
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  
คร้ังที่ 1/2562 

วันอังคาร ท่ี 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.00  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  16   ท่าน     ลากิจจำนวน  4   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 
 
 

ลากิจ 

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 
 
 

ลากิจ 

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   10  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 นายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง สถาปนะ  แก่นสน 
 
 

8 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

9 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 
วิทวัช  ดรศรีเนตร 
 

 
 

10 นายสุทัต  กิรัมย์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สุทัต  กิรัมย์ 
 
 

11    
 
 

12    
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  วันนี้ 22 ตุลาคม 2562 เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับเข้าประชุม
จำนวน 15 ท่าน ลากิจจำนวน 4 ท่าน ได้แก่  

1. นายสำรวม  หวนขุนทด  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.2  
2. นายจรูญ  วาที   สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.7 
3. นายประจวบ  ชัยสุริยงค์  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.8 
4. นายทองสุข  ทองชุม   สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.9 

ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ถือว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว  

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
จากนั้นเลขานุการสภาฯ เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ ประกาศ  ณ  วันท่ี 15 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2562 มีดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ  เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายสวรรณคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 13 ตุลาคม 
2562 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (หลังใหม่) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร 
เวลา 09.09 น. พิธีวางพวงมาลา 

ช่วงเย็น เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม           
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

1.2 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.    บึง
กระจับ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อม
รำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลำน้ำบึงกระจับสวนสาธารณะเฉลิม     พระเกียรติฯ 
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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1.3 ขอ เชิญ คณ ะ ผู้บริห ารท้องถิ่ น  สมาชิกสภาท้องถิ่ น  พนั ก งาน ส่ วนตำบล  

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพุธวันท่ี 23 ตุลาคม 2562 ณ บริ เวณลานหน้าพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร   
เวลา 09.09 น. พิธีวางพวงมาลา   

ช่วงเย็น เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้า   
ณ บรเิวณลานหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่   2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 กันยายน  2562 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน  2562 ไปพร้อมกับหนังสือ
สำนักกิจการสภา อบต.บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 27/2562 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.     
บึงกระจับ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น 

สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะขอ
แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 15 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง  

- เห็นชอบ จำนวน  14  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 
3.1 ญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
3.1.1 เร่ือง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  เรียน    ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้เสนอญัตติฯ จึงขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรียน  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และเงิน 
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อุดหนุนประเภทต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาพื้นท่ีในตำบลบึงกระจับ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      
ในด้านต่างๆ เช่น  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ด้านเศรษฐกิจและสังคม  ด้านส่งเสริม
การท่องเท่ียว   ด้านการศึกษา และมอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบ   
ข้อกฎหมาย หนังสือส่ังการ  พร้อมท้ังรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 253 
ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฎหมายบัญญัติ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 58/546 วรรคส่ี  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30  

(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้แจกเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพร้อมกับกับหนังสือสำนักกิจการสภา อบต.บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 
27/2562 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ    
สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด  เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

3.1.2 เร่ือง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  เรียน    ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้เสนอญัตติฯ จึงขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรียน  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การรายงานงบแสดง
ฐานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   มอบหมายให้ 
นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง  ได้ดำเนินการช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นางพัชรี  ปานคำ (ผู้อำนวยการกองคลัง)  เรียน  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันท่ี 30 กันยายน  2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



-6- 
1 สถานะการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีสถานะการเงินดังนี ้
     1.1 เงินฝากธนาคาร      จำนวน  14,096,204.47 บาท 
     1.2 เงินสะสม     จำนวน  9,475,067.63  บาท 
     1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม      จำนวน  3,308,474.34  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2562 
     2.1 รายรับจริง       จำนวน 36,915,032.98 บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     จำนวน 234,410.53 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต  จำนวน 179,279.70 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน  148,301.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน 216,118.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 18,945,394.06  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต้ังงบประมาณ) จำนวน  17,191,529.69  บาท 

