รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
วันจันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
มาประชุม
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายชลอ ผาสุข
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ
นางน้้าค้าง พรหมณี
นายนะเรศ อุ่นภักดี
นายประสิทธิ์ สอสะอาด
นายบุญธรรม แฉล้มนงนุช
นายอัมพวัน ทองกลอย
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ
นายสง่า จันทร
นายจิรวัฒน์ โกญจนาถ
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์
นายอนุสรณ์ แสงอุทัย
นางเมธาวี ชุ่มเทียมพงษ์
นายประเทือง เจียมอ่อน
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 8
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
เลขานุการสภา อบต.

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

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

นายก อบต.เบิกไพร
รองนายก อบต.เบิกไพร
รองนายก อบต.เบิกไพร
เลขานุการนายก อบต.เบิกไพร
ผู้อ้านวยการกองช่าง
ผู้อ้านวยการกองคลัง
หัวหน้าส้านักปลัด
ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ
/- เมื่อได้เวลา...

-2- เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมและกล่าวเปิด
ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ.2563
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุม
ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน
ผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯ ต่อที่ประชุมด้วย ขอเชิญ
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ขออนุญาตน้าเรียนต่อที่ประชุม ดังนี้
ตามที่ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลเบิ ก ไพรได้ มี ม ติ เ ลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ
ตรวจบั น ทึ กรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนต้ า บลเบิก ไพร ตามที่ ส ภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ร่ ว มกั น ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 22
กัน ยายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป เพื่ อตรวจรายงานการประชุ มสภา
องค์ การบริห ารส่ว นต้ าบลเบิกไพร สมัย วิส ามั ญ สมัย ที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ประจ้ าปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงถ้อยค้าหรือ เพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงถ้อยค้า หรือแก้ไขเพิ่มเติมค้าผิด
ตกหรือไม่ หากไม่มี ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอมติด้วย
มติที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.๒๕63
ประธานสภาฯ
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม และขอผ่านไปพิจารณาใน
ระเบียบวาระต่อไป

/ระเบียบวาระที่ 3...

-3ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายก อบต.เบิกไพร

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายก อบต.เบิกไพร

ญัตติรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ
ที่ประชุมด้วย ขอเชิญ
เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ
กระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ขอชี้แจงเหตุผลและความจ้าเป็นในการเสนอญัตติ ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ
100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท้างบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่
กระทรวงการคลังก้าหนด เพื่อส่งให้ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งส้าเนาให้นายอ้าเภอ
ประกอบกับข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศส้าเนางบแสดงฐานะ
การเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส้านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น
บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยประกาศลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และได้ปิดประกาศ ณ
ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร โดยมีรายละเอียดสรุปได้
ดังต่อไปนี้
- รายงานฐานะการเงินประกอบด้วย งบทรัพย์สินตามทะเบียนทรัพย์สิน มียอด
29,867,687.61 บาท ยอดเงินสะสม 23,553,732.62 บาท เงินทุนส้ารองเงิน
สะสม 13,661,069.62 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าที่
ประชุมรับทราบตามนี้
รับทราบ
ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ
ที่ประชุมด้วย ขอเชิญ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
กระผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่ให้กระผม
ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาแห่งนี้
/1. ตามหนังสือ...

