
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที่สอง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔ 

วันที ่ ๑๙   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

 ๑. นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ   ประธานสภา  อบต.โคกปีบ 
๒. นายบุญทัย      พลอยสุกใส   รองประธานสภา อบต.โคกปีบ 
๓.  นายส าราญ    ปรโุปร่ง   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๒ 
๔.  นายอนงค์     มงคล    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๒ 

 ๕.  นายจรัญ        จุ้ยทิม    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๔ 
 ๖.  นายสุรศักดิ์     ศิลปาโณ   สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ ๔ 
 ๗.  นายประสิทธิ์ชัย  ยะอนันต์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๕ 
 ๘.  นายสมชาย    เอื้อเฟ้ือ   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๖ 
 ๙.  นายสุนันท์     พนัสเดิม   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๗ 
 ๑๐. นายมานะ    พนัสเดิม   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๗ 
 ๑๑.  นายวินิจ       พาณิชย์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๘ 
 ๑๒. นายเฮี้ยง   กับชัย    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๙ 
 ๑๓. นายสมมาตร์   อ  าอินทร์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๙ 
 ๑๔. นายพิศิษฐ์    ธีรพนาศาสตร์   เลขานุการสภา อบต.โคกปีบ 
ผู้ลาประชุม 

๑. นางเกษราภรณ์   จงวิศาล   สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ  หมู่  ๘ 
 

ผู้ขาดประชุม 
๑. นายธรรมนูญ  ไชยสมบูรณ์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๒. นายประยูร    เหลืองทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๓. นางพัดชา     นามประสิทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๔. นางเครือวัลย์  สมานสิริรักษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๕. นางสาวธารินี  เสียงเจริญ   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗.  นางสาวอุษา   อ  าอินทร์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

๒/๘. นายวรชาต.ิ..................... 



๒ 
 

๘. นายวรชาติ    บุญเย็น   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. นางสาวประไพพรรณ  โคโยทา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๐. นางสาวภัคษรฉัตร์  ตองติน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 

 

   เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

   นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ขอกล่าวสวัสดี 
ท่านนายกยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านรองนายก  ท่านปลัดฯ  ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที ทุกท่านที ให้เกียรติมาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื อครบองค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที สอง  ครั้งที   ๑/๒๕๖๔  วันที   ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจิรญ  ช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ผมก็มีความเป็น 
ประธานสภา อบต. ห่วงก็จะขอเตือนท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านให้แจ้งชาวบ้านในเขตความรับผิดชอบของ 

ท่านด้วยเกี ยวกับมาตรการการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดคือมาตรการ 
โซเชียล ดิสแทนซิ ง (social distancing)  การเว้นระยะห่างทางสังคม  การสวมหน้ากาก 
อนามัย  การล้างมือ  เราต้องป้องกันตัวเองเพราะผมคิดว่าเรื องโควิดจะอยู่กับพวกเราไป
อีกนาน  สิ้นปีนี้น่าจะยังไม่หมดไปจากประเทศนี้  พวกเราต้องระวังรักษาสุขภาพให้มาก
โลกมันเปลี ยนแปลงไปเร็วมากและอีกเรื องแนะน าว่าให้ทุกท่านไปลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ป้องกันเชื้อโควิดนะครับถ้าเกิดเราติดเชื้อแล้วเราไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไว้โอกาสเสียชีวิต
จะสูงเพราะไม่มีภูมิป้องกันในตัวเรา  ส่วนผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระที สองเรื องรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ขอเชิญท่านสมาชิก
ประธานสภา อบต. สภาอบต.โคกปีบทุกท่านได้ตรวจทานส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลโคกปีบครั้งที ผ่านมาหากพบข้อผิดพลาดประการใดที เป็นสาระส าคัญก็ให้ยกมือขึ้น
เพื อที จะได้ใช้มติสภาแก้ไขเปลี ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป.............มีข้อผิดพลาดประการใด 
 
       ๓/จะแก้ไขเปลี ยน .......... 



