเขป
ดังนี้ ครับ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมาย ให้เลขาธิการ
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536 โดยการขอใช้ที่ดินเพื่อ
/กิจการ...
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ประธานสภาฯ
นายก อบต.เบิกไพร
ประธานสภาฯ
ผู้อ้านวยการกองช่าง

ประธานสภาฯ

กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ การด้าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานของรัฐ ที่ด้าเนินกิจการโดยไม่หวังผลก้าไร ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดในระเบียบนี้ ซึ่งในกรณีของ อบต.เบิกไพร ซึ่งจะด้าเนินโครงการประปาของ
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 9 ของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมาย ให้เลขาธิการ
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536 และที่ส้าคัญ การ
ด้าเนินการขอใช้ที่ดิน สปก. จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเสนอต่อส้านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดและ
พิจารณาว่าการใช้ที่ดินนั้นมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและสิ่งแวดล้อมด้วย
หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้การด้าเนินการของ อบต.เบิกไพร ได้มอบหมายให้กองช่างไป
ตรวจสอบพิกัดรวมทั้งเสนอแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้ใหญ่บ้านและชุมชนที่เป็นจุด
ก่อตั้งโครงการ รวมทั้งตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของราษฎร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับ
สมาชิกสภาทุกท่าน
จึงน้าเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ
นายอัมพวัน ทองกลอย ส.อบต.หมู่ที่ 5 อภิปรายว่า การขุดเจาะบ่อบาดาล
มักจะพบปัญหาจุดที่ขุดเจาะไม่ค่อยได้น้า หรือมีน้าน้อย การเปลี่ยนจุดขุดเจาะบริเวณ
ใกล้เคียงสามารถด้าเนินการได้หรือไม่ หากจุดที่ส้ารวจไม่ได้น้าเพราะหากให้ความ
เห็นชอบไปแล้วไม่ได้น้าก็จะเกิดปัญหาตามมาอีก จึงขอทราบแนวทางปฏิบัติ
ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายก
อบต.เบิกไพร ขออนุญาตให้ ผู้อ้านวยการกองช่างชี้แจง
ขอเชิญ ผู้อ้านวยการกองช่าง ชี้แจง
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค
ผู้อ้านวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ครับ
การขุดเจาะบ่อนั้น การด้าเนินการก็ต้องเป็นไปตามที่เราได้ส้ารวจด้านธรณี
ฟิสิกส์ไว้เป็นจุดๆ หากจุดที่เราส้ารวจไว้ไม่มีน้าหรือมีไม่เพียงพอก็สามารถย้ายจุดเจาะไป
จุดใกล้เคียงที่ส้ารวจไว้ได้ แต่ถ้าหากเป็นบริเวณอื่นที่นอกเหนือจากที่ไม่ได้ส้ารวจไว้ก็จะ
เกิดปัญหาเพราะก็จะเป็นจุดที่ไกลจากพื้นที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนน้้าซึ่งก็ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาอีกอย่างก็คือพื้นที่ใกล้เคียงแม้จะ
มีน้าแต่การขอใช้พื้นที่หรือการอุทิศพื้นที่ให้ก่อสร้างผู้เป็นเจ้าของไม่อนุญาตก็ไม่สามารถ
ท้าได้อีก เพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ จึงน้าเรียนให้สมาชิกได้ทราบตามนี้ครับ
มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะให้
ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต่อส้านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี แปลง
เลขที่ 3168 เล่มที่ 32 หน้า 68 อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และแปลงเลขที่ 3652
เล่มที่ 37 หน้า 52 อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามที่นายกฯ เสนอหรือไม่ ขอให้
/เลขา...
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ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายก อบต.เบิกไพร

