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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  
คร้ังที่ 1/2563 

วันพุธ ท่ี 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  13.00  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  19   ท่าน     ลากิจจำนวน  -   ท่าน     ลาป่วยจำนวน    -    ท่าน    
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน ประธานสภา อบต.บึงกระจับ สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน 
 
 

2 นายอาทิตย์  โกยทา รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ อาทิตย์  โกยทา 
 
 

3 นายบุญถม  แสนท้าว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญถม  แสนท้าว 
 
 

4 นายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญเกิด  คำวันสา 
 
 

5 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ละมูล  คงเจริญ 
 
 

6 นายสำรวม  หวนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สำรวม  หวนขุนทด 
 
 

7 นายพบ  แง้นกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 พบ  แง้นกลางดอน 
 
 

8 นายประดิษฐ์  เค็งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ประดิษฐ์  เค็งนอก 
 
 

9 นายสุพรรณ  บุบผาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สุพรรณ  บุบผาสุข 
 
 

10 นายประเสริฐ  จันคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ประเสริฐ  จันคำ 
 
 

11 นายเสถียร  ท้าวพา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เสถียร  ท้าวพา 
 
 

12 นายจรูญ  วาที สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 จรูญ  วาที 
 
 

13 นายดาวรุ่ง  อินพักทัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ดาวรุ่ง  อินพักทัน 
 
 

14 นายอุไร  ตุ้มทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 อุไร  ตุ้มทอง 
 
 

15 นายประจวบ  ชัยสุริยงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ประจวบ  ชัยสุริยงค์ 
 
 

16 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อุทัย  กันกลางดอน 
 
 

-ส ำเนำ- 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

17 นายทองสุข  ทองชุ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ทองสุข  ทองชุ่ม 
 
 

18 นายสมหมาย  ไชยเวช สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมหมาย  ไชยเวช 
 
 

19 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 พัฒชลา  คำสอนทา 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน   11  ท่าน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัย  ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ สมัย  ศรสุรินทร์ 
 
 

2 นายแก้ว  กิรัมย์ รองนายก อบต.บึงกระจับ แก้ว  กิรัมย ์
 
 

3 นายสังวาลย์  โยธาแสน รองนายก อบต.บึงกระจับ สังวาลย์  โยธาแสน 
 
 

4 นายเจริญ  สนิทโกสัย เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ  
 
 

5 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 

6 น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม 
 
 

7 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

8 นายสถาปนะ  แก่นสน ผู้อำนวยการกองช่าง สถาปนะ  แก่นสน 
 
 

9 นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา อัฐเชษฐ์  ทองโชติ 
 
 

10 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

11 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ วิทวัช  ดรศรีเนตร 
 
 

12 นายกิติพงษ์  โลนไธสง พนักงานจ้างท่ัวไป กิติพงษ์  โลนไธสง 
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เร่ิมประชุม   เวลา  09.30 น. 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  ส่งสัญญาณให้ คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ  
   (หัวหน้าสำนักปลัด)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เข้าห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพื่อดำเนินการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 
พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ .ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็น
องค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุม
จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  

ขอเรียน เชิญ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึ งกระจับ            
ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  

รองประธานสภาฯ  เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตา 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ กล่าว เรียนเชิญ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับอ่านประกาศ
(หัวหน้าสำนักปลัด)  อำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี  

พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ ณ วันท่ี 16  ตุลาคม 
2563 และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ   อ่านประกาศอำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ 
ณ วันท่ี 16  ตุลาคม 2563 จบลง 

บัดนี้ กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    
สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕63  ครั้งท่ี 1/2563 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
1.1 เร่ือง นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ   ด้วย นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ตำแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล         
บึงกระจับ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    
ได้โอน(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ นั้น จึงขอให้นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้า  
สำนักปลัด  ช้ีแจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบฯ ต่อไปครับ 
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นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ กล่าวช้ีแจงว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภา 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ท้องถิ่นพ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 ระบุไว้ความว่า 

“ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่มิอาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น” เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการคัดเลือก เลขานุการสภาฯ
ช่ัวคราว เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ  เพื่อให้เป็นไประเบียบฯ ขอทุกท่านในท่ีประชุม ร่วมกันเสนอช่ือผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับช่ัวคราว/ พร้อม ผู้รับรอง 2 ท่าน
ครับ 

