
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  
คร้ังที่ 2/2562 

วันพุธ ท่ี 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.10  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  18   ท่าน     ลากิจจำนวน  2   ท่าน     ลาป่วยจำนวน    -    ท่าน    
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน ประธานสภา อบต.บึงกระจับ สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน 
 
 

2 นายอาทิตย์  โกยทา รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ อาทิตย์  โกยทา 
 
 

3 นายบุญถม  แสนท้าว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญถม  แสนท้าว 
 
 

4 นายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญเกิด  คำวันสา 
 
 

5 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
 
 

ลากิจ 

6 นายสำรวม  หวนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สำรวม  หวนขุนทด 
 
 

7 นายพบ  แง้นกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 พบ  แง้นกลางดอน 
 
 

8 นายประดิษฐ์  เค็งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ประดิษฐ์  เค็งนอก 
 
 

9 นายสุพรรณ  บุบผาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สุพรรณ  บุบผาสุข 
 
 

10 นายประเสริฐ  จันคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ประเสริฐ  จันคำ 
 
 

11 นายเสถียร  ท้าวพา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เสถียร  ท้าวพา 
 
 

12 นายจรูญ  วาที สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 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 
 
 

ลากิจ 

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 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

19 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 พัฒชลา  คำสอนทา 
 
 

20 นายภควรรษ  ธรรมพงศกร เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ ภควรรษ  ธรรมพงศกร 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  7  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 
 
 
 

 

5 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 
 

6 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด 
 
ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 

 
 
 

7 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 
 

8 นางปิยมาลย์  บุญแย้ม จ้างเหมาท่ัวไป ปิยมาลย์  บุญแย้ม 
 
 
 

9 นายสถาปณะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง สถาปณะ  แก่นสน 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
นายภควรรษ ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 2/2562 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าประชุมจำนวน 17 ท่าน 
ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตาเสร็จแล้ว และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ต่อไป 
ประธานสภาฯ   กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มถึง) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 16 (1)  

และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  ครั้งท่ี 2/2562 มดัีงนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

1.1  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่ วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.2  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บึงกระจับ รวมท้ังหน่วยงานราชการ และประชาชน ผู้มีสุขภาพดี ร่วมกัน
บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ “พสกนิกรชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ไปพร้อมกับหนังสือสำนัก
กิจการสภา อบต.บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 18/2562 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2/2562 นั้นเพื่อให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ 
ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น 

สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะขอ
แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
ด้วยคะแนนเสียง  

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ 
3.1 เร่ือง ขออนุมัติทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
ข้อ 89 (3) 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าว มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับช้ีแจงให้ท่ีประชุม
ทราบต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า ตามหนังสือท่ี พช 0023.12/2169 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 
2562  เรื่อง ขออนุมัติทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน       
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547       
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4)พ.ศ.2561 ข้อ 89 (3)  
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบึ งกระ จับขอทำความตกลงกรณี ไม่สามารถปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4)พ.ศ.2561 ข้อ 89 (3) เนื่องจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ให้ดำเนิน
โครงการจำนวน 8 โครงการเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)ในคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 นั้น 
 จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับอาจใช้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 
638,036.40 บาท เพื่อดำเนินโครงการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4)พ.ศ.2561 ข้อ 89 สำหรับโครงการท่ีเกินวงเงินเห็นว่า
ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับพิจารณาทบทวนโครงการพร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติม กรณีไม่
สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน    
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4)พ.ศ.2561 ข้อ 89 (3) 
ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับกันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีสาธารณภัยไว้เป็นเงินจำนวนเท่าใด และช้ีแจงรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมท้ังยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานและสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ญัตติ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ   
4.1.1  เร่ือง ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  และ
ประธานสภา อบต.บึงกระจับ ได้ทำหนังสือ พร้อมท้ังจัดส่ง(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 
ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  

โดยกำหนดให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และนายก อบต.บึงกระจับ ท่ีประสงค์จะแก้ไข เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติต้ังแต่ 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันท่ี 3 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันท่ี 4 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
และวันท่ี 5 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  

สถานท่ียื่นคำแปรญัตติ  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ นั้น 

จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้นำเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ท่ีประชุมได้รับทราบต่อไป 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ช้ีแจงว่า ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และท่ีประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562เวลา08.30 – 16.30 น. ,วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. 
วันท่ี 3 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ,วันท่ี 4 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันท่ี 
5 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานท่ี ณ ห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ นั้น 

