รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
วันจันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ผูม้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นายชลอ ผาสุข
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ
นางน้้าค้าง พรหมณี
นายนะเรศ อุ่นภักดี
นายประสิทธิ์ สอสะอาด
นายบุญธรรม แฉล้มนงนุช
นายอัมพวัน ทองกลอย
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ
นายสง่า จันทร
นายจิรวัฒน์ โกญจนาถ
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์
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 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
เลขานุการสภา อบต.

1
2

นายอนุสรณ์ แสงอุทัย
นายเข็ม บุตรน้้าเพชร

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

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

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

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

/- เมื่อได้เวลา...

-2- เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
เบิกไพรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมและกล่าว
เปิดประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. แจ้งประกาศอ้าเภอจอมบึง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2563
2. แจ้งสมาชิกสภาฯ ลา 2 ท่าน ได้แก่ นายอนุสรณ์ แสงอุทัย ส.อบต.หมู่ที่ 8
และนายเข็ม บุตรน้้าเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 11
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุม
ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน
ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุมทราบด้วย ขอเชิญ
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ ได้รับมอบหมายให้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ
ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ร่ ว มกั น ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 25
สิง หาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป เพื่ อ ตรวจรายงานการประชุม สภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563
เมื่ อ วั น ที่ 24 เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการมี ม ติ ไ ม่ ข อแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงถ้อยค้าหรือ เพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลเบิ ก ไพร และผู้ สนใจทราบตามระเบี ย บแล้ ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยค้าหรือแก้ไข
ค้าผิดตกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ประธานสภาฯ
เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ
วาระต่อไป
/ระเบียบวาระ ...

-3ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายก อบต.เบิกไพร

ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ...
ขอเชิญนายกฯ ได้แถลงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมด้วย
ขอเชิญ
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรที่เคารพ
กระผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้า เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่ว นต้าบลเบิกไพร
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่ให้กระผม
ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเบิกไพร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ต่อสภา
แห่งนี้ ดังนี้
หลักการ
ให้มขี ้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของ
พื้นที่ในชุมชน จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าคาญจากสุนัขและแมว
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษา สภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด้ า รงชี พ ของ
ประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจาก
สุนั ข และแมว สมควรก้ า หนดเขตควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสุนั ข และแมว จึ ง ตรา
ข้อบัญญัตินี้

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ดัง นั้ น เพื่อ ให้ ร่า งข้อ บั ญ ญัติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลเบิ กไพร เรื่ อ ง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... เป็นไปตามขั้นตอนที่เป็นสาระส้าคัญ
ที่กฎหมายก้าหนด เกิดประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เป็นการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกั บการด้ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนและมลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ ควบคุมโรคระบาด
และอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และ
เกิดผลดีแก่ราชการ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... เพื่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ
ก่อนที่สภาฯ จะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จะขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้
ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้าบลให้
สมาชิกได้ทราบก่อนเพื่อความสะดวกในการพิจารณา ขอเชิญ เลขาฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก สภาทุ กท่า น ผม นายสุร ชัย ขิง จัตุรั ส
เลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลเบิ ก ไพร ขออนุ ญ าตเรี ย นชี้ แ จงระเบี ย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้าบล ดังนี้
/การพิจารณา...
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ประธานสภาฯ