๓ 
 

จะแก้ไขเปลี ยนแปลงหรือไม่ครับ.....(ไม่มี).......เมื อไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติที ประชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   สมัยแรก 
ครั้งที    ๒/๒๕๖๔    เมื อวันที   ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยแรก ครั้ง
ที   ๒/๒๕๖๔ เมื อวันที  ๒๓  กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงแต่อย่างใด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 3.1 การลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างช าระ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระ ๓.๑  การลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างช าระนี้ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง 
ประธานสภา อบต. ครับ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติการลดยอดลูกหนี้ภาษีค้าง 
ปลัด อบต./เลขาฯ ช าระตามท่ีงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แล้วได้แก่ ลูกหนี้ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่  ซึ่งมรีายละเอียด 
ดังนี้ 

๑. ภาษีป้าย 
- บริษัทจ ากัด  ซีว่า  ออโต้  เซอวิส  ค้างช าระภาษีป้าย  ประจ าปี พ.ศ. 

   ๒๕๖๒  จ านวนเงิน  ๓,๑๒๐.๐๐  บาท โดยได้ท าการยกเลิกกิจการตั้งแต่ต้นปี  ๒๕๖๒ 
๒. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

- นายบุญช่วย  วงษา  ค้างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี พ.ศ. 
   ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑  จ านวนเงิน  ๒๓,๘๒๖  บาท  เนื่องจากเดิมทีได้ท าการเช่าพ้ืนที่ 
   บุคคลอื่นในการประกอบกิจการ  ต่อมาได้ยกเลิกการเช่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ.ศ. 

๒๕๕๖  เป็นต้นมา 
๓. ภาษีบ ารุงท้องที่ 

- นายประยุทธ์   เปี่ยมโย  ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี  พ.ศ. 
   ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒  จ านวน  ๔๕๖   บาท  เนื่องจากได้มีการขายที่ดินให้นายชลิต 
   บัวอินทร์และได้ท าการช าระภาษีเรียบร้อยแล้ว  ท าให้มียอดลูกหนี้รายนี้ซ้ ากัน 
       - นางมะนี  ลาพงษ์  ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙ – 
   ๒๕๖๒  จ านวนเงิน  ๑๐๐  บาท  เนื่องจากได้มีการขายที่ดินให้แก่นายธีร  พ่ึงเกษม 
   และท าการช าระภาษีเรียบร้อยแล้ว  ท าให้มียอดลูกหนี้รายนี้ซ้ ากัน 
       - ลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ค้างช าระนานเกิน  ๑๐  ปี 
   (ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๒)   จ านวน  ๓๗  ราย  เปน็จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๔๑,๐๗๗ 
   บาท  ซึ่งเป็นรายที่ไม่ได้ท าการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.๕)แต่ได้ตั้งไว้เป็นลูกหนี้ 
 
          ๔/ซึ่งมีรายชื่อ................ 



๔ 
 
   ซึ่งมีรายชื่อตามบันทึกข้อความ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  เรื่อง   
   การลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างช าระ  ลงวันที่  ๕  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  ตามท่ีได้ส าเนาแจก 
   ให้ทุกท่านทราบ ครับ 
    ซึ่งตามแนวทางหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๐๘.๔/ว 
   ๔๗๗๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ  การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระและวิธีการ 
   บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ข้อ  ๒ 
   การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ   กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้าง 
   ช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด  และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจ าปี 
   ไว้แล้ว   ท าให้มียอดลูกหนี้ค้างช าระไม่ตรงตามความเป็นจริง   ให้องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช าระตามความเป็นจริงได้  โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   อนุมัติและแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ   ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้อนุมัติ 
   เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเพ่ือทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการซักถามและตอบข้อซักถาม และรับทราบตามท่ีเสนอมา 
 

