
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  
คร้ังที่ 1/2563 

วันศุกร์ ท่ี 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.00  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  18   ท่าน     ลากิจจำนวน  2   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 
 
 

ลากิจ 

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 
 
 

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 
 
 

ลากิจ 

16 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อุทัย  กันกลางดอน 
 
 

-ส ำเนำ- 



ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน   11  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 เจริญ  สนิทโกสัย 
 
 

5 นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา อัฐเชษฐ์  ทองโชติ 
 
 

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

7 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

8 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 

9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

10 นายเอนก  ยอดอานนท์ พนักงานจ้างท่ัวไป อเนก  ยอดอานนท์ 
 
 

11 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ วิทวัช  ดรศรีเนตร 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  ส่งสัญาณให้ คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เข้าห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพื่อดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)       
พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  

มสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าประชุมจำนวน 17 ท่าน ลากิจจำนวน 2 คน ได้แก่ 
1. นายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.1 
2. นายประจวบ  ชัยสุริยงค์ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.8  

ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่   ถือว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
จากนั้นเป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
บึงกระจับ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล บึงกระจับ  
ประกาศ ณ วันท่ี  4 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2563 มีดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบล  นางสาวสิริญาพร  ลีสินลา ตำแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน 
ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นางสาวสิริญาพร  ลีสินลา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  รายงานตัว

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
นางสาวสิริญาพร  ลีสินลา  (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)  กล่าวรายงานตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล         
บึงกระจับ จบลง 
ที่ประชุม  รับทราบและแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริญาพร  ลีสินลา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

1.2    แจ้งหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี ปช 0040(พช)ว 0014 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2562    
แจ้งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าท่ีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของตน คู่สมรส ท้ังนี้ให้หมายรวมถึงคู่สมรสท่ีอยู่กินฉันท์สามีภริยา แต่มิได้จดทะเบียนสมรส และบุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามท่ีมีอยู่จริงภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจาก
ตำแหน่ง รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินในประเทศ และท่ีมอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

1.3 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
การแสดงออกของเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2563   เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2563 ณ เวทีกลางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ 
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1.4 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย โดยเป็นวันท่ีระลึก 
ในวาระท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันท่ี ๑๘ มกราคม 
ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2563 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลท่าโรง อำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.5 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2563  ณ ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี สภาฯ 2/2563 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญสมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  นั้น เพื่อให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงาน
การประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 

3.1 ญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
3.1.1 เร่ือง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย  
หนังสือส่ังการ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.) ช้ีแจงว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน  
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ข้อ 100 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร  และเชิญนางพัชรี  ปานคำ  ผู้อำนวยการ
กองคลัง  ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นางพัชรี  ปานคำ  (ผู้อำนวยการกองคลัง) ช้ีแจงว่า  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำ
รายงานงบแสดงฐานะทาง การเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด
ส่งไปพร้อมกับหนังสือสำนักกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี สภาฯ 2/2563 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญสมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 
1/2563  นั้น เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนท่ีจะเข้าประชุมสภาในวันนี้  
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และหัวหน้าส่วน
ราชการ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ  การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

3.1.2 เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 
2562 - ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง
กระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย  
หนังสือส่ังการ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

และเชิญ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
ต่อไป 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) ช้ีแจงว่า งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.บึงกระจับ ได้จัดทำ
รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2562 ธันวาคม 2563) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดเพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้
ศึกษาก่อนเข้าประชุม ตามเอกสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ท่ี สภาฯ 2/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2563  
ที่ประชุม  รับทราบ  
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ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.3 เร่ือง อัตราราคางานต่อหน่วย  แจ้งยกเลิก บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยฉบับ
เดือนธันวาคม 2561 โดยให้ใช้บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562) แทน 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย  
หนังสือส่ังการ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงตามหนังสือ ท่ีพช 0023.12/ว 22 ลงวันท่ี 15 มกราคม 
2563 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบ
ประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 ดังนั้น 
เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับส่วนราชการ จึงขอแจ้งอัตรา
ราคางานต่อหน่วย ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนธันวาคม 2562) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
4.1 ญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
4.1.1  เร่ือง ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1/2563) 
-  โครงการจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งบประมาณ  200,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563  
จำนวน 3 อปท. ได้แก่ อบต.บึงกระจับ, อบต.ทา่โรง  และ อบต.บ่อรัง รวม 150 คน  
ณ วัดบึงกระจับ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เนื่องจากท่ีผ่านมาการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุม 
ครบถ้วน ดังนั้นงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ได้จัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/ 
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เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1/2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อให้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ 
ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือส่ังการ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)   ช้ีแจงว่า ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ      
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561-2565 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 โดยสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
บึงกระจับ เมื่อคราวประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 
2562 แล้วผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 -2562     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับไปแล้วนั้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒ ) คณ ะก ร รม ก ารพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น แ ล ะป ระช าคม ท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณ าร่ า งแ ผน พั ฒ น า ท้ อ งถิ่ น 
ท่ีเพิ่มเติมสำหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีท่ีได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

