
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  
คร้ังที่ 2/2563 

วันพฤหัสบดี ท่ี 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.00  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  17   ท่าน     ลากิจจำนวน  3   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  
ลากิจ 
 

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 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  
ลากิจ 

 

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 สังวาลย์  โยธาแสน 
 
 

4 นายเจริญ  สนิทโกสัย เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ  
 
 

5 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

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

7 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 

8 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

9 นายกิติพงษ์  โลนไธสง พนักงานจ้างท่ัวไป กิติพงษ์  โลนไธสง 
 
 

10 นางปิยมาลย์  บุญแย้ม พนักงานจ้างเหมาบริการ ปิยมาลย์  บุญแย้ม 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  ส่งสัญญาณให้ คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.       
บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เข้าห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพื่อดำเนินการประชุมสภา        
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 2/2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)       
พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม      
ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 ท่าน ลากิจจำนวน 3 คน ได้แก่ 
นางละมูล  คงเจริญ   สมาชิกสภา อบต.บึ งกระจับ ม.2 นายจรูญ   วาที สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.7              
และนายทองสุข  ทองชุ่ม สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.9 ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาจบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ      
กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕63  ครั้งท่ี 2/2563 มดัีงนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

- ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม  2563 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ี สภาฯ 16/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 2/2563  ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 เพื่อให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึก
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม
รายละเอียด  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 16 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2563  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  15  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
4.1.1 เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  และ
ประธานสภา อบต.บึงกระจับ ได้แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมท้ังจัดส่ง(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยกำหนดให้นายก อบต.บึงกระจับ และสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ 
ท่ีประสงค์จะแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ยื่น
เสนอคำแปรญัตติเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการแปรญัตติต้ังแต่ วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
,วันท่ี 8 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันท่ี 9 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย
สถานท่ียื่นคำแปรญัตติ  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ นั้น 

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้นำเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
ต่อไป 
นายอุทัย  กันกลางดอน (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ช้ีแจงว่า ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 และท่ีประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 เวลา08.30– 16.30 น. ,วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. 
และวันท่ี 9 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานท่ี ณ ห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ นั้น 