เลขานุการสภา ฯ นับองค์ประชุม ด้วย
เรียนท่านประธานที่เคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ
ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ขอเชิญลงมติ
ให้ความเห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่
นายกเสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
ญัตติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 6
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้
เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อที่ประชุมด้วย ขอเชิญ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ได้เห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 21 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้แก่โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตะลุมพุก – หนองยายจู หมู่ที่ 4
ต.เบิกไพร งบประมาณ 4,389,000 บาท ซึ่งเดิมได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ในปี พ.ศ.2563 ตามแบบ
ผ.02/1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรีว่าโครงการดังกล่าวจะด้าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.
2564 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขอแก้ไขแผนโดยเป็นอ้านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1) จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนอง
ตะลุมพุก – หนองยายจู หมู่ที่ 4 ต.เบิกไพร งบประมาณ 4,389,000 บาท บรรจุไว้ในปี
พ.ศ.2563 ตามแบบ ผ 02/1
แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนอง
ตะลุมพุก – หนองยายจู หมู่ที่ 4 ต.เบิกไพร งบประมาณ 4,389,000 บาท บรรจุไว้ในปี
พ.ศ.2564 ตามแบบ ผ 02/1 (นอกนั้นคงเดิม)
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้ประกาศใช้แผนที่แก้ไขดังกล่าว เมื่อวันที่
23 เมษายน 2563

/ดังนั้น...
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ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข
แล้ว จึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เป็นอันว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบตามที่นายก อบต.เบิกไพร ชี้แจง และขอ
ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ

ญัตติอื่นๆ
ขอเชิญนายกฯ และสมาชิกสภาฯ เสนอญัตติอื่นๆ ตามที่ประธานสภาฯ
เห็นสมควร ขอเชิญ
นายก อบต.เบิกไพร
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรที่เคารพ
กระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอชี้แจง
เกี่ยวกับการด้าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด
19) ต่อที่ประชุมดังนี้
1. ในการป้ องกั น การแพร่ร ะบาด เราได้ จั ด ซื้ อเจลแอลกอฮอล์ ล้ า งมื อ เพื่ อ
แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน จึงขอความร่วมมือสมาชิกได้ช่วยกันแนะน้า
วิธีการใช้และวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ถูกต้อง โดยมติ ครม. ได้ขยาย
เวลาการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน จึงจ้าเป็นต้องให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด
2. การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายใต้โครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามรายชื่อที่จัง หวัดส่ง มาให้
ส่วนรายละเอียดก็จะให้ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคมชี้แจงเพิ่มเติม ขออนุญาตท่าน
ประธานฯ
ประธานสภาฯ
เชิญผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ และท่ า นนายกฯ ผมนายธนากร
ป้ อ มน้ อ ย ผู้ อ้ า นวยการกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ขออนุ ญ าตชี้ แ จงขั้ น ตอนการให้ ค วาม
ช่วยเหลือดังนี้ ครับ
ในขั้นตอนของ อบต.เบิกไพร เมื่อรับทราบรายชื่อมาจากจังหวัดราชบุรี ก็จะเข้า
สู่การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ้านาจหน้าที่ ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติ ม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารประกาศให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นมาขึ้ น
ทะเบี ย นที่ อบต.อีก ครั้ง โดยจะมี ค ณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ว่ าเป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของระเบียบหรือไม่ ส่วนจะเป็นการช่วยเหลือเป็น เงินหรือถุงยังชีพ อันนั้นก็
ต้องพิจารณาอีกครั้ง เพราะด้วยสถานะการคลังของเราก็อาจจะไม่เพียงพอ หากให้ความ
ช่วยเหลือเป็นเงินไปทั้งหมด ซึ่งนายกฯ ก็จะประสานกับทางอ้าเภอจอมบึงอีกครั้งว่าจะ
ให้ความช่วยเหลืออย่างไร มากน้อยแค่ไหนเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วก็ค่อนข้างล้าบากใน
/การที่จะ...
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การที่จะตัดสิทธิใครคนใดคนหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่ก็บอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบและ
เดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้น จึงอยากฝากให้สมาชิกทุกท่านได้ท้าความเข้าใจตามนี้ด้วย
เป็นอันว่าที่ประชุมเข้าใจตามนี้
รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านสมาชิก สภาทุกท่ าน ฝ่า ยบริ หารทุก คน และเจ้ าหน้ าที่ ทุกคนทุก ฝ่า ย ที่ ให้ค วาม
ร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี ขอปิดประชุม

ปิดประชุม 11.55 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสุรชัย ขิงจัตุรัส)
เลขานุการสภาฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชลอ ผาสุข)
ประธานสภา อบต.เบิกไพร

