
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  
คร้ังที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดี ท่ี 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.25  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 
 
 

ลากิจ 

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 
 
 

ลากิจ 

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   8  ท่าน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัย  ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ สมัย  ศรสุรินทร์ 
 
 

2 นายแก้ว  กิรัมย์ รองนายก อบต.บึงกระจับ  
 
 

3 นายสังวาลย์  โยธาแสน รองนายก อบต.บึงกระจับ  
 
 

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 นายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง สถาปนะ  แก่นสน 
 
 

9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

10 นางสาวธนาวรรณ  ไกลภัย ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ธนาวรรณ  ไกลภัย 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  ส่งสัญาณให้ คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เข้าห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพื่อดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)       
พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม      
ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 ท่าน ลากิจจำนวน 2 คน ได้แก่ 
นายบุญเกิด  คำวันสา  อบต.บึงกระจับ ม.1 และนายพบ  แง้นกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.3 ซึ่งมีจำนวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุม
แล้ว  

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่านประกาศอำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 
2563 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕63  ครั้งท่ี 1/2563 มดัีงนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ 
และนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี ในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน  2563 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี สภาฯ 11/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึก
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม
รายละเอียด  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   
นายดาวรุ่ง  อินพักทัน (ส.อบต.ม.7) กล่าวเสนอ  ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง
กระจับ สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 หน้าท่ี 7 ข้อท่ี 7 
ข้อความเดิม ช่วงท่ี 1 แก้ไขเป็น ช่วงท่ี 2 
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ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถาม มีสมาชิกสภาอบต.บึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด  
ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่  1/2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หน้าที่ 7 ข้อที่  7 
ข้อความเดิม ช่วงที่ 1 แก้ไขเป็น ช่วงที่ 2 และเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่  1/2563 เม่ือวันที่  30 มิถุนายน 2563          
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
4.1.1 เร่ือง พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงกระจับตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมท้ังรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวคำแถลงงบประมาณว่า 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       

