
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับครั้งแรก 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564    ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
เร่ิมประชุมเวลา  15.30 น.   เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 
ผูมาประชุมจำนวน 10 ทาน    ลากิจจำนวน - ทาน    ลาปวยจำนวน - ทาน   
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 ประจักร  พวงศรี  
 

2 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2 ละมูล  คงเจริญ  
 

3 นายพรชัย  กานขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3 พรชัย  กานขุนทด  
 

4 นายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 สุพรรณ  ขาวฉออน  
 

5 นายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 กองฟา  พรมจันทร  
 

6 นายอาทิตย  โกยทา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 อาทิตย  โกยทา  
 

7 นายดาวรุง  อินพักทัน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7 ดาวรุง  อินพักทัน  
 

8 นายประจวบ  ชัยสุริยงค สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 8 ประจวบ  ชัยสุริยงค  
 

9 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 9 อุทัย  กันกลางดอน  
 

10 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 10 พัฒชลา  คำสอนทา  
 

 

ผูเขารวมประชุม จำนวน 10 ทาน 

ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายปกรณ  ต้ังใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ปกรณ  ต้ังใจตรง  

 
2 นายสมัย  ศรสุรินทร นายก อบต.บึงกระจับ สมัย  ศรสุรินทร  

 
3 นางฐิติวรรณ  คำซ่ือตรง ทองถ่ินอำเภอวิเชียรบุรี ฐิติวรรณ  คำซ่ือตรง  

 



ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
4 นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ ยุขนิษฐชา  โสพรหม  

 
5 นางสาวปยวรรณ  สารีวรรณ หัวหนาสำนักปลัด ปยวรรณ  สารีวรรณ  

 
6 นางพัชรี  ปานคำ ผูอำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ  

 
7 นางสาวณิชนันท  ทุกบุญ ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ณิชนันท  ทุกบุญ  

 
8 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 
วิทวัช  ดรศรีเนตร  

 
9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว  

 
10 นางสาวธนวรรณ  ไกลภัย ผูชวยนักวิชาการ

ประชาสัมพันธ 
ธนวรรณ  ไกลภัย  

 
11     

 
12     

 
13     

 
14     

 
15     

 
16     

 
17     

 
18     

 
19     

 
20     
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เร่ิมประชุม   เวลา  15.30 น. 
เลขานุการสภาฯช่ัวคราว เม่ือถึงเวลา 15.30 น. นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ

(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว) ไดสงสัญญาณให สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ และผูเขารวมประชุมทุกทาน เขาหองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับ เพื่อดำเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับคร้ังแรก ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  

น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภัย(พิธีกร) กลาวตอนรับ นายปกรณ  ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ที่ใหเกียรติมาเปน
ประธานในการเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับคร้ังแรก      
พรอมท้ังนางฐิติวรรณ  คำซ่ือตรง ทองถ่ินอำเภอวิเชียรบุรี ท่ีใหเกียรติมาเขารวม
การเปดการประชุม และแสดงความยินดีกับนายสมัย  ศรสุรินทร นายกองคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล           
บึงกระจับทุกทาน ท่ีไดรับสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบล และนายกองคการบริหารสวนตำบล เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 

น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภัย (พิธีกร)  กลาวเรียนเชิญ นายปกรณ  ต้ังใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จุดธูปเทียน 
    บูชาพระรัตนตรัย 
น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภัย (พิธีกร)  กลาวเรียนเชิญ นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

(เลขานุการสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลชั่วคราว) อานประกาศอำเภอ
วิเชียรบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับครั้งแรก 
ลงวันท่ี  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว อานประกาศอำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
บึงกระจับคร้ังแรก ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 จบลง 

น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภัย(พิธีกร)  กลาวเรียนเชิญ นายปกรณ  ตั ้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี กลาวเปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับคร้ังแรก 

