
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  
คร้ังที่ 1/2562 

วันศุกร์ ท่ี 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.30  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  19   ท่าน     ลากิจจำนวน  -   ท่าน     ลาป่วยจำนวน    -    ท่าน    
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน ประธานสภา อบต.บึงกระจับ 
 
สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน 
 

 

2 นายอาทิตย์  โกยทา รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ 
 
อาทิตย์  โกยทา 
 

 

3 นายบุญถม  แสนท้าว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 
บุญถม  แสนท้าว 
 

 

4 นายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 
บุญเกิด  คำวันสา 
 

 

5 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
 
ละมูล  คงเจริญ 
 

 

6 นายสำรวม  หวนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
 
สำรวม  หวนขุนทด 
 

 

7 นายพบ  แง้นกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
 
พบ  แง้นกลางดอน 
 

 

8 นายประดิษฐ์  เค็งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
 
ประดิษฐ์  เค็งนอก 
 

 

9 นายสุพรรณ  บุบผาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
 
สุพรรณ  บุบผาสุข 
 

 

10 นายประเสริฐ  จันคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
 
ประเสริฐ  จันคำ 
 

 

11 นายเสถียร  ท้าวพา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
 
เสถียร  ท้าวพา 
 

 

-ส ำเนำ- 



ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 นายจรูญ  วาที สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 
จรูญ  วาที 
 

 
 
 
 

13 นายดาวรุ่ง  อินพักทัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 
ดาวรุ่ง  อินพักทัน 
 

 
 
 
 

14 นายอุไร  ตุ้มทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
 
อุไร  ตุ้มทอง 
 

 
 
 
 

15 นายประจวบ  ชัยสุริยงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
 
ประจวบ  ชัยสุริยงค์ 
 

 

16 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
 
อุทัย  กันกลางดอน 
 

 
 
 
 

17 นายทองสุข  ทองชุ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
 
ทองสุข  ทองชุ่ม 
 

 

18 นายสมหมาย  ไชยเวช สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
 
สมหมาย  ไชยเวช 
 

 
 
 
 

19 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
 
พัฒชลา  คำสอนทา 
 

 
 
 
 

20 นายภควรรษ  ธรรมพงศกร เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 
ภควรรษ  ธรรมพงศกร 
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ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน   12  ท่าน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัย  ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ 
 
สมัย  ศรสุรินทร์ 
 

 

2 นายแก้ว  กิรัมย์ รองนายก อบต.บึงกระจับ 
 
แก้ว  กิรัมย์ 
 

 

3 นายสังวาลย์  โยธาแสน รองนายก อบต.บึงกระจับ 
 
สังวาลย์  โยธาแสน 
 

 
 

4 นายเจริญ  สนิทโกสัย เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ 
 
 
 

 

5 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด 
 
ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 

 

6 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 
 

7 น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม 
 
 
 

8 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 
 

9 น.ส.สุภาภรณ์  กันทาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 สุภาภรณ์  กันทาง 
 
 
 

10 น.ส.ธนวรรณ  ไกลภัย ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
ธนวรรณ  ไกลภัย 
 

 

11 นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา 
อัฐเชษฐ์  ทองโชติ 
 

 

12 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ วิทวัช  ดรศรีเนตร 
 
 

13 นายเอนก  ยอดอานนท์ พนักงานจ้างท่ัวไป อเนก  ยอดอานนท์ 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
(เลขานุการสภาฯ) ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะ
เป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าประชุมจำนวน 
19 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง เรียก
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
บึงกระจับ  ประกาศ  ณ  วัน ท่ี  8 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.2562 จบลง และเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2562 มีดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
1.1 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การแสดงออกของเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.
2562   เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562 ณ เวทีกลางองค์การบริหารส่วนตำบล        
บึงกระจับ 

1.2 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ร่วมกิจกรรม
วันกองทัพไทย โดยเป็นวันท่ีระลึก ในวาระท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำ  
ยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันท่ี ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็นวัน
กองทัพไทย เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2562 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      
ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.3 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ร่วมกิจกรรม
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน
ในพิธี  เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2562 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตำบลท่าโรง 
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 
ไปพร้อมกับหนังสือสำนักกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี สภาฯ 5/2562 
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
สมัยสามัญสมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562  นั้น เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น 

สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการ
ประชุมหรือไม่   

นางละมูล  คงเจริญ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1/2561  
(ส.อบต.ม.2) หน้าท่ี 12 ข้อความว่า เรื่องวางท่อ คสล.Ø 30 ซม. จำนวน 6 ท่อน บริเวณบ้านนายควร  

กลโคกกรวด 
ขอแก้ไขเป็น ข้อความว่า เรื่องวางท่อ คสล.Ø 30 ซม. จำนวน 6 ท่อน บริเวณบ้านนายครัน  
กลโคกกรวด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2561 หน้าที่ 12 
ข้อความว่า เร่ืองวางท่อ คสล.Ø 30 ซม. จำนวน 6 ท่อน บริเวณบ้านนายควร  กลโคก
กรวด 
แก้ไขเป็น เร่ืองวางท่อ คสล.Ø 30 ซม. จำนวน 6 ท่อน บริเวณบ้านนายครัน  กลโคก
กรวด  และรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 

3.1 ญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
3.1.1 เร่ือง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
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นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 

หนังสือส่ังการ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ช้ีแจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด         
เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินไตรมาส และประกาศสำเนา
รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใน  สิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว และเชิญ น.ส.ปิยวรรณ  
สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบต่อไป 

