
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  
คร้ังที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดี ท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.15  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  19   ท่าน     ลากิจจำนวน  1   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 
 
 

ลากิจ 

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 
 
 

-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 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 

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

7 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

8 นายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง สถาปนะ  แก่นสน 
 
 

9 นายนันทวุฒิ  เมืองงาม 
คนงานจ้างเหมาบริการ 

(ผู้ช่วยวิศวกรโยธา) 
นันทวุฒิ  เมืองงาม 

 
 

10 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

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  เข้าห้องประชุม อบต.บึงกระจับ  เพื่อดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)       
พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าประชุมจำนวน 18 ท่าน ลากิจจำนวน 1 คน ได้แก่ นายเสถียร  
ท้าวพา  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.6  ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่   ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่าน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ ณ วันท่ี 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 จบลง และเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2563 มดัีงนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 แนะนำตัวพนักงานจ้างเหมาบริการ  นายนันทวุฒ ิ เมืองงาม โดยปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  สังกัดกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายนันทวุฒิ  เมืองงาม   รายงานตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
นายนันทวุฒิ  เมืองงาม   (พนักงานจ้างเหมาบริการ)  กล่าวรายงานตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    
จบลง 
ที่ประชุม  รับทราบและแสดงความยินดีกับ นายนันทวุฒิ  เมืองงาม  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมา
บริการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิศวกรโยธา ที่ได้เข้าทำงานสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

    1.2  ตามหนังสือสำนักงานกิจการสภา อบต.บึงกระจับ ท่ี สภา 5/2563 ลงวันท่ี 20 
เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งยกเลิกกำหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องจากได้มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร  ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2563 และนายกรัฐมนตรีได้
ออกข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับท่ี 1) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มี
ประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับท่ี 1) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายการติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 ไม่ให้มีการกระจายการติดเช้ือเพิ่มมากขึ้นแจ้งให้งดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนจำนวนมาก ได้แก่งดการจัด
ประชุม อบรม สัมมนา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกับสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งท่ี ๑/2563 เมื่อวันท่ี  14 กุมภาพันธ์ 2563  มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ  
สมัยท่ี  2  ประจำปี  พ.ศ.2563  ระหว่างวันท่ี 11  –  25 พฤษภาคม  2563  มีกำหนด 15 วัน  ประกอบกับสภา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ขอยกเลิกกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63 ระหว่างวันท่ี  11 – 25 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนไห้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมีข้อราชการ
หารือในการปฏิบัติราชการ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  เพื่อได้ดำเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการ และอำนาจหน้าท่ีต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์  
2563 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี สภาฯ 6/2563 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  เพื่อให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด      
ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 

3.1  เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 
2563 – มีนาคม 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  
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(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 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 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 6/2563 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563        
ครั้งท่ี 1/2563  
ที่ประชุม  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 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
4.1 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
4.1.1  เร่ือง ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 2/2563) 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เนื่องจากท่ีผ่านมาการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุม 
ครบถ้วน ดังนั้นงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ได้จัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/ 
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  
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2562 แล้วผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมั ติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561-2565     
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 

โดยมีรายละเอียดเพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้ศึกษาก่อนเข้าประชุม ตามเอกสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม  ท่ี สภาฯ 6/2563 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
บึงกระจับสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 
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 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 -2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง         
(คร้ังที่ 2/2563)  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
4.1.2 เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บึงกระจับสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562  เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ญัตติเร่ือง 
พิจารณาอนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
1. โครงการขุดดินขยายบึงกระจับ  หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 500,000 บาท  มีเนื้อที่ขุดดินประมาณ 3,360 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
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2. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 330,000 บาท 
สายบึงกระจับ- สวนสาธารณะวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร ยาว 80 เมตร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ    กล่าวช้ีแจงว่า  เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ   
ท่ีมีปริมาตรกักเก็บน้ำน้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนกระจายอำนาจฯ      
ฉบับท่ี 2 โดยดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบึงกระจับเช่ือมต่อคลองไดตะโก ตำบลบึงกระจับ 
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณก่อสร้าง 49,740,000 บาท ดำเนินการโดยกรมชลประทาน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำหลากท่วมพื้นท่ีใน
ฤดูฝน 

2. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการประปา น้ำเพื่ออุปโภค และการเกษตรกรรมภายในตำบล 
ลักษณะโครงการ 

1. ขุดลอกเพิ่มความลึกแหล่งน้ำเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ 
2. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 2 แห่ง 
3. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำเข้าแปลงเกษตร จำนวน 1 แห่ง 
4. ก่อสร้างคันดินลูกรังบดอัดแน่นเพื่อการสัญจร 
งบประมาณก่อสร้าง 49,740,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บรรเทาภัยแล้งให้กับพื้นท่ี 1,769 ครัวเรือน 
2. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ 6,387 คน 
3. พื้นท่ีทางการเกษตรได้รับผลประโยชน์ 2,170 ไร่ 
4. มปีริมาณน้ำต้นทุนเก็บกักรวม 2.300 ล้าน ลบ.ม. 

ดังนั้นจึงนำเข้าท่ีประชุมสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบยกเลิก โครงการขุดดินขยายบึงกระจับ  หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ 
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 500,000 บาท  มีเนื้อที่ขุดดินประมาณ 3,360 
ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 5 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด)  และโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ท่ี 5 
บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 330,000 บาท 
สายบึงกระจับ- สวนสาธารณะวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร ยาว 80 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
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 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ     
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562  เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ญัตติเร่ือง พิจารณาอนุมัติ       
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
1. โครงการขุดดินขยายบึงกระจับ  หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 500,000 บาท  มีเนื้อที่ขุดดินประมาณ 3,360 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและปา่ไม้  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
2. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 330,000 บาท 
สายบึงกระจับ- สวนสาธารณะวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร ยาว 80 เมตร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
4.1.3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณจากการยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.
2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โครงการดังนี้ 
1. โครงการขุดดินขยายบึงกระจับ  หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 500,000 บาท  มีเนื้อที่ขุดดินประมาณ 3,360 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
2. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 330,000 บาท 
สายบึงกระจับ- สวนสาธารณะวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร ยาว 80 เมตร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 830,000 บาท (แปดแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  ช้ีแจงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้เห็นความสำคัญต่อปัญหาวิกฤตภัยแล้งท่ีจะ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง
ขึ้น หากไม่เร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ป้องกันความเสียหายอันจะเกิดกับพื้นท่ีการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงได้มีการบริหารจัดการน้ำ และรวบรวมข้อมูลปัญหา วิธีการท่ีจะแก้ไข ด้วยการ
ประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน ผู้นำทางการเมือง พี่น้องประชาชน เกษตรกร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งหา
วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นท่ีในการกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร จึงได้ให้กองช่างดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย โดยมีโครงการดังนี้ 
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1. โครงการขุดคันสระน้ำให้เช่ือมระหว่างสระทำเลสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 200,000 บาท  โดยดำเนินการขุดคันสระทำเล  
กว้าง 34 เมตร ยาว 32 เมตร ลึกเฉล่ีย 5.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,608 ลบ.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
ปรากฏตามแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษา
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
2. โครงการขุดลอกสระปึกหวายสาธารณประโยชน์ ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 6 บ้านวังทอง ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 450,000 บาท โดยดำเนินการขุดลอกสระปึกหวาย 
สภาพเดิมปากสระ กว้าง 50 เมตร ยาว 82 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 
ขุดลอกใหม่ปากสระ กว้าง 50 เมตรยาว 82 เมตรลึกเฉล่ีย 3 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,122.75 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
ปรากฏตามแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษา
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
3. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 9,900 บาท โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาด Ø0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 7 ท่อน ขยายท่อ คสล.Ø 0.40 x 1.00 เมตร 1 ท่อน 1 จุด ขยาย
ท่อ  คสล.1.00 x 1.00 เมตร 2 ท่อน 1 จุดสายหน้าวัดบึงกระจับ หมู่ท่ี 5  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ 
กำหนด) 
ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  งบประมาณ 170,100 บาท  
โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ดังนี้ 

