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

วันอังคาร ท่ี 30 เดือน มิถุนายน 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 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.หมู ่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 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

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

7 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 

8 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

9 นายเอนก  ยอดอานนท์ พนักงานจ้างท่ัวไป เอนก  ยอดอานนท์ 
 
 

10 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ วิทวัช  ดรศรีเนตร 
 
 

11 นายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง สถาปนะ  แก่นสน 
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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 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)       
พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม      
ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 ท่าน ลากิจจำนวน 1 คน ได้แก่ 
นายประจวบ  ชัยสุริยงค์  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.8  ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่านประกาศอำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ ณ วันท่ี 23  มิถุนายน 
2563 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป ีพ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2563 มีดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประจำปี พ.ศ.2563   ในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับต้ังแต่เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม  2563 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี สภาฯ 9/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงาน
การประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด      
ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 
3.1  เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - 
มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 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.บึงกระจับ) ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

และเชิญ นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบต่อไป 
นายวิทวัช  ดรศรีเนตร (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ช้ีแจงว่า งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.     
บึงกระจับ ได้จัดทำรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไตรมาสท่ี 3 (เมษายน– มิถุนายน 
2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 โดยมี
รายละเอียดเพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้ศึกษาก่อนเข้าประชุม ตามเอกสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม       
ท่ี สภาฯ 9/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.
2563  ครั้งท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 
ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - 
มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
4.1.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากโครงการ ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ  
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ    กล่าวช้ีแจงว่า ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ประมาณการโครงการ
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ภายในพื้นท่ีตำบลบึงกระจับ โดยดำเนินการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ท่ีเป็นหลุม เป็นบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมา 
รวมถึงการขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มี
งบประมาณเงินเหลือจ่าย นั้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในด้านการ
คมนาคม เช่นการใช้ถนนสัญจร และถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร พร้อมท้ังปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค จึงเสนอโครงการเข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการบำบัดทุกข์และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1 (ซอย 3 และซอย 4) งบประมาณ 45,300 บาท  
โดยดำเนินการ   
ซอย 3 ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร 
ซอย 4 ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
2. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตาโน - บ่อขยะ หมู่ที ่5 งบประมาณ  95,200 บาท 
โดยดำเนินการ  ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 352 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
3. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตารงค์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 44,900 บาท 
โดยดำเนินการ  ลงหนิคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 154 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและบญัชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
4. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองลุมพกุ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 98,000 บาท 
โดยดำเนินการ  ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 358 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
5. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเขาคันนา หมู่ที่ 4 งบประมาณ 66,000 บาท 
โดยดำเนินการ  ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 240 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
6. ลงหินคลุกปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด ตำบลบึงกระจับ งบประมาณ 73,000 บาท 
โดยดำเนินการ  ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปรมิาณไม่น้อยกว่า 258 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
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7. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ่ออนุบาลปลา หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 งบประมาณ 100,600 บาท 
โดยดำเนินการ  ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 372 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
8. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองปึกหวาย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 48,700 บาท 
โดยดำเนินการ  ลงหนิคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 180 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
9. วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 20,500 บาท โดยดำเนินการ   
(1) ถนนสายหนองกระทุ่ม วางท่อ คสล. ขนาด 40 x100 ซม.จำนวน 6 ท่อน 1 จุดและวางท่อ คสล.             
ขนาด 60 x100 ซม.จำนวน 2 ท่อน 1 จุด (เสริมท่อเดิม) 
(2) ถนนสายบ่อขยะ - เขาดิน วางท่อ คสล. ขนาด 40 x100 ซม.จำนวน 5 ท่อน 1 จุด,วางท่อ คสล. ขนาด 60 
x100 ซม.จำนวน 5 ท่อน 1 จุด และวางท่อ คสล. ขนาด 80 x100 ซม.จำนวน 2 ท่อน 1 จุด เสริมท่อเดิม  (ตาม
แบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
10. วางทอ่ พีวีซี สำหรับทางน้ำเข้าสระทำเล หมู่ที่ 5 งบประมาณ 24,100 บาท 
โดยดำเนินการ  วางท่อพีวีซีสำหรับทางน้ำเข้าสระ ขนาด 10 นิ้ว ระยะทาง 26 เมตร  (ตามแบบและบัญชีประมาณ
ราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
11. วางท่อ คสล.สระโคกข้าวสาร หมู่ 1 งบประมาณ  18,200 บาท 
โดยดำเนินการ  วางท่อ คสล.ขนาด 60x100 ซม.จำนวน 12 ท่อน  (ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึง
กระจับกำหนด) 
12. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท 
โดยดำเนินการ  ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พรอ้มปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 370 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 734,500 บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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 ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ             
โดยมีโครงการดังนี้ 
1. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1 (ซอย 3 และซอย 4) งบประมาณ 45,300 บาท  
2. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตาโน - บ่อขยะ หมู่ที่ 5 งบประมาณ  95,200 บาท 
3. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตารงค์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 44,900 บาท 
4. ลงหินคลกุปรับปรุงถนนสายเลียบคลองลุมพกุ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 98,000 บาท 
5. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเขาคันนา หมู่ที่ 4 งบประมาณ 66,000 บาท 
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6. ลงหินคลุกปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด ตำบลบึงกระจับ งบประมาณ 73,000 บาท 
7. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ่ออนุบาลปลา หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 งบประมาณ 100,600 บาท 
8. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองปึกหวาย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 48,700 บาท 
9. วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 20,500 บาท    
10. วางท่อ พีวีซี สำหรับทางน้ำเข้าสระทำเล หมู่ที่ 5 งบประมาณ 24,100 บาท 
11. วางท่อ คสล.สระโคกข้าวสาร หมู่ 1 งบประมาณ  18,200 บาท 
12. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 734,500 บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
4.1.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  กล่าวว่า ด้วยหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สภาพเดิมเป็น
หลังคากระเบื้องปัจจุบันได้แตก หัก ชำรุด เสียหาย ในช่วงเวลาฝนตกทำให้น้ำฝนตกลงใส่เอกสารต่าง ๆ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหายอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือรัดวงจรได้ จึงนำเสนอเข้าท่ีประชุมสภา อบต.       
บึงกระจับ เพื่อพิจารณาอนุมั ติในการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดยใช้แผน เมทัลชีทในการมุงหลังคาอาคาร              
และมอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ งบประมาณ 174,400 บาท (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด)  
(2) โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ซอยยิ่งเจริญ 7 งบประมาณ 98,900 บาท โดยวางท่อ คสล.             
ขนาด 30 x100 ซม.จำนวน 124 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ 30x100 ซม. จำนวน 6 จุด 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด) 

