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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  
คร้ังที่ 1/2564 

วันจันทร์ ท่ี 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   เลิกประชุมเวลา  12.15  น. 
ผู้มาประชุมจำนวน  17   ท่าน     ลากิจจำนวน  -   ท่าน     ลาป่วยจำนวน    2    ท่าน    
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน ประธานสภา อบต.บึงกระจับ สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน 
 
 

2 นายอาทิตย์  โกยทา รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ อาทิตย์  โกยทา 
 
 

3 นายบุญถม  แสนท้าว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญถม  แสนท้าว 
 
 

4 นายบุญเกิด  คำวันสา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญเกิด  คำวันสา 
 
 

5 นางละมูล  คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ละมูล  คงเจริญ 
 
 

6 นายสำรวม  หวนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สำรวม  หวนขุนทด 
 
 

7 นายพบ  แง้นกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 พบ  แง้นกลางดอน 
 
 

8 นายประดิษฐ์  เค็งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ประดิษฐ์  เค็งนอก 
 
 

9 นายสุพรรณ  บุบผาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สุพรรณ  บุบผาสุข 
 
 

10 นายประเสริฐ  จันคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ประเสริฐ  จันคำ 
 
 

11 นายเสถียร  ท้าวพา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  
ลาป่วย 

 

12 นายจรูญ  วาที สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 จรูญ  วาที 
 
 

13 นายอุไร  ตุ้มทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 อุไร  ตุ้มทอง 
 
 

14 นายประจวบ  ชัยสุริยงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ประจวบ  ชัยสุริยงค์ 
 
 

15 นายอุทัย  กันกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
ลาป่วย 

 

-ส ำเนำ- 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

16 นายทองสุข  ทองชุ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ทองสุข  ทองชุ่ม 
 
 

17 นายสมหมาย  ไชยเวช สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมหมาย  ไชยเวช 
 
 

18 นางพัฒชลา  คำสอนทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 พัฒชลา  คำสอนทา 
 
 

19 นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ ดาวรุ่ง  อินพักทัน 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน   11   ท่าน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัย  ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ สมัย  ศรสุรินทร์ 
 
 

2 นายแก้ว  กิรัมย์ รองนายก อบต.บึงกระจับ แก้ว  กริมัย์ 
 
 

3 นายสังวาลย์  โยธาแสน รองนายก อบต.บึงกระจับ สังวาลย์  โยธาแสน 
 
 

4 นายเจริญ  สนิทโกสัย เลขานุการนายก อบต.บึงกระจับ เจริญ  สนิทโกสัย 
 
 

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

6 นางพัชรี  ปานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง พัชรี  ปานคำ 
 
 

7 น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ 
 
 

8 นายสุทัต  กิรัมย์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สุทัต  กิรัมย์ 
 
 

9 นายนิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป นิยมชัย  นงนาคพะเนาว ์
 
 

10 นายวิทวัช  ดรศรีเมตร 
ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบาย 

และแผน 
วิทวัช  ดรศรีเมตร 

 
 

11 นายอัฐเชษฐ์  ทองโชติ นายช่างโยธา อัฐเชษฐ์  ทองโชติ 
 
 

12    
 
 

13    
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ  เมื่อถึงเวลา 09.30 น. นายดาวรุ่ง  อินพักทัน เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ ได้ส่ง

สัญญาณให้ คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  เข้าห้องประชุมสภา อบต.บึงกระจับ  เพื่อดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2564  

เลขานุการสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 ท่าน ลาป่วย จำนวน 2 ท่าน 
ได้แก่  นายเสถียร  ท้าวพา สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ 6 และนายอุทัย  กันกลางดอน 
สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ หมู่ 9   

ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
บึงกระจับท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  

เลขานุการสภาฯ   เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ได้จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย ครับ และขอเชิญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ    
เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ และแผ่เมตตา  

