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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  
คร้ังที่ 1/2563 

วันศุกร์ ท่ี 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  12.45  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 
 
 

12 นายจรูญ  วาที สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7  
ลากิจ 

 

13 นายอุไร  ตุ้มทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 อุไร  ตุ้มทอง 
 
 

14 นายประจวบ  ชัยสุริยงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ประจวบ  ชัยสุริยงค์ 
 
 

15 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อุทัย  กันกลางดอน 
 
 

-ส ำเนำ- 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

16 นายทองสุข  ทองชุ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ทองสุข  ทองชุ่ม 
 
 

17 นายสมหมาย  ไชยเวช สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมหมาย  ไชยเวช 
 
 

18 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 พัฒชลา  คำสอนทา 
 
 

19 นายดาวรุ่ง  อินพักทัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ดาวรุ่ง  อินพักทัน 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน   22   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 นางสุภาวดี  เหล่ือมมะลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สุภาวดี  เหล่ือมมะลัง 
 
 

7 นายนันทวุฒิ  เมืองจาง พนักงานจ้างเหมาบริการ นันทวุฒิ  เมืองจาง 
 
 

8 นายสิงห์  ศรสุรินทร์ กำนันตำบลบึงกระจับ สิงห์  ศรสุรินทร์ 
 
 

9 นายขำ  ถุนนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 4 ขำ  ถุนนอก 
 
 

10 นายสมหมาย  ทองสนธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 สมหมาย  ทองสนธิ 
 
 

11 น.ส.แพรทิพย์  พูนน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 แพรทิพย์  พูนน้อย 
 
 

12 นางนัตยา  สีจันโคตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 นัตยา  สีจันโคตร 
 
 

13 นายสมจิตร์  จันธรรมมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 สมจิตร์  จันธรรมมา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

14 นายเสาร์  กลึงกลางดอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 เสาร์  กลึงกลางดอน 
 
 

15 นายวน  สีเท่ียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 วน  สีเท่ียง 
 
 

16 นายประดิษฐ์ โรจนทนงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 ประดิษฐ์ โรจนทนงค์ 
 
 

17 นายจรรยงค์  อินทรีย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 จรรยงค์  อินทรีย์ 
 
 

18 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

19 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

20 น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภัย ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ธนาวรรณ  ไกลภัย 
 
 

21 นายจตุรภุช  แคนสิงห์ พนักงานจ้างท่ัวไป จตุรภุช  แคนสิงห์ 
 
 

22 นายกิติพงษ์  โลนไธสง พนักงานจ้างท่ัวไป กิติพงษ์  โลนไธสง 
 
 

23    
 
 

24    
 
 

25    
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เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภา อบต. เมื่อถึงเวลา 09.30 น. นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ ได้ส่ง

สัญญาณให้ คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เข้าห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพื่อดำเนินการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 
พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ .ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็น
องค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุม
จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  

ขอเรียน เชิญ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึ งกระจับ            
ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  

รองประธานสภาฯ  เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตา 
เลขานุการสภา อบต.  กล่าว เรียนเชิญ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับอ่านประกาศ
    อำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี  

พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ ณ วันท่ี 8 ธันวาคม 
2563 และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ   อ่านประกาศอำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ 
ณ วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 จบลง 

บัดนี้ กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    
สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕63  ครั้งท่ี 1/2563 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
1.1 ตามหนังสือ ท่ี พช 0023.12/ว 1213 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563 
เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ด้วยอำเภอวิเชียรบุรี แจ้งว่าคณะกรรมมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน วุฒิสภา ได้มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยัง
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้าน
เกิดของตนเองและมีความต่ืนตัวในการรักชาติบ้านเมือง 
1.2 ตามหนังสือ ท่ี พช 0023.12/ว 1447 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
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    ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายดิเรกฤทธิ์  เจน
ครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ขอปรึกษาหารือ เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 เนื่องจาก
ขณะนี้ประชาชนมีความคิดเห็นแตกแยกและมีการชุมนุนเรียกร้องท่ีไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ เป็นปัญหาการเรียนรู้ทางการเมืองของคนในชาติขาดความรับผิดชอบใน
การยอมรับกฎหมาย โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนรัฐบาลท่ีมาจาก
ประชาชน ต้องมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อปรึกษาหารือ         นายดิเรกฤทธิ์   เจน
ครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ไปพิจารณาดำเนินการโดยการดำเนินการให้ประชาชน
เข้ารับฟังการประชุมหรือการปรึกษาของสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิธีการท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2554 กำหนด เช่น         การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน
นัดประชุม เวลา สถานท่ีประชุม และเรื่องท่ีจะนำเข้าสู่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้
ประชาชนทราบการวางระเบียบในการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่น 
1.3 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ าน          
ผู้ ช่วยผู้ใหญ่ บ้ าน สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ  เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2563เวลา 08.30 น. 
ณ บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
1.4 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ  เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญร่วม
พิ ธี วางพานพุ่ มและถวายบั งคม เนื่ อ ง ในวัน ค ล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งขาติ  เมื่อวันเสาร์ท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอ
วิเชียรบุรี (อาคารใหม่) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

