
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบกิไพร 

วันจันทร ์ท่ี 10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 
ผู้มาประชุม 

1. 
2 

นายชลอ  ผาสุข 
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 

3 นายนะเรศ  อุ่นภักดี สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
4 นายประสิทธิ์  สอสะอาด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3 
5 นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
6 นายอัมพวัน  ทองกลอย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 
7 นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
8 นายสง่า  จันทร  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 
9 นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 

10 นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
11 นายอนุสรณ์  แสงอุทัย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
12 นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
13 นายประเทือง  เจียมอ่อน สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
14 นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 
15 นายเข็ม  บุตรน้้าเพชร สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
16 นางเดือนเพ็ญ  จันทร์บริบูรณ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
17 นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. 

ผูล้าประชุม 
  1 นางน้้าค้าง  พรหมณี   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
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.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 
  13. นางสาวจิราพัชร์  ทองใบ   นิติกร 

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   1. แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  เรื่อง เรียกประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2563 
    2. แจ้งสมาชิกสภา อบต.เบิกไพร ลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นางน้้าค้าง  
   พรหมณี  ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 
   ทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงาน 
   การประชุม ขออนุญาตน้าเรียนต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเม่ือวันท่ี 12  
   มิถุนายน  2563 เวลา 13.30  น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 
   2563  เมื่อวันท่ี 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข  
   เปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เปล่ียนแปลงถ้อยค้า หรือแก้ไขเพิ่มเติมค้าผิด 
   ตกหรือไม่ หากไม่มี ก็ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕63    
 
ประธานสภาฯ   ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

 
  /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติร่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2564 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้แถลงหลักการและเหตุผลความจ้าเป็นในการ 
   เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อท่ี 
   ประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร          

ท่ีเคารพทุกท่าน 
กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

ต้องขออนุญาตแถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างข้อบัญญติั เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    1. สถานะการคลัง         
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ได้ประมาณ 
  การรายรับไว้ จ านวน 37,500,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลเบิกไพร จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และในส่วนของ 
  งบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 37,500,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถ 
  ไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณ 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่าย 
  เท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร มีเงินสะสมคงเหลือ 
  อยู่ 22,083,497.59 บาท       
    2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน   
    ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  
  จะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อบริการให้แก่ 
  ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรก็ 
  สามารถด าเนินการตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ 

หลักการ 
    งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ินยอดรวม 37,500,000.00 บาท 
    แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
    ก. ด้านบริหารทั่วไป  
   1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 11,905,490.00 บาท 
   2. แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 178,000.00 บาท 
    ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
   1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,949,370.00 บาท 
   2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 500,000.00 บาท 
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,362,020.00 บาท 



   4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,132,820.00 บาท 
   5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 695,500.00 บาท 

/6. แผนงานการศาสนา... 
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   6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 205,000.00 บาท 
    ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,038,600.00 บาท 
   2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 3,000.00 บาท 
    ง. ด้านการด าเนินงานอื่น 
   1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 11,530,200.00 บาท 

เหตุผล 
               เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
   เบิกไพร ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเสนอ 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสมาชิกสภา 
 
 
 อง ค์
การบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล
เบิกไพร ได้
พิ จ า ร ณ า
เ ห็ น ช อ บ
ต่อไป 
 
 
 
 ล า ดั
บ ต่ อ ไ ป ข อ
แจ้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายประกอบร่าง    ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
    ประมาณการรายรับ 
 
 

  ประมาณการ ปี 2564 
รายได้จัดเกบ็เอง   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ป 
 
 
 
 
 
 
 

/ประมาณการ... 
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     ประมาณการรายจ่าย 

     งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ินยอดรวม 37,500,000.00 บาท 
    แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
     ก. ด้านบริหารทั่วไป  
    1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 11,905,490.00 บาท 
    2. แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 178,000.00 บาท 
     ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
    1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,949,370.00 บาท 
    2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 500,000.00 บาท 
    3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,362,020.00 บาท 
    4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,132,820.00 บาท 
    5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 695,500.00 บาท 

  หมวดภาษีอากร 974,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 190,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 213,500.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 10,000.00 

รวมรายได้จัดเกบ็เอง 1,399,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น   
  หมวดภาษีจัดสรร 18,601,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,601,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอดุหนนุให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 17,500,000.00 
รวม 37,500,000.00 