เลขานุการสภาฯ   อ่านประกาศอำเภอวิเชียรบุรี  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประกาศ  ณ วันท่ี 15 
มิถุนายน 2564  จบลง พร้อมท้ังกล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2564  ตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ   กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยวิสามัญ         
สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทร์ ท่ี 21 มิถุนายน 2564 ครับ 

ระเบียบวาระที่   1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
1.1 ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี พช 0023.13/ว 474  ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564     

เรื่อง แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้ง
แรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญั ติกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548   

(ศปก.ศบค.) มีมติเห็นชอบ ในการประชุมเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ใน
หลักการให้จัดการประชุมสภาเทศบาลในแต่ละจังหวัด โดยให้พิจารณาถึงระดับสีของ
พื้นท่ี และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด รวมถึงข้อเสนอของกรม
ควบคุมโรคท่ีให้จัดการประชุมโดยเว้นระยะห่าง มีการตรวจคัดกรอง แยกห้องประชุม
สำหรับผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง จัดให้มีเจลล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา รวมถึงห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหาร โดยนำไปใช้สำหรับการประชุม
สภาท้องถิ่นอื่นๆ เช่น สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลด้วย 
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มติที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 
ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามท่ีได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน  2564 
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ท่ี สภาฯ  9/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี 1/2564    
ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ        
ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดนั้น  สำหรับรายละเอียดของบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ี
ผ่านมา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม
รายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  กล่าวแจ้งให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  สมัยสามัญ 

สมัยที่  2 ประจำปี  พ .ศ.2564 คร้ังที่  1/2564 เม่ือวันที่  29 เมษายน 2564         
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ จำนวน  16 คะแนนเสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน   0   คะแนนเสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ สำหรับระเบียบวาระนี้  ไม่มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใด ได้เสนอกระทู้ถามเป็นลาย

ลักอักษร  จึงสอบถามท่ีประชุมสภา อบต.บึงกระจับ ว่ามีท่านใดจะกระทู้ถามสดหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามกระทู้ถามสดในคร้ังนี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  สำหรับระเบียบวาระนี้ไม่ม ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5  5.1 เร่ือง  เสนอเพือ่ทราบ 
   5.1.1 ญัตตินายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

(1) เร่ือง  เร่ือง รายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ   ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บงึกระจับ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบต่อไป 
น.ส.ปิยวรรณ์  สารีวรรณ์ กล่าวชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ชุมชน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 22 (2) ให้คณะกรรมการ

หมูบ่้านนำโครงการท่ีผ่านการพิจารณาจากเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือเวทีชาวบ้านแล้ว ส่งให้
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คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลพิจารณาดำเนินการ         
ตาม ข้อ 17 

ในกรณีท่ีโครงการใดเป็นไปตามระเบียบและอยู่ในอำนาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบล สามารถพิจารณาอนุมัติได้ตามข้อ 17 (3) 
เมื่อพิจารณาแล้วให้แจ้งผลให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับอนุมัติให้มาทำสัญญาเพื่อ
ดำเนินการต่อไป และแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ
ทราบ ท้ังนี้ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับโครงการ 

ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 
พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายช่ือกลุ่ม จำนวนเงิน 
1 กลุ่มเล้ียงสุกร  ม.2 65,000 
2 กลุ่มทำนาปึกหวาย ม.6 48,000 
3 กลุ่มทำนาบ้านวังทอง ม.6 67,000 
4 กลุ่มเล้ียงหม ู ม.9 25,000 
5 กลุ่มเกษตรทำนาปี  ม.9 90,000 
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาปี  ม.1 65,000 
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ม.1 50,000 
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ม.2 50,000 
9 กลุ่มเกษตรเล้ียงสุกร  ม.3 60,000 

10 กลุ่มเกษตรกร  ม.3 55,000 
11 กลุ่มเล้ียงแมพ่ันธุ์สุกร  ม.4 57,500 
12 กลุ่มเกษตรกรนาปี  ม.5 70,000 
13 กลุ่มเล้ียงหม ู ม.8 55,000 
14 กองทุนทำไร่  ม.8 55,000 