น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภัย (พิธีกร)  ลำดับตอไปขอเรียนเชิญทาน นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัดองคการ
บริหารสวนตำบล (เลขานุการสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ
ช่ัวคราว) ดำเนินการตามระเบียบวาระตอไป 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว กลาวเชิญนายอาทิตย  โกยทา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
หมู ที ่ 6 ผูมีอายุมากที ่สุดซึ่งอยู ในที ่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล        
บึงกระจับ  เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับชั่วคราว     
เพ่ือทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม 

ประธานสภาฯช่ัวคราว  เขาน่ังประจำท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับช่ัวคราว   
    เพ่ือทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม ตามลำดับ 
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ระเบียบวาระที่  ๑     เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  
ประธานสภาฯช่ัวคราว  กลาวแสดงความยินดี กับนายสมัย  ศรสุรินทร นายกองคการบริหารสวนตำบล                  

บึงกระจับ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับทุกทาน ที่ไดรับ
สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และนายกองคการ
บริหารสวนตำบล เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒      เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

- ไมมี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองท่ีเสนอใหม 

   3.1 การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯช่ัวคราว กลาววา สำหรับระเบียบวาระที ่ 3  ขอมอบหมายให นางสาวยุขนิษฐชา          

โสพรหม  (เลขานุการสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับชั่วคราว) 
ช้ีแจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมสภา และดำเนินการตามระเบียบ
วาระตอไป 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว   กลาวชี้แจงวา กอนที่จะมีการเลือกประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจง ระเบียบ      
ที่เกี่ยวของ เพ่ือทุกทานจะไดรับทราบระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมกันคะ 
ดังน้ี   

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอ
ชื ่อสมาชิกสภาทองถิ ่นคนหนึ ่งที ่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผู ดำรงตำแหนง
ประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา
สองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั ้งเดียว        
ชื่อที่เสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือ
เหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือ
ตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูได
คะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม
เฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดน้ัน โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผู
ไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ ๓๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับ
คะแนน 
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วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานที่ประชุมดำเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุด
เทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมได
ใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทำ
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผูไดรับ
คะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภา
ทองถิ ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั ้นเขียนขอความวา “ไมไดร ับเลือกเปน
ประธานสภาทองถ่ิน” 

ขอ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถ่ินในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรก 
ตามขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แลวแตกรณี ดำเนินการแตงต้ัง
ทันทีเม่ือการเลือกประธานสภาทองถิ่นแลวเสร็จ และใหประธานสภาทองถิ่นท่ี
ไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ีประชุมสภาทองถ่ินในคร้ังน้ันตอไป 

ขอ ๑๐ ประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราว พนจากตำแหนงเม่ือ 

(3) สำหรับองคการบริหารสวนตำบล เม่ือนายอำเภอมีคำส่ังแตงต้ังประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบล  
ขอ ๑๔  ในการเล ือกประธานสภาทองถิ ่น รองประธานสภาทองถ่ิน                      
หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั ้งเพียง
ตำแหนง ละหน่ึงคน ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯช่ัวคราว กลาววา สำหรับระเบียบที่เกี่ยวของ ท่ีไดชี้แจงใหทราบตามที่กลาวขางตนไป

แลวนั ้น ดังนั ้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ       
ทุกทาน ไดเสนอช่ือสมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตำบล เห็นวาสมควรให
เปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ พรอมท้ังมี
ผูรับรอง ไมนอยกวา 2 ทานครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผม นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 ขอเสนอ
นายอาทิตย  โกยทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู ที ่ 6 ใหเปนผูดำรง
ตำแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ครับ 

นางละมูล  คงเจริญ    ดิฉัน นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 2 ขอรับรองคะ 
นางพัฒชลา  คำสอนทา   ดิฉัน นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภาอบต.บึงกระจับหมูท่ี 10ขอรับรองคะ 
ประธานสภาฯช่ัวคราว  กลาวสอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะเสนอช่ือ

เพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ที่ประชุม   ไมมี 
ประธานสภาฯช่ัวคราว กลาววา เนื่องจากวามีผูไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับเพียงรายเดียว คือนายอาทิตย  โกยทา  
สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 6 ตามระเบียบ ขอ ๑๔  ในการเลือก 
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ประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน  หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามี
การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูน้ัน
ไดรับเลือก 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนายอาทิตย  โกยทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู ท ี ่ 6       
เปนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯช่ัวคราว  ดังน้ัน  ผูไดรับการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงประธานสภาองคการบริหารสวน 
ตำบลบึงกระจับ  คือ นายอาทิตย  โกยทา ครับ ขอพักการประชุม 10 นาที 
เพื่อใหนายอำเภอวิเชียรบุรี แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล      
บึงกระจับ ตอไปครับ 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว บัดนี้ครบเวลาพัก 10 นาทีแลว ขอเชิญทุกทานเขาหองประชุม พรอมทั้งเชิญ 
นายอาทิตย  โกยทา ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ          
เขาปฏิบัติหนาท่ีดำเนินการตามระเบียบวาระตอไป พรอมทั้งอานคำสั่งอำเภอ
วิเชียรบุรี ที่ 624/2564 เรื่อง แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
บึงกระจับ ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

ประธานสภาฯ   กลาวขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทานท่ีไดวางใจเลือกใหเปน 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ และดำเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมตอไป 

    3.2 การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ        กลาววา สำหรับระเบียบวาระท่ี 3  ขอ 3.2 ขอมอบหมายให นางสาวยุขนิษฐชา  

โสพรหม เลขานุการสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับช่ัวคราว ช้ีแจง
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุม  

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  กลาวชี้แจงวา การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
ขออนุญาตช้ีแจง ระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือทุกทานจะไดรับทราบระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติรวมกัน ดังน้ี 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ขอ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ ่นนำปรึกษาในท่ี
ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  
ใหประธานสภาทองถิ ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถิ ่นตอ                   
ผู วาราชการจังหวัดสำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล และ
นายอำเภอสำหรับองคการบริหารสวนตำบลภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก 
ขอ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ ่น ใหนำความในขอ ๘ มาใชบังคับ                

โดยอนุโลม  
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ขอ ๑๔ ในการเล ือกประธานสภาท องถ ิ ่น รองประธานสภาท องถ่ิน                      
หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั ้งเพียง
ตำแหนงละหน่ึงคน ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ กลาววา สำหรับระเบียบที่เกี่ยวของ ท่ีไดชี้แจงใหทราบตามที่กลาวขางตนไป

แลวนั้น ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ทุก
ทาน ไดเสนอช่ือสมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตำบล เห็นวาสมควรใหเปน
ผูดำรงตำแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ พรอมท้ังมี
ผูรับรอง ไมนอยกวา 2 ทานครับ 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กระผม นายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 ขอเสนอ
นายประจวบ  ชัยสุริยงค สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 8 ใหเปนผูดำรง
ตำแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ครับ 

นายดาวรุง  อินพักทัน กระผมนายดาวร ุ  ง  อ ินพักท ัน สมาชิกสภาอบต.บึงกระจับหมู ท ี ่  7                      
ขอรับรองครับ 

นายกองฟา  พรมจันทร กระผมนายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมู ท ี ่  5               
ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ กลาวสอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะเสนอช่ือ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม 

ที่ประชุม   ไมมี 
ประธานสภาฯ กลาววา เน ื ่องจากวาม ีผู  ได ร ับการเสนอชื ่อให  เป นผู ดำรงตำแหนง                  

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เพียงรายเดียว              
คือนายประจวบ  ชัยสุริยงค สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 8 ตามระเบียบ 
ขอ ๑๔  ในการเล ือกประธานสภาทองถิ ่น รองประธานสภาทองถ่ิน              
หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั ้งเพียง
ตำแหนงละหน่ึงคน ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนายประจวบ  ชัยสุริยงค สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 8       
เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ ดังน้ัน ผูไดรับการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับ  คือ นายประจวบ  ชัยสุร ิยงค  จึงขอเร ียนเชิญทาน              
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เขานั ่งประจำท่ี            
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