๓.๒  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID -19) 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจิรญ  เชิญปลัดชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายพิศิษฐ์   ธีรพนาศาสตร์ ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งว่า จ านวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็น 
ปลัด อบต. ผู้ติดเชื้อในประเทศได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้

กระจายออกไปในหลายพื้นท่ีค่อนข้างรวดเร็ว   รัฐบาลโดยข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
– 19)   จึงมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วนซึ่งจังหวัด
ปราจีนบุรีถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)  ลงวันที่ 
16 เมษายน 2564  ค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1153/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19)  
ลงวันที่  17  เมษายน  พ.ศ.2564   

ข้อ 1 การห้ามด าเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
(1) ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒)  ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมตัวของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 

ห้าสิบคน 
        ๕/ข้อ ๒ .......... 



๕ 
 

ข้อ 2  ให้ปิดสถานบริการ  สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 
สถานบันเทิง  ผับ  บาร์  คาราโอเกะ หรือสถานที่อ่ืนมีลักษณะคล้ายกัน ตั้งแต่วันที่  18 
เมษายน  2564  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม 2564 

ข้อ 3 ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม สามารถเปิดด าเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข 
เงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค  ทีท่างราชการก าหนด 
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

(1)  การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้การบริการจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มและการบริโภคในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา 

(2)  การจ าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับร้านอาหารหรือ
สถานที่จ าหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 

(3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า  คอมมูนิตี้มอลล์  หรือสถานประกอบการอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดด าเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 
นาฬิกา โดยให้จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ 
ให้ปิดบริการส่วนที่เป็นตู้เกม  เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก 

ข้อ 4 ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทาง 
ข้อ 5 ให้งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง 

หรืองานรื่นเริง 
ข้อ 6 ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาและ

ด าเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากร ในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้  โดยอาจเป็น
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันท างาน หรือวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
โอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะ
ก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้
คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
หรือต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
กรณีค าสั่งใดขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

   ๓.๓  การสนับสนุนตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 
                               โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ( COVID – 19) 
 
 
           ๖/นายพิศิษฐ์ .... 
 



๖ 
 

 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1180/2564 เรื่อง ให้
ปลัด  อบต.  ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง 

ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พ านักของตน และเข้าไปในพ้ืนที่สาธารณะ 
ลงวันที่  21  เมษายน 2564  หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีค าสั่งใด
ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๔  สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 
(ศปก.ศบค.) เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2564 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  
ปลัด อบต. 2019 กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 

(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเม่ือวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
ให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  จึงประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
1.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือเป็นผู้สัมผัส

เสี่ยงสูงต้องประเมินตนเองเข้ารับการการตรวจหาเชื้อและกักตัวอย่างน้อย 14 วัน โดยผู้
ที่ตรวจหาเชื้อแล้วให้งดเดินทางจนกว่าการตรวจหาเชื้อจะเสร็จสิ้น 

2.เน้นย้ าให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T  อย่าง
เคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จ าเป็น  ตลอดจนงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อสูง เช่น การจัดเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ทั้งในร้านอาหาร  
โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า  หรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจ านวนมากใน
สถานการณ์ที่ราชการ/เอกชนอ่ืน ๆ  

3. เน้นย้ าให้ผู้ประกอบการด าเนินการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
ดังนี้ 

(1) ให้ตรวจและปรับปรุงระบบการระบายอากาศ ตลอดจนขึ้นทะเบียนผู้ค้าและ
ลูกจ้างในพ้ืนที่ตลาดของตนเอง 

(2) จัดให้มีจุดคัดกรองและระบบ sealed route การเดินทางเข้ามาท างานใน
สถานประกอบการ / โรงงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน 

4. ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซ้ือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด
นัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดตามข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 20) ให้เปิดกิจการได้ตามปกติ  แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.  ส าหรับร้านหรือ
สถานที่ซ่ึงตามปกติเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงให้เริ่มเปิดด าเนินการได้ในเวลา 04.00 น. 

