
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  
คร้ังที่ 1/2562 

วันพุธ ท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.20  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  18   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 
 
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 
 
 
 

 
ลากิจ 

 

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

6 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด 
 
ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 

 

7 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 
 

8 นายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง สถาปนะ  แก่นสน 
 
 
 

9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 
 

10 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 
วิทวัช  ดรศรีเนตร 
 

 
 
 

11 นางปิยมาลย์  บุญแย้ม พนักงานจ้างเหมา ปิยมาลย์  บุญแย้ม 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าประชุมจำนวน 18 ท่าน 
ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง 
เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ        
ณ  วันท่ี 23 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2562 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิด
การประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มถึง) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 16 (1)  

และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2562 มีดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ 
รวมท้ังหน่วยงานราชการ ในการจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเพชรบูรณ์เคล่ือนท่ี “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน” เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ นักเรียน
ผู้สูงอายุตำบลบึงกระจับ ในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 
เมือ่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่   2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน  2562 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภา อบต.บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 13/2562 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562  นั้น เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.
บึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น 

สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะขอ
แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2562        ด้วยคะแนนเสียง  

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

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 
3.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
3.1.1  เร่ือง  การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความ

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวมอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า ตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี พช 
0023.12/ว 288 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ
เบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)   

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดย
กรมบัญชีกลางได้จัดทำแผนการดำเนินงานการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียความพิการท่ีจะเริ่ มดำเนินการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พื้นท่ีนำร่อง 9 จังหวัด) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ได้แก่  
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดน่าน จังหวัดพังงา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสิงห์บุรี  และ จังหวัดอุ ทัยธานี  ซึ ่งการจ่ายเง ิน เบี ้ยย ังช ีพดังกล ่าว กรณ ีผู ้ม ีส ิทธ ิขอร ับ เง ินผ ่านบ ัญช ี 
กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนงบประมาณเข้าบัญชีโดยตรงให้แก่ผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจ สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ
ขอรับเงินสด กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ นำไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ
ต่อไป 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม     
(e-payment) จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิ วิธีการจ่ายเงินเบ้ีย
ยังชีพ และเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียความพิการในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมท้ังปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลในระบบฯ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.1.2 เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบึงกระจับ  ไตรมาสที่ 2 - 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (มกราคม - มิถุนายน 2562) 
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 2 - 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(มกราคม - มิถุนายน 2562) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดเพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้ศึกษาก่อนเข้าประชุม ตาม
เอกสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ท่ี สภาฯ 13/2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562  ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562  
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
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

4.1.1 เร่ือง ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1/2562) 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ตามท่ีสภา อบต.บึงกระจับ มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เมื่อคราวประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2561 
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 นั้น 
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 เนื่องจากท่ีผ่านมาการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ดังนั้นงาน
นโยบายและแผน สำนักงานปลัด ได้จัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 
1/2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และประกาศใช้ต่อไป และเชิญนายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ท่ีเพิ่มเติมสำหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ท่ีเพิ่มเติมต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีท่ีได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิน่ประกาศใช้ 

และเชิญ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
ต่อไป 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) ช้ีแจงว่า งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.บึงกระจับ ได้จัดทำ
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1/2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  โดยมีรายละเอียดเพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้ศึกษาก่อนเข้าประชุม 
ตามเอกสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ท่ี สภาฯ 13/2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562  ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562  
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
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

