
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 1/2565 

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565    ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.   เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 

ผูมาประชุมจำนวน 10 ทาน   ลากิจจำนวน ........-........ ทาน   ลาปวยจำนวน ..........-...... ทาน   

ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายอาทิตย  โกยทา ประธานสภา  

อบต.บึงกระจับ 
อาทิตย  โกยทา 
 

 

2 นายประจวบ  ชัยสุริยงค รองประธานสภา  
อบต.บึงกระจับ 

ประจวบ  ชัยสุริยงค 
 

 

3 นายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1 ประจักร  พวงศรี 
 

 
 

4 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2 ละมูล  คงเจริญ  
 

5 นายพรชัย  กานขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3 พรชัย  กานขุนทด  
 

6 นายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 4 สุพรรณ  ขาวฉออน  
 

7 นายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5 กองฟา  พรมจันทร  
 

8 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 9 อุทัย  กันกลางดอน  
 

9 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 10 พัฒชลา  คำสอนทา  
 

10 นายดาวรุง  อินพักทัน เลขานุการสภา 
อบต.บึงกระจับ 

ดาวรุง  อินพักทัน  

ผูเขารวมประชุม จำนวน .......10.......... ทาน 

ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสมัย  ศรสุรินทร นายก อบต.บึงกระจับ สมัย  ศรสุรินทร  

 
2 นายแกว  กิรัมย รองนายก อบต.บึงกระจับ แกว  กิรัมย  

 
3 นายบุญเกิด  คำวันสา รองนายก อบต.บึงกระจับ บุญเกิด  คำวันสา 

 
 



ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
4 นางบุษบา  โยธาแสน เลขานุการนายก 

อบต.บึงกระจับ 
บุษบา  โยธาแสน  

 
5 นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ ยุขนิษฐชา  โสพรหม 

 
 

6 นางสาวปยวรรณ  สารีวรรณ หัวหนาสำนักปลัด ปยวรรณ  สารีวรรณ 
 

 

7 นางพัชรี  ปานคำ ผูอำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ  
 

8 นายอัฐเชษฐ  ทองโชติ นายชางโยธา   
 

9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว  
 

10 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

วิทวัช  ดรศรีเนตร  
 

11 นางสาวธนาวรรณ  ไกลภัย ผูชวยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ 

ธนาวรรณ  ไกลภัย  
 

12     
 

13     
 

14     
 

15     
 

16     
 

17     
 

18     
 

19     
 

20     
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00 น. 
เลขานุการสภาฯ เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นายดาวรุง  อินพักทัน เลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตำบลบึงกระจับ ไดสงสัญญาณใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล    
บึงกระจับ และผูเขารวมประชุมทุกทาน เขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ เพ่ือดำเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันท่ี 12 มกราคม 
2565  

   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562  

   มาตรา 56 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตองมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

   โดยขณะนี้มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เขารวม
ประชุมจำนวน 10 ทาน ซึ่งมีจำนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับทั้งหมดเทาที่มีอยูถือวาครบองคประชุมแลว 

   จึงขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ        
ไดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พรอมทั้งนำกลาวไหวสวดมนต และแผเมตตา
เสร็จแลว  

เลขานุการสภาฯ  อานประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เรื่อง นัดประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 
2565 จบลง และเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับกลาว
เปดประชุมสภาฯตอไป 

ประธานสภาฯ กลาวเปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำป พ.ศ.2565 และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม  

1. ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตำบล อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ  อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 17 และมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั ้งสมาชิก      
สภาทองถิ ่นหรือผู บริหารทองถิ ่น พ.ศ.2562 และขอ 179 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง 
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ผูไดรับเลือกตั ้ง นายสมัย  ศรสุรินทร      
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564  
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2. ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื ่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ  อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 และขอ 179 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง 
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ผูไดรับเลือกตั้ง  

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายประจักร  พวงศรี 
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางละมูล  คงเจริญ 
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพรชัย  กานขุนทด 
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสุพรรณ  ขาวฉออน 
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายกองฟา  พรมจันทร 
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายอาทิตย  โกยทา 
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายดาวรุง  อินพักทัน 
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายประจวบ  ชัยสุริยงค 
เขตเลือกตั้งที่ 9 นายอุทัย  กันกลางดอน 
เขตเลือกตั้งที่ 10 นางพัฒชลา  คำสอนทา 

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564  
3. ตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ที่ พช 0023.13/68 เรื่อง ขอสงคำสั่งแตงตั้ง
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ลงวันที ่ 7 มกราคม 
2565 ส งคำส ั ่ งอำเภอว ิ เช ียรบ ุร ี  ท ี ่  18/2565 เร ื ่อง คำส ั ่ งแต งตั้ ง                
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ จึงแตงตั้งนายประจวบ        
ชัยสุริยงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เปนรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565  
4. คำสั ่งสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ที ่ 1/2564 เรื่อง คำสั่ง
แตงตั้งเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ อาศัยอำนาจตาม
มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล     
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 และขอ 18  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไข
เพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับมติสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับครั้งแรก เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 จึงแตงตั้งใหนายดาวรุง  
อ ินพักท ัน สมาช ิกสภาองค การบร ิหารส วนตำบลบ ึงกระจ ับ หม ู ท ี ่  7              
เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  กลาวา ตามที ่ไดสงสำเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล    

บึงกระจับครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ไปพรอมกับหนังสือ สภาฯ     

ที่ 2/2565 เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2565 

เมื ่อวันที ่ 5 มกราคม 2565 เพื ่อใหสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกทาน        

ไดตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุมครั้งที่แลว มีสมาชิกสภา อบต.

บึงกระจับ ทานใดจะขอแกไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุม

ครั้งทีผ่านมาหรือไม 

ที่ประชุม    ไมมี 

ประธานสภาฯ    มอบหมายใหเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม 

เลขานุการสภาฯ  นับองคประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุม จำนวน 10 ทาน ซึ่งมีจำนวน       

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทั้งหมด 

ประธานสภาฯ  ขอ ให  ส มาช ิ กสภ า  อบต . บ ึ ง ก ระจ ั บออก เส ี ย งล งมติ ต ามระ เบ ี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ขอ 74 (1) ยกมือพนศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ        

ครั้งท่ีแลว เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ    จำนวน 8 เสียง 

- ไมเห็นชอบ   จำนวน - คะแนนเสียง 

- งดออกเสียง   จำนวน 2 คะแนนเสียง (ประธานสภาฯและรอง

ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   3.1 เรื่อง การแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล        

   บึงกระจับ  

ประธานสภาฯ   กลาวเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงขอกฎหมายใหที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาฯ  ช ี ้แจงวา ตามพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล         

พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5   

กอนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับหนาที่ใหประธานสภาองคการบริหาร

สวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพื ่อใหนายกองคการ

บริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยไมมีการ 
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  ลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตำบล 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

   ขอ ๑23 เมื ่อผ ู บร ิหารทองถ ิ ่นขอแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ิน       

ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั ้งองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ใหประธานสภา

ทองถ่ินบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ินเปนเรื่องดวน 

   เมื ่อผู บริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถิ ่นแลว ใหประธานสภา

ทองถิ่นดำเนินการใหสมาชิกสภาทองถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแตที่

ประชุมไดมีมติใหซักถามและอภิปรายเปนประเด็นๆไป 

ประธานสภาฯ  กลาวเชิญนายสมัย  ศรสุรินทร นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ   

แถลงนโยบายตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

นายก อบต.บึงกระจับ  กลาวคำแถลงนโยบาย ดังตอไปนี้   

เรียน    ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ     

ที่เคารพทุกทาน 

 ตามที่ไดมีการเลือกตั ้งนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เมื่อวันที ่  28  พฤศจิกายน  2564        

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั ้ง  เมื ่อวันที่  20  ธันวาคม  2564 ซึ่งกระผม      

นายสมยั  ศรสุรินทร  ไดรับความไววางใจจากประชาชน ใหดำรงตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  

 บัดนี ้  กระผมในฐานะนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ และคณะผู บริหารไดกำหนดแนวทาง       

และนโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับเรียบรอยแลว  โดยยึดมั ่นการปกครอง        

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และตาม

อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 

พ.ศ.2537  รวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ความวา  “กอนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับ

หนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล เพื่อใหนายกองคการ

บริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวัน

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล” และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวของ  

 กระผมนายสมัย  ศรสุรินทร  นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ จึงขอแถลงนโยบายดังกลาวตอสภา

องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับและผูทรงเกียรติทุกทาน  ไดรับทราบถึงเจตนารมณและนโยบายการบริหารงาน    

ที่จะพัฒนาทองถิ่นของเรา โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ทั้งการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ดานศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ดานการ 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเมืองการบริหาร 

เพ่ือประโยชนของประชาชนทุกคนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางเครงคดั  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วิสัยทัศน  คือ 

 “บึงกระจับนาอยู  เศรษฐกิจม่ันคง  ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  สูการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน” 

 ภารกิจที่ตองดำเนินการ 

1.  นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 

 *  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน หรือพัฒนาเสนทางการคมนาคม ใหมีสภาพดี           

มีมาตรฐาน การสัญจรไปมามีความสะดวก-ปลอดภัยแกประชาชน และเพียงพอตอความตองการ พรอมปรับปรุงภูมิ

ทัศนตลอดแนวถนนทุกสาย  

 *  สนับสนุนสงเสริมใหมีระบบไฟฟาสาธารณะไดมาตรฐาน พัฒนาระบบการใหบริการดานไฟฟาแสงสวาง    

ใหรวดเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 *  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบประปาใหเพียงพอ ไดมาตรฐานมีคุณภาพ น้ำประปาสะอาดกำลังการ

ผลิตเพียงพอและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 

*  พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรมอยางเพียงพอและทั่วถึงเพื่อปองกันและแกไข

ปญหาภัยแลงและปญหาน้ำขาดแคลน 

2.  นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

 *  สงเสริม พัฒนา อบรมใหความรูกับกลุมอาชีพตาง ๆ ใหมีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ   

สรางชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

 *  ส งเสร ิม สนับสนุนอาชีพของประชาชนในทองถ ิ ่น ด านการเกษตร ดานอุตสาหกรรมครัวเร ือน               

ดานหัตถกรรมสิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑตำบล เพ่ือเพ่ิมมูลคาและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 

 *  สงเสริม สนับสนุน การจัดทำเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฏีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 

และเกษตรอินทรียเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร เปนการลดการใชปุยเคมีในการผลิต 

3.  นโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียว การกีฬาและนันทนาการ 

 *  สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน และบำรุงรักษาแหลงทองเที่ยวในเขตตำบลบึงกระจับ 

 *  สงเสริม ใหมีการเสนทางการทองเที่ยวโดยชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของ

สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน กำหนด ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมี

บทบาทเปนเจาของในการจัดการ ดูแล เพ่ือให เกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน 

 *  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ ไดมีความรู

ประสบการณสามารถนำไปใชเพ่ือการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมตอไป 

 *  สนับสนุนดานการจัดการใหมีและสงเสริมการแขงขันกีฬาและการแขงขันกีฬาเรือพาย ท้ังภายใน ภายนอก

ชุมชน เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน  
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4.  นโยบายพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

 *  ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ  คนพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส โดยใหไดรับสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ

อนามัย สงเสริมอาชีพ และดูแลดานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

 *  สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานที่ในการจัดกรรม การใหสวัสดิการและการสรางความสุขใหกับผูสูงอายุ 

 *  สงเสริมการจัดเวทีประชาคม การประชุมสภากาแฟ และการประชุมของคณะกรรมการระดับหมูบาน     

เพ่ือระดมความคิดเห็นแนวทางการแกไขปญหา และรับทราบความตองการของหมูบาน ชุมชนอยางแทจริง 

 * สงเสริม สนับสนุนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชใหทันสมัย ครบถวน และเพียงพอพรอมใชงานปองกันภัยไดตลอดเวลา 

 *  สงเสริม สนับสนุน ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเครงครดัและตอเนื่อง 

 *  สงเสริม สนับสนุน การใหความรู การอาชีพ การดำเนินงานของกลุมสตรี กลุมบทบาทสตรี  

5.  นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา 

 *  สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาทางการศึกษา หรือจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม สติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

 *  สงเสริม สนับสนุนใหสถาบันครอบครัว ชุมชน องคกร สถาบันศาสนา และองคกรทางสังคมอื่น ๆ เขามามี

สวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

6.  นโยบายการพัฒนาดานการศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 *  สงเสริม สนับสนุน อนุรักษประเพณีแหน้ำ ใหอยูคูตำบลบึงกระจับตลอดไป 

 *  สงเสริม บำรุงและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งเปนการอนุรักษ       

สืบสานศลิปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

 *  สงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็ก เยาวชน ชุมชนในเขตตำบลบึงกระจับ 

7.  นโยบายการพัฒนาดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 *  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการใหบริการดานการแพทยฉุกเฉิน(EMS) ใหไดมาตรฐาน เพื ่อชวยเหลือ

ประชาชนไดทันทวงที เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย 

 *  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ หรือใหมีการดำเนินกิจกรรมของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

(อสม.) 

 *  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุม อสม.นอยในโรงเรียน เพื่อเปนเครือขายการดูแลสุขภาพในกลุม

นักเรียน และผูปกครอง 

 *  รณรงค ใหความรู ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคติดตออุบัติใหม     

เพ่ือการปองกันโรค และควบคุมโรคตาง ๆ ที่สามารถปองกันและสามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็ว  

 *  จัดใหมีการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสารเคมีในเลือดอยางตอเนื่องและทั่วถึง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี

และรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางทันทวงที 
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 *  ลดปริมาณขยะในชุมชน โดยสงเสริมใหประชาชนใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาและใหความรูในการคัด

แยกขยะ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช และบุคลากรในการจัดการขยะใหเพียงพอตอการใหบริการของประชาชน

อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 *  สงเสริมการสรางจิตสำนึก และความตระหนักในการดูแลรักษา รวมถึงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 

 *  สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพ รวมกับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกระจับ กลุม อสม. สปสช. โดยใหครอบคลุมทุกกลุม ทุกวัย ทุกหมูบาน 

 กระผมขอเรียนใหทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ และผู เขารวม