 
       ๗/๕. ขอ............. 



๗ 
 

5.ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนพิจารณาใช้รูปแบบปฏิบัติงานของบุคลากรเป็น
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)  การสลับเวลาวันท างาน หรือวิธีอ่ืน
ใดที่เหมาะสม และขอให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิล าเนาในห้วงเทศกาลสงกรานต์หลีกเลี่ยงการ
เคลื่อนย้ายหรือเดินทางกลับมาท างาน แต่ให้พิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการ Work Form Home  ต้องไม่กระทบต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชน 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๕  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีการตั้ง
โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ จังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปัจจุบันโรคติด 
ปลัด อบต. เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ -19) ได้มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพ้ืนที่หลาย

จังหวัด  ส่งผลให้มีจ านวนผู้ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เป็นจ านวนมากและ
มีแนวโน้มของจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเกินขีดความสามารถ
ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย  จึงมีความจ าเป็นจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามแนว
ทางการจัดเตรียมพ้ืนที่ กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) : โรงพยาบาลสนามของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
รองรับจ านวนผู้ป่วยขึ้นในหลายจังหวัด โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการแก้ไขปัญหา อีกท้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่งได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง จึงซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการ
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีการตั้ง
โรงพยาบาลสนามระดับพื้นท่ีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๖  โครงการการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2564 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ได้ด าเนินโครงการการสร้างพื้นที่ปลอด
ปลัด อบต.  โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2564  ภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน – 
 
        ๘/วรขัตติย............ 



๘ 
 

วรขัตติยราชนารี  ไดเ้ร่งรัดการส ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวพร้อมทั้งจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยจ านวนสุนัขและแมวทั้งหมด 928 ตัว ซ่ึงด าเนินการฉีดวัคซีน
ให้กับสุนัขและแมวไปแล้วระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.๗ รายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปีบ  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ตามท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่  1 หมูที่  6  และหมูท่ี 9 ต าบลโคกปีบ  
ปลัด อบต. อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี   ว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อ

วันที่  2  พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ได้ออกพ้ืนที่ตรวจสอบความเสียหายร่วมกับ กองช่าง   รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 9 และ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  1 และหมู่ที่  9  ต าบลโคกปีบ  อ าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึง
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยครั้งนี้   ดังนี้  หมู่  ๑  จ านวน  ๘  
หลังคาเรือน  หมู่  ๖  จ านวน  ๑  หลังคาเรือน  หมู่  ๙  จ านวน   ๘  หลังคาเรือน รวม
ทั้งสิ้น  ๑๗  หลังคาเรือน   ซึ่งมีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยโดยการน าวัสดุ
ก่อสร้างไปช่วยเหลือ  เช่น  สงักะสี  กระเบื้องลอนคู่   ครอบมุมลอนคู่   งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น  ๓๕,๕๕๐  บาท  

   

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ในที่ประชุมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ผมจะขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า ซึ่งส านักงาน 
ปลัด อบต. ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  ไดแ้จ้งประชาสัมพันธ์การยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า

เรื่องของการก่อตั้งองค์กรนี้เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที่ดูแลเกี่ยวกับการใช้น้ าในพ้ืนที่   โดยผู้ที่จะขอจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาต้องมีการรวมตัวกันของผู้ใช้น้ าที่มีถิ่นที่อยู่หรือที่ท าการงานอยู่ในเขตลุ่มน้ า
เดียวกันจ านวนไม่น้อยกว่าสามสิบรายมีการด าเนินกิจกรรมด้านการใช้  การพัฒนา การ 

 บริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในบริเวณใกล้เคียง 
 กัน ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็รวมตัวกันแล้วยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่ส านักงานทรัพยากร 
 น้ าแห่งชาติภาค   ในช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นครับปกติถ้าโดยระเบียบแล้วจะยื่นด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์  ช่วงนี้ให้ยื่นได้ที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคก่อน จึงขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ  ถ้าใครสนใจให้ขอเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนได้ที่  อบต.
โคกปีบ  ครับ  

        ๙/นายอนงค์ .............. 