(คร้ังที่ 1/2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 



-8- 
4.1.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า เนื่องด้วยวิทยุส่ือสารของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพฉุกเฉิน 
ได้ชำรุดเสียหายจากการโดนฟ้าผ่า ทำให้ไม่สามารถติดต่อส่ือสารได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของหน่วยงาน จึง
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำท่ี ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 
เครื่อง ต้ังไว้ 28,000 บาท และเชิญ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  (หัวหน้าสำนักปลัด) ได้ช้ีแจงรายละเอียดการโอน
งบประมาณให้ท่ีประชุมได้รับทราบต่อไป   
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  (หัวหน้าสำนักปลัด) ช้ีแจงว่า 
สำนักงานปลัด 
ขอโอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานท่ัวไป   หมวดค่าใช้สอย  รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
ต้ังไว้ 500,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน 322,000 บาท โอนลด 28,000 บาท              
คงเหลือหลังโอน 294,000 บาท  
ขอโอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      เป็นเงิน 28,000  บาท 
รายการ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ เป็นเงิน 28,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง 
เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน ย่านความถ่ีสำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136-174 Mhz ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจำปี  2562 (หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัด) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
นายอเนก  ยอดอานนท์ (พนักงานกู้ชีพ) กล่าวว่า ตามบันทึกข้อความ ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รายงาน
สำรวจความเสียหายของครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กรณีฝนฟ้าคะนอง 

เนื่องด้วย วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ได้เกิดสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และ
มีฟ้าผ่าในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทำให้ครุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย เช่น วิทยุส่ือสารชนิดประจำท่ี 
พร้อมเครื่องสำรองไฟพาวเวอร์ซัพพลาย หมายเลขครุภัณฑ์ 464-59-0063  คอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-58-0075 นั้น 

โดยวิทยุส่ือสารมีประจำไว้ที่ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน สำหรับติดต่อการส่ือสารกับทางโรงพยาบาลในการแจ้งรายงาน
ผู้ป่วยฉุกเฉิน และงานอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งในขณะนี้ได้ใช้วิทยุส่ือสารชนิดมือถือในการติดต่อส่ือสารแทน 
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นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1)  กล่าวสอบถามว่า ด้วยวิทยุส่ือสารของ อบต.บึงกระจับ ท่ีถูกฟ้าผ่าบ่อยนั้นจะมีวิธี 
และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม ่
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวแนะนำให้ติดต้ังสายล่อฟ้าใหม่ และต่อกราวด์ลงดินให้ห่างจากเสาส่งสัญญาณ 1 เมตร 
นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว์ (ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป) กล่าวว่า ในกรณีท่ีมีฝนฟ้าคะนองให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
ได้ปิดสถานี และควรถอดสายนำสัญญาณออกจากท้ายเครื่องวิทยุส่ือสารชนิดประจำท่ี โดยท้ิงปลายสายหรือแขวน
สายสัญญาณให้ห่างจากเครื่องวิทยุส่ือสารชนิดประจำท่ี  และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่น เพื่อเป็นการป้องกันการถูกฟ้าผ่า
ได้ในระดับหนึ่ง และสแตนบายวิทยุส่ือสารชนิดมือถือเสายางหรือเสาซักแทน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
1. จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์  
เป็นเงิน 28,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

4.1.3 เร่ือง พิ จารณาอนุ มัติ (ร่าง) ข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงกระจับตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมท้ังรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวคำแถลงงบประมาณว่า  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง
กระจับ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการเงินการคลังตลอดจนหลักการและนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จบลง   
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ตามท่ีได้เสนอญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับตำบลบึงกระจับ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สภา อบต.บึง
กระจับ ท่ี สภาฯ 13/2562 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 เรื่องขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง
กระจับสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 นั้น เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกท่านได้
ศึกษารายละเอียด (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกล่าวเชิญ ผู้อำนวยกอง/
หัวหน้าส่วน ได้ช้ีแจงรายละเอียด(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของตนเองเพื่อให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ 
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น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) กล่าวชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัด และงบกลาง 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
นางพัชรี  ปานคำ  (ผู้อำนวยการกองคลัง) กล่าวช้ีแจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองคลัง 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายสถาปนะ  แก่นสน (ผู้อำนวยการกองช่าง) กล่าวชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม (รองปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวช้ีแจงรายละเอียด(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม (รองปลัด อบต.) กล่าวชี้แจงรายละเอียด(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม  
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองสวัสดิการสังคม 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภา อบต.ท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ขอใหส้มาชิกสภาอบต.บึงกระจับ ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารสาวนตำบลบึงกระจับ ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ( เวลา 12.10 น.)ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
นายภควรรษ ธรรมพงษกร (เลขานุการสภาฯ) ได้ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มถึง) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 103  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามสมาชิกสภาอบต.บึงกระจับ ว่าจะให้ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่ท่าน 
เพื่อท่ีจะดำเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
นายบุญเกิด  คำวันสา  (ส.อบต.ม.1) ได้เสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นาย
ประเสริฐ  จันคำ (สมาชิกสภา อบต.ม.5) และนายพบ  แง้นกลางดอน  (สมาชิกสภา อบต.ม.3) เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามท่ีประชุม ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออก 
เสียงลงมติต่อไป 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

