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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564  
ครั้งที่ 1/2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  18   ท่าน     ลากิจจำนวน  1   ท่าน     ลาป่วยจำนวน    -    ท่าน    
ที ่ 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 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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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

16 นายทองสุข  ทองชุ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
ลากิจ 

 

17 นายสมหมาย  ไชยเวช สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมหมาย  ไชยเวช 
 
 

18 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 พัฒชลา  คำสอนทา 
 
 

19 นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ ดาวรุ่ง  อินพักทัน 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน   11   ท่าน 
ที ่ 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 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 

7 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ ์
 
 

8 นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา อัฐเชษฐ์  ทองโชติ 
 
 

9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว์ 
 
 

10 นายพัฒนกุล  เฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พัฒนกุล  เฉลิมพงษ์ 
 
 

11 นายนันทวุฒิ  เมืองจวง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา นันทวุฒิ  เมืองจวง 
 
 

12    
 
 

13    
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ  เมื่อถึงเวลา 09.30 น. นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ ได้ส่ง

สัญญาณให้ คณะผู้บรหิาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  เข้าห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพ่ือดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที ่1/2564  

เลขานุการสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 ท่าน ลากิจ จำนวน 1 ท่าน   

ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
บึงกระจับทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  

เลขานุการสภาฯ   เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ได้จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย ครับ และขอเชิญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตา  

เลขานุการสภาฯ   อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ      
ณ วันที่ 23 เมษายน 2564  จบลง พร้อมทั้งกล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึ งกระจับ  เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ .ศ.2564              
ครั้งที่ 1/2564  ตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ   กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที ่29 เมษายน 2564 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯทราบ 
  - ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 
ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

สมัยวิสามญั สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2564 
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ที่ สภาฯ  7/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2564    
ลงวันที ่23 เมษายน 2564 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่าน
ได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
รายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม ่

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2564  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  17 คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ สำหรับระเบียบวาระนี้  ไม่มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใด ได้เสนอกระทู้ถามเป็นลาย

ลักอักษร   จึงสอบถามทีป่ระชุมสภา อบต.บึงกระจับ ว่ามีท่านใดจะกระทู้ถามสดหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามกระทู้ถามสดในครั้งนี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  สำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  5.1 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
   5.1.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
   (1) เรื่อง  การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 1-2  

(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ   ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้  นายเจริญ  สนิทโกสัย เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ  เป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 
เลขานุการ นายก อบต. ได้อ่านรายละเอียด ของงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ได้จัดทำเอกสาร โดยมี

รายละเอียดดังนี้  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 
2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่  1-2) และรายละเอียดเงินอุดหนุนประจำปี
งบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-2) จบลง 

นายก อบต.บึงกระจับ กลา่วสอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม ่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดจะสอบถาม 
มติที่ประชุม  รับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 1-2  

(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 
ระเบียบวาระท่ี  6  6.1 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

6.1.1 ญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจบั 
  (1) พิจารณายกเลิกมติทีป่ระชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2563  

 ครั้งที่ 1/2563   เมื่อวันที ่25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึง
กระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร งบประมาณ 
190,000 บาท  (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
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งบประมาณจากการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ   ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวชี้แจง เนื่องจากโครงการดังกล่าวโดยมีนายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง  

(ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว) ได้คำนวนประมาณราคาการก่อสร้าง ซึ่งในสภาพของถนนในปัจจุบัน
ถนนได้มีการชำรุดลงอย่างมากเนื่องจากมีน้ำกัดเซาะบริเวณวงกว้าง จึงมีความจำเป็นที่ต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ ตามแบบประมาณราคาก่อสร้างใหม่ เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก
หรอืไม่  

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ให้เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหย้กเลิกมติทีป่ระชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2563  

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที ่25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์  กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  17 คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 

   - งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
(2) เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงลูกรังสายเขาคันนา งบประมาณ 190,000 บาท  หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบล 
บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์   

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ   ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวชี้แจง เนื่องจากสภาพของถนนในปัจจุบันถนนได้มีการชำรุดลงอย่างมากเนื่องจากมีน้ำ