ปรากฏว่าต้ังแต่วันท่ีรับหลักการเมื่อวันท่ี 7 - 9 สิงหาคม 2563 ไม่มีนายก อบต.บึงกระจับ หรือ สมาชิกสภา 
อบต.บึงกระจับท่านใด  ได้มาขอยื่นคำแปรญัตติ แก้ไข หรือเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ประชุมเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมซึ่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติยื่นเป็นหนังสือเพื่อขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับไว้  พร้อมแจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
เพื่อลงมติในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติต่อไป 
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นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 16 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ให้คงร่างเดิม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ตามนัยข้อ 51 วรรคแรก แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  15  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามว่า  ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับท่านใด จะขอ 
อภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  กล่าวว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้
มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามว่า ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ หรือไม่ พร้อม
แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ) นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 16 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯ ท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  15  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า เมื่อท่ีประชุมสภาฯได้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับแล้ว จึงแจ้งให้นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด 
เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานนายอำเภอ
วิเชียรบุรี ในฐานะผู้กำกับดูแล เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมท้ังให้นายก อบต.บึงกระจับ ลงนามพร้อมท้ังประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับตามลำดับ
ต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.1.2 เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ญัตตินายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ ที่ 4.1.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากโครงการ ตามข้อบัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ    กล่าวช้ีแจงว่า ตามท่ีได้มีประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  ญัตติท่ี 4.1.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ  งบประมาณเงินเหลือจ่าย
จากโครงการ ตามข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภา อบต.บึงกระจับ มีมติอนุมัติ
งบประมาณ โดยมีโครงการดังนี้ 
1. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ท่ี 1 (ซอย 3 และซอย 4) งบประมาณ 45,300 บาท  
2. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตาโน - บ่อขยะ หมู่ท่ี 5 งบประมาณ  95,200 บาท 
3. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตารงค์ หมู่ท่ี 2 งบประมาณ 44,900 บาท 
4. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองลุมพุก หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 98,000 บาท 
5. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเขาคันนา หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 66,000 บาท 
6. ลงหินคลุกปรับพื้นท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด ตำบลบึงกระจับ งบประมาณ 73,000 บาท 
7. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ่ออนุบาลปลา หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 1 งบประมาณ 100,600 บาท 
8. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองปึกหวาย หมู่ท่ี 10 งบประมาณ 48,700 บาท 
9. วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 20,500 บาท    
10. วางท่อ พีวีซี สำหรับทางน้ำเข้าสระทำเล หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 24,100 บาท 
11. วางท่อ คสล.สระโคกข้าวสาร หมู่ 1 งบประมาณ  18,200 บาท 
12. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ท่ี 5 ช่วงท่ี 2 งบประมาณ 100,000 บาท 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 734,500 บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบ E-Lass ได้ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงขอยกเลิก
มติท่ีประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ  
งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากโครงการ ตามข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 16 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ยกเลิกมติ  เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากโครงการ 
ตามข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในคราวการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563  โดยมีโครงการดังนี้ 
1. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1 (ซอย 3 และซอย 4) งบประมาณ 45,300 บาท  
2. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตาโน - บ่อขยะ หมู่ที่ 5 งบประมาณ  95,200 บาท 
3. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตารงค์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 44,900 บาท 
4. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองลุมพกุ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 98,000 บาท 
5. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเขาคันนา หมู่ที่ 4 งบประมาณ 66,000 บาท 
6. ลงหินคลุกปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด ตำบลบึงกระจับ งบประมาณ 73,000 บาท 
7. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ่ออนุบาลปลา หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 งบประมาณ 100,600 บาท 
8. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองปึกหวาย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 48,700 บาท 
9. วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 20,500 บาท    
10. วางท่อ พีวีซี สำหรับทางน้ำเข้าสระทำเล หมู่ที่ 5 งบประมาณ 24,100 บาท 
11. วางท่อ คสล.สระโคกข้าวสาร หมู่ 1 งบประมาณ  18,200 บาท 
12. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 734,500 บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  15  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.2.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า  ตามท่ีอำเภอวิเชียรบุรี  ได้อนุมัติข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้
ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบังคับให้ใช้ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2562 เป็นต้นไปนั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนใน
ด้านการคมนาคม เช่นการใช้ถนนสัญจร และถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร พร้อมท้ังปัญหาการขาดแคลนน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ท่ี 1 (ซอย 3 และซอย 4)  
2. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตาโน - บ่อขยะ หมู่ท่ี 5  
3. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตารงค์ หมู่ท่ี 2  
4. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองลุมพุก หมู่ท่ี 4  
5. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเขาคันนา หมู่ท่ี 4  
6. ลงหินคลุกปรับพื้นท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ท่ี 1 ตำบลบึงกระจับ  
7. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ่ออนุบาลปลา หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 2  
8. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองปึกหวาย หมู่ท่ี 10 
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9. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ท่ี 5 ช่วงท่ี 2 
10. วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 (บริเวณเขาดิน,หนองกระทุ่ม) 
11. วางท่อ พีวีซี สำหรับทางน้ำเข้าสระทำเล หมู่ท่ี 5  
12. วางท่อ คสล.สระตู้มต้าม หมู่ 1  

ดังนั้น จึงได้นำเสนอเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวน 12 รายการ เพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับได้พิจารณาและมอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร 
ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงรายละเอียดดังนี้ 

1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ท่ี 1 (ซอย 3 และซอย 4) งบประมาณอนุมัติ 45,300 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายหนองหิน หมู่ท่ี 1 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 45,500 บาท โอนครั้งนี้ลด 45,300 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 200 บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตาโน – บ่อขยะ หมู่ท่ี 5 งบประมาณอนุมัติ 95,200 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณกองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าท่ี

ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก
สวนสาธารณะ หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 200 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 103 ,000 
บาท โอนครั้งนี้ลด 95,200 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 7,800 บาท 

3. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตารงค์ หมู่ท่ี 2 งบประมาณอนุมัติ 44,900 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายลัดคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 2 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 45,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 44,900 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 100 บาท 

4. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองลุมพุก หมู่ท่ี 4  งบประมาณอนุมัติ 98,000 บาท  
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โอนลดจาก 
งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายหลัง ศพด. หมู่ท่ี 4 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 200 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 98,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 98,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

5. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเขาคันนา หมู่ท่ี 4  งบประมาณอนุมัติ 66,000 บาท  

โอนลดจาก 2 รายการ ดังนี้ 
1.งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ – ซับสวัสด์ิ หมู่ท่ี 4 งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 49,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 49,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  0.00 บาท 

2.งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ โครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายนาตาขุน หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 200 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 97,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 17,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 80,000 บาท 

รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงิน 66,000 บาท 

6. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับพื้นท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ท่ี 1 ตำบลบึงกระจับ  งบประมาณอนุมัติ 
73,000 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ โครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายนาตาขุน หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 200 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 80,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 73,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 7,000 บาท 

7. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ่ออนุบาลปลา หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 2 งบประมาณอนุมัติ 100,600 บาท  

โอนลดจาก 2 รายการ ดังนี้ 
1.งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายเลียบคลองไดตะโก หมู่ท่ี 7 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 200 ,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 100,500 บาท โอนครั้งนี้ลด 100,500 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 
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2.งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายลัดคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 2 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 100 บาท โอนครั้งนี้ลด 100 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงิน 100,600 บาท 

8. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองปึกหวาย หมู่ท่ี 10 งบประมาณอนุมัติ 48,700 บาท  

โอนลดจาก 2 รายการ ดังนี้ 
1.งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายคลองลุมพุก หมู่ท่ี 10 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 48,500 บาท โอนครั้งนี้ลด 48,500 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

2.งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายหนองหิน หมู่ท่ี 1 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 100 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 200 บาท โอนครั้งนี้ลด 200 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงิน 48,700 บาท 

9. ต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ท่ี 5 ช่วงท่ี 2 งบประมาณอนุมัติ 100,000 
บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 300 ,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 148,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 100,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 48,800 
บาท 

10. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อ
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 (บริเวณเขาดิน,หนองกระทุ่ม) งบประมาณอนุมัติ 20,500 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 300 ,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 48,800 บาท โอนครั้งนี้ลด 20,500 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 27,500 บาท 



-11- 

11. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อ 
พีวีซี สำหรับทางน้ำเข้าสระทำเล หมู่ท่ี 5 งบประมาณอนุมัติ 24,100 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 300 ,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 27,500 บาท โอนครั้งนี้ลด 24,100 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 3,400 บาท 

12. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อ 
คสล.สระตู้มต้าม หมู่ 1 งบประมาณอนุมัติ 18,200 บาท  

โอนลดจาก 3 รายการ ดังนี้  
1.งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 300 ,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,400 บาท โอนครั้งนี้ลด 3,400 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

2.งบประมาณกองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ โครงการ จ้าง
เหมาปรับปรุงถนนสายนาตาขุน หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 200 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 7,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 7,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

3.งบประมาณกองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก
สวนสาธารณะ หมู่ท่ี 5 (ลงหินคลุก) งบประมาณอนุมัติ 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 7,800 บาท 
โอนครั้งนี้ลด 7,800 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

