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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2564  
ครั้งท่ี 1/2564 

วันจันทร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  12.10  น. 
ผูมาประชุมจำนวน  17   ทาน     ลากิจจำนวน  2   ทาน     ลาปวยจำนวน    -    ทาน    
ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุพรรณ  ขาวฉออน ประธานสภา อบต.บึงกระจับ สุพรรณ  ขาวฉออน 
 
 

2 นายอาทิตย  โกยทา รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ อาทิตย  โกยทา 
 
 

3 นายบุญถม  แสนทาว สมาชิกสภา อบต.หมู 1 บุญถม  แสนทาว 
 
 

4 นายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.หมู 1 บุญเกิด  คำวันสา 
 
 

5 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู 2 ละมูล  คงเจริญ 
 
 

6 นายสำรวม  หวนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู 2 สำรวม  หวนขุนทด 
 
 

7 นายพบ  แงนกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู 3 พบ  แงนกลางดอน 
 
 

8 นายประดิษฐ  เคง็นอก สมาชิกสภา อบต.หมู 4 ประดิษฐ  เค็งนอก 
 
 

9 นายสุพรรณ  บุบผาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู 5  
ลากิจ 

 

10 นายประเสริฐ  จันคำ สมาชิกสภา อบต.หมู 5 ประเสริฐ  จันคำ 
 
 

11 นายเสถียร  ทาวพา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 เสถียร  ทาวพา 
 
 

12 นายจรูญ  วาที สมาชิกสภา อบต.หมู 7  
ลากิจ 

 

13 นายอุไร  ตุมทอง สมาชิกสภา อบต.หมู 8 อุไร  ตุมทอง 
 
 

14 นายประจวบ  ชัยสุริยงค สมาชิกสภา อบต.หมู 8 ประจวบ  ชัยสุริยงค 
 
 

15 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู 9 อุทัย  กันกลางดอน 
 
 

-สําเนา- 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

16 นายทองสุข  ทองชุม สมาชิกสภา อบต.หมู 9 ทองสุข  ทองชุม 
 
 

17 นายสมหมาย  ไชยเวช สมาชิกสภา อบต.หมู 10 สมหมาย  ไชยเวช 
 
 

18 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมู 10 พัฒชลา  คำสอนทา 
 
 

19 นายดาวรุง  อินพักทัน เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ ดาวรุง  อินพักทัน 
 
 

 

ผูเขารวมประชุมจำนวน   9   ทาน 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมัย  ศรสุรินทร นายก อบต.บึงกระจับ สมยั  ศรสุรินทร 
 
 

2 นายแกว  กิรัมย รองนายก อบต.บึงกระจับ แกว  กิรัมย 
 
 

3 นายสังวาลย  โยธาแสน รองนายก อบต.บึงกระจับ สังวาลย  โยธาแสน 
 
 

4 นายเจริญ  สนิทโกสัย เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ เจริญ  สนิทโกสัย 
 
 

5 น.ส.ปยวรรณ  สารีวรรณ หัวหนาสำนักปลัด ปยวรรณ  สารีวรรณ 
 
 

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

7 นางพัชร ี ปานคำ ผูอำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 

8 นายอัฐเชษฐ  ทองโชติ นายชางโยธา อัฐเชษฐ  ทองโชติ 
 
 

9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว 
 
 

10    
 
 

11    
 
 

12    
 
 

13    
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ  เมื่อถึงเวลา 09.30 น. นายดาวรุง  อินพักทัน เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ ไดสง

สัญญาณให คณะผูบริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน  เขาหองประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพ่ือดำเนินการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564  

เลขานกุารสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจำนวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เขารวมประชุมจำนวน 17 ทาน ลากิจ จำนวน 2 ทาน   

ซึ่งมีจำนวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล     
บึงกระจับทั้งหมดเทาที่มีอยูถือวาครบองคประชุมแลว  

เลขานุการสภาฯ   เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไดจุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย ครับ และขอเชิญ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ    
เปนผูนำกลาวไหวพระสวดมนต และแผเมตตา  

เลขานุการสภาฯ   อานประกาศอำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำป พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 
2564  จบลง พรอมท้ังกลาวเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ          
เปดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2564 ตามระเบียบวาระตอไป 

ประธานสภาฯ   กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.๒๕64  ครั้งท่ี 1/2564 ในวันจันทร ที่ 15 มีนาคม 2564 ครบั 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชุมสภาฯทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามหนังสือ ปช 0040 (พช) ว.0024 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง  การยื่น      

บัญชีทรัพยสิน และหนี้สิน  
ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมีประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน พ.ศ.2563 ใหผูมีหนาที่ ย่ืนบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา 102 และมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ.2561  

   สำหรับกรณอีงคการบริหารสวนตำบล ใหยื่นเฉพาะ นายกองคการบริหารสวนตำบล 
และรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2563 
ประธานสภาฯ  ตามที่ไดสงสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  
2563 ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม  ท่ี สภาฯ  4/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2564  ครั้งที่ 
1/2564 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2564 เพ่ือใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
ทุกทานไดตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่
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ผานมา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ทานใดจะขอแกไข   หรือเพิ่มเติม
รายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวหรอืไม 

