
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจำปี  2563 

วันที่  9  ธันวาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

********************************** 
ผู้เข้าประชุม 

1. นางชาลิสา  ปลื้มจิตร ประธานสภาฯ 
2. นางประกายแก้ว ทองมั่น  รองประธานสภาฯ 
3.  นายปรีชัย  นามสิมมา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑       

 4.  นายชนะ  คงวิสุทธิ์  สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ 
 5.  นายสำเนียง  บัวจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๓   
 6. นายนิคม  ภามาเนตร สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ 
 7. นายฉลอง  โสภาภาค สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ 
 8. นายวันชัย  บุญแสง  สมาชิกสภา อบต. ม. 7 
 9. นายบุญตา  ราชทุม  สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ 
 10. นางวิลัยวลัย ์ จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ 
 11. นางสาวมะลิวัลย์  นันตะวงศ์ เลขานุการสภาฯ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพทูรย์  บุญมานัด สมาชิกสภา อบต. ม. ๕   
2. นายธนชัย  ดีเลิศ  สมาชิกสภา อบต. ม.8 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
          ๑.  นางปราณ ี  อินทร์โฉม นายก อบต. หนองแม่นา 
 ๒. นายชิงชัย    บุญมี  รองนายก  อบต.หนองแม่นา 
 3. นายสฤษดิ ์  จันทร์เป็ง รองนายก  อบต.หนองแม่นา 
 4. นายสมศักดิ์    ทองจันทร์ เลขานุการ  นายก อบต. 
 5. นายยุทธนา  หมื่นอนนัต์ ผอ.กองช่าง 
 6. นายเกรียงศักดิ์ แสงเรือง จนท.ตรวจป่า (ฐานฯ 2) 
 7. นายหฤษฎา  พันธุ์สว่าง เขตห้ามลา่สัตว์ป่าเขาค้อ 

8. นายอรรถพล  ราชานุวัตร พนักงานราชการ 
 9. นายมนี  แก้วดี  สารวัตรกำนัน 
 10. นางสมภาร  สีทา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
 11. นายธนะ  หอมตา  ผอ.รพ.สต.เสลียงแห้ง 3 
 12. นายศักดิ์สมัย สาริพันธุ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 
 13. นางกรรณิกา จิตรน้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 
 14. นายเสน่ห ์  สังข์เมือง ผอ.รพ.สต.หนองแม่นา 
 15. นายอทุัย  คำผอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 
 16. นายสมาน  ถนอมธีระสันต ิ ผู้ช่วยผู้ใหญบ่า้นหมู่ที ่ 1 
 17. นายรัชวฒัน์ชัย ชาญโพธิ์  นายช่างโยธาอาวุโส 
 18. นางสาวลัดดาวัลย ์ ถาวรผล  จ้างเหมา 
 19. นางสาวลักษมน มานุช  เจ้าพนักงานธุรการ 
 20. นางสาวสุขฤทัย ดีพราหมณ์ นักวิชาการสาธารณสุข 



 21. นางสาวน้ำทิพย์ ไกรเมฆ  นักทรัพยากรบุคคล 
 22. นางสาวปณิสา ทองแผ่น หัวหน้าสำนักปลัด 
 23. นางสาววณัชชา ปิ่นปัก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 24. นางสาวพัทธนันท์ บุญเครือพวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 25. นางสาววรรณณิศา สงวนตระกูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 26. นางสาวนภาพร ปากิลาเต จ้างเหมา 
 27. นางชนัญชิดา พาทา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 28. นางสาวธนกาญจน์ ต๊ะน้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 29. นางสาวทราวิณีย์ ศรบีุญไทย พนักงานจ้างทัว่ไป 
 
 
เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  เรื่อง  เรียกประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี 
      2563  วันที่  9  ธันวาคม  2563  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  55 
                                          แหง่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2552  โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 22 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาและรายงานผลการติดตามและประเมินแผล
แผนพัฒนา  ประจำปี  2563   

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี 
      2563  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563                                
ประธานสภาฯ         -  ตามที่ได้แจกเอกสารให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติม 
   รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม         -  รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ 3.1  รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  

ประจำปี  2563 
    -  ให้คณะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
นายก  อบต.   -  ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
     แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา58/5 วรรค 5 ให้นายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี เพ่ือรายงานผลงานตามที่
ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาท้องถิ่น , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5)  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองแม่นา จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 ดังนี้ 