รวมโอนลด 3 รายการ เป็นเงิน 18,200 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 
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 16 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ดังนี้ 
1. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1 (ซอย 3 และซอย 4) งบประมาณ 45,000 บาท 
2. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตาโน - บ่อขยะ หมู่ที่ 5  งบประมาณ 95,200 บาท 
3. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายนาตารงค์ หมู่ที่ 2   งบประมาณ 44,900 บาท 
4. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองลุมพุก หมู่ที่ 4   งบประมาณ 98,000 บาท 
5. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเขาคันนา หมู่ที่ 4    งบประมาณ 66,000 บาท 
6. ลงหินคลุกปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกระจับ   งบประมาณ 73,000 บาท 
7. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ่ออนุบาลปลา หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 2   งบประมาณ 100,600 บาท 
8. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายเลียบคลองปึกหวาย หมู่ที่ 10   งบประมาณ 48,700 บาท 
9. ลงหินคลุกปรับปรุงถนนสายบ้านบึงกระจับ-บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2   งบประมาณ 100,000 บาท 
10. วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (บริเวณเขาดิน,หนองกระทุ่ม)  งบประมาณ 20,500 บาท 
11. วางท่อ พีวีซี สำหรับทางน้ำเข้าสระทำเล หมู่ที่ 5   งบประมาณ 24,100 บาท 
12. วางท่อ คสล.สระตู้มต้าม หมู่ 1   งบประมาณ 18,200 บาท 

รวมเป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 734,200 บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  15  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระเร่งด่วนที่  1  เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บนัทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตราย
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563) 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี พช 
51005.4/ว 166 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 จะมีกำหนดครบ 1 ปี ในวันท่ี 13 สิงหามคม 2563 ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงฯ
ข้อ 3 ระบุไว้ว่า บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันลงนามความร่วมมือเป็นต้นไป จนกว่าจะมีข้อยุติข้อตกลง
ด้วยความยินยอมของทุกฝ่าย และเมื่อครบหนึ่งปีจะมีการทบทวนความร่วมมือ นั้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าระเบียบวาระเร่งด่วน เพื่อให้ท่ีประชุมสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมจากบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด

เพชรบูรณ์ ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันท่ี .......... ........ 
เดือน ........................... พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดบันทึกข้อตกลง ดังต่อไปนี้  
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๑. ความร่วมมือของสมาชิก  
๑.๑ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับเทศบาลเมือง เทศบาล

ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามรายช่ือซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ท้ายนี้  
๑.๒ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
๑.๓ การลงนามในบันทึกข้อตกลงต้องกระทำโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ท่ีได้รับ

มอบหมาย  
๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบถึงผลและแนวทาง ในการ

ดำเนินงานของบันทึกข้อตกลงร่วมมือนี้  
๒. วัตถุประสงค์  
บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ขยะอันตราย

ชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
3. ระยะเวลาดำเนินการ 
บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันลงนามความร่วมมือเป็นต้นไป จนกว่าจะมีข้อยุติ ข้อตกลงด้วยความ

ยินยอมของทุกฝ่าย และเมื่อครบหนึ่งปีจะมีการทบทวนความร่วมมือ  
4. แผนการดำเนนิงาน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดการขยะอันตราย ชุมชน ตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์ (หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ี พช 0023.3/15916 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2561) อยู่ในรูปแบบท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1.1 ยอมรับและยินยอม ท่ีจะดำเนินการร่วมกัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนโดยวิธี จ้างเหมาเอกชนกำจัด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1.1 รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะอันตราย ชุมชน และดำเนินการส่งมายังสถานีขนถ่ายขยะ
อันตรายชุมชนตามแผนการดำเนินการรวบรวมและส่งกำจัด (ร่าง) ขยะอันตรายชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยกำหนดให้เจ้าภาพแต่ละกลุ่มพื้นท่ี ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานีขน
ถ่ายขยะอันตรายชุมชน  

5. ขอบข่ายและกิจกรรมความร่วมมือ  
การกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย  
5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีหน้าท่ี ดังนี้  

1) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านการจัดการขยะอันตรายชุมชน  
2) จัดให้มีการขนส่งและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อย่างน้อยปีละ 

๑ ครั้ง  
3) ส่งเสริมการให้ความรู้ เพื่อให้การจัดการขยะอันตรายชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5.2 เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อ 1.1        
มีหน้าท่ี ดังนี้  

