
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยทีส่าม   ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 

วันที ่ ๖  เดือน  สิงหาคม   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.  นายธรรมนูญ  ไชยสมบูรณ์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๓ 

 ๖.  นายจรัญ        จุ้ยทิม    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๔ 
 ๗.  นายสุรศักดิ์     ศิลปาโณ   สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ ๔ 
 ๘.  นายประสิทธิ์ชัย  ยะอนันต์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๕ 
 ๙.  นายสมชาย    เอื้อเฟ้ือ   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๖ 
 ๑๐.  นายสุนันท์     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 
  - 
ผู้ขาดประชุม 

๑. นายมานะ    พนัสเดิม   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่  ๗ 
๒. นางเกษราภรณ์  จงวิศาล   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่  ๘ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๒. นายประยูร    เหลืองทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๓. นางพัดชา     นามประสิทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๔. นางเครือวัลย์  สมานสิริรักษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๕. นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๖. นางสาวธารินี  เสียงเจริญ   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒/๗. นางสาวอุษา ...... 
 



๒ 
 

๗.  นางสาวอุษา   อ  าอินทร์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๘. นายวรชาติ    บุญเย็น   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. นางสาวประไพพรรณ  โคโยทา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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 สาม  ครัง้ที   ๑/๒๕๖๔  วันที   ๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจิรญ  ผมขอฝากเตือนท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของ 
ประธานสภา อบต. เชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ผมก็มีความเป็นห่วงก็จะขอเตือนท่านสมาชิกสภา ฯ ให้ดูแลป้องกัน 
 ระวังรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดี โรคนี้ก็จะอยู่กับโลกของเราอีกเป็นปีบางก็อาจจะเป็น 
 หลาย ๆ ปี  ด้วยที คาดไว้เพราะต่อไปเราจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกปีเพื อเป็นการ 
 กระตุ้นภูมิคุ้มกันเหมือนการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่  เพราะเชื้อไวรัสโควิดมัน 
 จะมีการพัฒนาการเจริญเติบโตกลายพันธุ์ไปเรื อย ๆ  ไม่มีการหยุดยั้งเพราะฉะนั้นหลาย 
 หลายประเทศที มีความเจริญกว่าประเทศไทยก็ต้องท าชีวิตให้อยู่กับโควิดให้ได้เราเองก็ 
 เช่นเดียวกันเพราะเราจะมาปิดประเทศอย่างทุกวันนี้ต่อไปไม่ได้   สังคม เศรษฐกิจก็จะแย่ 
 คนท ามาหากินไม่ได้  คนตกงานเยอะ   เราต้องช่วยกัน   และปัญหาอีกประการหนึ งก็คือ 

ปัญหาวัคซีนโควิดที ไม่เพียงพอในประเทศ ช่วงนี้ต้องรอไปก่อนช่วงนี้เราจึงต้องระมัดระวัง
ตัวเองและครอบครัว  ให้ดี  ขอฝากเตือนด้วยนะครับ และอีกเรื องคือเรื องเศรษฐกิจช่วงนี้ 
พยายามอย่าก่อหนี้เพราะเราจะล าบากมากเพราะสภาพเศรษฐกิจบ้านเราเป็นแบบนี้ให้ 
ทุกท่านใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยประชุม
วิสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

        ๓/นายชัยณรงค์ ........... 



๓ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เรื องรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.โคกปีบ 
ประธานสภา อบต. ทุกท่านได้ตรวจทานส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบครั้ง 

ที ผ่านมาหากพบข้อผิดพลาดประการใดที เป็นสาระส าคัญก็ให้ยกมือขึ้นเพื อที จะได้ใช้มติ
สภาแก้ไขเปลี ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป......มีข้อผิดพลาดประการใดจะแก้ไขเปลี ยนแปลง
หรือไม่ครับ.....(ไม่มี).......เมื อไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติที ประชุมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีสมัยประชุมวิสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   สมัยที หนึ ง ครั้งที    ๑/๒๕๖๔    
เมื อวันที   ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๔  โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สมัยประชุมวิสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที หนึ ง 
ครั้งที   ๑/๒๕๖๔ เมื อวันที   ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๔  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงแต่
อย่างใด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
   (วาระท่ี  ๑) 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  กล่าวชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต.  
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เคารพ 
นายก อบต. ทุกท่าน บัดนี้  ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จะได้เสนอ 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   ต่อสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ผมในนามของคณะผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกปีบ  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบทุกท่านได้รับทราบสถานะทางการคลังตลอดจนหลักการและแนวทาง
นโยบายในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 

