
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ครั้งที่  3/2564  วันที่  20  เมษายน  2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
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ผู้มาประชุม 
 1.นายวิชัย  บรรณสาร ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายลือชัย  จันทมาลา ต าแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 3.นายกิจจา  แซ่ตั้น  ต าแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 4.นางสาวณัฏฐพัชร ์ ปานสิงห์ ต าแหน่ง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายราเชน  ขันตรีจิตร์ ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายศานติ  วงษ์สอาด ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 3.นายชวลิต  แก้วก่า  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

เปิดประชุม  เวลา  09.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ตามท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี 

สถานการณ์รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  โดยจังหวัดสระแก้วมีรายงานผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย 
เพ่ิมข้ึน  และมีการกระจายไปอย่างรวดเร็ว  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

มติที่ประชุม   ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (9  เมษายน  2564) 
มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     3.1  ขออนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย 
            ตามเรื่องท่ีแจ้งเพ่ือทราบ  จังหวัดสระแก้วได้มีค าสั่งจังหวัด 

สระแก้ว  ที่ 991/2564  ลงวันที่  17  เมษายน  2564  เรื่อง  มาตรการ 
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID 19) (ฉบับที่ 33)  เนื่องจากปัจจุบันสถานการณโ์รคโควิด 19   ยังคง 
มีการแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  และกระจายไปอย่างรวดเร็ว   
จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมบูรณาการอย่างรวดเร็ว   
ประกอบกับมีการก าหนดพื้นที่ให้จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  และ 
หนังสืออ าเภอวัฒนานคร  ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.11/ว 385 ลงวันที่   
31  มีนาคม  2563  เรื่องแนวทางในการด าเนินการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  การ 
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ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล  กรณี 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID 19) 
  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ในพ้ืนที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงขออนุมัติการจ่ายเงินรายจ่ายงบกลาง  ประเภท 
เงินส ารองจ่าย  เพื่อจัดซื้อวัดสุอุปกรณ์ต่างๆ  ดังนี้ 
  วัสดุ  อุปกรณ์ใช้ในสถานที่กักตัวสังเกตอาการส าหรับบุคคล 
ที่มีการประเมินเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
  (1)  ที่นอนปิกนิก  จ านวน  5  ชุดๆละ  400  บาท  เป็นเงิน   
2,000  บาท 
  (2)  มุ้งครอบ  จ านวน  5  อันๆละ  350  บาท  เป็นเงิน   
1,750  บาท 
  วัสดุ  อุปกรณ์เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (1)  ชุด PPE  จ านวน  30  ชุดๆละ  300  บาท  เป็นเงิน   
9,000  บาท 
  (2)  เจลแอลกอฮอล์  ขนาด 500 มิลลิลิตร  จ านวน  10   
ขวดๆละ 190 บาท  เป็นเงิน  1,900  บาท 
  (3)  หน้ากากอนามัย  จ านวน  10  กล่องๆละ 125  บาท   
เป็นเงิน  1,250  บาท 
  (4)  หมวกพยาบาล จ านวน 30 ชิ้นๆละ 2 บาท เป็นเงิน  60  บาท 
  (5)  เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสหน้าผาก  ฝ่ามือ  จ านวน  8   
ชุดละ  2,300  บาท  เป็นเงิน  18,400  บาท 
  (6)  หน้ากากป้องกันละออง (COVID 19) จ านวน 30 อันๆละ   
40  บาท  เป็นเงิน  1,200  บาท 
  (7)  ถุงมือแป้ง  จ านวน  10  กล่องๆละ  200  บาท  เป็น 
เงิน  2,000  บาท 
  (8)  หน้ากากป้องกัน N95  จ านวน  30  ชิ้นๆละ  30  บาท 
เป็นเงิน  900  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  38,460  บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เป็นเงิน  38,460  บาท 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
    ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา  10.30 น. 
 
                       ผู้จดบันทึก 
       ณัฏฐพัชร์  ปานสิงห์ 
              (นางสาวณัฏฐพัชร์  ปานสิงห์) 
        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
 
               ผู้ตรวจ 
          วิชัย  บรรณสาร 
              (นายวิชัย  บรรณสาร) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 