1) รายงานปริมาณขยะอันตรายชุมชนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ เป็นประจำ    
ทุกเดือน จนกว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะส้ินสุด  
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2) เก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ไว้ในถังหรือภาชนะรองรับอื่นๆ โดยแบ่งกลุ่ม ของขยะอันตราย

ชุมชน ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้(1) กลุ่มหลอดไฟ (2) กลุ่มถ่านอัลคาไลน์(3) กลุ่มแบตเตอรี่ (4) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (5) กลุ่มกระป๋องสเปรย์ (6) กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมีและ (7) กลุ่มกระจก เพื่อให้ง่ายต่อการ
เคล่ือนย้ายและขนส่ง พร้อมติดฉลากระบุน้ำหนักแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน  และดำเนินการขนส่งมายังสถานีขนถ่ายขยะ
อันตรายชุมชนตามแผนการเก็บรวบรวมและส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

ท้ังนี้ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีเป็นเจ้าภาพแต่
ละกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) มีหน้าท่ีจัดหาสถานท่ีเพื่อใช้เป็นสถานีขนถ่าย ขยะอันตรายชุมชน  

6. ขอบเขตของพื้นที่ให้บริการ  
ให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม   ตามบันทึก

ข้อตกลงนี้  
7. การประชุมและการตัดสินใจ  
7.1 ให้มีการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน  
7.2 การตัดสินใจ หรือวินิจฉัย ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก  
8. การขอแก้ไขบันทึกข้อตกลง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นสมาชิกอาจขอแก้ไขข้อตกลงได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามบันทึก ข้อตกลง

นั้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เว้นแต่ มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะส่งผลเสียหาย ร้ายแรงต่อโครงการ
ตามบันทึกข้อตกลงนั้น  

9. การยกเลิกการเป็นสมาชิก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนครบกำหนดระยะเวลา  ตามบันทึก

ข้อตกลง ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบ จากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ  

10. การสิ้นสุดข้อตกลง  
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามบันทึกข้อตกลง ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นเป็นอันส้ินสุด  
11. การติดตามและประเมินผล  
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยให้  สมาชิก

คัดเลือกตัวแทนกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ละ 1 คน เพื่อทำหน้าท่ีในการติดตามการดำเนินการ ตาม
บันทึกข้อตกลงนี้ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ ท้ังนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกในการจัดบริการสาธารณะ ด้าน
การจัดการขยะอันตรายชุมชนร่วมกัน จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและสำเนาให้แต่ละองค์กร  ถือไว้
องค์กรละ 1 ฉบับ  

ลงนาม ...................................................  
(นายอัครเดช ทองใจสด )  

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ 
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 16 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์   

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  15  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระเร่งด่วนที่ 2  เร่ือง พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า เนื่องด้วยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน ในการจัดซื้อเคาเตอร์รับชำระภาษี เพื่อบริการประชาชน 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงมีความจำเป็นเพื่อขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ ดังนี ้
โครงการ จัดซื้อเคาเตอร์รับชำระภาษี งบประมาณอนุมัติ 5,900 บาท  
ข้อความเดิม 

รายการ จัดซื้อเคาเตอร์รับชำระภาษี ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 1 ตัว (หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานปลัด) 
ข้อความใหม่ 