4.1 ปั้มน้ำหอยโข่งชนิดแรงดันสูง ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,400รอบ/นาที ขนาด 3 ใบพัด ท่อดูด 4 นิ้ว 
ท่อส่ง 3 นิ้ว จำนวน 4 เครื่องๆละ ราคา 9,500 เป็นเงิน 38,000 บาท 

4.2 สายยาง PVC สำหรับดูดน้ำ พร้อมฟุตวาล์ว ขนาด 4 นิ้ว ยาว 12 เมตร/ม้วน จำนวน 4 ม้วนๆ ละ 
2,880 บาท เป็นเงิน 11,520 บาท  

4.3  สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ทนแรงดันไม่นอ้ยกว่า 2 BP ขนาด 3 นิ้ว ยาว 100เมตร/ม้วน จำนวน 26 
ม้วนๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 91,000 บาท 

4.4 ข้อต่อตรงชนิดเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 26 อัน ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 1,560 บาท 
4.5 ข้องอชนิด PVC ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 อัน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท 
4.6 เข็มขัดรัดท่อชนิดเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 52 อัน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน  1,820  บาท 
4.7 โรลม้วนเก็บสายส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 26 อัน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน  26,000   บาท 

ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

รวมเป็นงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมท้ังสิ้น 830,000 บาท 
จึงได้นำโครงการดังกล่าวเข้าท่ีประชุมสภาฯเพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับวิกฤตภัยแล้งต่อไป  โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จากงบประมาณการยกเลิกมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ .
2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 โครงการดังนี้ 
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1. โครงการขุดดินขยายบึงกระจับ  หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 500,000 บาท   
2. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 330,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 830,000 บาท (แปดแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
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 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอใหอ้อกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 830,000 บาท (แปดแสนสามหม่ืนบาท
ถ้วน) โครงการดังนี้ 
1. โครงการขุดคันสระน้ำให้เชื่อมระหว่างสระทำเลสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ 
อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 200,000 บาท 
2. โครงการขุดลอกสระปึกหวายสาธารณประโยชน์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียร
บุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 450,000 บาท 
3. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 9,920 บาท 
4. จัดซ้ือครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  งบประมาณ 170,100 บาท 
จากงบประมาณการยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.
2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
4.1.3  เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  ช้ีแจงว่า  ตามท่ีอำเภอวิเชียรบุรี  ได้อนุมัติข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้
ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบังคับให้ใช้ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2562 เป็นต้นไปนั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นท่ีจะต้องติดต้ังกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์สินให้กับหน่วยงานราชการและ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
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และมอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ดำเนินการช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุม
รับทราบต่อไป  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า 

1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด CCTV Set 8CH. 
(สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ) จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 14,000 
บาท 
รายละเอียด  
1. เครื่องบันทึกภาพชนิด DVR ขนาดไม่น้อยกว่า  8 ช่องสัญญาณ จำนวน  1  เครื่อง   
-  Support HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Video inputs 
- มีช่องต่อ  Mouse / USB 2 Port / VGA / HDMI / 1SATA HDD / สามารถรองรับการดูผ่านมือถือ Online 
2. กล้องสีอินฟาเรด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว 
- 2.0MP / 1080P FHD / CMOS / Lens 3.6 mm / IR 20 เมตร / IP66   
3. Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB  จำนวน  1  ตัว 
4. สายนำสัญญาณ ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร  
5. Power Supply ขนาดกำลังไฟ 12V / 20Amp จำนวน 1 เครื่อง 
- สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8 - 16 ตัว   
6. อุปกรณ์ในการติดต้ัง เช่น ข้อต่อต่างๆ ,ท่อสายไฟ ,กิ๊บล็อคสาย, UTP Video Balunฯลฯ 