ประชุมทุกทานทราบอีกครั ้งวา  กระผมจะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุ งมั ่น ตั ้งใจ อยางเต็มความรู  ความสามารถ         

ดวยความเสียสละ ใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชน ใหเขามาทำหนาที่เปนผูบริการ และกระผม     

มีความมุงมั่นจะเขามาพัฒนาทองถิ่นของเรา ใหมีความเจริญกาวหนา และจะดำเนินการตามที่ไดแถลงตอสภาแหงนี้ 

ตามกรอบของอำนาจหนาที่ แผนพัฒนาทองถ่ิน และความถูกตองของระเบียบ   กฎหมายที่เก่ียวของ   มีความโปรงใส 

สุจริต เที่ยงธรรม และตรวจสอบได  ตามหลักธรรมมาภิบาล และที่สำคัญคอืงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล

บึงกระจับของพวกเรา โดยยึดเอาประโยชนสุขแชละความตองการของประชาชนเปนสำคัญ 

 กระผมและผูบริหารทุกทานจะรวมกันผลักดันนโยบายทั้งหมดนี้ใหมีความสำเร็จใหมากที่สุด และหวังเปน

อยางยิ่งวานโยบายที่กระผมไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับในครั้งนี้ จะนำไปสูการปฏิบัติจริงจัง

และทันที และเกิดรูปธรรมใหมากที่สุด และในการนี้ กระผลของแนะนำทีมงานบริหารที่จะเขามาชวยเหลือการทำงาน

ของกระผม ดังนี้ 

1. นายแกว  กิรัมย ดำรงตำแหนง     รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ คนที่  1 
2. นายบุญเกิด  คำวันสา   ดำรงตำแหนง     รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ คนที่  2 
3. นางบุษบา  โยธาแสน  ดำรงตำแหนง     เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  กลาวสอบถามสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะสอบถาม หรือ อภิปราย

หรือไม 

ที่ประชุม  ไมมี 

มติท่ีประชุม  รับทราบการแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ   

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องที่เสนอใหม 

    4.1 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประธานสภาฯ   กลาวเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงขอกฎหมายใหที่ประชุมทราบ 
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เลขานุการสภาฯ  ชี ้แจงวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ ่น(ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 ขอ 8 (3) สมาชิกสภา

ทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน (ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 

สี่ป และอาจไดรับการคดัเลือกอีกก็ได) 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื่อผูที่จะเปนคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น คนที่ 1 พรอมทั้งมีผูรับรอง จำนวน 2 ทาน เชิญครับ 

นายประจักร  พวงศรี  กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 1 ขอเสนอนาย

กองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 เปนคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น  

นายสุพรรณ ขาวฉออน   กระผมนายสุพรรณ ขาวฉออน สมาชิก สภาอบต.บึงกระจับหมูที่ 4 รับรองครับ 

นางละมูล  คงเจริญ   ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ สมาชิก สภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2  รับรองคะ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื่อผูที่จะเปนคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น คนที่ 2 พรอมทั้งมีผูรับรอง จำนวน 2 ทาน เชิญครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 ขอเสนอ

นายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 เปน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

นางพัฒชลา  คำสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 10 รับรองคะ 

นายประจักร  พวงศรี   กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 1  รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื่อผูที่จะเปนคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น คนที่ 3 พรอมทั้งมีผูรับรอง จำนวน 2 ทาน เชิญครับ 

นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉ ันนางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที ่ 2 ขอเสนอ        

นายพรชัย  กานขุนทด สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 3 เปนคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  

นายกองฟา  พรมจันทร  กระผมนายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 5 รับรองครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 รับรอง

ครับ 

เลขานุการสภาฯ    กลาววา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับไดเสนอชื่อ จำนวน 3 ทานเพื ่อเปน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ใดแก 

1. นายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 

2.นายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 

3.นายพรชัย  กานขุนทด สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 3 
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  4.2 เรื่อง การคัดเลือกเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ประธานสภาฯ   กลาวเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงขอกฎหมายใหที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ขอ 28 (1) สมาชิกสภา

ทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน (ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ  

สี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได) 

ประธานสภาฯ  กลาวเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื่อผูที่จะเปนคัดเลือกเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนที่ 1 พรอมทั้งมีผู

รับรอง จำนวน 2 ทาน เชิญครับ 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กระผมนายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 ขอเสนอ

นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 เปนคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น  

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 9 รับรองครับ 

นางพัฒชลา  คำสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 10 รับรองคะ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื ่อผ ู ท ี ่จะเปนคัดเลือกเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนที่ 2 พรอมทั้งมีผู

รับรอง จำนวน 2 ทาน เชิญครับ 

นายกองฟา  พรมจันทร  กระผมนายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 ขอเสนอ

นายอาทิตย  โกยทา ประธานสภา อบต.บึงกระจับ เปนคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