ปรากฏว่าต้ังแต่วันท่ีรับหลักการวันท่ี 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ไม่มีนายก อบต. หรือ สมาชิก 
อบต. ท่านใด  ได้ขอยื่นคำแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563       
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติเป็นหนังสือเพื่อขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล      
บึงกระจับ มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ จึงถือว่าผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ โดยไม่ต้องลงมติ ตามนัย
ข้อ 51 วรรคแรก แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ตามนัยข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จะไม่มีการอภิปรายของสมาชิกสภาฯ จึงขอให้
สมาชิกสภาฯ พิจารณาลงมติว่า จะให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ) นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯ ท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ

องคก์ารบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตราเป็นข้อบัญญัติ  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  กล่าวว่า เมื่อท่ีประชุมสภาฯได้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับแล้ว แจ้งให้สำนักงานปลัด อบต.บึงกระจับ จัดทำข้อบัญญัติฯ
รายงานนายอำเภอวิเชียรบุรี ในฐานะผู้กำกับดูแล เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมท้ังให้นายก อบต.บึงกระจับ ลงนามพร้อม
ท้ังประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
บึงกระจับตามลำดับต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2  เร่ือง พิจารณาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการสภากาแฟสัญจร 
ตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งทำให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้นำท้องท่ี ผู้นำท้องถิ่น ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดประชาชน รับทราบปัญหาท้ังด้านสภาพร่างกาย จิตใจ ท่ีอยู่อาศัย ความ
เดือดร้อนในด้านต่างๆ เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน  เพื่อนำไปพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบึงกระจับมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562 ทำให้ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ นั้น   

วันนี้ อบต.บึงกระจับ ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหาแนวทางแก้ไข จึงได้จัดทำโครงการ
ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม
อำนาจหน้าท่ี และมอบให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ
แนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมาย
กำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิดหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้ จ่ายขาดเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายขาดเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รวมท้ังส้ิน 38,345,830 บาท ได้ต้ังประมาณการรายรับ เงินรายได้ จำนวน 38,345,830 
บาท แต่ได้รับเงินรายได้ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 จำนวน 27,274,327.53 บาท ต่ำกว่า
งบประมาณการรายรับ ทำให้งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และได้
ตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม 2562 คงเหลือเงินสะสมจำนวน 6,691,074.40 บาท 
ต้องกันเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 (3) โดยเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 3 เดือน จำนวน 
1,965,555 บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น จำนวน 3,834,583 บาท คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ จำนวน 
638,036.40 บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันสามสิบหกบาทส่ีสิบสตางค์) นั้น 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้นำเสนอโครงการต่างๆ ให้สภา อบต.บึงกระจับ พิจารณาอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จำนวนเงินท้ังส้ิน 
629,900 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองส่งน้ำบึงกระจับ หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 263,100 บาทโดยดำเนินการ
วางท่อ คสล.ขนาด 100 x 100 ซม.จำนวน 64 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาดท่อ 100  x 100 ซม.ตามแบบ
และบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด 

2. โครงการขุดเปิดทางน้ำคันสระท่ีทำเล หมู่ท่ี 5  งบประมาณ 296,800 บาท  โดยดำเนินการขุดลอกคันดิน
ความยาว 38 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด 

3. โครงการขุดขนย้ายดินสระหนองปรือ หมู่ท่ี 3  งบประมาณ 70,000 บาท  โดยดำเนินการขุดขนย้ายดิน  
หนองปรือ จำนวน 1,470 ลบ.ม. ถมปรับพื้นท่ีโรงเรียนบ้านโคกปรือ หมู่ 3 ตามแบบและบัญชีประมาณราคาของ 
อบต.บึงกระจับกำหนด  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  629,900 บาท (หกแสนสองหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) แล้ว 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หาก
ไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบล         

บึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองส่งน้ำบงึกระจับหมู่ที่5 งบประมาณ 263,100 บาท 
2. โครงการขุดเปิดทางน้ำคันสระที่ทำเล หมู่ที่ 5  งบประมาณ 296,800 บาท   
3. โครงการขุดขนย้ายดินสระหนองปรือ หมู่ที่ 3  งบประมาณ 70,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 629,900 บาท (หกแสนสองหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ีได้พิจารณาอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น 
แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค น้ำสำหรับทำการเกษตร การระบายน้ำท่วมขัง และน้ำเสีย และมอบหมายให้
สำนักงานปลัด จัดทำเอกสารใช้เงินสะสมตามระเบียบต่อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

4.1.3  เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ใชเ้งินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2562    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการสภากาแฟสัญจร 
ตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหาแนวทางแก้ไข จึงได้
จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้สภา อบต.บึงกระจับ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ และมอบให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด 
อบต.บึงกระจับ) ช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับแนวทางการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 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 กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น  