    2.2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   จำนวน  3,852,098.60  บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง       จำนวน  33,792,380.94  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง    จำนวน  9,917,552.85 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    จำนวน 2,484,720.00 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    จำนวน 7,486,093.00 บาท 
ค่าตอบแทน    จำนวน 1,032,254.00 บาท 
ค่าใช้สอย    จำนวน 4,533,833.00 บาท 
ค่าวัสดุ    จำนวน 2,080,894.38 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค    จำนวน 502,693.71 บาท 
ค่าครุภัณฑ์    จำนวน 432,340.00 บาท 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    จำนวน 4,038,000.00 บาท 
เงินอุดหนุน    จำนวน  1,284,000.00 บาท 

4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 3,852,098.60 บาท 
5. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  242,000.00  บาท 
6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  1,603,292.70  บาท 

*** หมายเหตุ  รายจ่ายขาดเงินสะสมท่ียังไม่ได้ดำเนินการ     จำนวน 629,900.00 บาท 
รายจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ียังไม่ได้ดำเนนิการ จำนวน 881,900.00 บาท 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีท่านสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 



-7- 
3.1.3 เร่ือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  เรียน    ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้เสนอญัตติฯ จึงขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรียน  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   การประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มอบหมาย
ให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงใหใ้ห้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบีงกระจับ 
-------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ตามความในมาตรา 
87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7)       
พ.ศ.2562 และ ข้อ 39  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล        
บึงกระจับ ให้เป็นตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 
พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 
พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ประกอบกับนายอำเภอวิเชียรบุรีได้พิจารณาอนุมัติ      
ตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี  ท่ี พช 0023.12/2632   ลงวันท่ี 18 กันยายน 2562 เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมท้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยได้ปิดประกาศ ไว้เปิดเผย ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ นั้น 

ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการ ในการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างโปร่งใส ยึดมั่นตามหลักธรรมาธิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี      
1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

     สมัย  ศรสุรินทร์ 
 (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 

                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับเร่ือง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบีงกระจับ 

3.1.4 เร่ือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เร่ือง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  เรียน    ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้เสนอญัตติฯ จึงขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรียน  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  มอบหมายให้       
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้ทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

-------------------------------------------------------------------------- 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      

บึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.2562 และนายอำเภอวิเชียรบุรี ได้ลงนามให้ความ
เห็นชอบ ตามหนังสือท่ี พช 0023.12/2537  ลงวันท่ี 10 กันยายน 2562 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  
71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  และเห็นชอบให้ประกาศ   
ใช้ข้อบัญญัติทันท่ี ท่ีได้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนาข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.2562 แนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
         ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

    สมัย  ศรสุรินทร์ 
 (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

4.1.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  เรียน    ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้เสนอญัตติฯ จึงขอเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

นายก อบต.บึงกระจับ เรียน  ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่อง  ท่ีจะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  นางพัชรี  ปานคำ (ผู้อำนวยการกองคลัง)  
ได้นำเรียนสถานะการเงินการคลัง ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแล้วว่า องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ มีเงินสะสมอยู่ จำนวน 9,475,067.63 บาท (-เก้าล้านส่ีแสนสามหมื่นห้าพันหกสิบเจ็ดบาทหกสิบ
สามสตางค์-)  ซึ่งสามารถท่ีจะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และพัฒนาตำบลด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี พช 0023.12/ว 1075 เรื่อง ยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
4. ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว   5. ด้านการศึกษา  
โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 

31 ตุลาคม 2562 นั้น 
ดังนั้นจึงมอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย หนังสือ

ส่ังการ  และรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมาย
กำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิดหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายขาดเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายขาดเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่และเสถียรภาพในระยะยาว 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

โดยมีรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 133,000 บาท 
สายท่ี 1 สายเลียบคลองแหว่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังจำนวน  400 ลบ.ม.   
สายท่ี 2 สายเลียบคลองลุมพุก กว้าง 3.00เมตร ยาว 1,000 เมตรดินลูกรังจำนวน 300 ลบ.ม.  
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 228,000 บาท 
สายท่ี 1 สายเลียบคลองห้วยไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ดินลูกรังจำนวน 800 ลบ.ม. 
สายท่ี 2 สายลัดคลองห้วยไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรดินลูกรังจำนวน 400   ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 3   บ้านโคกปรือ  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ 122,000 บาท 
สายท่ี 1.สายเลียบคลองห้วยไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตรดินลูกรังจำนวน 640 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 4  บ้านบึงกระจับ  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ 190,000 บาท 
สายท่ี 1 สายเลียบคลองลุมพุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตรดินลูกรังจำนวน 1,000  ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
5. โครงการขยายท่อเมนประปา 2 นิ้ว หมู่ที่ 4  บ้านบึงกระจับ  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์    งบประมาณ 33,300 บาท 
โดยวางท่อเมนประปา Ø 2 นิ้ว จำนวน 99 ท่อน ระยะทาง 386 เมตร ความลึก 0.50 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
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6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5  บ้านบึงกระจับ  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ 202,000 บาท 
สายท่ี 1 สายนาตาโนบ่อขยะ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตรดินลูกรังจำนวน 340 ลบ.ม. 
สายท่ี 2 สายคลองหางบึง กว้าง 4.00เมตร ยาว 1,800 เมตรดินลูกรังจำนวน 720 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
7. โครงการขุดดินขยายบึงกระจับ  หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์    
งบประมาณ 500,000 บาท 
มีเนื้อที่ขุดดินประมาณ 3,360 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
8.  โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 330,000 บาท 
สายบึงกระจับ- สวนสาธารณะวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร ยาว 80 เมตร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 167,000 บาท  
สายท่ี 1 สายเลียบแม่น้ำป่าสัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรดินลูกรังจำนวน 400 ลบ.ม.   
สายท่ี 2 สายเลียบคลองหางบึงกระจับ กว้าง 4.00เมตร ยาว 1,200 เมตรดินลูกรังจำนวน 480 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 7  บ้านระนามสวนหมาก  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 91,000 บาท 
สายท่ี 1 สายเลียบแม่น้ำป่าสัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินลูกรังจำนวน 480  ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบและว่างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที ่8  บ้านเตาถ่าน  ตำบล   
บึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 94,000 บาท  
สายท่ี 1 สายภายในหมู่บ้าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินลูกรังจำนวน 420 ลบ.ม. 
สายท่ี 2 สายคลองหินพร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด 
สายท่ี 3 สายบ้านผู้ช่วยหนูพร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 2 จุด 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
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แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์   งบประมาณ 324,000 บาท 
สายท่ี 1.สายเลียบคลองหนามดำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรดินลูกรังจำนวน  300  ลบ.ม. 
สายท่ี 2 สายเลียบคลองห้วยไผ่ฝ่ังซ้าย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรดินลูกรังจำนวน 800  ลบ.ม. 
สายท่ี 3 สายเลียบคลองห้วยไผ่ฝ่ังขวา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรดินลูกรังจำนวน 800  ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 10  บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี    จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 217,000 บาท 
สายท่ี 1 สายเลียบคลองลุมพุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรดินลูกรังจำนวน 720 ลบ.ม. 
สายท่ี 2 สายเลียบคลองไดตะโก กว้าง 4.00เมตร ยาว 1,200 เมตรดินลูกรังจำนวน 420 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
14. จัดซ้ือเรือพายชนิดแบบพลาสติก พร้อมอปุกรณ์ จำนวนงบประมาณ  158,400 บาท 
โดยดำเนินการจัดซื้อดังนี้ 

14.1 จัดซื้อเรือพายชนิดแบบพลาสติก ขนาดกลางลำเรือกว้างไม่น้อยกว่า 0.85 ม. ยาว 4.85 ม. จำนวน 6 
ลำๆละ 18,000  บาท  เป็นเงิน 108,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ 
       14.2 จัดซื้อไม้พายเรือ ผลิตจากไม้ ความยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. กลางใบไม้พายกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. 
จำนวน 30 ด้ามๆละ 980 บาทเป็นเงิน 29,400 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุอื่นๆ 
       14.3  จัดซื้อเส้ือชูชีพพร้อมสกรีนช่ือ อบต.บึงกระจับ จำนวน 30 ตัวๆละ 700 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุอื่นๆ 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น   2,789,700  บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีท่านสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อท่ีประชุมสภาฯไม่มีการสอบถามรายละเอียด แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมเพื่อ
ลงมติต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 15 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
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มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 133,000 บาท 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 228,000 บาท 

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 3   บ้านโคกปรือ  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ 122,000 บาท 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที ่4  บ้านบึงกระจับ  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ 190,000 บาท 

5. โครงการขยายท่อเมนประปา 2 นิ้ว หมู่ที่ 4  บ้านบึงกระจับ  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ 33,300 บาท 