๙ 
 
นายอนงค์  มงคล  ส่วนของผมรวมตัวกันแล้วไปยื่นในนามของกลุ่มสวนส้มโอครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ 
 

นายสุนันท์  พนัสเดิม  ผมขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องประปาหมู่ที่  ๗ ครับ  เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ มีไฟแรงสูงท าให้เกิดระเบิดดันเข้าไปในเครื่องประปามีการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

ผมก็จ่ายเงินค่าแรงค่าของไปประมาณสองพันห้า   ต่อมาวันที่ ๘  พฤษภาคมช่วงกลางถัง
จะมีท่อเหล็กเกิดแตกข้ึนมาอีกผมได้แจ้งให้ท่านรองประธานบุญทัยไปช่วยจัดการให้  พอ
ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ าก็จ่ายได้ปกติ   หมดเงินไปประมาณสองพันห้า   เมื่อวันที่   ๑๕  
พฤษภาคม  วาลว์ตัดก็เสียผมก็ไปซื้อที่พนมสารคามมาเสียเงินค่าซ่อมไปอีกประมาณสอง
พันห้าก็ยังไม่ปกติอีก   ผมก็จะขอความกรุณาให้ท่านรองประธานบุญทัยไปช่วยดูให้หน่อย  
ครับ  ค่าใช้จ่ายที่รวม ๆ  กันแล้วก็ประมาณเจ็ดพันบาท   ตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าช่อง
กลางถังที่มีรอยต่อเป็นยางมันรั่วมาตั้งแต่ครั้งแรกแต่ก็ไม่เท่าไหร่  แต่มาชุดหลังที่ท่าน
บุญทัยไปดูให้มันรั่วเยอะ  น้ าเวลามันเต็มแล้วมันมาไม่ถึงบ้านนายเหลิมก็พยายามท ามา
สองวันแล้วก็ยังไม่ถึง ก็ต้องใช้ปั้มบ้านพี่หน าช่วยให้มีแรงดัน แรงดันตัวนี้จะใช้เวลา
ประมาณสามชั่วโมงเต็มแต่เวลาเปิดใช้จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหมด ฉะนั้น ก็ต้องดู
ปิดดูเปดิถ้าไม่ดูค่าไฟมันก็เพ่ิมขึ้น  ทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไร จึงมาปรึกษา
ที่ประชุม ท่านประธานสภา  ท่านนายก  ท่านบุญทัย  ด้วยว่าจะแก้ไขกันอย่างไรดีครับ
เรื่องขอใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคไปถ้าอีกครึ่งเดือนยังไม่คืบหน้า  ผมคาดว่าน่าจะเกิด
วิกฤตแน่นอนครับ 

 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  ผมขอเสริมท่าน อบต.สุนันท์  นะครับ  ระบบประปาของหมู่  ๗  ค่อนข้างจะมี 
รองประธานสภา อบต. ปัญหามาตั้งเริ่มก่อสร้างแล้ว  ปัญหามีมาอยู่ตลอดเพราะระบบของถังประปารุ่นนี้จะเกิด 
 ปัญหาเกือบทุกที่ของประเทศไทย   ยอมรับได้เลยเพราะผมเคยไปอบรมที่ระยองประปา 

รุ่นนี้ที่สร้างในประเทศไทยทั้งหมดเป็นของการประปานครหลวงออกแบบมีปัญหาทุกที่ 
 บางที่เป็นสุสานไปเลย  หนึ่ง ระบบการกรองน้ าไปอยู่บนยอดถังผมก็งงว่าออกแบบยังไง

การกรอง  ระบบกรองต่าง ๆ  ของน้ าไปอยู่บนถัง การกรองน้ าเกิดการอุดตันบ่อยพอมัน
ตันทีนี้การเข้าซ่อมแซมมันล าบาก ต้องโหนตัวลงไปต้องมุดลงไปในถังซึ่งมันเป็นอันตราย 