รองประธานสภาฯ กลาวขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทานที่ไดวางใจเลือกให
เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
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ประธานสภาฯ กลาวมอบหมายใหนายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว  ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 

ดำเนินการรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถ่ินตอนายอำเภอวิเชียรบุรี 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
เพ่ือออกคำส่ังแตงต้ังรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับตอไป  

นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว รับทราบ 
       3.3 การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ       กลาววา สำหรับระเบียบวาระท่ี 3  ขอ 3.3 ขอมอบหมายให นางสาวยุขนิษฐชา  
โสพรหม (เลขานุการสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับชั่วคราว) 
ช้ีแจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุม  

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว     กลาวช้ีวา  การเลือกเลขนุการสภาฯ ขออนุญาตช้ีแจง ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหทุกทานจะไดรับทราบระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมกัน ดังน้ี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ขอ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภา
ทองถิ ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษาในท่ี
ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ 
ขอ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถิ ่น ใหนำความในขอ ๘ มาใชบังคับ                  

โดยอนุโลม 

เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ิน
ช่ัวคราวพนจากตำแหนง  
ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถิ ่น รองประธานสภาทองถ่ิน                      
หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง
ตำแหนง ละหน่ึงคน ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 
ขอ 18 ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินคนหน่ึง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน
ท้ังน้ี ใหคำนึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ิน                  
ตามวรรคหน่ึงใหหมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตำบลเทาน้ัน   

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  กลาววา เน่ืองจากตำแหนงปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ยังวางไมมีผู
มาดำรงตำแหนง จึงตองเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ        
หน่ึงทานเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  
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ประธานสภาฯ   กลาวเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับทุกทาน ไดเสนอช่ือ

สมาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เห็นวาสมควรใหเปนผูดำรง
ตำแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ พรอมทั้งมีผูรับรอง 
ไมนอยกวา 2 ทาน 

นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉัน นางละมูล  คงเจริญ  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู ที ่ 2 ขอเสนอ     
นายดาวรุง  อินพักทัน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 7 ใหเปนผูดำรง
ตำแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ คะ 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน กระผม นายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู ท ี ่ 4            
ขอรับรองครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน กระผม นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู ท ี ่  9            
ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ กลาวสอบถามที ่ประชุม จะมีการเสนอซื่อทานใด ใหเปนผู ดำรงตำแหนง
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ อีกหรือไม 

ที่ประชุม   ไมมี 
ประธานสภาฯ กลาวา เนื่องจากวามีผูไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูดำรงตำแหนงเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับเพียงรายเดียว คือนายดาวรุง  อินพักทัน 
สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู ที ่ 7 ตามระเบียบ ขอ ๑๔  ในการเลือก
ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามี
การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูน้ัน
ไดรับเลือก 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนายดาวรุง  อินพักทัน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 7       
เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ กลาววา ดังนั้นผูไดรับการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตำบลบึงกระจับ  คือ นายดาวรุง  อินพักทัน พรอมทั้งกลาวของคุณ
นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ       
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯช่ัวคราว  และเชิญเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบึงกระจับ เขาน่ังประจำท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล
บึงกระจับ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

เลขานุการสภาฯ   กลาวขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุกทานท่ีไดวางใจเลือกให 
เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานสภาฯ กลาวมอบหมายใหนายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว  ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 

ดำเนินออกคำสั ่งสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เรื ่อง แตงต้ัง
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ พรอมทั้งติดประกาศให
ประชาชนทราบ 

นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว รับทราบ 

       3.4 การกำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
ประธานสภาฯ    กลาววา  สำหรับระเบียบวาระที่ 3  ขอ 3.4 ขอเชิญให นางสาวยุขนิษฐชา     