น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ ช้ีแจงว่า งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.บึงกระจับ ได้จัดทำรายละเอียด รายงาน 
(หัวหน้าสำนักปลัด) แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 เดือน ตุลาคม – มกราคม  ประจำปีงบประมาณ  

2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ รวมงบประมาณอนุมติ 1,469,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 558,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 911,000 บาท โครงการท่ีได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ      
ท่ีได้รับ 3,757,700 บาท งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 706,800 บาท  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ท่ี สภาฯ 5/2562 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
2562 ให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียด 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
3.1.2 เร่ือง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย  

หนังสือส่ังการ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ช้ีแจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 

การตรวจเงิน ข้อ 100 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน 
และงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ  สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร  และเชิญนางพัชรี  ปานคำ  ผู้อำนวยการกองคลัง  ได้ช้ีแจง
รายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

นางพัชรี  ปานคำ ช้ีแจงว่า  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะทาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) การเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้
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1. สถานะการคลัง 

1.1  เงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน  1,830,689.33 บาท 
1.2  เงินสะสม จำนวนเงิน    6,691,074.40 บาท 
1.3   เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวนเงิน  4,443,369.23 บาท 

2.  การบริหารงานประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2.1  รายรับจริง  จำนวนเงิน  16,292,163.86 บาท 
2.2   เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  จำนวนเงิน  146,806.40 บาท 
2.3   รายจ่ายจริง  จำนวนเงิน  10,603,430.17  บาท 

และจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  ท่ียังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ จำนวนเงิน 
1,490,700.00 บาท  ตามเอกสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภา ท่ี สภาฯ 
5/2562  ลงวันท่ี  8 กุมภาพันธ์ 2562  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ  การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
4.1 ญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
4.1.1  เร่ือง รับโอนทรัพย์สินทีเ่กิดจากการดำเนินโครงการการตามปฎิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับ

ทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร กล่าวว่า ตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ท่ี พช 0418/ว 114 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2562 
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) เรื่อง การโอนทรัพย์สินท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการตามปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 

เพชรบูรณ์ โดยอำเภอวิเชียรบุรีได้แจ้งโอนพัสดุ  โดยมีบัญชีทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังต่อไปนี้ 
1) โครงการขุดลอกสระหนองเพชร กว้าง 60  เมตร ยาว 95  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร หมู่ที่ 1  ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์   งบประมาณ 186,000 บาท รหัส
ทรัพย์สิน พช-60-35-1-0418-1-39  ประเภททรัพย์สิน  ขุดลอกสระหนองเพชร กว้าง 
60  เมตร ยาว 95  เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,210 ลบ.ม.  
2) โครงการขุดลอกสระตาฬู กว้าง 40  เมตร ยาว 114  เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หมู่ที่ 
9 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์   งบประมาณ 300,000 บาท รหัสทรัพย์สิน พช-
60-35-2-0418-1-40  ประเภททรัพย์สิน  ขุดลอกสระตาฬู กว้าง 40  เมตร ยาว 114  
เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,120 ลบ.ม.  
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3) โครงการขุดลอกคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 9 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
งบประมาณ 700,000 บาท รหัสทรัพย์สิน พช-60-35-6-0418-1-42 
ประเภททรัพย์สิน ขุดลอกคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 ต.บึงกระจับ  
สภาพเดิม กว้าง 24 ม. ยาว 1,440 ม. ลึกเฉล่ีย 3.00-3.50 ม. 
สภาพใหม่ คลองกว้าง 24 ม. ยาว 1,440 ม. ลึกเฉล่ียจากเดิม 1.50-2.00 ม. มีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 24,820 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังปรับเกล่ียเรียบ หน้า 0.20 ม.ตลอด
เส้นทาง   
4) โครงการขุดลอกคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  
งบประมาณ 549,000 บาท รหัสทรัพย์สิน พช-60-35-7-0418-1-43 
ประเภททรัพย์สิน ขุดลอกคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 3 ต.บึงกระจับ  
สภาพเดิม กว้าง 20 ม. ยาว 1,670 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00-2.50 ม. 
สภาพใหม่ คลองกว้าง 24 ม. ยาว 1,670 ม. ลึกเฉล่ียจากเดิม 1.00-2.00 ม. มีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 27,250 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังปรับเกล่ียเรียบ หน้า 0.20 ม.ตลอด
เส้นทาง   
5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบึงกระจับ ม.4 ถึงบ้านวังทอง ม.6 ต.บึงกระจับ      
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  งบประมาณ 8,893,000 บาท รหัสทรัพย์สิน พช-60-36-2-
0418-1-50 
ประเภททรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบึงกระจับ ม.4 -บ้านวังทอง ม.6 ผิวทางคอนกรีต 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,422 ม. หนา 0.15 ม. เสริมเหล็กตะแกรง Wired Mesh ขนาด 4 มม. 
Ø0.20 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 14,532 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บึงกระจับ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการการตามปฏิบัติราชการประจำปี   

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการดังนี้ 
1) โครงการขุดลอกสระหนองเพชร กว้าง 60  เมตร ยาว 95  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 

เมตร หมู่ที่ 1 
2) โครงการขุดลอกสระตาฬู กว้าง 40เมตร ยาว 114  เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หมู่ที่ 9 
3) โครงการขุดลอกคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 9 
4) โครงการขุดลอกคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 
5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบึงกระจับ ม.4 ถึงบ้านวังทอง ม.6 
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ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวขอบคุณ สภา อบต.บึงกระจับ ท่ีเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ
การตามปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ และดำเนินการทำแบบยืนยันการรับ
โอนทรัพย์สินท่ีเกิดจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ส่งให้จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป 
4.1.2 เร่ือง รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามมาตรฐานการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท)  
1) โครงการปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ังประตูเปิด – ปิดน้ำคลองลาดกระโจมหมู่ที่ 6 
ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับ

ทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร กล่าวว่า ตามหนังสือ ท่ีทำการกำนันตำบลบึงกระจับ  ท่ีพิเศษ/2562 ลงวันท่ี 14  
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) มกราคม 2562 เรื่อง โครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบล 

ละ 5 ล้านบาท)  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โดยจัดสรรงบประมาณให้ในระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน
บาท เพื่อดำเนินโครงการท่ีมีการจ้างแรงงานหรือก่อให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมให้มีการ
ลงทุนในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยบ้านวังทอง หมู่ท่ี 6 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท)  โครงการปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ังประตูเปิด – 
ปิดน้ำ คลองลาดกระโจม หมู่ท่ี 6 ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร  

โดยนายสิงห์  ศรสุรินทร์ กำนันตำบลบึงกระจับ ได้ยื่นหนังสือ มอบโอนทรัพย์สิน
โครงการปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ังประตูเปิด – ปิดน้ำ คลองลาดกระโจม หมู่ท่ี 6 ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับต่อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากดำเนินโครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความ

เป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท)  
1) โครงการปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ังประตูเปิด – ปิดน้ำคลองลาดกระโจมหมู่ที่ 6 
ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.1.3  เรื่อง ขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
1) ขออนุญาตใช้ท่ีดินของรัฐ  ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี พช 2040ท่ีดิน   
เลขท่ี 152 ระวาง 5240 III 2240,2242 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของตำบลบึงกระจับ เช่น ก่อสร้างบันไดริมตล่ิง,ก่อสร้างส้วมสาธารณะ,
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านบึงกระจับ   
หมู่ท่ี 5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้มีสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้

เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสวนสุขภาพสำหรับการออกกำลังกายของประชาชน
ท่ัวไป  ซึ่งสวนสาธารณะดังกล่าวปัจจุบันเป็นสถานท่ีสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ และงาน
ประเพณี เช่น งานแข่งขันเรือพาย งานประเพณีลอยกระทง เป็นประจำทุกปี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในงานประเพณีแข่งขันเรือพาย และประเพณีลอย
กระทง และการจัดกิจกรรมตามโอกาสต่าง ๆ และยังเป็นลานกีฬาในการออกกำลังกาย 
รวมท้ังเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีสถานท่ีถ่ายรูปสวยๆ สวนไม้ดอก ไม้ประดับ มองเห็นธรรมชาติ
ทางการเกษตร แหล่งน้ำ และสัตว์น้ำต่าง ๆ  

ดังนั้นจึงนำเสนอเข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
ก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวของตำบลบึงกระจับ เช่น ดำเนินการก่อสร้างบันได   
ริมตล่ิง  ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างถนน คสล. และเชิญนายภควรรษ  ธรรมพงศกร  
ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ช้ีแจงว่า  พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ท่ีดินของรัฐในราชการตามประมวล 

กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2541 ข้อ ๗ ให้ผู้ขอยื่นหนังสือต่อกรมท่ีดินหรือจังหวัดท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู่ 
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้ (๑) โครงการขอใช้ท่ีดิน   (๒) เหตุผลความจำเป็นท่ีขอใช้ และ
รายละเอียดของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   (๓) แผนผังการใช้ท่ีดิน  (๔) แผนท่ีท่ีดินตาม
หลักวิชาการแผนท่ีแสดงแนวเขตและเนื้อท่ีของท่ีดินท่ีขอใช้ โดยระบุส่วนท่ีขอใช้ให้ชัดเจน  
ลงในแผนท่ีท่ีดินสาธารณประโยชน์ท้ังแปลงใช้มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ หรือ ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
หรือ ๑ : ๒๕๐ ,๐๐๐ ตามความเหมาะสม สำหรับมาตราส่วน  ๑ : ๕๐ ,๐๐๐ หรือ ๑ : 
๒๕๐,๐๐๐ ให้แสดงค่าพิกัดฉากระบบยูทีเอ็มและใช้แผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารเป็นหลัก
ดำเนินการ ในกรณีท่ีดินท่ีขอใช้ได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวงไปแล้ว ให้แสดงแนว
เขตท่ีขอใช้ลงในสำเนาแผนท่ีหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวงให้ปรากฏด้วย 



-11- 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ อบต.บึงกระจับ ขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 

เลขที่ พช 2040ที่ดินเลขที่ 152 ระวาง 5240 III 2240,2242 เพื่อดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบึงกระจับ เช่น ก่อสร้างบันได
ริมตลิ่ง,ก่อสร้างส้วมสาธารณะ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

2) ขออนุญาตใช้ท่ีดินของรัฐ  ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี 871 ท่ีดินเลขท่ี – 
ระวาง 5240 III  แผ่น 6,19  เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์    
หมู่ท่ี 3 บ้านโคกปรือ เช่น ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม ตามแบบมาตรฐาน กกท. 
และก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 สนาม ตามแบบมาตรฐาน กกท. บริเวณศาลากลางบ้าน      
โคกปรือ  หมู่ท่ี 3 ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยาเสพติดมีแนวโน้มจะกลับมาและทวีความรุนแรงมากขึ้น

ประกอบกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมท่ีมีอยู่ มีส่วนก่อให้เกิดปัญหา      
ยาเสพติดซึ่งผู้เสพยาเสพติดมีอยู่ทุกเพศวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นและกลุ่มแรงงาน  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของคนในสังคม ปัจจุบันสำคัญส่วนหนึ่งมาจากพลัง
แผ่นดินทุกภาคส่วนยังไม่เข็มแข้งพอท่ีจะผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีจะนำไปสู่ชัยชนะได้
อย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้เล็งเห็นปัญหาของยาเสพติด จึงหาแนว
ทางแก้ไขให้ประชาชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้หันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้เจริญเติมโตตามวัย  มีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและสติปัญญา และให้
ประชาชนทุกวัย   ในพื้นท่ีได้มาออกกำลังกาย เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย  
ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและส่ิงเสพติด   
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ดังนั้นจึงนำเสนอเข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อขออนุญาตให้ท่ีดินของรัฐใน

การดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 3 บ้านโคกปรือ เช่น ก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล จำนวน 1 คอร์ท ยาว 22.00 เมตร กว้าง 13.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน  
กกท.) และก่อสร้างสนามตะกร้อ จำนวน 1 คอร์ท ยาว 18.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน กกท.) บริเวณศาลากลางบ้านโคกปรือ  หมู่ ท่ี 3 ตำบลบึงกระจับ  
อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ อบต.บึงกระจับ ขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 

เลขที่ 871 ที่ดินเลขที่ – ระวาง 5240 III แผ่น 6,19 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกปรือ เช่น ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
ตามแบบมาตรฐาน กกท. และก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 สนาม ตามแบบมาตรฐาน กกท. 
บริเวณศาลากลางบ้านโคกปรือ  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

3) ขออนุญาตใช้ท่ีดินของรัฐ  ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี 0038 ท่ีดินเลขท่ี – 
ระวาง 5240 III แผ่น 6 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 
บ้านบึงกระจับ  เช่น ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม ตามแบบมาตรฐาน กกท. และ
ก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 สนาม ตามแบบมาตรฐาน กกท. ก่อสร้างสนามเปตอง 2 คอร์ท 
ตามแบบมาตรฐาน กกท. บริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  หมู่ ท่ี 4 
ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด จึงจัดทำโครงการก่อสร้างลานกีฬา ซึ่งประกอบด้วยสนามวอลเลย์บอล
สนามตะกร้อ  สนามเปตอง  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมท้ังประชาชน
ในพื้นท่ี ได้มีสถานท่ีเพื่อใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาท่ีได้มาตรฐาน เกิดความ
ปลอดภัย และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพท่ีดีท้ัง
ด้านร่างกายและสติปัญญา และเพื่อให้ประชาชนทุกวัยในพื้นท่ีได้มาร่วมออกกำลังกาย 
เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก 
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อบายมุขและส่ิงเสพติดท้ังหลาย และยังเป็นการเสริมสร้างความ     เข้มแข็งให้ระบบ
ครอบครัวและชุมชนอีกด้วย ท้ังนี้ โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผู้แทนประชาคมพร้อมประชาชนในระดับหมู่บ้านในเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน มาเป็น 
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชน เพื่อ
นำมาแปลงเป็นแผนงานและแนวทางในการพัฒนาพร้อมท้ังได้นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ต่อไป   

ดังนั้นจึงนำเสนอเข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อขออนุญาตให้ท่ีดินของรัฐใน
การดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 บ้านบึงกระจับ เช่น ก่อสร้าง
สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 คอร์ท ยาว 22.00 เมตร กว้าง 13.00 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน กกท.) ก่อสร้างสนามตะกร้อ จำนวน 1 คอร์ท ยาว 18.00 เมตร กว้าง 10.00 
เมตร(ตามแบบมาตรฐาน กกท.) และก่อสร้างสนามเปตอง จำนวน 2 คอร์ท ยาว 18.00 
เมตร กว้าง 13.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน กกท.) บริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ หมู่ท่ี 4 ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ อบต.บึงกระจับ ขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 

เลขที่ 0038 ที่ดินเลขที่ – ระวาง 5240 III แผ่น 6 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ  เช่น ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
ตามแบบมาตรฐาน กกท. และก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 สนาม ตามแบบมาตรฐาน กกท. 
ก่อสร้างสนามเปตอง 2 คอร์ท ตามแบบมาตรฐาน กกท. บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ  หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.1.4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า  ตามท่ีอำเภอวิเชียรบุรี  ได้อนุมัติข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และองค์การบริหารส่วน 
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ตำบลบึงกระจับ ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยบังคับให้ใช้ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นท่ีจะต้องปรับปรุง
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล      
บึงกระจับ ดังนี้ 
1.จัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำหรับรองรับบริการประชาชน  
2.ตู้ทำน้ำร้อน ,น้ำเย็น แบบต้ังพื้น จำนวน 1 เครื่อง  สำหรับรองรับบริการประชาชน 
(เนื่องจากเครื่องเดิมชำรุด) 
3.ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า เพื่องานรับรองประชาชน และโครงการต่างๆ 

ดังนั้น จึงได้นำเสนอเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ       
เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 3 รายการ เพื่อให้ทางสภาได้พิจารณา 
และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 3 รายการ และมอบหมายให้นายภควรรษ  
ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป   

