
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยวิสามญั สมยัที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเบกิไพร 

วันจนัทร์ ที่  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 
ผูม้าประชุม 

1. นายชลอ  ผาสุข ประธานสภาฯ 
2. 
3. 
4. 

นายเฉลิมพล  ท้าวญาติ 
นางน้้าค้าง  พรหมณี 
นายนะเรศ  อุ่นภักดี 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 

5 นายประสิทธิ์  สอสะอาด 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 นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
12 
13 

นายประเทือง  เจียมอ่อน 
นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
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 
2 

นายอนุสรณ์  แสงอุทัย 
นายเข็ม  บุตรน้้าเพชร 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 

ผู้ขาดประชุม 
      - 

ผู้ร่วมประชุม 
  1.  นายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร  นายก 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  พรมม ิ   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
  10.  สิบเอกสุพจน์  เพ็งทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11. นางสาวจิราพัชร์  ทองใบ   นิติกร 
  12.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 
 

/- เมื่อได้เวลา... 



-2- 
 

    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  

เบิกไพรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าท่ีประธาน ในท่ีประชุมและกล่าว
 เปิดประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  1. แจ้งประกาศอ้าเภอจอมบึง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต้าบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 
  2. แจ้งสมาชิกสภาฯ ลา 2 ท่าน ได้แก่ นายอนุสรณ์  แสงอุทัย ส.อบต.หมู่ท่ี 8 

และนายเข็ม บุตรน้้าเพชร ส.อบต.หมู่ท่ี 11 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้ท่ีประชุมทราบด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 
   ทุกท่าน ผมนายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   สภาฯ ได้รับมอบหมายให้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้ท่ีประชุม 
   ทราบ ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติเลือกและแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ 
   ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันท่ี 25  
สิงหาคม  2563 เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563  
เมื่อวัน ท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข 
เปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว       
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือแก้ไข 
   ค้าผิดตกหรือไม่   หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ 
   วาระต่อไป 

 
/ระเบียบวาระ ... 
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ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เร่ือง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ได้แถลงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติต่อท่ีประชุมด้วย 

ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรท่ีเคารพ 

กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผม
ได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเบิกไพร เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ...  ต่อสภา
แห่งนี้ ดังนี้ 

หลักการ 

    ให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

เหตุผล 

การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของ
พื้นท่ีในชุมชน จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าคาญจากสุนัขและแมว  
เพื่อประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ ท่ีเหมาะสมกับการด้ารงชีพของ
ประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดท่ีเกิดจาก
สุนัขและแมว สมควรก้าหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

 

ดังนั้น  เพื่อให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เรื่อง การ
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ...  เป็นไปตามขั้นตอนท่ีเป็นสาระส้าคัญ
ท่ีกฎหมายก้าหนด เกิดประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เป็นการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด้ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนและมลภาวะจากการเล้ียงสัตว์ ควบคุมโรคระบาด
และอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และ
เกิดผลดีแก่ราชการ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เรื่อง 
การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ 
ประธานสภาฯ  ก่อนท่ีสภาฯ จะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จะขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้

ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้าบลให้
สมาชิกได้ทราบก่อนเพื่อความสะดวกในการพิจารณา ขอเชิญ เลขาฯ  

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผม นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขออนุญาตเรียนช้ีแจงระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต้าบล ดังนี้  

 
/การพิจารณา... 
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   การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติต้าบลก็จะต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายใดให้

อ้านาจในการออกข้อบัญญัติก่อน ในท่ีนี้ คือ พรบ.สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 วรรคหนึ่ง พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 และ พรบ.ก้าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
มาตรา 16 (21)  

   ส่วนการพิจารณานั้นจะต้องด้าเนินการไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 43 ก้าหนดไว้ว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ (1) 
หลักการของร่างข้อบัญญัติ (2) เหตุผลท่ีเสนอร่างข้อบัญญัติ ประกอบ  ข้ อ  4 5  ว ร ร ค
หนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

   วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ้านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

   ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

   ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่ นจะต้อง
ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

   วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก้าหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

   สุดท้ายก็จะเป็นการลงมติตามข้อ 52 วรรคหนึ่ง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้า
มีเหตุอันสมควร  

   และวรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมเข้าใจตามนี้ ต่อไปจะขอหารือท่ีประชุมว่าจะพิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 หรือจะพิจารณาเป็นสามวาระ ขอเชิญเสนอความเห็น 

 
/นายก... 
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นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายก อบต.