นับตั้งแต่ที่ดิฉันและคณะบริหารได้ครบวาระไป เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม 
2560 และเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
1/2557  เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลง
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ข้อ 5 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตำแหน่ง 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ยังคง
อยู่ในตำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะได้มีประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ดิฉันและคณะบริหารทุกคนตระหนักเสมอว่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนตำบลหนองแม่นา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ 
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และน้อมนำพระราชดำรัส พระราชเสาวนีย์ 
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด อำเภอ นโยบายรัฐบาล และที่สำคัญคือ ความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนตำบลหนองแม่นา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า“หนองแม่นาตำบล
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์ การบริห ารส่ วนตำบลหนองแม่น า ได้ รับ จั ดสรรงบประมาณ ทั้ งสิ้ น      
24 ,526 ,184.57 บาท และเบิกจ่ายเพ่ือดำเนินงานตามภารกิจ  จำนวน 
16,845,455.09 บาท   ตามรายละเอียดดังนี้    
รายรับจริง 
รายรับจริง 
1.หมวดภาษีอากร      61,288.17 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   40,663.20 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   148,861.56 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        9,401.66 
5.หมวดภาษีจัดสรร         13,754,003.98 
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         10,511,966.00 
รวม           24,526,184.57 
รายจ่ายจริง 
1.งบกลาง            5,124,374.20 
2.งบบุคลากร                                        8,679,812.30 
3.งบดำเนินงาน                                        1,436,923.59 
4.งบลงทุน                                           361,345.00 
5.งบรายจ่ายอื่น                                             17,000.00 
6.งบเงินอุดหนุน                                        1,226,000.00 
รวม          16,845,455.09 
 



โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 39 
โครงการ ดังนี้ 
1.  โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 
2.  โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
3.  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
4.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าตัดหญ้า  ปลูกต้นไม้  ถากถางพ้ืนที่ป่า 
     สาธารณะ 
5.  โครงการการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ 
6.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
7.  โครงการแข่งขนักีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 
9.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ศพด.บ้านหนองแม่นา 
10. โครงการอาหารกลางวัน  (อุดหนุนโรงเรียนหนองแม่นา) 
11. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
12. โครงการจัดงานรัฐพิธี  (อุดหนุนอำเภอเขาค้อ) 
13. โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น กาชาดมะขามหวาน  
      (อุดหนุนอำเภอ) 
14. โครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว “อบหมอกกอดหนาวดูดาวที่เขาค้อ” 
      (อุดหนุนอำเภอ) 
15. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
16. โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน (อุดหนุน) 
17. โครงการทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ (อุดหนุน ม.6)  
18. โครงการประเพณีลอยกระทง ม.5,6 (อุดหนุน) 
19. โครงการทำบุญรำลึกพันตรี กายสิทธิ์ มณีภาค (อุดหนุน ม.1) 
20. โครงการประเพณีแข่งกระทะ (อุดหนุน ม.3) 
21. โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา (อุดหนุน ม.7) 
22. โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา 
23. โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big Clening Day 
24. โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 
25. โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์ 
26. โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 
27. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
28. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
29. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาร 
      ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ  
      อักครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี 
30. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาร 
      ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ  
      อักครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  
31. โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
32. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
 



33. โครงการแข่งขันกฬีาท้องถิ่น ท้องที่สานสัมพันธ์ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
      ในตำบลหมู่บ้านและชุมชน 
34. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
35. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
36. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
37. ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
38. ค่าจา้งซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณูปโภค 
39. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณของ อปท.  
จำนวน 1 โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา    
โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(อุทกภัย) 5,000,000  บาท  จำนวน  7  โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าทุ่งแสลงหลวง) หมู่  5 
2. โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (ซอยท้ายหมู่บ้าน ม.5) 
3. โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (ซอยบ้านคุณณัฐนันท์ 

ศิรพิงษ์ษานุสิทธิ์) หมู่ 5 
4. โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (ถนนเชื่อมต่อ หมู่ 3,5,7) 
5. โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (ซอยสุพจน์ ร่องจิก หมู่ 5) 
6. โครงการลงหินคลุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร (ซอยศาลย่า) หมู่ 6 
7. โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร (ซอยท้ายบ้านฉลอง โสภาภาค 

ม.7) 
โครงการทีต่ั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แต่ไม่ได้ดำเนนิการ 
จำนวน  20 โครงการ 
1. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
2. โครงการรวมพลังสตรี ตำบลหนองแม่นา 
3. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ) 
4. โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 
5. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 
7. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
8. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
9. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
10. โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อ 
12. โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจตา้นยาเสพติด 
13. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการกิจการประปา 
15. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของอำเภอ 