    6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 205,000.00  
        บาท 
     ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,038,600.00 บาท 
    2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 3,000.00 บาท 
     ง. ด้านการด าเนินงานอื่น 
    1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 11,530,200.00 บาท 
 
     และได้จัดท้างบประมาณรายจ่ายโดยแยกเป็นรายจ่ายตามงบรายจ่าย  
    จ้านวน  37,500,000.00  บาท ดังนี้ 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 9,039,120 0 0 9,039,120 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 0 0 2,311,920 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 6,727,200 0 0 6,727,200 
งบด าเนินงาน 2,392,270 30,000 340,000 2,762,270 
    ค่าตอบแทน 584,000 0 15,000 599,000 
    ค่าใช้สอย 1,023,500 30,000 173,000 1,226,500 

รายจ่าย ประมาณการ ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ   
  งบกลาง 11,530,200.00 
  งบบุคลากร 13,518,300.00 
  งบด้าเนินงาน 7,953,900.00 
  งบลงทุน 2,837,600.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,660,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 37,500,000.00 
รวม 37,500,000.00 



    ค่าวัสดุ 278,770 0 152,000 430,770 
    ค่าสาธารณูปโภค 506,000 0 0 506,000 
งบลงทุน 67,100 0 37,000 104,100 
    ค่าครุภัณฑ์ 67,100 0 37,000 104,100 
                                    รวม 11,498,490 30,000 377,000 11,905,490 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบด าเนินงาน 158,000 20,000 178,000 
     ค่าตอบแทน 18,000 0 18,000 
     ค่าใช้สอย 140,000 0 140,000 
     ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000 
                               รวม 158,000 20,000 178,000 
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แผนงานการศึกษา 
 

/แผนงาน...  

             
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 2,285,340 0 2,285,340 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,285,340 0 2,285,340 
 งบด าเนินงาน 338,000 1,817,630 2,155,630 
     ค่าตอบแทน 95,000 0 95,000 
     ค่าใช้สอย 203,000 862,630 1,065,630 
     ค่าวัสดุ 40,000 920,000 960,000 
 



    ค่าสาธารณูปโภค 0 35,000 35,000 
 งบลงทุน 68,400 0 68,400 
     ค่าครุภัณฑ์ 68,400 0 68,400 
 งบเงินอุดหนุน 0 1,440,000 1,440,000 
     เงินอุดหนุน 0 1,440,000 1,440,000 
                                       รวม 2,691,740 3,257,630 5,949,370 
  

แผนงานสาธารณสุข 
                

งาน 
  

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบด าเนินงาน 280,000 280,000 
      ค่าใช้สอย 180,000 180,000 
      ค่าวัสดุ 100,000 100,000   

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000   
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000 

                                รวม 500,000 500,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  

/แผนงาน... 
 

              
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 961,020 0 961,020 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 961,020 0 961,020 
 งบด าเนินงาน 236,000 154,000 390,000 
     ค่าตอบแทน 143,000 144,000 287,000 
     ค่าใช้สอย 53,000 10,000 63,000 
 



    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000 
 งบลงทุน 11,000 0 11,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 11,000 
                                      รวม 1,208,020 154,000 1,362,020 
  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

  
    

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบุคลากร 1,232,820 0 1,232,820 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,232,820 0 1,232,820 
 งบด าเนินงาน 570,000 330,000 900,000 
     ค่าตอบแทน 113,000 0 113,000 
     ค่าใช้สอย 330,000 150,000 480,000 
     ค่าวัสดุ 127,000 180,000 307,000 
                               รวม 1,802,820 330,000 2,132,820 

  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 
รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบด าเนินงาน 0 110,000 110,000 
     ค่าตอบแทน 0 10,000 10,000 
     ค่าใช้สอย 0 100,000 100,000  

งบลงทุน 585,500 0 585,500 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 585,500 0 585,500 
                               รวม 585,500 110,000 695,500 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
/แผนงาน... 

