
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยวิสามญั สมยัที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเบกิไพร 
วันพฤหัสบดี ที่  11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

ผูม้าประชุม 
1. นายชลอ  ผาสุข ประธานสภาฯ 
2. 
3. 
4. 
5. 

นายเฉลิมพล  ท้าวญาติ 
นางน้้าค้าง  พรหมณี 
นายนะเรศ  อุ่นภักดี 
นายประสิทธิ์  ชมพูพื้น 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
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. 
12. 

นายอนุสรณ์  แสงอุทัย 
นางเมธาวี ชุ่มเทียมพงษ์ 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 

13. 
14. 

นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ 
นางเดือนเพ็ญ  จันทร์บริบูรณ์ 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 

15. 
16. 

นายเข็ม บุตรน้้าเพชร 
นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
เลขานุการสภา อบต. 

ผูล้าประชุม 
1. นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
2. นายประเทือง  เจียมอ่อน   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 

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. สิบเอก สุพจน์  เพ็งทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  12. นางสาวจิราพัชร์  ทองใบ   นิติกร 
  13.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ   

/- เมื่อได้เวลา... 
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    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  

เบิกไพรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าท่ีประธาน ในท่ีประชุมและกล่าว
 เปิดประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   1. แจ้งเรื่องประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  เรื่อง เรียกประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 
   2563 
    2. แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ลา 2 ท่าน ได้แก่       
   นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 และ นายประเทือง เจียมอ่อน ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้ท่ีประชุมทราบด้วย ขอเชิญ 
นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 
   ทุกท่าน ผมนายธนา อุ่นหมั่นกิจ เลขานุการและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   สภาฯ ได้รับมอบหมายให้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้ท่ีประชุม 
   ทราบ ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเม่ือวันท่ี 30   
   เมษายน  2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2563  เมื่อ 
   วันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563  โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข เปล่ียนแปลง 
   ถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้สมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว จึงเรียนมาเพื่อ 
   โปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือแก้ไข 
   ค้าผิดตกหรือไม่   หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2563 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ 
   วาระต่อไป 

/ระเบียบวาระ ... 
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ระเบียบวาระที่ 3  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
   คร้ังที่ 3 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นต่อท่ีประชุมด้วย  
   ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผม 
   ได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ต่อสภาแห่งนี้  
    เรื่องเดิม 
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
   2561 – 2565) โดยประกาศใช้แผนเมื่อวันท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดท้า 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประกาศใช้แผนเมื่อวันท่ี  
   11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
   เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประกาศใช้แผนเมื่อวันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
   ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นั้น 
    ข้อเท็จจริง 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมีความประสงค์จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 3 โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ 

  1. เพื่อเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนหรือปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและมี 
   คุณภาพ ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย   

  2. เพื่อเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการขุดเจาะบ่อ 
   บาดาล ให้มีน้้าสะอาดส้าหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีท่ีการให้บริการน้้าประปาไปไม่ถึง 
   และมีน้้าใช้เพียงพอในฤดูแล้ว 

  3. เพื่อเพิ่มเติมโครงการเปล่ียนท่อเมนประปาให้สามารถบริการจ่ายน้้าประปาได้
   ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  4. เพื่อเพิ่มเติมโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้สามารถขยายการให้บริการ 
   น้้าประปาหมู่บ้านได้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 

  5. เพื่อเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
   ข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 

  6. เพื่อเพิ่มเติมครุภัณฑ์ท่ีมีความจ้าเป็นต้องใช้ในกิจการของ อบต.เบิกไพร ใน 
   ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

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

/ข้อพิจารณา... 
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    ข้อพิจารณา  

    ดังนั้น เพื่อใหก้ารเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งท่ี 3  
   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง มีความสอดคล้องกับการจัดท้างบประมาณรายจ่าย 
   ประจ้าปี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และการใช้จ่ายเงินสะสม 
   กระผมจึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 เพื่อให ้ 
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
ท่ีประชุม   นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับการประมาณ 
   ราคาก่อสร้างโครงการประปาหมู่บ้าน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละปีว่าจะเพียงพอต่อ 
   การด้าเนินการหรือไม่ อย่างไร นายอนุสรณ์ แสงอุทัย ส.อบต.หมู่ท่ี 8 อภิปรายสอบถาม 
   เกี่ยวกับการน้าโครงการไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีความล่าช้าจึงอยากให้มีการเร่งรัดการ 
   ด้าเนินการด้วยเนื่องจากประชาชนเดือดร้อน 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกช้ีแจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 
   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีมีความห่วงใย 
   เกี่ยวกับการด้าเนินงาน ท้ังการจัดท้าแผน และการด้าเนินการตามแผน ในท่ีนี้ขอเรียนว่า 
   การประมาณราคานั้น เป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเพื่อก้าหนดเป้าหมายในเชิง 
   ปริมาณเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการจัดท้างบประมาณก็จะมีการประมาณการตามหลัก 
   วิชาการช่างอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าท่ีก้าหนดไว้ในแผนก็ได้ อยู่ท่ีข้อเท็จจริง 
   และเป้าหมายในขณะนั้น ส่วนการด้าเนินการตามแผนนั้น ต้องยอมรับว่ามีความล่าช้า 
   พอสมควรเนื่องจากปัจจุบันการด้าเนินโครงการใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลก็ต้อง 
   ได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นท่ีหรือหน่วยงานท่ีดูแลรักษา เช่น สปก. การขุดเจาะ 
   บ่อบาดาลก็ต้องมีการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อนด้าเนินการและยังต้องได้รับอนุญาตจาก 
   กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นปัญหาอย่างมากในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ 
   ตามเราก็จะพยายามท้าให้รวดเร็วท่ีสุดอย่างเต็มความสามารถ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดอภิปรายก็จะขอมติท่ี 
   ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้ง 
   ท่ี 3 ตามท่ีนายกเสนอหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบ

องค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ตามท่ีนายกเสนอ และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระ
ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอญัตติอื่นๆ ตามท่ีประธานเห็นสมควร 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอญัตติอื่นๆ  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ รองนายกฯ สมาชิกสภา และเจ้าหน้าท่ี

ทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี และขอปิดประชุม 
 
 
 

ปิดประชุม  11.10 น.  
 
  
 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
          เลขานุการสภาฯ    
 
 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 
 
 


