
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  
คร้ังที่ 1/2562 

วันพุธ ท่ี 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.10  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  19   ท่าน     ลากิจจำนวน  -   ท่าน     ลาป่วยจำนวน    -    ท่าน    
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน ประธานสภา อบต.บึงกระจับ 
 
สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน 
 

 

2 นายอาทิตย์  โกยทา รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ 
 
อาทิตย์  โกยทา 
 

 

3 นายบุญถม  แสนท้าว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 
บุญถม  แสนท้าว 
 

 

4 นายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 
บุญเกิด  คำวันสา 
 

 

5 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
 
ละมูล  คงเจริญ 
 

 

6 นายสำรวม  หวนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
 
สำรวม  หวนขุนทด 
 

 

7 นายพบ  แง้นกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
 
พบ  แง้นกลางดอน 
 

 

8 นายประดิษฐ์  เค็งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
 
ประดิษฐ์  เค็งนอก 
 

 

9 นายสุพรรณ  บุบผาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
 
สุพรรณ  บุบผาสุข 
 

 

10 นายประเสริฐ  จันคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
 
ประเสริฐ  จันคำ 
 

 

11 นายเสถียร  ท้าวพา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
 
เสถียร  ท้าวพา 
 

 

-ส ำเนำ- 



ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 
 

 
 
 
 

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 
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ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน   9  ท่าน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัย  ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ 
 
สมัย  ศรสุรินทร์ 
 

 

2 นายแก้ว  กิรัมย์ รองนายก อบต.บึงกระจับ 
 
แก้ว  กิรัมย์ 
 

 

3 นายสังวาลย์  โยธาแสน รองนายก อบต.บึงกระจับ 
 
สังวาลย์  โยธาแสน 
 

 
 

4 นายเจริญ  สนิทโกสัย เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ 
 
เจริญ  สนิทโกสัย 
 

 

5 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด 
 
ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 

 

6 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 
 

7 นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา อัฐเชษฐ์  ทองโชติ 
 
 
 

8 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 
 

9 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 
วิทวัช  ดรศรีเนตร 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าประชุมจำนวน 19 
ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่านประกาศอำเภอวิเชียรบุรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ.2562 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 
ต่อไป 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2562 มีดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

เรื่อง ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรีแจ้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสู้การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562 และบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม” ระหว่าง
วันท่ี 21-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทราบถึงประเด็นสำคัญในกฎหมายการจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นได้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง 

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปล่ียนทัศนคติ พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาชนในพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนดการโครงการฝึกอบรม 
วันที่  21 มิถุนายน 2562   
เวลา 13.00 – 16.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสารโครงการ 
วันที่  22 มิถุนายน 2562  
เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  บรรยายเรื่อง สาระสำคัญ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ.2562 
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เวลา 13.00 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง อำนาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และข้อบัญญัติอื่นๆ 
วันที่ 23 มิถุนายน 2562  
เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง การวินิจฉัยส่วนได้เสียผู้บริหารท้องถิ่น /สมาชิกสภาท้องถิ่น           

ท้ังทางตรง/อ้อม 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  บรรยายเรื่อง การกำหนดการแก้ปัญหากรณีไม่มีประธานฯ รองประธานฯ 

เลขานุการฯ ในสมัย 
เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปโครงการ/การปิดโครงการฝึกอบรม 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดสนใจท่ีจะเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้ไปลงช่ือกับ    
นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว์  เพื่อจะได้แจ้งแบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่   2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม  
2562 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภา อบต.บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 9/2562 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562  นั้น เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.
บึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น 

สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข 
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  
- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
4.1 ญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
4.1.1  เรื่อง พิจารณาอนุมัติ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
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ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ตามหนังสือท่ี พช 75801/ว 103 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 เรื่องขอเชิญ
เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565  ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ.2561/2564)    
มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
พื้น ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชน อาศัยอำนาจข้อ 5 แห่งระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ.2561-2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางโดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้เชิญคณะกรรมการต่างๆ เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณา
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด ได้จัดทำ   (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตาม
เอกสารท่ีได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาฯเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดก่อนวันประชุม 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง

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

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า เมื่อท่ีประชุมมีมติอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้ประกาศใช้แผนดังกล่าวต่อไป 

4.1.2  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า  ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี พช 51005.4/ว 112 ลงวันท่ี 
8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำขยะอันตรายชุมชนของแต่ละเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นท่ีไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
ผู้ดำเนินการเอกชนในการจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมขยะอันตรายชุมชนไว้
ในถังหรือภาชนะรองรับอื่นๆ โดยแบ่งกลุ่มของขยะอันตรายชุมชนออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้ 
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(1) กลุ่มหลอดไฟ 
(2) กลุ่มถ่านอัลคาไลน์ 
(3) กลุ่มแบตเตอรี่ 
(4) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(5) กลุ่มกระป๋องสเปรย์ 
(6) กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี 

