
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2564 

วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

********************************** 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. นางชาลิสา    ปลื้มจิตร ประธานสภาฯ 
 2. นายชนะ  คงวิสุทธิ์  สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ 
 3. นายไพทูรย์  บุญมานัด สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ 
 4. นายนิคม  ภามาเนตร สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ 
 5. นายวันชัย  บุญแสง  สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ 
 6. นายฉลอง  โสภาภาค สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ 
 7. นางวิลัยวัลย ์  จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ 
 8. นางสาวมะลิวัลย ์ นันตะวงศ์ เลขาประธานสภาฯ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายปรีชัย  นามสิมมา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ 
 2. นายสำเนียง  บัวจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ 

3. นายบุญตา  ราชทุม  สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ 
 4. นายธนชัย  ดีเลิศ  สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
          ๑.   นางปราณ ี  อินทร์โฉม นายก อบต. หนองแม่นา 
 2.  นายชิงชัย  บุญมี  รองนายก  อบต.หนองแม่นา 
 3.  นายสฤษดิ์  จันทร์เป็ง รองนายก  อบต.หนองแม่นา 
 4.  นายสมศักดิ ์  ทองจันทร์ เลขานุการ นายก อบต.หนองแม่นา 
 5.  นายมนี  แก้วดี  สารวัตรกำนันตำบลหนองแม่นา 
 6.  นางสาวปณิสา ทองแผ่น หัวหน้าสำนักปลัด 
 7.  นายยุทธนา  หมื่นอนันต์ ผอ.กองช่าง 
 8.  นางสาวพัทธนันท์ บุญเครอืพวง ผช.จพง.ธุรการ 
 9.  นางภาวด ี  จำปาโพธิ์ คนงานทั่วไป 
 10. นางชนัญชิดา พาทา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 11. นางสาวทราวิณีย์ ศรีบุญไทย คนงานทัว่ไป 
 12. นางสาวลัดดาวัลย์ ถาวรผล  จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
 13. นางสาวลักษมน มานุช  เจ้าพนักงานธุรการ 
 14. นางสาววภิาว ี วงแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
 15. นายวันชัย  พาแก้ว  นักการภารโรง 
 16. นางสาวธนกาญจน์ ต๊ะน้อย  ผช.จพง.ธุรการ 
  
 
  



 

เปิดประชุมเวลา 09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   -  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  เรื่องเรียกประชุม สมัย 

สามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2564  โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภา 
ตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  6) 
พ.ศ.2552  มาตรา53  และมาตรา  54  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2554  ข้อ 22 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจำป ี 2563  
เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2563 

ประธานสภาฯ -  ตามท่ีได้แจกเอกสารรายงานการประชุมให้ทุกท่านได้อ่านมีท่านใดจะแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม   -  รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ   3.1  รายงาน รายรับ – รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา   
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ   -  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง 

แม่นาได้รับทราบ 
ปลัด  อบต.   -  รายงาน  รายรับ – รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  
     ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564   
    งบประมาณที่ตั้งไว้  27,525,000  บาท     

รวมรายรับ        8,167,367.99  บาท 
รวมรายจ่าย        6,503,108.15  บาท 
ยอดคงเหลือ        1,664,259.84      บาท 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    4.1  การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2564  และกำหนด 
    สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ   - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไข 
   เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  6)  มาตรา  53  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  21  (กำหนดกี่สมัย) 
  -  แต่ละสมัยมีกำหนดเริ่มเมื่อใด  และมีการกำหนดกี่วัน  ให้สมาชิกสภาฯ เสนอ

ที่ประชุมจะกำหนดกี่สมัย วันที่เท่าใด  เชิญสมาชิกได้เสนอการประชุมสมัยสามัญ
และระยะเวลาการประชุม  ประจำปี  2564 

เลขานุการสภาฯ   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
   พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ.2554  ได้กำหนดการประชุมของ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังนี้คือ สมัยประชุมสามัญและสมัยวิสามัญ  โดยการ 
   กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญในห้วงหนึ่งปีจะมีการประชุมกี่สมัยขึ้นอยู่กับ 



 

   สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอกำหนดประชุม  และการประชุมสมัยแรกของปีถัดไปจะ 
   กำหนดเมื่อใด  ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสมัยแรกของปี  2564 เพ่ือเป็นการ 
   กำหนดการประชุมสมัยสามัญสมัยต่อๆไปในปี 2564  จึงขอให้สมาชิกสภาฯได้ 
   เสนอกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาว่าจะประชุม 
   กี่สมัยและขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ  -  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอการกำหนดสมัยประชุมว่าจะกำหนดกี่สมัย 
นายวันชัย  บุญแสง  -  ขอเสนอสมัยการประชุม  เป็น  4  สมัย        
สมาชิก อบต.ม.7  
ผู้รับรอง    1.  นายฉลอง  โสภาภาค 
    2.  นายชนะ   คงวิสุทธิ ์       
ประธานสภาฯ   -  ขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  จำนวน  4  สมัย 
ที่ประชุม   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ   -  การกำหนดแต่ละสมัยเริ่มเมื่อใดและมีการกำหนดกี่วัน 
         -  สมัยที่ ๑ เดือน  กุมภาพันธ์  วันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 
    (กำหนดปี  2563  แล้ว)  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยต่อไป 
นายวันชัย  บุญแสง  - เสนอสมัยที่ ๒ เดือน เมษายน   วันที่  ๑ – ๑๕    เมษายน  2564 
สมาชิก อบต.ม.7 
ผู้รับรอง    1. นายนิคม     ภามาเนตร 
    2. นายไพฑูรย์  บุญมานัด 
 
นายนิคม  ภามาเนตร  - เสนอสมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม   วันที่  ๑ – ๑๕    สิงหาคม  2564 
สมาชิก อบต.ม.6 
ผู้รับรอง    1. นายวันชัย  บุญแสง 
    2. นายชนะ    คงวิสุทธิ ์
นายชนะ  คงวิสุทธิ์  -  เสนอสมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม   วันที่  ๑ – 15    ธันวาคม  2564 
สมาชิก อบต.ม.2  
ผู้รับรอง    1. นางวิลัยวัลย ์ จำปาโพธิ ์
    2. นายนิคม      ภามาเนตร 
ประธานสภาฯ   -  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ   -  การกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.2565   
    -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547  ข้อ  11  (3)  ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย 
แรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

นายชนะ  คงวิสุทธิ์  -  เสนอเดือนกุมภาพันธ์  ระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2565 
สมาชิก อบต.ม.2   เป็นสมัยแรก 
ประธานสภาฯ   -  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
ผู้รับรอง    1.  นายฉลอง    โสภาภาค 
    2.  นายไพฑูรย์  บุญมานัด 
 
 



 

ประธานสภาฯ   -  ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอการกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก  ปี  2565  และ 
    การกำหนดประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2564  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก 
    หรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มตทิีป่ระชุม   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1  เรื่อง  ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญส่วนราชการได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ 
นายวันชัย  บุญแสง -  สอบถามงบประมาณประจำปี2563  ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการไปถึงไหน 
สมาชิก อบต.ม.7    แล้ว  
 -  ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดับ 
นายชนะ  คงวิสุทธิ์ -  ขอเพ่ิมจุดไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในหมู่บ้าน 
สมาชิก อบต.ม.2 
นายไพฑูรย์  บุญมานัด -  สอบถามงบประมาณในการปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนเส้นทางเข้าทุ่งแสลงหลวงฯ 
สมาชิก อบต.ม.5 
นายนิคม  ภามาเนตร -  เสนอให้เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เพ่ืออำนวยความ 
สมาชิก อบต.ม.6 สะดวกในการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบล 
 -  การทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์  ได้ดำเนินการขออนุญาตอำเภอ 
 เขาค้อเรียบร้อยเพ่ือจัดงานและการจัดงานจะดำเนินการเฉพาะในตำบลหนอง 
 แม่นาเพ่ือเป็นการควบคุมไวรัส COVID-19 
นางประกายแก้ว ทองมัน่ -  ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  หมูท่ี่  1  ดับ  เร่งดำเนินการให้ด้วย 
รองประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ -  เชิญคณะผู้บริหารตอบคำถามของสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก  อบต. -  ไฟฟ้าแต่ละหมู่ที่แจ้งเข้ามาจะเร่งดำเนินการให้  เนื่องจากเป็นช่วง 
 ปีงบประมาณใหม่จึงต้องรองบประมาณที่กรมจัดสรรให้   
 -  งบประมาณปี 2563 ที่ยังรอดำเนินการเนื่องจากรอการอนุญาตเรื่องของพ้ืนที่ 
 เป็นของกรมป่าไม้จึงต้องรอดำเนินการตามลำดับ  
 -  งบประมาณการปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนทางขึ้นทุ่งแสลงหลวงฯ  จะดำเนินการ 
 ในการจัดหางบประมาณมาช่วยเหลือเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
นายก อบต. -  เรื่องมาตรการการไฟฟ้าสาธารณะให้รองนายก อบต. นายชิงชัย  บุญม ี เป็นผู ้
 ชี้แจงรายละเอียด 
นายชิงชัย  บุญมี -  ตามระเบียบการให้ไฟฟ้าสาธารณะฟรีคิดจากการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในตำบล 
 เท่าไหร่แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้เท่าไหร่  จึงจะปันมาเป็น 