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้

สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 34,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 34,000 บาท โอนครั้งนี้
ลด 14,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 20,000 บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ 

จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด CCTV Set 8CH. (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
กระจับ) จำนวน 2 ชุดๆ ละ 14,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 28,000 บาท 
รายละเอียดต่อชุดดังนี้  
1. เครื่องบันทึกภาพชนิด DVR ขนาดไม่น้อยกว่า  8 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง 
-  Support HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Video inputs 
- มีช่องต่อ  Mouse / USB 2 Port / VGA / HDMI / 1SATA HDD / สามารถรองรับการดูผ่านมือถือ Online 
2. กล้องสีอินฟาเรด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว 
- 2.0MP / 1080P FHD / CMOS / Lens 3.6 mm / IR 20 เมตร / IP66   
3. Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB  จำนวน  1  ตัว 
4. สายนำสัญญาณ ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร  
5. Power Supply ขนาดกำลังไฟ 12V / 20Amp จำนวน 1 เครื่อง 
- สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8 - 16 ตัว   
6. 4G Router Wireless ปล่อย Wi-Fi ได้ รองรับ 4G ทุกเครือข่าย  จำนวน 1 เครื่อง 
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7. อุปกรณ์ในการติดต้ัง เช่น ข้อต่อต่างๆ ,ท่อสายไฟ ,กิ๊บล็อคสาย, UTP Video Balunฯลฯ 

โอนลดจาก 
งบประมาณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน

บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง รายการเพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจำตำแหน่งของสายงานนักบริหารท่ีมีสิทธิได้เงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา งบประมาณ
อนุมัติ 42,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 28,000 บาท ยอดเงินงบประมาณ
หลังโอน 14,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
1.จัดซ้ือชุดกล้องวงจรปิด CCTV Set 8CH. (สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ)  จำนวน 1 ชุดๆ ละ 
14,000 บาท 
2.จัดซ้ือชุดกล้องวงจรปิด CCTV Set 8CH. (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึงกระจับ) จำนวน 2 ชุดๆ ละ 14,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
4.1.4 เร่ือง   การโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี พช 0418/ว 607 ลงวันท่ี 28 
เมษายน 2563 เรื่อง การโอนทรัพย์สินท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562  ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สำรวจ  และจัดทำบัญชีทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
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งบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปรากฏว่ามีทรัพย์สินท่ีเกิด
จากโครงการท่ีหน่วยงานเป็นหน่วยดำเนินการ (หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บัญชีทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเภททรัพย์สิน งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 

โครงการขุดลอก
และปรับปรุงสระ
โคกข้าวสาร หมู่ท่ี 
1 ต.บึงกระจับ 

 1,390,800 อำเภอวิเชียรบุรี โครงการขุดลอกและปรับปรุงสระโคกข้าวสาร 
หมู่ท่ี 1 ต.บึงกระจับ 
ขุดลอกสระ กว้าง 95 ม.ยาว 95 ม.ลึกเฉล่ีย 
4.50 ม. 
ขุดปรับปรุงเพิ่ม กว้าง 10 ม. ยาว 95 ม.ขุด
ลึกเฉล่ีย 4.50 ม. 

โครงการขุดลอก
สระสาธารณะ
ประโยชน์กลาง
หมูบ่้าน หมู่ท่ี 8 
บ้านเตาถ่าน ต.บึง
กระจับ 

 500,000 อำเภอวิเชียรบุรี โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์กลาง
หมูบ่้าน หมู่ท่ี 8 บ้านเตาถ่าน ต.บึงกระจับ 
สภาพเดิม กว้าง 82.50 ม.ยาว 82.50 ม.
ลึกเฉล่ีย 3 ม. 
สภาพขุดลอกใหม่ กว้าง 84 ม. ยาว 84 ม.
ขุดลึกเฉล่ีย 5 ม. 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
1. โครงการขุดลอกและปรับปรุงสระโคกข้าวสาร หมู่ที่ 1 ต.บึงกระจับ 
2. โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน ต.บึงกระจับ 
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ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระเร่งด่วน ท่ี 1 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
เร่ือง การโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ตามหนังสือด่วนมาก ท่ี กษ 0515.10.1/359  ลงวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับโอนทรัพย์สินท่ีเกิดจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สำรวจ และจัดทำบัญชีทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฏว่ามีทรัพย์สินท่ีเกิดจากโครงการท่ีหน่วยงาน
เป็นหน่วยดำเนินการ (หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง)ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ จำนวน 1 โครงการ คือการจัดต้ังกลุ่มผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในชุมชน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บัญชีทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

