
  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี ๒๕63 
วันที่  15  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕63 

    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
***************************************** 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. นางชาลิสา   ปลื้มจิตร ประธานสภาฯ 
 2. นางประกายแกว้ ทองมั่น  รองประธานสภาฯ 
 3. นายปรีชัย  นามสิมมา สมาชิกสภา อบต.ม.1 
 4. นายชนะ   คงวิสุทธิ ์ สมาชิกสภา อบต.ม. 2 
 5. นายสำเนียง  บัวจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
 6. นายไพฑูรย ์  บุญมานัด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 
 7. นายนิคม  ภามาเนตร สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ 
 8. นายวันชัย  บุญแสง  สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ 

9.  นายฉลอง  โสภาภาค สมาชิกสภา อบต. ม. 7 
 ๑0. นายบญุตา  ราชทุม  สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ 
 11. นายธนชัย  ดีเลิศ  สมาชิกสภา อบต. ม. 8 
 12. นางวิลัยวัลย ์ จำปาโพธิ ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ 
 13. นางสาวมะลิวัลย ์ นันตะวงศ ์ เลขาประธานสภาฯ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
          ๑. นางปราณ ี  อินทรโ์ฉม นายก อบต. หนองแมน่า 
 2. นายชิงชัย  บุญม ี  รองนายก อบต. 
 3. นายสฤษดิ ์  จันทร์เป็ง รองนายก อบต. 
 4. นายสมศักดิ ์  ทองจันทร ์ เลขานกุารนายก  อบต. 
 5. นางสาวปณิสา ทองแผน่ หัวหน้าสำนักปลัด 
 6. นางสาวผกามาศ ชมภูหลง นักวเิคราะหน์โยบายฯ 
 7. นางฉลวย  ทองสุข  ผอ.กองคลงั 
 
 
เปิดประชุม   เวลา   09.00   น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   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  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2552  โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  22 
 



 

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563   เมื่อวันท่ี  14 
         กุมภาพันธ์  2563 
ประธานสภาฯ        -  ตามทีไ่ดแ้จกเอกสารให้กบัทุกท่านได้รับทราบมีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มขีอมติที ่

ประชมุ 
มติที่ประชมุ        -  รับรองรายงานการประชมุ    

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
         3.1  รายงานรายรับ-รายจา่ย  ประจำปีงบประมาณ  2563  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  
    2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563 
ประธานสภาฯ  -  ใหเ้จ้าหน้าทีง่บประมาณเป็นผู้อ่านรายละเอียด 
เจ้าหนา้ที่งบประมาณ -  รายรับ – รายจ่าย  ตัง้แตว่ันที ่ 1  ตุลาคม 2562  ถงึวันที ่ 31  มนีาคม  2563 
    รายรับ  11,530,923.29  บาท 
    รายจ่าย   8,904,365.36  บาท 
    คงเหลือ   2,626,557.93  บาท 
ที่ประชมุ  -  รับทราบ 

 3.2  การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา  2019 
       (COVID-19)  

ปลัด  อบต.  -  การปอ้งกนัและควบคมุการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID- 19) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้ดำเนนิการ  ดังนี้ 

 1.  จดัทำหน้ากากอนามัยผา้  จำนวน  3,290  ชิน้  โดยใช้งบประมาณ  ดงันี ้
 - งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ(ค่าอุปกรณ์+อาหาร)เปน็จำนวนเงิน 12,320   
 - งบจัดสรรจากรัฐบาล        เป็นจำนวนเงิน 11,079   
 - เงนิสะสมองค์การบรหิารสว่นตำบลหนองแม่นา     เป็นจำนวนเงิน 21,901   
 2.  ค่าจัดซื้อเจลลา้งมอื,ยาฆ่าเชื้อและเครื่องวดัอุณหภมูิผิวกายด้วยคลื่นอนิฟาเรด 
       (ชนิดมอืถือ)  จำนวน  4  เครื่อง         เป็นจำนวนเงิน 365,250  
 3.  ค่าจัดทำป้ายรณรงค์         เป็นจำนวนเงิน     3,420  
 4.  ค่าจัดซื้อเครื่องวดัอุณหภูมิผิวกายด้วยคลืน่อนิฟาเรด (ชนิดมือถือ)  ให้กับหมู่บา้นยืม 
       เพื่อไปคดักรองให้กบัหมู่บ้าน  จำนวน  12  เครือ่ง           เป็นจำนวนเงนิ   30,000  
 5.  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายปดิถนน/คดักรอง)    เป็นจำนวนเงิน     3,000  
 6.  มาตรการและแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
       2019  (COVID-19) 

ปลัด อบต.  -  ประกาศคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวัดเพชรบรูณ์  เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้า 
ระวงัป้องกันและควบคุมโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) จงัหวัดเพชรบูรณ ์
(ฉบับที ่8) เพ่ือทำการคดักรองผู้ท่ีมาจากพื้นที่เสี่ยง  โดยการสั่งการใหก้ำนนั  ผู้ใหญ่บ้าน 
บูรณาการความร่วมมือของบคุลากรในหมูบ่้าน/ชุมชน  ทุกภาคส่วน ฯลฯ  ร่วมกันคน้หา 
และคดักรองว่ามคีนในหมูบ่า้นที่เปน็กลุม่เสี่ยง  เข้ามาพกัอาศยัอยู่ในหมู่บา้น/ชุมชน   
-  คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ ์ ที่  827/2563  เรื่องการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิ 
เชื้อไวรัสโคโรนา  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  22  มาตรา  34  มาตรา  35(1)  (3) 
แห่งพระราชบญัญตัิโรคตดิตอ่  พ.ศ.2558  และข้อ 7(1) (4)  ข้องข้อกำหนดออกตาม 