นายภควรรษ  ธรรมพงศกร กล่าวว่า  1.ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงาน 
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว เพื่อจัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับรองรับ
บริการประชาชน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. สูงไม่น้อยกว่า 1.00 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 
0.50 ม. (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 6,340 บาท  
โอนลดจาก 
งบประมาณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
รายการอุดหนุนโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ งบประมาณอนุมัติ 10 ,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10 ,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 6,340 บาท ยอดเงิน
งบประมาณหลังโอน 3,660 บาท 
2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้ทำน้ำร้อน
,น้ำเย็น แบบต้ังพื้น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจัดซื้อ ตู้ทำน้ำร้อน ,น้ำเย็น แบบต้ังพื้น ขนาดไม่
น้อยกว่า 30x34x100 ซม.  มี 2 ก๊อกน้ำ น้ำเย็น 10 °C และน้ำร้อนอุณหภูมิสูงสุด 85 °C  
(ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 5,890 บาท  
โอนลดจาก 2 รายการ ดังนี้ 
1.งบประมาณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
รายการอุดหนุนโครงการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ งบประมาณอนุมัติ 10 ,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,660 บาท โอนครั้งนี้ลด 3,660 บาท ยอดเงินงบประมาณ
หลังโอน 0.00 บาท 
2.งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร

ท่ัวไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการค่าใช้จ่ายใน 
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การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณอนุมัติ  
80,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 56 ,935 บาท โอนครั้งนี้ลด 2,230 บาท 
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 54,705 บาท 
รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงิน 5,890 บาท 
3. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังต้มน้ำร้อน
ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
ท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 3,500 บาท  
โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณอนุมัติ 80 ,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 54 ,705 บาท โอนครั้งนี้ลด 3,500 บาท ยอดเงิน
งบประมาณหลังโอน 51,205 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี
ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
1. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. สูงไม่น้อย

กว่า 1.00 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม.  งบประมาณ 6,340 บาท 
2. ตู้ทำน้ำร้อน,น้ำเย็น แบบต้ังพื้น จำนวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x34x100 

ซม.  มี 2 ก๊อกน้ำ  น้ำเย็น 10 °C และน้ำร้อนอณุหภูมิสูงสุด 85 °C   งบประมาณ 
5,890 บาท 

3. ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 
3,500 บาท 
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ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.1.5  เร่ือง ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์   เคร่ืองสูบน้ำ แบบหอยโข่ง  โดยดำเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองสูบน้ำ แบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที  
ต้ังไว้ 11,000 บาท (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ตามท่ี น.ส.สุภาภรณ์  กันทาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะบรเพ็ด  หมู่ท่ี 1 ตำบลบึงกระจับ  

อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ส่งหนังสือ เรื่อง เครื่องสูบน้ำประปาสระหนองเพชร
เกิดเสีย ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเครื่องสูบน้ำประปาสระหนองเพชรชำรุด    
ไม่สามารถท่ีจะดำเนินการสูบน้ำประปาได้ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำไว้สำหรับอุปโภค         
และบริโภค และมอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจง
รายละเอียดต่อไป 

นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  กล่าวว่า ตามท่ีอำเภอวิเชียรบุรี  ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และองค์การบริหารส่วน

ตำบลบึงกระจับ ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยบังคับให้ใช้ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นท่ีจะต้องปรับปรุง
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล      
บึงกระจับ ดังนี้ 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์   เคร่ืองสูบน้ำ แบบหอยโข่ง  โดยดำเนินการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ำ แบบ
หอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที  ต้ังไว้ 11,000 บาท 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ดังนั้นจึงได้นำเสนอเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อโอน
งบประมาณรายจ่าย  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ เพื่อให้ทางสภาได้พิจารณา ดังนี้ 
1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง  โดยดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง  ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) งบประมาณ
อนุมัติ 11,000 บาท  
โอนลดจาก  
งบประมาณงบกลาง ด้านงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
สำรองจ่าย รายการเงินสำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 210,590 บาท โอนครั้งนี้ลด 11 ,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
199,590 บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 

ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
จัดซ้ือครุภัณฑ์   เคร่ืองสูบน้ำ แบบหอยโข่ง  แบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 
450 ลิตรต่อนาที  งบประมาณ 11,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.1.6 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมแซมการ
ปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ังประตูเปิด – ปิด คลองลาดกระโจม หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง  
ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 200,000 บาท  
โดยดำเนินการซ่อมแซมฝาย ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร (ตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจงว่า  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีมติรับโอนทรัพย์สินท่ีเกิดจาก

ดำเนินโครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)  
โครงการปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ังประตูเปิด – ปิดน้ำคลองลาดกระโจมหมู่ท่ี 6 ตำบล   
บึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยฝายดังกล่าวได้ชำรุดทำให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน ไม่สามารถท่ีจะกักเก็บน้ำไว้สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำ        
เพื่อการเกษตร ได้ 
 ดังนั้นจึงนำเสนอเข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมแซมการปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ัง
ประตูเปิด – ปิด คลองลาดกระโจม หมู่ท่ี 6 บ้านวังทอง  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี   
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จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 200,000 บาท  โดยดำเนินการซ่อมแซมฝาย ขนาดสันฝาย
กว้าง 4 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 ตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมแซมการ

ปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ังประตูเปิด – ปิด คลองลาดกระโจม หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง  
ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 200,000 บาท  
โดยดำเนินการซ่อมแซมฝาย ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร (ตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

6.1.7 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  เรื่อง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ. .......... 
วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวแถลงบันทึกหลักการ และเหตุผล ข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ...... ให้ท่ีประชุม     
ได้รับทราบ 

นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า  บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

เร่ือง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
เหตุผล 

โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการ    
มูลฝอย ท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอย มีขั้นตอนการ
ดำเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การคัดแยก การเก็บ การขน และการกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทดังนี้ 
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(1) มูลฝอยท่ัวไป 