การพิ จารณาญั ตติร่า งข้อ บัญ ญั ติต้า บลก็จ ะต้อ งพิจ ารณาว่ามี กฎหมายใดให้
อ้านาจในการออกข้อบัญญัติก่อน ในที่นี้ คือ พรบ.สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ ไ ขเพิ่ มเติม มาตรา 71 วรรคหนึ่ง พรบ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 และ พรบ.ก้าหนดแผนและขั้ นตอนการ
กระจายอ้ านาจให้แ ก่อ งค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น พ.ศ.2542 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
มาตรา 16 (21)
ส่วนการพิจารณานั้นจะต้องด้าเนินการไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 43 ก้าหนดไว้ว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมี บันทึกดังต่อไปนี้ (1)
หลักการของร่างข้อบัญญัติ (2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ ประกอบ ข้ อ 4 5 ว ร ร ค
หนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ้านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ที่อยู่ในที่ ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ไ ด้
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญ ญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น ปรึ ก ษาในหลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ แ ละลงมติ ว่ า จะรั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า ง
ข้อบัญ ญัตินั้น หรือ ไม่ หากมีส มาชิ กสภาท้องถิ่ นประสงค์ จะอภิ ปรายห้ามไม่ให้ ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญ ญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่ นจะต้อง
ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก้าหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอค้าแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็นหนั ง สือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
สุดท้ายก็จะเป็นการลงมติตามข้อ 52 วรรคหนึ่ง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้า
มีเหตุอันสมควร
และวรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่
เป็นอันว่าที่ประชุมเข้าใจตามนี้ ต่อไปจะขอหารือที่ ประชุมว่าจะพิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 หรือจะพิจารณาเป็นสามวาระ ขอเชิญเสนอความเห็น
/นายก...
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เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายก อบต.
เบิกไพร ขออนุญาตเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เนื่องจาก
เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว รวมทั้งสมาชิกสภาฯ
บางท่านก็ได้เป็นกรรมการยกร่างรวมอยู่ด้วย ประกอบกับร่างข้อบัญญัติฯ มีจ้านวนข้อ
ไม่มาก จึงให้ที่ประชุมอนุมัติด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียว มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือ ไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะ
อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ ประชุม
ด้วย
เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จ้านวน 15
ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
ขอมติด้วย
อนุมัตใิ ห้ที่ประชุมพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว จ้านวน 13 เสียง
ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เป็นอันว่าสภาฯ จะพิจารณาญัตตินี้เป็นสามวาระรวดเดียว ในล้าดับแรกจะเป็น
การพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
นายอัมพวัน ทองกลอย ส.อบต.หมู่ที่ 5 อภิปรายเกี่ยวกับสถานที่ห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่ อยสัต ว์ เกิ นจ้ า นวน 10 ตัว ต่อ ครั ว เรื อน อย่ างกรณี ของวั ด จะจั ดอยู่ใ นประเภท
ครัวเรือนหรือไม่ เพราะหมาวัดน่าจะเกินจ้านวนที่ก้าหนด
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 6 อภิปรายสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุ นัขจร
จัด จะมีวิธีการจัดการอย่างไร เพราะในพื้นที่ อบต.เบิกไพร ก็มีจ้านวนไม่น้อย
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ที่ 1 อภิปรายปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่ง
หากเรามีอ้านาจกักขัง สุ นัขและแมวที่ไ ม่มีเจ้าของ ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง จะมี
ปัญหาในเรื่องของงบประมาณตามมาหรือไม่ และสถานที่กักขังสุนัขและแมวจะใช้ที่ใด
ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขออนุญาตให้ปลัดชี้แจงแทนครับ
ขอเชิญปลัด
เรี ย นประธานสภา และสมาชิ กสภาที่ เ คารพ ผมนายสุ ร ชัย ขิ ง จัตุ รั ส ปลั ด
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับข้อสัง เกตที่ท่านสมาชิกมี
ความกังวล 2-3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความกังวลเกี่ยวกับสถานที่ เช่น วัด ซึ่งคงมีคนเอาสุนัขมาปล่อย
จ้านวนมากนั้น ก็คงเข้าลักษณะเป็นเจ้าของตามนิยามในข้อ 3 วรรค 4 เพราะเจ้าของ
ให้ ห มายถึง ผู้เ ลี้ ยงหรือ ผู้ ให้ ที่ อยู่ อ าศั ย และวั ด ก็เ ป็ นนิ ติ บุค คลก็ ค งเที ยบเคีย งได้ กั บ
ครัวเรือน หากเลี้ยงเกิน 10 ตัว ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประเด็นที่ 2 เรื่องหมาจรจัด ซึ่งในเรื่องนี้เป็นปัญหาพอสมควร แต่ในทางปฏิบัติ
ก็คงมีการประสานกับปศุสัตว์ในเขตพื้นที่เพื่อจับท้าหมัน หรือจับกักขังบริเวณ หรือน้าไป
ฝากศูนย์เลี้ยง
/ประเด็นที่ 3...
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ประเด็น ที่ 3 เรื่องพนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ในระยะเบื้ องต้น เราก็คงต้อ งแต่ง ตั้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่จากเจ้าหน้าที่ของเราที่มีอยู่ก่อนอีกส่ วนก็คงต้องจ้างอาสาสมัครให้
ช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น ฉีดวัคซีน เป็นต้น
มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายในวาระที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะให้
ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... หรือไม่ ขอให้เลขานุการ
สภาฯ นับองค์ประชุมด้วย
เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จ้านวน 15
ท่าน ครบองค์ประชุมครับ
ต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตามที่นายกเสนอ
หรือไม่
รับหลักการจานวน 13 เสียง ไม่รับหลักการจานวน – เสียง งดออกเสียง
2 เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการ ต่อไปก็จะไปพิจารณาในวาระที่ 2 การ
แปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ก็เป็นอันว่า สมาชิกสภา
ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตติ และประธานที่ประชุม เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ
ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา
ได้ร่วมกันพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ เป็นเวลาพอสมควร โดยไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดประสงค์ขอแปรญัตติ
เมือ่ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแปรญัตติในข้อใดหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็
จะขอผ่านไปพิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งในวาระนี้จะเป็นการลงมติ จะไม่มีการอภิปรายอีก
ขอให้เลขานุการ สภาฯ นับองค์ประชุมด้วย
เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ
ต่อไปก็จะขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จานวน 13 เสียง ไม่เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ จานวน – เสียง งดออกเสียง จานวน 2 เสียง
เป็นอันว่าที่ ประชุมมีมติใ ห้ความเห็ นชอบร่างข้อบั ญ ญัติองค์ การบริหารส่ว น
ต้าบลเบิกไพร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ตามที่นายก
เสนอ และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

