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

วันอังคาร ท่ี 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.15  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   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 นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา อัฐเชษฐ์  ทองโชติ 
 
 
 

10 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 
วิทวัช  ดรศรีเนตร 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 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 ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง 
เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ประกาศ  ณ  
วันท่ี  3 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2562 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กล่าวเปิดการ
ประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 1/2562 มดัีงนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1 แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบล  นายสถาปนะ  แก่นสน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายสถาปนะ  แก่นสน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รายงานตัวต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
นายสถาปนะ  แก่นสน (ผู้อำนวยการกองช่าง)  กล่าวรายงานตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จบลง 
ที่ประชุม  รับทราบและแสดงความยินดีกับนายสถาปนะ  แก่นสน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 

1.2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ/เลขานุการสภาฯ ช้ีแจง
รายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)   ช้ีแจงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  จบลง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ร่วมกิจกรรมโครงการ  เสริม สร้าง สุข ผู้สูงวัย 
จิตแจ่มใส สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562   เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2562 ณ เวทีกลางองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ 

1.4 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันตำบลบึงกระจับ  
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำรวจ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และประชาชนจิตรอาสาตำบลบึงกระจับทุก
ท่าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยรางกูร  เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงกระจับ สวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ พร้อมท้ังประดับธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่   2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
2562 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภา อบต.บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 8/2562 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562  เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ 
ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น 

สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข 
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมหรือไม่   
นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2)   ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 
ครั้งท่ี 1/2562  หน้าท่ี 23 ข้อความว่า นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.1) 

ขอแก้ไขเป็น นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หน้าที่ 
23 ข้อความว่า นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.1) 
แก้ไขเป็น นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2) 

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

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 
3.1. เร่ือง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นางพัชรี  ปานคำ  (ผู้อำนวยการกองคลัง) ช้ีแจงว่า  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำรายงานงบ
แสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดสถานะ
การเงินดังนี้ 
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1 สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 มีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จำนวน  20,445,280.58 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน  6,691,074.40  บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน  4,289,457.53  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ  วันที่ 30 เมษายน 2562 
2.1 รายรับจริง  จำนวน 25,535,689.62 บาท ประกอบด้วย 

(1)  หมวดภาษีอากร    จำนวน 190,638.49 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต  จำนวน 110,823.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน  49,369.85  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์  จำนวน – บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน 124,380.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 11,284,467.59  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต้ังงบประมาณ) จำนวน  13,776,010.69  บาท 
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  884,225.40  บาท 
(3)  รายจ่ายจริง  จำนวน  18,267,518.16  บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง    จำนวน  5,999,035.65 บาท 
งบบุคลากร    จำนวน  5,576,131.00 บาท 
งบดำเนินงาน    จำนวน  3,839,661.51  บาท 
งบลงทุน    จำนวน  1,784,690.00 บาท 
เงินอุดหนุน    จำนวน  768,000.00 บาท 
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 886,125.40 บาท 
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  -  บาท 
(6)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  153,911.70  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 

สอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ  การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
4.1 ญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
4.1.1  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ 
1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9  งบประมาณ 419,000 บาท 
2. โครงการขุดขนย้ายดินสระหนองปรือ หมู่ท่ี 3  งบประมาณ 58,200 บาท 
3. โครงการขุดเปิดทางน้ำคันสระท่ีทำเล หมู่ท่ี 5  งบประมาณ 296,800 บาท 
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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 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการสภากาแฟสัญจร 
ตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งทำให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้นำท้องท่ี ผู้นำท้องถิ่น ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดประชาชน รับทราบปัญหาท้ังด้านสภาพร่างกาย จิตใจ ท่ีอยู่อาศัย ความ
เดือดร้อนในด้านต่างๆ เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน  เพื่อนำไปพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบึงกระจับมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562 ทำให้ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ ดังนั้น  ในวันนี้ อบต.บึงกระจับ ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหาแนวทางแก้ไข จึงได้จัดทำ
โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามอำนาจหน้าท่ี และมอบให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ
แนวทางการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 87 ทุกวันส้ินปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงิน
สะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมโดยท่ีทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มข้ึนร้อยละยี่สิบ
ห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี ้
(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น  

ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีท่ีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละห้าของงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีนั้น  หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงนิสะสมเฉพาะในส่วนท่ี
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี ้