เขาค้อ 
16. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ 
17. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 



18. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

19. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
20. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
โครงการใช้จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  12  โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอร่ามพงษ์ หมู่ 2 บ้านสนสวย 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายบรรพต ร่องจิก หมู่ 5  

บ้านทานตะวัน 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายชนะ  น้ำทอง หมู่ 10 

บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นางยุพิน ทองเพชร หมู่ 3  

บ้านมุกโต 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านเสลียงแห้ง 3 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านแปดหลัง หมู่ 6 

บ้านหนองแม่นา 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายสถาพร หนองหงอก 

หมู่ 10 บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายประมิต มีคำ หมู่ 8 

บ้านสระแก้ว 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายหลงมา สุนลี หมู่ 4 บ้าน

หนองรางช้าง 
10. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 
11. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา 
โครงการที่ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จำนวน 2 โครงการ 
1. โครงการถนนบดอัดเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

แบบพ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 
โครงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี จำนวน 16 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3 
2. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองแม่นา 
3. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3 
4. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศพด.บ้านหนองแม่นา 
5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านเสลียงแห้ง 3 
6. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านทานตะวัน 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 (ซอยไร่นายทองห่วง ทองดี) 
8. โครงการก่อสร้างคนน คสล. ม.2 (ซอยไร่ทิพย์เสาวรส) 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (ซอยไร่นายอ่อน เพชรตาด) 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (ซอยไร่นายศิริ อ่อนละมูล) 
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (ซอยหนองแม่นาพัฒนา ซอย 6) 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (ซอยมาตุลีพัฒนา) 
13. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 



14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอยไร่นายประมิต มีคำ) 
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (หน้าหอประชุมหมู่บ้าน) 
16. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าพร้อมห้องน้ำ 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- โครงการทั้งหมด  จำนวน  82  โครงการ  งบประมาณ  11,682,760 บาท 
- กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท 
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  60 โครงการ งบประมาณ 5,775,487 บาท 
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 694,600 บาท 
สรุปผลการดำเนินการ จำนวน 82 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 60 โครงการ  
คิดเป็น 73.17  
-  ขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านกำนัน ผู้นำทุกหมู่บ้าน ส่วน 
ราชการ ทุกหน่วยงาน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลหนองแม่นาทุกคน 
ที่ร่วมแรงร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักความสามัคคี ช่วยกันพัฒนาตำบล
หนองแม่นา จนทำให้คณะผู้บริหารสามารถบริหารงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยดีคะ  

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ   3.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
ประธานสภาฯ   -  ให้เจ้าหน้าทีไ่ด้ชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวปณิสา  ทองแผ่น  - ตามระเบียบว่าด้วยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
 หัวหน้าสำนักปลัด   แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัที่  3  พ.ศ.2561  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา  ประจำปี  2563 ไดผ้่านการประชุมคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนในวันที่  1  ธันวาคม  2563  เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้แจก 
ให้กับทุกท่านรายละเอียด  ดังนี้ 
-  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2563  รายรับจริง  24,526,184.57  บาท  รายจ่ายจริง  
16,845,455.09  บาท   
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส่วนที่ 5 
รายรับจริง 
รายรับจริง 
1.หมวดภาษีอากร      61,288.17 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   40,663.20 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   148,861.56 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        9,401.66 
5.หมวดภาษีจัดสรร         13,754,003.98 
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         10,511,966.00 
รวม           24,526,184.57 
รายจ่ายจริง 
1.งบกลาง            5,124,374.20 
2.งบบุคลากร                                        8,679,812.30 
3.งบดำเนินงาน                                        1,436,923.59 



4.งบลงทุน                                           361,345.00 
5.งบรายจ่ายอื่น                                             17,000.00 
6.งบเงินอุดหนุน                                        1,226,000.00 
รวม          16,845,455.09 
ผลการติดตามและประเมินผลการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ผลการดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม2562 – กันยายน 
2563) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3 งบประมาณ 100,000 บาท 
     การดำเนินการกันเงิน 
2. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองแม่นา งบประมาณ 100,000 บาท 

การดำเนินการกันเงิน 
3. โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านเสลียงแห้ง3 งบประมาณ 80,000 บาท  

การดำเนนิการกนัเงิน 
4. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศพด.บ้านหนองแม่นา งบประมาณ 216,000 บาท  

การดำเนินการกันเงิน 
5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่  1 งบประมาณ 200,000 บาท การ

ดำเนินการกนัเงิน 
6. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านทานตะวัน งบประมาณ 200,000 