โสพรหม  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของครับ 

น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม       กลาวช้ีแจง ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทุกทานจะไดรับทราบระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติรวมกัน ดังน้ี 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา
องคการบริหารสวนตำบลจะกำหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนด 
นายอำเภอตองกำหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ดำเนินการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคร้ังแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และใหที่ประชุมเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตำบล 
กรณีที่สภาองคการบริหารสวนตำบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการ
บริหารสวนตำบลได นายอำเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคำสั่งยุบสภา
องคการบริหารสวนตำบล  
การประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกำหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอำเภอ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                     
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ขอ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ ่นนำปรึกษาในท่ี
ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังน้ี 
(3) สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนด
วันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 
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การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินน้ันกำหนด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   กลาววา ตามท่ี น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล        

ไดช้ีแจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนท่ีเรียบรอยแลว กระผมขอใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำป 2565  วาจะเร่ิมวันไหน และใหมีกำหนดก่ีวันครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน   กระผมขอเสนอใหกำหนดสมัยประชุมระหวางวันท่ี 10 – 24 มกราคม 2565 โดย
มีระยะเวลากำหนด 15 วัน ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
นางพัฒชลา  คำสอนทา  ดิฉัน นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 10 เปนผูรับรอง 
นายกองฟา  พรมจันทร กระผม นายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 5 เปน           

ผูรับรองครับ 
ประธานสภาฯ      กลาววา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

หากไมมีผมขอมติครับ  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบใหกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2565    

ระหวางวันท่ี  10 - 24 มกราคม 2565 มีระยะเวลากำหนด  15 วัน 
ระเบียบวาระที ่4  เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนตำบล 
ประธานสภาฯ กลาววา สำหรับระเบียบวาระที ่  4 ขอเชิญให นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม              

รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ชวยชี้แจงระเบียบ กฎหมายที ่เกี ่ยวของครับ       
การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

น.ส.ยขุนิษฐชา  โสพรหม  กลาวช้ีแจง ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือทุกทานจะไดรับทราบระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันคะ ดังน้ีคะ 
1) สภามีอำนาจแตงต้ังสมาชิกสภาฯเปนคณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิก

สภาฯ จำนวน 3-7 คน (ตามขอ 103และขอ 105 ) ไดแก 
   1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   1.2) คณะกรรมการอ่ืนๆตามท่ีสภาเห็นสมควร 

2) วิธีเลือกใหสมาชิกสภาฯเปนผูเสนอ และมีผูรับรองอยางนอยสองคนสวนกรณีท่ี  
ผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอ ไมมีผูรับรอง (ตามขอ 107) 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

      ขอ 103 วรรคหน่ึงกำหนดวา คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภทคือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคน 
แตไมเกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิก
สภาทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ 105 วรรคหน่ึงกำหนดวา ภายใตขอบังคับ 103 ขอ 104 สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดตางๆตามความจำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังน้ี 

                               (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
                               (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
                               (4) คณะกรรมการอ่ืนๆตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 

ถามีความจำเปน  คณะกรรมการแตละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาราย 
ละเอียดในกิจการซึ่งเปนหนาที ่ของคณะกรรมการสภาทองถิ ่น แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

 ขอ 107 กำหนดวา ภายใตขอบังคับขอ  103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน             
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอ ไมตองมีผูรับรอง 

  การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่นและ
ใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ กลาวเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ พิจารณาวาจะกำหนดใหมีคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม จำนวนก่ีคน (อยางนอย 3 คน แตไมเกิน 7 คน) 

นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กระผมนายสุพรรณ  ขาวฉออน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 4 ขอเสนอใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
นางพัฒชลา  คำสอนทา     ดิฉัน นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 10 ขอรับรองคะ 
นางละมูล  คงเจริญ      ดิฉัน นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 2 ขอรับรองคะ 
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ประธานสภาฯ  กลาวสอบถามวามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

หากไมมี เปนอันวาสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับกำหนดใหมีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จำนวน 3 คน  

  ข้ันตอนตอไป ขอใหสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ไดเสนอช่ือสมาชิกสภาที่เห็นสมควรเปน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยใหมีการเลือกทีละคนจนครบตามจำนวนท่ี
กำหนดคือ 3 คน(ตามระเบียบฯขอ 12) และช่ือที่เสนอไมจำกัดจำนวนพรอมกับมีผูรับรอง
อยางนอย2 คน 