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

ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 
นายบุญถม  แสนท้าว (ส.อบต.ม.1)  เสนอช่ือนายบุญเกิด  คำวันสา (สมาชิกสภา อบต.ม.1) เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ โดยมีนายเสถียร  ท้าวพา  (สมาชิกสภา อบต.ม.6) และนายประจวบ  ชัยสุริยงค์ (สมาชิกสภา อบต.ม.8) เป็นผู้
รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอื่นเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายบุญเกิด  คำวันสา (สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.1) เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ คนที่ 1 
ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5) เสนอช่ือนายอุทัย  กันกลางดอน (สมาชิกสภา อบต.ม.9) เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ โดยมีนางละมูล  คงเจริญ  (สมาชิกสภา อบต.ม.2) และนายประดิษฐ์  เค็งนอก (สมาชิกสภา อบต.ม.4) เป็นผู้
รับรอง 
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ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอื่นเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายอุทัย  กันกลางดอน (สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.9) เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 
นายอาทิตย์  โกยทา (รองประธานสภาฯ)  เสนอช่ือนายสุพรรณ  บุบผาสุข  (สมาชิกสภา อบต.ม.5) เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ โดยมีนายสำรวม  หวนขุนทด (สมาชิกสภา อบต.ม.2) และนางพัฒชลา  คำสอนทา (สมาชิกสภา อบต.ม.9) เป็นผู้
รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอื่นเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายสพุรรณ บุบผาสุข (สมาชกิสภา อบต.ม.5) เปน็คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนที่ 3 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วย 1. นายบุญเกิด  คำวันสา 2. นายอุทัย    
กันกลางดอน 3. นายสุพรรณ  บุบผาสุข เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยให้นายก อบต.บึงกระจับ พร้อมท้ัง สมาชิกสภา 
อบต.บึงกระจับ เสนอคำแปรญัตติ ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มถึง) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสอง 

โดยต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันท่ี 3 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันท่ี 4 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
และวันท่ี 5 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานท่ี ณ ห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ 

แจ้งกำหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2/2561 ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ครั้งท่ี 1/2562 ใน
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.50 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ   รับทราบ 

4.1.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เร่ือง การติดต้ัง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวคำแถลงบันทึกหลักการ และเหตุผล ข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...... ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ท่ี พช 0023.12/ว 781 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 
2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดย
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ท่ีปลูกสร้างอาคารให้ติดต้ังบ่อดักไขมัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... 

*************************** 

หลักการ 
 กำหนดให้มีการติดต้ังบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารท่ีจะปลูกสร้างใหม่และอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมีอยู่
เดิมก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างท่ีมีการระบายน้ำท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ 

เหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 ได้กำหนดให้
ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับ
มาตรา 67 (2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และมาตรา 16 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนี้ 
         โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงรายละเอียดดังนี้ 