บาท  การดำเนินการกันเงนิ   
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 (ซอยไร่นายทองห่วง ทองดี) งบประมาณ 

213,000 การดำเนินงานกันเงิน 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (ซอยไร่ทิพย์เสาวรส) งบประมาณ 213,000 

บาท การดำเนินการกันเงิน 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (ซอยไร่นายอ่อน เพชรตาด) งบประมาณ 

213,000 บาท การดำเนินการกันเงิน 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (ซอยไร่นายศิริ อ่อนละมูล) งบประมาณ 

213,000 บาท การดำเนินการกันเงิน 
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (ซอยหนองแม่นาพัฒนา ซอย 6) งบประมาณ 

213,000 บาท การดำเนินการกันเงิน 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (ซอยมาตุลีพัฒนา) งบประมาณ 213,000 

บาท การดำเนินการกันเงิน 
13. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 งบประมาณ 200,000 บาท การดำเนินการ

กันเงิน 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอยไร่นายประมิต มีคำ) งบประมาณ 

213,000 บาท การดำเนินการกันเงิน 
15. โครงการก่อสร้างลาน คสล. ม.9 (หน้าหอประชุมหมู่บ้าน) งบประมาณ 

257,000 บาท การดำเนินการกันเงิน 
16. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าพร้อมห้องน้ำ งบประมาณ 330,000 

บาท  การดำเนินการกันเงิน 
17. โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ งบประมาณ 200,000 บาท การ

ดำเนินการ 200,000 บาท 



18. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 50,000 
บาท ไม่ได้ดำเนินการ 

ยอดรวมงบประมาณ  3,469,000 บาท  การดำเนินการ 200,000 บาท 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร   

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพ งบประมาณ  50,000  บาท การดำเนินการ 
25,400 บาท 

2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ถากถางพ้ืนที่ป่าสาธารณะ 
งบประมาณ 40,000 บาท การดำเนินการ 19,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลหนองแม่นา งบประมาณ 30,000 บาท การดำเนินการไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ  120,000  บาท  การดำเนินการ 44,400 บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 60,000 บาท การดำเนินการ 

60,000 บาท 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

เสลียงแห้ง 3 งบประมาณ 233,800 บาท การดำเนินการ 208,061 บาท 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองแม่นา งบประมาณ 389,400 บาท การดำเนินการ 335,664 บาท 
4. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 20,000 การดำเนินการ 

20,000 บาท 
5. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด.โรงเรียน งบประมาณ 506,000 บาท การ

ดำเนินการ 448,277.56 บาท 
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแม่นา (ค่าอาหารกลางวัน) งบประมาณ 712,000 

บาท การดำเนินการ 676,000 บาท 
7. โครงการอบรมการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ งบประมาณ 20,000 บาท การ

ดำเนินการ 6,350 บาท 
8. โครงการรวมพลังสตรีตำบลหนองแม่นา งบประมาณ 10,000 บาท ไม่ได้

ดำเนินการ 
9. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณ 20,000 บาท การดำเนินการ 

13,100 บาท 
10. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณ 60,000 บาท ไม่ไดด้ำเนินการ 
11. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณ 10,000 บาท ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 
12. โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน งบประมาณ 230,000 บาท การ

ดำเนินการ 230,000 บาท 
13. โครงการประเพณีลอยกระทง ม.8,9,10 งบประมาณ 30,000 บาท ไม่ได้

ดำเนินการ 
14. โครงการทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ งบประมาณ 30,000 บาท 

การดำเนินการ 30,000 บาท 
15. โครงการประเพณีลอยกระทง ม.5,6 งบปะรมาณ 20,000 บาท การ

ดำเนินการ 20,000 บาท 



16. โครงการทำบุญรำลึกพันตรีกายสิทธิ มณีภาค งบประมาณ 10,000 บาท การ
ดำเนินการ 10,000 บาท 

17. โครงการประเพณีแข่งกระทะ หมู่  3 งบประมาณ 25,000 บาท การ
ดำเนินการ 25,000 บาท 

18. โครงการประเพณีแข่งเรือภู เขา หมู่  7 งบประมาณ 65,000 บาท การ
ดำเนินการ 65,000 บาท 

19. โครงการจัดงานรัฐพิธี งบประมาณ 31,000 บาท การดำเนินการ 31,000 
บาท 

20. โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น กาชาดมะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ์ งบประมาณ 40,000 บาท การดำเนินการ 40,000 บาท 

รวมงบประมาณ  2,522,200 บาท  การดำเนินการ 2,218,453 บาท   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
1. โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา งบประมาณ 30,000 บาท การ