ที่ประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ  กลาวแจงใหเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองคประชุม มีสมาชิกสภาฯอยูในที่ประชุม จำนวน 17 ทาน ซึ่งมีจำนวนไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอใหออกเสียงลงมติ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  สมัย

วสิามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม  2563  
ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  16 คะแนนเสียง 
- ไมเห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  กระทูถาม (ถามี) 
ประธานสภาฯ สำหรับระเบียบวาระนี้  ไมมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใด ไดเสนอกระทูถามเปนลาย

ลักอักษร   จึงสอบถามที่ประชุมสภา อบต.บึงกระจับ วามีทานใดจะกระทูถามสดหรือไม 
ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะสอบถามกระทูถามสดในครั้งนี้ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นต้ังขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 
ประธานสภาฯ  สำหรับระเบียบวาระนี้ไมมี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5  5.1 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
   5.1.1 ญัตตินายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
   (1) เรื่อง  รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ กลาวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ หรือ ผูอำนวยการกองคลัง หรือเจาหนาที่  ไดชี้แจง

รายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให นางพัชรี  ปานคำ ผูอำนวยการกองคลัง เปนผูชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุม

ไดรับทราบตอไป 
ผูอำนวยการกองคลัง กลาววา ตามท่ีไดแจกเอกสารรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2564 ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ประกอบ
กับเงินอุดหนุนทั่วไป ยังไมเขา ตามกำหนดจึงไมสามารถที่จะดำเนินการในดานการพัฒนา
ทองถ่ินได มีทานใดจะสอบถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยหรือไม เกี่ยวกับสถานะการเงิน
การคลัง ของ อบต.บึงกระจับ 

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกสภา อบต.ทานใดจะสอบถาม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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   (2) เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสภากาแฟสัญจร ประจำป พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ กลาวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ หรอืเจาหนาที่  ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบ  

เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให นางสาวปยวรรณ  สารีวรรณ หัวหนาสำนักปลัด เปนผูชี้แจงรายละเอียดใหที่

ประชุมไดรับทราบตอไป 
หัวหนาสำนักปลัด  กลาววา ดวยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไดตระหนักและเห็นความสำคัญ

อยางย่ิงในการพัฒนาใหประชาชนในตำบลบึงกระจับมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน จึงได
จัดทำโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึงกระจับ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือ
เปนกลไกสำคัญอยางหนึ่งทำใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ผูนำทองที่  ผูนำทองถ่ิน 
หนวยงานราชการตางๆ ตลอดจนพนักงานและลูกจางของ อบต.บึงกระจับ  ไดมีโอกาสได
ใกลชิดกับประชาชน รับทราบปญหาทั้งดานสภาพรางกาย จิตใจ และที่อยูอาศัย เพ่ือนำไป
พัฒนาใหประชาชนในตำบลมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นอยางยั่งยืน จึงไดสรุปผลการประชุมสภา
กาแฟสัญจร อบต.บึงกระจับ ประจำปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

วันท่ี 11 มกราคม 2564 หมู 3 
ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล ผูเสนอ หมายเหตุ 

1. ดำเนินการทำถนคอนกรีต ซอย 1 ระยะทาง 100 
เมตร 

นายเนตร  ไผขุนทด  

2. ยกระดับถนนคอนกรีต ซอย 3 ระยะทาง 300 
เมตร 

นายเนตร  ไผขุนทด  

3. ฝงทอสูบน้ำเขาสระหนองปรือใตถนน ซอย 5 นายเนตร  ไผขุนทด  
4. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6หนาบาน

นางวรรณา  แกวมะลัง 
นายเนตร  ไผขุนทด  

5. ขุดเจาะบอบาดาล ซอย 9 หลังโรงเรียนบานโคก
ปรือ 

นายเนตร  ไผขุนทด  

6. ขยายเขตไฟฟา ซอย 4 จำนวน 5 ตน นายเนตร  ไผขุนทด  
7. ติดต้ังไฟฟาสองแสงสวาง ซอย 4 นายเนตร  ไผขุนทด  
8. หินคลุกไปซอมแซมถนนริมคลองหวยไผ เนื่องจาก

ชาวบานสญัจรลำบาก 
นายเนตร  ไผขุนทด  

9. ดำเนินการซอมแซมฝายคลองหวยไผ หมูที่ 9 
เนื่องจากชำรุด 

นายสมศกัดิ์  กาดกลางดอน  

10. ซอมแซมฝายคลองไดตะโก เนื่องจากชำรุด นายสมควร  โตกุล  
11. ดำเนินการทำถนนสาย หมูที่ 1 ทำทางเขาไปใน

พ้ืนที่นา 
นางสำเนียง  ลาบขุนทด  

วันที่ 12 มกราคม 2564 หมูท่ี 9 
ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล ผูเสนอ หมายเหตุ 

1. ดำเนินการทำทางระบายน้ำ เน่ืองจากระดับทาง
ระบายนำ้ระดับไมเทากัน จึงทำใหน้ำไหลไม

นายสุนทร  จอมพุทรา  
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สะดวก ถนนเสนตะวันตกหมูท่ี 9 
2. ดำเนินการนำดินลูกลังไปถมถนนลงพื้นที่นา ถนน

เสนคลองน้ำดำ 
นายลับ นุนมะลัง  

3. ดำเนินการทำทางระบายน้ำ เน่ืองจากระดับทาง
ระบายน้ำระดับไมเทากัน จึงทำใหน้ำไหลไม
สะดวก ถนนเสนตะวันตกหมูท่ี 9 