รวมจำนวนเงินท้ังส้ิน 812,500 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)    
และกองคลังได้ดำเนินจัดทำสัญญายืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนเรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดจะสอบถาม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

(2) เร่ือง โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ   ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บงึกระจับ ช้ีแจงว่า  จากสภาพปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น  คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย และเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 
2557 ได้มีมติเห็นชอบ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้เสนอ โดยมีแนวทางดำเนินงานใน 4 
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กิจกรรมหลัก คือ การจัดการขยะเก่าสะสม การสร้างรูปแบบการจัดการขยะใหม่เน้นผลิต
พลังงาน การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย และการสร้าง
วินัยคนในชาติ นั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีแนวคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอยด้วยการนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบของ
การจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำร่างข้อเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น เพื่อใช้เป็น
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของจังหวัดเพชรบูรณ์  
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
1.3 เพื่อแปรรูปของขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์ในรูปของพลังงานทดแทน 

2. ผู้ดำเนินโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
ตำบลพุเตย  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  

4. ประมาณการค่าใช้จ่ายและท่ีมาของเงิน 
งบลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท(สองพันล้านบาท)ท่ีมาของแหล่งทุนบริษัทเอกชน 

ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
หรือไม่  

นายบุญเกิด  คำวันสา สอบถามว่า ในการดำเนินงานขอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
(ส.อบต.ม.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนของการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลบึง

กระจับ อบจ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้มาดำเนินการจัดเก็บขยะหรือไม่ 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า ในส่วนของการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลบึงกระจับ ก็จะมีผู้รับเหมาเอกชน

รายเดิม หรือรายใหม่ท่ีผ่านการประมูลของ อบต.บึงกระจับ เป็นผู้เก็บขนย้ายขยะภายใน
ตำบลนำไปส่งท่ีโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าตำบลพุเตย โดย
จะไม่มีการท้ิงท่ีบ่อท้ิงขยะของตำบลบึงกระจับอีกต่อไป 

นายสุพรรณ  บุบผาสุข สอบถามว่า ผู้รับเหมาเอกชนท่ีเป็นผู้เก็บขยะมูลฝอยตำบลบึงกระจับ จะดำเนินการแก้ไข 
(ส.อบต.ม.5) ปัญหาในส่วนระยะทางในการนำขยะไปท้ิงท่ีโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็น

พลังงานไฟฟ้าตำบลพุเตย อย่างไร 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จะดำเนินการจัดทำข้อตกลงในสัญญาการจ้างใหม่ 

เช่น มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดจำนวนปริมาณขยะ ราคา ระยะทาง ความคุ้มค่า 
ต้นทุน หรือการแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
   5.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

(1) เร่ือง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ   ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ กล่าวช้ีแจง ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี พช 51006.2/ว 116 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)บันทึกข้อตกลงร่วมมือการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 
2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (วังชมภู) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท่ีประชุมจะให้มีการดำเนินโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้น ท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ            
มีประสิทธิภาพ และยั่งยื่น พร้อมท้ังใหพ้ิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความร่วมมือของบันทึกข้อตกลง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชิญนางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ได้อ่าน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมมือการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ท่ีประชุมทราบ 

น.ส.ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม ช้ีแจง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(รองปลัด อบต.บึงกระจับ) เพชรบรูณ์ จบลง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก

หรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง)บันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเพชรบูรณ์  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- อนุมัติ  จำนวน  16 คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน   0   คะแนนเสียง 

   - งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
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(2) เร่ือง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ นายก อบต.บึงกระจับ   ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  เชิญครับ 
นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า เนื่องจากเกษตรกร และประชาชน หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 3 ตำบลบึงกระจับ ได้รับ