 

  นายยุทธศักดิ์   นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  อ่านค า
แถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ๑. สถานะการ 

 คลัง และ ๒. การบริหารงานงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ณ วันที่ ๒๗ 
 กรกฎาคม  ๒๕๖๔  และอ่านค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑. รายรับ  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๕  ๒.รายจ่าย 

 (รายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๕  แนบท้ายรายงานการประชุม)  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  ๒๓,๖๔๓,๑๕๕ 
 บาท    แยกเป็น 
         ๔/รายได้....... 



๔ 
 

  รายได้จัดเก็บเอง  แบ่งเป็น 
  - หมวดภาษีอากร     ประมาณการไว้  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
  - หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาตประมาณการไว้   

๕๐,๒๐๐  บาท 
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ประมาณการไว้  ๘๐,๐๐๐  บาท 
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         ประมาณการไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  อปท.  แบ่งเป็น 

-  หมวดภาษีจัดสรร     ประมาณการไว้   ๑๓,๗๗๘,๕๐๐  บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ประมาณการไว้  ๙,๕๔๔,๔๕๕   บาท 
รายละเอียดต่าง ๆ  ตามประมาณการรายรับตามเอกสารนะครับ 

    ประมาณการรายจ่าย   ประมาณการไว้  จ านวน  ๒๓,๖๔๓,๑๕๕ บาท 
   แยกเป็น 
    ด้านบริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๑๐,๐๒๑,๘๐๐     บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน      ๒๕๐,๐๐๐    บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา    ๑,๕๒๗,๖๐๓    บาท 
- แผนงานสาธารณสุข       ๔๗๙,๐๐๐       บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน   ๒,๓๘๙,๙๐๐       บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        ๖๕,๐๐๐    บาท 
- แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ๑,๑๖๖,๐๐๐    บาท 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
- แผนงานงบกลาง    ๗,๖๔๓,๘๕๒    บาท 

 รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
 ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ จะเห็นไดว้่าประมาณการรายรับมียอด 
ประมาณการต่ าลงกว่าทุกปี    เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันได้รับผลกระทบ 
ไปทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (โควิด ๑๙)   การได้รับการ 
จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลก็จะน้อยลงด้วย    
 

นายชัยณรงค์ ไชยเจริญ  ท่านสมาชิก ฯ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
ประธานสภา อบต. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   ประมาณการรายรับตั้งไว้   
   ๒๓,๖๔๓,๑๕๕  บาท  ประมาณการรายจ่าย   ตั้งไว้  ๒๓,๖๔๓,๑๕๕ บาท  เป็นร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แบบสมดุลคือรายรับเท่ากับรายจ่าย และ 
 
          ๕/เนื่องจาก.................. 



๕ 
 
   เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาด 
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   งบประมาณในข้อบัญญัติของ อบต.จึงมีน้อยลง 
   ผมก็อยากจะฝากทางคณะผู้บริหารในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติให้ 
   ใช้งบประมาณอย่างจ าเป็นคิดถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักเพราะ 
   งบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรก็น้อยลงทุกทีโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดท าก็นึกถึงผลประโยชน์ 
   ที่จะได้รับเป็นที่ตั้งและขณะเดียวกันเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีน้อย    เพราะฉะนั้น 
   งบประมาณต่าง  ๆ  ในแผนงานต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็จะน้อยลงเป็นเงาตามตัว 
   ผมคาดว่าการที่ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณตามร่างข้อบัญญัตินี้ ก็ค านึงถึงความส าคัญ 
   และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
    ต่อไปเป็นการอภิปราย  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.๒๕๖๕  ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ  อภิปรายในวาระแรกก่อนรับร่าง ฯ ครับหากใน 

วันนี้สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๕   (วาระท่ี ๑) แล้ว  ท่านใดประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ก็
สามารถกระท าได้โดยเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ และมีการตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจโดยใช้เวลา 
พอสมควร 

  

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบท่านใดจะอภิปรายร่าง 
ประธานสภา อบต. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

.........(ไม่มี)........ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ     ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕    (วาระที่  ๑)  ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอมา โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๕  (วาระท่ี ๑)  ตาม 

ที่ฝ่ายบริหารเสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียง   
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๕    เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ  ๑๐๖  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เม่ือ (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ขึ้นใหม่  หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นลงตาม ข้อ ๑๐๖ (๔)   
 
        ๖/เมื่องาน ....... 

