
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2565 

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565    ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.   เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 
ผู้มาประชุมจ านวน 10 ท่าน   ลากิจจ านวน ........-........ ท่าน   ลาป่วยจ านวน ..........-...... ท่าน   

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอาทิตย์  โกยทา ประธานสภา  

อบต.บึงกระจับ 
อาทิตย์  โกยทา 
 

 

2 นายประจวบ  ชัยสุริยงค์ รองประธานสภา  
อบต.บึงกระจับ 

ประจวบ  ชัยสุริยงค์ 
 

 

3 นายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ประจักร  พวงศรี 
 

 
 

4 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ละมูล  คงเจริญ  
 

5 นายพรชัย  ก้านขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พรชัย  ก้านขุนทด  
 

6 นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  
 

7 นายก้องฟ้า  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ก้องฟ้า  พรมจันทร์  
 

8 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 อุทัย  กันกลางดอน  
 

9 นางพัฒชลา  ค าสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 พัฒชลา  ค าสอนทา  
 

10 นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เลขานุการสภา 
อบต.บึงกระจับ 

ดาวรุ่ง  อินพักทัน  

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน .......10.......... ท่าน 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมัย  ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ สมัย  ศรสุรินทร์  

 
2 นายแก้ว  กิรัมย์ รองนายก อบต.บึงกระจับ แก้ว  กิรัมย์  

 
3 นายบุญเกิด  ค าวันสา รองนายก อบต.บึงกระจับ บุญเกิด  ค าวันสา 

 
 



ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
4 นางบุษบา  โยธาแสน เลขานุการนายก 

อบต.บึงกระจับ 
บุษบา  โยธาแสน  

 
5 นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม 

 
 

6 นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ ์ หัวหน้าส านักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ ์
 

 

7 นางพัชรี  ปานค า ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรี  ปานค า  
 

8 นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา   
 

9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว์  
 

10 นายวิทวัช  ดรศรีเนตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิทวัช  ดรศรีเนตร  
 

11 นางสาวธนาวรรณ  ไกลภัย ผู้ช่วยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ 

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. นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ส่งสัญญาณให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับ เพ่ือด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 
มกราคม 2565  

   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562  

   มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   โดยขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 10 ท่าน ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

   จึงขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ        
ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งน ากล่าวไหว้สวดมนต์ และแผ่เมตตา
เสร็จแล้ว  

เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เรื่อง นัดประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 
2565 จบลง และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับกล่าว
เปิดประชุมสภาฯต่อไป 

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
1. ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก      
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 179 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายสมัย  ศรสุรินทร์      
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564  
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2. ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 179 ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ผู้ได้รับเลือกตั้ง  

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายประจักร  พวงศรี 
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางละมูล  คงเจริญ 
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพรชัย  ก้านขุนทด 
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน 
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายก้องฟ้า  พรมจันทร์ 
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายอาทิตย์  โกยทา 
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายดาวรุ่ง  อินพักทัน 
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายประจวบ  ชัยสุริยงค์ 
เขตเลือกตั้งที่ 9 นายอุทัย  กันกลางดอน 
เขตเลือกตั้งที่ 10 นางพัฒชลา  ค าสอนทา 

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564  
3. ตามหนังสืออ าเภอวิเชียรบุรี ที่ พช 0023.13/68 เรื่อง ขอส่งค าสั่งแต่งตั้ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ลงวันที่ 7 มกราคม 
2565 ส่ งค าสั่ งอ า เภอวิ เชียรบุรี  ที่  18/2565 เรื่ อง  ค าสั่ งแต่ งตั้ ง                
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงแต่งตั้งนายประจวบ        
ชัยสุริ ยงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 
2565  
4. ค าสั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ที่ 1/2564 เรื่อง ค าสั่ง
แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อาศัยอ านาจตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 และข้อ 18  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จึงแต่งตั้งให้นายดาวรุ่ง  
อินพักทัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบึ งกระจับ หมู่ที่  7              



เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  กล่าว่า ตามที่ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

บึงกระจับครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ไปพร้อมกับหนังสือ สภาฯ     
ที่ 2/2565 เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกท่าน        
ได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีสมาชิกสภา อบต.
บึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดในรายงานการประชุม
ครั้งทีผ่่านมาหรือไม ่

ที่ประชุม    ไม่มี 
ประธานสภาฯ    มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จ านวน 10 ท่าน ซึ่งมีจ านวน       