ดำเนินการ 3,300 บาท 
2. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ) 

งบประมาณ 10,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
3. โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ งบประมาณ 10,000 บาท ไม่ได้

ดำเนินการ 
4. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) งบประมาณ 10,000 บาท ไม่ได้

ดำเนินการ 
5. โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big Cleaning Day งบประมาณ 10,000 

บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
6. โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) งบประมาณ 20,000 บาท การ

ดำเนินการ 11,850 บาท 
7. โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์ งบประมาณ 65,000 บาท การดำเนินการ 

51,160 บาท 
                    รวมงบประมาณ  155,000 บาท  การดำเนินการ  76,310 บาท   

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ งบประมาณ 15,000 

บาท การดำเนินการ 14,930 บาท 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ งบประมาณ 15,000 

บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. งบประมาณ 80,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ 200,000 บาท การ

ดำเนินการ 106,100 บาท 
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 60,000 บาท การ

ดำเนินการ 59,250 บาท 
6. โครงการสำรวจสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี งบประมาณ 
60,000 บาท การดำเนินการ 3,105 บาท 



7. โครงการสำรวจสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี งบประมาณ 
35,000 บาท การดำเนินการ 34,400 บาท 

8. โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ยาก ไร้ ผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ 
30,000 บาท การดำเนินการ 30,000 บาท 

9. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา งบประมาณ 30,000 บาท 
ไม่ได้ดำเนินการ 

10. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง งบประมาณ 20,000 บาท การดำเนินการ 
3,000 บาท 

11. โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด งบประมาณ 160,000 
ไม่ได้ดำเนินการ 

12. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์อำเภอเขาค้อ งบประมาณ 200,000 บาท 
ไม่ได้ดำเนินการ 

13. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของอำเภอเขา
ค้อ งบประมาณ 50,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 

14. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่สานสัมพันธ์ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ในตำบลหมู่บ้านและชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท การดำเนินการ 
10,000 บาท 

15. โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์  
งบประมาณ 35,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 

16. โครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูกาลฤดูหนาว อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ 
งบประมาณ 100,000 บาท การดำเนินการ 100,000 บาท 

17. เบี้ ยยั งชีพผู้ สุ งอายุ  งบประมาณ  3 ,964 ,800 บาท การดำเนินการ 
3,542,000 บาท 

18. เบี้ ยยั งชีพผู้ พิ การ งบประมาณ  1 ,152 ,000  บาท การดำเนิ นการ 
1,179,200 บาท 

19. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 30,000 บาท การดำเนินการ 18,000 
บาท 

รวมงบประมาณ  6,194,800 บาท  การดำเนินการ  5,105,135 บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 20,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 

งบประมาณ 20,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้ าน 

งบประมาณ 20,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
4. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ งบประมาณ 20,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
5. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ 40,000 บาท ไม่ได้
ดำเนินการ 

6. ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 20,000 บาท การ
ดำเนินการ 17,000 บาท 



7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณ 200,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 
8. ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณูปโภค งบประมาณ 40,000 บาท การ

ดำเนินการ 18,000 บาท 
9. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ 165,400 บาท การดำเนินการ 161,345 

บาท 
รวมงบประมาณ  545,400 บาท  การดำเนินการ  196,345 บาท 
รวมทั้งสิ้นงบประมาณ  13,006,400 บาท การดำเนินการ  7,840,643 บาท 

    -  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  จำนวน 75  โครงการ   
- จำนวนโครงการพัฒนาที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 75 โครงการ  
- จำนวนโครงการทีด่ำเนินการแล้ว จำนวน 50 โครงการ  
- คิดเป็น 66.67 %   

    ส่วนที ่6 
    -  วิธีการติดตามและประเมิน  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
      ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทีเ่กีย่วกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ  มีอยู่ 
จริงหรือไม่สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร  รวมทั้งถนนรางระบายน้ำ หนองคลอง 
สระ สวนสาธารณะ เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) ทั้งนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล 
ทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ดังนี้ 
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ผลการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3  งบประมาณ  100,000  บาท  

ดำเนินการกันเงิน 
2. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองแม่นา  งบประมาณ  100,000  บาท  

ดำเนินการกันเงิน 
3. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3 งบประมาณ 80,000 บาท 

ดำเนินการกันเงิน 
4. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศพด.บ้านหนองแม่นา งบประมาณ 216,000 บาท 

ดำเนินการกันเงิน 
5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการ

กันเงิน 
6. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการ

กันเงิน 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (ซอยไร่นายทองห่วง ทองดี) งบประมาณ 