(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

เรื่อง การติดต้ังบอ่ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... 
*************************************** 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่องการติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับและ
นายอำเภอวิเชียรบุรี จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่องการติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ...... 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำส่ังอื่นใดขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้  
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจ
เข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ 
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 “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ส่ิงท่ีใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ้งผ่านการใช้แล้ว 
 “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดท่ีเป็น
การถ่ายเทน้ำ 
 “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่ง
น้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำท่ีเป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเช่ือมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
 ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารท่ีมีการระบายน้ำท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มี
กฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 
 ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดต้ังบ่อดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนด 
 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้ว
เสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้
ดำเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 
 ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
 ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 10 ให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ 
ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีบนภูเขา พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีในชนบท 
 ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศ
หรือคำส่ังเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือน              พ.ศ.  
      (ลงช่ือ) 
                 (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน
ท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ประธานสภาฯ  สอบถามท่ีประชุมสภาฯ มผู้ีบริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดจะเสนอให้มีการ
พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
นายก อบต.บึงกระจับ เสนอให้มีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ หรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ) นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  แจ้งว่า ขอให้สภา อบต.บึงกระจับ ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .....ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ในวาระท่ี 1 
ขั้นรับหลักการต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่ง ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง การติดต้ังบ่อดัก

ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

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

วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย ให้ท่ีประชุมทราบ 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 45 
ประธานสภาฯ กล่าวช้ีแจงว่า การพิจารณาในวาระท่ีสองนี้ให้ท่ีประชุมสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอคำแปรญัตติ ตาม
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติ ต่อไป 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ) นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาท้ังหมด 
ประธานสภาฯ แจ้งว่า ขอให้สภา อบต.บึงกระจับ ลงมติ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดต้ัง 
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ซ่ึง ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมัน

บำบัดน้ำเสยีในอาคาร พ.ศ. .....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 
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- เห็นชอบ จำนวน  17  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 จะไม่มีการอภิปรายของสมาชิกสภาฯ จึงขอให้สมาชิก
สภาฯ พิจารณาลงมติว่า จะให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. .....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหร่้างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ

เสียในอาคาร พ.ศ. .....  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับตราเป็นข้อบัญญัติได้ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า เมื่อสภา อบต.บึงกระจับ มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง 
การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จักได้รายงาน
นายอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นายก อบต.บึงกระจับ ลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ
ตามลำดับต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
นายบุญเกิด  คำวันสา  (ส.อบต.ม.1)  เรื่อง ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกำลังระบาดในหมู่บ้านเกาะบรเพ็ด ขอให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ดำเนินการด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ แจ้งให้กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว์ (ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป) ช้ีแจงว่า สำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือกออกท่ีเกิดในพื้นท่ีตำบลบึง
กระจับ ทางกองกองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม จะต้องได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลวิเชียรบุรี หรือทาง รพ.สต.บึง
กระจับก่อน ถึงจะออกไปดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานการควบคุมการระบาดของโรค ดังนี้ 
1. สอบสวนเฉพาะราย (ทีม SRRT สอบสวน ของ รพ.สต.บึงกระจับ) 
2. ประเมินความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย พร้อมท้ังใส่ทรายอะเบท (รพ.สต.บึงกระจับ และ อสม.ในพื้นท่ี) 
3. ทำลายแหล่งโรค (กองสาธารณสุขฯ)โดยพ่นเคมีทำลายยุงตัวเต็มวัย ในพื้นท่ีเกิดโรค พ่นสารเคมี ๒ครั้งห่างกัน ๗ วัน
หรือพ่น ๓ ครั้ง โดยครั้งท่ี๑ และ ๒ ติดต่อกัน และ ครั้งท่ี ๓ ห่างอีก ๗ วัน (รัศมี อย่างน้อย ๑๐๐ เมตร) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด)  1.  เรื่อง  โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตาม
โครงการ “พสกนิกรชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” 

จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน ผู้มีสุขภาพดี
มาร่วมทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมกันในวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
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2. เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจและ

สร้างความปรองดองระหว่างบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำท้องท่ี “ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” ปี 2562 ระหว่าง
วันท่ี 29  - 30 สิงหาคม 2562  โดย อบต.บึงกระจับ ได้จัดทำสนามกีฬาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทุกท่านได้ซ้อม
กีฬาได้ต้ังแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 13.20 น. 
 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  5 สิงหาคม 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 5 สิงหาคม 2562 