นางละมูล  คงเจริญ เสนอ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็น เลขานุการสภาองค์การ 
(ส.อบต.ม.2) บริหารส่วนตำบลบึงกระจับช่ัวคราว ค่ะ 
นายอุทัย  กันกลางดอน ผมขอรับรอง ครับ 
(ส.อบต.ม.9) 
นายจรูญ  วาที ผมขอรับรอง ครับ 
(ส.อบต.ม.7) 
ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามท่ีประชุมว่า  มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับชั่วคราว   

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 8 
กันยายน  2563 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 8 
กันยายน  2563 ไปพร้อมกับหนังสือสำนักกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บึงกระจับ ท่ี สภาฯ 23/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 
16 ตุลาคม  2563 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ทุกท่าน
ได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้ง
ท่ีแล้ว  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข         
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่   

ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว    นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวน

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
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ประธานสภาฯ   ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2563 คร้ังที่  1/2563 เม่ือวันที่  8 
กันยายน  2563  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18 คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ือง เสนอเพือ่ทราบ  
3.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
3.1.1 เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  มอบหมายให้ นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม  รองปลัด อบต.บึงกระจับ รักษา 

ราชการแทนปลัด อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม  กล่าวอ่าน  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
(รองปลัด อบต.บึงกระจับ)  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ ณ วันท่ี 28 
กันยายน พ.ศ. 2563  

มติที่ประชุม รับทราบ  การประกาศใช้ข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ        
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3.1.2 เร่ือง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
บึงกระจับ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นางพัชรี  ปานคำ  ผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจง ให้ท่ีประชุมได้รับ

ทราบเกี่ยวกับสถานะการการคลัง ของ อบต.บึงกระจับ 
นางพัชรี  ปานคำ   ช้ีแจงสถานะการเงินการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีดังต่อไปนี้ 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  1. สถานการณ์คลัง 

1.1 เงินฝากธนาคาร    จำนวน 11,235,215.06 บาท 
1.2 เงินสะสม  จำนวน 6,738,413.67 บาท 
1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 2,800,749.17 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.1 รายรับจริง   จำนวน 38,771,605.45 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,516,805.40 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง   จำนวน 36,384,742.85 บาท 

3. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                
         จำนวน   3,515,905.40 บาท 
4. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จำนวน 4,381,254.64 บาท 
5. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 755,000.00 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ รายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  
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3.1.3 เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ช้ีแจง ให้ท่ีประชุม

ได้รับทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  ช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดเพื่อให้สภาอบต.   
บึงกระจับ ได้ศึกษาก่อนเข้าประชุมสภาฯ ตามเอกสารท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ท่ี สภาฯ 23/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
บึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 
16 ตุลาคม 2563 

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

จะสอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
  4.1 ญัตติ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

4.1.1 เร่ือง ขอมติให้ นายภควรรษ ธรรมพงศกร ตำแหน่ง เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ พ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) ตามมาตรา 57 วรรคสอง 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบไปแล้วนั้น นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ขอลาออกจากตำแหน่ง 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ นั้น 

  ดังนั้นจึงมอบหมายให้ เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ช้ีแจงรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบฯ ต่อไปครับ 

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537           
 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ตามมาตรา 57 วรรคสอง กำหนดให้เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง เมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  
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ดังนั้นจึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ ขอมติในท่ีประชุมให้ นายภควรรษ 
ธรรมพงศกร ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ พ้นจาก
ตำแหน่งต่อไป  

ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ   ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  พ้นจากตำแหน่ง เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  18 คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.1.2 เร่ือง  ดำเนินการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
บึงกระจับ 

 ประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมมีมติให้ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร  พ้นจาก
ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีผลทำให้ตำแหน่ ง
เลขานุการสภาฯว่างลง ขอให้เลขานุการสภาฯช่ัวคราว ช้ีแจงรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
ต่อไป   

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน)  

  มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์กำรบริหารส่วน
ตำบล หรือสมาชิกสภาองค์กำรบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยมี หน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่น
ใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ท้ังนี้ ให้คำนึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
ท้ังนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่ง ให้หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 13 
ต่อไปค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานสภาฯ   เพื่อให้เป็นไประเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับทุกท่าน ได้เสนอช่ือ
ผู้ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ / พร้อม 
ผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายบุญเกิด  คำวันสา  เสนอ นายดาวรุ่ง  อินพักทัน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ท่ี 7 เป็นเลขานุการ 
(ส.อบต.ม.1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบบึงกระจับ ครบั 
นายประดิษฐ์  เค็งนอก ผมขอรับรอง ครบั 
(ส.อบต.ม.4) 
นายสุพรรณ  บุบผาสุข ผมขอรับรอง ครับ 
(ส.อบต.ม.5) 
ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามท่ีประชุมว่า  มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า เมื่อท่ีประชุมสภาฯได้เลือกให้ นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับแล้ว นั้น 

   ดังนั้น เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว จึงได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี และเชิญให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 19 ต่อไปครับ 

ที่ประชุม กล่าวแสดงความยินดี 
เลขานุการสภาฯ กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่ีได้เสนอตนให้ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง

เลขานุการสภาฯ พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุดครับ   
    4.2 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

4.2.1 เร่ือง ยกเลิกมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 8 กันยายน  2563 ญัตติ เร่ือง พิจารณา
อนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ      

ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ตามท่ีประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 

1/2563 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน  2563  ญัตติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติใช้เงินทุน
สำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2563 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินทุนสำรองเงิน
สะสม ประจำปี พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (1) จึงขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านนายอำเภอวิเชียรบุรี  โดยมีโครงการดังนี้ 

1. โครงการย้ายประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด บรรจุ 12 ลบ.ม.สูง 12 
เมตร  จากหมู่ท่ี 2 มาโรงสีข้าวชุมชน หมู่ท่ี 8 บ้านเตาถ่าน ตำบลบึงกระจับ อำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 284,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ 
และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
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2. โครงการก่อสร้างประปา ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแซมเปญ) อบต.   
บึงกระจับ งบประมาณ 443,400 บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณ
การ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 

3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะ
บรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  กว้าง 4 เมตร        
ยาว 880 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท  (รายละเอียดตามแบบ และบัญชี
ประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 917,400 บาท 
(เก้าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการขาดแคลนน้ำไว้สำหรับอุปโภค -
บริโภค และด้านการคมนาคม ในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้พิจารณาการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 อีกครั้ง ดังนั้นจึงขอยกเลิกมติดังกล่าว 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใด

จะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ   ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ยกเลิกมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.

2563 คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 8 กันยายน  2563 ญัตติ เร่ือง พิจารณา
อนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.2.2  เร่ือง พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อซ่อมแซมสาธารณูปโภค เนื่องจากการ
เกิดสาธารณภัย (อุทกภัยพายุโนอึล)  

ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมต่อไปครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นางพัชรี  ปานคำ  ผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียด เงินสะสม 

ท่ีสามารถใช้จ่ายได้ ตามรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นางพัชรี  ปานคำ  ช้ีแจงว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ 89 ( 3 ) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
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เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก  ร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี   
สาธารณภัยเกิดข้ึน  

กองคลัง ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 คงเหลือ
เงินสะสมจำนวน 6 ,565,413.67 บาท ต้องกัน เงินสะสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89  (3)  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 3 เดือน จำนวน 2,009,619.00  บาท และกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น จำนวน 3,891,133 บาท คงเหลือเงิน
สะสม จำนวน 664,661.67 บาท 