1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ งบประมาณอนุมัติ 174,400 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
งบประมาณอนุมัติ 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 337,100 บาท โอนครั้งนี้ลด 174,400 บาท 
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 162,700 บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการวางท่อ    
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ซอยยิ่งเจริญ 7 งบประมาณอนุมัติ 98,900 บาท  
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โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
งบประมาณอนุมัติ 500 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 162,700 บาท โอนครั้งนี้ลด 98,900 บาท 
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 63,800 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) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  งบประมาณ 174,400 บาท 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด)  
(2) โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ซอยยิ่งเจริญ 7 งบประมาณ 98,900 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
4.1.3 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 ตามบันทึกข้อความ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ
บรเพ็ด สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง บริจาคทรัพย์สินให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ด้วยนางทองอินทร์  
ทองจันฮาด ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้บริจาคเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Laser jet P1102  เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    
ได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน หรือไว้ใช้ในทางราชการ 
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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 ให้รับโอนทรัพย์สิน เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Laser jet P1102  เพื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ใชเ้ป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน หรือไว้ใช้ในทางราชการ 
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)  กล่าวสอบถามว่า โครงการก่อสร้างถนน คสล.ของหมู่ท่ี 1 โดยใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขนาดกว้าง 3 เมตร หรือ 4 เมตร 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระหนองหว้า-แยกแม่ชี หมู่ ท่ี 1 งบประมาณ 292,600 บาท โดน
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 173 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 519 ตร.ม. 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ สอบถามว่า งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการเบิกจ่ายหรือยัง 
นางพัชรี  ปานคำ  (ผู้อำนวยการกองคลัง) ช้ีแจงว่า งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการเบิกจ่าย
แล้ว และยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 2 โครงการ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
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นายบุญเกิด  คำวันสา  (ส.อบต.ม.1)  กล่าวว่า ขอขอบคุณ นายก อบต.บึงกระจับ รองนายก อบต.บึงกระจับ 
เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ ปลัด อบต.บึงกระจับ และพนักงาน อบต.บึงกระจับ ทุกท่าน ท่ีช่วยการดำเนินงาน
เรื่องขุดบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค 
นายก อบต.บึงกระจับ  กล่าวว่า ตามท่ีสภา อบต.บึงกระจับ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เช่น ปั้มน้ำหอยโข่งชนิดแรงดันสูง 
พร้อมสายส่งน้ำ เพื่อไว้สำหรับให้หมู่บ้านสามารถยืมนำไปใช้สูบน้ำในการกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค บริโภค และทาง
การเกษตร จำนวน 4 ชุด จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงหมู่บ้านด้วย 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 นายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ พร้อมคณะ จะเดินทางมายังสวนภูผาลัม (นายอภิชล  วรรณี) บ้านเตาถ่าน หมู่ท่ี 8 ตำบลบึงกระจับ อำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถ่ายทำสารคดีในการประชาสัมพันธ์ผลไม้อินทผาลัมของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญ
คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับทุกท่าน และพนักงาน อบต.บึงกระจับ ร่วมต้อนรับ เวลา 9.00 น. 
ณ สวนภูผาลัม 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) กล่าวว่า ขอเชิญคณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ
ทุกท่าน และพนักงาน อบต.บึงกระจับทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในการมอบซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านนางสมทรง      
ปานตา หมู่ 7 และบ้านนางหนูเชาว์  แสงโพธิ์ดา หมู่ท่ี 4 หลังจากประชุมสภาฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม (รองปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวช้ีแจง กิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จัดขึ้นในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563    
ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
- เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
- เวลา 09.00 น. คณะพระสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี นิมนต์พระสงฆ์นั่งบนอาสนะ ประธานในพิธี(นายก อบต.บึง
กระจับ) จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  
- ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม 
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สัมโมทะนียะคาถา 
- เสร็จส้ินพิธีทางสงฆ์ 
หมายเหตุ  กายแต่งกายผ้าไทย หรือชุดสีขาว 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา 13.15 น. 
 

 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันท่ี 30 มถิุนายน 2563 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  1 กรกฎาคม 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 1 กรกฎาคม 2563 