นายพรชัย  กานขุนทด  กระผมนายพรชัย  กานขุนทด สมาชิกสภาอบต.บึงกระจับหมูที่ 3 รับรองครับ 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กระผมนายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 รับรอง

ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื่อผูที่จะเปนคัดเลือกเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คนที่ 3 พรอมทั้งมีผู

รับรอง จำนวน 2 ทาน เชิญครับ 

นายประจักร  พวงศรี  กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 1 ขอเสนอนาย

ประจวบ  ชัยสุริยงค รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ เปนคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ สมาชิก สภาอบต.บึงกระจับหมูที่ 2 รับรองคะ 

นางพัฒชลา  คำสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 10 รับรองคะ 
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เลขานุการสภาฯ    กลาววา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื่อ จำนวน 3 ทานเพ่ือเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใดแก 

1. นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 

2. นายอาทิตย  โกยทา ประธานสภา อบต.บึงกระจับ 

3. นายประจวบ  ชัยสุริยงค  รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ 

  4.3 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  กลาวเชิญ น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ  ไดชี้แจงขอ

กฎหมายใหที่ประชุมทราบ 

นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม ชี ้แจงวา  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื ่อง 

หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 

 ขอ 12 (3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่สภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายจำนวน สองคน 

   ขอ 13 ใหกรรมการตามขอ 12 (3) มีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป 

นับแตวันออกคำสั่งแตงตั้ง 

   ในกรณีที่กรรมการตามขอ 12(3) วางลงโดยมิใชเหตุพนจากตำแหนง

กอนครบวาระใหคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 

   กรณีการคัดเลือกกรรมการแทนตำแหนงที่วางลง ใหผูนั้นอยูในตำแหนง

เทากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 

   คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ สปสช.อบต.บึงกระจับ ซึ่งไดแตงตั ้งเมื่อ

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ครบวาระ 4 ป ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งเปน

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ที่เปนกรรมการชุดเดิมคือ นายอุทัย  กันกลางดอน 

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 และนางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา 

อบต.บึงกระจับ หมู ที ่ 10) ดังนั้นจึงอยากใหสภาองคการบริหารสวนตำบล     

บึงกระจับดำเนินการคดัเลือกผูแทนสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ จำนวน 2 ทาน 

เพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการที่วางลง ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 

ซึ่งเหลือระยะเวลาจำนวน 10 เดือน และดำรงตำแหนงตอในป พ.ศ.2565-

2569 ตอไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื ่อผ ู ท ี ่จะเปนคัดเลือกเปน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื ้นที่องคการ

บริหารสวนตำบลบึงกระจับ เพ่ือดำรงตำแหนงแทนกรรมการที่วางลงและดำรง 
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  ตำแหนงในป พ.ศ.2565 – 2569 คนที่ 1 พรอมทั้งมีผูรับรอง จำนวน 2 ทาน 

เชิญครับ 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กระผมนายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 ขอเสนอ

นายอุท ัย  ก ันกลางดอน สมาช ิกสภา อบต.บ ึงกระจ ับ หม ูท ี ่  9 เปน 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื ้นที่องคการ

บริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

นายประจักร  พวงศรี  กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 1 รับรองครับ 

นายกองฟา  พรมจันทร  กระผมนายกองฟา พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื ่อผ ู ท ี ่จะเปนคัดเลือกเปน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื ้นที่องคการ

บริหารสวนตำบลบึงกระจับ เพ่ือดำรงตำแหนงแทนกรรมการที่วางลงและดำรง 

  ตำแหนงในป พ.ศ.2565 – 2569 คนที่ 2 พรอมทั้งมีผูรับรอง จำนวน 2 ทาน 

เชิญครับ 

นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉ ันนางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที ่ 2 ขอเสนอ       

น า งพ ัฒชลา  คำสอนทา  สมาช ิ กสภ า  อบต . บ ึ ง กระจ ั บ  หมู ท ี ่ 10                       

เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการ

บริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

นายประจวบ  ชัยสุริยงค กระผมนายประจวบ  ชัยสุริยงค รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ รับรองครับ 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กระผมนายสุพรรณ ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 รับรองครับ 

เลขานุการสภาฯ    กลาววา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอชื่อ จำนวน 2 ทาน เพื่อเปน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่องคการ

บริหารสวนตำบลบึงกระจับ ใดแก 

1.นายอุทัย  กันกลางดอน  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 

2.นางพัฒชลา  คำสอนทา  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 10 

  4.4 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำป พ.ศ.2565  

ประธานสภาฯ   กลาวเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจงขอกฎหมายใหที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภา  ชี้แจงวา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.