กัดเซาะ จึงมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในด้านการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร การสัญจรไปมา และเชิญ นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา ได้ชี้แจง
รายละเอียดประมาณการให้ที่ประชุมทราบ 

นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ ชี้แจงว่า  ตามที่กองช่างได้ออกพ้ืนที่ไปสำรวจถนนสายดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีรายการงาน 
(นายช่างโยธา) ถางป่าขุดตอ และงานขุดดินปรับแต่งเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และได้ดำเนินการ

คำนวณประมาณการก่อสร้างไดด้ังนี้ 
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 190,000 บาท 
โดยดำเนินการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 625 
เมตร (ตามแบบและบัญชีประมาณราคา อบต.บึงกระจับกำหนด) ด้านการเศรษฐกิจ  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอเสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้  

ของเดิม  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา  หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
880 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท 
แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ที่  1 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 625 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ กล่าวว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก

หรอืไม่  
นายบุญเกิด  คำวันสา กล่าวขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
(ส.อบต.ม.1) ประชาชน 
ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา 

งบประมาณ 190,000 บาท หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ของเดิม  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา  หมู่ที ่1 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 880 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท 
แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 625 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- อนุมัติ  จำนวน  17 คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน   0   คะแนนเสียง 

   - งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
(3) เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ   ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวชี้แจง เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 4 และ 5 ตำบลบึงกระจับ ได้รับความเดือดร้อนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ทำให้ดินโคลนลง
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ไปอุดท่อระบายน้ำทิ้งของเดิมอุดตันไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องโอนงบประมาณจากโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จากโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  8 บ้านเตาถ่าน จำนวน 
195,800 บาท โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังนี้  
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบึงกระจับ หมู่ 4 บริเวณบ้าน    
นายบุญ  นิมาลา งบประมาณ 60,200 บาท โดยดำเนินการวางท่อ คสล. ขนาด Ø30 x 
100 ซม.จำนวน 76 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ 30 x 100 ซม.จำนวน 
3 จุด  ปรากฏตามด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
2. โครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5 ถนนซอยหน้าวัดบึงกระจับ  
งบประมาณ 9,400 บาท โดยดำเนินการวางท่อ คสล. ขนาด Ø30 x 100 ซม.จำนวน 6 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ 30 x 100 ซม.จำนวน 1 จุด  ปรากฏตามด้าน
การเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบึงกระจับ หมู่ 4 (บริเวณหอถัง
ประปาเก่า) งบประมาณ 108,300 บาท โดยดำเนินการวางท่อ คสล. ขนาด Ø30 x 
100 ซม.จำนวน 122 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปสำหรับท่อ 30 x 100 ซม.  
จำนวน 7 จุด  ปรากฏตามด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,900 บาท 
โดยโอนลดงบประมาณจากกองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน จำนวน 195,800 บาท เป็นค่าติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลส 
ขนาด 24 นิ้ว สูง 2.00 เมตร รวมขา หนา 2 มม.(ตามแบบและบัญชีประมาณราคา อบต.
บึงกระจับกำหนด) งบประมาณก่อนโอน 195,800 บาท โอนลดครั้งนี้ 177,900 บาท 
คงเหลือ 17,900 บาท 

ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก
หรอืไม่ 

นายอทุัย  กันกลางดอน กล่าวว่า ด้วยฝายทั้ง 3 ตัว บริเวณคลองห้วยไผ่ เกิดการชำรุดลงอย่างมากโดยบริเวณหลัง 
(ส.อบต.ม.9) ฝายเกิดจากน้ำกัดเซาะเป็นบริเวณกว้างทำให้เกิดเป็นโพลงขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงขอสนับสนุน

งบประมาณจาก อบต.บึงกระจับ ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับกักเก็บน้ำ
สำหรับทำการเกษตรต่อไป 