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

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิดหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ขอให้สภา อบต.บึงกระจับ พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จำนวนเงินท้ังส้ิน 1,500,000 บาท เพื่อ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
กระจับ ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งส้ิน 38,345,830 บาท ได้ต้ังประมาณการ
รายรับ เงินรายได้ จำนวน 38,345,830 บาท แต่ได้รับเงินรายได้ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 
จำนวน 27,274,327.53 บาท ต่ำกว่างบประมาณการรายรับ ทำให้งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน และได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ณ เดือน พฤษภาคม 2562 คงเหลือเงินสะสม
จำนวน 6,691,074.40 บาท ต้องกันเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 (3) โดยเป็นค่าใช้จ่ายงบ
บุคลากร 3 เดือน จำนวน 1,965,555 บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น จำนวน 3,834,583 บาท คงเหลือเงินสะสมท่ี
นำไปใช้ได้ จำนวน 638,036.40 บาท ซึ่ งเงินสะสมท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนนั้น  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  เช่น การคมนาคม แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค การระบายน้ำท่วมขัง และ    น้ำเสีย การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ด้าน
การเกษตรและปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ในเขตพื้นท่ีตำบลบึงกระจับ ตามโครงการท่ีแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

แต่เนื่องจากเงินสะสมมีไม่เพียงพอ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงขอทำความตกลงยกเว้น
ระเบียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) ผ่านนายอำเภอวิเชียรบุรี  ในการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับต่อไป  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายสถาปนะ  แก่นสน  ผู้อำนวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดโครงการให้ท่ี 
ประชุมได้รับทราบ 
นายสถาปนะ  แก่นสน   (ผู้อำนวยการกองช่าง) กล่าวช้ีแจงรายละเอียดโครงการ จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9  งบประมาณ 419,000 บาท โดยดำเนินการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมชนิดหลายช่องทาง ขนาด 2 ช่องๆ ละ2.10 x 2.10 เมตรความยาว 6 เมตร 
2. โครงการขุดขนย้ายดินสระหนองปรือ หมู่ท่ี 3  งบประมาณ 58,200 บาท  โดยดำเนินการขุดขนย้ายดินหนองปรือ 
จำนวน 1,200 ลบ.ม. ถมปรับพื้นท่ีโรงเรียนบ้านโคกปรือ หมู่ 3 ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับ
กำหนด เนื่องจากหมู่บ้านโคกปรือต้องการนำดินออกเพื่อปรับเป็นสนามกีฬา 
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3. โครงการขุดเปิดทางน้ำคันสระท่ีทำเล หมู่ท่ี 5  งบประมาณ 296,800 บาท  โดยดำเนินการขุดลอกคันดินความ
ยาว 38 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด 
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองส่งน้ำบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 263,100 บาทโดยดำเนินการวางท่อ 
คสล.ขนาด 100 x 100 ซม.จำนวน 64 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาดท่อ 100  x 100 ซม.ตามแบบและบัญชี
ประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด 
5. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหลักสิบ ม.1-ม.8  งบประมาณ 299,000 บาท  โดยดำเนินการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลบ หลุม บ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 940 ลบ.ม.ตามแบบและบัญชี
ประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด 
6. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ ท่ี 4  (ลงคลองลุมพุก) งบประมาณ 78,900 บาทโดย
ดำเนินการขุดรางดินระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 308 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด 100  x100 ซม. จำนวน 4 จุด ๆ ละ 4 ท่อน ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด 
7. โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 47,100 บาทโดยดำเนินการวาง
ท่อ คสล.ขนาด 100  x 100 ซม.จำนวน 12 ท่อน จำนวน 1 จุด ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึง
กระจับกำหนด 
8. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ท่ี 9 งบประมาณ 37,900 บาท   โดยดำเนินการขุดรางดิน
ระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 89 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด 30  x 100 ซม.จำนวน 
50 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด      60 x 60 x7 ซม.จำนวน 2 จุด ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึง
กระจับกำหนด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวว่า ตามท่ีนายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่างได้
ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หาก
ไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข (ส.อบต.ม.5)  กล่าวว่าถนนลูกรังสายไปบ่อขยะ หมู่ท่ี 5 เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนท่ีทำไร่
บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ในการทำโครงการเปิดทางน้ำคันสระท่ีทำเล หมู่ 5 จะนำลูกรังไปถมพร้อมปรับเกล่ีย 
ถนนสายไปบ่อขยะให้เกษตรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก 
นายอาทิตย์  โกยทา  (รองประธานสภาฯ) สอบถามว่าโครงการท่ีชาวบ้านได้เสนอเข้าท่ีประชุมสภากาแฟสัญจร ของ
หมู่ท่ี 6 บ้านวังทอง ใช้งบประมาณในส่วนไหน 
นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ (นายช่างโยธา)   ช้ีแจงว่า โครงการของหมู่ท่ี 6 บ้านวังทอง ได้เตรียมบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

โดยมีรายการดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 9  งบประมาณ 419,000 บาท 
2. โครงการขุดขนย้ายดินสระหนองปรือ หมู่ที่ 3  งบประมาณ 58,200 บาท 
3. โครงการขุดเปิดทางน้ำคันสระที่ทำเล หมู่ที่ 5  งบประมาณ 296,800 บาท 
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองส่งน้ำบงึกระจับ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 263,100 บาท 
5. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหลักสิบ ม.1-ม.8  งบประมาณ 299,000 บาท 
6. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 4 (ลงคลองลุมพุก) 
งบประมาณ 78,900 บาท 
7. โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำถนนสายหนา้วัดบึงกระจับ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
47,100 บาท 
8. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 9 งบประมาณ 37,900 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

4.1.2  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักงานปลัด ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  (หัวหน้าสำนักปลัด)   กล่าวชี้แจง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 เป็นต้นไป 

เนื่องด้วยการจัดทำข้อบัญญัติดังกล่าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นที่จะต้อง
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แอร์ชนิดแขวน 32,000 BTU 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562) ดังนี้ 
สำนักงานปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   ต้ังไว้ 42,300  บาท 
คำช้ีแจงเดิม จัดซื้อแอร์ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 32,000 BTU)พร้อมติดต้ัง  
ขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงเปน็   จัดซื้อแอร์ชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU พร้อมติดต้ัง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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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 อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  คำชี้แจงเดิม จัดซ้ือแอร์ชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ ขนาด 32,000 BTU)พร้อมติดต้ัง  
เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงเป็น   จัดซ้ือแอร์ชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU 
พร้อมติดต้ัง 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

4.1.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

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

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นท่ีจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ดังนี้ 
1. จัดซื้อปั้มหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (ใช้สำหรับงานสวนเฉลิมพระเกียรติฯ)   
2. จัดซื้อเก้าอี้สนามเหล็ก ขนาด 1.25 เมตร จำนวน 1 เครื่อง (ใช้ตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติฯ) 
3. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ (เพื่องานกู้ชีพกู้ภัยได้อย่างรวดเร็ว) 
4. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart CardReader) จำนวน 7 เครื่อง (เพื่อรองรับการยกเลิกใช้สำเนาบัตร
ตามท่ีหนังสือส่ังการกำหนด) 
5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (เพื่อเพิ่มศักยภาพความรวดเร็วสำหรับงานธุรการ) 
6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (เพื่อใช้สำหรับงานกองช่าง) 
7. จัดซื้อสว่านไร้สาย (เพื่อใช้ในงานกองช่าง) 

ดังนั้นจึงได้นำเสนอเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย  ต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ 7 รายการ และขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงรายการ 1 รายการ เพื่อให้ทางสภาได้พิจารณาต่อไป   

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ มอบหมายให้  นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  (หัวหน้าสำนักปลัด) ช้ีแจงว่ารายละเอียดการโอนงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ของสำนักงานปลัด ดังนี้ 
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1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  งบประมาณอนุมัติ 3,000 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ งบประมาณอนุมัติ 7 ,900 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 7,900 บาท โอนครั้งนี้ลด 3,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 4,900 บาท 
2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สนามเหล็ก ขนาด 1.25 เมตร (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด)  งบประมาณอนุมัติ 3,900 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ งบประมาณอนุมัติ 7 ,900 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 4,900 บาท โอนครั้งนี้ลด 3,900 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 1,000 บาท 
3. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  
งบประมาณอนุมัติ 3,790 บาท  

โอนลดจาก 2 รายการ ดังนี้ 
1.งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ งบประมาณอนุมัติ 7 ,900 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 1,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 0.00 บาท 

2.งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 52,244 บาท โอนครั้งนี้ลด 2,790 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 49,454 บาท 

รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงิน 3,790 บาท 
4. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
CardReader) จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท (รายละเอียดและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งบประมาณอนุมัติ 4,900 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า

วัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 49,454 บาท โอนครั้งนี้ลด 4,900 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 44,554 บาท 
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5. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด 
Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) (รายละเอียดและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) งบประมาณอนุมัติ 15,000 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า

วัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 44,554 บาท โอนครั้งนี้ลด 15,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 29,554 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (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 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
1. จัดซ้ือปั้มหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า รายการ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ำ

      เป็นเงิน 3,000  บาท 
2. จัดซ้ือเก้าอี้สนามเหล็ก ขนาด 1.25 เมตร เป็นเงิน 3,900  บาท 

   3. จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ    เป็นเงิน  3,790 บาท  
4. จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart CardReader)  

 เป็นเงิน 4,900  บาท 
5. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network (แบบที่ 2)  เป็นเงิน  
15,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

นายสถาปนะ  แก่นสน  (ผู้อำนวยการกองช่าง)  ช้ีแจงว่ารายละเอียดการโอนงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ของกองช่างดังนี ้
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1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA 
(รายละเอียดและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งบประมาณอนุมัติ 
32,500 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ 395 ,040 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 186,710 บาท โอนครั้งนี้ลด 
32,500 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 154,210 บาท 
2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย 

- แรงดันไฟแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 12 V 1.5Ah 
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) 0 - 380 / 0 - 1300 รอบ/นาที 
- แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า (แข็ง/อ่อน) 30 / 13 Nm การปรับต้ังแรงบิด 20+1 

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด งบประมาณอนุมัติ 5,000 บาท  
โอนลดจาก  
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ 395,040 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 154,210 บาท โอนครั้งนี้ลด 5,000 
บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 149,210 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (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 19 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
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1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเคร่ือง สำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA เป็นเงิน 32,500 บาท 
3. จัดซ้ือสว่านไร้สาย   เป็นเงิน   5,000  บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

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

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
นายก อบต.บึงกระจับ 1. เรื่อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงกระจับ – วังทอง บริเวณ หน้าบ้านนายถนอม      
ยศสูงเนิน ชำรุด เนื่องจากน้ำได้กัดเซาะดินไต้ผิวถนน ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 5 
นำเข้าท่ีประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวด้วย 

2. เรื่อง  การจัดทำฝายแม้ว หรือฝายชะลอน้ำ ขอให้ดำเนินการแจ้งเรื่องมาท่ีกองช่างเพื่อ
ดำเนินการสำรวจและออกแบบต่อไป 

3. เรื่อง  กองช่างประชุมราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีโครงการดังนี้ 
โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. คลองกุดอีบ้องตอนบน หมู่ 1 
2. โครงการขุดลอกปึกหวาย หมู่ 6 บ้านวังทอง 

โครงการตามมติท่ีประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 
เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 

1. โครงการซ่อมแซมการปรับปรุงฝายดินพร้อมติดต้ังประตูเปิด – ปิด คลองลาด
กระโจม หมู่ท่ี 6 บ้านวังทอง 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูเปิด – ปิดน้ำบึงกระจับ 
4. เรื่อง  วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 อบต.บึงกระจับ เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันกีฬา

ผู้สูงอายุ โดยมี อปท.ในพื้นท่ีอำเภอวิเชียรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 อปท. ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาอบต .บึง
กระจับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1)   กล่าวขอบคุณนายสมัย  ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ ท่ีได้ดำเนินการหา
งบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 สายซับสวัสด์ิ 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจง โครงการเงินเหลือจ่ายจากการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 สายซับสวัสด์ิ และโครงการ
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังทอง หมู่ท่ี 6 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  เรื่อง  ขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานราชการท้องถิ่นจัดขึ้น โดยพร้อมเพียงกันทุกครั้ง 
นายก อบต.บึงกระจับ ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมถนน 
สายบึงกระจับ – นาไร่เดียว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
ประธานสภาฯ  นัดหมายคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ร่วมกันซ่อมแซมถนนสายบึงกระจับ –  
นาไร่เดียว ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.พร้อมกันบริเวณอาคารกู้ชีพ-ฉุกเฉิน อบต.บึงกระจับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
หากไม่มีก็ขอปิดการประชุม 
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ที่ประชุม  ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 13.15 น. 
 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
  วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  15 พฤษภาคม 2562 
 
(ลงช่ือ)    สุพรรณ  บุบผาสุข    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุพรรณ  บุบผาสุข) 

 
 (ลงช่ือ)     อาทิตย์  โกยทา     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอาทิตย์  โกยทา) 
 

(ลงช่ือ)     ละมูล  คงเจริญ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางละมูล  คงเจริญ)  

 
- ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 
1/2562 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2562   เห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2562 คร้ังที่ 1/2562 

 
(ลงช่ือ)     สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

          วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 