ความเดือดร้อนจากปัญหาด้านการคมนาคม โดยถนนสายเลียบคลองห้วยไผ่ มีเกษตรกรใช้
สัญจรไป - มา เพื่อขนพืชผลทางการเกษตร จึงเกิดการเป็นหลุม เป็นบ่อ ตลอดเส้น ประกอบ
กับอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำกัดเซาะ น้ำท่วมขังจำนวนหลายแห่ง อันเป็นสาเหตุทำให้
ประชาชนหรือเกษตรกรท่ีใช้สัญจรได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในเส้นทาง
ดังกล่าวได้ จึงได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3   
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ ์งบประมาณ 500,000 บาท 
โดยดำเนินการลงดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน กลบหลุมบ่อ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 2,660 
ลบ.ม. ระยะทาง 5,700 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ และบัญชีประมาณการ อบต.บึง
กระจับ กำหนด) 
โดยโอนงบประมาณจากโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 งบประมาณกองช่าง  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลางกักเก็บน้ำคลองห้วยไผ่  หมู่ท่ี 3  
ตำบลบึงกระจับ จำนวน 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ต่อไป 
โอนลดจาก  
งบประมาณกองช่าง  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำคลองห้วยไผ่  หมู่ท่ี 3 ตำบลบึง
กระจับ จำนวน 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 500,000 บาท โอนครั้งนี้
ลด 500,000 บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอนคงเหลือ 0 บาท   

ประธานสภาฯ กล่าวสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ 

นางละมูล  คงเจริญ ช้ีแจงว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคม 
(ส.อบต.ม.2) และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง จึงนำเสนอเข้าท่ี

ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาดำเนินการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนต่อไป 
นายบุญเกิด  คำวันสา แนะนำให้ อบต.บึงกระจับ ช่วยหาบ่อดินลูกรังให้มีคุณภาพท่ีดีในการปรับปรุงถนนสาย 
(ส.อบต.ม.1) ดังกล่าวด้วย เพื่อท่ีซ่อมแซมถนนไปแล้วจะไม่มีการร้องเรียนในภายหลัง 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบใหท่ี้ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ กล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจัจุบัน  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี

ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพปริมาณ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภาฯ  นับองค์ประชุม  
เลขานุการสภาฯ   นับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯอยู่ในท่ีประชุม จำนวน 17 ท่าน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด 
ประธานสภาฯ  ขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
เลียบคลองห้วยไผ่ หมู่ที่  2 - หมู่ที่  3  ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด
เพชรบูรณ์ งบประมาณ 500,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- อนุมัติ  จำนวน  16 คะแนนเสียง 
- ไม่อนุมัติ จำนวน   0   คะแนนเสียง 

   - งดออกเสียง จำนวน   1   คะแนนเสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ กล่าวเชิญ  คณะผู้บริหาร อบต.บึงกระจับ สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ และผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ เรื่อง  แผนงานโครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด ประจำปี 2564  ตามท่ีกองทุน 
(หัวหน้าสำนักปลัด) หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้พิจารณาอนุมั ติงบประมาณ ให้

กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม ดำเนินโครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองหาสารเคมีในเลือด 
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร 
3. เพื่อป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมีทางการเกษตร 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน  โดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายชื่อหมู่บ้าน สถานที ่
24 มิถุนายน 2564 08.00 - 10.30 น. บ้านบึงกระจับ หมู่ 4 ณ ศาลากลางบ้านบึงกระจับ 

บ้านเตาถ่าน หมู่ท่ี 8 ณ ศาลากลางบ้านบึงกระจับ 
10.30 - 12.00 น. บ้านบึงกระจับ หมู่ 5 ณ ศาลากลางบ้านบึงกระจับ 

25 มิถุนายน 2564 08.00 - 10.30 น. บ้านเกาะบรเพ็ด  หมู่ 1 ณ ศาลาวัดบ้านเกาะบรเพ็ด 
บ้านเกาะบรเพ็ด  หมู่ 2 ณ ศาลาวัดบ้านเกาะบรเพ็ด 

10.30 - 12.00 น. บ้านเกาะบรเพ็ด  หมู่ 10 ณ ศาลาวัดบ้านเกาะบรเพ็ด 
28 มิถุนายน 2564 08.00 - 10.30 น. บ้านโคกปรือ  หมู่ 3 ณ ศาลากลางบ้านโคกปรือ 