นายก อบต.บึงกระจับ  กล่าวว่า จากการท่ีได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ทำให้เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนในด้านการคมนาคม การขนถ่ายเพื่อผลทางการเกษตร เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงนำเสนอรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซับสวัสด์ิ หมู่ที่ 1  ลงดินลูกรังปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 300 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 40 x 100 ซม.จำนวน 15 ท่อน จำนวน 
1 จุด  งบประมาณ  62,500 บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ 
อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองแหว่ หมู่ที่ 1  ลงดินลูกรังปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 252 
ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  43,200 บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชี
ประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลัดคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 2  ลงดินลูกรังปรับ
ซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 360 
ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  61,700  บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชี
ประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
4. โครงการวางท่อระบายน้ำคลองกุดอีบ้องหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 2 จุดท่ี 1 วางท่อ คสล.
ขนาด 30 x 100 ซม. จำนวน 10 ท่อน จุดท่ี 2 วางท่อ คสล.ขนาด 30 x 100 
ซม. จำนวน 9 ท่อน จุดท่ี 3 วางท่อ คสล.ขนาด  30 x 100 ซม. จำนวน 8 ท่อน 
จุดท่ี 4 วางท่อ คสล.ขนาด 30 x 100 ซม. จำนวน 9 ท่อน จุดท่ี 5 วางท่อ คสล.
ขนาด 30 x 100 ซม. จำนวน 8 ท่อน จุดท่ี 6 วางท่อ คสล.ขนาด 40 x 100 ซม. 
จำนวน 15 ท่อน  ลงดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 326 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ  96,000 บาท  
(รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
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5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลุมพุกตอนล่าง หมู่ที่ 4  ลงดินลูกรัง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 
315 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  59,200  บาท (รายละเอียดตามแบบ และ
บัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
6. โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักสิบหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 (ช่วงเขต หมู่ที่ 5) ลงดิน
ลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ มีปริมาณไม่น้อย
กว่า 365 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 2 จุดๆ
ละ 7 ท่อน และวางท่อ คสล.ขนาด 60  x 100 ซม.จำนวน 1 ท่อน(เสริมท่อเดิม) 
งบประมาณ 80,900 บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.  
บึงกระจับ กำหนด) 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1    
สองฝั่งคลอง  ลงดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกล่ียเรียบ     
มีประมาณไม่น้อยกว่า 409 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบด้วยรถเกรดเดอร์  
ระยะทาง 3,900 เมตร  งบประมาณ  119,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ และ
บัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 522,500 บาท  
   (ห้าแสนสองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใด

จะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ   ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  โดยมโีครงการดังนี ้
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซับสวัสด์ิหมู่ที่ 1 งบประมาณ 62,500 
บาท  
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองแหว่ หมู่ที่1 งบประมาณ43,200 
บาท  
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลัดคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 2  งบประมาณ  
61,700  บาท  
4. โครงการวางท่อระบายน้ำคลองกุดอีบ้อง หมู่ที่  1 - หมู่ที่ 2 งบประมาณ  
96,000  บาท   
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลุมพุกตอนล่าง หมู่ที่ 4  ลงดิน 
งบประมาณ  59,200  บาท  
6. โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักสิบ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 (ช่วงเขต หมู่ที่ 5)  
งบประมาณ 80,900 บาท  
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7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 สอง
ฝั่งคลอง  งบประมาณ  119,000 บาท  

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 522,500 บาท  
(ห้าแสนสองหม่ืนสองพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- อนุมัติ  จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.2.3  เร่ือง พิจารณาอนุ มัติ   จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ          
พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โครงการลงดินถมขยายไหล่
ทางถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ หมู่ที่ 4 และถนนสายหลักสิบ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8   
งบประมาณ 100,000  บาท 

นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นางพัชรี  ปานคำ  ผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียด เงินสะสม 
ท่ีสามารถใช้จ่ายได้ ตามรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล
บึงกระจับ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นางพัชรี  ปานคำ  ช้ีแจงว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
(ผู้อำนวยการกองคลัง) การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ 49 ( 3 ) ให้กันเงินสะสมสำรอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก  ร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี  
สาธารณภัยเกิดข้ึน  

ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 คงเหลือเงินสะสม
จำนวน 6,565,413.67 บาท ต้องกันเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89  (3)  โดยเป็นค่าใช้จ่ายงบ
บุคลากร 3 เดือน จำนวน 2,009,619.00  บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น จำนวน 3,891,133 บาท คงเหลือเงินสะสม จำนวน 
664,661.67 บาท หัก  อนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบวาระ 4.2.2 
คงเหลือเงินสะสม จำนวน 142,161.67  บาท 

นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า  โครงการท่ีขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการคมนาคม การขนถ่ายเพื่อผลทาง
การเกษตรเพื่อออกไปจำหน่าย  โดยมีโครงการดังนี้ 
โครงการลงดินถมขยายไหล่ทางถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ หมู่ท่ี 4 และถนนสาย
หลักสิบ หมู่ ท่ี  1 – หมู่ ท่ี  8   โดยดำเนินการลงดินถมขยายคันทางถนนสาย          
วัดบึงกระจับ ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 460 ม. ลึกเฉล่ีย 0.95 ม.มีดินถมไม่น้อย
กว่า 742.90 ลบ.ม.และดินถมขยายคันทางถนนสายหลักสิบ ม.1 - ม.8 ขนาด
กว้าง 0.60 ม.ยาว 1,600 ม.ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
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1,142.40 ลบ.ม. งบประมาณ  100,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชี
ประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใด

จะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ   ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  โครงการลงดินถมขยายไหล่ทางถนนสายหน้าวัด  
บึงกระจับ หมู่ที่  4 และถนนสายหลักสิบ หมู่ที่  1 – หมู่ที่  8 งบประมาณ   
100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ  จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน    0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

4.2.4 เร่ือง พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  โดยขอทำความตกลง
ยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3)   

ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมต่อไปครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจงว่า เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำไว้สำหรับ

อุปโภค-บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้เล้งเห็นความสำคัญเร่งด่วนใน
การขาดแคลนน้ำ จึงได้นำโครงการเข้าท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ เพื่อให้สภา 
อบต.บึงกระจับ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  และมอบหมายให้ นางพัชรี  
ปานคำ  ผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียด เงินสะสม ท่ีสามารถใช้จ่ายได้   
ตามรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบต่อไป 

นางพัชรี  ปานคำ  ช้ีแจงว่า  ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 คงเหลือเงิน 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) สะสมจำนวน  6 ,5 6 5 ,4 1 3 .6 7  บ าท  ต้ องกั น เงิน สะสม  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89(3) โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 3 เดือน จำนวน 2,009,619 บาท และกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น จำนวน 3,891,133 บาท คงเหลือเงินสะสม 
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จำนวน 664,661.67 บาท  หักอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบวาระ 4.2.3 
คงเหลือยอดเงินสะสม จำนวนเงิน 42,161.67  บาท  

ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด ช้ีแจงระเบียบ 

กฎหมาย การใช้จ่ายเงินสะสม ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ข้อ 87 ทุกวันส้ินปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็น
ทุนสำรองเงินสะสมโดยท่ีทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันท่ี 
1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจงว่า   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีเงินสะสมคงเหลือท่ีใช้ได้     

ณ วันท่ี 21  ตุลาคม  2563 จำนวน 42,161.67 บาท ทำให้ไม่เพียงพอในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะขอใช้ร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 89 (3) และยืนยันว่าการจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน และสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับแต่
อย่างใด  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
1. โครงการย้ายประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด บรรจุ 12 ลบ.ม.สูง 12 เมตร  
จากหมู่ท่ี 2 มาโรงสีข้าวชุมชน หมู่ ท่ี 8 บ้านเตาถ่าน ตำบลบึงกระจับ อำเภอ   
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 284,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ 
และบัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับ กำหนด) 
2. โครงการก่อสร้างประปา ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแซมเปญ) อบต.บึงกระจับ 
งบประมาณ 443,400 บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.
บึงกระจับ กำหนด) 
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3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะบรเพ็ด  
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร 
งบประมาณ 190,000 บาท  (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.
บึงกระจับ กำหนด) 

   รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 917,400 บาท 
         (เก้าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

โดยโครงการท่ีจะใช้จ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวงเงินท่ี
กันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ในวงเงินงบประมาณ 917,400 บาท 
จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม   
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน    
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 (1)  

ประกอบกับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้ 
1. หากไม่เร่งดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนท่ีประสบปัญหา
ความเดือดร้อน ในด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อสำหรับการอุปโภค บริโภค ตลอดจน
เส้นทางการคมนาคม การลำเลียงพืชผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่าย 
2. ไม่อาจรอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือต้ังงบประมาณรายจ่ายในปี      
ถัดไปได้ เพราะจะไม่ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใด

จะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี   
ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบึงกระจับ โดยขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) โดยมโีครงการดังนี้ 
1. โครงการย้ายประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จาก
หมู่ที่ 2 มาโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 284,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ และ
บัญชีประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
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2. โครงการก่อสร้างประปา ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแซมเปญ) อบต.บึง
กระจับ งบประมาณ 443,400 บาท (รายละเอยีดตามแบบ และบัญชีประมาณ
การ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเขาคันนา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ
บรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  กว้าง 4 เมตร ยาว 
880 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท (รายละเอียดตามแบบ และบัญชี
ประมาณการ อบต.บึงกระจับกำหนด) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 917,400 บาท (เก้าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน   18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่ีได้พิจารณา
อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่นการคมนาคม  แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และมอบหมายให้
สำนักงานปลัด จัดทำเอกสาร เช่น ข้อมูลสถานะทางการคลัง ข้อมูลสรุปการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น สำเนาบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ  แบบแปลนบัญชีประมาณการ เสนอนายอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติ เร่ือง ขอทำความตกลง
ยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) ต่อไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
4.2.4  เรื่อง บริจาคทรัพย์สินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อใช้
เป็นสาธารณประโยชน์ 

ประธานสภาฯ   แจ้งให้ นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  มอบหมายให้ นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม  รองปลัด อบต.บึงกระจับ รักษา 

ราชการแทน ปลัด อบต.บึงกระจับช้ีแจงระเบียบ/กฎหมาย ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม  กล่าวช้ีแจงว่า 
(รองปลัด อบต.บึงกระจับ)  1. นางสาวนิศาชล  เทียมศร  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ

บรเพ็ด  ตำบลบึงกระจับ  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้บริจาคเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์  Notebook ยี่ห้ อ  HP รุ่น  15S-EG000AU มูล ค่า 15 ,000  บาท     
จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์
ร่วมกัน หรือไว้ใช้ในทางราชการ 
2. นางสาวหทัยทิพย์  ขนานแข็ง  ได้บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson L3110 
All in one inktank มูลค่า 4,900 บาทจำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน หรือไว้ใช้ในทางราชการ 
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ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 122  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
ก ารบ ริ ห า รพั ส ดุ ภ าค รั ฐ  พ .ศ .2560 ห ม ว ด  9  ป ร ะ ก อ บ กั บ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ ท่านใด

จะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม แก้ไข หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 19 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ   ขอให้ออกเสียงลงมติ 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ รับบริจาคทรัพย์สินใหแ้ก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อใช้

เป็นสาธารณประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ HP จำนวน 1 เคร่ือง   
2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Epson L3110 จำนวน 1 เคร่ือง 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ จำนวน  18  คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน    1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  5   เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์  1. เรื่อง  ขอเชิญกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราช ในวัน ศุกร์ ท่ี  23 ตุลาคม 2563          

เวลา 08 .00 น. ณ บริ เวณลานหน้าพระบรมรูปพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว           
(รัชการท่ี 5) ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยพร้อมเพียงกัน 
2. เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยกองสวัสดิการสังคม จะทำการรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ ท่ีเกิดก่อนวันท่ี 2 กันยายน 2504 เพื่อขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี พ.ศ.
2564 สามารถติดต่อได้ท่ีกองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ 
3. เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบึงกระจับสู่ความเป็นเลิศ กำลังเปิดรับสมัคร
นักเรียน สามารถสมัครได้ท่ีกองสวัดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ จึงขอฝากให้
ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุด้วย 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม  ด้วยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ได้มีการ 
(รองปลัด อบต.บึงกระจับ) ยกเว้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ตามท่ีรัฐบาลกำหนด 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  1. เรื่อง โครงการท่ีรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นท่ีตำบลบึงกระจับ  เช่น 

1.1 ซ่อมแซมถนนสายบ้านเกาะบรเพ็ด - โค้งสุพรรณ 
1.2 ซ่อมแซมถนนสายหน้าวัดบึงกระจับ 
1.3 ซ่อมแซมถนนหน้าท่ีทำการ อบต.บึงกระจับ 
1.4 ซ่อมแซมถนนสายซับสวัสด์ิ 
1.5 ซ่อมแซมถนนสายบ้านเกาะบอระเพ็ด ม.1 - บ้านเตาถ่าน ม.8 
1.6 ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านโคกปรือ 
1.7 ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติบึงกระจับ 
1.8 คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังทอง มอบหมายให้ นายอาทิตย์  โกยทา และ

