
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครัง้ที่  2  ประจ าปี  2564 
วันท่ี  13 สิงหาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแม่นา 
********************************** 

ผู้เข้าประชุม 
1. นางชาลสิา   ปลื้มจิตร ประธานสภาฯ 
2 . นางประกายแก้ว     ทองมั่น  รองประธานสภาฯ 
3.  นายปรีชัย  นามสิมมา สมาชิกสภา อบต. ม. 1 
4.  นายชนะ  คงวิสุทธิ ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 

 5.  นายส าเนียง  บัวจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ 
 6.  นายไพทูรย ์ บุญมานัด สมาชิกสภา อบต. ม. ๕   
 7.  นายนคิม  ภามาเนตร สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ 
 8.  นายวนัชัย  บุญแสง  สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ 
 9.  นายฉลอง  โสภาภาค สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ 
 10. นายบญุตา  ราชทุม  สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ 
 ๑1. นายธนชัย  ดีเลิศ  สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ 
 12. นางวิลัยวัลย ์ จ าปาโพธิ ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ 
 13. นางสาวมะลิวัลย ์ นันตะวงศ ์ เลขานกุารสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
          ๑. นางปราณ ี  อินทรโ์ฉม นายก อบต. หนองแมน่า 
 ๒. นายสฤษดิ ์  จันทร์เป็ง รองนายก  อบต.หนองแมน่า 
 3. นายชิงชัย  บุญม ี  รองนายก  อบต.หนองแมน่า 
 4. น.ส.ปณิสา  ทองแผน่ หัวหน้าส านักปลัด 
 5. น.ส.ธนกาญจน ์ ต๊ะน้อย  ผช.จพง.ธุรการ 
 
 
เปิดประชุม  เวลา  09.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งท่ี  1 
      ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม   2564 
ประธานสภา        -  ตามทีเ่ลขานุการสภาฯไดอ้่านรายละเอียดรายงานการประชุมครั้งที่

ผ่านให้สมาชิกสภาได้รบัทราบ มีท่านใดที่จะแก้ไขรายงานการประชุม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผ่านมา 

มติที่ประชมุ         -  รับรองรายงานการประชมุ  



 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    3.1   เรื่องการพิจารณา (ร่าง)  ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
    วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่นพ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ 
      51  ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัตวิาระที ่  2  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ 
    ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
      เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น   
    -  จึงให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ใหแ้ถลง (รา่ง) ข้อบญัญตั ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  ต่อที่ประชมุ 
นายนิคม  ภามาเนตร  -  ตามทีค่ณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2565  ไดก้ าหนดให้สมาชกิสภาองคก์าร 
    บริหารส่วนต าบลหนองแม่นาเสนอแปรญตัต ิ ตั้งแตว่ันที ่ 10  สงิหาคม 
      2564  เวลา  13.00 น. ถึงวนัที่  12  สงิหาคม  2564  เวลา 
      10.00 น.  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดไปเสนอค าแปรญตัติ และคณะกรรมการ 
    แปรญัตติได้ประชมุวนัที่  12  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น  จึง 
    ขอแถลงมติ  ดงันี ้
     ข้าพเจ้า  นายนิคม  ภามาเนตร  ประธานคณะกรรมการแปร 

ญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  พร้อมด้วย นายบุญตา ราชทุม,นายวันชัย บุญแสง,นายส าเนียง 
บวัจันทร์,นายธนชัย  ดีเลิศ  กรรมการ/เลขานุการ  ได้ประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2564  เวลา 
10.00 น.  ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นายื่นเสนอแปร 
ญัตติ  ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม 2564  เวลา  13.00 น.ถึงวันที่  12 
สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอแปร 
ญัตติในเวลาดังกล่าว 

คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า 
(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
ที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาเสนอนั้ น  
คณะกรรมการแปรญตัติฯ  มีมติเห็นชอบว่า (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบประมาณ  จ านวน  
27,678,800 บาท  มีความสมบูรณ์แล้ว  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ใดๆ  ทั้งสิ้น   

ประธานสภาฯ   -  ไม่มีสมาชิกท่านใดมาแปรญัตติในวาระที่  2  ในวันดังกล่าว  จึงขอมติ 



     
ที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบในวาระที่  2  ถ้าเห็นชอบได้โปรดยก 

    มือขึ้น 
มติที่ประชมุ   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
    วาระที่  3  การอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่นพ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ 
      52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัตใินวาระที่  3  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ 
    ที่ประชุมสภาทอ้งถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

-  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่  3  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ถ้าเห็นชอบได้
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ   -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
    3.2  การพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ประธานสภาฯ   -  ใหเ้จ้าหน้าที่เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 
น.ส.ปณิสา  ทองแผ่น  -  ตามกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา 
หัวหน้าส านักปลัด  (พ.ศ.2566-2570)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
     0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563  โดยให้องค์การ 

บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยถือ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
นั้น  โดยผ่านการประชาคมต าบลเมื่อเดือนมนีาคม 2564  ได้จัดท าและ
รวบรวมวิเคราะห์การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาในการ
ประชุมครั้งที่1/2564  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2564 เพ่ือเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาให้ความเห็นชอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 โดยมี
รายละเอียด (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ดังต่อไปนี้ 
บทที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
-  ต าบลหนองแม่นามีสภาพเป็นป่าและภูเขาใหญ่น้อย มีเนินเขาลูกเล็กๆ 
สลับซับซ้อนกันติดอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีล าน้ าเข็กไหลผ่าน 
สภาพเหมาะกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว มีอากาศหนาวเย็น 
ตลอดทั้งปี 
-  เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านเสลียงแห้ง 3 มีพื้นที่ประมาณ 15,270 ไร่ 