 



๖ 
 

เมื่องานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง    ต่อไปนี้จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมจึงขอให้ที่ประชุม 
ได้พิจารณาว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จ านวนกี่คน    เพ่ือปฎิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   ข้อ ๑๐๓ (๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย  
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ครับว่าเห็นควรจะให้มีจ านวนกี่คนครับ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   มีมติก าหนดให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน

 ห้าคนด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียง   
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ    มีมติให้มีคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน 
   ห้าคนแล้ว  เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ เชิญครับ และเมื่อ
เสนอชื่อและให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่านครับ  ก่อนจะเสนอชื่อขอให้ท่านบุญทัย 
พลอยสุกใส  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านเดิม
มีใครบ้างครับ 

 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  ขออนุญาตครับท่านประธาน  ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
รองประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ชุดเดิม   ประกอบด้วย 

๑. นายบุญทัย  พลอยสุกใส  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
๒. นายสมชาย เอ้ือเฟ้ือ      เป็นรองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. นายจรัญ      จุ้ยทิม 
๔. นายสุนันท์    พนัสเดิม    เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
๕. นายวินิจ     พาณิชย์ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ขึ้นมาใหม่ตามระเบียบข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น ครับ   
 

นายสุนันท์  พนัสเดิม  กระผม นายสุนันท์   พนัสเดิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่๗ หมู่  ๗  ขอเสนอ นายบุญทัย  พลอยสุกใส  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   โคกปีบ  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ครับ 
 

นายสุรศักดิ์   ศิลปาโณ  กระผม  นายสุรศักดิ์  ศิลปาโณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ หมู่  ๔  ขอรับรองครับ 
 
          ๗/นายประสิทธิ์ชัย........ 



๗ 
 

 

นายประสิทธิ์ชัย  ยะอนันต์ กระผม  นายประสิทธิ์ชัย  ยะอนันต์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ โคกปีบ  หมู่  ๕  ขอรับรองครับ 
 

นายสุรศักดิ์   ศิลปาโณ  กระผม  นายสุรศักดิ์  ศิลปาโณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ หมู่ ๔  ขอเสนอ  นายสมชาย  เอื้อเฟื้อ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

หมู่ ๖  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ  ครับ 
 

นายสุนันท์  พนัสเดิม  กระผม  นายสุนันท์  พนัสเดิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ หมู่  ๗  ขอรับรองครับ 
 

นายส าราญ   ปรุโปร่ง  กระผม  นายส าราญ  ปรุโปร่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ หมู่  ๒  ขอรับรองครับ 
 

นายวินิจ  พาณิชย์  กระผม นายวินิจ  พาณิชย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ โคกปีบ  หมู่ ๘  ขอเสนอ นายสุนันท์  พนัสเดิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกปีบ  หมู่ ๗   เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ครับ 
 

นายเฮี้ยง  กับชัย  กระผม นายเฮ้ียง  กับชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ หมู่  ๙  ขอรับรองครับ 
 

นายธรรมนูญ  ไชยสมบูรณ์ กระผม  นายธรรมนูญ  ไชยสมบูรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ โคกปีบ  หมู่  ๓  ขอรับรองครับ 
 

นายสมมาตร์   อ่ าอินทร์  กระผม นายสมมาตร์  อ่ าอินทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ หมู่ ๙  ขอเสนอ นายวินิจ   พาณิชย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

หมู่ ๘   เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ครับ 
 

นายอนงค์   มงคล  กระผม  นายอนงค์   มงคล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ หมู่  ๒  ขอรับรองครับ 
 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  กระผม  นายบุญทัย  พลอยสุกใส  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภา อบต. โคกปีบ  ขอรับรองครับ 
 

นายเฮี้ยง   กับชัย     กระผม นายเฮ้ียง  กับชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ หมู่ ๙  ขอเสนอ นายจรัญ  จุ้ยทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

หมู่ ๔   เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ครับ 
 

นายสมชาย  เอื้อเฟื้อ  กระผม  นายสมชาย  เอื้อเฟ้ือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ หมู่  ๖  ขอรับรองครับ 
 

นายวินิจ   พาณิชย์  กระผม  นายวินิจ  พาณิชย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ หมู่  ๘  ขอรับรองครับ 
 
          ๘/ที่ประชุม  ............. 