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  ขอ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ภ า  อบ ต . บึ ง ก ร ะ จั บ ออก เ สี ย ง ล ง ม ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ข้อ 74 (1) ยกมือพ้นศรีษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ        
ครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    จ านวน 8 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   จ านวน - คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง   จ านวน 2 คะแนนเสียง (ประธานสภาฯและรอง

ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   3.1 เรื่อง การแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
   บึงกระจับ  
ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         

พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5   
ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหาร



ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการ 
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  ลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
   ข้อ ๑23 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น       
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 
   เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่
ประชุมได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 

ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญนายสมัย  ศรสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ   
แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

นายก อบต.บึงกระจับ  กล่าวค าแถลงนโยบาย ดังต่อไปนี้   
เรียน    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ     

ที่เคารพทุกท่าน 
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564        
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง   เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2564 ซึ่งกระผม      
นายสมัย  ศรสุรินทร์  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
 บัดนี้  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ และคณะผู้บริหารได้ก าหนดแนวทาง       
และนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเรียบร้อยแล้ว  โดยยึดมั่นการปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ความว่า  “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 กระผมนายสมัย  ศรสุรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงาน    



ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ด้านศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ด้านการ 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมืองการบริหาร 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคนภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งคัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  คือ 
 “บึงกระจับน่าอยู่  เศรษฐกิจมั่นคง  ระบบสาธารณูปโภคที่ดี  สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน” 
 ภารกิจที่ต้องด าเนินการ 
1.  นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 *  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน หรือพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ให้มีสภาพดี           
มีมาตรฐาน การสัญจรไปมามีความสะดวก-ปลอดภัยแก่ประชาชน และเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตลอดแนวถนนทุกสาย  
 *  สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง    
ให้รวดเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 *  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาให้เพียงพอ ได้มาตรฐานมีคุณภาพ น้ าประปาสะอาดก าลังการ
ผลิตเพียงพอและท่ัวถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

*  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรมอย่างเพียงพอและทั่วถึงเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ าขาดแคลน 
2.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 *  ส่งเสริม พัฒนา อบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ   
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 *  ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน               
ด้านหัตถกรรมสิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต าบล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
 *  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต 
3.  นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ 
 *  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลบึงกระจับ 
 *  ส่งเสริม ให้มีการเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน ก าหนด ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการ ดูแล เพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
 *  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ได้มีความรู้
ประสบการณ์สามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป 



 *  สนับสนุนด้านการจัดการให้มีและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันกีฬาเรือพาย ทั้งภายใน ภายนอก
ชุมชน เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  
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4.  นโยบายพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
 *  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยให้ได้รับสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ
อนามัย ส่งเสริมอาชีพ และดูแลด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
 *  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ในการจัดกรรม การให้สวัสดิการและการสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ 
 *  ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม การประชุมสภากาแฟ และการประชุมของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน     
เพ่ือระดมความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา และรับทราบความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชนอย่างแท้จริง 
 * ส่งเสริม สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ทันสมัย ครบถ้วน และเพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา 
 *  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
 *  ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้ การอาชีพ การด าเนินงานของกลุ่มสตรี กลุ่มบทบาทสตรี  
5.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา 
 *  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทางการศึกษา หรือจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 *  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และองค์กรทางสังคมอ่ืน ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
6.  นโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 *  ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีแห่น้ า ให้อยู่คู่ต าบลบึงกระจับตลอดไป 
 *  ส่งเสริม บ ารุงและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์       
สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 *  ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน ชุมชนในเขตต าบลบึงกระจับ 
7.  นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 *  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 
 *  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ หรือให้มีการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) 
 *  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม อสม.น้อยในโรงเรียน เพ่ือเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพในกลุ่ม
นักเรียน และผู้ปกครอง 
 *  รณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่     
เพ่ือการป้องกันโรค และควบคุมโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันและสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  
 *  จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสารเคมีในเลือดอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างทันท่วงที 
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 *  ลดปริมาณขยะในชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากรในการจัดการขยะให้เพียงพอต่อการให้บริการของประชาชน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 *  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการดูแลรักษา รวมถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
 *  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบึงกระจับ กลุ่ม อสม. สปสช. โดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกหมู่บ้าน 
 กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านทราบอีกครั้งว่า  กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ         
ด้วยความเสียสละ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน ให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้บริการ และกระผม     
มีความมุ่งมั่นจะเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า และจะด าเนินการตามที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ 
ตามกรอบของอ านาจหน้าที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น และความถูกต้องของระเบียบ   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   มีความโปร่งใส 
สุจริต เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมมาภิบาล และท่ีส าคัญคืองบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับของพวกเรา โดยยึดเอาประโยชน์สุขแชละความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 
 กระผมและผู้บริหารทุกท่านจะร่วมกันผลักดันนโยบายทั้งหมดนี้ให้มีความส าเร็จให้มากที่สุด และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่านโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับในครั้งนี้ จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงจัง
และทันที และเกิดรูปธรรมให้มากที่สุด และในการนี้ กระผลของแนะน าทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลือการท างาน
ของกระผม ดังนี้ 