 บางที่เค้าเลิกใช้แล้ว  ผมยกตัวอย่างใกล้ ๆ  บ้านเราอย่างสนามพลีเลิกใช้แล้วก่อสร้างใช้
งานอยู่ไมเ่กินห้าหกเดือนพอการกรองน้ าเริ่มมีปัญหาก็เลิกใช้งาน  ระบบประปาตัวนี้มี
ปัญหามากถ้าคนที่ดูแลไม่ดูแลให้ดีพอ  จะประสบปัญหาด้วยกันทุกที่  ปัญหาอีกอย่างคือ
น้ าอาจมีความเค็มนิดหนึ่งคือว่าน้ ามันจะมีกรดท าให้ถังผุได้ง่าย  ท่อต่าง  ๆ  ที่เชื่อมโยง
ระหว่างถังหนึ่งถังสองช่วงล่างจะเกิดการผุกร่อนเร็วมาก ท าให้น้ าที่เชื่อมโยงเข้าหากันจะ
ขาดบ่อย  เวลาเกิดปัญหาต้องขึ้นไปซ่อมบนยอดถังเลยอีกอย่างระหว่างรอยต่อของถัง
ระหว่างถังหนึ่งกับถังสองซึ่งเมื่อก่อนมันรั่วไม่เยอะเราก็สามารถเติมน้ าถังหนึ่งถังสองเต็ม
ท าให้น้ าเข้าหากันท าให้ระบบแรงดันน้ าก็จะพอเพียงที่จะดันน้ าไประยะไกลๆ  ช่วงหลังๆ  
น้ ารั่วเยอะเติมน้ าเข้าไปมันกร็ั่วออกมาด้านข้างหมด  รั่วลงมาเต็มหลังคาอาคารที่สร้างไว้
ถ้าเติมน้ าเต็มถังสองเมื่อไหร่  นั่นคือปัญหาท าให้แรงดันของแฟสเชอร์มันน้อย มันก็ไม่ตัด 

 
         ๑๐/ท าให้.......... 



๑๐ 
 
 ท าให้น้ าเติมอยู่ตลอด เติมเท่าไหร่น้ าก็รั่วออกหมดแฟสเชอร์มันก็ไม่ตัดต้องใช้แรงคนคอย

ดูแลเปิด-ปิด  ถ้าน้ ารัว่ก็ต้องปิด  ถ้าเราปล่อยไม่ดูคือน้ าก็รั่วทิ้ง  รั่วมากกว่าคนเอาไปใช้นี่
ก็คือปัญหาหนึ่งของประปาหมู่  ๗  ปัญหานี้เกิดจากการออกแบบระบบประปานครหลวง
ที่ออกแบบมา  ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการใช้งานพอใช้งานนาน ๆ  ปัญหาก็จะตามมา   
ไม่เหมือนอย่างถังแชมเปญอย่างโคกวัด  หมู่  ๖ หมู่  ๙ ของประปาชนบท การดูแลรักษา
จะดีกว่า ไม่จุกจิก  ถ้าเราสามารถถ่ายโอนไปการประปาส่วนภูมิภาคได้ก็ควรจะรีบ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับ   น าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับ   

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ตามท่ีได้ด าเนินการถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่  ๗  ไปที่ส่วนการประปา 
ประธานสภา อบต. ภูมิภาคพนมสารคาม  ด าเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้วครับ 
  

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ได้ติดตามเรื่องแล้วถามว่าจะต่อเชื่อมได้เมื่อไหร่  ได้รับค าตอบว่าคือช่วงเดือน 
ปลัด อบต. พฤษภาคมเค้าจะท าการรับโอนของเกาะขนุนก่อน คิวของ อบต.โคกปีบคือเดือนมิถุนายน 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ตอนนี้ก็ต้องประคองไปก่อน  ถ้าอะไรที่ อบต.จะด าเนินการช่วยเหลือได้ก็ร้องขอ 
นายก อบต. มา   เช่น  น ารถบรรทุกน้ าไปเติมน้ าใส่ถัง เพราะตามท่ีได้มีการประชุมกันหัวหน้าการ