ให้ขอความเหน็ชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รวมท้ังส้ิน 38,345,830 บาท ได้ต้ังประมาณการรายรับ เงินรายได้ จำนวน 38,345,830 
บาท แต่ได้รับเงินรายได้ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 จำนวน 27,274,327.53 บาท ต่ำกว่า
งบประมาณการรายรับ ทำให้งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และได้
ตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม 2562 คงเหลือเงินสะสมจำนวน 6,691,074.40 บาท 
ต้องกันเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 (3) โดยเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 3 เดือน จำนวน 
1,965,555 บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน จำนวน 3,834,583 บาท คงเหลือเงินสะสม จำนวน 638,036.40 บาท 
ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีโครงการดังนี้ 

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองส่งน้ำบึงกระจับหมู่ท่ี5 งบประมาณ 263,100 บาท 
2. โครงการขุดเปิดทางน้ำคันสระท่ีทำเล หมู่ท่ี 5  งบประมาณ 296,800 บาท   
3. โครงการขุดขนย้ายดินสระหนองปรือ หมู่ท่ี 3  งบประมาณ 70,000 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 629,900 บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ท้ังส้ิน จำนวน 8,136.40 บาท (แปดพันหนึ่งร้อย
สามสิบหกบาทส่ีสิบสตางค์) ซึ่งเงินสะสมดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงไม่
สามารถใช้เงินสะสมได้  
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2562 จำนวน 2,840,076.53 บาท จึงมีความจำเป็นท่ีจะขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคลองห้วยไผ่ หมู่ท่ี 9  งบประมาณ 419,000 บาท โดยดำเนินการ
ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมชนิดหลายช่องทาง ขนาด 2 ช่องๆ ละ2.10 x 2.10 เมตรความยาว 6 เมตร 

2. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหลักสิบ ม.1-ม.8  งบประมาณ 299,000 บาท  โดยดำเนินการลง
หินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลบ หลุม บ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 940 ลบ.ม.ตามแบบ
และบัญชีประมาณราคาของ อบต.บึงกระจับกำหนด 

3. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ท่ี 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 

4. โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 47,100 บาทโดย
ดำเนินการวางท่อ คสล.ขนาด 100  x 100 ซม.จำนวน 12 ท่อน จำนวน 1 จุด ตามแบบและบัญชีประมาณราคา
ของ อบต.บึงกระจับกำหนด 

5. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ท่ี 9 งบประมาณ 37,900 บาท  โดยดำเนินการขุด
รางดินระบายน้ำ 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.บึงกระจับกำหนด 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 881,900 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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และยืนยันว่าการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในครัง้นี้ ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และสถานะการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับแต่อย่างใด 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ) กล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) แล้ว 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หาก
ไม่มีก็ขอให้ออกเสียงลงมติต่อไป 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (เลขานุการสภาฯ)  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ จ่ายเงินทนุสำรองเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 9  งบประมาณ 419,000 บาท  
2. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหลักสิบ ม.1-ม.8  งบประมาณ 299,000 บาท   
3. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พ ร้อมวางท่อ  คสล.หมู่ที่  4  (ลงคลองลุมพุก) 
งบประมาณ 78,900  
4. โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
47,100 บาท 
5. โครงการขุดรางดินระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 9 งบประมาณ 37,900 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 881,900 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ีได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่นการคมนาคม แหล่ง
น้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค น้ำทำการเกษตร การระบายน้ำท่วมขัง และน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
มอบหมายให้สำนักงานปลัด จัดทำเอกสารเสนอนายอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา
อนุมัติในการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบต่อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

4.1.4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า  เนื่องด้วยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีความจำเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน ใน
การจัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน นั้น 
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ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จึงมีความจำเป็นเพื่อขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2562 และแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 รายการ พร้อมท้ังมอบหมายให้ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง สำนักงานปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
คำช้ีแจงเดิม รายการ จัดซื้อตู้บานเล่ือนกระจก  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงิน  9,000  บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็น รายการ จัดซื้อตู้บานเล่ือนกระจกทรงเต้ีย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20x 0.40 เมตร  
จำนวน 2 หลังๆ ละ 4,500 บาท 

2. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง กองคลัง 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
คำช้ีแจงเดิม รายการ จัดซื้อตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง ต้ังไว้ 16,000 บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง เป็น รายการ จัดซื้อตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 
8,000 บาท  ต้ังไว้ 16,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ท่ีประชุม  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 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง   