บึงกระจับทุกท่าน  
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาศนี้ คณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จบลง   
ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ตามท่ีได้เสนอญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับตำบลบึงกระจับ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สภา อบต.บึง
กระจับ ท่ี สภาฯ 11/2563 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เรื่องขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง
กระจับสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 นั้น เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกท่านได้
ศึกษารายละเอียด (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกล่าวเชิญ ผู้อำนวยกอง/
หัวหน้าส่วน ได้ช้ีแจงรายละเอียด(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของตนเองเพื่อให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ และได้ช้ีแจงรายละเอียดงบกลาง 
นางพัชรี  ปานคำ  (ผู้อำนวยการกองคลัง) กล่าวช้ีแจง ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวชี้แจง การเปรียบเทียบประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรณีต้ังรับเงินอุดหนนุท่ัวไป เพิ่มเติมจากปีงบประมาณก่อน) 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) กล่าวชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัด  
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
นางพัชรี  ปานคำ  (ผู้อำนวยการกองคลัง) กล่าวช้ีแจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายสถาปนะ  แก่นสน (ผู้อำนวยการกองช่าง) กล่าวชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองช่าง 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม (รองปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวช้ีแจงรายละเอียด(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม (รองปลัด อบต.) กล่าวชี้แจงรายละเอียด(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม  
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด) กล่าวชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสวัสดิการสังคม 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านไดจะอภิปราย หรือจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภา อบต.ท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ขอใหส้มาชิกสภาอบต.บึงกระจับ ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารสาวนตำบลบึงกระจับ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ( เวลา 11.10 น.)ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
นายภควรรษ ธรรมพงษกร (เลขานุการสภาฯ) ได้ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มถึง) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 103  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามสมาชิกสภาอบต.บึงกระจับ ว่าจะให้ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่ท่าน 
เพื่อท่ีจะดำเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
นายอุทัย  กันกลางดอน  (ส.อบต.ม.9) ได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 5 ท่าน โดยมี นางลมูล  คงเจริญ 
(สมาชิกสภา อบต.ม.2) และนายประดิษฐ์  เค็งนอก  (สมาชิกสภา อบต.ม.5) เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  สอบถามท่ีประชุม ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออก 
เสียงลงมติต่อไป 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 5 ท่าน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 
นายจรูญ  วาที (ส.อบต.ม.7)  เสนอช่ือนายอุทัย  กันกลางดอน (สมาชิกสภา อบต.ม.9) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี 1 โดยมีนายอาทิตย์  โกยทา  (สมาชิกสภา อบต.ม.6) และนายเสถียร  ท้าวพา (สมาชิกสภา อบต.ม.6) เป็นผู้
รับรอง 
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ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอื่นเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายอุทัย  กันกลางดอน (สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.9) เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 
นางละมูล  คงเจริญ (ส.อบต.ม.2) เสนอช่ือนายดาวรุ่ง  อินพักทัน (สมาชิกสภา อบต.ม.7) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ คนท่ี 2 โดยมีนายอุไร  ตุ้มทอง (สมาชิกสภา อบต.ม.8) และนายสมหมาย  ไชยเวช (สมาชิกสภา อบต.ม.10) เป็นผู้
รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอื่นเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายดาวรุ่ง  อินพักทัน (สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.7) เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 2  โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 
นายประจวบ  ชัยสุริยงค์  (ส.อบต.ม.8)  เสนอช่ือนายสุพรรณ  บุบผาสุข  (สมาชิกสภา อบต.ม.5) เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ โดยมีนายทองสุข  ทองชุ่ม (สมาชิกสภา อบต.ม.9) และนางพัฒชลา  คำสอนทา (สมาชิกสภา อบต.ม.10) เป็นผู้
รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอื่นเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายสพุรรณ บุบผาสุข (สมาชิกสภา อบต.ม.5) เปน็คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนที่ 3   โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 
นายอาทิตย์  โกยทา  (รองประธานสภาฯ)  เสนอช่ือนางพัฒชลา  คำสอนทา (สมาชิกสภา อบต.ม.10) เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ โดยมีนายสุพรรณ  บุบผาสุข (สมาชิกสภา อบต.ม.5) และนายอุทัย  กัลกลางดอน (สมาชิกสภา อบต.ม.9) เป็น
ผู้รับรอง 
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ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอื่นเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 4 อีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นางพัฒชลา  คำสอนทา (สมาชิกสภา อบต.ม.10) เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 4  โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 
นายสมหมาย  ไชยเวช (ส.อบต.ม.10)  เสนอช่ือนายบุญถม  แสนท้าว (สมาชิกสภา อบต.ม.1) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ โดยมีนายประเสริฐ  จันคำ (สมาชิกสภา อบต.ม.5) และนายสำรวม  หวนขุนทด (สมาชิกสภา อบต.ม.2) เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกสภา อบต.ท่านอื่นเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 5 อีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายบุญถม  แสนท้าว (สมาชิกสภา อบต.ม.1) เปน็คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนที่ 5  โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วย 1.นายอุทัย    กันกลางดอน 3. นายดาวรุ่ง  
อินพักทัน 3.นายสุพรรณ  บุบผาสุข 4. นางพัฒชลา  คำสอนทา และนายบุญถม  แสนท้าว เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 

เร่ือง  การกำหนดระยะวันยื่นคำแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติฯ  
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5)  กล่าวเสนอ  ให้มีการกำหนดวันยื่นคำแปรญัตติวันท่ี 7 สิงหาคม 2563  เวลา 
08.30 – 16.30น. วัน ท่ี  8 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30น. และวัน ท่ี 9 สิงหาคม 2563              
เวลา 08.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ โดยมีนายสมหมาย  ไชยเวช (ส.อบต.ม.10) และนาย
ทองสุข  ทองชุ่ม (ส.อบต.ม.9) เป็นผู้รับรอง 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยื่นคำแปรญัตติ วันที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30น. วันที่ 8 
สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30น. และวันที่ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30น.  ณ ห้อง
ประชุมสภา อบต.บึงกระจับ    โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ)  