นายก อบต.บึงกระจับ ชี้แจงว่า ด้วยงบประมาณจากการโอนงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน จำนวน 195,800 บาท คงเหลือจากการโอนลดจำนวน 17,900 
บาท จึงเสนอให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม
ฝายคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 9 โดยโอนลดงบประมาณ 17,900 บาท ไปยังแผนงานเคหะและ
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ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินการ ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นอิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ฯลฯ ที่
จำเป็นใช้ในการซ่อมแซมฝายคลองห้วยไผ่ที่ชำรุดเสียหายโดยใช้แรงงานจิตอาสา ประชาชน
ในพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมฝายดังกล่าว และมอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 
ออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฝายคลองห้วยไผ่ หมู่ที่  9 พร้อมทั้ง
มอบหมายให้สำนักงานปลัดดำเนินการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และนัด
ชาวบ้านกำหนดวัน เวลา เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมฝายคลองห้วยไผ่ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก

หรอืไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจบุัน  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่

ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีโครงการดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบึงกระจับ หมู่ 4 บริเวณบ้านนาย
บุญ  นิมาลา งบประมาณ 60,200 บาท  
2. โครงการวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 5 ถนนซอยหน้าวัดบึงกระจับ  
งบประมาณ 9,400 บาท  
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบึงกระจับ หมู่ 4 (บริเวณหอถัง       
ประปาเก่า) งบประมาณ 108,300 บาท  
4. โอนงบประมาณไปยังแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินการ ค่าวัสดุ  วัสดุก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
จำนวนเงิน 17,900 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- อนุมัติ  จำนวน  17 คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน   0   คะแนนเสียง 

   - งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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(4) เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวชี้แจงว่า  เนื่องจากที่ผ่านมาการเสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่

ครอบคลุม ครบถ้วน ดังนั้นงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าที่ประชุมสภา 
อบต.บึงกระจับ เพ่ือให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป  มอบหมายให้ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์  ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสำหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ที่เพ่ิมเตมิต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

โดยมีรายละเอียดเพ่ือให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้ศึกษาก่อนเข้าประชุม ตามเอกสาร
ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ที่ สภาฯ 7/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1/2564  

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

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  17 คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 

 - งดออกเสียง  จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระเร่งด่วน ที่ 1 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
เรื่อง  โอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หมู่บ้านดูแลได้แก่ 
1. ระบบประปาหมู่บ้านรปูทรงถ้วยแชมเปญ  บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 8  
2. ระบบประปาหมู่บ้านรูปทรงถ้วยแชมเปญ  บ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 4  

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวชี้แจงว่า  ตามทีส่ภา อบต.บึงกระจับ มีมติอนุมัติโครงการย้ายประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ  

ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จากหมู่ที่ 2 มาโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน และ
โครงการก่อสร้างประปา ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงแชมเบญ) หมู่ที่  4 เพ่ือบำบั ดความ
เดือดร้อนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำสำหรับอุปโภค และบริโภค  

ดังนั้น อบต.บึงกระจับ จึงโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หมู่บ้านดูแลได้แก่ 
1. ระบบประปาหมู่บ้านรปูทรงถ้วยแชมเปญ  บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 8  
2. ระบบประปาหมู่บ้านรูปทรงถ้วยแชมเปญ  บ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 4 
โดยให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในระบบประปาหมู่บ้าน 
เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีต่อไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548  เพ่ือให้การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถให้บริการขั้ นพ้ืนฐานที่
จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการ
และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง 

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

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรอืไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ โอนทรัพย์สินทีเ่กิดจากโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หมู่บ้านดูแลได้แก่ 
1. ระบบประปาหมู่บ้านรปูทรงถว้ยแชมเปญ  บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 8  
2. ระบบประปาหมู่บ้านรูปทรงถ้วยแชมเปญ  บ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 4  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  17 คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 

 - งดออกเสียง  จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระเร่งด่วน ที่ 2 ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
2.1 เรื่อง บริจาคทรัพย์สินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อใช้เป็น
สาธารณประโยชน์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่

ประชุมทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์   ชี้แจงว่า  ด้วยนางสาวหทัยทิพย์  ขนานแข็ง ได้บริจาคทรัพย์สิน เครื่องพิมพ์ Inkjet  
(หัวหน้าสำนักปลัด) ยี่ห้อ Canon รุ่น G1010 จำนวน  1  เครื่อง  มูลค่าเป็นเงิน  3,290 บาท ให้แก่ กองช่าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  และนางสาว
สุดา  สาเสน ได้บริจาคทรัพย์สิน เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-1110 Laser Printer  
จำนวน  1  เครื่อง  มูลค่าเป็นเงิน  1,990 บาท ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพ่ือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน หรือไว้
ใช้ในทางราชการ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 122  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด เพ่ิมเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รับมอบทรัพย์สินจากนางสาวหทัยทิพย์  ขนานแข็ง เครื่องพิมพ์ Inkjet ยี่ห้อ 