รหัสทรัพย์สิน 
ประเภททรัพย์สิน 

(ระบุขนาด พื้นท่ีและท่ีต้ัง) งบดำเนินงาน งบลงทุน 
การจัดต้ังกลุ่ม
ผลิตลูกพันธุ์สัตว์
น้ำในชุมชน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

15,000 
บาท 

 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ
จืดเพชรบูรณ์ 

พช 62-1-1-
0515-1-1/8 

ค่าสร้างโรงเรือนช่ัวคราว พร้อม
ปั้มลม ปั้มน้ำ และค่าวัสดุก่อสร้าง
อื่นๆ ณ ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี 

โดย นางสาวลำไพ  ชนะศักด์ิ  นักวิชาการพัสดุ  ได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วพบว่า อุปกรณ์ปั้มลม 
และปั้มน้ำได้ชำรุดเสียหาย อาคารโรงเรือนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการการจัดต้ังกลุ่มผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์  ประเภท
ทรัพย์สินค่าสร้างโรงเรือนชั่วคราว พร้อมปั้มลม ปั้มน้ำ และค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ งบประมาณ 15,000 บาท      
ณ ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระเร่งด่วน ท่ี 2 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
เร่ือง  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า  ตามหนังสือ ท่ี พช 005/ว 2564  ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การ
จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ผู้ยากไร้ในพื้นท่ี  ตามท่ี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แสดงความช่ืนชมและขอบคุณประชาชนในจังหวัดต่างๆ ท่ีมีการจัดทำ “ตู้ปันสุข” ใส่ส่ิงของอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็นใน
ชีวิตประจำวันแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีขาดแคลน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน ตามนโยบายไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง และได้มีการจัดทำ “ตู้ปันสุข”ในจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ และ 
มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ จัดซื้อตู้กับข้าวตัวสูง 4 ช้ัน 6 ประตู ขนาด กว้างไม่
น้อยกว่า 70 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 35 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 158 ซม. (สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล      
บึงกระจับ) จำนวน 1 หลัง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 2,400 บาท 
รายละเอียดด้านในประกอบไปด้วย  
-  ช้ันเรียบด้านบน 
-  ช้ันเรียบตรงกลาง 2 ช้ัน 
-  ช้ันคว่ำจาน 1 ช้ัน 
-  ตะกร้าสำหรับวางช้อนส้อม 

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้

สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 34,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท โอนครั้งนี้
ลด 2,400 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 17,600 บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ

แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ

ปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1) กล่าวสอบถามว่า “ตู้ปันสุข”จะตั้งไว้ที่ไหน ต้ังแล้วจะมีส่ิงของอปุโภคบริโภคท่ี
จำเป็นในชีวิตประจำวันหรือเปล่า หมดแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวชี้แจงว่า “ตู้ปันสุข”จะดำเนินการตั้งไว้หน้าท่ีทำการ อบต.บึง
กระจับ สำหรับส่ิงของอุปโภคบริโภคนั้นจะเป็นการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1) กล่าวสอบถามว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ดำเนินการจัดซื้อตู้อย่างเดียว
ใช่รึเปล่า 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวชี้แจงว่า เป็นการดำเนินการจัดซื้อตู้ประเภทตู้เก็บกับข้าว เพื่อ
นำมาเป็นตู้ปันสุขตามนโยบายช่วยเหลือผู้ขาดแคลนผู้ยากไร้ เป็นการแสดงออกท่ีดีมีประโยชน์ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ท่ีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ยังไม่คล่ีคลาย 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5) กล่าวเสนอ  ให้มีการนำส่ิงของอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปมอบ
ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยตรงทำให้เกิดวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
นายบุญถม  แสนท้าว (ส.อบต.ม.1) กล่าวเสนอ ให้มีตู้เดียวไว้ที่ อบต.บึงกระจับ เพื่อจะได้มีเจ้าหน้าท่ีช่วยกันดูแล 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ รายการจัดซ้ือตู้กับข้าว จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 2,400 
บาท  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระเร่งด่วน ท่ี 3 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
เร่ือง พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง (กองช่าง) คร้ังที่ 2/2563   