  

             
งาน 

  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

รวม 
 

งบ 
    

       

         
 งบด าเนินงาน 85,000 120,000 205,000 
     ค่าใช้สอย 80,000 120,000 200,000 
     ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000 
                                       รวม 85,000 120,000 205,000 
  

   



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

             
งาน 

  
งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบด าเนินงาน 970,000 970,000 
      ค่าตอบแทน 70,000 70,000 
      ค่าใช้สอย 900,000 900,000   

งบลงทุน 2,068,600 2,068,600 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,068,600 2,068,600 
                                รวม 3,038,600 3,038,600 
   

แผนงานการเกษตร 
                

งาน 
  

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบด าเนินงาน 3,000 3,000 
      ค่าวัสดุ 3,000 3,000 
                                        รวม 3,000 3,000 
   

แผนงานงบกลาง 
                

งาน 
  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบกลาง 11,530,200 11,530,200 
      งบกลาง 11,530,200 11,530,200 
                                        รวม 11,530,200 11,530,200 
  

          ส้าหรับรายละเอียดอื่นๆ ตามร่างข้อบัญญัติฯ ท่ีได้แจกจ่ายครับ 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เพื่อสร้างความเข้าใจในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.เบิกไพร ได้ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย และขั้นตอนการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้ท่ีประชุมรับทราบด้วย ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ี 
   เคารพ  ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอ 
   อนุญาตน้าเรียนระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 23 ซึ่ง 



   นายกฯ จะต้องเสนอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี  
   15 สิงหาคม  
    2. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และ 
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 ก้าหนดว่า งบประมาณรายจ่าย 
   ประจ้าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนต้าบล ให้จัดท้าเป็น 
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล และเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน 
   ต้าบล ตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก้าหนด  
    วรรคหก ก้าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
   หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ต้อง 
   พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก้าหนด 
   เวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบล ให้ความเห็นชอบตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเสนอ 
   และให้ด้าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

       ตามวรรคแปดก้าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ้าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนต้าบล จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ้านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้
 ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายท่ีเป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 หรือเงินท่ีก้าหนดให้จ่ายตามกฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต้าบล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระท้าด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชิก 
 สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีส่วนไม่ว่าโดยทางตร งหรือทางอ้อม ในการใช้
 งบประมาณรายจ่ายจะกระท้ามิได้ 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวดท่ี 4 งบประมาณ ข้อ 45 
วรรคสามก้าหนดว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม ่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนัน้พอสมควรแล้ว 

/ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ... 
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 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า

 จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ 
 นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

   จะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายใน 
   ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก้าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค้าแปรญัตติ 
   ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ 



   แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   รับรองอย่างน้อยสองคน 
    ข้อ 51 วรรคหก ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ 
   เฉพาะข้อท่ีได้ระงับไว้เท่านั้น 
    ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 
   ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 
    และ วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ 
   ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
    และหากสมาชิกสภาท่านใดติดใจสงสัยก็ให้ตรวจสอบได้ตามระเบียบ  
   กฎหมายประกอบการพิจารณา ซึ่งได้มีไว้ประจ้าห้องประชุมสภาแล้ว 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ท่ีได้ช้ีแจงในข้อระเบียบกฎหมาย ให้สมาชิกฯ  
   ทุกท่านได้รับทราบ ก็เป็นอันว่าท่ีประชุมรับทราบตามนี้  
  ขอเชิญนายกได้ช้ีแจงในการจัดท้างบประมาณในหมวดงบลงทุน ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 

นายก อบต.เบิกไพร ขออนุญาตช้ีแจงการจัดการงบประมาณในส่วนงบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนงานได้ค้านึงถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยท่ีเรา
ได้ด้าเนินการจ่าย  6  โครงการ ประกอบด้วย 

  1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 250,000 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 6 งบประมาณ 293,500 บาท 
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟ้บ – ทุ่งยืด หมู่ท่ี 11 

งบประมาณ 454,900 บาท 
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์  
 หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 478,500 บาท 
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฉล้มนงนุช หมู่ ท่ี 4 

งบประมาณ 461,700 บาท 
  6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน - 

ทุ่งโป่ง หมู่ท่ี 3 งบประมาณ 497,800 บาท 
 

ประธานสภาฯ   ก็เป็นอันว่าท่ีประชุมรับทราบตามนี้  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระ 
   ท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2564 ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
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ท่ีประชุม   สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาเป็นเวลาพอสมควรโดยไม่มีสมาชิกสภาท่านใด 
   ประสงค์จะอภิปรายสอบถาม หรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประมาณการรายรับและรายจ่าย 
   รวมท้ังโครงการต่างๆ ท่ีเสนอให้สภาฯ พิจารณา 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตติร่างข้อบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 1 หรือมีความเห็นเป็น
อย่างอื่น ต่อไปก็จะขอมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 



ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีนายกฯ เสนอหรือไม่ ให้เลขาฯ นับองค์ประชุม
ด้วย 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมจ้านวน 16 ท่าน 
ครบองค์ประชุมครับ  

ประธานสภาฯ  ก็เป็นอันว่า ท่ีประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ ลงมติในวาระท่ี 1           
ขั้นรับหลักการ ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  มีมติรับหลักการ จ านวน 14 เสียง     ไม่รับหลักการ – เสียง     
งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 1 ในเวลา 10.00 น. ซึ่งการพิจารณา
ข้อบัญญัติงบประมาณนี้ไม่สามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ ฉะนั้นจึง
จ้าเป็นต้องต้ังคณะกรรมการแปรญัตติในวาระท่ี 2 ขั้นตอนต่อไปจึงขอหารือท่ีประชุมว่า
จะก้าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ก้าหนดวันแปรญัตติกี่วัน และจะเริ่มเมื่อไร 
ล้าดับแรกก็จะเป็นการเสนอว่าจะก้าหนดวันแปรญัตติกี่วัน และจะเริ่มเมื่อไร 

นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8   
 ขอเสนอให้ก้าหนดวันยื่นค้าขอแปรญัตติ จ้านวน 3 วัน โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 

2563 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563  โดยก้าหนดเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร (งดยื่นค้าขอแปรญัตติ วันท่ี 12 สิงหาคม 
2563) 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายอนุสรณ์  แสงอุทัย  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ขอ

รับรอง  ให้ก้าหนดวันยื่นค้าขอแปรญัตติ จ้านวน 3 วัน โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 
2563 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 โดยก้าหนดเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจิรวัฒน์  โกญจนาถ ส.อบต.หมู่ท่ี 7 ขอ
รับรอง  ให้ก้าหนดวันยื่นค้าขอแปรญัตติ จ้านวน 3 วัน โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 
2563 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 โดยก้าหนดเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14    เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะขอให้สมาชิกสภาได้เสนอว่าจะก้าหนดใหม้ีจ้านวนคณะกรรมการแปร

ญัตติกี่คน 
นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจิรวัฒน์  โกญจนาถ ส.อบต.หมู่ท่ี 7 ขอ

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 



นายสง่า จันทร  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสง่า จันทร ส.อบต. หมู่ท่ี 7 ขอรับรอง
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน ครับ 

นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ขอรับรองให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน ครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอจ้านวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่      เมื่อไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุม  ขอให้เลขาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

 เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมจ้านวน 16 ท่าน 
ครบองค์ประชุมครับ  

ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
จ้านวน 3 คน หรือไม่  ขอมติด้วย 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  สรุปว่าสมาชิกสภาก้าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน ต่อไป
ขอให้สมาชิกสภาเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน โดยขอให้เสนอ
รายช่ือทีละคนและขอผู้รับรองจ้านวน 2 คน  

    ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8  ขอ 
   เสนอนายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต. หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วย 
นายสง่า จันทร     เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสง่า จันทร ส.อบต.หมู่ท่ี 7  ขอ 
   รับรอง นายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต. หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ 
นายนะเรศ  อุ่นภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนะเรศ  อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2  ขอ 
   รับรอง นายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต. หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ   มีใครเสนอช่ือกรรมการคนท่ี 1 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุม ขอให้ 
   เลขาฯ นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมจ้านวน 16 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติว่าจะ เห็นชอบให ้              

นายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต. หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 หรือไม่  
ขอมติด้วย 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่า นายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต. หมู่ท่ี 8 ได้เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติคนท่ี 1   ต่อไปขอให้เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
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นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ นายธนา อุ่นหมั่นกิจ  ส.อบต.หมู่ท่ี 6  ขอเสนอ  
   นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 9  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วย 



นายประเทือง  เจียมอ่อน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประเทือง  เจียมอ่อน ส.อบต.หมู่ท่ี 9  ขอ 
   รับรอง นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 9  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8  ขอ

รับรอง นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
ประธานสภาฯ   มีใครเสนอช่ือกรรมการคนท่ี 2 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุม ขอให้ 
   เลขาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมจ้านวน 16 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้  นางเมธาวี     

