
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบกิไพร 

วันจันทร ์ท่ี 24  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 
มาประชุม 

1. 
2 

นายชลอ  ผาสุข 
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 

3 นางน้้าค้าง  พรหมณี สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
4 นายนะเรศ  อุ่นภักดี สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
5 นายประสิทธิ์  สอสะอาด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3 
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. นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช   สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 

ผู้ขาดประชุม 
 - 
ผู้ร่วมประชุม 
  1. นายไพโรจน์  ศรัทธาผล   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  2.  นายชูชาติ  ต้ังแสงทอง   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  3.  นายอนันต์  สุทธิศรี   เลขานุการนายก อบต.เบิกไพร 
  4.  นายวัลลภ  จันทร์หอม   รองปลัด อบต.เบิกไพร 
  5.  นางชัญญานิษฐ์  ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อ้านวยการกองคลัง 
  6.  นายเทียมเดช  ชุ่มนาค   ผู้อ้านวยการกองช่าง 
  7.  นางวนิดา  ชมภูพื้น   หัวหน้าส้านักปลัด 
  8.  นายธนากร  ป้อมน้อย   ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  9.  นายวัลลภ  พรมมิ   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
  10.  สิบเอกสุพจน์  เพ็งทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 
  12.  นางสาวจิราพัชร์  ทองใบ   นิติกร 
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    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าท่ีประธาน ในท่ีประชุมและกล่าวเปิด 
   ประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   - แจ้งประกาศอ้าเภอจอมบึง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2563 
    - แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่  
   นายบุญธรรม แฉล้มนงนุช ส.อบต. หมู่ท่ี 4 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 
   ทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
   ประชุม ขออนุญาตน้าเรียนต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเม่ือวันท่ี 13   
   สิงหาคม  2563 เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563  
   เมื่อวันท่ี 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข   
   เปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เปล่ียนแปลงถ้อยค้า หรือแก้ไขเพิ่มเติมค้าผิด 
   ตกหรือไม่ หากไม่มี ก็ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕63   
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม และขอผ่านไปพิจารณาใน 
   ระเบียบวาระต่อไป 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติค้างพิจารณา (ร่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา มติท่ีประชุมได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปร

ญัตติวาระท่ี 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบดีแล้ว ซึ่งก้าหนดไว้ 3 วัน ต้ังแต่วันท่ี 11 - 14 สิงหาคม   

                            2563 เว้นวันท่ี 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยต่อไปนี้จะเป็น
การพิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 ในวาระท่ี 2 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญตัติท่ีสภาแต่งต้ังได้รายงานผลการ
ด้าเนินงานพร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 

นายอนุสรณ์  แสงอุทัย  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
ท่ีเคารพ กระผม นายอนุสรณ์  แสงอุทัย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ขออนุญาตน้าเรียนต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2564 เพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าท่ี ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
   มอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 
    คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เปิดรับค้าขอแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี 11 - 14   
   สิงหาคม 2563 เว้นวันท่ี 12 สิงหาคม 2563  รวมระยะเวลา 3 วัน ต้ังแต่เวลา  
   08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรก้าหนด และได้ปิดรับค้าขอแปรญัตติต้ังแต่เวลา  
   16.30 น. ของวันท่ี 14 สิงหาคม 2563  แล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค้าขอแปรญัตติ  
   และคณะกรรมการฯ ก็ไม่มีการเสนอขอแปรญัตติหรือสงวนค้าแปรญัตติ หรือมีความเห็น 
   เป็นอย่างอื่น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม และ 
   ได้ส่งร่างข้อบัญญัติตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรเสนอ   
   ให้กับประธานสภาฯ ตามระเบียบแล้ว 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ การรายงานของคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ ไม่มีผู้ใดเสนอค้าแปรญัตติหรือสงวนค้าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ 
   พิจารณาและมีมติแล้วให้คงร่างไว้ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรเสนอ ซึ่ง 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมถึง 
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ก้าหนดไว้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
   วาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล้าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือสงวนค้าแปรญัตติ  
   หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น 
   อย่างอื่น เพราะฉะนัน้ ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็จะขอผ่านไป 
   พิจารณาในวาระท่ี 3 คือ ข้ันตอนการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น  ประธานจึงด้าเนินการต่อไป 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



-4- 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อสภาไม่มีมติเป็นอย่างอื่น ต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระท่ี 3 ซึ่งในวาระท่ี  
   3 นี้ ไม่มีการอภิปราย ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม และลงมติในวาระท่ี 3  
   ต่อไป 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ขณะนี้มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมจ้านวน  
   16 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระท่ี 3 ว่าท่ีประชุมจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีนายกฯ เสนอหรือไม่ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม   ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จ านวน 14  เสียง ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ – เสียง  
   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติใหต้ราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าป ี
   งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีนายกฯ เสนอ ซึ่งจะได้ด้าเนินการตามระเบียบต่อไป  
   และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2563 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ

ท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 
รองนายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพ  

   กระผมนายไพโรจน์  ศรัทธาผล รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   ได้รับมอบหมายจาก นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล     
   เบิกไพร ให้เป็นผู้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน  
   งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แทน จึงขออนุญาตท่ีประชุมน้า 
   เรียนช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้ 

