
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  
คร้ังที่ 1/2562 

วันพุธ ท่ี 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.00  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 
 
 

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 แก้ว  กิรัมย์ 
 
 

3 นายสังวาลย์  โยธาแสน รองนายก อบต.บึงกระจับ สังวาลย์  โยธาแสน 
 
 

4 นายเจริญ  สนิทโกสัย เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ เจริญ  สนิทโกสัย 
 
 

5 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

6 นายอเนก  ยอดอานนท์ พนักงานจ้างท่ัวไป อเนก  ยอดอานนท์ 
 
 

7 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

8 นางปิยมาลย์  บุญแย้ม จ้างเหมาบริการ ปิยมาลย์  บุญแย้ม 
 
 

9    
 
 

10    
 
 

11    
 
 

12    
 
 

13    
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ   ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ       
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
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 2 ประจำปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ประกาศ  ณ  วันท่ี 12 เดือน 
กันยายน  พ.ศ.2562 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 
ต่อไป 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2562 มีดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ  
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจและ
สร้างความปรองดองระหว่างบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำท้องท่ี “ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” ปี 2562 ระหว่าง
วันท่ี 29  - 30 สิงหาคม 2562 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่   2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม  2562 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภา อบต.บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 24/2562 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกท่านได้
ตรวจสอบรายละเอียดนั้น 

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

สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562  
- เห็นชอบ จำนวน  18  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 พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจงว่า   ตามท่ีอำเภอวิเชียรบุรี  ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ           
ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยบังคับให้ใช้ต้ังแต่วันท่ี    
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงพื้นท่ีบ่อขยะภายในตำบล 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและตามนโยบายของรัฐในการจัดการขยะในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ โดยได้ไปดำเนินการตรวจสอบสถานท่ีบ่อท้ิงขยะบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 ตามท่ีส่ังการให้กองช่างดำเนินการ
เขียนแบบ และประมาณการการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ่อท้ิงขยะให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยพื้นท่ี
ดังกล่าวในขณะนี้มีเศษขยะได้ปลิวกระจัดกระจายไปยังพื้นท่ีทำการเกษตรของประชาชน จึงมีความจำเป็นให้มีการล้อม
รั้วบริเวณรอบบ่อท้ิงขยะ พร้อมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส เพื่อใช้ประโยชน์ โดยมีข้อดีดังนี้ 

1. โตเร็ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ภาย 4-5 ปี มีการลงทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับไม้โตเร็วชนิดอื่น 
2. เจริญเติบโตในพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
3. มีประสิทธิภาพสูงในการใช้น้ำและธาตุอาหารน้อยสำหรับการเจริญเติบโต 
4. ช่วยปรับปรุงระบบนิเวศท่ีเส่ือมโทรมให้ดีขึ้นได้  
5. มีความสามารถในการแตกหน่อ 
6. มีเนื้อไม้แข็งแรง ลำต้นตรง 
7. กิ่งก้านใช้ทำฟืนถ่านท่ีมีคุณภาพดี ให้ความร้อนสูง ไม่แตกขณะเผาและไม่มีควันคุณภาพถ่านใกล้เคียง
ถ่านจากไม้โกงกาง 
8. เมื่ออายุ 3-6 ปี เนื้อไม้มีความเหมาะสมสำหรับผลิตเย่ือกระดาษ 
9. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นเส้นใยไม้อัด แผ่นช้ินไม้อัด แผ่นไม้อัดซีเมนต์แผ่นไม้ประกอบต่างๆ 
10. การปลูกยูคาลิปตัสในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมจะช่วยรักษาระดับความช้ืนในอากาศ 
ดังนั้นจึงได้นำเสนอเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย    

ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้พิจารณาต่อไป  พร้อมท้ังเชิญ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
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นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นขอ
อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ี ดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการ โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ (ตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
งบประมาณอนุมัติ 350,000 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณกองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการ โครงการ
ปรับปรุงบ่อกลบขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ งบประมาณอนุมัติ 350 ,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 350,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 350,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่    
หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ (ตามแบบ อบต.    
บึงกระจับกำหนด) งบประมาณอนุมัติ 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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4.1.2 เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย /ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2561 

ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้อง
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจงว่า ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีมติอนุมัติโครงการปรับปรุง
พื้นท่ีบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ งบประมาณ 350,000 บาท นั้น 
 เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ไม่สามารถท่ีจะทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันโครงการดังกล่าวให้ทันภายในส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงพื้นที่
บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ(ตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด) งบประมาณ 350,000 บาท  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่    
หากไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับ   
ที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59  โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบล    
บึงกระจับ (ตามแบบ อบต.บึงกระจับกำหนด) งบประมาณ 350,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1)    เรื่อง การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562         
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาอนุมัติแล้วหรือยัง ถ้าอนุมัติแล้วจะดำเนินการโครงการก่อสร้างได้เมื่อไหร่ 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ท่ี พช 0023.12/2636 ลงวันท่ี 18 กันยายน 
2562 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 881,900 บาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี4)พ.ศ.2561 ข้อ 87 (1) ท้ังนี้ให้ดำเนินการไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเกิดปัญหาภัย
แล้ง และอุทกภัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้ดำเนินการจัดทำโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ
ซึ่งได้รับพิจารณาอนุมัติแล้ว เพียงแต่ต้องดำเนินการแก้ไขประมาณการปรับลดราคาลงตามท่ีสำนักงบประมาณตัดลดลง
ตามราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง โครงการประเพณีแห่น้ำของบ้านเกาะบรเพ็ด ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ 1,2 และ
10 ช่วยกันเขียนโครงการจะให้ดำเนินการปรับปรุงสถานท่ีจัดงานอย่างไรบ้าง เพื่อรองรับประชาชนผู้ท่ีมาร่วมงาน
ประเพณีแห่น้ำของบ้านเกาะบรเพ็ดต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง โครงการประเพณีการแข่งขันเรือ และการประกวดกระทง ซึ่งเป็นงานประเพณีท่ีทาง 
อบต.บึงกระจับ ได้จัดเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันลอยกระทง จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกท่านได้เตรียม
ความพร้อมในด้านการจัดงาน การแข่งขันกีฬา การประกวดกระทง และกองเชียร์ ให้พร้อม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี พช 0023.12/ว 1075 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีได้อย่าง
คล้องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อให้สอนคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4.ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 5.ด้านการศึกษา โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการ
คลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 

ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอโครงการท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มายัง           
อบต.บึงกระจับ ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง การติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน เนื่องจากมีการขยายชุมชนออกไปเป็นจำนวน
มาก  ทำให้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในช่วงเวลา
กลางคืน ถ้าหมู่บ้านดำเนินการซื้อชุดโคมไฟแสงสว่างมาติดต้ังเองได้หรือไม่ 
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นายก อบต.บึงกระจับ กล่าว  มอบหมายให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ดำเนินการ
ประสานงานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรีว่าหมู่บ้านดำเนินการติดต้ังเองได้หรือไม่ 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5) เรื่อง ถนนทางเข้าบ่อท้ิงขยะตำบลบึงกระจับชำรุด เนื่องจากน้ำกัดเซาะ เป็นหลุม 
เป็นบ่อ ทำให้เกษตรกรในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำคันสระท่ี
ทำเล หมู่ท่ี 5 ได้นำดินลูกรังไปถมบริเวณท่ีเป็นหลุม เป็นบ่อ เพื่อให้เกษตรกรได้สัญจรไปมาได้สะดวก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2) ถนนสายคลองลุมพุกตอนบนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาลำบาก 
จึงของบประมาณสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าวด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ รับทราบและแจ้งให้กองช่างดำเนินการสำรวจถนนดังกล่าว 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 13.00 น. 
 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
  วันท่ี 18 กันยายน 2562 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  20 กันยายน 2562 
 
(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 20 กันยายน 2562 