นายสุนทร  จอมพุทรา  

4. ดำเนินการทำคลองไผขาว ดำเนินการทำคลอง
แฝด ดำเนินการแยกคลอง 

นายสายฝน  เหลื่อมมะลัง  

5. ดำเนินการทำถนนลาดยางบานบึงกระจับ – นาไร
เดียว 

นายเสาร กลึงกลางดอน  

6. ขอถังกรองและเจาะบอบาลดาลสระตะลู นายอุทัย  กันกลางดอน  
วันที่ 15 มกราคม 2564 หมูท่ี 4 

ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล ผูเสนอ หมายเหตุ 
1. เสนอใหองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับมีการ

ดำเนินโครงการตัวคัดกรองสารพิษในรางกายของ
ประชาชนตำบลบึงกระจับ 

ดร.วีรวัฒนปวร  จิตจูง  

2. ดำเนินการวางทอระบายน้ำ ชวงถนนคอนกรีต  ที่
ทำใหม ซอยศาลากลางบาน หมูที่ 4 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  

3. ดำเนินการเสริมฝายชวงคลองตาเฮง นายสุพรรณ  ขาวฉออน  
4. ดำเนินการขยายเขตเสาไฟฟาออกจากพ้ืนที่ถนน 

เนื่องจากถนนแคบทำใหสัญจรลำบาก ถนนสาย
ซอยหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงกระจับ 

นายปน โพตะคาม  

5. ดำเนินการทำถนนคอนกรีต ประมาณ 200 เมตร
ถนนสายซอยหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบึง
กระจับ 

นายปน โพตะคาม  

6. ดำเนินการทำถนนคอนกรีต ถนนเสนบานบึ ง
กระจับ – บานนาไรเดียว 

นายไว  นามมารดา  

7. ดำเนินการขุดลอกบึงกระจับเพ่ิมเติม เนื่องจาก
น้ำประปาไมพอใช 
 

นายไว  นามมารดา  

8. สอบถามเรื่องที่ดินทำกิน พื้นที่นาหางจากคลอง
สาธารณะ และขอถนนลงพ้ืนที่นา เนื่องจากรถเก็บ
ผลผลิตทางการเกษตรเขาไปไมได จึงจะใหทาง 
อบต.บึงกระจับ ดำเนินการทำทางลงไปพื้นที่นา 
พ้ืนที่นาอยูหมูที่ 10 

นางสมหมาย  แดงคำ  

9. ถนนชำรุด ซอยบานนางสายทอง สุขชาลี  นายอภิชัย  เที่ยงดี  
10. ถนนบริเวณสี่แยกทางไปบานลาดเจริญ บานนาง

คำสอน   จั น ทร ภู เ ขี ย ว  บ ริ เวณ หั วมุ ม ถน น 
นายถาวร วิไธสง  
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เนื่องจากรถจะเลี้ยวโครงลำบาก 
11. ขอถนนทางเขาบาน พรอมไฟฟาสองแสงสวาง

ทางเขาบาน 
นางลัด แกวทา  

วันที่ 19 มกราคม 2564 หมูท่ี 7 
ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล ผูเสนอ หมายเหตุ 

1. ขอถนน คอนกรีต เขาซอยบานนายลอง  เพชร
รักษ 

นายลอง  เพชรรักษ  

2. ขอวางทอระบายน้ำลงคลองแมน้ำปาสัก เน่ืองจาก
ตลิ่งคลองพัง รถไมสามารถเขาไปทำนาได 

นางจำรูญ  เพชรรักษ  

3. ดำเนินการลอกคลองสงน้ำหมูท่ี 7 เนื่องจากน้ำ
ไหลไมทัน น้ำหนุนสูงงายทำใหทวมนาขาว 
ระยะทางประมาณ 200 เมตร กวาง 2 เมตร 

นายสนม  เพชรรักษ  

4. ขอถนนคอนกรีต บออนุบาลปลา – บานโครง
สุพรรณ  

นายสุรนิทร  ณ อยุธยา  

5. ขอถนนคอนกรีต ทางถนนแยกเขาบานผูใหญบาน
หมูที่ 7 

นายสมพงษ  โรจนทนงค  

6. ดำเนินการซอมแซมฝายแมน้ำปาสัก บานนายยงค  
ยุพิน 

นายสมพงษ  โรจนทนงค  

7. สอบถามเรื่องขยายเขตเสาไฟฟาออกจากที่ดินของ 
นางเกรง ทองประเสริฐ 

นายสมพงษ  โรจนทนงค  

8 ดำเนินการสรางศาลาอเนกประสงคหลังใหม หมูที่ 
7 พรอมเทคอนกรีตรอบพ้ืนท่ีสาธารณะ 

นายสมพงษ  โรจนทนงค  

9. ดำเนินการลอกคลองท้ิงน้ำคลองเกา เพ่ือทิ้งน้ำลง
คลองไดตะโก (คลองนานายยุง หมู 7) 

นายสมพงษ  โรจนทนงค  

10. ขุดคลอง บริเวณบานนายยุง (เปนที่สาธารณะ) นายสมพงษ  โรจนทนงค  
11. ขอหินคลุก บออนุบาลปลา – บานโครงสุพรรณ นายสมพงษ  โรจนทนงค  
12. ขอคลองสงน้ำ สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา บานวังทอง