1. คำช้ีแจงเดิม รายการ จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงิน  9,000  บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง เปน็ รายการ จัดซ้ือตู้บานเลือ่นกระจกทรงเต้ีย ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 1.20x 0.40 เมตร จำนวน 2 หลังๆ ละ 4,500 บาท 
2. คำชี้แจงเดิม รายการ จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
จำนวน 1 หลัง ต้ังไว้ 16,000 บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง เปน็ รายการ จัดซ้ือตู้บานเลือ่นกระจกทรงสูง  ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท  ต้ังไว้ 16,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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4.1.5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า  เนื่องด้วยการจัดทำข้อบัญญัติดังกล่าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มี
ความจำเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ในการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ 
โชฟา เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น ห้องคณะผู้บริหารและกิจการสภาฯ  สำหรับต้อนรับผู้มาติดต่อราชการพร้อมมอบหมาย
ให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงรายละเอียดดังนี้ 

1. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เพื่อจัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 
3.5 ฟุต (สำหรับใช้ในห้องคณะผู้บริหารและกิจการสภา) จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 6 ,000 บาท (จัดซื้อราคาตาม
ท้องตลาด)  งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปพร. งบประมาณอนุมัติ 250 ,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 80,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 30,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 50,000 
บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับใช้ในห้องคณะผู้บริหาร
และกิจการสภา) จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 10,500 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปพร. งบประมาณอนุมัติ 250,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 10,500 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 39,500 
บาท 

3. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้ทำน้ำร้อน,น้ำเย็น แบบต้ังพื้น จำนวน 1 เครื่อง 
เพื่อจัดซื้อ ตู้ทำน้ำร้อน,น้ำเย็น แบบต้ังพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 30x34x100 ซม.  มี 2 ก๊อกน้ำ  น้ำเย็น 10 °C และน้ำ
ร้อนอุณหภูมิสูงสุด 85 °C   (สำหรับใช้ในห้องคณะผู้บริหารและกิจการสภา) (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด) จำนวน 1 
เครื่อง  งบประมาณอนุมัติ 5,900 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปพร. งบประมาณอนุมัติ 250 ,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 39,500 บาท โอนครั้งนี้ลด 5,900 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 33,600 
บาท 
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4. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เพื่อจัดซื้อช้ันวางกาแฟ ขนาด 3 ช้ัน จำนวน 1 ตัว 
(สำหรับใช้ในห้องคณะผู้บริหารและกิจการสภา) (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 950 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปพร. งบประมาณอนุมัติ 250,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 33,600 บาท โอนครั้งนี้ลด 950 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 32 ,650 
บาท 

5. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เพื่อจัดซื้อโซฟานวมบุหนัง ขนาด 5 ท่ีนั่ง พร้อมโต๊ะกลาง
กระจก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 11 ,500 บาท (สำหรับใช้ในห้องคณะผู้บริหารและกิจการสภา) (จัดซื้อราคาตาม
ท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 23,000 บาท  

โอนลดจาก 
งบประมาณสำนักงานปลัด ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปพร. งบประมาณอนุมัติ 250 ,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 32,650 บาท โอนครั้งนี้ลด 23,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 9,650 
บาท 

6. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) งบประมาณอนุมัติ 23,000 บาท  

โอนลดจาก  
งบประมาณกองคลัง ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณอนุมัติ 
32,500 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 32,500 บาท โอนครั้งนี้ลด 23,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
9,500 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ท่ีประชุม  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 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดยมีรายการดังนี้   
1. จัดซ้ือโต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต  จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 

6,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท 
2. จัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท งบประมาณ 10,500 บาท 
3. จัดซ้ือ ตู้ทำน้ำร้อน ,น้ำเย็น แบบ ต้ังพื้น  จำนวน 1 เคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 

30x34x100 ซม.  มี 2 ก๊อกน้ำ  น้ำเย็น 10 °C และน้ำร้อนอุณหภูมิสูงสุด 85 °C    
งบประมาณ 5,900 บาท 

4. จัดซ้ือชั้นวางกาแฟ ขนาด 3 ช้ัน จำนวน 1 ตัว  งบประมาณ 950 บาท 
5. จัดซ้ือโซฟานวมบุหนัง ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลางกระจก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 

11,500 บาท งบประมาณ 23,000 บาท 
6. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล งบประมาณ 23,000บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.1.5 เร่ือง ขอรับบริจาคพัสดุจากร้านสุรสีห์ครุภัณฑ์   
ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมทราบ 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า ร้านสุรสีห์ครุภัณฑ์ โดยนายสมชาย  พัฒนาสันติ อยู่
บ้านเลขท่ี 29/36 -37 ถนนเทพาพัฒนา  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บริจาคครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ดังนี้ 

1. เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลยี่ห้อ Ricon รุ่น mp2014ad จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 

2. เครื่อง Printer สี ยี่ห้อ Ricon รุ่น Spc 260 DNW จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 

3. เครื่อง Printer สี ยี่ห้อ Ricon รุ่น Spc 261 DNW จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

4. เครื่อง Printer Laser ยี่ห้อ Pantum รุ่น P2500W จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 13,500 บาท 

5. เครื่อง Printer Laser ยี่ห้อ Ricon รุ่น Sp210SU  จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 24,000 บาท 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ (All in one) พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122  และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 



 
-15- 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่ีประชุม  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 17 ท่าน ซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รับมอบการบริจาคพัสดุจากร้านสุรสีห์ครุภัณฑ์ โดยมีรายการดังนี้   

1. เคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอลยี่ห้อ Ricon รุ่น mp2014ad จำนวน 1 เคร่ือง  
2. เคร่ือง Printer สี ยี่ห้อ Ricon รุ่น Spc 260 DNW จำนวน 3 เคร่ือง  
3. เคร่ือง Printer สี ยี่ห้อ Ricon รุ่น Spc 261 DNW จำนวน 2 เคร่ือง  
4. เคร่ือง Printer Laser ยี่ห้อ Pantum รุ่น P2500W จำนวน 3 เคร่ือง  
5. เคร่ือง Printer Laser ยี่ห้อ Ricon รุ่น Sp210SU  จำนวน 4 เคร่ือง  
6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (All in one) พร้อมอปุกรณ์  จำนวน 2 เคร่ือง  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  16  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  เรื่อง ประกาศอำเภอวิเชียรบุรี เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนง
ขอรับการช่วยเหลือตามแบบ (กษ01) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
 ตามท่ีได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุภาวะฝนแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและ
ครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค น้ำไม่เพียงพอ สำหรับทำการเกษตรทำให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในพื้นท่ี 13 ตำบล 115 หมู่บ้าน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จึง
ออกประกาศดังนี้ 

1. ให้เกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติด้านพืช ยื่นแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือได้ท่ีสำนักงาน
เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. หลักฐานท่ีใช้ในการยื่นแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ 
2.1 แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (กษ 01) 
2.2 หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา 
2.3 บัญชีสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา (บส.3) 
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 
2.5 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ต้องเป็นบัญชีท่ียังคงมี

ความเคล่ือนไหวอยู่ และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม) 
2.6 สำเนาหน้าสมุดทะเบียนเกษตรกร 
2.7 สำเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดินแปลงท่ีได้รับความเสียหาย หากเป็นแปลงเช่าให้แนบสัญญาเช่าท่ีดินมาด้วย 
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2.8 ภาพถ่ายแปลงท่ีได้รับความเสียหาย (ท่ีมีวันและเวลาอยู่ในรูปภาพท่ีถ่ายจากกล้องดิจิตอลเท่านั้น) 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ01) ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 หาก
พ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะเรียกร้องสิทธิขอรับการช่วยเหลือใดๆ มิได้ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายบุญเกิด  คำวันสา (ส.อบต.ม.1) เรื่อง การเปิดบัญชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่ีดำเนินการเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าจะส้ินสุดลงเมื่อใด 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า ขอให้ดำเนินการเปิดบัญชี ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 
2562 หากยังไม่ครบจะให้เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการรวบรวมรายช่ือแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับช่วย
ประชาสัมพันธ์ โดยจะแจ้งรายช่ือให้ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายสำรวม  หวนขุนทด (ส.อบต.ม.2) กล่าวสอบถามว่า มีประชาชนผู้สูงอายุท่ีจะย้ายเข้ามาอยู่ตำบลบึงกระจับ จะให้
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีไหน 
นายภควรรษ  ธรรมพงศกร (ปลัด อบต.บึงกระจับ)  ช้ีแจงว่า ถ้าผู้สูงอายุได้ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใน
ตำบลบึงกระจับ ก็ขอให้มาแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการ เพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้หยุดการจ่ายเงินเบี้ย   
ยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม  เพื่อจะได้รับเบี้ยยังชีพท่ี อบต.บึงกระจับ ต่อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์  (หัวหน้าสำนักปลัด)  กล่าวเชิญ คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน  ร่วม
พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกปรือ 
ปิดประชุม  เวลา 13.10 น. 

(ลงช่ือ)    ภควรรษ  ธรรมพงศกร   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  15 สิงหาคม 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 15  สิงหาคม  2562 


