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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที ่ 13  สิงหาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

---------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายคล่องประจันทร์ ดวงมาลัย ประธานสภา คล่องประจันทร์ ดวงมาลัย  
2 นางร าไพ     แสนพลมาตร รองประธานสภา ร าไพ  แสนพลมาตร  
3 นายยุทธพงษ์    พานเมือง เลขานุการสภาฯ ยุทธพงษ์    พานเมือง  
4 นายสุวิทย์     บุญภา สมาชิก  อบต.ม.1 สุวิทย์     บุญภา  
5 นางบุญเกิด      ศรีชัยมูล สมาชิก  อบต.ม.1 บุญเกิด      ศรีชัยมูล  
6 นายประกาย  ทวีทรัพย์ สมาชิก  อบต. ม.2  

 7 นายสมพร     อินทร์ยก สมาชิก  อบต. ม.2 
8 นายสมาน     เต็มตาวงษ์ สมาชิก  อบต. ม.3   
9 นายสุระพล   บัวศรี สมาชิก  อบต. ม.4 สุระพล   บัวศรี  
10 นายปัญญา   บุญพา สมาชิก  อบต. ม.4 ปัญญา   บุญพา  
11 นายวิชัย       วรรณา  สมาชิก  อบต. ม.5   
12 นายทองดี     เสืองาม สมาชิก  อบต. ม.5 ทองดี     เสืองาม  
13 นายส าลี       ยูนิน สมาชิก  อบต. ม.6      พ้นจากต าแหน่งเหตุเสียชีวิต 
14 นายอ่อนจันทร์   ทุมพร สมาชิก  อบต. ม.6 อ่อนจันทร์   ทุมพร  
15 นางวิภาวรรณ    ดงแสนสุข สมาชิก  อบต.ม.7 วิภาวรรณ    ดงแสนสุข  
16 นายบุญเย็น     เลื่อนแก้ว สมาชิก  อบต. ม.8      พ้นจากต าแหน่งเหตุลาออก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญไทย   แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง บุญไทย   แสนกระจาย  
2 นายทองม้วน  ดวงพรมยาว รองนายก อบต.ฯ ทองม้วน  ดวงพรมยาว  
3 นายสังวาล    บุญภา รองนายก อบต.ฯ สังวาล    บุญภา  
4 นายยุทธพล  ดอนน้อย เลขานุการนายก ฯ ยุทธพล  ดอนน้อย  

 
 
 
 

พ้นจากต าแหน่งตามค าสั่งศาลฯ 
 

-ส าเนา- 
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ล าดับ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายศรายุทธ   บัวรัตน์ รองปลัด อบต.ฯ ศรายุทธ   บัวรัตน์  
6 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าส านักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  
7 ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผอ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์  
8 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
9 นางสาวนฤมล  ช านาญกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นฤมล  ช านาญกุล  
10 นายณัฐพงษ ์ ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  
11 นายโกวิทย์  บุญภา ผช.นักวิเคราะห์  โกวิทย์  บุญภา  
12 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  
13 จ.อ. เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์ นักป้องกันฯ เอกวิทย์  ไพรวิจารณ์  
14 นางสาวบังอร  ประกัน คนงานทั่วไป บังอร  ประกัน  
15 นายจีระเดช  รูปเหมาะ เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ จีระเดช  รูปเหมาะ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว นายยุทธพงษ์  พานเมือง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี     
พ.ศ. 2564  ครั้งที่  1/2564  วันที่  5  สิงหาคม  2564 

 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

 3.1 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดและเป้าหมายข้ันต่ า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล          
พ.ศ. 2564 

นักวิเคราะห์ฯ - ด้วยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ. 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสงขอสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ

ประเมิน (1) 
การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบกับ 
(1) % 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง 
ภารกิจที่ 1 การบ ารงุรักษาถนน 
 1. ร้อยละของพื้นที่รวมของถนน

ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว 
และได้รับการบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