นายเสถียร  ท้าวพา พร้อมด้วยกองช่าง อบต.บึงกระจับ ดำเนินการสำรวจ 
2. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ สปสช.ตำบลบึงกระจับ ขอให้คณะกรรมการ

ช่วยกันพิจารณางบประมาณของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม   ช้ีแจงว่า ในการเสนองบประมาณกองทุน สปสช. ต้องรอจากหน่วยงานต่างๆ ต้องทำ 
(รองปลัด อบต.บึงกระจับ) โครงการเสนอเข้าท่ีประชุม สปสช.ก่อนถึงจะพิจารณางบประมาณได้ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ สอบถามว่า บริเวณหน้าตู้สายตรวจตำบลบึงกระจับ ผู้รับจ้างได้ทำการรื้อคอนกรีต

ออกทำให้เกิดน้ำท่วมขัง จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายก อบต.บึงกระจับ แจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ใช้ดุลพินิจในการเจรจาให้

ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมบริเวณคอนกรีตท่ีรื้อออกไป 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ ตามท่ีได้มีการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 5 ได้มีมติให้บูรณะท่ีสาธารณะ

บริเวณข้าง อบต.บึงกระจับ และกองช่างได้ไปสำรวจ เพื่อท่ีจะทำเป็นสวนสาธารณะ 
ได้พบว่าเจอพระพุทธรูป จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่าจะต้องทำพิธีเคล่ือนย้ายมาไว้
บริเวณอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรหรือไม่ 

ที่ประชุม  เห็นควรนำเร่ืองการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปดังกล่าวเข้าที่ประชุมหมู่บ้านก่อน 
นายสังวาลย์  โยธาแสน   เรื่อง  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยในขณะนี้เกิดพายุ ฝนตกอยู่บ่อยครั้งทำให้ พนักงานซ่อม 
(รองนายก อบต.บึงกระจับ) ไฟฟ้าแสงสว่างไม่สามารถท่ีจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

ประจำหมู่บ้านได้ เกรงว่าจะเกิดอันตราย ถ้าสภาพอากาศเป็นปกติก็จะแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง การประเมินนายก อปท. ซึ่งได้คะแนนในด้านการประหยัดพลังงานต่ำ จึงแจ้ง

ให้กองช่างดำเนินการสำรวจและออกแบบการเปล่ียนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED 
และแจ้งกองคลังถ้ามีงบประมาณพอก็ให้ทำจัดซื้อจัดจ้างการติดต้ังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
ซึ่งได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้แล้ว 
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ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายสำรวม  หวนขุนทด  สอบถามเรื่อง ถังขยะแตก และชำรุด จะให้ชาวบ้านทำอย่างไร 
(ส.อบต.ม.2) 
น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม   ช้ีแจงว่า ต้องการให้ชาวบ้านนำถังขยะท่ีชำรุดมาเปล่ียนได้ท่ีอบต.บึงกระจับ ได้เลย  
(รองปลัด อบต.บึงกระจับ) เพื่อท่ีเจ้าหน้าท่ีจะได้สอบถามว่า เหตุผล และสาเหตุ ว่าชำรุดเพราะอะไร และก็จะดู

เลขทะเบียนทรัพย์สินด้วย เพราะเป็นทรัพย์สินของราชการ 
นางพัชรี  ปานคำ  ช้ีแจงว่า ถ้ามกีารค้างชำระค่าจัดเก็บขยะ ก็จะได้ดำเนินการจัดเก็บไปพร้อมกันเลย 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวมอบหมายให้ สำนักงานปลัด ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม ให้กับสมาชิก

สภาฯ เช่น เรื่องการเขียนหนังสือราชการ เรื่องกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เรื่องการแต่งกาย,การใส่เครื่องแบบในพิธีต่างๆ  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีสมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีก

หรือไม่  หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา 13.00 น. 
 

 

(ลงช่ือ)                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายดาวรุ่ง  อินพักทัน) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  22 ตุลาคม 2563 
 
(ลงช่ือ)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุพรรณ  บุบผาสุข) 

 
 (ลงช่ือ)                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอาทิตย์  โกยทา) 
 

(ลงช่ือ)                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางละมูล  คงเจริญ)  

 
(ลงช่ือ)         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

          วันท่ี 22 ตุลาคม 2563 
 