มติที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม  
2563 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 
21 ตุลาคม  2563 ไปพร้อมกับหนังสือสำนักกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 25/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 
17 ธันวาคม 2563 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่าน
ได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้ง
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ท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข         
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   

ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ    นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวน

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ   ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 
ตุลาคม  2563  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  17 คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ  
3.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
3.1.1 เร่ือง ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ    
รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561  ข้อ 89 (3) 

ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  กล่าวช้ีแจงว่า ตามหนังสือท่ี พช 0023.12/3839 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลความ
จำเป็นเกี่ยวกับโครงการท่ีขอจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนตามโครงการท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับพิจารณาอนุมัติแล้วนั้น โครงการย้ายประปาหอถังเหล็ก
เก็บน้ำ ขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จากหมู่ท่ี 2 มาโรงสีข้าวชุมชน หมู่ท่ี 8 
บ้านเตาถ่าน งบประมาณ 284,000 บาท และโครงการก่อสร้างประปา ขนาด 20 
ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเบญ) หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 443,400 บาท ท่ีมีความจำเป็น
เร่งด่วนโดยเป็นกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจัดทำ
ขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาอุปโภค และบริโภค
ส่วนโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะบรเพ็ด 
งบประมาณ 190,000 บาท เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องนำเงิน
สะสมมาดำเนินโครงการและหากอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ท้ัง 3 
โครงการอาจกระทบต่อสถานะทางการเงินการคลังในระยะยาวขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับได้ 

ที่ประชุม   รับทราบ  
ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใด

จะสอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
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มติที่ประชุม รับทราบ เร่ือง ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ   
รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561  ข้อ 89 (3) 

ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
    4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

4.1.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ช้ีแจงระเบียบ 

กฎหมาย ให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์   ช้ีแจงว่า  ด้วยประตูเหล็กอาคารสำนักงาน อบต.บึงกระจับ ได้ชำรุดไม่สามารถ      
(หัวหน้าสำนักปลัด) ท่ีจะดึงลงมาปิดได้โดยสะดวก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 

จึงขอสภา อบต.บึงกระจับ ได้พิจารณาโอนงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. สำนักงานปลัด  
รายการจัดซื้อประตูม้วนเหล็ก พร้อมติดต้ัง หน้าสำนักงาน อบต.บึงกระจับ ขนาด
กว้าง 3.80 เมตร สูง 2.50 เมตร งบประมาณ 10,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย  
ประเภทค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม  รายการเพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายท่ีใช้สำหรับซ่อมแซม 
บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 36,070 บาท โอนครั้งนี้
ลด 10,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 26,070 บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ  
นายก อบต.บึงกระจับ  กล่าวช้ีแจงว่า ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา อนุมัติ ยกเว้นระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ   รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  และการเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 (3) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการย้ายประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จาก
หมู่ท่ี 2 มาโรงสีข้าวชุมชน หมู่ท่ี 8 บ้านเตาถ่าน งบประมาณ 284,000 บาท  
2. โครงการก่อสร้างประปา ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเบญ) หมู่ท่ี 4 
งบประมาณ 443,400 บาท นั้น 

ส่วนโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะ
บรเพ็ด งบประมาณ 190,000 บาท เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ได้รับแจ้งจากประชาชน  ซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจากถนนสายเขาคันนา หมู่ท่ี 1 มีสภาพถนนเดิมเป็นร่องน้ำกัด
เซาะ เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สัญจร เหมาะสำหรับรถขนาดเล็กเช่น
รถจักรยานยนต์ และรถไถ ซึ่งรถยนต์ขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือ
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ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรออกไปจำหน่ายได้ จึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร
ในพื้นท่ีนั้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ีตำบลบึงกระจับ และมอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  
หัวหน้าสำนักปลัด ได้ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์   2. กองช่าง  
(หัวหน้าสำนักปลัด) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร 
งบประมาณ 190,000 บาท  (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึง
กระจับ กำหนด) 
โอนลดจาก  
งบประมาณกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย  รายการ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย จำนวนงบประมาณ 200,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 190,000 บาท 
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 10,000 บาท 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ให้ 

ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์   ช้ีแจงว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
(หัวหน้าสำนักปลัด)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใด

จะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
นายบุญเกิด  คำวันสา กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะ 
(ส.อบต.ม.1) บรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการแก้ไขปัญหา

ของเกษตรกรในด้านการคมนาคม การสัญจรไปมา การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร 
โดยมีเกษตรกรไปทำการเกษตรบริเวรนั้น เช่น เกษตรหมู่ 1 หมู่ท่ี 3 เป็นต้น 

ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
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ประธานสภาฯ   ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม   อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
1. รายการจัดซ้ือประตูม้วนเหล็ก พร้อมติดต้ัง หน้าสำนักงาน อบต.บึงกระจับ 

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร สูง 2.50 เมตร งบประมาณ 10,000 บาท  
2. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ

บรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 
190,000 บาท 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- อนุมัติ  จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  5   เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ แจ้งใหแ้นะนำตัวผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ฝ่ายปกครอง ได้แก่กำนันตำบล

บึงกระจับ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายสิงห์  ศรสุรินทร์   กำนันตำบลบึงกระจับ แนะนำตัว 
นายจรรยงค์  อินทรีย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านเตาถ่าน แนะนำตัว 
นายประดิษฐ์  โรจนทนงค์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านระนามสวนหมาก แนะนำตัว 
นายขำ  ถุนนอก   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านบึงกระจับ แนะนำตัว 
นายสมจิตร์  จันธรรมมา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านเกาะบรเพ็ด แนะนำตัว 
นายสมหมาย  ทองสนธิ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ แนะนำตัว 
นางสาวแพรทิพย์  พูนน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะบรเพ็ด แนะนำตัว 
นางนัตยา  สีจันโคตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านเกาะบรเพ็ด แนะนำตัว 
นายวน  สีเท่ียง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านโคกปรือ แนะนำตัว 
นายเสาร์  กลึงกลางดอน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านโคกสามัคคี แนะนำตัว 
ร้อยตำรวจตรีรวิภาค  มากชุมแสง หัวหน้าสายตรวจตำบลบึงกระจับ แนะนำตัว 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ ช้ีแจง 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  1. เรื่อง แผนการดำเนินงานโครงการสภาการแฟสัญจร ประจำปี พ.ศ.2564 