 
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ. 
2548 (ฉบับที ่ 1)  ลงวนัที่  25  มีนาคม  พ.ศ.2563  และ(ฉบบัที่  2)  ลงวันที ่ 2 
เมษายน  2563  ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวดัเพชรบูรณ์  ครั้งที ่
18/2563  เมือ่วนัที่  8  เมษายน  2563 (COVID-19)  ดังนี ้

1. ให้สถานทีจ่ำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง  ปดิพ้ืนที่จำหนา่ยสุราและเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ ทกุชนดิตัง้แต่วนัที่  9  เมษายน  2563  เวลา  00.01 น.  ถงึวนัที่  18 
เมษายน  2563  เวลา  24.00 น. 

2. ให้คุมไว้สังเกตอาการ  กลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากตา่งประเทศหรือ 
ต่างจงัหวัดและได้เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือว่าเปน็ผู้ที่มเีหตุอันควรสงสัยเป็นผู ้
สัมผัสโรคหรอืพาหนะที่มคีวามเสี่ยงต่อการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID-19)  ตัง้แต่วนัที่  9  เมษายน  2563   

3. ห้ามมิให้ประชาชน  ออกจากที่ทำนกัหรอืเคหสถานโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า 

4. โทษ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม  ต้องระวางโทษตามมาตรา  51  ระวางโทษ 
ปรับไม่เกนิสองหมืน่บาท  หรือมาตรา  52  ระวางโทษจำคุกไม่เกนิหนึ่งปรีหรือปรบัไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท  แห่งพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.2558 

ที่ประชมุ  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1  พิจารณา (รา่ง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ 
 ที่  2 พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ -  ใหเ้จ้าหน้าที่เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ - แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ.2563  ตามที่ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 
 2565)  ไปแล้ว  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2562  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยม ี
 นโยบายเร่งด่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 
 อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีในแผนพัฒนา 
 ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่  องค์การ 
 บริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
   ฉบับที่  2  พ.ศ.2563 มีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  ข้อ  22 เพือ่ 
 ดำเนินการนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบแล้วถ้าเป็นโครงการในพระราชดำริ 
 โครงการของกระทรวงมหาดไทยไม่จัดทำได้โดยไม่ต้องผ่านการประชาคมและ 
 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาฯโดยเป็นอำนาจของผู้บริหารเสนอเข้าสภาฯได้เลย  จึง 
 เป็นเหตุผลที่ได้เสนอแผนเพ่ิมเติม ฉบับที่  2  ในครั้งนี้  คือ  
 -  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมจติอาสาภัยพิบตัิประจำตำบลหนองแมน่า  ใหม้ีความพร้อมใน 
 การปฏิบตัหิน้าทีเ่พื่อเปน็ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ 
 พ้ืนที่ 
   เป้าหมายคือจติอาสาภัยพิบตัิประจำตำบลหนอแมน่า  50  คน 
 งบประมาณที่ตัง้ไว้  250,000  บาท  จดัอบรมปีละ  1  ครัง้   



 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีจติอาสาภัยพิบัติประจำตำบลทีม่ีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ใน 
 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ตำบลหนองแม่นา 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักปลดั 
ประธานสภาฯ  -  ตามทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ชีแ้จงรายละเอียดพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 

2565)  เพิ่มเติมฉบับที ่ 2 พ.ศ.2563 เพื่อขออนมุัติสภาฯ มีทา่นใดจะสอบถาม 
หรือไม่  ถ้าไม่มขีอมติที่ประชุม 

มติที่ประชมุ  -  อนุมตั ิ

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอื่นๆ   
ประธานสภาฯ     -  ให้สมาชิกสภาฯและผูเ้ข้าร่วมทกุท่านไดเ้สนอเรื่องใหท้ี่ประชมุทราบ 
นายสฤษดิ์  จนัทรเ์ป็ง -  สถานการณโ์รคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอใหทุ้กท่านช่วยกัน 
รองนายก อบต.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้นปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค 

ติดเชื้อเพื่อเปน็สว่นหนึ่งในการให้ความร่วมมือเพื่อชว่ยกนัยับยั้งเชือ้ไวรัสนีแ้ละทำให ้
บุคคลาการทางการแพทย์หรือผูน้ำชมุชนทุกท่านได้ปฏบิัติหน้าที่อยา่งสะดวกในการหยุด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19)  

ประธานสภาฯ     -  มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนออีกหรือไม่  ถ้าไมม่ีขอปดิประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา    12.00  น. 

 
                    (ลงชื่อ)                         ผู้บันทกึการประชุม 

       (นางสาวมะลิวัลย์  นนัตะวงศ์) 
    เลขานุการสภา อบต. 

 
 
 

                            (ลงชื่อ)                                ผูต้รวจบนัทึกการประชมุ 
             (นางชาลิสา  ปลืม้จิตร) 

                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแมน่า 
 