๘ 
 

 

ที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  มีมติเห็นชอบเลือกสมาชิก 
   สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวนห้าคน  ประกอบด้วย 

๑. นายบุญทัย  พลอยสุกใส 
๒. นายจรัญ     จุ้ยทิม 
๓. นายสมชาย  เอื้อเฟ้ือ 
๔. นายสุนันท์   พนัสเดิม 
๕. นายวินิจ     พาณิชย์ 

    

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้มีมติเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. แปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

เรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิด
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น   
ท่านเลขาสภา ฯ  จะนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  เลยหรือไม่ครับ 

 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ กระผมในฐานะเลขานุการสภา ฯ ขอนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ 
ปลัด อบต./เลขา ฯ แปรญัตติ ฯ  ครั้งแรก  เพื่อเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปร - 

ญัตติในวันนี้วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ครับ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เมือ่เลขานุการสภา ฯ  ได้มีก าหนดนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. ครั้งแรกแล้วต่อไปเป็นการก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้มีก าหนดระยะเวลาในการยื่น 
   เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ตั้งแต่วันที่  ๖ – ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔    ก าหนดเวลา 

ยื่นเสนอค าแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕    วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  วันที่  
๗ – ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๖๔   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  และวันที่  ๑๑ 
สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๓.๐๐  น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบและคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ฯ  
ในวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๑๓.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบ    

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เมื่อได้มีการก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  และวันประชุมเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านสมาชิกสภา 
 
             ๙/องค์การ ............ 
 



๙ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทุกท่านและผู้เสนอค าแปรญัตติ รวมทั้งคณะผู้บริหาร  
ได้เข้าร่วมรับฟังการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยสามัญประจ าปี 
ประธานสภา อบต. พ.ศ.๒๕๖๔   สมัยที่สาม  ครั้งที่   ๒/๒๕๖๔    ในวันศุกร์ที่  ๑๓   สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
   เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  เพื่อพิจารณา 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระท่ีสองและ 
   วาระท่ีสาม    ผมถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับทราบนะครับ 
   

ที่ประชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ๔.๑  จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์   เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  ๒  แรงม้า  ขนาดบาร์ความยาวไม่ 
   น้อยกว่า  ๑๘  นิ้ว   จ านวน   ๑   เครื่อง  (ราคาตามท้องตลาด) 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระท่ี ๔  นี้เป็นการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔   เชิญท่านปลัด อบต. กล่าวชี้แจงครับ 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ เนื่องด้วย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัด อบต.   มีความ 
ปลัด อบต. จ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณ

ภัยขึ้น  กรณีมีลมพายุ ต้นไม้หักโค่น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จึง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564   เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า   2 แรงม้า   ขนาดบาร์ความยาวไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว  จ านวน 1 
เครื่อง   เป็นเงิน 25,000.-บาท ซ่ึงเป็นราคาตามท้องตลาด  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ฯ มาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   งบด าเนินงาน   
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ 400,000.-  บาท คงเหลือ  400,000.- บาท 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย     งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลื่อยโซ่
ยนต์ เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า    2   แรงม้า  ขนาดบาร์ความยาวไม่น้อยกว่า 18   นิ้ว   
จ านวน 1 เครื่อง    จ านวน 25,000 .- บาท  (ราคาตามท้องตลาด)   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561–256๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2563 หน้า 7 ล าดับที่ ๑   ส านักงานปลัด อบต. 

ข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27     การโอนเงินงบประมาณ 
 
       ๑๐/รายจ่าย...................... 