มาบานระนามสวนหมาก 
นายสมพงษ  โรจนทนงค  

13. ซอมแซมถนน สายบานบึงกระจับ – ไดตะโกหมู 7 นายประดิษฐ  โรจนทนงค  
14. ดำเนินการซอมแซมฝากแมน้ำปาสัก หมูท่ี  นายดาวรุง  อินพักทัน  
15. ดำเนินการถนนคอนกรีต ซอยคนสิงหบุรี ขนาด 5 

เมตร ตลอดเสน 
นางนำเพชร วาที  

วันที่ 20 มกราคม 2564 หมูท่ี 5 
ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล  ผูเสนอ หมายเหตุ 

1. ขอทอระบายนำทิ้ง ถนน 5 แยก บานนางลันดา  
สังฆะมณี – นางวันภา  พลเรืองประปาระยะทาง 
500 เมตร  

นางดาว  โลนไธสง  

2. ขอทำทางถนนเขานา นางทองขาว  ทองโคตร นางทองขาง  ทองโคตร  
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3. ขอทางถนนเขานา ซอยหลัก 10 – บานเตาถาน นายโส  แกวพลูนอก  
4. ขอวางทอเมนประปา เสนหลังบาน ผอ.สนิท – นา

ตาขุน 
นายสนม  จันทรคำ  

5. ขอถนนลูกรัง ถนนเสนซอยหลังบาน ผูใหญบาน
หมูที่ 5 ประมาณ 300 เมตร 

นายนิรนัทร  ศรีวิราช  

6. ขอถนนคอนกรีต เสนหนองกระทุม พรอมเปลี่ยน
ชื่อซอย  

นายสมชาย เท่ียงดี  

7. ขอวางทอเมนประปา ซอยหนองกระทุม นายสมชาย เท่ียงดี  
8. ขอวางทอเมนประปา จากสี่แยกบานบึงกระจับไป

ถึงหนาวัดบานบึงกระจับ 
นายสมชาย เท่ียงดี  

9. ขอถนนคอนกรีต เสนบานนายสี  เยี่ยมไธสงค นายสังข มะธิปะโน  
10. ขอไฟฟาสองแสงสวางภายในวัดบานบึงกระจับ นายสมบูรณ  ศรีวิจารย  
11. ใหดินที่สระ เนื่องจากดินที่สระสูงเกินไป นางหอมจัน ออนจันทร    
12. ขอไฟฟาสองแสงสวาง บานนางหอมจัน  ออน

จันทร 
นางหอมจัน  ออนจันทร  

13. ขอขยายเขตไฟฟาเสนทางหนองหมี นางคำสอน  จันทรพลูเขียว  
วันที่ 25 มกราคม 2564 หมูท่ี 1 

ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล ผูเสนอ หมายเหตุ 
1. ถนนสายคลองกุดอีบอง (หนองหินตอนบน) 

เนื่องจากถนนแคบลงเจาของท่ีนาไดไถนาเขาไปใน
พ้ืนที่ถนนอยากจะสอบถามวาพ้ืนท่ีตรงจุดนั้นได
เปนพื้นที่สาธารณะหรือไม 

นางทองแดง  พันธสวัสด์ิ  

2. ขอถมดินลูกลังถนนสายคลองแวตอนบน เนื่องจาก
ชำรดุทำใหการสัญจรเขาไปในพ้ืนท่ีนาเปนไปอยาง
ลำบาก ระยะทางประมาณ 100 เมตร 

นางทองแดง  พันธสวัสด์ิ  

3. ซอยที่ 4 ทอน้ำทิ้งตัน ทำใหน้ำไหลไมสะดวก นางพรมจารี  สุราช  
4. เสนอใหทำธนาคารขยะ นายนิตินยั  มาธุโฆ  
5. เสนใหนำอินทรียวัตถุมาทำเปนปุยหมักไดลดการ

ใชปุยเคม ี
นายนิตินัย  มาธุโฆ  

6. เนื่องจากมีบุคคลที่มีพื้นที่นาติดกับคลองกุดอีบอง 
ไดมาทำฝายดินก้ันนำ้เอาไว เมื่อเวลาหนาน้ำหลาก
ทำใหน้ำลนออกมาทางถนนทำใหถนนขาด 

นายบุญถม  แสนทาว  

7. ขอหอถังน้ำประปาที่สระหนองตูมตาม พรอม
ระบบไฟฟาโซลารเซลล 

นายบุญถม  แสนทาว  

8. ขอใหดำเนินการขุดลอกคลองกุดอีบอง คลองลุง
พุก คลองแว ใหม 

นายบุญถม  แสนทาว  

9. ขอถนนคอนกรีต ทางเขาบาน ขนาดกวาง 3 เมตร นางสาวแพรทิพย  พูนนอย  
10. ถนนคอนกรีตชำรุดทำใหน้ำขัง ระยะทางประมาณ นายเวท  แจงสันเทยีะ  
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100 เมตร ขอใหดำเนินการทำถนนคอนกรีตใหม 
11. ขอใหดำเนินการทำฝายน้ำลนคลองลุงพุก บริเวณ