213,000 บาท ดำเนินการกันเงิน 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 (ซอยไร่ทิพย์เสาวรส) งบประมาณ 213,000 

บาท ดำเนินการกนัเงิน 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 (ซอยไร่นายอ่อน เพชรตาด) งบประมาณ 

213,000 บาท ดำเนินการกันเงิน 



10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (ซอยไร่นายศิริ อ่อนละมูล) งบประมาณ 
213,000 บาท ดำเนินการกันเงิน 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (ซอยหนองแม่นาพัฒนา ซอย6) งบประมาณ 
258,000 บาท ดำเนินการกันเงิน 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 (ซอยมาตุลีพัฒนา) งบประมาณ 213,000 
บาท ดำเนินการกันเงิน 

13. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการกัน
เงิน 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 (ซอยไร่นายประมิต มีคำ) งบประมาณ 
213,000 บาท ดำเนินการกันเงิน 

15. โครงการก่อสร้างลาน คสล.ม.9 (หน้าหอประชุมหมู่บ้าน) งบประมาณ 
257,000 บาท ดำเนินการกันเงิน 

16. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าพร้อมห้องน้ำ งบประมาณ 330,000 
บาท ดำเนินการกันเงิน 

17. โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการ 
200,000 บาท 

18. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 50,000 
บาท ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 3,469,000 บาท  การดำเนินการ 200,000 บาท 
- เนื่องจากมีปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้  ตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้  พ.ศ.2484  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
2. ครุภัณฑ์ 

2.1 ครภุัณฑ์สำนักงาน 
2.2 ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 
2.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
2.6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
2.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
2.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
2.9 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
2.10 ครุภัณฑ์สำรวจ 
2.11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ผลการติดตามและประเมินผล 
 ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาตามรายงานตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี  2563  (หมวดครุภัณฑ์)  จำนวน  177  รายการ  ใช้งานได้ดี  จำนวน  
170  รายการ  มีที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน  7  รายการ  การตรวจสอบครุภัณฑ์
ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของพัสดุที่ชำรุด 
3. วัสดุ 

วัสดุที่จำเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่ 
                                          คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ 



                                         เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
3.1 วัสดุสำนักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ 
3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ 
3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด  น้ำยาทำความสะอาดพ้ืน  แก้วน้ำ 
3.4 วัสดุก่อสร้าง  เช่น ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่  สัญญาณไฟกระพริบ 
3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันเครื่อง 
3.7 วัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  

พันธุ์ไม้  ปุ๋ย 
3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 
3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หมึก 
3.10 วสัดุเครื่องดับเพลิง  เช่น น้ำยาดับเพลิง 

 ผลการติดตามและการประเมินวัสดุ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวซึ่งมี 
 วัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซ้ือวัสดุขององค์การ 
 บริหารส่วนตำบลหนองแม่นามีกรรมการในการตรวจรับวัสดุและมีผู้รับผิดชอบในการ 
 ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือเป็น 
 ปัจจุบันและถูกต้องไม่ปรากฎว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  วัสดุที่เบิกได้ 
 นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ   3.3 รายงานรายรับ – รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
      ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ใหเ้จ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจง 

รายละเอียด 
ปลัด  อบต.   -  งบประมาณรายรับ – รายจ่าย  เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563  
     รายรับ  5,160,786.78  บาท 
     รายจ่าย  3,265,979.11  บาท 
     ยอดคงเหลือ     1,894,807.67  บาท 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   4.1  การพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายใต้เขตป่า 

สงวนแห่งชาติตามมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 
2507  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจง 

นางมะลิวัยลย์ นันตะวงศ์  -  การพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายใต้เขตป่า 
ปลัด อบต.   สงวนแห่งชาติตามมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ  ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า 
สงวนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ 
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2563  ซ่ึง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้รับหนังสืออำเภอเขาค้อทีพ่ช1118/2852  
ลงวันที่  13  สิงหาคม  2563  เรื่อง  การรับคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่
อาศัยภายใต้เขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน 

            แห่งชาติ  พ.ศ.2507  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ตามลำดับกรณีมีประชาชนยื่นคำขอ 
            อนุญาตเข้าทำประโยชน์ ฯลฯ  จำนวน  11  ราย  โดยมีรายละเอียดหลักฐานที่ 