   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโอนไป 
   ต้ังจ่ายเป็นรายการใหมแ่ผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 
   และส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  จ้านวน  3  โครงการ โดยถือ 
   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 โดยมี 
   รายละเอียดดังนี้  

   1. โครงการจัดท้าเครื่องหมายจราจร บริเวณโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 2  
   ต้าบลเบิกไพร  อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เป็นจ้านวนเงิน  82,200 บาท       
   (แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)   
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานทั่วไป 
       งบด้าเนินงาน 

      หมวดค่าใช้สอย 
      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนต้าบล      
  เบิกไพร ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก้าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทน 
  ต้าแหน่งท่ีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี 
  อื่นๆ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าแบบพิมพ์  บัตรเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
  และอื่นๆ 

งบประมาณต้ังไว ้  500,000.00 บาท 
    คงเหลือ    500,000.00 บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    82,200.00 บาท 
    คงเหลือ    417,800.00 บาท 
 

   โอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   โครงการจัดท้าเครื่องหมายจราจร บริเวณโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 2  

  ต้าบลเบิกไพร อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
   งบประมาณต้ังไว้             0.00 บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน    82,200.00 บาท 
    รวมเป็นเงิน              82,200.00 บาท 

  2. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียงภายในต้าบลเบิกไพร หมู่ท่ี 
   8 บ้าน หนองส้าโรง  ต้าบลเบิกไพร อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เป็นจ้านวนเงิน  
   403,700 บาท (ส่ีแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานทั่วไป 
       งบด้าเนินงาน 

      หมวดค่าใช้สอย 
      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
       ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนต้าบล      
  เบิกไพร ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก้าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทน 
  ต้าแหน่งท่ีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี 
  อื่นๆ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าแบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
  และอื่นๆ 
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งบประมาณต้ังไว ้  500,000.00 บาท 
    คงเหลือ    417,800.00 บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  403,700.00 บาท 
    คงเหลือ      14,100.00 บาท 

   โอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียงภายในต้าบลเบิกไพร หมู่ท่ี 8  

  บ้านหนองส้าโรง  ต้าบลเบิกไพร อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
   งบประมาณต้ังไว้                 0.00 บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน    403,700.00 บาท 
    รวมเป็นเงิน              403,700.00 บาท 

  3. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียงภายในต้าบลเบิกไพร หมู่ท่ี 
   10 บ้านหนองยายจู  ต้าบลเบิกไพร อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  เป็นจ้านวนเงิน  
   403,700 บาท (ส่ีแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
  โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานทั่วไป 
       งบด้าเนินงาน 

      หมวดค่าใช้สอย 
      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนต้าบล      
  เบิกไพร ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก้าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน 
  ต้าแหน่งท่ีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี 
  อื่นๆ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าแบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
  และอื่นๆ 

งบประมาณต้ังไว ้  500,000.00 บาท 
    คงเหลือ      14,100.00 บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    14,100.00 บาท 
    คงเหลือ               0.00 บาท 
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  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
       งบบุคลากร 

      หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 
      ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต้าบลสังกัดกองการศึกษาฯ พร้อมท้ัง 
  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปี จ้านวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
  เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5)  

งบประมาณต้ังไว ้ 1,139,460.00 บาท 
    คงเหลือ      462,980.00 บาท 
    โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน    389,600.00 บาท 
    คงเหลือ        73,380.00 บาท 
 

   โอนเพิ่ม (ต้ังเป็นรายการใหม่) 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียงภายในต้าบลเบิกไพร หมู่ท่ี  

  10 บ้านหนองยายจู  ต้าบลเบิกไพร อ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
   งบประมาณต้ังไว้                 0.00 บาท 

    โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน    403,700.00 บาท 
    รวมเป็นเงิน              403,700.00 บาท 

   ซึ่งรายการดังกล่าว เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอน ได้แก่ กองช่างองค์การบริหาร 
   ส่วนต้าบลเบิกไพร พร้อมได้จัดท้าประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างมาด้วยแล้ว  
    ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย กระผม รองนายกองค์การบริหารส่วน 
   ต้าบลเบิกไพร จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติท่ี 
   แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุกท่านแล้ว 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดท่ีฝ่ายบริหารน้าเสนอ 
ท่ีประชุม   ได้ร่วมกันพิจารณาเป็นเวลาพอสมควร โดยไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ 
   จะอภิปรายหรือติดใจสงสัยในญัตติท่ีนายกฯ เสนอ 
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ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ต่อไปก็จะขอให้สมาชิกฯ ได้ 
   ลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามท่ีนายกฯ เสนอหรือไม่  ขอให้ 
   เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ขณะนี้มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมจ้านวน  
   16 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหมห่รือไม่ ขอมติด้วย 
มติที่ประชุม   อนุมัติ จ านวน 14 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามท่ีนายกฯ เสนอ ขอ 
   ผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกได้เสนอญัตติอื่นๆ ตามท่ีประธานสภาฯ เห็นสมควร 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์เสนอญัตติอื่นๆ  
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอญัตติอื่นๆ อีกก็ต้องขอขอบคุณฝ่าย

บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และข้าราชการพนักงานทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการประชุม
เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ และขอปิดประชุม 

 
 

ปิดประชุม  10.30 น.  
 
  
 
   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
          เลขานุการสภาฯ    
 
 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