1. นายแก้ว  กิรัมย์ ด ารงต าแหน่ง     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ คนที่  1 
2. นายบุญเกิด  ค าวันสา   ด ารงต าแหน่ง     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ คนที่  2 
3. นางบุษบา  โยธาแสน  ด ารงต าแหน่ง     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปราย

หรือไม ่
ที่ประชุม  ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ   
   3.2 เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญนางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียด

และข้อกฎหมายให้ที่ประชุมสภา อบต.บึงกระจับทราบ 
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น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์  ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.
2564 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลแผน
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ด าเนินการติดตามปละเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับเปรียบเทียบระหว่างโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่มีการด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ วันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น 

   บัดนี้ คณะกรรมการติดตามผล ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอรายละเอียดผลการสรุปติดตามงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับเพ่ือรับทราบ และเสนอรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผล  
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ พิจารณาน าเข้าที่ประชุม
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งชี้แจงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน เป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
เรื่อง การรายงานการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 มกราคม 2565  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ   
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องที่เสนอใหม่ 

    4.1 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
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เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน (ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 
สี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้) 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 1 พร้อมทั้งมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายประจักร  พวงศรี  กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 1 ขอเสนอนาย
ก้องฟ้า  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

นายสุพรรณ์ ขาวฉอ้อน   กระผมนายสุพรรณ์ ขาวฉอ้อน สมาชิก สภาอบต.บึงกระจับหมูที่ 4 รับรองครับ 
นางละมูล  คงเจริญ   ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ สมาชิก สภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2  รับรองค่ะ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คนที่ 2 พร้อมทั้งมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 
นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 ขอเสนอ

นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

นางพัฒชลา  ค าสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  ค าสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 10 รับรองค่ะ 
นายประจักร  พวงศรี   กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 1  รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คนที่ 3 พร้อมทั้งมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 
นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 ขอเสนอ        

นายพรชัย  ก้านขุนทด สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 3 เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

นายก้องฟ้า  พรมจันทร์  กระผมนายก้องฟ้า  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 5 รับรองครับ 
นายอุทัย  กนักลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 รับรอง

ครับ 
เลขานุการสภาฯ    กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับได้เสนอชื่อ จ านวน 3 ท่านเพ่ือเป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ใด้แก่ 
1. นายก้องฟ้า  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 5 
2.นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 4 
3.นายพรชัย  ก้านขุนทด สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 3 
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  4.2 เรื่อง การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (1) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน (ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  
สี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้) 

ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 พร้อมทั้งมีผู้
รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  กระผมนายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 ขอเสนอ
นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 9 รับรองครับ 
นางพัฒชลา  ค าสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  ค าสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 10 รับรองค่ะ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 พร้อมทั้งมีผู้
รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายก้องฟ้า  พรมจันทร์  กระผมนายก้องฟ้า  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 ขอเสนอ
นายอาทิตย์  โกยทา ประธานสภา อบต.บึงกระจับ เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

นายพรชัย  ก้านขุนทด  กระผมนายพรชัย  ก้านขุนทด สมาชิกสภาอบต.บึงกระจับหมูที่ 3 รับรองครับ 
นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  กระผมนายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 รับรอง

ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 พร้อมทั้งมีผู้
รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายประจักร  พวงศรี  กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 1 ขอเสนอนาย
ประจวบ  ชัยสุริยงค์ รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ สมาชิก สภาอบต.บึงกระจับหมูที่ 2 รับรองค่ะ 
นางพัฒชลา  ค าสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  ค าสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 10 รับรองค่ะ 
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เลขานุการสภาฯ    กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อ จ านวน 3 ท่านเพ่ือเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใด้แก่ 
1. นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 2 
2. นายอาทิตย์  โกยทา ประธานสภา อบต.บึงกระจับ 
3. นายประจวบ  ชัยสุริยงค์  รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ 