2537 และที่แกไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  

มาตรา 53 ในปหนึ ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย

แลวแตสภาองคการบริหารสวนตำบลจะกำหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญประจำปใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนดนายอำเภอ 
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ตองกำหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ดำเนินการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตำบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการ

เล ือกตั ้งสมาช ิกสภาองค การบร ิหารส วนตำบล และใหท ี ่ประช ุมเล ือก

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตำบลกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตำบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกได

ตามกำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบลได นายอำเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคำสั่ง

ยุบสภาองคการบริหารสวนตำบล  

การประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกำหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะ

ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอำเภอ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

   ขอ ๑๑ เมื ่อมีประธานสภาทองถิ ่นแลว ใหสภาทองถิ ่นเลือกรอง

ประธานสภาทองถิ ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนำ

ปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

   (3) สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวนตำบล

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปแรกของปถัดไปและมีกำหนด  

ก่ีวัน 

   การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวย

องคกรปกครอง สวนทองถ่ินนั้นกำหนด 

ประธานสภาฯ  กลาวเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัย

สามัญ ประจำป พ.ศ.2565 วาจะกำหนดไวกี่สมัยพรอมทั้งมีผูรับรอง จำนวน 

2 ทาน เชิญครับ 

นางพัฒชลา  คำสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 10 ขอเสนอให

กำหนดสมัยประชุมสภาสมยัสามัญประจำป พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัยคะ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 9 รับรองครับ 

นายกองฟา  พรมจันทร  กระผมนายกองฟา พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  กลาวสอบถามวา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมี

ความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม 

ที่ประชุม    ไมมี 

มติท่ีประชุม  เห ็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำป พ.ศ.2565     

จำนวน 4 สมัย 
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ประธานสภาฯ  กลาวเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัย

สามัญ ประจำป พ.ศ.2565 วาจะกำหนดสมัยประชุมสภาในชวงใดบาง และมี

การกำหนดไวจำนวนก่ีวัน  พรอมทั้งมีผูรับรอง จำนวน 2 ทาน เชิญครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 ขอเสนอ

ใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำป พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัยโดย

มีการกำหนดไวดังนี้ 

  สมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 10 – 24 มกราคม 2565  จำนวน 15 วัน 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565 จำนวน 15 วัน 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 จำนวน 15 วัน 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565 จำนวน 15 วัน 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กระผมนายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 4 รับรอง

ครับ 

นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 รับรองคะ 

ประธานสภาฯ  กลาวสอบถามวา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมี

ความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม 

ที่ประชุม    ไมมี 

มติท่ีประชุม  เห ็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำป พ.ศ.2565     

จำนวน 4 สมัย  โดยมีการกำหนดไวดังนี้ 

  สมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 10 – 24 มกราคม 2565  จำนวน 15 วัน 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565 จำนวน 15 วัน 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 จำนวน 15 วัน 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565 จำนวน 15 วัน 

   4.5 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัย

สามัญ ประจำป พ.ศ.2566 ระหวางวันที่เทาไร พรอมทั้งมีผูรับรอง จำนวน 2 

ทาน เชิญครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 ขอเสนอ

ใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป โดยมีการกำหนดไวดังนี้ 

  วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 2566 จำนวน 15 วัน 

นางพัฒชลา  คำสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 10 รับรองคะ 

นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 รับรองคะ 
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ประธานสภาฯ  กลาวสอบถามวา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมี

ความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม 

ที่ประชุม    ไมมี 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป โดยมีการกำหนดไว

ดังนี้ วันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2566 จำนวน 15 วัน 

4.6 เรื ่อง พิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ       

พ.ศ.2565 เพื่อต้ังเปนรายการใหมขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ   เชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมาย เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ชี ้แจงวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และ

สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะปริมาณ คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปตั้งเปนรายการใหม 

ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

ประธานสภา   กลาวเชิญ น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ ไดชี้แจงใหที่

ประชุมทราบ  

น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม  ชี้แจงวา ตามที่อำเภอวิเชียรบุรี  ไดอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ และองคการ

บริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไดดำเนินการประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยบังคับใหใชตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 เปนตน

ไปนั้น 

เนื่องดวยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไดมีประกาศการเลือกตั้ง 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และไดมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลบึงกระจับเปนที ่เรียบรอยแลว จึงมีความจำเปนที ่จะตองจัดซื ้อว ัสดุ

ครุภ ัณฑในการดำเนินกิจการงานภายในสำนักงานองคการบริหารสวนตำบล         

บึงกระจับ ซึ่งสภาพเดิมเกิดการชำรุด จึงจำเปนตองโอนงบประมาณรายจายตั้งจาย

เปนรายการใหม รายการดังนี้ 

1.จัดซื้อโตะประชุมสภา (แบบตรง) จำนวน 12 ตัว 

2.จัดซื้อโตะทำงานผูบริหาร  จำนวน 1 ชุด 

3.จัดซื้อเกาอ้ีผูบริหาร  จำนวน 1 ตัว 
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องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  3 รายการ 

