รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕63
วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕63
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
*****************************************

ผู้เข้าประชุม
๑. นางชาลิสา
2. นางประกายแก้ว
3. นายปรีชัย
4. นายชนะ
5. นายสำเนียง
6. นายไพฑูรย์
7. นายนิคม
8. นายวันชัย
9. นายฉลอง
๑0. นายบุญตา
11. นายธนชัย
12. นางวิลัยวัลย์
13. นางสาวมะลิวัลย์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางปราณี
2. นายชิงชัย
3. นายสฤษดิ์
4. นายสมศักดิ์
5. นางสาวปณิสา
6. นางสาวผกามาศ
7. นางฉลวย

ปลื้มจิตร
ทองมั่น
นามสิมมา
คงวิสุทธิ์
บัวจันทร์
บุญมานัด
ภามาเนตร
บุญแสง
โสภาภาค
ราชทุม
ดีเลิศ
จำปาโพธิ์
นันตะวงศ์

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต.ม.1
สมาชิกสภา อบต.ม. 2
สมาชิกสภา อบต. ม.๓
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐
เลขาประธานสภาฯ

อินทร์โฉม
บุญมี
จันทร์เป็ง
ทองจันทร์
ทองแผ่น
ชมภูหลง
ทองสุข

นายก อบต. หนองแม่นา
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ผอ.กองคลัง

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
- สภาอบต.หนองแม่นา ได้ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 –
15 เมษายน 2563 จึงเรียกประชุมในวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 22

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563
- ตามทีไ่ ด้แจกเอกสารให้กบั ทุกท่านได้รับทราบมีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มขี อมติที่
ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ประธานสภาฯ
- ให้เจ้าหน้าทีง่ บประมาณเป็นผู้อ่านรายละเอียด
เจ้าหน้าที่งบประมาณ - รายรับ – รายจ่าย ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
รายรับ 11,530,923.29 บาท
รายจ่าย 8,904,365.36 บาท
คงเหลือ 2,626,557.93 บาท
ที่ประชุม
- รับทราบ
3.2 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ปลัด อบต.
- การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้ดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 3,290 ชิน้ โดยใช้งบประมาณ ดังนี้
- งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ค่าอุปกรณ์+อาหาร)เป็นจำนวนเงิน 12,320
- งบจัดสรรจากรัฐบาล
เป็นจำนวนเงิน 11,079
- เงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
เป็นจำนวนเงิน 21,901
2. ค่าจัดซื้อเจลล้างมือ,ยาฆ่าเชื้อและเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟาเรด
(ชนิดมือถือ) จำนวน 4 เครื่อง
เป็นจำนวนเงิน 365,250
3. ค่าจัดทำป้ายรณรงค์
เป็นจำนวนเงิน 3,420
4. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลืน่ อินฟาเรด (ชนิดมือถือ) ให้กับหมู่บา้ นยืม
เพื่อไปคัดกรองให้กบั หมู่บ้าน จำนวน 12 เครือ่ ง
เป็นจำนวนเงิน 30,000
5. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายปิดถนน/คัดกรอง) เป็นจำนวนเงิน 3,000
6. มาตรการและแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ปลัด อบต.
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฉบับที่ 8) เพือ่ ทำการคัดกรองผู้ท่ีมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยการสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
บูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในหมูบ่ ้าน/ชุมชน ทุกภาคส่วน ฯลฯ ร่วมกันค้นหา
และคัดกรองว่ามีคนในหมูบ่ า้ นที่เป็นกลุม่ เสี่ยง เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บา้ น/ชุมชน
- คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 827/2563 เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35(1) (3)
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7(1) (4) ข้องข้อกำหนดออกตาม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2
เมษายน 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่
18/2563 เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2563 (COVID-19) ดังนี้
1. ให้สถานทีจ่ ำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทุกชนิดตัง้ แต่วนั ที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18
เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.
2. ให้คุมไว้สังเกตอาการ กลุม่ บุคคลที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศหรือ
ต่างจังหวัดและได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มเี หตุอันควรสงสัยเป็นผู้
สัมผัสโรคหรือพาหนะที่มคี วามเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตัง้ แต่วนั ที่ 9 เมษายน 2563
3. ห้ามมิให้ประชาชน ออกจากที่ทำนักหรือเคหสถานโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า
4. โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตาม ต้องระวางโทษตามมาตรา 51 ระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือมาตรา 52 ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีรหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
- รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563
ประธานสภาฯ
- ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด
นักวิเคราะห์นโยบายฯ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมี
นโยบายเร่งด่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพืน้ ที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ข้อ 22 เพือ่
ดำเนินการนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบแล้วถ้าเป็นโครงการในพระราชดำริ
โครงการของกระทรวงมหาดไทยไม่จัดทำได้โดยไม่ต้องผ่านการประชาคมและ
การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาฯโดยเป็นอำนาจของผู้บริหารเสนอเข้าสภาฯได้เลย จึง
เป็นเหตุผลที่ได้เสนอแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ในครั้งนี้ คือ
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบตั ิประจำตำบลหนองแม่นา ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อเป็นผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พืน้ ที่
เป้าหมายคือจิตอาสาภัยพิบตั ิประจำตำบลหนอแม่นา 50 คน
งบประมาณที่ตงั้ ไว้ 250,000 บาท จัดอบรมปีละ 1 ครัง้

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายสฤษดิ์ จันทร์เป็ง
รองนายก อบต.

ประธานสภาฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีจติ อาสาภัยพิบตั ิประจำตำบลทีม่ ีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด
- ตามทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ชแี้ จงรายละเอียดพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 เพื่อขออนุมัติสภาฯ มีทา่ นใดจะสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มขี อมติที่ประชุม
- อนุมตั ิ
เรื่องอื่นๆ
- ให้สมาชิกสภาฯและผูเ้ ข้าร่วมทุกท่านได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอให้ทุกท่านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้ นปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือเพื่อช่วยกันยับยั้งเชือ้ ไวรัสนีแ้ ละทำให้
บุคคลาการทางการแพทย์หรือผูน้ ำชุมชนทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสะดวกในการหยุด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
- มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวมะลิวัลย์ นันตะวงศ์)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นางชาลิสา ปลืม้ จิตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