เบิกไพร ขออนุญาตเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เนื่องจาก
เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว รวมท้ังสมาชิกสภาฯ 
บางท่านก็ได้เป็นกรรมการยกร่างรวมอยู่ด้วย ประกอบกับร่างข้อบัญญัติฯ มีจ้านวนข้อ
ไม่มาก จึงให้ท่ีประชุมอนุมัติด้วย 

ประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอให้ท่ีประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียว มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติท่ีประชุมว่าจะ
อนุมัติใหพ้ิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
ด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จ้านวน 15 
ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ขอมติด้วย 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหท่ี้ประชุมพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว จ้านวน 13 เสียง  
 ไม่อนุมัติ – เสียง    งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าสภาฯ จะพิจารณาญัตตินี้เป็นสามวาระรวดเดียว ในล้าดับแรกจะเป็น

การพิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
ท่ีประชุม  นายอัมพวนั ทองกลอย ส.อบต.หมู่ท่ี 5 อภิปรายเกี่ยวกับสถานท่ีห้ามเล้ียงหรือ

ปล่อยสัตว์เกินจ้านวน 10 ตัว ต่อครัวเรือน อย่างกรณีของวัดจะจัดอยู่ในประเภท
ครัวเรือนหรือไม่ เพราะหมาวัดน่าจะเกินจ้านวนท่ีก้าหนด  

  นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 อภิปรายสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจร
จัด จะมีวิธีการจัดการอย่างไร เพราะในพื้นท่ี อบต.เบิกไพร ก็มีจ้านวนไม่น้อย  

  นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 อภิปรายปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่ง
หากเรามีอ้านาจกักขังสุนัขและแมวท่ีไม่มีเจ้าของ ก็ต้องมีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทาง จะมี
ปัญหาในเรื่องของงบประมาณตามมาหรือไม่ และสถานท่ีกักขังสุนัขและแมวจะใช้ท่ีใด 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ช้ีแจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพ ผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร  

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขออนุญาตให้ปลัดช้ีแจงแทนครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลัด 
ปลัด อบต.ฯ  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายสุรชัย  ขิงจัตุรัส ปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขออนุญาตช้ีแจงเกี่ยวกับข้อสังเกตท่ีท่านสมาชิกมี
ความกังวล 2-3 ประเด็น ดังนี้  

  ประเด็นท่ี 1 ความกังวลเกี่ยวกับสถานท่ี เช่น วัด ซึ่งคงมีคนเอาสุนัขมาปล่อย
จ้านวนมากนั้น ก็คงเข้าลักษณะเป็นเจ้าของตามนิยามในข้อ 3 วรรค 4 เพราะเจ้าของ
ให้หมายถึง ผู้เล้ียงหรือผู้ให้ท่ีอยู่อาศัย และวัดก็เป็นนิติบุคคลก็คงเทียบเคียงได้กับ
ครัวเรือน หากเล้ียงเกิน 10 ตัว ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ 

  ประเด็นท่ี 2 เรื่องหมาจรจัด ซึ่งในเรื่องนี้เป็นปัญหาพอสมควร แต่ในทางปฏิบัติ
ก็คงมีการประสานกับปศุสัตว์ในเขตพื้นท่ีเพื่อจับท้าหมัน หรือจับกักขังบริเวณ หรือน้าไป
ฝากศูนย์เล้ียง 

/ประเด็นท่ี 3... 