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจง (กองช่าง) ครั้งท่ี 2/2563   ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  
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ข้อความเดิม รายการโครงการต่อเติมอาคารด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ งบประมาณอนุมัติ 

300,000 บาท ดำเนินการต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.85 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตามแบบ 
อบต.บึงกระจับกำหนด) 

ข้อความใหม่ รายการโครงการต่อเติมอาคารด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ งบประมาณอนุมัติ 
300,000 บาท ดำเนินการต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตามแบบ 
อบต.บึงกระจับกำหนด) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จากข้อความเดิม รายการโครงการต่อเติมอาคาร
ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท ดำเนินการต่อเติมอาคาร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.85 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด) 

เปลี่ยนเป็นข้อความใหม่ รายการโครงการต่อเติมอาคารด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท ดำเนินการต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร (ตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระเร่งด่วน ท่ี 4 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า  กองช่างได้ประมาณการต่อเติมอาคารท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ซึ่งได้ประมาณราคาไว้สูงกว่า ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากได้
เพิ่มเติมวัสดุก่อสร้างบางรายการเพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง ของอาคารจึงมีความจำเป็นท่ีต้องโอนงบประมาณ
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โอนงบประมาณรายจ่าย  กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  รายการ
โครงการต่อเติมอาคารด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 300,000 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 37,900 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 337,900 บาท 

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้

สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง งบประมาณอนุมัติ 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 500,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 37,900 
บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 462,100 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   กองช่าง ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการโครงการต่อเติมอาคารด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000 บาท โอนเพิ่มคร้ังนี้ 
37,900 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 337,900 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ  คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้สอบถามเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
นายบุญเกิด  คำวันสา  (ส.อบต.ม.1)  กล่าวขอบคุณนายสมัย  ศรสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    
ท่ีดำเนินการจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการติดต้ังถังกรองน้ำ หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะ
บรเพ็ด ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาท่ีสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ประชาชน
จิตอาสา ท่ีช่วยกันดำเนินการก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด  
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นายก อบต.บึงกระจับ  เรื่อง น้ำประปาหมู่บ้านบึงกระจับไม่ไหล โดยมีประชาชนผู้ใช้น้ำ ม.4,5 ได้รับความเดือดร้อน     
จึงขอให้คณะกรรมการบริหารน้ำประปาหมู่บ้านบึงกระจับช่วยกันดูแลด้วย และน้ำประปาบ้านโคกปรือ หมู่ท่ี 3 โดย
ได้รับรายงานว่าน้ำประปามีลักษณะขุ่น จึงขอความร่วมมือให้คณะกรรมการบริหารน้ำประปาหมู่ท่ี 3 ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
นายภควรรษ  ธรรมพงษกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า อบต.บึงกระจับ ได้ทำหนังสือขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่  1,3,5 ส่งไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้ว หากได้รับอนุญาตแล้ว          
อบต.บึงกระจับ จึงดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต่อไป 
นางละมูล  คงเจริญ (ส.อบต.ม.2) สอบถามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระหนองหว้า หมู่ท่ี 2 ดำเนินการไปถึง
ไหนแล้ว 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระหนองหว้า หมู่ท่ี 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา 13.15 น. 
 

 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  18 พฤษภาคม 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 18 พฤษภาคม 2563 