 (2) มูลฝอยอินทรีย์ 
 (3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
 (4) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

      จึงตราข้อบัญญัตินี้ และมอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  กล่าวว่า  (ร่าง) 
(ปลัด อบต.บึงกระจับ)      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ..... 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ     ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
และนายอำเภอวิเชียรบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก     
มูลฝอย พ.ศ. .....” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ          
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมู ลฝอย     
ท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือช้ินส่วนของพืชและสัตว์   มูลสัตว์          
เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่นๆ ท่ีย่อยสลายได้ง่าย 
 “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์  
ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ เป็นต้น 
 “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีปนเป้ือนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุ      
ท่ีอาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอื่นใดท่ีใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตราย ข้างต้น  
 “มูลฝอยท่ัวไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอื่น นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ 
หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ 
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ำ อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
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ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 

(1) มูลฝอยท่ัวไป 
(2) มูลฝอยอินทรีย์ 
(3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
(4) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้ว แต่ละประเภทตามข้อ 4 ในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 
 ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถเคล่ือนย้ายได้
โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณท่ีเหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอื่นใดให้มิดชิด รวมท้ัง
จัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้ำ กล่ิน หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากถุง 
 ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องทำจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย 
เช่น ถังสำหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิด เพื่อมิให้มูลฝอย       
น้ำ กล่ิน หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 
 ข้อ 6 มูลฝอยท่ีมีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ท่ีไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้ ให้คัดแยก    
ไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ 
 ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนำถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกประเภทไว้แล้วท้ิงตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศกำหนด 
 ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
   ประกาศ ณ วันท่ี       เดือน                    พ.ศ. 2562 
 
     ลงช่ือ     นายสมัย  ศรสุรินทร์ 
               (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร กล่าวชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ี
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  สอบถามท่ีประชุมสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
หรือไม ่
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นายก อบต.บึงกระจับ เสนอให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ หรือไม่  

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า 
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาท้ังหมด 
ประธานสภาฯ แจ้งว่า ขอให้สภาอบต.บึงกระจับ ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่ง ร่าง ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนตำบล เร่ือง หลักเกณฑ์การ
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย ให้ท่ีประชุมทราบ 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร กล่าวชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 45 
ประธานสภาฯ กล่าวช้ีแจงว่า การพิจารณาในวาระท่ีสองนี้ให้ท่ีประชุมสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 

โดยให้ประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.       
บึงกระจับ ได้เสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หากไม่
มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติ ต่อไป 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านไดเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า 
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาท้ังหมด 
ประธานสภาฯ แจ้งว่า ขอให้สภาอบต.บึงกระจับ ลงมติ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 

หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ             
ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ซ่ึง ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ. ....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

วาระที่ 3  ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ตามนัยข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จะไม่มีการอภิปรายของ
สมาชิกสภาฯ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาลงมติว่า จะให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
บึงกระจับ  ชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหร่้างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ. ....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับตราเป็นข้อบัญญัติได้  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า เมื่อสภา อบต.บึงกระจับ มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จักได้
รายงานนายอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นายก อบต.บึงกระจับ 
ลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติตามลำดับต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 ญัตติ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
4.2.1 เร่ือง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย  
นายภควรรษ ธรรมพงศกร ช้ีแจง  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) ถึงฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 มาตรา53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554  
ข้อ 11 (3) 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ให้สมาชิกสภา อบต.กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562   
ว่าจะให้มีการกำหนดไว้กี่สมัย  

นายบุญเกิด  คำวันสา เสนอว่า  ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562  จำนวน 4 สมัย 
(ส.อบต.ม.1) โดยมีนางละมูล  คงเจริญ  (ส.อบต.ม.2) และ นายจรูญ  วาที  (ส.อบต.ม.7) เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่ากึง่
(เลขานุการสภาฯ ) หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 4 สมัย 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ ให้สมาชิกสภา อบต.กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562   
ว่าจะให้มีการกำหนดไว้เดือนใด และมีกำหนดระยะเวลากี่วัน 

นายสำรวม  หวนขุนทด กล่าวเสนอ  ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 มีดังนี้ 
(ส.อบต.ม.1)  1. สมัยประชุมสภาฯสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยท่ี 1 ในวันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2562  

มีกำหนด 15 วัน  
2. สมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยท่ี 2 ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2562  
มีกำหนด 15 วัน  
3. สมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยท่ี 3 ในวันท่ี 31กรกฎาคม - 14 
สิงหาคม 2562 มีกำหนด 15 วัน  
4. สมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยท่ี 4 ในวันท่ี 17-31 ตุลาคม 2562   
มีกำหนด 15 วัน  
โดยมี นายเสถียร  ท้าวพา  (ส.อบต.ม.6) และนางพัฒชลา  คำสอนทา (ส.อบต.ม.10) เป็นผู้
รับรอง 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญประจำปี พ.ศ.2562  

- สมัยประชุม สมัยที่ 1 ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 มีกำหนด 15 วัน  
- สมัยประชุม สมัยที่ 2 ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 มีกำหนด 15 วัน  
- สมัยประชุม สมัยที่ 3 ในวันที่ 31กรกฎาคม-14 สิงหาคม 2562 มีกำหนด 15 วัน  
- สมัยประชุม สมัยที่ 4 ในวันที่ 17-31 ตุลาคม 2562   มีกำหนด 15 วัน  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.2.2 เร่ือง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ให้สมาชิกสภา อบต.กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1ประจำปี พ.ศ. 