ชุ่มเทียมพงษ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 9  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 หรือไม่  ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่า นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 9 เป็นคณะกรรมการแปร 
   ญัตติ คนท่ี 2 ต่อไปขอให้เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
นายอัมพวัน  ทองกลอย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอัมพวัน  ทองกลอย ส.อบต.หมู่ท่ี 5  ขอเสนอ   

นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ  ส.อบต. หมู่ท่ี 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วย 
นายนะเรศ อุ่นภักด ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2 ขอ 

รับรอง นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ  ส.อบต. หมู่ท่ี 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช ส.อบต.หมู่ท่ี 4  ขอ 
   รับรอง นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ  ส.อบต. หมู่ท่ี 7  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  
ประธานสภาฯ  มีใครเสนอช่ือกรรมการคนท่ี 3 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุม ขอให้

เลขาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมจ้านวน 16 ท่าน 

ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมอยู่ครบองค์ประชุม ก็จะขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้  นายจิรวัฒน์  

โกญจนาถ  ส.อบต. หมู่ท่ี 7   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 หรือไม่  ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่า นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ  ส.อบต. หมู่ท่ี 7  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนท่ี 3 

  ดังนั้น สภา อบต.เบิกไพร ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 คน แล้ว 
ดังนี้   

  1.  นายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต.หมู่ที่ 8 
    2.  นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์   ส.อบต.หมู่ที่ 9 
    3.  นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ   ส.อบต. หมู่ที่ 7    
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    เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ้านวนแล้ว หลังจากเลิกประชุม 
   ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมกันประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการเพื่อท้า 



   หน้าท่ีต่อไป ต่อจากนี้ก็ขอให้เลขานุการสภาฯ นัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ 
   ด้าเนินการตามระเบียบต่อไป และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 4 ต่อไป 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. 
   เบิกไพร ขอนัดหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมกันประชุมเพื่อเลือกประธานและ 
   เลขานุการเพื่อท้าหน้าท่ีต่อไป ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 
   กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
คณะกรรมการแปรญัตติ  รับทราบ 
ประธานสภาฯ   ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติต่อท่ีประชุมด้วย 
ขอเชิญ 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรท่ีเคารพ 
   ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล     

   เบิกไพร มีความประสงค์จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2563 เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อ 
   จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือ 
   แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง เป็นจ้านวนเงิน   
   48,100 บาท (ส่ีหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  
   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    โอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
   แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ 

   ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
         เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือแบบ 

   แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
   แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด  
   30,000 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

        1. ขนาดท่ีก้าหนดเป็นขนาดไม่ต้่ากว่า 30,000 บีทียู 
       2. ราคาท่ีก้าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง  
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        3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท้าความเย็นขนาดไม่เกิน  
   40,000  บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก 
   ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และ ฯลฯ  

    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส้านักงบประมาณ เดือน 
  ธันวาคม 2562 หน้า 25 

        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  แก้ไขครั้งท่ี 7 หน้า 1  
   ล้าดับท่ี 1    

   งบประมาณต้ังไว้             0.00  บาท 
   คงเหลือ              0.00  บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน    48,100.00  บาท 
    รวมเป็นเงิน              48,100.00  บาท 
    โอนลด 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

        งบลงทุน 
        หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
        ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
        เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)   

   เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  เป็นไปตามหนังสือ 
 กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม  2561 

งบประมาณต้ังไว ้  80,000.00  บาท 
    คงเหลือ    80,000.00  บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  48,100.00  บาท 
    คงเหลือ    31,900.00  บาท 
 

   ซึ่งรายการดังกล่าว เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอน ได้แก่กองช่างองค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพร ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย กระผม นายกองค์การบริหาร
   ส่วนต้าบลเบิกไพร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
   ญัตติท่ีแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่านแล้ว 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญ 
ท่ีประชุม  นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ได้อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับสถานท่ีติดต้ัง 

และขนาดจ้านวนบีทียูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ช้ีแจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 

นายก อบต.เบิกไพร ขอเรียนว่าการต้ังงบประมาณในการซื้อเครื่องปรับอากาศได้มีการ
ค้านวณโดยหลักวิชาการแล้วเป็นไปตามมาตรฐาน โดยไปติดต้ังทดแทนตัวเก่าของกอง
ช่าง ซึ่งมีสภาพที่เก่าและไม่สามารถซ่อมบ้ารุงให้กลับมาใช้การได้เป็นปกติ 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุม
ว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณได้ตามท่ีนายกฯ เสนอหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ 
นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมจ้านวน 16 ท่าน 
ครบองค์ประชุมครับ  