เพื่อให้ง่ายต่อการเคล่ือนย้ายและขนส่งพร้อมติดฉลากระบุน้ำหนักแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน และดำเนินการขนส่งมายังสถานี
ขนถ่ายขยะอันตรายชุมชนตามแผนการดำเนินงานของ อบจ.เพชรบูรณ์  กำหนดตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมมือการ
จัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ีได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาฯเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษา
รายละเอียดก่อนวันประชุม 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์   

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

ระเบียบวาระเร่งด่วนที่ 1   เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวชีแ้จงว่า   ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ 
2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นท่ีจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และโครงการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน ดังนี้ 

1.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  
2.จัดซื้อลำโพงฮอร์น จำนวน 2 ชุด 
3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (สำหรับงานจัดทำแผนท่ีภาษี) 
4.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซิน 
5.โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 
6.โครงการวางท่อ คสล.ระบาย หมู่ท่ี 4 บริเวณหลังศาลากลางบ้าน 
7.โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ท่ี 8 
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8.โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 บ้านโคกสามัคคี 
ดังนั้นจึงได้นำเสนอเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย  ต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่ 8 รายการ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้พิจารณาต่อไป เชิญนางสาวปิยวรรณ  
สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  (หัวหน้าสำนักปลัด) ช้ีแจงว่ารายละเอียดการโอนงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ของสำนักงานปลัด มดัีงนี้ 

1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อย 
15,000 BTU (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2562)  งบประมาณอนุมัติ 40,000 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล งบประมาณอนุมัติ 1 ,506,360 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 610 ,380 บาท โอนครั้งนี้ลด 
40,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 570,380 บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อลำโพงฮอร์น จำนวน 2 ชุด พร้อมสายลำโพง
ยาว 100 เมตร (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  งบประมาณอนุมัติ 7,000 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล งบประมาณอนุมัติ 1,506,360 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 570,380 บาท โอนครั้งนี้ลด 7,000 
บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 563,380 บาท 

3. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  
งบประมาณอนุมัติ 32,500 บาท  

โอนลดจาก 2 รายการ ดังนี้ 
1.งบประมาณกองคลัง ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ 16 ,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 16,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 16,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

2.งบประมาณกองคลัง ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร งบประมาณอนุมัติ  100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
74,182 บาท โอนครั้งนี้ลด 16,500 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 57,682 บาท 

รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงิน 32,500 บาท 
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4. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน

การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 10,000 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน

บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล งบประมาณอนุมัติ 252 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
132,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 10,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 122,000 บาท 

5. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 (ตามแบบ และบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) งบประมาณอนุมัติ 5,000 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรอง

จ่าย รายการเงินสำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 186,786 บาท โอน
ครั้งนี้ลด 5,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 181,786 บาท 

6. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำ หมู่ท่ี 
4 บริเวณศาลากลางบ้าน (ตามแบบ และบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) งบประมาณอนุมัติ 38,500 
บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรอง

จ่าย รายการเงินสำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 181,786 บาท โอน
ครั้งนี้ลด 38,500 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 143,286 บาท 

7. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่า
ไม้ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวาง
ท่อ คสล.หมู่ท่ี 8 (ตามแบบ และบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด) งบประมาณอนุมัติ 40,400 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรอง

จ่าย รายการเงินสำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 143,286 บาท โอน
ครั้งนี้ลด 40,400 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 102,886 บาท 

8. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่า
ไม้ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะคลอง
ห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9 บ้านโคกสามัคคี งบประมาณอนุมัติ 62,000 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรอง

จ่าย รายการเงินสำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 102,886 บาท โอน
ครั้งนี้ลด 62,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 40,886 บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

และแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ 

คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1)  สอบถามว่า เสียงตามสายหมู่บ้านทำไมไม่ให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ
แก้ไข หรือซ่อมแซม ซึ่งใช้งบประมาณของหมู่บ้าน 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงาน
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2547  ข้อ 23 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0810.4/4335  เรื่อง การ
ดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2561  โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
อยู่เสมอ นั้น 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อให้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เพื่อให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง และเป็นประโยชน์จากทางราชการ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
1. เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง งบประมาณ 40,000 บาท 
2. จัดซ้ือลำโพงฮอร์น จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 7,000 บาท 
3. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (สำหรับงานจัดทำแผนที่ภาษี) 
งบประมาณ 32,500 บาท 
4. จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองยนต์เบนซิน  งบประมาณ 10,000 บาท 
5. โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 5,000 บาท 
6. โครงการวางท่อ คสล.ระบาย หมู่ที่ 4 บริเวณหลังศาลากลางบ้าน  
งบประมาณ 38,500 บาท 
7. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 งบประมาณ 40,400 บาท 
8. โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี  
งบประมาณ 62,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,400 บาท (สองแสนสามหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ สอบถามเรื่อง มีประชาชนสอบถามการเก็บขยะไม่ตรงวันทำให้มีขยะตกค้าง 
น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม (รองปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า ด้วยการเก็บขยะของผู้รับเหมาบางครั้งก็จะไม่ตรง     
วันท่ีได้ประกาศไว้บ้าง แต่ก็พยายามให้ตรงวันท่ีสุด เช่นช่วง อบต.บึงกระจับ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ รถเก็บขยะก็จะเก็บท่ี
อบต.บึงกระจับก่อน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างจะให้ผู้รับจ้างได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบในการเก็บขยะประจำหมู่บ้านต่อไป 
นายสมหมาย ไชยเวช (ส.อบต.ม.10)  กล่าวว่า ขอขอบคุณทาง อบต.บึงกระจับ ท่ีได้ก่อสร้างโครงการบล็อกคอนเวิร์ส 
เพื่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดดินลูกรัง จึงแจ้งให้นายก อบต.บึงกระจับ 
ได้พิจารณานำดินลูกรังมาถมบริเวณก่อสร้างด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ รับทราบและแจ้งให้กองช่างดำเนินการ 
นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2) ถนนสายคลองลุมพุกตอนบนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาลำบาก 
จึงของบประมาณสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าวด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ รับทราบและแจ้งให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก (ส.อบต.ม.4)  กล่าวสอบถามโครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ท่ี 4 (ลงคลอง
ลุมพุก) จะดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อไร 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจง อยู่ระหว่างการดำเนินงานทางด้านการจัดทำเอกสาร และมอบให้นายภควรรษ  
ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจง 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวว่า ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ประชุม
สภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงิน
สะสมประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9  งบประมาณ 419,000 บาท 
2. โครงการขุดขนย้ายดินสระหนองปรือ หมู่ท่ี 3  งบประมาณ 58,200 บาท 
3. โครงการขุดเปิดทางน้ำคันสระท่ีทำเล หมู่ท่ี 5  งบประมาณ 296,800 บาท 
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองส่งน้ำบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 263,100 บาท 
5. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหลักสิบ ม.1-ม.8  งบประมาณ 299,000 บาท 
6. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ท่ี 4 (ลงคลองลุมพุก) งบประมาณ 78,900 บาท 
7. โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 47,100 บาท 
8. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ท่ี 9 งบประมาณ 37,900 บาท 

   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กำลังดำเนินการจัดส่งเอกสาร  เรื่อง ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 89 (3) ผ่านนายอำเภอวิเชียรบุรี ในการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจาณาอนุมัติแล้ว อบต.บึงกระจับ ก็ดำเนินการ
กำหนดราคากลาง และทำสัญญาจ้างตามลำดับต่อไป 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า  ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 
สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณนั้น 

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อความผาสุก ความสงบปลอดภัย รวมท้ังความ
เป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อ
จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอโครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1) เสนอโครงการวางท่อสระหนองเพชร – คลองลุมพุก 
นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2)  เสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองหว้า และก่อสร้างถนน คสล. 
นายพบ  แง้นกลางดอน (ส.อบต.ม.3)  เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายบรรเจิด  ปนสันเทียะ 
นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน (ประธานสภาฯ)  เสนอโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงกระจับ 
นายประเสริฐ  จันคำ (ส.อบต.ม.5)  เสนอโครงการวางท่อน้ำท้ิงบริเวณหน้าบ้านนายสุพรรณ  บุบผาสุข  - บ้านนาย
สมาน  ตาตุ่น 
นายอาทิตย์  โกยทา (รองประธานสภาฯ)  เสนอโครงการวางท่อระบายน้ำคลองบัวงามลงบึงกระจับ  และซ่อมแซมถนน
เรียบแม่น้ำป่าสักบริเวณนาตาริน 
นายจรูญ  วาที (ส.อบต.ม.7)  เสนอโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนคลองไดตะโก 
นายอุไร  ตุ้มทอง (ส.อบต.ม.8)  เสนอโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ทางขึ้นดอยสวรรค์ 
นายอุทัย  กันกลางดอน (ส.อบต.ม.9)  เสนอโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.นางช้อย  เชียววังดอน 
นางพัฒชลา  คำสอนทา (ส.อบต.ม.10)  เสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านนางนัตยา  สีจันทร์โคตร – 
บ้านนายอุบล  นิลเนตรสกุล 

โดยใหส้มาชิกสภา อบต.บึงกระจับทุกท่าน ประสานงานกับกองช่างในการเขียนแบบ และประมาณการราคา 
พร้อมท้ังประสานงานสำนักงานปลัดว่าโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)หรือไม่ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง การทำ EIA สะพานข้ามคลองลาดกระโจม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา โดยประชุมร่วมกันระหว่างตำบลบึงกระจับ และตำบลกันจุ ในวันท่ี 21 
มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านราษฎร์เจริญ ตำบลกันจุ  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้นจึงขอ
เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และปลัด อบต. เข้าร่วมประชุมด้วย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
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ที่ประชุม  ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 13.10 น. 
 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
  วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  13 มิถุนายน 2562 
 
(ลงช่ือ)    สุพรรณ  บุบผาสุข    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุพรรณ  บุบผาสุข) 

 
 (ลงช่ือ)     อาทิตย์  โกยทา     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอาทิตย์  โกยทา) 
 

(ลงช่ือ)     ละมูล  คงเจริญ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางละมูล  คงเจริญ)  

 
- ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562  
เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  เห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 
1/2562 

 
(ลงช่ือ)     สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 (นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

          วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 