รายการ จัดซื้อเคาเตอร์รับชำระภาษี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร     
จำนวน 1 ตัว (หน่วยงานรับผิดชอบกองคลัง) 
ปรากฏตามด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้
ลักษณะ 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 16 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
ข้อความเดิม  รายการ จัดซ้ือเคาเตอร์รับชำระภาษี ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 1 ตัว (หน่วยงาน
รับผิดชอบสำนักงานปลัด) 
ข้อความใหม่  รายการ จัดซ้ือเคาเตอร์รับชำระภาษี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร     
จำนวน 1 ตัว (หน่วยงานรับผิดชอบกองคลัง)  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  15  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ  คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้สอบถามเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
นายอุทัย  กันกลางดอน  (ส.อบต.ม.9)  กล่าวสอบถามว่า ได้มีชาวบ้านฝากถามถึง อบต.บึงกระจับ เรื่องพนักงานเก็บ
ขยะไม่ดำเนินการจัดเก็บขยะท่ีใส่ถุงบริเวณข้างถังขยะ หมู่ท่ี 9 บ้านโคกสามัคคี 
นายก อบต.บึงกระจับ แจ้งให้กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมดำเนินการเรียกผู้รับจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยมาช้ีแจง 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.1)   กล่าวสอบถามว่า ชาวบ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะบรเพ็ด ได้ป่วยเป็นโรคซิคุนกุนยา
(โรคปวดข้อยุงลาย) ขอให้ อบต.บึงกระจับดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายด้วย 
นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว์ (ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป)  ช้ีแจงว่า ด้วยกองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม ได้จัดทำ
โครงการ ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา(โรคปวดข้อยุงลาย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้ 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2563  บ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ท่ี 1  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2563  บ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ท่ี 2  
วันท่ี 16 สิงหาคม 2563  บ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ท่ี 10  
วันท่ี 17 สิงหาคม 2563  บ้านโคกปรือ หมู่ท่ี 3  
วันท่ี 18 สิงหาคม 2563  บ้านโคกสามัคคี หมู่ท่ี 9  
วันท่ี 22 สิงหาคม 2563  บ้านบึงกระจับ หมู่ท่ี 4  
วันท่ี 23 สิงหาคม 2563  บ้านบึงกระจับ หมู่ท่ี 5  
วันท่ี 25 สิงหาคม 2563  บ้านวังทอง หมู่ท่ี 6,บ้านระนามสวนหมาก หมู่ท่ี 7 และบ้านเตาถ่าน หมู่ท่ี 8  
ที่ประชุม รับทราบ 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.1)   กล่าวสอบถามว่า หมูท่ี 1 บ้านเกาะบรเพ็ด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
อบต.บึงกระจับ ให้ดำเนินการติดต้ังระบบตัดไฟเบรกเกอร์ท่ีเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีงบประมาณ เพราะได้
ดำเนินการจัดซื้อท่อเมนประปาหมดแล้ว 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบและออกแบบแก้ไขโดยด่วน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2) กล่าวว่า  ถนนสายบ้านเกาะบรเพ็ด - โคกปรง เป็นหลุมเป็นบ่อ จึงขอให้ อบต.
บึงกระจับช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก (ส.อบต.ม.4)  กล่าวว่า ถนนสายกลางหมู่บ้าน ต้ังแต่ร้านทองอินทร์พาณิชย์ - หน้าบ้านนาย
ดำรงค์  ชินหัวดง เป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้คณะผู้บริหารดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ถนนภายในหมู่บ้านเส้นนี้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนน คสล.แล้ว ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างผู้รับจ้างมาดำเนินการก่อสร้าง 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1) กล่าวว่า  ขอให้ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประชุมสภา ได้นำป้ายช่ือมาติดด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายใหส้ำนักงานปลัดดำเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นางสาวปิยวรรณ์  สารีวรรณ์ (หัวหน้าสำนักปลัด)  ช้ีแจงเรื่อง  การฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ในระหว่างวันท่ี 19-21 
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนกยูงทองรีสอร์ท อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอให้ผู้ท่ีมีรายช่ือฝึกอบรมมารวมตัว
กัน ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ อบต.บึงกระจับ เพื่อท่ีจะได้ขึ้นรถตามท่ีได้จัดไว้ให้ ออกเดินทาง
ไปยังสถานท่ีฝึกอบรมต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสังวาลย์  โยธาแสน (รองนายก อบต.บึงกระจับ) กล่าวช้ีแจงเรื่อง การเปิด ปิด ไฟฟ้าสาธารณะ ของตำบลบึง
กระจับ จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ช่วยแจ้งไปยังประชาชนท่ีบ้านอยู่บริเวณสวิทย์เปิด ปิดไฟ ช่วยดำเนินการ
ปิดไฟในช่วงเช้าด้วยเพื่อเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา 13.00 น. 
 

 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
   วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  14 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 14 สิงหาคม 2563 