รายละเอียดดังนี้ 

1. ตั ้งจายเปนรายการใหม สำนักงานปลัด ดานบริหารงานทั ่วไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสำนักงาน 

รายการจัดซื้อโตะประชุมสภา (แบบตรง) ขนาดกวาง 60 x ยาว 180 x สูง 75 

ซม. จำนวน 12 ตัวๆ ละ 4,800 บาท (ราคาตามทองตลาด) งบประมาณอนุมัติ 

57,600 บาท  

โอนลดจาก 

งบประมาณกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานบริหารการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคา

ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื ่นๆ รายการกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาและเรือพาย และสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอน

โอน 100,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 57,600 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

42,400 บาท 

2. ตั ้งจายเปนรายการใหม สำนักงานปลัด ดานบริหารงานทั ่วไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสำนักงาน 

รายการจัดซื้อโตะทำงานผูบริหาร จำนวน 1 ชุด ประกอบไปดวย โตะทำงานขนาด

ใหญ พรอมกระจก ขนาดไมนอยกวา 180 x 90 x 45 ซม. ตูเก็บของดานขาง

พรอมกระจกวางคอมพิวเตอรไดมีถาดวางคีบอรด ขนาด 40 x 120 x 78 ซม.     

ต ู ล ิ ้นช ักล อเล ื ่อนใตโต ะพรอมกุญแจ ขนาด 40 x 48 x 58 ซม.(ราคาตาม

ทองตลาด)  งบประมาณอนุมัติ 24,000 บาท  

โอนลดจาก 

งบประมาณกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานบริหารการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคา

ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื ่นๆ รายการกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาและเรือพาย และสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอน

โอน 42,400 บาท โอนครั้งนี ้ลด 24,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

18,400 บาท 
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3. ตั ้งจายเปนรายการใหม สำนักงานปลัด ดานบริหารงานทั ่วไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑสำนักงาน 

รายการจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร  จำนวน 1 ตัว หุมดวยผาหนังอยางดี มีที่วางแขนทำ

ดวยไม โชคปรับระดับสูงต่ำได มีลอเลื่อน จำนวน 5 ลอ  (ราคาตามทองตลาด) 

งบประมาณอนุมัติ 11,200 บาท  

โอนลดจาก 

งบประมาณกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานบริหารการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคา

ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื ่นๆ รายการกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาและเรือพาย และสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอน

โอน 18,400 บาท โอนครั้งนี ้ลด 11,200 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

7,200 บาท 

ประธานสภาฯ   กลาวสอบถามที่ประชุม วามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะสอบถาม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม  

ที่ประชุม   ไมมี 

ประธานสภาฯ    มอบหมายใหเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม 

เลขานุการสภาฯ  นับองคประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุม จำนวน 10 ทาน ซึ่งมีจำนวน       

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทั้งหมด 

ประธานสภาฯ  ขอ ให  ส มาช ิ กสภ า  อบต . บ ึ ง ก ระจ ั บออก เส ี ย งล งมติ ต ามระ เบ ี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ขอ 74 (1) ยกมือพนศรีษะ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายป พ.ศ.2565 เพื่อต้ังเปนรายการใหม ดังนี้ 

1.จัดซื้อโตะประชุมสภา (แบบตรง) จำนวน 12 ตัว เปนเงิน 57,600 บาท 

2.จัดซื้อโตะทำงานผูบริหาร  จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 24,000 บาท 

3.จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร  จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 11,200 บาท 

รวมเปนเงิน 92,800 บาท  (เกาหม่ืนสองพันแปดรอยบาทถวน) 

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ    จำนวน 8 เสียง 

- ไมอนุมัติ   จำนวน - คะแนนเสียง 

- งดออกเสียง   จำนวน 2 คะแนนเสียง (ประธานสภาฯและรอง

ประธานสภาฯ) 



-19- 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภาฯ   กลาวเชิญทุกทานไดแสดงความคดิเห็นเชิญในวาระนี้ 

นายก อบต.บึงกระจับ   ชี้แจงโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศกเมตรตอ

ชั่วโมง บานเกาะบรเพ็ด หมูที ่ 2 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด

เพชรบูรณ และมอบหมายใหกองชางดำเนินการแกไขจุดที ่ตั ้งโครงการจาก    

หมูที่ 2 เปนหมูที่ 1 เนื่องจากการกรอกขอมูลผิดพลาด 

2. ซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น พช.ถ.76-002 

สายบานนาไรเดียว - บานบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ บานโคกปรือ โคกสามัคคี 

หมู ที ่ 3-9 ตำบลบึงกระจับ จำนวน 2 ชวง มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 8,580 