๑๐ 
 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น   

จึงน าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติครับ   
 

นายชัยณรงค์    ไชยเจริญ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ  อภิปรายครับ  หรือมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. เชิญครับ 
 

นายเฮี้ยง  กับชัย  ราคาที่ขออนุมัติท าไมราคาสูง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อครับ  เราจะไม่จัดซื้อของจีนแดงและจะต้องมีการขออนุญาตให้มี 
นายก อบต.  เลื่อยโซ่ยนต์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.๒๕๔๕   โดยขออนุญาต 
   กับหัวหน้าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ  เรา 
   ต้องแจ้งยี่ห้อที่เราจะจัดซื้อไปด้วย 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ผมขอฝากเรื่องอะไหล่ของเครื่องหน่อยนะครับให้ดูด้วยว่าถ้าหากมีการซ่อมแซม 
ประธานสภา อบต. ในอนาคตให้สามารถจัดหาอะไหล่ได้ ไม่ใช่ว่าเสียแล้วต้องทิ้งเครื่องเลยหาอะไหล่ซ่อมไม่ได้ 
   เพราะเลื่อยโซ่บางยี่ห้อไม่มีอะไหล่    ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. อภิปรายได้นะครับ  
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการอภิปราย  และตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ.......... 
ประธานสภา อบต. ......(ไม่มี)...........ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายการที่หน่วยงานส านักงานปลัด อบต.
กล่าวมา  โปรดยกขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔  ตามรายการข้างต้นรายละเอียดแนบท้ายการประชุม 

 
๔.2  จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า มีขนาดไม่ต่ ากว่า 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์

ดีเซล    จ านวน 1 เครื่อง    เป็นเงิน 55,๕00.- บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  พ.ศ.๒๕๖๓)   

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ขอเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ เนื่องด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักงานปลัด อบต.  มีความ 
ปลัด อบต.  ประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มีขนาดไม่ต่ ากว่า  5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่อง 

ยนต์ดีเซล  จ านวน  1   เครื่อง    เป็นเงิน 55,๕00.- บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   พ.ศ.๒๕๖๓)      เพ่ือใช้ในงานราชการของ อบต.โคกปีบเวลาปฏิบัติงานนอก 
 
        ๑๑/สถานที่...... 



๑๑ 
 
สถานที่  ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหรือการเชื่อมต่อกับไฟฟ้าไม่สะดวกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงาน  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ฯ  มาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000.- บาท (คงเหลือ  ๓๗๕,000.- 
บาท) 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า  ขนาดไม่ต่ ากว่า   5  กิโลวัตต์  เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  จ านวน  1  เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2563)   จ านวน 55,๕00 .- บาท  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 256๕ ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2564   หน้า 7  ล าดับที่  ๑    ส านักงานปลัด อบต.   

ข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27     การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น   

จึงน าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติครับ   
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการอภิปราย  และตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ.......... 
ประธานสภา อบต. ......(ไม่มี)...........ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายการที่หน่วยงานส านักงานปลัด อบต.
กล่าวมา  โปรดยกขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔  ตามรายการข้างต้นรายละเอียดแนบท้ายการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ 
   ๕.๑  เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและ 
   มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
   (COVID-๑๙) 
นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เชิญท่านปลัด อบต.ชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ปลัด อบต.  ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019(COVID-19) เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นไปอย่างมี 
       ๑๒/ประสิทธิภาพ.......... 



๑๒ 
 

ประสิทธิภาพ จึงมีค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการ
เดินทางเข้า – ออกพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564  และค าสั่ง
จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1953/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียน   สถาบันการ 
ศึกษาทุกประเภท โรงเรียนกวดวิชาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
และ ค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี    ที่ 1984/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2564 โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  การปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  ๙  
ประธานสภา อบต. แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๒๗) 
   ประกาศลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

นายพิศิษฐ์     ธีรพนาศาสตร์ ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อก าหนดฯ และค าสั่ง ฯ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
ปลัด อบต.  1.ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  9   แห่งพระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 27) ประกาศ ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564    โดยมีข้อก าหนดและข้อ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

    1.1 การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์ 
    1.2 การห้ามออกนอกเคหสถาน 
    1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    1.4 บุคคลที่ได้รับยกเว้น 
    1.5 การก าหนดกรณียกเว้นเพิ่มเติม 
    1.6 มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 

1.7 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล 

    1.8 การขนส่งสาธารณะ 
    1.9 การเดินทางข้ามจังหวัด 
    1.10 มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ 

1.11 มาตรการเพ่ือให้มิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

    1.12 การบังคับใช้มาตรการตามข้อก าหนด 
2. ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (โควิด-19) ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อก าหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
        ๑๓/๒๕๔๘ ..... 