-6- 
 
  ประเด็นท่ี 3 เรื่องพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในระยะเบื้องต้น เราก็คงต้องแต่งต้ัง

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจากเจ้าหน้าท่ีของเราท่ีมีอยู่ก่อนอีกส่วนก็คงต้องจ้างอาสาสมัครให้
ช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น ฉีดวัคซีน เป็นต้น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายในวาระท่ี 1 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็จะให้
ท่ีประชุมลงมติว่าจะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ...   หรือไม่  ขอให้เลขานุการ
สภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จ้านวน 15 
ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะเป็นการลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตามท่ีนายกเสนอ
หรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับหลักการจ านวน  13  เสียง ไม่รับหลักการจ านวน – เสียง งดออกเสียง 
2 เสียง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติรับหลักการ  ต่อไปก็จะไปพิจารณาในวาระท่ี 2 การ
แปรญัตติ ซึ่งท่ีประชุมอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ก็เป็นอันว่า สมาชิกสภา
ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตติ และประธานท่ีประชุม เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 
ขอเชิญท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาในวาระท่ี 2 นี้ เป็นเวลาพอสมควร โดยไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดประสงค์ขอแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ  เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแปรญัตติในข้อใดหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็
จะขอผ่านไปพิจารณาในวาระท่ี 3 ซึ่งในวาระนี้จะเป็นการลงมติ จะไม่มีการอภิปรายอีก  
ขอให้เลขานุการ สภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็จะขอให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จ านวน  13  เสียง  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติ จ านวน   –  เสียง   งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต้าบลเบิกไพร เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ...  ตามท่ีนายก
เสนอ และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 



-7- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นต่อท่ีประชุมด้วย  
   ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรท่ีเคารพ 

กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ี

ให้กระผมได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติกันเงินงบประมาณ
ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป  ต่อสภาแห่งนี้ ดังนี ้

 

   1. หลักการ/เหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  ขออนุมัติกันเงินกรณีท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ้านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร 
หรือจนกว่าจะถึงช้ันให้น้้าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ ท่ี 5 เป็นเงิน 
812,000  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ . ศ .2561-2565) ห น้ า  125 ล้ า ดั บ ท่ี  3 แ ล ะ แ ผน พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                    
(พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 5  

2. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และขุด
เจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร หรือ
จนกว่าจะถึงช้ันให้น้้าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ท่ี 8 เป็นเงิน 831,000  
บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 125 ล้าดับท่ี 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้ง
ท่ี 5  

3. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (สายเบิกไพร – โลงล่าง) หมู่ท่ี 1 ประปา
ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ช้ัน 13.5 ยาวรวม 768 เมตร งบประมาณ 96,000.00
บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
การขออนุมัติกันเงินดังกล่าวในครั้งนี้  เป็นอ้านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 59 ในกรณีท่ีมี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ้าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปี 

 

/หากองค์กร... 
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หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน

วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ้าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท้าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ไ ด้
ด้าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ้านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อใหถู้กต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 59  

2.2 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
    2.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน 

 2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการท่ีจะได้รับบริการ
น้้าประปาท่ีมีปริมาณแรงดันและคุณภาพน้้าท่ีดี 

3. ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 
59 

 

4. โครงการที่ขออนุมัติกันเงิน  
1. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และ

ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร 
หรือจนกว่าจะถึงช้ันให้น้้าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ ท่ี 5 เป็นเงิน 
812,000.00 บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ล้าดับท่ี 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 5  

2. โครงการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. และขุด
เจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS – M ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกประมาณ 120 เมตร หรือ
จนกว่าจะถึง ช้ันให้น้้ าดี พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า หมู่ ท่ี  8 เป็นเงิน 
831,000.00 บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ . ศ .2561-2565) ห น้ า  125 ล้ า ดั บ ท่ี  4 แ ล ะ แ ผน พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                     
(พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้งท่ี 5  

3. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (สายเบิกไพร – โลงล่าง) หมู่ท่ี 1 ประปา
ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ช้ัน 13.5 ยาวรวม 768 เมตร งบประมาณ 96,000.00
บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2  

/5. ข้อเสนอ... 
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5. ข้อเสนอ 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และถูกต้องตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 59  จึงน้า
เรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบญัตติท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
ท่ีประชุม  นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ ท่ี 1 ขออภิปรายสอบถามเกี่ยวกับการ

ด้าเนินงานโครงการขยายเขตประปาหมู่ท่ี 1 ซึ่งสภาได้อนุมัติให้ด้าเนินการไปแล้ว และ
ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุ
ใดจึงไม่สามารถด้าเนินการได้ จนขณะนี้จะส้ินปีงบประมาณแล้ว 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ช้ีแจง 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพ ผมนายธรรมรักษ์       

บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอเรียนว่า ปัญหาการด้าเนิน
โครงการขยายเขตประปาหมู่ท่ี 1 ท่ีล่าช้า ผมเข้าใจว่า น่าจะเกิดจากโครงการประปา
หมู่บ้านมีปัญหา เจาะบ่อแล้วไม่มีน้้า ซึ่งในรายละเอียดจะขอให้กองช่างช้ีแจง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายเทียมเดช  ชุ่มนาค 

ผู้อ้านวยการกองช่าง ขออนุญาตเรียนช้ีแจงเสริมท่านนายกฯ กรณีโครงการขยายเขต
ประปาหมู่ท่ี 1 ซึ่งทางหมู่ท่ี 1 กท็ราบดีว่าเรามีปัญหาเรื่องเจาะบ่อบาดาลเพื่อท้าประปา
หมู่บ้าน ซึ่งตามแผนงานเดิม เราก็จะด้าเนินการขยายเขตประปา หลังจากโครงการเจาะ
บ่อแล้วเสร็จ แต่เมื่อเจอปัญหากองช่างก็ได้หารือกับสมาชิกหมู่ท่ี 1 แล้วว่า อาจจะต้อง
เช่ือมต่อระบบประปาของหมู่ท่ี 9 ใช้แทน ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนท้าความตกลงกัน เมื่อ
ได้ข้อยุติก็สามารถด้าเนินการได้เลย  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดอภิปรายก็จะขอมติท่ี
ประชุมว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป  ตามท่ีนายกเสนอหรือไม่ 
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ   13    เสียง   ไม่อนุมัติ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป และขอผ่านไป

พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบบ่อบาดาลและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โครงการ

พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ 4  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นต่อท่ีประชุมด้วย  
   ขอเชิญ 
นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรท่ีเคารพ 

กระผมนายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีให้กระผม
ได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติ ในครั้งนี้ ดังนี้ 
1. หลักการ/เหตุผล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้รับหนังสือจาก ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) ลงวันท่ี 12 มีนาคม  2562 เรื่อง การส่งมอบ
ทรัพย์สิน โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล  เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค
บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยมีรายการพัสดุครุภัณฑ์ท่ีส่งมอบ ดังนี้ 

1.1 บ่อน้้าบาดาล    จ้านวน     1 บ่อ 
1.2 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้้า  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 ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2561  ข้อ 1 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรับมอบบ่อน้้าบาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้้า
บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหนอง
ตะลุมพุก หมู่ท่ี 4  

 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้ถูกต้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1  

   2.2 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
   2.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน 

3. ข้อกฎหมาย 
 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 ข้อ 1 

/4. โครงการท่ีขอ... 