โดยให้นายก อบต.บึงกระจับ หรือสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ เสนอคำแปรญัตติ ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มถึง) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 45 วรรคสอง 
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ประธานสภาฯ   แจ้งกำหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 2/2563    
ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ครั้งท่ี 1/2563        
ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ  คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้สอบถามเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก  (ส.อบต.ม.4)  กล่าวสอบถามโครงการขยายถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ ได้มีการยกเลิก
โครงการหรือเปล่า 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ถนนสายหน้าวัดบึงกระจับยังไม่ได้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากในขณะนี้อยู่ในช่วงการ
ดำเนินงานของผู้รับจ้าง 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.5)   ช้ีแจงว่า ดินไหลลงท่อระบายน้ำเสียเกิดการอุดตันทำให้น้ำระบายไม่ได้ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด่วน 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า  น้ำท่วมถนนบริเวณหน้าบ้านนายอภิชัย  เท่ียงดี หมู่ท่ี 4 บ้านบึงกระจับ ขอให้คณะ
ผู้บริหารดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด่วน 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายอุไร  ตุ้มทอง (ส.อบต.ม.8) กล่าวว่า  ขอให้ อบต.บึงกระจับ สนับสนุนงบประมาณท่อลอด Ø 30 ซ.ม.บริเวณ
โรงงานเย็บผ้าถนนสายเตาถ่าน – ตำบลกันจุ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายประเสริฐ  จันคำ (ส.อบต.ม.5) กล่าวว่า ขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณหน้าบ้าน
นายพัน  พลเรือง หมู่ท่ี 5 บ้านบึงกระจับ 
นายก อบต.บึงกระจับ รับทราบ และมอบหมายให้กองช่างดำเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจง  เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ท่ี 1 ท่ีประชาชนหรือ
เกษตรกร หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 9 ไปทำการเกษตรในพื้นท่ีบริเวณนั้น  

ช้ีแจง เรื่อง 1. โครงการขุดลอกบึงปึกหวาย บ้านวังทอง หมู่ท่ี 6  
    2. โครงการขุดลอกคลองกุดอีบ้อง 
    3. โครงการขุดลอกคลองลุมพุก 
    4. โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 2 , 5 และ 8  

ที่ประชุม รับทราบ 
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นางพัฒชลา  คำสอนทา (ส.อบต.ม.10) สอบถาม รางระบายน้ำเสียถนนสายหน้าบ้านนางพัฒชลา  คำสอนทา ว่าจะ
ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียได้หรือไม่ 
นายก อบต.บึงกระจับ รับทราบ และมอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา แล้วเสนอให้
นายก อบต.บึงกระจับ พิจารณาต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
นางสาวปิยวรรณ์  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด)  ช้ีแจงเรื่อง   

1. ช้ีแจงโครงการจิตอาสา”วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ในวัน
อังคารท่ี 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ท่ีสาธารณะประโยชน์(ท่ีทำเล) หมู่ท่ี 5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. การฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ในวันท่ี 19-21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนกยูงทองรีสอร์ท อำเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. การยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ขอให้แต่ละหมู่ดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 ส่งได้ท่ีกองสวัสดิการสังคม 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก (ส.อบต.ม.4) สอบถาม  การเสนอโครงการในการประชุมสภากาแฟสัญจร ประจำปี พ.ศ.
2563 โครงการวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณหน้าบ้าน นายดำรงค์  ชินหัวดง จะดำเนินการได้เมื่อไร เนื่องจากชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนในช่วงเวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขัง 
นายเจริญ  สนิทโกสัย(เลขานุการนายก อบต.) รับทราบปัญหา และจะนำเรื่องดังกล่าวแจ้งให้นายก อบต.บึงกระจับ
ทราบต่อไปเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา 13.25 น. 
 

 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
   วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  7 สิงหาคม 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 7 สิงหาคม 2563 