 



๑๓ 
 

2548  ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2564 มีผลตัง้แตว่ันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ก าหนด
เขตพ้ืนที่สถานการณ์เป็น พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
24 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด     
 เรียนมาเพ่ือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทราบ ซึ่งรายละเอียด 
ต่าง ๆ  ตามเอกสารที่ได้น าเรียนทุกท่านทราบนะครับ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

   ๕.๓  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
   ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 (COVID- 
ปลัด อบต.  19) ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมข้ึนเป็น 

จ านวนมาก เป็นกลุ่มก้อน (Cluster)   และแพร่กระจายไปในครัวเรือนอย่างรวดเร็ว โดย
สาเหตุส าคัญของการติดเชื้อมาจากการเดินทางข้ามจังหวัด การจัดเลี้ยงสังสรรค์ หรือการ
ท ากิจกรรมโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค   เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอความ
ร่วมมือประชาชน ดังนี้ 

1. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากท่ีพักของตนเองโดยไม่จ าเป็น ยกเว้น 
การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ซื้อยารักษาโรค ไปพบแพทย์ ฉีดวัคซีน หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ 

2. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางไปพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา) 
หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางเมื่อกลับถึงที่พักให้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้หรือผิดปกติอ่ืนๆ ให้พบแพทย์โดยทันที  
2.2 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและใช้ของร่วมกัน 
2.3 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่รวมกัน 
2.4 รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในครอบครัว 
3. หลีกเลี่ยงการพบปะกับญาติ เพื่อน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่เดินทางมาจาก

ต่างจังหวัด 
4. การซื้ออาหารจากร้านอาหารขอให้น ากลับไปรับประทานที่บ้าน และขอให้งด

การจัดเลี้ยงหรือการพบปะสังสรรค์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน และหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารร่วมกัน 

5. หากท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จะต้องกักตัวอยู่ที่
บ้านตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด   เพ่ือสังเกตอาการเป็น
เวลา ๑๔ วัน 

 
      ๑๔/๖. หากพบ......... 

 



๑๔ 
 

6. หากพบเห็นผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอให้แจ้ง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อโดยทันที 

เรียนมาเพ่ือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

   ๕.๔  การเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องท าอย่างไร 
 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ส าหรับการเดินทางข้ามจังหวัดพ้ืนที่สีแดงเข้มให้แสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ 
ปลัด อบต.  ด่านตรวจ ดังนี้ 

๑. เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  เช่น  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อ านวยการเขต 
 ถ้าไม่มีข้อ  ๑ 

๒. ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพ้ืนที่   ผ่านทางเว็ปไซด์ “ หยุดเชื้อ 
เพ่ือชาติ”  http://covid-๑๙.in.th  เพ่ือน า QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่ 

๓. ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน  ไทยชนะ  ที่ด่านตรวจ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ด้วยอ าเภอศรีมโหสถ  มีค าสั่งจัดตั้งสถานที่ระดับต าบลเพ่ือเตรียมความพร้อม 
นายก อบต.  ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙  ในโรงพยาบาลสนามส าหรับคนในชุมชน (Community 
   Isolation)  ประจ าอ าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือเตรียมความพร้อมดูแลรักษา 
   ผู้ป่วยโควิด-๑๙  ในโรงพยาบาลสนามส าหรับคนในชุมชน   (Community   Isolation) 
   ประจ าอ าเภอศรีมโหสถ   ดังนั้น  เพื่อด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง  ควบคุม ป้องกัน 
   และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) 
   และจัดเตรียมสถานที่ให้เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นท่ี   อ าเภอศรีมโหสถจึงมี 
   ค าสั่งจัดตั้งสถานที่ระดับต าบลเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙  ใน 
   โรงพยาบาลสนามส าหรับคนในชุมชน  ประจ าอ าเภอศรีมโหสถ   ซึ่งในส่วนของ อบต. 
   โคกปีบ   นายอ าเภอศรีมโหสถจึงมีค าสั่งอ าเภอศรีมโหสถ  ที่  ๒๔๕/๒๕๖๔  ก าหนดให้ 
   โรงพยาบาลสนามส าหรับคนในชุมชน  (Community   Isolation)  โคกปีบประชารักษ์ 
   ตั้งอยู่ที่วัดสระมะเขือ  หมู่ที่  ๑  ต าบลโคกปีบ  อ าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 
   เป็นโรงพยาบาลสนามส าหรับคนในชุมชน  (Community   Isolation)  ประจ าต าบล 
   โคกปีบ  เพิ่มเติมอีก  ๑  แห่ง  และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
   ด าเนินการและใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรค 
   ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)  ตามระเบียบของทางราชการ 
 
          ๑๕/ซึ่งตอนนี้........... 