นา นายฮวด  ดาบสันเทียะ 
นายมนตรี  นาคครุฑ  

12. ขอใหดำเนินการทำฝายน้ำลาดคลองแวตอนบน นางหมุน  คำมนทา  
13. ขอถนนคอนกรีต หมูที่ 1 ซอย 2 ดำเนินการทำ

ถนนคอนกรีตพรอมยกระดับถนนขึ้น และ
ดำเนินการทำทอระบายน้ำใหมทั้งสองฝงถนน 

นางสาวสุภาภรณ  กันทาง  

วันที่ 26 มกราคม 2564  หมูที่ 2 
ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล ผูเสนอ หมายเหตุ 

1. ขอทอระบายน้ำ หมูท่ี 2 รอบทั้งหมูบาน นายวีระ ดวงมนตรี  
2. ขอใหดำเนินการกอสรางถนนสาบานเกาะบรเพ็ด 

– บานโครงสุพรรณ เนื่องจากชำรุด 
นายทองพลู  รุงเปา  

3. ถนนตรงสี่แยกบานเกาะบรเพ็ดชำรุดทำใหน้ำขัง
สัญจรลำบาก 

นายทองพลู  รุงเปา  

4. ขอใหทาง อบต.บึงกระจับดำเนินการซอมแซม
เครื่องออกกำลังกายของหมูบานเนื่องจากชำรุด 

นายทองพลู  รุงเปา  

5. ขอใหดำเนินการทำถนนซอยหลังวัดบานโคกปรอื นางบุญเรียบ  ถุนนอก  
6. ทำหลังคาพื้นที่เครื่องออกกำลังกาย นางลำไพ  คำสอนทา  
7. ขุดเจาะบอบาดาล บานนางสมบูรณ  ลือหาญ นายสมจิตร  จันธรรมมา  
8. ซอมแซมศาลากลางหมูบาน นายสมจิตร  จันธรรมมา  
9. ขอระบบไฟฟาโซลารเซลลประปาหมูบาน นายสมจิตร  จันธรรมมา  

10. สงเสริมประชาธิปไตย  ทำปายซุม/คุม นายสมจิตร  จันธรรมมา  
11. ถนนคอนกรีตสายบานเกาะบอระเพ็ด ซอย 3 

ระยะทาง 1,300 เมตร 
นายสมจิตร  จันธรรมมา  

12. ขอสนับสนุนจัดหาหนากากอนามัย เพ่ือปองกันโค
วิด-19 พรอมเจลแอลกอฮอร 

นายสมจิตร  จันธรรมมา  

13. ถนนคอนกรีต ถนนสายบานเกาะบอระเพ็ด ซอย 
4 ระยะทาง 500 เมตร 

นายสมจิตร  จันธรรมมา  

14. ขยายทอเมนตประปา ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 
300 เมตร 

นายสมจิตร  จันธรรมมา  

15. ขอลานตากขาว พื้นที่หมูที่ 2 นายสมจิตร  จันธรรมมา  
16. ขอถนนลูกลังหรือหินคลุก ถนนสายบานเกาะ

บรเพ็ด ซอย 3,4,5 
นายสมจิตร  จันธรรมมา  

17. ซอมแซมถนนสายหนองโปง ถนนลัดหวยไผ และ
ถนนเลียบคลองหวยไผ 

นายสมจิตร  จันธรรมมา  

18. ขอไฟฟาสองแสงสวางระบบโซลารเซลล ภายใน
หมูบาน 

นายสมจิตร  จันธรรมมา  

19. ซอมแซมถนนสายบานเกาะบรเพ็ด – บานโคกปรง นายสมจิตร  จันธรรมมา  
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20. โครงการซอมบำรุงประปาในหมูบาน นายสมจิตร  จันธรรมมา  
21. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในหมูบาน นายสมจิตร  จันธรรมมา  
22. ขอโครงการทำฝายน้ำลนท่ีนา นายประสิทธิ์   

จำปาบุรี 
นายสมจิตร  จันธรรมมา  

23. ซอมแซมถนนสายบานเกาะบรเพ็ด ซอย 5 นายสมจิตร  จันธรรมมา  
24. ซอมแซมถนนสายหางกุดอีบอง บานเกาะบรเพ็ด 

ซอย 6 
นายสมจิตร  จันธรรมมา  

25. ซอมแซมถนนสายนาตาแอน บานเกาะบรเพ็ด 
ซอย 7 

นายสมจิตร  จันธรรมมา  

26. โครงการขยายเขตเสาไฟฟา นายสมจิตร  จันธรรมมา  
27. โครงการงดเหลาในงานบุญงานศพ เพื่อเปนการลด

คาใชจาย 
นายสมจิตร  จันธรรมมา  

28. โครงการคัดแยกขยะในครวัเรือน นายสมจิตร  จันธรรมมา  
29. ลอกคลองหวยไผพ้ืนที่ตอจากนานายประสิทธิ์ 

จำปาบุรี ไปถึงนา นายประมวน  ตันกันยา 
นายสมจิตร  จันธรรมมา  

30. โครงการเจาะตรวจสารพิษในเลือด นายสมจิตร  จันธรรมมา  
31. ถนนคอนกรตี ซอยสนัติสุข นายสมจิตร  จันธรรมมา  
32. ซอมแซมถนน สายบานบึงกระจับ – บานนาไร

เดียว 
นายสมจิตร  จันธรรมมา  

วันที่ 29 มกราคม 2564 หมูที่ 10 
ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล ผูเสนอ หมายเหตุ 

