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

วันอังคาร ท่ี 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.10  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  19   ท่าน     ลากิจจำนวน  -   ท่าน     ลาป่วยจำนวน    -    ท่าน    
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน ประธานสภา อบต.บึงกระจับ สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน 
 
 

2 นายอาทิตย์  โกยทา รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ อาทิตย์  โกยทา 
 
 

3 นายบุญถม  แสนท้าว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญถม  แสนท้าว 
 
 

4 นายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญเกิด  คำวันสา 
 
 

5 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ละมูล  คงเจริญ 
 
 

6 นายสำรวม  หวนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สำรวม  หวนขุนทด 
 
 

7 นายพบ  แง้นกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 พบ  แง้นกลางดอน 
 
 

8 นายประดิษฐ์  เค็งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ประดิษฐ์  เค็งนอก 
 
 

9 นายสุพรรณ  บุบผาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สุพรรณ  บุบผาสุข 
 
 

10 นายประเสริฐ  จันคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ประเสริฐ  จันคำ 
 
 

11 นายเสถียร  ท้าวพา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เสถียร  ท้าวพา 
 
 

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   10  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 นายณัฐวุฒิ  เมืองจวง พนักงานจ้างเหมาบริการ ณัฐวุฒิ  เมืองจวง 
 
 

7 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

8 นายกิติพงษ์  โลนไธสง พนักงานจ้างท่ัวไป กิติพงษ์  โลนไธสง 
 
 

9 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

10 นายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง สถาปนะ  แก่นสน 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  ส่งสัญญาณให้ คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึง
กระจับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เข้าห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพื่อดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)       
พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม      
ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุมจำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่านประกาศอำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 
2563 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63  ครั้งท่ี 1/2563 มีดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 เรื่อง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ กำนัน
ตำบลบึงกระจับ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และจิตอาสาตำบลบึงกระจับทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เมื่อวันท่ี 
19 – 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนกยูงทองรีสอร์ท  อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2 เรื่อง  นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จะโอน
(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 15 ตุลาคม 
2563 จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันไปส่งนายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ณ อบต.น้ำร้อน ด้วยกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม  2563 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี สภาฯ 17/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  ลงวันท่ี 1 กันยายน 2563 เพื่อให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึก
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม
รายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ  
3.1  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - 
กันยายน 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 นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
ต่อไป 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) ช้ีแจงว่า งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.บึงกระจับ ได้
จัดทำรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน 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 17/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 1 กันยายน 
2563 
ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - 
กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
4.1.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ    กล่าวช้ีแจงว่า ตามท่ีอำเภอวิเชียรบุรี  ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ             
ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 โดยบังคับให้ใช้             
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้รับแจ้งการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร คลองบัวงาม    
หมู่ท่ี 6 งบประมาณ 126,000 บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมพื้นท่ี จึงขอต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมา รวมถึงการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวพืชผล พร้อมท้ังมอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.
บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า 
1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการลงหิน
คลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ท่ี 6 โดยดำเนินการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 492 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.
บึงกระจับกำหนด) งบประมาณอนุมัติ 126,000 บาท  
โอนลดจาก 

งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.60 เมตร คลองบัวงาม หมู่ท่ี 6 งบประมาณอนุมัติ 126,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 126,000 
บาท โอนครั้งนี้ลด 126,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
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มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบแม่น้ำ    
ป่าสัก หมู่ที่ 6 งบประมาณ 126,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
4.1.2 เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง มติที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 
2563 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เร่ือง พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณจากการยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัย
สามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ    กล่าวช้ีแจงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง จาก
โครงการขุดคันสระน้ำให้เช่ือมระหว่างสระทำเลสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ งบประมาณ 200 ,000 
บาท เพื่อให้ได้ระดับความลึกเท่ากับระดับเดิมท่ีอำเภอวิเชียรบุรีได้ดำเนินการขุดไว้ ประกอบกับสภา อบต.บึงกระจับมี
มติอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.
2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 พร้อมท้ังมอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  
ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวว่า ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร    งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ข้อความเดิม รายการ โครงการขุดคันสระน้ำให้เช่ือมระหว่างสระทำเลสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ โดย
ดำเนินการขุดคันสระทำเล กว้าง 34 เมตร ยาว 32 เมตร ลึกเฉล่ีย 5.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,608 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด)  
ข้อความใหม่ รายการ โครงการขุดคันสระน้ำให้เช่ือมระหว่างสระทำเลสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ โดย
ดำเนินการขุดคันสระทำเล กว้าง 34 เมตร ยาว 26 เมตร ลึกเฉล่ีย 6.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,939 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
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นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง จากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายการดังนี้ 
ข้อความเดิม รายการ โครงการขุดคันสระน้ำให้เชื่อมระหว่างสระทำเลสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ 
โดยดำเนินการขุดคันสระทำเล กว้าง 34 เมตร ยาว 32 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,608 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด)  
ข้อความใหม่ รายการ โครงการขุดคันสระน้ำให้เชื่อมระหว่างสระทำเลสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ 
โดยดำเนินการขุดคันสระทำเล กว้าง 34 เมตร ยาว 26 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,939 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
4.1.3 เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจงว่า เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำไว้สำหรับอุปโภค-
บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้เล้งเห็นความสำคัญเร่งด่วนในการขาดแคลนน้ำ จึงได้นำโครงการเข้าท่ี
ประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และมอบให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร 
ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 87 ทุกวันส้ินปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงิน
สะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมโดยท่ีทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มข้ึนร้อยละยี่สิบ
ห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น  

ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
นางพัชรี  ปานคำ (ผู้อำนวยการกองคลัง) กล่าวชีแ้จงว่า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
กระจับ ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งส้ิน 38,345,830 บาท ได้ต้ังประมาณการ
รายรับ เงินรายได้ จำนวน 38,345,830 บาท แต่ได้รับเงินรายได้ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
จำนวน 4,447,696.51 บาท ต่ำกว่างบประมาณการรายรับ ทำให้งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน และได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ณ วันท่ี 8 กันยายน 2563 คงเหลือเงินสะสมจำนวน 
5,187,982.30 บาท ต้องกันเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89  (3)  โดยเป็นค่าใช้จ่ายงบ 



-8- 
บุคลากร 3 เดือน จำนวน 1,800,000.00  บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2563   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น จำนวน 3,834,583.00 บาท คงเหลือ
เงินสะสม จำนวน -446,600.70 บาท  
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 8 กันยายน 
2563 จำนวน 2,553,474.34 บาท จึงมีความจำเป็นท่ีจะขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
1. โครงการย้ายประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จากหมู่ท่ี 2 มาศาลากลางบ้าน หมู่ท่ี 8 บ้าน
เตาถ่าน ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 284,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ และ
บัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
2. โครงการก่อสร้างประปา ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแซมเปญ) อบต.บึงกระจับ งบประมาณ 443,000 บาท 
(รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์  กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชี
ประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 917,000 บาท (เก้าแสนหนี่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
และยืนยันว่าการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในครัง้นี้ ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และสถานะการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับแต่อย่างใด 
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 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  โดยมีรายการดังนี้ 
1. โครงการย้ายประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จากหมู่ที่ 2 มาศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านเตาถ่าน ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 284,000 บาท (รายละเอียดตาม
แบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
2. โครงการก่อสร้างประปา ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแซมเปญ) อบต.บึงกระจับ งบประมาณ 443,000 บาท 
(รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ และ
บัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 917,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  
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ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ีได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่นการคมนาคม    
แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และมอบหมายให้สำนักงานปลัด จัดทำเอกสาร เช่น ข้อมูลสถานะทางการคลัง 
ข้อมูลสรุปการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา   
แบบแปลนบัญชีประมาณการ เสนอนายอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติ 
การใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริสหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตามระเบียบต่อไป 
ระเบียบวาระเร่งด่วนท่ี 1  ญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  เรื่อง พิจารณาอนุมัติ การขออนุญาต
ทำกิจการนอกเขตกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียด ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  กล่าวชี้แจงว่า  เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังในพื้นท่ีทางการเกษตร ทำให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ในการใช้ถนนสัญจรไปมา รวมถึงการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต จึงนำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเข้าท่ีประชุมสภาในวาระเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการวางท่อระบายน้ำคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 3 ฝ่ังทิศเหนือ  งบประมาณ 29,000 บาท 
โดยดำเนินวางท่อ คสล.ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 13 ท่อน 1 จุด พร้อมซ่อมแซมถนนเลียบคลองห้วยไผ่ 
(รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
2. โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น และวางท่อระบายน้ำ คลองกุดอีบ้อง  งบประมาณ 430,000 บาท 
โดยดำเนินการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองกุดอีบ้อง ความยาว 8 เมตร หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 1 เมตรและ 3 เมตร ความ
ลาดชัน 1:1.5 จำนวน 2 จุด และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.3 x 1.00 เมตร จำนวน 13 จุด (รายละเอียดตาม
แบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) และมอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  
ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕62  

มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการ
ร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ี
อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 
ที่ประชุม  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 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ อบต.บึงกระจับ ดำเนินการขออนุญาตทำกิจการนอกเขตกับ อบต.โคกปรง 
เม่ือได้รับความยินยอมจาก อบต.โคกปรง เพื่อดำเนินการตามโครงการดังนี้ 
1. โครงการวางท่อระบายน้ำคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 3 ฝ่ังทิศเหนือ  งบประมาณ 29,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น และวางท่อระบายน้ำ คลองกุดอีบ้อง  งบประมาณ 430,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ  คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้สอบถามเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจง  

1. การตัดกิ่งไม้ บริเวณบ้านนางทศธน พฤฒสหโสภณ บ้านวังทอง หมู่ท่ี 6 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย อบต.บึงกระจับ ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้าไฟฟ้า จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
วิเชียรบุรี เพื่อนำมาตัดกิ่งต้นไม้บริเวณบึงปึกหวายท่ีรุกล้ำเข้าไปยังพื้นท่ีของนางทศธน พฤฒสหโสภณ ดังนั้นจึงขอเชิญ
ชวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงปึก
หวายพร้อมกัน ในวันท่ี 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี แจ้งว่าจะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นท่ีตำบล    
บึงกระจับ ในวันท่ี 9 กันยายน 2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. เป็นต้นไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5) แจ้งให้ อบต.บึงกระจับขุดร่องน้ำ หมู่ท่ี 5 ระยะทางประมาณ 400 เมตร 
เพื่อท่ีจะนำน้ำเข้าไปยังสระทำเล ในการกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค-บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
นายก อบต.บึงกระจับ  กล่าวว่า ตามท่ีคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 
2563 มติท่ีประชุมหมู่บ้านเห็นชอบให้ดำเนินการสูบน้ำเข้าสระท่ีทำเล หมู่ ท่ี  5 เพื่ อไว้ สำหรับกักเก็บน้ำ              
อบต.บึงกระจับ ได้สนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับสูบน้ำ ในการดำเนินการสูบน้ำให้เข้าไปยังสระ
ท่ีทำเล หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจจะต้อง
ใช้เวลาในการสูบน้ำจำนวนหลายวัน ถ้ามีหมู่บ้านใดจะเสนอให้มีการสูบน้ำ ทางอบต.บึงกระจับ จะได้ทำหนังสือขอรับ
การสนับสนุนไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ
ขนาดใหญ่ นำมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้หมู่บ้านต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5) แจ้งเสนอ  ให้ อบต.บึงกระจับ ดำเนินการทำรางระบายน้ำบริเวณถนนสาย      
หน้าบ้านนายสุพรรณ  บุบผาสุข เนื่องจากเวลาฝนตกน้ำได้ท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้เด็กนักเรียน 
ประชาชนเดินเท้า ได้รับความเดือดร้อน 



-11- 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการสำรวจ และออกแบบ ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายสุพรรณ  
บุบผาสุข บ้านบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก (ส.อบต.ม.4) แจ้งเสนอ  ให้ อบต.บึงกระจับ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณหน้าบ้าน
นายบุญ  นิมาลา หมู่ท่ี 4 บ้านบึงกระจับ ทำให้เด็กนักเรียน และประชาชนเดินเท้า ได้รับความเดือดร้อน 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการสำรวจ และออกแบบ ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายบุญ       
นิมาลา บ้านบึงกระจับ หมู่ท่ี 4 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา 13.10 น. 
 

 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันท่ี 8 กันยายน 2563 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  9 กันยายน 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 9 กันยายน 2563 
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