  4.3 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญ น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ  ได้ชี้แจงข้อ
กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม ชี้แจงว่า  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
 ข้อ 12 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวน สองคน 
   ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (3) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
นับแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้ง 
   ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 12(3) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
   กรณีการคัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สปสช.อบต.บึงกระจับ ซึ่งได้แต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็น
สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ที่เป็นกรรมการชุดเดิมคือ นายอุทัย  กันกลางดอน 
สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 9 และนางพัฒชลา  ค าสอนทา สมาชิกสภา 
อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 10) ดังนั้นจึงอยากให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
บึงกระจับด าเนินการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ จ านวน 2 ท่าน 
เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 
ซึ่งเหลือระยะเวลาจ านวน 10 เดือน และด ารงต าแหน่งต่อในปี พ.ศ.2565 -
2569 ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงและด ารง 
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  ต าแหน่งในปี พ.ศ.2565 – 2569 คนที่ 1 พร้อมทั้งมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน 

เชิญครับ 
นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  กระผมนายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 ขอเสนอ

นายอุทัย   กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึ งกระจับ หมูที่  9 เป็น 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

นายประจักร  พวงศรี  กระผมนายประจักร  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 1 รับรองครับ 
นายก้องฟ้า  พรมจันทร์  กระผมนายก้องฟ้า พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เพ่ือด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงและด ารง 

  ต าแหน่งในปี พ.ศ.2565 – 2569 คนที่ 2 พร้อมทั้งมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน 
เชิญครับ 

นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 ขอเสนอ       
น า ง พั ฒ ช ล า  ค า ส อน ท า  ส ม า ชิ ก ส ภ า  อบ ต . บึ ง ก ร ะ จั บ  ห มู่ ที่ 1 0                       
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

นายประจวบ  ชัยสุริยงค์ กระผมนายประจวบ  ชัยสุริยงค์ รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ รับรองครับ 
นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  กระผมนายสุพรรณ์ ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 4 รับรอง

ครับ 
เลขานุการสภาฯ    กล่าวว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอชื่อ จ านวน 2 ท่าน เพ่ือเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ใด้แก่ 
1.นายอุทัย  กันกลางดอน  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 9 
2.นางพัฒชลา  ค าสอนทา  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 10 

  4.4 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565  
ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภา  ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

2537 และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย

แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดนายอ าเภอ 
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ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้
ตามก าหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่ง
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

การประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

   ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไปและมีก าหนด  
กี่วัน 
   การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565 ว่าจะก าหนดไว้กี่สมัยพร้อมทั้งมีผู้รับรอง จ านวน 
2 ท่าน เชิญครับ 

นางพัฒชลา  ค าสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  ค าสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 10 ขอเสนอให้
ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 4 สมัยค่ะ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 9 รับรองครับ 
นายก้องฟ้า  พรมจันทร์  กระผมนายก้องฟ้า พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 5 รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมี

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มี 



มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565     
จ านวน 4 สมัย 
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ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย

สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565 ว่าจะก าหนดสมัยประชุมสภาในช่วงใดบ้าง และมี
การก าหนดไว้จ านวนกี่วัน  พร้อมทั้งมีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน เชิญครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 ขอเสนอ
ให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 4 สมัยโดย
มีการก าหนดไว้ดังนี้ 

  สมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 10 – 24 มกราคม 2565  จ านวน 15 วัน 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565 จ านวน 15 วัน 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 จ านวน 15 วัน 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565 จ านวน 15 วัน 
นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  กระผมนายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 4 รับรอง

ครับ 
นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉันนางละมูล  คงเจริญ  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 รับรองค่ะ 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมี

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565     

จ านวน 4 สมัย  โดยมีการก าหนดไว้ดังนี้ 
  สมัยสามัญสมัยท่ี 1 วันที่ 10 – 24 มกราคม 2565  จ านวน 15 วัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565 จ านวน 15 วัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 จ านวน 15 วัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565 จ านวน 15 วัน 
   4.5 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ได้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย

สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่เท่าไร พร้อมทั้งมีผู้รับรอง จ านวน 2 
ท่าน เชิญครับ 

นายอุทัย  กันกลางดอน  กระผมนายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 9 ขอเสนอ
ให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป โดยมีการก าหนดไว้ดังนี้ 

  วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 จ านวน 15 วัน 
นางพัฒชลา  ค าสอนทา  ดิฉันนางพัฒชลา  ค าสอนทา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับหมูที่ 10 รับรองค่ะ 



นางละมูล  คงเจริญ  ดิฉนันางละมูล  คงเจริญ  สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมูที่ 2 รับรองค่ะ 
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ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถามว่า มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมี

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป โดยมีการก าหนดไว้

ดังนี้ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 จ านวน 15 วัน 
4.6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ       
พ.ศ.2565 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ   เชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา   กล่าวเชิญ น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม รองปลัด อบต.บึงกระจับ ได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบ  

น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม  ชี้แจงว่า ตามที่อ าเภอวิเชียรบุรี  ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้ด าเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยบังคับให้ใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้น
ไปนั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้มีประกาศการเลือกตั้ง 
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกระจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ในการด าเนินกิจการงานภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล         
บึงกระจับ ซึ่งสภาพเดิมเกิดการช ารุด จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการดังนี้ 

1.จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา (แบบตรง) จ านวน 12 ตัว 
2.จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  จ านวน 1 ชุด 
3.จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร  จ านวน 1 ตัว 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  3 รายการ 
รายละเอียดดังนี้ 
1. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักงานปลัด  ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา (แบบตรง) ขนาดกว้าง 60 x ยาว 180 x สูง 75 
ซม. จ านวน 12 ตัวๆ ละ 4,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 
57,600 บาท  
โอนลดจาก 
งบประมาณกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านบริหารการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืนๆ รายการกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาและเรือพาย และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 100,000 บาท โอนครั้งนี้ลด 57,600 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
42,400 บาท 
2. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักงานปลัด  ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย โต๊ะท างานขนาด
ใหญ่ พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 90 x 45 ซม. ตู้เก็บของด้านข้าง
พร้อมกระจกวางคอมพิวเตอร์ได้มีถาดวางคีบอร์ด ขนาด 40 x 120 x 78 ซม.     
ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนใต้โต๊ะพร้อมกุญแจ ขนาด 40 x 48 x 58 ซม.(ราคาตาม
ท้องตลาด)  งบประมาณอนุมัติ 24,000 บาท  
โอนลดจาก 
งบประมาณกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านบริหารการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืนๆ รายการกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาและเรือพาย และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 42,400 บาท โอนครั้งนี้ลด 24,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
18,400 บาท 
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3. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักงานปลัด  ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร  จ านวน 1 ตัว หุ้มด้วยผ้าหนังอย่างดี มีที่วางแขนท า
ด้วยไม้ โช๊คปรับระดับสูงต่ าได้ มีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ  (ราคาตามท้องตลาด) 
งบประมาณอนุมัติ 11,200 บาท  
โอนลดจาก 
งบประมาณกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านบริหารการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืนๆ รายการกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาและเรือพาย และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 18,400 บาท โอนครั้งนี้ลด 11,200 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 
7,200 บาท 

ประธานสภาฯ   กล่าวสอบถามที่ประชุม ว่ามีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  

ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ    มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จ านวน 10 ท่าน ซึ่งมีจ านวน       

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทั้งหมด 
ประธานสภาฯ  ขอ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ภ า  อบ ต . บึ ง ก ร ะ จั บ ออก เ สี ย ง ล ง ม ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ข้อ 74 (1) ยกมือพ้นศรีษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2565 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
1.จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา (แบบตรง) จ านวน 12 ตัว เป็นเงิน 57,600 บาท 
2.จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 24,000 บาท 
3.จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร  จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 11,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 92,800 บาท  (เก้าหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

- อนุมัติ    จ านวน 8 เสียง 
- ไม่อนุมัติ   จ านวน - คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง   จ านวน 2 คะแนนเสียง (ประธานสภาฯและรอง

ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเชิญในวาระนี้ 
นายก อบต.บึงกระจับ   ชี้แจงโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. โครงการระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง บ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 2 ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ และมอบหมายให้กองช่างด าเนินการแก้ไขจุดที่ตั้งโครงการจาก    
หมู่ที่ 2 เป็นหมู่ที่ 1 เนื่องจากการกรอกข้อมูลผิดพลาด 

2. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.76 -002 
สายบ้านนาไร่เดียว - บ้านบึงกระจับ ต าบลบึงกระจับ บ้านโคกปรือ โคก
สามัคคี หมู่ที่ 3-9 ต าบลบึงกระจับ จ านวน 2 ช่วง มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
8,580 ตารางเมตร ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.76 -003      
สายซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบึงกระจับ บ้านเกาะบอระเพ็ด หมู่ที่ 1 ต าบล    
บึงกระจับ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พ้ืนที่ 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ  ด้วยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 2 ได้รับงบประมาณตามแผนงานปี พ.ศ.2565 

(งบลงทุน) ด าเนินการโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ จ านวน 1 โครงการ คือโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงกระจับ
เชื่อมต่อใดตะโกเชื่อมต่อแม่น้ าป่าสัก พร้อมระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มสัญญาวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 สิงหาคม 2565 วงเงินค่าก่อสร้าง 
38,360,000 บาท 
 ดังนั้นจึงมอบหมายให้นายอาทิตย์ โกยทา ประธานสภาฯ นายสุพรรณ์  
ขาวฉอ้อน สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ 4 นายก้องฟ้า  พรมจันทร์ สมาชิกสภา 
อบต.บึงกระจับ หมู่ที่ 5 และนายดาวรุ่ง  อินพักทัน เลขานุการสภาฯ ช่วยกัน
ด าเนินการดูแลอ านวยความสะดวก และประสานงานโครงการดังกล่าว โดยติดต่อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างและประสานการด าเนินการ นายพรหมมาศ  ปวง
แก้ว ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เบอร์โทรศัพท์ 08 -4048-5888 นาย
ธวัช  เหล่าโรจน์ทวีกุล ต าแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 08-6026-
0509 นายทศมาศ  สุดใจ ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เบอร์โทรศัพท์ 
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08-5490-9521 นายสาธิต  เฟ่ืองฟุ้ง ต าแหน่ง ช่างฝีมือสนาม เบอร์โทรศัพท์ 
09-3267-5321 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  กล่าวสอบถามนายก อบต.บึงกระจับ เรื่อง โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เช่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก และโครงการลงหิน
คลุกซ่อมแซมถนนสายต่างๆ สามารถด าเนินการได้เลยหรือไม ่

น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม ชี้แจงว่า เนื่องจากในขณะนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้แถลง
นโยบายต่อสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เลย           
ซึ่งที่ผ่านมา นายก อบต.บึงกระจับ ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
โดยมีรองปลัด อบต.บึงกระจับ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงกระจับ จึงไม่สามารถด าเนินการในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างได้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  สอบถามท่อน้ าระบายน้ าทิ้งช ารุด บริเวณในซอยยิ่งเจริญ 6 ขอให้ผู้บริหารพิจารณา

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย 
นายก อบต.บึงกระจับ  ชี้แจงว่า เนื่องจากไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

ดังนั้นจึงมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง ได้สรุปสถานะการเงินการคลังก่อนว่ามี
ยอดคงเหลือเท่าไร 

ประธานสภาฯ   สอบถามเรื่องถังขยะหมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.หวัด
เพชรบูรณ์ 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ ชี้แจงว่า ถังขยะหมู่ที่ 6 บ้านวังทอง เจ้าหน้าที่ของ อบต.บึงกระจับ ได้น าไปวางไว้

เป็นจุด ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการซื้อถังขยะ จึงขอผู้น า
หมู่บ้านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านน าไปทิ้งในบริเวณท่ีจัดให้ไปพลางๆก่อน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว์ กล่าวแจ้งให้ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ทุกท่าน ได้น ารูป

ภาพถ่ายหน้าตรงสวมชุดปกติขาวแต่ละต าแหน่ง  ขนาด 1x1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
เพ่ือน ามาท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ  กล่าวสอบถาม ที่ประชุม ว่ามีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอปิด

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2564 
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ปิดประชุม  เวลา 12.20 น. 
   
 
  ลงชื่อ     ดาวรุ่ง  อินพักทัน ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดาวรุ่ง  อินพักทัน) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
       วันที่ 12 มกราคม 2565 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 
 
ลงชื่อ     อุทัย  กันกลางดอน ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอุทัย  กันกลางดอน)   
 
ลงชื่อ      ละมูล  คงเจริญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางละมูล  คงเจริญ)  
 
ลงชื่อ     สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน)   
 
ลงชื่อ        อาทิตย์  โกยทา ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายอาทิตย์  โกยทา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
         วันที่ 14 มกราคม 2565 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565   
- ในคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่12 พฤษภาคม 256 
 
ลงชื่อ        อาทิตย์  โกยทา ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นายอาทิตย์  โกยทา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
         วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 



 