ประปาส่วนภูมิภาคพนมสารคาม  รวบรวมเอกสารส่งไปแล้วเหลือขั้นตอนการลง MOU 
กัน  ขั้นตอนการส่งมอบกับ อบต.และทางประปาส่วนภูมิภาคจะแจ้งเป็นหนังสือมาและ
จะมาส่งมอบที่ อบต.  ตอนนั้นเค้าแจ้งว่าประมาณสองอาทิตย์แต่พอดีมาติดสถานการณ์ 

 โควิดอีกช่วงนี้  ในส่วนของประปาหมู่  ๒  ให้รวบรวมเอกสารของคนที่พร้อมส่งมาให้ที่ 
 อบต. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะครับ  ถ้ารอให้ทุกคนพร้อมแล้วส่งมาจะช้าไปครับ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายส าราญ  ปรุโปร่ง  ผมขออนุญาตคุยเรื่องคูลูกศร ตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วดูเหมือนว่าน้ าจะไม่ค่อยมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ ผู้ที่มารับเหมามาถมบ่อเค้าไว้และตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาขุดข้ึน  ยังไม่มีโครงการที่จะมาลอก 
 คูท้ังหมดหรือครับ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ เค้าจะลอกท้ังหมดครับ  ผมไปดูที่แผนของเค้าจะมีการขุดคูด้วย ตักดินออก 
นายก อบต. ด้วยแล้วก็มาปรึกษาผมว่าจะเอาดินไปไว้ที่ไหนเค้าจะจ้างเอาดินไปไว้ที่สาธารณะ 
 เค้าหาที่ท้ิงดินอยู่ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีระบาดครั้งแรกอ าเภอศรีมโหสถ 
นายก อบต. ไม่มีแม้แต่คนเดียวแต่พอมาระบาดรอบหลังนี้ศรีมโหสถเราเจอเยอะมากและเจออยู่ใน 
 เขต  อบต.โคกปีบ  รายหลาย ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงผมเลยอยากให้ทุกท่านได้ดูแล 
   ตัวเองให้ดี  สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคมก็จะช่วยได้ตัวเราเอง 

เราจะรู้ดีว่าเราไปไหนมาไปในสถานที่เสี่ยงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเพราะ 
 
       ๑๑/ที่เป็นกัน .......... 



๑๑ 
 

ที่เป็นกันอยู่อาการโคมาพันกว่าคนใส่เครื่องช่วยหายใจสี่ร้อยถึงห้าร้อยคน  ผมก็เป็นห่วง 
จึงอยากจะให้ทุกท่านได้ระวังตัวรักษาสุขภาพตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน
ได้ทราบด้วยในเรื่องของการป้องกัน  เรื่องของคนที่อยู่ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมา
บ้านเราก็ให้แจ้งก านันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะได้แจ้งให้ศูนย์โควิดอ าเภอทราบ  ในช่วง
สงกรานต์ที่ผ่านมาลูกหลานกลับมาบ้านก็เอาเชื้อมาติดคนที่บ้านกันเยอะก็ต้องระมัดระวัง
ตัวกัน 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  
นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ....(ไม่มี)....ผมขอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต. ครับ 
       
    เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๕๐ น. 
 
 
      (ลงชื อ)  พิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์   ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื อ)    บุญทัย  พลอยสุกใส  
          (นายบุญทัย   พลอยสุกใส)                  

(ลงชื อ)       เฮ้ียง   กับชัย              
             (นายเฮี้ยง  กับชัย)    

(ลงชื อ)      ส าราญ  ปรุโปร่ง 

            (นายส าราญ  ปรุโปร่ง) 

 
 

 

 

 

 



 