2563  ว่าจะให้มีการกำหนดวันประชุมเม่ือใด  
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นายประเสริฐ  จันคำ กล่าวเสนอว่า  ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563  
(ส.อบต.ม.5) ในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 มีกำหนด 15 วัน โดยมี  นายสมหมาย  ไชยเวช  

(ส.อบต.ม.10)  และ นายประดิษฐ์  เค็งนอก  (ส.อบต.ม.4) เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ มีการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2563         

ในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระเร่งด่วน ท่ี 1 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
1.1  เร่ือง ขออนุมัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ) 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี

ประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร กล่าวว่า ตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี พช 0023.12/ว 1370  เรื่อง  เร่งรัด 
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) และสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.สถ) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เร่งรัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการดังกล่าว อย่างน้อย
อำเภอละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทางด้าน
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อท่ีจะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้
เป็นมรดกของชาติสืบไป นั้น 

ดังนั้น จึงนำเสนอเข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต้นสมอไทย 
เป็นพืชเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ต้นสมอไทยเป็นพืชสำหรับ อนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

1.2 พิจารณาอนุมติ  จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูเปิด  ปิดน้ำบึงกระจับ หมู่ที่ 5  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ  52,900 บาท  โดยดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมบานประตูเหล็กเปิด – ปิดน้ำบึ งกระจับ ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร                   
(ตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ด้วยประตูเปิด -ปิดน้ำบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 ได้เกิดรอยรั่วบริเวณแผ่นเหล็กบานประตู

ท้ัง 2 บานทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำบึงกระจับไว้สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และน้ำ
เพื่อการเกษตร ทำให้ส่งผลน้ำในบึงกระจับลดลงอย่างรวดเร็ว เกรงว่าจะไม่เพียงพอในช่วงฤดู
แล้งได้ 

ดังนั้น จึงนำเสนอเข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูเปิด  ปิดน้ำบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไมน่้อยกว่า
(เลขานุการสภาฯ ) กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูเปิด  ปิดน้ำบึงกระจับ หมู่ที่ 5  ตำบล      

บึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ  52,900 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง กระทู้ถาม 
5.1 ขอวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 เมตร โดยได้นำเสนอในช่วงหน้า
ฝนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
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นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ตามท่ีนายสุพรรณ  บุบผาสุข สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ท่ี 5 ได้กระทู้ถามนั้น 

อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจแล้วปรากฏว่า  ถนนสายไปซับสวัสด์ิ
บริเวณพื้นท่ีนานายสมบูรณ์  ศรีวิจารณ์ ท่อได้ชำรุดทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน แนว
ทางการแก้ไขให้กองช่างดำเนินการเขียนแบบจากวางท่อเปล่ียนเป็นบล็อกคอนเวิร์ส        
เพื่อระบายน้ำได้รวดเร็วกว่า 

  และเรื่อง ขุดลอกคลองบริเวณติดต่อท่ีทำเล หมู่ ท่ี 5 ตำบลบึงกระจับ   อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยดำเนินการขุดลอกคลองจากบริเวณพื้นท่ีนานายประสิทธิ์  
สุบิน มาถึงถนนลาดยาง ยาวประมาณ 180 เมตร และวางท่อข้ามถนนลาดยางไปยังสระ   
ท่ีทำเล  โดยมอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจและประมาณการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
นายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันตำบลบึงกระจับ ผู้ใหญ่บ้านทุก

ท่าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร สายตรวจตำบลบึงกระจับ รพ.สต.พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สาขาวิเชียรบุรี ร่วมจัดโครงการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดินของรัฐเป็นการช่ัวคราวตาม
โครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีมีการบุกรุกเพื่อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบท “ทุ่งเล้ียงสัตว์โคกปรือ”ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี พช 
871 จำนวน 534 ราย คลอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ท่ี 1,2,3,9
และ 10 เพื่อให้การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในท่ีดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ท้ังในด้านการเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของ
ประเทศ และความพึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นท่ี  โดยได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์  ต้ังใจตรง 
นายอำเภอวิเชียรบุรี นายอัครเดช  ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์  หัวหน้าส่วนราชการ 
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  เมื่อวันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.
บึงกระจับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก เรื่อง  ท่อระบายน้ำ ตรงบริเวณพื้นท่ีของนายคัมภีร์  หงษ์คำ เกษตรหมู่ท่ี 4 เนื่องจากช่วงฤดู
(ส.อบต.ม.4)  ฝนน้ำป่าไหลหลากจากสายหลักสิบ – เตาถ่านได้ไหลลงมาท่วมพื้นท่ีนาช่วงบริเวณลานมัน 

ของร้านดาริณเจริญพืชผล ถึงคลองลุมพุก ดังนั้นจึงนำเสนอเข้าท่ีประชุมให้ดำเนินการฝังท่อ
ระบายน้ำตามแนวถนนจากร้านดาริณเจริญพืชผล ถึงคลองลุมพุก ประกอบกับนายคัมภีร์  
หงษ์คำ ได้ยินยอมอนุญาตให้วางท่อผ่านพื้นท่ีนาแล้ว 

นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า  ให้สมาชิกสภา อบต.หมู่ที 4 ดำเนินการให้ทำบันทึกยินยอมให้ท่ีดิน และมอบหมาย 
ให้กองช่างดำเนินการสำรวจและประมาณการ่อสร้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก เรื่อง  มีชาวบ้านนำขยะมาท้ิงบริเวณหลังป่าช้า หมู่ท่ี 4 
(ส.อบต.ม.4) 
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นายก อบต.บึงกระจับ แจ้งมอบหมายให้กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมไปตรวจสอบ และหาวิธีแก้ไขไม่ให้ 