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะให้ลงมติ 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติ จ านวน 14 เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอ

ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 5 ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งเป็นผู้ 
   เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผม 
   ได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ท่ีดินในเขต 
   ปฏิรูปท่ีดิน ในครั้งนี้ 
    1. หลักการ/เหตุผล 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จะด้าเนินโครงการก่อสร้างฐานหอ 
   ถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร และขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไข 
   ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เรื่องน้้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากปัจจุบัน  
   สถานการณ์ภัยแล้งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ความต้องการใช้น้้าจึงเพิ่มข้ึน ท้าให้ 
   ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จ้านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์ 
   เมตร และขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 5 ต้ังอยู่บนพื้นท่ี ของ นางสาวหนูจันทร์  นวลชัยดี   
   ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.4-01 ก.)  เลขท่ี  
   3203 เล่ม 33 หน้า 3 อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  

  ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
   ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณา 
   อนุญาตการใช้ท่ีดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 
   2536  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ 
   ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

    2. วัตถุประสงค ์ 
    2.1 เพื่อใหถู้กต้องตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า 
   ด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณา 
   อนุญาตการใช้ท่ีดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 
   2536 
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  2.2 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
    2.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน 
    2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการท่ีจะได้รับบริการ 
   น้้าประปาท่ีมีปริมาณแรงดันและคุณภาพน้้าท่ีดี 

    3. ข้อกฎหมาย 
    ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม  ว่าด้วยการมอบหมาย 
   ให้เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ท่ีดินเพื่อ 
   กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2536 

    4. โครงการที่ขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
    4.1 โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ 
   ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร  
   หรือจนกว่าจะถึงช้ันให้น้้าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 5 เป็นเงิน  
   812,000.-บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ล้าดับท่ี 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
   (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 5  
 

   5. ข้อเสนอ 
        เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และถูกต้องตาม 
   ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้ 
   เลขาธิการส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ท่ีดินเพื่อ 
   กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  พ.ศ.2536 จึงน้าเรียนเสนอ 
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร 
   ประกอบญัตติท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
ท่ีประชุม   นายเฉลิมพล  ท้าวญาติ  ส.อบต.หมู่ท่ี 1 อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับการขอใช้ 
   ท่ีดิน สปก. ว่าจะสามารถขอไปในคราวเดียวทั้งหมดได้หรือไม่ เพราะพื้นท่ีของ อบต. 
   เบิกไพรส่วนใหญ่ก็เป็นท่ีดิน สปก.  
    นายนะเรศ  อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2 อภิปรายเกี่ยวกับการใช้ท่ีสาธารณะในการ 
   ก่อสร้างตามโครงการของ อบต. มีปัญหาความล่าช้ามาก จะมีวิธีใดแก้ไขได้บ้าง  
    นายมณเฑยีร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับการ 
   ก่อสร้างโครงการประปา ของหมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 5 ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน จนป่านนี้ก็ยัง 
   ไม่ได้ด้าเนินการ ซึ่งอยากสอบถามความคืบหน้า 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
    ผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอ 
   อนุญาตท่ีประชุมให้ผู้อ้านวยการกองช่างได้ช้ีแจงเกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้แทน  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ้านวยการกองช่าง 
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ผู้อ้านวยการกองช่าง  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ 
  ผมนายเทียมเดช  ชุ่มนาค ผู้อ้านวยการกองช่าง ขออนุญาตน้าเรียนช้ีแจง

เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีดิน สปก.ในการด้าเนินโครงการ ซึ่งท่ีผ่านมาผมเองได้เรียน
ช้ีแจงไปแล้วว่าการใช้ท่ีดินของ สปก.นั้น มีระเบียบท่ีก้าหนดให้เราต้องปฏิบัติตาม ซึ่ง
ในทางปฏิบัติค่อนข้างช้าไม่ทันต่อปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งผมเองก็
ได้คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา ส่วนจะขอไปเป็นจ้านวนครั้งละมากๆ ได้หรือไม่นั้น ก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละครั้งว่าโครงการจะท้านั้นได้มีการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ไว้
หรือไม่ หากท้าแล้วก็สามารถขอไปพร้อมกันได้ ส่วนท่ีสาธารณะนั้นมีกฎหมายต่างหาก   
ซึ่งค่อนข้างยากและล่าช้า หากเราไม่ได้รับอนุญาตก่อนก็จะไม่สามารถด้าเนินการอะไรได้
เลย 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมเข้าใจตามนี้ และมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายใน
เรื่องนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบตามท่ีนายกฯ เสนอ
หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมจ้านวน 16 ท่าน 
ครบองค์ประชุมครับ  