และเชิญ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
ต่อไป 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) ช้ีแจงว่า ตามหนังสือ ท่ี พช 0418/ว 199 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยศูนย์อำนวยการจิต
อาสาพระราชทานอำเภอวิเชียรบุรี  ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์  
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้ปรับปรุงคู้มือแนวทางการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯดังกล่าว เพื่อให้มี
เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการนี้จึงจัดส่งคู่มือดังกล่าวมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อให้การจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด โดยมีแผนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัด
เพชรบูรณ์ รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 24 - 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 อปท. ได้แก่ อบต.บึงกระจับ ผู้เข้ารับการอบรม 
50 คน, อบต.ท่าโรง  ผู้เข้ารับการอบรม 50 คน และ อบต.บ่อรัง ผู้เข้ารับการอบรม 50 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรม
ท้ังหมด 150 คน สถานท่ีฝึกอบรม ศาลาวัดบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1/2563)  โครงการจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
งบประมาณ  200,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563  จำนวน 3 อปท. ได้แก่ อบต.บึงกระจับ, 
อบต.ท่าโรง  และ อบต.บ่อรัง รวม 150 คน  ณ วัดบึงกระจับ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด
เพชรบูรณ์  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
4.2 ญัตติ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
4.2.1 เร่ือง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย  
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจง  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3) 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ให้สมาชิกสภา อบต.กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563   
ว่าจะให้มีการกำหนดไว้กี่สมัย  
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5)  กล่าวเสนอ  ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563  
จำนวน 4 สมัย  โดยมีนายสำรวม  หวนขุนทด  (ส.อบต.ม.2) และ นายอุทัย  กันกลางดอน  (ส.อบต.ม.9) เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 สมัย 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
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ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ ให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ.2563  ว่าจะให้มีการกำหนดไว้เดือนใดบ้าง และมีกำหนดระยะเวลาจำนวนกี่วัน 
นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2 ) กล่าวเสนอ  ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 
มีดังนี้ 
1. สมัยประชุมสภาฯสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยท่ี 1 ในวันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 มีกำหนด 15 วัน  
2. สมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยท่ี 2 ในวันท่ี 11-25 พฤษภาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน  
3. สมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยท่ี 3 ในวันท่ี 30กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2563  
    มีกำหนด 15 วัน  
4. สมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยท่ี 4 ในวันท่ี 1-15 ธันวาคม  2563   มีกำหนด 15 วัน  
โดยมี นางละมูล  คงเจริญ (ส.อบต.ม.2) และนายสมหมาย  ไชยเวช (ส.อบต.ม.10) เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญประจำปี พ.ศ.2563  