            แนบมาพร้อม  ดังนี้ 
            1.  แบบคำขออนุญาตทำประโยชน์ฯ  
            2.  สำเนาบัตรประชาชน 
            3.  สำเนาทะเบียนบ้าน 
            4.  แผนที่ภูมิศาสตร์แบบแปลน 
            5.  แผนผังแสดงรายละเอียดในแปลงที่ยื่นขออนุญาต 
            6.  โครงการฯ 
            -  แนบครบทุกราย  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
            หนองแม่นาว่ามีพ้ืนทีจ่ริงอยู่ในตำบลหนองแม่นา  จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา 
            ต่อไป 
            -  มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใตเ้ขตป่าสงวน 
                                          แห่งชาติตามมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  และ 
                                          ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวกันตา  แนวบัวผัน  36/6  ม.3  ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมืองกาญจนบุรี   
จ.กาญจนบุรี  บ้านกันตา    

  2.  นางสาวกันตา  แนวบัวผนั  36/6  ม.3  ต.แก่งเสี้ยน  อ.เมืองกาญจนบุรี   
จ.กาญจนบุรี  บ้านกันตา  

  3.  นายสุทธิ  ศรีประทุม  91/1032  ช.นวลจันทร์56  แยก 1  แขวงนวลจันทร์   
       เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  บ้านพักอาศัยคุณสุทธิ   

4. นายณัฐวุฒิ  ธีระภิญโญ  3  ม.11  ต.ทุ่งสมอ  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ 
     ที่พักอาศัยและลานกางเต็นท ์
5. นาย ศักดิ์ศิรินทร์ กางถิ่น  23/18  ถ.เทพาพัฒนา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  

จ.เพชรบูรณ์  ที่พักอาศัยและลานกางเต็นท์ 
6.  นางสาววชัรา  ชัยสภุา  4444/206  ม.2  ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

      บ้านริมฟ้า 
7.  นายสมเดช สังข์ธูป  84 ม.7  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพัน  จ.เพชบูรณ์  
    ที่พักอาศัยและลานกางเต็นท์ 
8.  นายประสาน  สุรางแสงมีบุญ 588/1 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

ที่พักอาศัยและลานกางเต็นท์ 
9. นายศักดิ์ชัย ลี่อำนวยเจริญ  529/2  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 

  ที่พักอาศัยและลานกางเต็นท์ 
10. นายเทอดพงษ์  ขุนทอง  53  ม.1  ต.หนองแม่นา  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์บ้าน 
     ภชูิดดาว 
11. นางจินดา  ช้างเผือก 16/1  ม.5  ต.ฆะมัง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  ฟูจิเขาค้อ 

ประธานสภาฯ              -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายใต้ 
  เขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
  2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จำนวน  11 ราย  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 
 



ประธานสภาฯ  4.2  การพิจารณาเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของสว่นราชการหรือหน่วยงานของ 
  รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา  13/1  แห่งพระราชบัญญัติป่า 
  สงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสลียงแห้ง 3 
-  แปลงที่  1  เนื้อท่ี  5-3-26  ไร่ 
-  แปลงที่  2  เนื้อที่  2-1-11  ไร่ 

  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา 
       -  เนื้อที่  5-2-31  ไร่ 
  -  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายธนะ หอมตา   -  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2563  เห็นชอบตามที่ 
ผอ.รพ.สต.เสลียงแห้ง 3  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสนอเรื่องการเข้าทำประโยชน์ใน 

พ้ืนที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติ  ครม.เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2523  โดยให้ส่วน 
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน  180 
วัน  นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินั้น  ครั้งนี้เป็นการขอครั้งที่  2  เนื่องจากมีมติ
ใหม ่ จึงจำเป็นต้องยื่นเพ่ือขออนุมัติจากสภาฯในการเห็นชอบต่อไป ดังนี้ 
แปลงที่ 1  เนื้อที่  5-3-26  ไร่ 
ด้านทิศเหนือ        จดนายปยิะพงษ์  เนียมใย    วัดได้  72  เมตร 
ด้านทิศตะวันออก  จดนางใจรัตน์  เมืองโคมพัส  วัดได้  90  เมตร 
ด้านทิศใต้    จดทางสาธารณะประโยชน์   วัดได้  89  เมตร 
ด้านทิศตะวันตก    จดทางหลวงสาย2258       วัดได้  176  เมตร 
แปลงที่  2  เนื้อที่  2-1-11  ไร่ 
ด้านทิศเหนือ        จดคลองน้ำ         วัดได้  116  เมตร 
ด้านทิศตะวันออก  จดคลองน้ำ          วัดได้    10  เมตร 
ด้านทิศใต้     จดคลองน้ำ         วัดได้    82  เมตร 
ด้านทิศตะวันตก     จดทางหลวง สาย 2258    วัดได ้   54  เมตร 