/ระเบียบวาระ...
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ญัตติกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป
ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นต่อที่ประชุมด้วย
ขอเชิญ

นายก อบต.เบิกไพร

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรที่เคารพ
กระผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่
ให้กระผมได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติกันเงินงบประมาณ
ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ต่อสภาแห่งนี้ ดังนี้
1. หลักการ/เหตุผล
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขออนุมัติกันเงินกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้านวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้ง ถังแเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร
หรื อ จนกว่ า จะถึ ง ชั้ น ให้ น้ า ดี พร้ อ มซั บ เมอร์ ส ขนาด 1.5 แรงม้ า หมู่ ที่ 5 เป็ น เงิ น
812,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ . ศ . 2561-2565)
ห น้ า 125 ล้ าดั บ ที่ 3 แ ล ะ แ ผน พั ฒ น าท้ อ ง ถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5
2. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และขุด
เจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร หรือ
จนกว่าจะถึงชั้นให้น้าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 831,000
บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า 125 ล้าดับที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 5
3. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (สายเบิกไพร – โลงล่าง) หมู่ที่ 1 ประปา
ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาวรวม 768 เมตร งบประมาณ 96,000.00
บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
การขออนุ มั ติ กั น เงิ น ดั ง กล่ า วในครั้ ง นี้ เป็ น อ้ า นาจของสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 ในกรณีที่ มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ยังมิไ ด้ก่ อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ้าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปี
/หากองค์กร...
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วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ้าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท้าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ไ ด้
ด้าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ้านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิ น การเก็บ รัก ษาเงินและการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59
2.2 เพื่อให้ประชาชนมีน้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน
2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการที่จะได้รับบริการ
น้้าประปาที่มีปริมาณแรงดันและคุณภาพน้้าที่ดี
3. ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
59
4. โครงการที่ขออนุมัติกันเงิน
1. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังแเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร
หรื อ จนกว่ า จะถึ ง ชั้ น ให้ น้ า ดี พร้ อ มซั บ เมอร์ ส ขนาด 1.5 แรงม้ า หมู่ ที่ 5 เป็ น เงิ น
812,000.00 บาท (แปดแสนหนึ่ ง หมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) ปรากฏในแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) หน้ า 125 ล้ า ดั บ ที่ 3 และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5
2. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และขุด
เจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร หรือ
จนกว่ า จะถึ ง ชั้ น ให้ น้ า ดี พร้ อ มซั บ เมอร์ ส ขนาด 1.5 แรงม้ า หมู่ ที่ 8 เป็ น เงิ น
831,000.00 บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ . ศ . 2561-2565)
ห น้ า 125 ล้ าดั บ ที่ 4 แ ล ะ แ ผน พั ฒ น าท้ อ ง ถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5
3. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (สายเบิกไพร – โลงล่าง) หมู่ที่ 1 ประปา
ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาวรวม 768 เมตร งบประมาณ 96,000.00
บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
/5. ข้อเสนอ...
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
นายก อบต.เบิกไพร

ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

5. ข้อเสนอ
เพื่อ ให้สามารถแก้ไ ขปัญ หาความเดื อดร้อนของประชาชน และถูก ต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 จึงน้า
เรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้
ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
นายเฉลิม พล ท้า วญาติ ส.อบต.หมู่ ที่ 1 ขออภิ ป รายสอบถามเกี่ ยวกั บ การ
ด้าเนินงานโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 1 ซึ่งสภาได้อนุมัติให้ด้าเนินการไปแล้ว และ
ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุ
ใดจึงไม่สามารถด้าเนินการได้ จนขณะนี้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว
ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง
เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เ คารพ ผมนายธรรมรั ก ษ์
บุตรน้้าเพ็ ชร นายกองค์การบริหารส่ วนต้าบลเบิกไพร ขอเรียนว่า ปัญ หาการด้าเนิน
โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 1 ที่ล่าช้า ผมเข้าใจว่า น่าจะเกิดจากโครงการประปา
หมู่บ้านมีปัญหา เจาะบ่อแล้วไม่มีน้า ซึ่งในรายละเอียดจะขอให้กองช่างชี้แจง
ขอเชิญ ผอ.กองช่าง
เรี ย นประธานสภา และสมาชิ ก สภาที่ เ คารพ ผมนายเที ย มเดช ชุ่ ม นาค
ผู้อ้านวยการกองช่าง ขออนุญาตเรียนชี้แจงเสริมท่านนายกฯ กรณีโครงการขยายเขต
ประปาหมู่ที่ 1 ซึ่งทางหมู่ที่ 1 ก็ทราบดีว่าเรามีปัญหาเรื่องเจาะบ่อบาดาลเพื่อท้าประปา
หมู่บ้าน ซึ่งตามแผนงานเดิม เราก็จะด้าเนินการขยายเขตประปา หลังจากโครงการเจาะ
บ่อแล้วเสร็จ แต่เมื่อเจอปัญหากองช่างก็ได้หารือกับสมาชิกหมู่ที่ 1 แล้วว่า อาจจะต้อง
เชื่อมต่อระบบประปาของหมู่ที่ 9 ใช้แทน ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนท้าความตกลงกัน เมื่อ
ได้ข้อยุติก็สามารถด้าเนินการได้เลย
มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดอภิปรายก็จะขอมติที่
ประชุมว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ตามที่นายกเสนอหรือไม่
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย
เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ
ขอเชิญลงมติ
อนุมัติ 13 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กั นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป และขอผ่านไป
พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

/ระเบียบวาระ...
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ประธานสภาฯ
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ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการ
พัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ 4
ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นต่อที่ประชุมด้วย
ขอเชิญ
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรที่เคารพ
กระผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่ให้กระผม
ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติ ในครั้งนี้ ดังนี้
1. หลักการ/เหตุผล
เนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลเบิ ก ไพร ได้ รั บ หนั ง สื อ จากส้ า นั ก งาน
ทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) ลงวันที่ 12 มี นาคม 2562 เรื่อง การส่ง มอบ
ทรัพย์สิน โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค
บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายการพัสดุครุภัณฑ์ที่ส่งมอบ ดังนี้
1.1 บ่อน้้าบาดาล
จ้านวน 1 บ่อ
1.2 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้า
จ้านวน 1 เครื่อง
1.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า (Control Box) จ้านวน 1 ชุด
1.4 หอถังเหล็กเก็บน้้า ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ชุด
1.5 ระบบกระจายน้้าบาดาล
จ้านวน 1,000 เมตร
ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรับมอบบ่อน้้าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้้า
บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหนอง
ตะลุมพุก หมู่ที่ 4
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ถูกต้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1
2.2 เพื่อให้ประชาชนมีน้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน
3. ข้อกฎหมาย
หนั งสื อคณะกรรมการวิ นิ จฉั ยปั ญ หาการจั ด ซื้อ จัด จ้ างและการบริ หารพั ส ดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2561 ข้อ 1
/4. โครงการที่ขอ...