ประชาชนนำขยะมาท้ิงในบริเวณดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายอาทิตย์  โกยทา เรื่อง  ท่อชำรุดบริเวณคลองบัวงาม หมู่ท่ี 6 บ้านวังทอง 
(รองประธานสภาฯ) 
นายก อบต.บึงกระจับ แจ้งมอบหมายให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสมหมาย  ไชยเวช เรื่อง  โครงการท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ส.อบต.ม.10)  จะดำเนินการเมื่อไร 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า  โครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมต่าง ๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งในขณะนี้กองช่างและกองคลังกำลังดำเนินการกำหนดราคากลาง 
นายจรูญ  วาที  เรื่อง  คันดินแม่น้ำป่าสักชำรุด บริเวณบ้านนางสมพร 
(ส.อบต.ม.7) 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร 1. เรื่อง  คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี 39/2562 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษา 
(ปลัด อบต.บึงกระจับ) ราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 

เนื่องจากพันจ่าเอกองอาจ  คำแก้ว ได้มีคำส่ังให้พ้นจากการปฏิบัติราชการในสังกัด อบต.   
บึงกระจับ ตามคำส่ัง อบต.บึงกระจับท่ี 36/2562 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562 เพื่อให้การ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับในหน้าท่ีความรับผิดชอบของ      
กองสวัสดิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังให้ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ    
กองสวัสดิการสังคมตามลำดับดังนี้ 

1. นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงกระจับ ลำดับท่ี  1 
2. นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม ตำแหน่ง   รองปลัด อบต.บึงกระจับ  ลำดับท่ี  2 
3. นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักงานปลัด ลำดับท่ี  3 

2. เรื่อง  หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี พช 75801/ว 34 ลงวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศ รุ่นท่ี 3 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติ   
จากท่านนายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ รุ่นท่ี 3  
3. เรื่อง  กำหนดการจัดต้ังกองผ้าป่ากองทุนเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อทอดผ้าป่าในวันสงกรานต์ 
ประจำปี 2562  โดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และชมรม
ผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าในวังสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันท่ี 12 เมษายน 
2562  ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บึงกระจับ  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วย 
4. เรื่อง  การส่งหนังสือราชการ  เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ส่งหนังสือแต่ละครั้งอาจจะฝากกับ
บ้านข้างเคียงไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นกระผมได้กำชับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการส่งหนังสือให้ทำบัญชีรายมือช่ือผู้รับแทน  ประกอบช่องทางการส่ือสารมี
หลายช่องทาง เข้ามามีบทบาทในยุคโซเซียลอย่างมาก เช่น ไลน์ (LINE)  
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ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์ของ อบต.บึงกระจับ กลุ่มผู้นำตำบลบึงกระจับ  และกลุ่ม
สภาฯ อบต.บึงกระจับ เพื่อความรวดเร็วในการรับส่งหนังสือหรือเรื่องอื่นๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมสภากาแฟสัญจร หมู่ ท่ี 3 บ้านโคกปรือ เมื่อวันท่ี 14 

กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ซอยบริเวณข้างบ้านนายสวัสด์ิ      
แสงสายออ รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถท่ีจะเข้าไปเก็บขยะในซอยดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ซอยตันไม่มีบริเวณกลับรถ ดังนั้นจึงมอบหมายให้นายพบ  แง้มกลางดอน  สมาชิกสภา อบต.
บึงกระจับ หมู่ท่ี 3 ได้ดำเนินการพูดคุยกับเจ้าของท่ีให้ขอทำถนนทะลุไปยังหมู่ท่ี 9 รถเก็บขน
ขยะมูลฝอยจะได้สามารถนำรถเข้าไปเก็บขยะในซอยดังกล่าวได้ และการท่ี อบต.บึงกระจับ 
ได้จัดทำโครงการสภากาแฟสัญจร ได้รับทราบรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ทำให้ อบต.บึงกระจับ ได้นำปัญหาความเดือดร้อนดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เช่น การ
ขยายเขตไฟฟ้าสามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายใน 1 วัน และการร้องเรียนกลุ่มขี้หมูเหม็น  
ในพื้นท่ี สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 2 วัน เป็นต้น และขอให้ท่านสมาชิกสภา 
อบต.บึงกระจับเวลามีการประชุมหมู่บ้านในแต่ละครั้ง ก็ขอให้ เข้าร่วมประชุมด้วย          
เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

นายสมหมาย  ไชยเวช เรื่อง  รัฐบาลรณรงค์ไม่ใหเ้กษตรกรเผาอ้อยทำให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า  เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมคอน หรือ PM 2.5 ได้ 

ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นท่ีเมืองใหญ่ ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่ง
ในขณะนี้ชุดปฏิบัติการส่วนกลางสำนักงานส่ิงแวดล้อมได้มาตรวจจับผู้กระทำการผิดการการ
เผาอ้อย หรือฟางข้าว อาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก 
ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น
หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นส่ีพันบาท 
และมาตรา 25 วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การกระทำใด ๆ 
อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความส่ันสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า 
หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 13.30 น. 
 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
  วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2562 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 
 
(ลงช่ือ)    สุพรรณ  บุบผาสุข    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุพรรณ  บุบผาสุข) 

 
 (ลงช่ือ)     อาทิตย์  โกยทา     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอาทิตย์  โกยทา) 
 

(ลงช่ือ)     ละมูล  คงเจริญ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางละมูล  คงเจริญ)  

 
(ลงช่ือ)     สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

          วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 