๑๕ 
 

    ซึ่งตอนนี้  อบต.โคกปีบ  มีส่วนร่วมในหลาย ๆ เรื่อง เกี่ยวกับการป้องกันการ 
   แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙    สว่นกลางก็ได้มอบหมายให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในเรื่องนี้   ซึ่งอ าเภอศรีมโหสถก็รายงานชื่อผู้ป่วยโควิด 
   ๑๙  มาให้ อบต.  คนที่อยู่ในเขต อบต.ก็มีรายงานเข้ามาเรื่อย  ๆ    อบต.โคกปีบ ก็ได้ 

ด าเนินการช่วยเหลือด้วยการแจกถุงยังชีพส าหรับผู้ที่ถูกกักตัวแจกไปประมาณสามสิบเอ็ด
รายแล้วและมีรายงานเข้ามาใหม่เรื่อยๆ ทาง อบต.จะได้ด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
ของทางราชการต่อไป  ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทางอ าเภอศรีมโหสถ  คณะกรรมการโรคติดต่อ
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้มีค าสั่งให้ อบต.โคกปีบ   ตั้งโรงพยาบาลสนาม 

   หรือศูนย์พักคอยในท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   เพ่ือรองรับผู้ป่วยสีเขียว 
   หรือผู้ป่วยที่แสดงอาการน้อยหรือขาลงตอนนี้ได้สถานที่ ที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว 
   คือที่ศาลาของวัดสระมะเขือชื่อ   โรงพยาบาลสนามส าหรับคนในชุมชน  (Community    

Isolation)  โคกปีบประชารักษ์    ตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วขณะนี้ช่างก าลังติดตั้ง 
กล้องวงจรปิดเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วต่อไปก็เปิดรับผู้ป่วยได้แล้วซึ่งคนไข้ท่ีป่วยอยู่ในเขต 
อ าเภอศรีมโหสถเราไม่มีเตียง  พอป่วยทีก็ส่งไปที่อ่ืน ที่ประจันตคาม   ค่ายจักรพงษ์บ้าง 
ศรีมหาโพธิ บ้าง  จึงมีค าสั่งให้ตั้งโรงพยาบาลสนามส าหรับคนในชุมชน อ าเภอศรีมโหสถ 
จ านวน ๕  แห่ง ด้วยกัน  คือ ที่วัดคู้ล าพัน  วัดไผ่งาม  เทศบาลต าบลโคกปีบ(ที่โรงเรียน 
วัดต้นโพธิ์)   อบต.โคกไทย (บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี)   และท่ีวัดสระมะเขือ 
ของ อบต.โคกปีบที่ตั้งรองรับผู้ป่วยได้จ านวน  ๓๕  เตียง ซึง่ที่ตั้งก็เหมาะสมครับห่างไกล 
จากชุมชนก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดสระมะเขือได้อนุเคราะห์สถานที่ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านมนุษยธรรม  และเมื่อมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
แล้วก็จะต้องมีค าสั่งในเรื่องของเวรยาม ก็คงต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกสภา  
อบต.โคกปีบ ในเรื่องของการเข้าเวรยามท่ีโรงพยาบาลสนาม    เพราะการเข้าเวรจะมีทั้ง 
หมดสองพลัดคือช่วงเวลา  ๐๗.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น.  และ  ๑๙.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ของ 
วันรุ่งขึ้น  ขอความอนุเคราะห์ท่านสุภาพบุรุษอยู่เวรกลางคืน  สุภาพสตรีอยู่เวรกลางวัน 
เพ่ือที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
อสม.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ใหญ่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกปีบ 
ที่ได้รับมอบหมาย  ร่วมอยู่เวรก็ขอแจ้งท่านสมาชิกสภา ฯ ให้ทราบล่วงหน้านะครับ ส่วน 
เรื่องอาหารทาง อบต.จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลัดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท   ไม่มีการเลี้ยง 
อาหารเพ่ือลดการแออัด  ต่างคนต่างกินเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบครับ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
          ๑๖/นายชัยณรงค์  ........ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

  
นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ....(ไม่มี)....ผมขอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต. ครับ 
      
 
  
    เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   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) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 