ตามหนังสือ ท่ี พช 75801/ว 116 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 ด้วยองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการสภาการแฟสัญจร ประจำปี พ.ศ.
2564 เพื่อตะหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น และได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับประชาชนรับทราบปัญหาท้ังด้านสภาพร่างกาย 
จิตใจ และท่ีอยู่อาศัย โดยมีแผนในการออกพื้นท่ีดังนี้ 
วันท่ี 11 มกราคม 2564 บ้านน.ส.ลำพึง  แง้นกลางดอน บ้านเลขท่ี 104 หมู่ท่ี 3 
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป 
วันท่ี 12 มกราคม 2564 บ้านนายอุทัย  กันกลางดอน บ้านเลขท่ี 80 หมู่ท่ี 9 
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป 
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วันท่ี 15 มกราคม 2564 บ้านนายขำ  ถุนนอก บ้านเลขท่ี 176 หมู่ท่ี 4 ตำบล 
บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้ังแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
วันท่ี 18 มกราคม 2564 บ้านนางหอม  เหมชัย บ้านเลขท่ี 35 หมู่ท่ี 5 ตำบล   
บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้ังแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
วันท่ี 19 มกราคม 2564 บ้านนายดาวรุ่ง  อินพักทัน บ้านเลขท่ี 72 หมู่ ท่ี 7 
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป 
วันท่ี 25 มกราคม 2564 บ้านนางสาวแพรทิพย์  พูนน้อย บ้านเลขท่ี 57 หมู่ท่ี 1 
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป 
วันท่ี 26 มกราคม 2564 บ้านนางละมูล  คงเจริญ บ้านเลขท่ี 45 หมู่ท่ี 2 ตำบล
บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้ังแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
วันท่ี 29 มกราคม 2564 บ้านนางพัฒชลา  คำสอนทา บ้านเลขท่ี 87 หมู่ท่ี 10 
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 บ้านนายอุไร  ตุ้มทอง บ้านเลขท่ี 14 หมู่ท่ี 8 ตำบล  
บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้ังแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 บ้านนายอาทิตย์  โกยทา บ้านเลขท่ี 90 หมู่ท่ี 6 ตำบล
บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้ังแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
2. เรื่อง แผนการสัญจร ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 ภายในพื้นท่ี
ตำบลบึงกระจับ   ตามหนังสือ ท่ี พช 75801/ว 118 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 
2563 ด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ความ
เป็นเลิศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในตำบลบึงกระจับ ให้มีกิจกรรม มีการรวมกลุ่ม 
สามารถเข้าสังคมได้ เพื่อให้เกิดสุขภาพจิตสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีการ
ดูแลซึ่งกัน นั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับจึงได้จัดทำแผนการเรียนการสอนในช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2564 ดังนี้ 
วันท่ี 14 มกราคม 2564  วัดบ้านเกาะบอระเพ็ด หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 20 มกราคม 2564  กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 10 
วันท่ี 27 มกราคม 2564  ศาลากลางบ้านโคกสามัคคี หมู่ท่ี 9 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564  ศาลากลางบ้านโคกปรือ หมู่ท่ี 3 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564  วัดบ้านบึงกระจับ หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564  ศาลากลางบ้านระนามสวนหมาก หมู่ท่ี 7 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  ศาลากลางบ้านเตาถ่าน หมู่ท่ี 8 
วันท่ี 3 มีนาคม 2564  วัดบ้านวังทอง หมู่ท่ี 6 
3. เรื่อง ประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2563 ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี พช 0418/ว1577 ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2563  ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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(1) ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องท่ี
ท่ัวราชอาณาจักร (คราวที่7) ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันท่ี 15 
มกราคม 2564 
(2) ประกาศเรือง การให้ประกาศคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 
(3) ประกาศเรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำส่ังท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนด
เป็นอย่างอื่น 
4. เรื่อง  โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร และประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ 

  เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ประจำปี พ.ศ.2564  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้

กฎหมายจราจร และประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ ขับไม่โทร เพื่อลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดยาว ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงท่ี
ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเท่ียวเป็นจำนวน
มาก ทำให้มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีสร้างความสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน  โดยมีกิจกรรรม ดังนี้ 
(1) อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร  ในวันท่ี 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  ณ 
หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกปรือ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อลดปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุสำคัญ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในวันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   เส้นทาง
ภายในพื้นท่ีตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(3) การตั้งจุดบริการประชาชนนักท่องเท่ียวเพื่อสกัดกลุ่มเส่ียงและลดพฤติกรรม
เส่ียงท่ีเกิดจากก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันอันตราย พร้อมพิธีเปิดโครงการฯ ใน
วันท่ี 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ   ช้ีแจงเรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 

กล่าวมอบหมาย ให้ผู้นำท้องท่ี และผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำ
สำหรับอุปโภค บริโภค ว่าจะเพียงพอต่อฤดูแล้งนี้ ถ้าสำรวจแล้วว่าไม่เพียงพอให้ทำ
หนังสือมาถึง อบต.บึงกระจับ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขภัยแล้งในหมู่บ้านต่อไป 

นายเสาร์  กลึงกลางดอน กล่าว่า ฝายคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 จำนวน 2 ฝายได้พังเสียหายไม่สามารถท่ีจะกัก 
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.9) เก็บน้ำได้ 
นายก อบต.บึงกระจับ  มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการสำรวจ ตามท่ีนายเสาร์  กลึงกลางดอน เสนอมา 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ ช้ีแจง 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 1. เรื่อง การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 
 ใหม่ ของนักเรียนผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศตำบลบึงกระจับ ในวันท่ี 29 ธันวาคม 

2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ นั้น 
ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่งกำลัง

เกิดการแพร่ระบาดในพื้นท่ีตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร  องค์การบริหารส่วน
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ตำบลบึงกระจับ ได้พิจารณาแล้วจึงขอเล่ือนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจากเดิมวันท่ี 
29 ธันวาคม  2564 เปล่ียนมาเป็นวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 และขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีสนับสนุนอาหาร เครื่องด่ืม และกำลังใจมอบให้กับผู้สูงอายุตำบลบึงกระจับ 
2. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
สามารถตรวจสอบสิทธิผู้สูงอายุท่ีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ ในวันเวลาราชการ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  ช้ีแจงเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ขอให้ทุกท่าน 

เตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมี ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย
ดำเนินการดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีเดินทางไปในพื้นท่ีส่ียงและกังวลว่าตนเองเป็นผู้
สัมผัส ใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือ ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ี 
2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารสุข ขอความร่วมมือ
ประชาชนในพื้นท่ีสำรวจ ตรวจสอบบุคคลท่ีเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน 
3. สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือท้ังผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัด
กิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ท่ีมีการ
สัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเล่ียงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์ม
ไทยชนะในการเข้าออกสถานท่ีสาธารณะ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
กำนันตำบลบึงกระจับ  ช้ีแจงเรื่อง การจัดงานภายในหมู่บ้าน ขอให้ผู้จัดงานใหด้ำเนินการแจ้งทางอำเภอ 

วิเชียรบุรี เช่น งานบวช งานแต่ง งานรื่นเริง งานประเพณีต่างๆ ขอให้ทุกท่านได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ด้วย เช่น การวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือให้สะอาด การเว้น
ระยะห่าง 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
กำนันตำบลบึงกระจับ ช้ีแจง  

1. เรื่อง การทำแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านให้แล้วเสร็จ ก่อนวันท่ี อบต.บึงกระจับ ได้
กำหนดการประชุมกาแฟสัญจร  
2. เรื่อง  การสำรวจผู้เช่านา/ไร่ และผู้ให้เช่ามีจำนวนกี่รายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  ช้ีแจงเรื่อง การก่อสร้างถนนหลังวัดโคกปรือ – โรงเรียนบ้านโคกปรือ  

ตามท่ีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 9 ได้ทำหนังสือถึง อบต.บึงกระจับ แจ้งว่า
นักเรียนบ้านโคกปรือ ท่ีอาศัยในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1,2,10 จะได้ไปโรงเรียนได้สะดวกและ
ห่างไกลจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยใช้เส้นทางหลังวัดโคกปรือ – โรงเรียน
บ้านโคกปรือ  และทำให้เกษตรกร หมู่ท่ี 3และหมู่ท่ี 9 ได้รับความสะดวกในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกไปจำหน่าย ดังนั้นจึงขอมติท่ีประชุมในการรับรองให้ 
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อบต.บึงกระจับ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนหลังวัดโคกปรือ – 
โรงเรียนบ้านโคกปรือ 

ท่ีประชุม   รับรองทั้งหมด 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข กล่าวว่า ขอให้ อบต.บึงกระจับ ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ –  
(ส.อบต.ม.5) ซับสวัสด์ิและถนนบริเวรหน้าสายตรวจตำบลบึงกระจับ – บ้านนางบุญทัย  เพชรนิล 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ 
นายสังวาลย์  โยธาแสน  ช้ีแจงเรื่อง  เครื่องออกกำลังกาย ท่ีต้ังอยู่สนามเด็กเล่นบ้านเกาะบรเพ็ดชำรุด 
(รองนายก อบต.) 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
นายสมหมาย  ทองสนธิ  กล่าวสอบถาม เรื่อง การขอกำลัง อปพร.เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบ 
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.5)   เรียบร้อย อำนวยความสะดวกด้านจราจรและด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
นายแก้ว  กิรัมย์   ช้ีแจงว่า การปฏิบัติงานของ อปพร. จะต้องมีคำส่ังจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
(รองนายก อบต.)   ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีนายก อบต.เป็นผู้อำนวยการ 

ศูนย์ฯ โดยให้ผู้จัดงานเป็นผู้เขียนคำร้อง เพื่อขอกำลัง อปพร.บึงกระจับ โดยติดต่อ
กับนายกิติพงษ์  โลนไธสง เพื่อท่ีจะได้ออกคำส่ังแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
นางสุภาวดี  เหล่ือมมะลัง  ช้ีแจง  
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้)  1. เรื่อง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง พ.ศ.2562  

2. เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
3. เรื่อง ภาษีป้าย  ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ให้ใช้บังคับ
สำหรับป้ายท่ีต้องเสียภาษี ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
4. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะ

เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา 12.45 น. 
 

 

(ลงช่ือ)       ดาวรุ่ง  อินพักทัน ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายดาวรุ่ง  อินพักทัน) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  28 ธันวาคม 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 28 ธันวาคม 2563 