10.30 - 12.00 น. บ้านโคกสามัคคี หมู่ 9 ณ ศาลากลางบ้านโคกปรือ 
29 มิถุนายน 2564 08.00 - 10.30 น. บ้านวังทอง  หมู่ 6 ณ ศาลาวัดวังทอง 

10.30 - 12.00 น. บ้านระนามสวนหมาก หมู่ 7 ณ ศาลาวัดวังทอง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ เรื่อง  การสำรวจโครงการก่อสร้างประปาน้ำดิบ โดยก่อสร้างหอถังสูง 20 เมตร ความจุ 20 

ลบ.ม. โดยดำเนินการสูบน้ำดิบผ่านท่อเมนลงสระทำเลหมู่ท่ี 5 โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ทำการเกษตร 
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นายก อบต.บึงกระจับ ช้ีแจงว่า  ตามหนังสือท่ี ทส 0612/1241 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเผยแพร่
ข้อมูลและการเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548   

  เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังไม่คล่ีคลายลง อีกท้ังยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาลและลดการแพร่กระจายโรค สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 จังหวัด
สระบุรี    จึงขอเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึง
กระจับเช่ือมคลองไดตะโก เช่ือมต่อแม่น้ำป่าสัก พร้อมกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการฯ 
และสามารถแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ได้ต้ังแต่บัดนี้ 
จนถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564  

  โดยผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ ได้แก่ เกษตรกร หมู่ 3,4,5,6,7,9 และ10 
ให้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ 

น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ประชาชนในพื้นท่ีดำเนินโครงการฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ จึงให้ท่ี

ประชุมช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการตอบแบบแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการของ
หน่วยงานของรัฐ ตามท่ีได้แจกเอกสารให้ทุกท่าน พร้อมท้ังนำส่ง อบต.บึงกระจับ ภายใน
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อท่ีจะรวมรวมส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 จังหวัด
สระบุรี ต่อไป 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
นายสุทัต  กิรัมย์ เนื่องจากมีโรคอุบัติใหม่  ท่ีเกิดขึ้นครงัแรกในประเทศไทยเป็นโรคติดเช้ือไวรัสท่ีพบในโค  
(ผช.นักทรัพยากรบุคคล) กระบือ และสัตว์เค้ียวเอื้องต่างๆ โดยโรคนี้ระบาดมาจากประเทศแถบแอฟริกา ติดต่อมา