-114. โครงการที่ขอความเห็นชอบการรับมอบบ่อน้าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ส่ง มอบทรั พย์ สิ น โดยมีร ายการพัส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ตามโครงการพั ฒนาแหล่ ง น้้ า
บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค – บริโภค บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ ที่ 4
ดังนี้
4.1 บ่อน้้าบาดาล
จ้านวน 1 บ่อ
4.2 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้า
จ้านวน 1 เครื่อง
4.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า (Control Box) จ้านวน 1 ชุด
4.4 หอถังเหล็กเก็บน้้า ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ชุด
4.5 ระบบกระจายน้้าบาดาล
จ้านวน 1,000 เมตร

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

5. ข้อเสนอ
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ มีน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค และถูกต้อง
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ข้อ
1 จึ ง น้ า เรี ย นเสนอสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลเบิ ก ไพร เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ อภิปรายสอบถามรายละเอียดเกี่ ยวกับคุณลักษณะ
ของพัสดุที่รับโอนว่าได้มีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบหรือไม่ เพราะอาจจะกระทบ
งบประมาณการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาตามมาได้
ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงแทนนายกฯ
เรี ย นประธานสภา และสมาชิ ก สภาที่ เ คารพ ผมนายเที ย มเดช ชุ่ ม นาค
ผู้อ้านวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงว่า ตามที่สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการรับโอน
ระบบประปาของหมู่ ที่ 4 นั้ น ขอเรีย นว่ าก่ อ นการรับ โอน เราได้ ร่ว มกัน ตรวจสอบ
รายละเอียดประกอบแบบต่าง ๆ ของพัสดุที่รับมอบแล้ว ซึ่งก็มีรายการต่าง ๆ ปรากฎใน
เอกสารประกอบญั ต ติ ต้ อ งเรี ย นสมาชิ ก ว่ า การรั บ โอนพั ส ดุ นั้ น เป็ น ภาระด้ า น
งบประมาณอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้ารุง รวมทั้ง ภาระทางบัญชีพัสดุ และ
อาจจะรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ก็ต้องค้านึงถึงประโยชน์สาธารณะที่จะรับเป็น
ส้าคัญ หากมีผลกระทบมากก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป
มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือตั้งข้อสังเกตอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
อภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการรับมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ 4 ตามที่นายกเสนอหรือไม่ ขอให้
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย
เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ
ขอเชิญลงมติ
เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
/มติที่ประชุม...
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เป็ น อั น ว่ าที่ ป ระชุ ม มีม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบรั บ มอบบ่ อบาดาลและอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่ ง น้้าบาดาลเพื่อแก้ไ ขปัญ หาการขาดแคลนน้้าอุปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ 4 ตามที่นายกเสนอ และขอผ่าน
ไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ญัตติอื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอญัตติอื่นๆ ตามที่ประธานเห็นสมควร
นายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 6 ดับมาหลายวันแล้ว ขอให้ อบต.เบิกไพรประสานทางหลวงชนบท
ด้าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอให้นายกฯ แจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างท่อ
ก๊าซ ให้ท้าความสะอาดถนน และอย่าให้ดินร่วงลงถนนอีก เพราะประชาชนสัญจรไม่
สะดวก เนื่องจากเกิดฝนตกในวันหยุดที่ผ่านมาท้าให้ถนนลื่น อาจเกิดอันตรายต่อ
ประชาชนที่สัญจรได้ และขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเชิด ยองสาร ซึ่งมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
เนื่องจากขณะนี้มีบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังคาเรือนแล้ว ประชาชนจะได้สัญจร
ได้อย่างสะดวก
นายอัมพวัน ทองกลอย ส.อบต.หมู่ที่ 5 แจ้งถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
ศาลเจ้าช้ารุด ประชาชนไม่สะดวกในการสัญจร และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้ นายก
อบต.เบิกไพรซ่อมแซมถนนด้วย
ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาที่เคารพ ผม นายธรรมรักษ์
บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอเรียนชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าว
ดังนี้ เรื่องดินร่วงลงถนนผมจะแจ้งผู้รับเหมาให้ด้าเนินการแก้ไข ส่วนเรื่องถนนของหมู่ที่
6 หากมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว และประชาชนมีความเดือดร้อนจ้าเป็น ก็ให้แจ้งเข้า
มาได้ ส้าหรับถนนช้ารุดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า จะให้กองช่างด้าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอญัตติอื่น ๆ อีก ก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ รองนายกฯ สมาชิ กสภา และเจ้า หน้า ที่ทุ กคนที่ให้ ความร่ วมมื อในการ
ประชุมเป็นอย่างดี และขอปิดประชุม

ประธานสภาฯ
นายก อบต.เบิกไพร

ประธานสภาฯ

ปิดประชุม 12.10 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสุรชัย ขิงจัตุรัส)
เลขานุการสภาฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชลอ ผาสุข)
ประธานสภา อบต.เบิกไพร