หมู่ที่ 2 บ้านสนสวย  มีพ้ืนที่ประมาณ 14,595 ไร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านมุกโต  มีพื้นที่ประมาณ 13,453 ไร่ 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองรางช้าง มีพื้นที่ประมาณ 14,730 ไร่ 
หมู่ที่ 5 บ้านทานตะวัน มีพื้นที่ประมาณ 32,000 ไร่ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแม่นา มีพื้นที่ประมาณ 36,256 ไร่ 
หมู่ที่ 7 บ้านมาตุลี มีพ้ืนที่ประมาณ 17,425 ไร ่
หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว มีพ้ืนที่ประมาณ 12,785 ไร่ 
หมู่ที่ 9 บ้านราชพฤกษ์ มีพื้นที่ประมาณ 11,350 ไร่ 
หมู่ที่ 10 บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร มีพ้ืนที่ประมาณ 13,386 ไร่ 
-  จ านวนประชากรทั้งหมดของต าบลหนองแม่นา มีจ านวน 3,190 คน  
โดยแยกเป็น ชาย 1,620 คน หญิง 1,570 คน ครัวเรือน 1,201 
ครัวเรือน 
-  โรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา (ขยายโอกาส) หมู่ 5 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง  หมู่ 1 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา หมู่ 6 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสลียงแห้ง  หมู่ 1 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแม่นา หมู่ 5 
-  จุดตรวจประจ าต าบลหนองแม่นา หมู่ที่ 5  
บทที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 -  ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง 
 -  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 -  ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

   ทรัพยากรมนุษย์ 
 -  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 

   สังคม 
 -  ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น 
             มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 -  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
             บริหารจัดการภาครัฐ 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 -  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 -  ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ าใน 

   สังคม 
-  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
   ได้อย่างยั่งยืน 



-  ยุทธศาสตร์การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
   อย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา 
   ประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยนื 
-  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 
   ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ 
   นวัตกรรม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
-  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ 
แผนพัฒนาจังหวัด 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.1 วิสัยทัศน์ 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 2.3 เป้าประสงค์ 
 2.4 ตัวชี้วัด 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 2.6 กลยุทธ์ 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

3.  การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 การวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ของ อปท. (SWOT) 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบติั 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 5 ปี  จ านวน 
       204 โครงการ  งบประมาณ  58,975,000 บาท 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  รวม 5 ปี จ านวน 90 โครงการ  

งบประมาณ  18,625,000 บาท 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการ

ท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานการเกษตร  รวม 5 ปี จ านวน 50 โครงการ 

งบประมาณ 2,350,000 บาท 
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 5 ปี จ านวน 35 โครงการ 

งบประมาณ2,000,000 บาท 



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
3.1 แผนงานการเกษตร  รวม 5 ปี  จ านวน 8 โครงการ 

งบประมาณ 590,000 บาท 
3.2 แผนงานบริหารทั่วไป รวม 5 ปี จ านวน 13 โครงการ 

งบประมาณ 630,000 บาท 
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน รวม 5 ปี จ านวน 10 โครงการ 

งบประมาณ 1,900,000 บาท 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ งเสริม

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬานันทนาการ 
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  รวม 5 ปี จ านวน 10 โครงการ 

งบประมาณ 500,000 บาท 
4.2 แผนงานงบกลาง รวม 5 ปี  จ านวน  15 โครงการ 

งบประมาณ 30,406,000 บาท 
4.3 แผนงานสาธารณสุข รวม 5 ปี จ านวน47 โครงการ 

งบประมาณ 3,300,000 บาท 
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 5 ปี จ านวน 

10 โครงการ งบประมาณ 1,050,000 บาท 
4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5 ปี 

จ านวน 90 โครงการ งบประมาณ 6,740,000 บาท 
4.6 แผนงานการศึกษา รวม 5 ปี จ านวน 25 โครงการ 

งบประมาณ 9,635,000 บาท 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหาร จัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 5 ปี จ านวน 45 โครงการ 

งบประมาณ 9,000,000 บาท 
5.2 แผนงานการบริหารงานคลั ง รวม 5  ปี  จ านวน 5 

โครงการ งบประมาณ 750,000 บาท 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 5 ปี จ านวน 

10 โครงการ งบประมาณ 450,000 บาท 
5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 5 ปี จ านวน 20 

โครงการ งบประมาณ 1,800,000 บาท 
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน รวม 5 ปี จ านวน 5 โครงการ 

งบประมาณ 200,000 บาท 
รวมแผนงาน 5 ปี  จ านวน 676 โครงการ   
งบระมาณ 148,921,000 บาท 

บทที ่4  การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 



3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

น.ส.ปณิสา  ทองแผ่น             -  ซึ่งเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาได้ให้ความเห็นชอบ 
หัวหน้าส านักปลัด แล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาจะประกาศใช้ต่อไป 
   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดท างบประมาณร่ายจ่าย 
ประธานสภาฯ -  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่
มีขอมติที่ประชุมในการพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) 

มติที่ประชมุ   -  มีมตเิหน็ชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอื่นๆ ข้อราชการของสว่นราชการต่างๆ 
 -  ไม่ม ี
 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
   ลงชื่อ    ผู้จดบันทึกประชมุ 
            (นางสาวมะลวิัลย์  นันตะวงศ์) 
   เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแมน่า 
 
 
 
   ลงชื่อ    ผู้ตรวจบันทกึประชุม 
       (นางชาลิสา  ปลืม้จิตร) 
   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 