จนถึงประเทศไทยเมื่อประมาณปลายปี ๒๕๖๓ โดยมีพาหะ ได้แก่ ยุง เหลือบ แมลงวัน และ
การเคล่ือนย้ายสัตว์ท่ีป่วยเข้ามาในพื้นท่ีทำให้เกิดการระบาดเข้าสู่ประเทศไทยในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันพบการรายงานการเกิดโรคในพื้นท่ี ๖๒ 
จังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศกำหนดโรคระบาดโรคลัมปี 
สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ และสัตว์เค้ียวเอื้องต่างๆ โดยกำหนดในท้องท่ี
ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นเขตโรคระบาด ห้ามมิให้ ผู้ใด
เคล่ือนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ เข้าออกผ่านภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดเว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ๒ ปี หรือ ปรับไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๖๔ และมี
หนังสือด่วนท่ีสุดท่ี พช ๐๐๐๘/ว๓๒๕๔ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ .ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)      
ปศุสัตว์อำเภอจึงได้ทำรายละเอียดนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อำเภอ (ก.ช.ภ.อ) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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นายก อบต.บึงกระจับ จากการประชุมคณกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอวิเชียรบุรี (ก.ช.ภ.อ.) 
วิเชียรบุรี ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพุธท่ี 16 มิถุนายน 2564 เวลา 04.00 น. ณ ห้อง
ประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (ช้ัน 2) ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เป็นกรรมการ 
นั้น อำเภอวิเชียรบุรี มีเกษตรกรผู้เล้ียงโค จำนวน ๖๗๐ ราย โคท้ังหมดจำนวน ๙,๘๔๐ ตัว
ซึ่งได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ และสัตว์
เค้ียวเอื้องต่างๆ โดยไม่ติดสู่คนโดยมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะและสมารถติดต่อจากการสัมผัส
สัตว์ป่วยโดยตรงโดยส่งผลกระทบสูงถึงร้อยละ ๔๐ ทำให้โคเนื้อมีอัตราเจริญเติบโตลดลง   
แม้หายป่วยแล้วจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ทำให้ผสมติดลูกยากสำหรับสัตว์อายุน้อยมักมี
อาการรุนแรงถึงขั้นตายได้และพบสัตว์มีความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคลัมปี สกิน ภายในเขตอำเภอ
วิเชียรบุรี เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจจำนวน ๔ ตัวอย่างในตำบลซับน้อย และ บ่อรัง 
ปรากฏผลเป็นโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคจำนวน ๕๓ ตัว ป่วยจำนวน ๒๑ 
ตัว สำหรับตำบลบึงกระจับยังไม่พบโค กระบือ และสัตว์เค้ียวเอื้องต่างๆ มีการติดเช้ือแต่
อย่างใด จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ช่วยประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เล้ียงโค กระบือ 
ห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ออกนอกเขตตำบล หรือห้ามนำเล้ียงออกไปเล้ียงนอกเขตพื้นท่ี และห้าม
นำสัตว์นอกพื้นท่ีเข้ามาในเขตพื้นท่ีตำบล 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
นายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ รองนายก , เลขานุการนายก พร้อมท้ัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 และหมู่ 9    

ได้ช่วยกันประสานงานการดำเนินโครงการถนนสายหลังวัดโคกปรือ โดยทำความเข้าใจกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปรือ ในส่วนท่ีราชพัสดุ และท่ีสาธารณะประโยชน์ 

นายสังวาลย์  โยธาแสน ตามท่ีนายก อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้ดำเนินการรังวัดท่ีดิน ท่ีจะดำเนินการก่อสร้างถนน 
(รองนายก อบต.) จากหมู่ท่ี 2 ผ่านหลังวัดโคกปรือ ทะลุถึงถนนเส้น คสล. ซึ่งมีสภาพเดิมของภาพถ่ายทาง

อากาศ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นถนน พร้อมท้ังช่างรังวัดท่ีดินได้ดำเนินการวัดแนวเขตเรียบร้อยแล้ว 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
น.ส.ปิยวรรณ  สารีวรรณ์ เรื่อง  คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 1. สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับ

พักผ่อนให้เพียงพอ 
2. วันท่ีฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของท่ีมีคาเฟอีน รวมถึง

เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
3. ฉีดแขนข้างท่ีไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก 
4. หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าท่ีจะให้รอดูอาการในบริเวณท่ีฉีด 30 นาที 
5. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม 

ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่าง 6 ชม.ห้ามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, 
Celebrex เด็ดขาด 

6. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไขห้วัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน 
7. ถ้ากินยาละลายล่ิมเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่ง  

ท่ีฉีดต่ออีก 1 นาที 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ ได้สอบถามว่ามีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม
อีกหรือไม่  หากไม่มีผมก็ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา 12.15 น. 
 

 

(ลงช่ือ)       ดาวรุ่ง  อินพักทัน ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายดาวรุ่ง  อินพักทัน) 

         เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ 
 วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจแล้วเม่ือวันที่  21 มิถุนายน 2564 
 
(ลงช่ือ)    สุพรรณ  บุบผาสุข คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุพรรณ  บุบผาสุข) 

 
 (ลงช่ือ)     อาทิตย์  โกยทา        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอาทิตย์  โกยทา) 
 

(ลงช่ือ)     ละมูล  คงเจริญ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางละมูล  คงเจริญ)  

 
(ลงช่ือ)     สุพรรณ์  ขาวฉอ้อน  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 (นายสุพรรณ์  ขาวฉอ้อน) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

          วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 