การใหไ้ฟฟ้าสาธารณะฟรีของตำบลนั้น  หากท่านใดยังไม่เข้าใจไปขอรายละเอียด.
ไดจ้ากการไฟฟ้าได้ทุกสาขา 

นายก  อบต. -  ให้ ผอ.กองช่าง  ตรวจสอบการไฟฟ้าว่าตำบลเราใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วยและ 
 สามารถใช้ไฟฟ้าสาธารณะฟรีได้อีกก่ีหน่วยเพื่อดำเนินการในการติดตั้งไฟฟ้า 
 สาธารณะในหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหมู่บ้าน 
 -  ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ได้นำเข้าแผนพัฒนาฯขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียบร้อย 
 แล้วและโครงการต่างๆที่นำเข้าแผนฯไว้  ก็ยังรอดำเนินการ 
 



 

ประธานสภาฯ -  ขอบคณุท่านนายกทีช่ี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
 ท่านได้รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ -  ขอประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ทราบ 
 เทศบาลได้ประกาศให้หมดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  
  2564  และประกาศรับสมัครเลือกตั้งตั้งแต่วันที่  8 - 12 กุมภาพันธ์  2564 
 จะมีการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่  28  มีนาคม  2564  ส่วนขององค์การบริหารส่วน 
 ตำบลอาจจะมีการประกาศเลือกตั้งภายใน  เดือนพฤษภาคม  2564   
น.ส.ปณิสา ทองแผ่น -  ขออนุญาตฃี้แจงเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีนี้กำหนดระยะเวลาแล้ว 
หัวหน้าสำนักปลัด เสร็จภายในเดือน ตุลาคม  2564  ซึ่งการทำข้อบัญญัติจะต้องนำข้อมูลมาจาก 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงต้องมีการประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ 
 ตำบล  จึงขอแจ้งให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านทำการประชาคมระดับหมู่บ้าน  โดย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจะมีหนังสือแจ้งให้แต่ละหมู่บ้านทำการประ 

ชาคม  เพ่ือที่จะนำโครงการที่มาจากการประชาคมในหมู่บ้านมาประชุมประชาคม
ระดบัตำบลในการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 - 2570   
-  ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯในสมัยหน้า  คุณสมบัติ
ผู้ที่จะสมัครจะต้องผ่านการยื่นภาษีเงินไดเ้พราะเวลามาสมัครก็จะมีการตรวจสอบ
การยื่นภาษีเงินได้ด้วย 

ประธานสภาฯ -  ขอบคุณท่านนายกที่ให้คำชี้แจงมีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม่   
 ถ้าไม่มขีอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง  ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม   เวลา    12.30  น. 

 

 

 
             (ลงชื่อ)                  ผู้บันทึกการประชุม 

        (นางสาวมะลิวัลย์  นันตะวงศ์) 
             เลขานุการสภา อบต. 

 
 

           (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                    (นางชาลิสา  ปลื้มจิตร) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 