Canon รุ่น G1010 จำนวน  1  เครื่อง  และจากนางสาวสุดา  สาเสน เครื่องพิมพ์ 
ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-1110 Laser Printer  จำนวน  1  เครื่อง  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  17  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ)
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ  คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม 

ไดเ้สนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข สอบถามเรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 5 ดับทั้งหมู่บ้าน 3 – 4 วัน มาแล้ว 
(ส.อบต.ม.5) 
นายอิทธิชัย  วงแสน ชี้แจงว่า กองช่างได้ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า เกิดจากฟ้าฝ่าลงหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้

สายไฟชำรุด และได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี มาซ่อมแซมแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ แจ้งโครงการขุดลอกสระหนองปรือ พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์รอบสระน้ำ และเรื่อง

งบประมาณเหลือจ่าย ให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ดำเนินการไปติดต่อประสานงานกับ
กองช่างในการจัดทำโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายแก้ว  กิรัมย์ กล่าวว่า  ตามหนังสือ ที่ พช 0418/ว 337 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องขอเชิญเข้า 
(รองนายก อบต.) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมตำบล

สระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยนายแก้ว  กิรัมย์ และนางสาวพัชริน      
คำสอนทา ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี 
เกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวม ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการลดคัดแยก 
และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมการ
ลดคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย มุ่งสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน และให้ อปท.ในเขตพ้ืนที่อำเภอบึงสามพัน 
อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จำนวน 34 อปท.เพ่ือนำมากำจัดอย่างถูกวิธี โดยปีแรก
สามารถทิ้งขยะฟรี และปีถัดไปเสียค่าทิ้งขยะ 

นายก อบต.บึงกระจับ ชี้แจงว่า อบจ.เพชรบูรณ์ เคยจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะอย่างครบวงจร และ
โครงการไม่ผ่านการประชาวิจารณ์ในเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากการซึมลงไปใน
ชั้นใต้ดิน ดังนั้นถ้าโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อบต.บึงกระจับ ก็จะให้ทาง
เอกชนผู้เป็นคู่สัญญาในการรับเหมาจัดเก็บขยะภายในเขตพ้ืนที่ตำบลบึงกระจับ นำไปทิ้งที่
ศูนย์กำจัดขยะรวมต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายบุญเกิด  คำวันสา สอบถามเรื่อง แนวทางการไขปัญหาการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด - 19 กับตลาดนัดชุมชน  
(ส.อบต.ม.1) เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าไปนำสินคา้ไปขายหลายตลาดนัด 
นายก อบต.บึงกระจับ ชี้แจงว่า สำหรับตลาดนัดชุมชน ก็ให้มีมาตรการการป้องกันโรคได้แก่ การเว้นระยะห่าง    

การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การกำหนดให้มีการเข้าออกทาง
เดียว การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยให้เจ้าของตลาดเป็นผู้จัดดำเนินการ ในเรื่องของการ
กักตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) 
ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ในส่วนการคัดกรองก็จะเป็นหน้าที่ของ รพ.สต. อสม. เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่  หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
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ปิดประชุม  เวลา 12.30 น. 
 

 

(ลงชื่อ)       ดาวรุ่ง  อินพักทัน ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายดาวรุ่ง  อินพักทัน) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันที่ 29 เมษายน 2564 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเมื่อวันที่  30 เมษายน 2564 
 
(ลงชื่อ)    สุพรรณ  บุบผาสุข คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุพรรณ  บุบผาสุข) 

 
 (ลงชื่อ)     อาทิตย์  โกยทา        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอาทิตย์  โกยทา) 
 

(ลงชื่อ)     ละมูล  คงเจริญ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางละมูล  คงเจริญ)  

 
(ลงชื่อ)     สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจบั 

          วันที่ 30 เมษายน 2564 