ตารางเมตร ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ ่น พช.ถ.76-003      

สายซับสวัสดิ์ หมูที่ 1 ตำบลบึงกระจับ บานเกาะบอระเพ็ด หมูที ่ 1 ตำบล    

บึงกระจับ กวาง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 

0.50 เมตร พื้นที่ 8,700 ตารางเมตร องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายก อบต.บึงกระจับ  ดวยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ไดรับงบประมาณตามแผนงานป พ.ศ.2565 

(งบลงทุน) ดำเนินการโครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ำในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตำบลบึงกระจับ จำนวน 1 โครงการ คือโครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ำบึงกระจับ

เชื ่อมตอใดตะโกเช ื ่อมตอแมน้ำปาส ัก พรอมระบบกระจายน้ำด วยพลังงาน

แสงอาทิตย ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เริ ่มสัญญาวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 สิงหาคม 2565 วงเงินคากอสราง 

38,360,000 บาท 

 ดังนั้นจึงมอบหมายใหนายอาทิตย โกยทา ประธานสภาฯ นายสุพรรณ  

ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู 4 นายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา 

อบต.บึงกระจับ หมูที ่ 5 และนายดาวรุง  อินพักทัน เลขานุการสภาฯ ชวยกัน

ดำเนินการดูแลอำนวยความสะดวก และประสานงานโครงการดังกลาว โดยติดตอ

เจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางและประสานการดำเนินการ นายพรหมมาศ  ปวงแกว 

ตำแหนง นายชางโยธาชำนาญงาน เบอรโทรศัพท 08-4048-5888 นายธวัช  

เหลาโรจนทวีกุล ตำแหนง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เบอรโทรศัพท 08-6026-

0509 นายทศมาศ  สุดใจ ตำแหนง นายชางโยธาชำนาญงาน เบอรโทรศัพท 
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08-5490-9521 นายสาธิต  เฟองฟุง ตำแหนง ชางฝมือสนาม เบอรโทรศัพท 

09-3267-5321 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กลาวสอบถามนายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง โครงการในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงถนนดินพรอมลงหินคลุก และโครงการลงหิน

คลุกซอมแซมถนนสายตางๆ สามารถดำเนินการไดเลยหรือไม 

น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม ชี้แจงวา เนื ่องจากในขณะนี้นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไดแถลง

นโยบายตอสภาเปนที ่เรียบรอยแลว สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ตาม

กฎหมาย ที่จะดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดเลย           

ซึ่งที่ผานมา นายก อบต.บึงกระจับ ไดหมดวาระลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 

โดยมีรองปลัด อบต.บึงกระจับ ปฏิบัติหนาที่แทนนายกองคการบริหารสวนตำบล  

บึงกระจับ จึงไมสามารถดำเนินการในงบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางได 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  สอบถามทอน้ำระบายน้ำทิ้งชำรุด บริเวณในซอยยิ่งเจริญ 6 ขอใหผูบริหารพิจารณา

ดำเนินการปรับปรุงซอมแซมดวย 

นายก อบต.บึงกระจับ  ชี้แจงวา เนื่องจากไมไดอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565 

ดังนั้นจึงมอบหมายใหผูอำนวยการกองคลัง ไดสรุปสถานะการเงินการคลังกอนวามี

ยอดคงเหลือเทาไร 

ประธานสภาฯ   สอบถามเรื่องถังขยะหมูที่ 6 บานวังทอง ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.หวัดเพชรบูรณ 

น.ส.ปยวรรณ  สารีวรรณ ชี้แจงวา ถังขยะหมูที่ 6 บานวังทอง เจาหนาที่ของ อบต.บึงกระจับ ไดนำไปวางไว

เปนจุด ยังไมครบทุกหลังคาเรือน เนื่องจากยังไมไดดำเนินการซื้อถังขยะ จึงขอผูนำ

หมูบานชวยกันประชาสัมพันธใหชาวบานนำไปทิ้งในบริเวณที่จัดใหไปพลางๆกอน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว กลาวแจงให คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกทาน ไดนำรูป

ภาพถายหนาตรงสวมชุดปกติขาวแตละตำแหนง  ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

เพ่ือนำมาทำบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ  กลาวสอบถาม ที่ประชุม วามีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีก็ขอปด

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 

พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2564 
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ปดประชุม  เวลา 12.20 น. 

   
 
  ลงชื่อ     ดาวรุง  อินพักทัน ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดาวรุง  อินพักทัน) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
       วันที่ 12 มกราคม 2565 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจแลวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 
 
ลงชื่อ     อุทัย  กันกลางดอน ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอุทัย  กันกลางดอน)   

 
ลงชื่อ      ละมูล  คงเจริญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางละมูล  คงเจริญ)  

 
ลงชื่อ     สุพรรณ  ขาวฉออน เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพรรณ  ขาวฉออน)   

 
ลงชื่อ        อาทิตย  โกยทา ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายอาทิตย  โกยทา) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
         วันที่ 14 มกราคม 2565 