- สมัยประชุม สมัยที่ 1 ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 มีกำหนด 15 วัน  
- สมัยประชุม สมัยที่ 2 ในวันที่ 11-25 พฤษภาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน  
- สมัยประชุม สมัยที่ 3 ในวันที่ 30กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน  
- สมัยประชุม สมัยที่ 4 ในวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563   มีกำหนด 15 วัน  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
4.2.2 เร่ือง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ให้สมาชิกสภา อบต.กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี        
พ.ศ. 2564  ว่าจะให้มีการกำหนดวันประชุมเม่ือใด  
นายอุทัย  กันกลางดอน (ส.อบต.ม.9) กล่าวเสนอ  ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี   
พ.ศ.2564 ในวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนด 15 วัน โดยมี  นายจรูญ  วาที (ส.อบต.ม.7) และ          
นายประดิษฐ์  เค็งนอก  (ส.อบต.ม.4) เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ มีการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ.2564         
ในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระเร่งด่วน ท่ี 1 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
เร่ือง บริจาคทรัพย์สินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อใช้เป็น
สาธารณประโยชน์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า   ด้วยนางประนอม  เถ่ือนพรม ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ยี่ห้อ 
Dell เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน หรือไว้ใช้ในทางราชการ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับมอบจากนางประนอม  เถ่ือนพรม ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ยี่ห้อ Dell   
จำนวน 1 เคร่ือง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ  คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้สอบถามเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก (ส.อบต.ม.4) เรื่อง  ท่อระบายน้ำเสีย ตรงบริเวณหน้าบ้านนายแสง  หวานเสร็จ – หน้าบ้าน
นายดำรงค์  ชินหัวดง  โดยประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้ำเสีย 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจงว่า   เรื่องท่อระบายน้ำสัย ได้มีประชาชน หมู่ท่ี 4 ได้เสนอเข้าท่ีปะชุมสภากาแฟ
สัญจร ประจำปี 2563 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563  โดย อบต.บึงกระจับ ได้เตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5) กล่าวเสนอ  ให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณ หน้าบ้านนายพัน  พลเรือง และ
วางท่อ คสล.ถนนทางเข้าบ่อขยะโดยวางท่อระบายน้ำจำนวน 2 จุด เพื่อป้องกันน้ำกัดเซอะถนน 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจงว่า ได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องท่อระบายน้ำเสีย 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ และออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป   ประกอบ
กับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของรัฐบาลยังไม่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับ อบต.บึงกระจับ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ.2563 เช่น โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลบนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ,โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(ก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบึงกระจับ) , โครงการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด) 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  เรื่อง การขอน้ำจากเข่ือนท่าลาว ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และ
อำเภอศรีเทพ ในการผลิตน้ำประปาสำหรับการประปาส่วนภูมิภาค 

เรื่อง  การขุดลอกบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 โดยได้รับการสนับสนุนให้ขุดลอกแก้มลิง งบประมาณ 
30 ล้านบาท แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับได้ช่วยกันสำรวจหาท่ีท้ิงดินในการขุดลอกบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 ตำบลบึง
กระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) ช้ีแจงเรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. 
ในวันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 ตำบล
บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ 2563 
วันท่ี  17 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านนายเขต  แก้วพลัย  บ้านเลขท่ี 24 หมู่ 8 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
วันท่ี  20 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านนางน้ำเพชร  วาที  บ้านเลขท่ี 90 หมู่ 7 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
วันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านนางทองไหล  ภูพลผัน  บ้านเลขท่ี 14 หมู่ 1 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
วันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านนายนิยม  ก้านพลูทอง  บ้านเลขท่ี 167 หมู่ 10 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี  
จ.เพชรบูรณ์ 
วันท่ี  3 มีนาคม 2563 บ้านนายประสิทธิ์  จำปาบุรี  บ้านเลขท่ี 60 หมู่ 2 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
วันท่ี  5 มีนาคม 2563 บ้านนายเกิด  กองน้อย  บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 6 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
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เรื่อง  การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันท่ี 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จะดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบึงกระจับ – นาไร่เดียว และถนนสายบ้าน
เกาะบรเพ็ด – โค้งสุพรรณ จึงขอเชิญคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง    
เข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นางละมูล  คงเจริญ (ส.อบต.ม.2)  สอบถามว่า กรณีท่ีจะดำเนินการวางท่อเมนประปาข้ามถนนต้องดำเนินการอย่างไร 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.) ช้ีแจงว่า การท่ีจะวางท่อประปาข้ามถนนสายหลัก ก็ขอให้ผู้ท่ีจะดำเนินการ
วางท่อได้มาขออนุญาตจาก อบต.บึงกระจับ ก่อนท่ีจะดำเนินการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา 13.00 น. 
 

 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563 
 
(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 17 กุมภาพันธ์ 2563 