1. ลอกคลองทิ้งน้ำ ซอยบาน พัฒชลา คำสอนทา นายประพันธ  รัตนโพธิ์ชัย  
2. ขอฝายน้ำลาด คลองลุงพุก นายประพันธ  รัตนโพธิ์ชัย  
3. ถนนลาดยางภายในหมูท่ี 10 นายสมหมาย ไชยเวช  
4. รางระบายน้ำ บริเวณบานนายทองหลอ  คำแสน

เดช 
นายสมหมาย ไชยเวช  

5. ขอถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองลุงพุก นายสมหมาย ไชยเวช  
6. ขอฝายน้ำลาด คลองแวตอนบน นานายคำเต็ม นายสมหมาย ไชยเวช  
7. ขอถนนลูกรัง ถนนเสนคลองหนองโปรงตอนลาง นางนัตยา  สีจันโคตร  
8. หอกระจายขาวหมูท่ี 10 ไมดัง นางนัตยา  สีจันโคตร  
9. ขอถนนลูกรังเสนซอยหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลัง

เกา 
นางนัตยา  สีจันโคตร  

10. ถนนเสนคลองหวยไผ เนื่องจากมีประชาชนไปปลูก
ตนมันสำปะหลังกีดขวางการจราจร 

นายสมาน  ทองพลู  

11. ขอถนนลูกรังถนนเสนคลองหวยไผ นายสมาน  ทองพลู  
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 หมูที่ 8 

ลำดับ เรื่อง ชื่อ – สกุล ผูเสนอ หมายเหตุ 
1. ขอถนน ซอยหนองผักบุง – ถนนคลองหิน นายจรรยงค  อินทรีย  
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2. ประชาชนเผาถานรบกวน ทางไปดอยสวรรค นายอภิชล  วรรณ ี  
3. ขอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเสนดอยสวรรค นายอภิชล  วรรณี  
4. ขอขายบล็อกถนน ทางขึ้นดอนสวรรค นายอภิชล  วรรณ ี  
5. มีโครงการปลุกตนโกโก ปลูกผัก และปลุกกันชง มี

สถานท่ีปลูกใหกับผูที่สนใจ 
นายอภิชล  วรรณี  

6. เรื่องเสียงรถยนตเปดเสียงดังรบกวน และรถยนต
ขับเสียงดังรบกวน 

นายเกลียว  แกวพลัย  

7. น้ำประปาหมูบานไหลไมสะดวก เนื่องจากพื้นที่
บานสงูกวาหอถังประปา 

นางสาวจะตุพร  บุยโฉม  

วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 หมูที่ 6 
ลำดับ เร่ือง ชื่อ – สกลุ ผูเสนอ หมายเหตุ 

1. ขอถังขยะ และรถเก็บขยะมาเก็บขยะที่ หมู 6 นายเกิด  กองนอย  
2. ขุดลอกคลองบึงหวาย นายอาทิตย  โกยทา  
3. ขุดลอกคลองน้ำพลัด ระยะทาง 300 เมตร นายอาทิตย  โกยทา  
4. ขุดลอกคลองสงน้ำดวยไฟฟา ไปถึงบึงกระจับ นายอาทิตย  โกยทา  
5. เทหินคลุกเรียบคลองแมน้ำปาสักพรอมขยายทาง

ไปถึงเกาะแกว 
นายอาทิตย  โกยทา  

6. ถมดินทางถนนบริเวณคลองแมน้ำปาสัก หนาบาน
นายอาทิตย  โกยทา 

นายสมคดิ  รักษาสถิตร  

7. ถมดินทางแยกซอยเขาพ้ืนท่ี สปก. ถึงหนาบานนาง
กาบ 

นายสมคดิ  รักษาสถิตร  

8. ขุดลอกคลองสงน้ำพื้นที่ สปก. นายสมคิด  รักษาสถิตร  
9. ขุดลอกคลองบึงหวาย และวางทอระบายน้ำเขา

คลองบึกหวาย 
นายสอาด  ศรสุรินทร   

10. ขอใหดำเนินการนำทอระบายน้ำออกจากพ้ืนที่
สวนบุคคล และวางทอระบายน้ำทางเขาบาน 

นางลำยอง โสขุมา  

11. ขอถนนคอนกรีต ระยะทางประมาณ 50 เมตร 
หนาบาน นางสาวจำปา  วงศสุริวรรณ 

นางสาวจำปา  วงศสุริวรรณ  

นายก อบต.บึงกระจับ  สำหรับการจัดทำโครงการสภากาแฟสัญจร ในครั้งน้ี ถาอบต.บึงกระจับ มีงบประมาณก็
สามารถท่ีจะดำเนินการแกไขปญหาของประชาชนไดเลย และมอบหมายให น.ส.ปยวรรณ  
สารีวรรณ หัวหนาสำนักปลัด นำโครงการดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป  

ประธานสภาฯ กลาวสอบถามมีทานใดจะสอบถามรายละเอียด หรอืมีขอสงสัยหรือไม  
ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกสภา อบต.ทานใดจะสอบถาม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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(3) เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการซอมแซมบานผูพิการ ขององคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ จำนวน 24 หลังคาเรือน   

ประธานสภาฯ กลาวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ หรือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่
ประชุมไดทราบ เชิญครับ 

นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให นางสาวปยวรรณ  สารีวรรณ หัวหนาสำนักปลัด เปนผูชี้แจงรายละเอียดใหที่
ประชุมไดรับทราบตอไป 

หัวหนาสำนักปลัด  กลาววา ตามที่องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหดำเนินการซอมแซมบานผูพิการ หลังละ 
20,000 บาท โดยมีรายละเอียดของบานผูพิการดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หมูที่ สิ่งที่จะซอมแซมบาน 
1. นางออน   กันทาง 1 ทำทางลาด 
2. นายบุญชวน   จันอำพัน 1 ทำหองครัว 
3. นางสมจิตร   นาสมฝน 1 ทำหองน้ำ 
4. นายสี   จันฑะเฆ 1 เทพื้นบาน 
5. นายวิสันต   เจริญพงษ 2 สรางบาน 
6. นางถนอม   ศรีวะสุทธิ์ 2 ตอเติมหลังบาน 
7. นายชอบ   สุกสบาย 3 ซอมแซมบาน 
8. นายพงษศักดิ์   งัดสันเทยีะ 3 ซอมแซมบาน 
9. นายพยงค   สายหยุด 4 สรางหองน้ำ 

10. นายอนนัต   บุญศรี 4 ตอเติมขางบาน 
11. นายสุหลา   จันทะจร 4 ตอเติมขางบาน 
12. เด็กหญิงดาวเรือง   เสนาฮวด 4 ทำหองครัว 
13. เด็กหญิงสิริทรา   แคตาย 5 ทำหองน้ำและเทพื้นบาน 
14. นางสาวมะลิ   นาทองคำ 5 ปรบัปรุงหองครัว 
15. นายบุญเรือง   แสงกลา 5 ไมมีบานอยู(เพลิงหมาแงน) 
16. นายไพรทูร   แสงกลา 5 ไมมีหองน้ำ (อยูในยุงขาว) 
17. นางสาวติ๋ม   เพชรรักษ 7 หองน้ำ + หนาบาน 
18. นายชัชวาล   ศิริวงค 7 หองน้ำ 
19. นายลูกกรุง   แกนพุทรา 9 เทพื้นบาน 
20. นายพงศกร   เชียววังดอน 9 หองนอน 
21. นายชาญชัย   ตนกันยา 10 ตอเติมบาน 
22. นางนอย   คำไสย 10 ปูพ้ืนหนาบาน 
23. นางพิกุล   มาจุฬา 10 ปรับปรุงบาน 
24. นายลอย   ตายขาว 10 ปรับปรุงบาน 

ไดดำเนินการซอมแซมเสร็จแลว จำนวน 7 หลัง และอยูระหวางกำลังดำเนินการซอมแซม จำนวน 17 หลัง 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 
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นายก อบต.บึงกระจับ  กลาวขอบคุณ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับทุกทาน ที่ไดดำเนินการในการประสานงาน ใน
การชวยเหลือผูพิการ ในการซอมแซมที่อยูอาศัยในครั้งนี้ และขอเชิญทุกทาน ไดเปนเกียรติ
ในการมอบบาน ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยพรอมกันที่ อบต.บึง
กระจับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผูบริหาร อบต.บึงกระจับ ทานใดจะสอบถาม
รายละเอียด หรือมขีอสงสัยหรือไม 

ที่ประชุม ไมมี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.2.1 ญัตติ นายอุทัย กันกลางดอน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
(1) เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ กลาวเชิญ นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดชี้แจงเหตุผล และความ
จำเปน ที่ไดเสนอญัตติขอสนับสนุนงบประมาณ เชิญครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน ดวยนายชิด  กลึงกลางดอน ไดรบัผลกระทบจากการขุดลอกคลองไผขวาง ทำใหที่นาของ 
(ส.อบต.ม.9) นายชิด  กลึงกลางดอนมีคลองผานกลางนา ไมสามารถขามไปมานาทั้งสองฝงไดจึงขอความ

อนุเคราะหมายังทานนายก อบต.บึงกระจับ ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินการวางทอ 

คสล.Ø1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 20 ทอน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนตอไป 
ประธานสภาฯ  เชิญ นายก อบต.บึงกระจับ ไดชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ ชี้แจงวา ตามที่สมาชิก อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 9 ไดเสนอญัตติขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ดำเนินการวางทอ คสล.Ø1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 20 ทอน ไดใหกองชางดำเนินการ

ประมาณราคา ไวจำนวน 56,300 บาท ซึ่งในขณะนี้ อบต.บึงกระจับ งบประมาณไม
เพียงพอตอการพัฒนาทองถ่ินได จึงขอรับเรื่องดังกลาวไวกอน ถามีงบประมาณเงินอุดหนุน
เขาเมื่อไรก็จะดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และคณะผูบริหาร อบต.บึงกระจับ ทานใดจะสอบถาม
รายละเอียด หรือมขีอสงสัยหรือไม 

ที่ประชุม ไมมี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6  6.1 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

6.1.1 ญัตติ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
(1) เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำป พ.ศ.2564 และกำหนดสมัย
ประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป 

ประธานสภาฯ  กลาวเชิญ เลขานุการสภาฯ อานกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ  เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ กลาวชี้แจงวา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 

(แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตำบลจะกำหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนด  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 
(แกไขเพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขอ 11 (3) สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสภา
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องคการบริหารสวนตำบลกำหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปกี่สมัย แตละสมัยใน
ปน้ันจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดก่ีวัน กับกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 

ประธานสภาฯ กลาวเชิญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป         
พ.ศ.2564  วาจะใหมีการกำหนดไวเดือนใดบาง และมีกำหนดระยะเวลาจำนวนกี่วัน 
สำหรับสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ไดกำหนดไปแลว เมื่อวันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ 2564 ที่ผานมา  โดยใหมีผูเสนอ และผูรบัรองจำนวน 2 ทาน เชิญเสนอครบั 

นายอุทัย  กันกลางดอน เสนอใหมีการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป พ.ศ.2564 จำนวน 4 สมัย 
(ส.อบต.ม.9) โดยมีนายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.1 และนายสมหมาย  ไชยเวช 

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.10 เปนผูรับรอง 
นายบุญเกิด  คำวันสา เสนอ  ใหมีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำป พ.ศ.2564 มีดังนี้ 
(ส.อบต.ม.1)  สมัยประชุมสภาสามัญประจำป พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 ในวนัที่ 16 - 30 เมษายน 2564 
   มีกำหนด 15 วัน  

สมัยประชุมสภาสามัญประจำป พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 ในวนัที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564  
 มีกำหนด 15 วัน  

สมัยประชุมสภาสามัญประจำป พ.ศ.2564 สมัยที่ 4 ในวนัที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564   
มีกำหนด 15 วัน  
และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 
2565 มีกำหนด 15 วัน 
โดยมี นายประจวบ  ชัยสุริยงค สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.1 และนายเสถียร  ทาวพา 
สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.6 เปนผูรับรอง 

ประธานสภาฯ  กลาวสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม  
ที่ประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ  ใหเลขานุการสภาฯ  นับองคประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองคประชุม มีสมาชิกสภาฯอยูในที่ประชุม จำนวน 17 ทาน ซึ่งมีจำนวนไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอใหออกเสียงลงมติ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหกำหนดสมัยประชุมสภาดังนี้ 

สมัยประชุมสภาสามัญประจำป พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 ในวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 
 มีกำหนด 15 วัน  

สมัยประชุมสภาสามัญประจำป พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 ในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564  
 มีกำหนด 15 วัน  

สมัยประชุมสภาสามัญประจำป พ.ศ.2564 สมัยที่ 4 ในวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 
2564   มีกำหนด 15 วัน  
และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 
2565 มีกำหนด 15 วัน 
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ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  16 คะแนนเสียง 
- ไมเห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 

 - งดออกเสียง  จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 
ประธานสภาฯ กลาวเชิญ  คณะผูบริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผูเขารวมประชุม 

ไดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ  ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ไดกำหนดดำเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนโครงการปรบัปรุงฟนฟูแหลงน้ำบึงกระจับเช่ือตอคลองไดตะโก เชื่อมตอ
แมน้ำปาสักพรอมระบบกระจายน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตย ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ  ในวันพุธที่  21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.            
ณ องคการบรหิารสวนตำบลบึงกระจับ เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเขารวมแสดงความ
คดิเห็นและขอเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ นั้น 

  ดังนั้นจึงขอแจงใหกำนัน ผูใหญบาน สมาชิกสภา อบต. เตรียมขอมูลพื้นฐาน เชน 
พื้นที่การเกษตร ตำแหนงของฝาย สถานที่ทิ้งดิน และชวยประชาสัมพันธใหประชาชนใน
พื้นที่เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวัน เวลา ดังกลาวดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
นายประดิษฐ  เค็งนอก กลาวสอบถามเรื่อง การขยายเสาไฟฟาบริเวณถนนสายหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึง

กระจับ 
นายก อบต.บึงกระจับ กลาวชี้แจงวา ตามท่ีประชุมสภากาแฟสัญจร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายปน โพตะ

คาม ไดเสนอใหดำเนินการขยายเขตเสาไฟฟาออกจากพื้นที่ถนน เนื่องจากถนนแคบทำให
สัญจรลำบาก ถนนสายซอยหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึงกระจับ  ไดมอบหมายใหนายสุทัต  
กิรัมย ดำเนินการประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ไดสอบถามวามีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. หรอืผูเขารวมประชุม ทานใดจะเสนอเพ่ิมเตมิ

อีกหรือไม  หากไมมีผมก็ขอปดการประชุม 
ปดประชุม  เวลา 12.10 น. 
 

 

(ลงชื่อ)       ดาวรุง  อินพักทัน ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายดาวรุง  อินพักทัน) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันที่ 15 มีนาคม 2564 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจแลวเมื่อวันที่  16 มีนาคม 2564 
 
(ลงชื่อ)    สุพรรณ  บุบผาสุข คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุพรรณ  บุบผาสุข) 

 
 (ลงชื่อ)     อาทิตย  โกยทา        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอาทิตย  โกยทา) 
 

(ลงชื่อ)     ละมูล  คงเจริญ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางละมูล  คงเจริญ)  

 
(ลงชื่อ)     สุพรรณ  ขาวฉออน  ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายสุพรรณ  ขาวฉออน) 
      ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

          วันท่ี 16 มีนาคม 2564 