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะให้สมาชิกลงมติท่ีจะให้ความเห็นชอบให้ใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปหรือไม่ 
ขอมติ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอผ่านไปพิจารณาใน

ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 7 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติต่อท่ีประชุมด้วย 

ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรท่ีเคารพ 
    ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล     
   เบิกไพร ได้เห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 7 เมื่อ 
   วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ 
   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21  เพื่อแก้ปีงบประมาณของบัญชีครุภัณฑ์   
   (เครื่องปรับอากาศ) ให้สามารถด้าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก  
   เครื่องปรับอากาศของกองช่างเครื่องเดิม มีอายุการใช้งานมานานหลายปี ท้าให้  
   เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน ได้รับการซ่อมบ้ารุงรักษาบ่อยครั้ง ท้าให้ส้ินเปลือง 
   งบประมาณ และเพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ จึงได้แกไ้ข 
   ปีงบประมาณของบัญชีครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย จ้านวน 1 รายการ  
   ดังต่อไปนี ้
    1) ครุภัณฑ์ส้านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ 
   แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 
       1) จากเดิม ครุภัณฑ์ส้านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
 แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
 48,100 บาท บรรจุไว้ในปี  พ.ศ.2564 ตามแบบ ผ 03 ล้าดับท่ี 15 หน้าท่ี 14 

            แก้ไขเป็น  ครุภัณฑ์ส้านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ 
   แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
   48,100 บาท บรรจุไว้ในปี พ.ศ.2563 ตามแบบ ผ 03 
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้ประกาศใช้แผนท่ีแก้ไขดังกล่าว เมื่อวันท่ี 
   25 มิถุนายน 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   เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาฯ รับทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนี้ ขอผ่านไป
   พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 8 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติต่อท่ีประชุมด้วย 

ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรท่ีเคารพ 

  ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
   ได้เห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 8 เมือ่วันท่ี 23  
   กรกฎาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ  
   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21  เพื่อแก้ปีงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ 
   โยธา ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง  
   การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
   ของชุมชน และแก้ไขแบบ ผ.02/1  ดังนั้น อบต.เบิกไพร จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
   เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
   ดังต่อไปนี้ 

      1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟ๊บ – ทุ่งยืด หมู่ท่ี 11 
      2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน –  

   ทุ่งโป่ง หมู่ท่ี 3 
     3. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายแฉล้มนงนุช หมู่ท่ี 4 
      4. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 6 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ  
   สาธารณูปการ  

     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
  1) จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟ๊บ – ทุ่งยืด 

   หมู่ท่ี 11 ขนาดกว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 360 เมตร หนา 0.15 เมตร   
   หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้น N 13.655485 E  
   99.530138 จุดส้ินสุด  N 13.658254 E 99.530216 งบประมาณ 1,080,000 
   บาท บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) งบประมาณปี พ.ศ.2563  
   ตามแบบ ผ.02 ล้าดับท่ี 36 หน้า 114 

  แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟ๊บ – ทุ่งยืด หมู่ท่ี  
    11 ขนาดกว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่ 
    น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้น N 13.655485   E 99.530138   
    จุดส้ินสุด N 13.658254   E 99.530216  งบประมาณ 1,080,000 บาท บรรจุไว้
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งท่ี 8 งบประมาณปี พ.ศ.2564  
    ตามแบบ ผ.02  

      2) จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน
   – ทุ่งโป่ง หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 350 เมตร รวมพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
   2,100 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N 13.630504 E 99.539983 จุดส้ินสุด N   
   13.632899 99.538156 งบประมาณ 1,302,000 บาท บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
   (พ.ศ.2561 -2565) งบประมาณปี พ.ศ.2563 ตามแบบ ผ.02/1 ล้าดับท่ี 1 หน้า 173 
    แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัง 
   ตะเคียน –  ทุ่งโป่ง หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 350 เมตร รวมพื้นท่ีลาดยาง
   ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้น N 13.630504   E 99.539983   
   จุดส้ินสุด N 13.632899   E 99.538156  งบประมาณ 1,302,000 บาท บรรจุไว้
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งท่ี 8 งบประมาณปี พ.ศ.2564  
    ตามแบบ  ผ.02 