นายอุทัย  กันกลางดอน กระผมขอเสนอนางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 2 เปน
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนท่ี 1 

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
นางพัฒชลา  คำสอนทา     ดิฉัน นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 10 ขอรับรองคะ 
นายประจักร  พวงศรี    กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 1 ขอรับรองครับ 
นางพัฒชลา  คำสอนทา ดิฉันนางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 10 ขอเสนอนายสุพรรณ  

ขาวฉออน เปนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนท่ี 2 

 ประธานสภาฯ    ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
นางละมูล  คงเจริญ     ดิฉัน นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 2 ขอรับรองคะ 
นายกองฟา  พรมจันทร    กระผมนายกองฟา  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 5 ขอรับรองครับ 
นายสุพรรณ  ขาวฉออน  กระผม นายสุพรรณ  ขาวฉออน  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 4 ขอเสนอนายอุทัย  

กันกลางดอน เปนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนท่ี 3 

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
นางพัฒชลา คำสอนทา     ดิฉัน นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 10 ขอรับรองคะ 
นางละมูล  คงเจริญ     ดิฉัน นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 2 ขอรับรองคะ 
ประธานสภาฯ  กลาววา มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดจะเสนอช่ือสมาชิกท่ีเห็นสมควรเปน   

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม เพ่ิมเติมอีกหรือไม 
ที่ประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ     เม่ือไมมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทานใดเสนอช่ือเพ่ิมเติมอีกเปน ขอมติท่ีประชุม         

ใหท้ัง 3 ทานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหผูมีรายช่ือดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
  1. นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 
  2. นายสุพรรณ  ขาวฉออน  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 
  3. นายอุทัย  กันกลางดอน  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูท่ี 9 
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ประธานสภาฯ   มอบหมายใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไดนัดประชุม   

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการฯตอไป 
เลขานุการสภาฯ แจงนัดใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เขาประชุมเพ่ือเลือกประธานและ

เลขานุการ ณ หองกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบล หลังจากการปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับคร้ังแรก 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ    ขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆเชิญครับ 
นายสมัย  ศรสุรินทร  เรียน ทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน พรอมทั้งผูเขารวมประชุมทุก

ทานกระผมนายสมัย  ศรสุรินทร นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ขอเสนอให
ทานประธานสภา อบต.บึงกระจับไดดำเนินการเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำป พ.ศ.2565 อยางเรงดวน เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับได
แถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  กลาววา  สภาอบต.บึงกระจับ มีมติใหกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่ 1 
ประจำป พ.ศ.2565 ระหวางวันที ่ 10 – 24 มกราคม 2565 มีกำหนด 15 วัน            
ไวแลวนั้น ข้ันตอนตอไปจะประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เรื่อง เรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2565 และกำหนดนัดประชุมสมัยดังกลาว
ในวันท่ี 12  มกราคม  2565  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบล
บึงกระจับ โดยจะทำหนังสือแจงใหคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกทาน
ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานสภาฯ กลาวสอบถามวา สมาชิกสภาอบต.บึงกระจับ หรือผูเขารวมประชุมทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม
อีกหรือไม 

ที่ประชุม    ไมมี 
ประธานสภาฯ    กลาวขอบคุณนายอำเภอวิเชียรบุรีท่ีใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดประชุมสภา 

องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับครั้งแรก และกลาวขอบคุณทองถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี   
นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ พรอมท้ังผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ปดประชุม เวลา 16.20 น. 
  ลงช่ือ     ดาวรุง  อินพักทัน ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดาวรุง  อินพักทัน) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
       วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจแลวเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 
ลงช่ือ     อุทัย  กันกลางดอน ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอุทัย  กันกลางดอน)   
 
ลงช่ือ      ละมูล  คงเจริญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางละมูล  คงเจริญ)  
 
ลงช่ือ     สุพรรณ  ขาวฉออน เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพรรณ  ขาวฉออน)   
 
ลงช่ือ        อาทิตย  โกยทา ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายอาทิตย  โกยทา) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
         วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 