-41. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจั ดท้ าแผนพั ฒนาขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณ
รายจ่าย นั้น
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ประกาศใช้แผนการ
ด้ า เนิ น งาน ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 เมื่ อ วั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2563 และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่ว นต้าบลเบิก
ไพร ได้ประชุมเพื่อให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามแนวทาง
การพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ เ พื ่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ แนวทางการพิ จ ารณาการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ ง ถิ่ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
2. การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ
13 ก้าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบเป็น
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเบิกไพรได้ปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่ โดยได้ด้าเนินการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเบิกไพร เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้
1) การวางแผนงบประมาณ
2) การจัดท้างบประมาณ
3) การใช้จ่ายงบประมาณ
4) การด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
5) รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2563
6) ปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินงาน
7) ข้อเสนอแนะ
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8) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
9) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย กระผม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จึงเสนอรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติที่แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเบิกไพรทุกท่านแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าที่
ประชุมรับทราบตามนี้
รับทราบ
ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การ บริหารส่วนตาบลเบิกไพร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม
2562 – กันยายน 2563)
ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้แสดงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ ต่อ
ที่ประชุมด้วย ขอเชิญ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
กระผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ที่ให้กระผม
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
เบิกไพร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
ต่อสภาแห่งนี้
ตามที่พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 โดยความในมาตรา ๕๘/๕ ได้ก้าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก่อน
เข้ารับหน้าที่ และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว นั้น
กระผม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา
แม้ว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรจะมีจ้ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด้าเนินการเพื่อบริการให้แก่พี่น้องประชาชนตามอ้านาจหน้าที่และ
ตามกฎหมายก็ตาม แต่ก็ได้มีความพยายามให้การด้าเนินการต่างๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์
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สุขอันสูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวต้าบลเบิกไพรและประเทศชาติ โดยเน้นให้
ความส้าคัญในเรื่องความรวดเร็ว เรียบร้อย ซื่อตรง โปร่งใสเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย กระผม นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเบิกไพร จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม
2562 – กันยายน 2563) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบญัตติที่แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรทุก
ท่านแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารประกอบญัตติ
มีสมาชิก ท่านใดประสงค์ จะอภิป รายสอบถามหรื อ ไม่ ถ้าไม่มี ก็เป็ นอัน ว่า ที่
ประชุมรับทราบตามนี้
รับทราบ
ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
ขอเชิญนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบญัตติในการขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมด้วย ขอเชิญ
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ที่เคารพ
กระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
ขอชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสะม ดังนี้
1. หลักการ/เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดปัญ หาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่ง ปัญ หาและ
ความต้องการหลายอย่างมีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้
รวบรวมปัญหาต่างๆ มาจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 ขึ้น ด้วยเหตุผลและความจ้าเป็น เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่เพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับมีจ้านวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้น้าจึง
เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ ปริมาณน้้าประปาในพื้นที่ไ ม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ใน
ชีวิตประจ้าวัน ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร
จึงจ้าเป็นต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าได้อย่างทั่วถึง และ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสม
ซึ่งก็คือเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายในแต่ละปี เพื่อน้ามาแก้ไ ขปัญ หาให้กับประชาชน
ตามอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจั ดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส้าคัญเป็นการบริหารจัดการเงินงบประมาณ
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ทั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ก็ไม่เสียโอกาสในการพัฒนา
2. สถานะการคลัง
ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร มี
สถานะการคลัง ดังนี้
1. เงินฝากธนาคาร
จ้านวน 40,342,305.93 บาท
2. เงินสะสม
จ้านวน 24,309,552.62 บาท
3. เงินทุนส้ารองเงินสะสม
จ้านวน 13,794,449.62 บาท
4. กันเงินไว้ส้าหรับงบบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน) จ้านวน 5,668,020 บาท
5. ส้ารองจ่ายประจ้าที่ต้องจ่ายให้ประชาชน จ้านวน 2,380,200.00 บาท
(ประมาณ 3 เดือน)
6. ส้ารองกรณีสาธารณะภัย 10%
จ้านวน 1,626,133.26 บาท
7. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน้าไปใช้จ่ายได้ จ้านวน 14,635,199.36 บาท
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
น้าปัญหา ความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติไ ด้จริง และไม่เสียโอกาสในการ
พัฒนา
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีน้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
3.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน
3.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการที่จะได้รับบริการ
น้้าประปาที่มีปริมาณ แรงดันและคุณภาพน้้าที่ดี
3.5 เพื่อให้สามารถด้าเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไ ขปัญ หาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ตาม
อ้านาจหน้าที่
4. ข้อกฎหมาย
4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
4.2 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท้ า แผนพั ฒนาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ.2561
5. โครงการที่ขออนุมัติ
5.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณหมู่ที่ 1 ก่อสร้างฐานพร้อม
ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6
นิ้ว ความลึก 110 เมตร พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติ มครั้ ง ที่ 3 หน้า 5 ล้ าดั บ ที่ 1 ปี ง บประมาณ
2564 เป็นเงิน 754,600.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
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ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. และขุดเจาะบ่อบาดาลท่อกรุบ่อ BS-M ขนาด Ø 6
นิ้ว ความลึก 130 เมตร พร้อมซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 5 ล้าดับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
เป็นเงิน 823,800.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เป็นเงินทั้งสิ้นรวม 1,578,400.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
6. ข้อเสนอ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญ หาความต้องการของประชาชนได้ตามอ้านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยต่อสาธารณะโดยตรง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
เชิงสังคม จึงน้าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภาฯ
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ

นายนะเรศ อุ่นภักดี

ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
สมาชิกสภาฯได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันพอสมควร โดยไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ ตามที่นายกฯ เสนอ
เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ต่อไปก็จะเป็นการลง
มติว่าจะอนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสมตามญัตติที่ท่านนายกฯ เสนอ จ้านวน 2 โครงการ
หรือไม่ ขอให้เลขาฯ นับองค์ประชุมด้วย
เรียนประธานสภาฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบองค์
ประชุมครับ
ขอเชิญลงมติ
อนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม จ้ า นวน 16 เสี ย ง ไม่ อ นุ มั ติ - เสี ย ง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจ้านวน 2 โครงการ ตามที่
นายกฯ เสนอ และขอผ่านไปพิจารณษในระเบียบวาระต่อไป
ญัตติอื่นๆ
ขอเชิญท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ เสนอญัตติอื่นๆ ตามที่ประธานสภาฯ
เป็นสมควร
เรี ย นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เ คารพ ผมนายธนา อุ่ น หมั่ น กิ จ
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอสอบถามว่าหากจะจัดท้าลานออกก้าลังกายโดยท้าเป็นเวที และติดตั้ง
ไฟส่องสว่างบริเวณวัดเบิกไพร เพื่อให้ประชาชนต้าบลเบิกไพรได้มีสถานที่ออกก้าลังกาย
จะด้าเนินการได้หรือไม่ และ อบต.เบิกไพร สามารถติดตั้งไฟส่องสว่างได้หรือไม่ อย่างไร
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ผมนายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.
หมู่ที่ 2 ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสัญญาณจรากร และลูกระนาด บริเวณหมู่
ที่ 2 ซึ่งขณะนี้มีแต่สัญญาณจราจรไปตั้ง 4 เสา แต่ลูกระนาดยังไม่ได้ด้าเนินการ ว่าจะ
ด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด

/นายมณเฑียร...
-9นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 8 ชาวบ้านแจ้งมาว่าถนนสายส้านักมะเขือ - ฟาร์มโคนม ช้ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ ฝาก อบต.เบิกไพรด้าเนินการแก้ไขด้วยครับ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง
นายก อบต.เบิกไพร
เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร
นายก อบต.เบิกไพร ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
กรณีการสร้างลานกีฬาโดยท้าเวทีบริเวณวัดเบิกไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในการออก
ก้า ลัง กายทั้ งต้ าบล ซึ่ ง วัด เป็น นิติ บุ คคล จะด้ า เนิ น การอะไรต้ องขออนุญ าตวั ด หรื อ
คณะกรรมการวัดก่อน แนวทางการด้าเนินการควรให้ผู้ ใหญ่บ้านจัดประชุมประชาคม
หมูบ่ ้าน เพื่อสอบถามความคิดเห็น ว่าควรด้าเนินการหรือไม่ อย่างไร เมื่ อชาวบ้านมีมติ
เห็นควรให้ด้าเนินการ ก็ไปประสานวัดเพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
ผมจะหารือกองช่างอีกครั้ง
เรื่องสัญญาณจราจรและลูกระนาดของหมู่ที่ 2 ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างด้าเนินการ
และการก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบ รูป รายการที่ อบต.เบิกไพรก้าหนด หากล่าช้าก็จะ
โดนปรับตามระเบียบ
ส้าหรับถนนสายส้านักมะเขือ – ฟาร์มโคนม ผมได้ไปส้ารวจแล้ว ซึ่งถนนเส้น นี้
เป็นเส้นที่ยาว จะตรวจสอบในแผนพัฒนาว่ามีบรรจุอยู่หรือไม่ หากมีอาจจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แต่ถ้ารอนาน อาจจะใช้เงิน
สะสมในการแก้ไขปัญหา
และขอแจ้งก้าหนดการจัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 ซึ่ง
เราจะเดินขบวนสักการะ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาฯ
มีท่านใดจะเสนอญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ
ญัตติอื่นๆ อีกก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และข้าราชการพนักงาน
ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ และขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

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