นายเสน่ห์  สังข์เมือง  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา   
ผอ.รพ.สต.หนองแม่นา  เนื้อที่  5-2-31  ไร่ 
    ด้านทิศเหนือ    จดทางหลวงสาย  2258     วัดได ้ 148  เมตร 
    ด้านทิศตะวันออก   จดโรงเรียนบ้านหนองแม่นา  วัดได้    63  เมตร 
    ด้านทิศใต้     จดโรงเรียนบ้านหนองแม่นา  วัดได้  135  เมตร 
    ด้านทิศตะวันตก     จดนายบัวลา  ทิพขัน         วัดได้    65  เมตร 
ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเสลียงแห้ง 3และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
            ตำบลหนองแม่นาได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของ 
            ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา  13/1 
              แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มีท่านใดจะ 
            สอบถามหรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไมมี่ 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติทีป่ระชุม 
มติทีป่ระชุม  -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ 5.1  เรื่อง  ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ 
นายเกรียงศักดิ ์ แสงเรือง -  การขออนุญาตเขาทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายใต้เขตป่าสงวนแห่งชาติตาม 
จนท.ตรวจป่า (ฐานฯ 2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินั้นต้องมีหลักฐานที่แน่นอนไม่งั้นจะถือว่าเป็นการ 
 บุกรุกจะต้องมีการยินยอมจากพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วยเพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดตามมา 
 ภายหลัง 
นายเสน่ห์  สังข์เมือง -  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัส COVID-19 โดยการใส่แมส,ล้างมือด้วย 
ผอ.รพ.สต.หนองแม่นา เจลหรือแอลกอฮอล์ เพ่ือเป็นการร่วมมือกันป้องกันโรคนี้ต่อไป 
นายอุทัย  คำผอง -  สอบถามยางมะตอยเพื่อมาซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 
นายศักดิ์สมัย  สาริพันธุ์ -  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นาที่ไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 หมู่บ้านทำให้ส่องสว่างตลอดซอย 
นายนิคม  ภามาเนตร -  สอบถามเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่จะลงตามจุดเสี่ยงของหมู่บ้าน 
สมาชิก อบต.ม.6 -  ถนน คสล.ดำเนินการไปถึงไหนแล้วจะได้แจ้งประชาชนในหมู่บ้าน 
นายวันชัย  บุญแสง -  ขอบคุณ อบต.หนองแม่นาที่ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนประเพณีแข่งเรือภูเขา 
สมาชิก อบต.ม.7 บ้านมาตุลี  หมู่ที่ 7 
 -  โครงการบ้านมั่นคงดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
นายปรีชัย  นามสิมมา -  ขอบคุณ อบต.หนองแม่นาที่ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนประเพณีทำบุญรำลึก 
สมาชิก อบต.ม.1 พันตรีกายสิทธิ์  มณีภาค 
 -  กลุ่มรฐัวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านเสลียงแห้ง 3  ได้นำเงินทำฝากต้นน้ำเพ่ือเป็น 
 ประโยชน์กับชุมชน  จำนวน  50,000  บาท 
ประธานสภาฯ -  เชิญคณะผู้บริหารตอบคำถามของสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต. -  การขออนุญาตเขาทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายใต้เขตป่าสงวนแห่งชาติตาม 
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติให้ดำเนินการตามท่ีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แนะนำ 
 -  การป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ฝากให้ผู้นำทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
 ในตำบลร่วมกันการใส่แมส,ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ เพ่ือเป็นการร่วมมือกัน 
 ป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป 
 -  สอบถามการนวดแผนไทยอยากให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเพ่ือบริการประชาชน 
 -  ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นายรัชวัฒน์ชัย ชาญโพธิ์ -  การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์จะดำเนินการตามลำดับบรเิวณจุดเสี่ยงกอ่นเพ่ือความ 
นายช่างโยธา ปลอดภัย 
นายก อบต. -  หมู่  2  ให้เขียนคำร้องที่กองช่างในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนยางมะตอย 
 เพ่ือซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย  
 -  โครงการบ้านมั่นคงให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดให้หมู่บ้านทราบร่วมกัน 
ปลัด อบต. -  ขอประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เพชรบูรณ์ในวันที่  20  ธันวาคม  2563   
ประธานสภาฯ -  มีท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ 
ทีป่ระชุม -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ขอปิดประชุมค่ะ 
 
ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 



 
 
 
   ลงชื่อ    ผู้จดบันทึกประชุม 
    (นางสาวมะลิวัลย์  นันตะวงศ์) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
 
 
 
   ลงชื่อ    ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
    (นางชาลิสา  ปลื้มจิตร) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 