        3) จากเดิม โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายแฉล้มนงนุช หมู่ท่ี 4 ขนาด
   กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 230 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่ 
   น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้น N 13.633749 E 99.565224  จุดส้ินสุด N 
   13.634462 E 99.563335 งบประมาณ 552,000  บาท บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 งบประมาณปี พ.ศ.2565 ตามแบบ ผ. 
   02 ล้าดับท่ี 4 หน้า 3 
     แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายแฉล้มนงนุช หมู่ท่ี 4 ขนาด 
    กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 230 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่ 
    น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้น N 13.633749 E 99.565224  จุดส้ินสุด    
    N 13.634462   E 99.563335  งบประมาณ 552,000 บาท บรรจุไว้ใน 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งท่ี 8 งบประมาณปี พ.ศ.2564 ตาม
    แบบ ผ.02  

/ยุทธศาสตร์... 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง 
   การบริหาร  การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม 
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    1) จากเดิม โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 6 งบประมาณ 500,000  
   บาท บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) งบประมาณปี พ.ศ.2563  
   ตามแบบ ผ.02 ล้าดับท่ี 4 หน้า 171 
     แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 6 งบประมาณ 500,000  
    บาท บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งท่ี 8  งบประมาณปี 
    พ.ศ.2564 ตามแบบ ผ.02  

  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้ประกาศใช้แผนท่ีแก้ไขดังกล่าว เมื่อวันท่ี 
   23 กรกฎาคม 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   เป็นอันว่าท่ีประชุมรับทราบตามนี้ และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาญัตติอื่นๆ ท่ีประธานเห็นสมควร 
ท่ีประชุม  ได้น้าเสนอเรื่องอื่นๆ ดังนี้ 
  นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 สอบถามเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง

บริเวณจุดอันตรายของหมู่ท่ี 8 จะสามารถด้าเนินการได้เมื่อไร 
  นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 สอบถามถนนสายฟาร์มโคนม – บ้านป้าตุ๊ 

ท่ีช้ารุดเสียหาย จะด้าเนินการแก้ไขเมื่อไร 
  นายนะเรศ  อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ ท่ี 2 แจ้งว่าชาวบ้านหมู่ท่ี 2 ได้รับความ

เดือดร้อนเกี่ยวกับถนนสายหนองตูม หมู่ท่ี 2 ขาด ซึ่งได้ประสานกองช่างไปตรวจสอบ
พบว่าเดิมเป็นถนนต้่า เมื่อมีการก่อสร้างถนนใหม่ท้าให้ถนนสูงขึ้น เมื่อฝนตกน้้าจึงไม่มี
ทางระบาย จึงขอให้ อบต.เบิกไพร วางท่อระบายน้้าเพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนพื้นท่ีรับน้้าได้
ประสานเจ้าของท่ีดินแล้ว อนุญาตให้น้้าผ่านได้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ท่ีเคารพ 
  ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอ

เรียนช้ีแจง ดังนี้ 
  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ท่ี 8 ผมก้าลังตรวจสอบงบประมาณคงเหลือปลายปี

ว่ามีเท่าใด และจะได้หารือกับท่านปลัดและกองช่างว่าจะด้าเนินการอย่างไรให้รวดเร็ว
ขึ้น หากจะด้าเนินการก็จะด้าเนินการในหมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 10 และ หมู่ท่ี 4 

/ส้าหรับถนน... 
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  ส้าหรับถนนสายฟาร์มโคนม – บ้านป้าตุ๊ สัปดาห์นี้ผู้รับจ้างจะเข้าท้าสัญญา 
และคงจะด้าเนินการในเร็วๆ นี้ 

  ส่วนเรื่องถนนสายหนองตูม ของหมู่ท่ี 2 จะให้กองช่างไปตรวจสอบและแก้ไข
ใหค้รับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอญัตติอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ ต้อง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายกฯ รองนายกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี  และขอนัดประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2563     
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ผมขอปิดประชุม 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.40 น.  
  
 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
          เลขานุการสภาฯ    
 
 
 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