-11- 
 

4. โครงการที่ขอความเห็นชอบการรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
 ส่งมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการพัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้้า
บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค – บริโภค บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ ท่ี 4 
ดังนี้ 

   4.1 บ่อน้้าบาดาล    จ้านวน     1 บ่อ 
   4.2 เครื่องสูบน้้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้้า  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 
 

5. ข้อเสนอ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ มีน้้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค และถูกต้อง

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 
1 จึงน้าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วน ต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ 
ท่ีประชุม  นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ อภิปรายสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของพัสดุท่ีรับโอนว่าได้มีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบหรือไม่ เพราะอาจจะกระทบ
งบประมาณการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาตามมาได้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจงแทนนายกฯ 
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายเทียมเดช  ชุ่มนาค 

ผู้อ้านวยการกองช่าง ขอเรียนช้ีแจงว่า ตามท่ีสมาชิกได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการรับโอน
ระบบประปาของหมู่ท่ี 4 นั้น ขอเรียนว่าก่อนการรับโอน เราได้ร่วมกันตรวจสอบ
รายละเอียดประกอบแบบต่าง ๆ ของพัสดุท่ีรับมอบแล้ว ซึ่งก็มีรายการต่าง ๆ ปรากฎใน
เอกสารประกอบญัตติ ต้องเรียนสมาชิกว่าการรับโอนพัสดุนั้น เป็นภาระด้าน
งบประมาณอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้ารุง รวมท้ังภาระทางบัญชีพัสดุ และ
อาจจะรวมถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้วย ท้ังนี้ก็ต้องค้านึงถึงประโยชน์สาธารณะท่ีจะรับเป็น
ส้าคัญ หากมีผลกระทบมากก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือตั้งข้อสังเกตอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
อภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการรับมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ท่ี 4  ตามท่ีนายกเสนอหรือไม่ ขอให้
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 15 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  12  เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง 3 เสียง 

/มติท่ีประชุม... 
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ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ท่ี

เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภค 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหนองตะลุมพุก หมู่ท่ี 4  ตามท่ีนายกเสนอ และขอผ่าน
ไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอญัตติอื่นๆ ตามท่ีประธานเห็นสมควร 
ท่ีประชุม  นายนะเรศ  อุ่นภักดี  ส.อบต.หมู่ท่ี 2 แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหมู่ท่ี 2 

และหมู่ท่ี 6 ดับมาหลายวันแล้ว ขอให้ อบต.เบิกไพรประสานทางหลวงชนบท 
ด้าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ขอให้นายกฯ แจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างท่อ
ก๊าซ ให้ท้าความสะอาดถนน และอย่าให้ดินร่วงลงถนนอีก เพราะประชาชนสัญจรไม่
สะดวก เนื่องจากเกิดฝนตกในวันหยุดท่ีผ่านมาท้าให้ถนนล่ืน อาจเกิดอันตรายต่อ
ประชาชนท่ีสัญจรได้ และขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเชิด ยองสาร ซึ่งมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
เนื่องจากขณะนี้มีบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังคาเรือนแล้ว ประชาชนจะได้สัญจร
ได้อย่างสะดวก 

นายอัมพวัน ทองกลอย ส.อบต.หมู่ท่ี 5 แจ้งถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
ศาลเจ้าช้ารุด ประชาชนไม่สะดวกในการสัญจร และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้ นายก 
อบต.เบิกไพรซ่อมแซมถนนด้วย 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ช้ีแจง 
นายก อบต.เบิกไพร   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผม นายธรรมรักษ์         

บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอเรียนช้ีแจงต่อประเด็นดังกล่าว 
ดังนี้ เรื่องดินร่วงลงถนนผมจะแจ้งผู้รับเหมาให้ด้าเนินการแก้ไข ส่วนเรื่องถนนของหมู่ท่ี 
6 หากมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว และประชาชนมีความเดือดร้อนจ้าเป็น ก็ให้แจ้งเข้า
มาได้ ส้าหรับถนนช้ารุดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า จะให้กองช่างด้าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอญัตติอื่น ๆ อีกก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ รองนายกฯ สมาชิกสภา และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการ
ประชุมเป็นอย่างดี และขอปิดประชุม 

 

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



 
 