6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5  บ้านบึงกระจับ  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์    งบประมาณ 202,000 บาท 

7. โครงการขุดดินขยายบึงกระจับ  หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์    งบประมาณ 500,000 บาท 

8.  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์  งบประมาณ 330,000 บาท 

9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 167,000 บาท  

10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 7  บ้านระนามสวนหมาก  ตำบลบึงกระจับ  
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 91,000 บาท 

11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบและว่างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8  บ้านเตาถ่าน  
ตำบล   บึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 94,000 บาท  

12. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี  ตำบลบึงกระจับ อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์   งบประมาณ 324,000 บาท 

13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 10  บ้านเกาะบรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ  
อำเภอวิเชียรบุรี    จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 217,000 บาท 

14. จัดซ้ือเรือพายชนิดแบบพลาสติก พร้อมอปุกรณ์ จำนวนงบประมาณ  158,400 บาท 
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น   2,789,700  บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ด้วยคะแนนเสียง  
- อนุมัติ  จำนวน  14  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 

5.1  เร่ือง  โครงการประเพณีแข่งเรือ 5 ฝีพาย และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
ประจำปี พ.ศ.2562  

นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการ  
จัดประเพณีแข่งเรือ 5 ฝีพาย และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันท่ี 10 – 11 
พฤศจิกายน 2562 ณ ลำน้ำบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบหมายให้นายสุทัต  
กิรัมย์ ผู้นักนักทรัพยากรบุคคล ได้ช้ีแจงรายละเอียดการจัดแข่งขันกีฬาต่อไป 
นายสุทัต  กิรัมย์ (ผู้นักนักทรัพยากรบุคคล)  ช้ีแจงว่า อบต.บึงกระจับ จัดทำการแข่งขันเรือพายประเภท 5 ฝีพาย     
ทีมชาย/หญิง  ประเภทเรือพายหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันกีฬามวยทะเล ท้ัง 10 หมู่บ้าน พร้อมคู่พิเศษระหว่างท้องท่ี
พบกับท้องถิ่น โดยมีพิธีเปิดวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. และวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 มีการ
ประกวดกระทงยักษ์ พร้อมท้ังการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งรายละเอียดในการแบ่งสายการแข่งขันกีฬา กติกา 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และการรับสมัครการประกวดต่างๆ จะขอนัดการประชุมเพี่อเตรียมความพร้อมกับผู้นำชุมชน 
และหน่วยงานราชการอื่นๆ ในตำบลบึงกระจับอีกครั้งหนึ่ง พร้อมท้ังขอความอนุเคราะห์ท่านนายก อบต.บึงกระจับ 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังทองเพื่อดำเนินการสูบน้ำเข้าบึงกระจับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์  (หัวหน้าสำนักปลัด)  เรื่อง  การรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

1. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำบัญชีรายช่ือผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตาม
รายละเอียดท่ีได้แจกให้สมาชิก อบต.บึงกระจับทุกท่านทราบ พร้อมท้ังช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบด้วย 

2. การปรับสมุดบัญชีของผู้สูงอายุ  ขอให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ  รอฟังการรับแจ้งจากกองคลัง ในการ
นำเงินโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุ  เมื่อ อบต.บึงกระจับ ได้ดำเนินการโอนเงินดังกล่าวจะแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ 
ให้ทราบ และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรับทราบต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเสียเวลาในการเดินทางไปเบิก
เงินเบ้ียยังชีพ ในกรณีท่ีเงินยังไม่เข้า 

3. ผู้สูงอายุท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2503 – 1 ตุลาคม 2504 ให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ท่ี         
กองสวัสดิการสังคม อบต.บึงกระจับ พร้อมท้ังนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ธกส.มาติดต่อในวัน และเวลาราชการ 

4. ชมรมผู้สูงอายุตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำส่ิงประดิษฐ์กระทงจากกรวยไอศกรีม  ไว้เพื่อจำหน่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำรายได้ไว้ดูแลผู้สูงอายุตามวัตถุประสงค์ของชมรม
ผู้สูงอายุตำบลบึงกระจับต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

หากไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 13.00 น. 
 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
  วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  24 ตุลาคม  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 24 ตุลาคม 2562 