80 1500000 500000 33.33 การพัฒนาใน
อนาคต 

ภารกิจที่ 2 การบ ารงุรักษาสะพาน 
 2. ร้อยละของพื้นที่รวมของ

สะพานที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  
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บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ

ประเมิน (1) 
การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบกับ 
(1) % 

ผลการ
ประเมิน 

ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
 3. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจร

ในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ อบต. ที่ช ารุดเสียหายและ
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ปกต ิ

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 4. ร้อยละของไฟส่องสว่างใน
ความรับผิดชอบในเขตทางของ 
อบต. ที่ช ารุดเสียหายและได้รับ
การบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพใช้
งานได้ปกติ 

100 105 100 95.24 การพัฒนาใน
อนาคต  

ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหลง่น้ า และระบบสบูน้ า 
 5. ร้อยละของจ านวนสายทาง

คลองและล าธารสาธารณะ
ระบายน้ าในความรับผิดชอบของ 
อบต. ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ า
สามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ า
สาธารณะ พื้นที่พักน้ าหรือแก้ม
ลิงในความรับผิดชอบของ อบต. 
ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหลง่น้ า และระบบสบูน้ า 
 7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบ

น้ า เครื่องสูบน้ า ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

90 0  - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน้ า
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต. ที่ช ารุดเสียหายและได้รับ
การบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 
 9. ร้อยละของระบบการผลิต

น้ าประปาของ อบต. ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  
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บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ

ประเมิน (1) 
การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบกับ 
(1) % 

ผลการ
ประเมิน 

ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง 
 10. อบต. มีการจัดท าหรือ

สนับสนุนการจัดท าผังเมือง
เพื่อให้มีแผนผังนโยบายและผัง
เมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 
เป็นกรอบในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

1 1 -  ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 11. อบต. มีการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้
เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/
เมือง/ชุมชน) 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสขุ บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 12. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาด้านสุขภาพและปว่ยติด
เตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
จาก อบต. เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
และป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่ 

80 19 19 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 13. อบต. มีการส่งนักบริบาล
ชุมชนเข้าร่วมอบรมกับกระทรวง
สาธารณสุขหรือหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 14. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุที่

ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. 

100 785 785 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 15. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เขา้
ร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/
ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ที่ อบต. ให้การ
สนับสนุน 

50 785 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
 16. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการจาก อบต. 

100 132 131 99.24 การพัฒนาใน
อนาคต  
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บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบกับ 
(1) % 

ผลการ
ประเมิน 

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
 17. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่

อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ อบต. เข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุนหรอืประสาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องให้เข้าไป
ด าเนินการ 

100 9 9 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 
 18. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย

เอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

100 32 32 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสขุมูลฐาน 
 19. ร้อยละของสัตว์ได้รับการ

ส ารวจ ขึ้นทะเบียนสัตวแ์ละฉีด
วัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

100 1015 1105 108.87 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา 

 20.ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

90 3 3 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 21. ร้อยละของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/
ประถมศึกษาของรัฐท่ีได้รับ
อาหารเสริม (นม) ครบถว้น 

100 498 498 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 22. ร้อยละของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทาง
โภชนาการครบถ้วน 

100 498 498 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 23. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาและด้านการเงิน
จาก อบต. เทียบกับเด็กด้อย
โอกาสเด็กยากจนทั้งหมดในพื้นที ่

100 30 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบปลอดภยั 
ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 24. อบต. มีการจัดท าแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ประเภทส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที ่

1 1 5 500 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  
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บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบกับ 
(1) % 

ผลการ
ประเมิน 

ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 25. ร้อยละของจ านวน

อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ที่ อบต. 
สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นมีสัดส่วน
ร้อยละ 2 ต่อประชาชนในพื้นที ่

2 6326 158 2.5 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 
 26. อบต. จัดให้มีศูนย์รับ

เร่ืองราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพพิาทหรือศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop 
service หรือจากช่องทางสื่อ
ออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที ่อบต. จัด
ให้มี 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 27. ร้อยละของจ านวนเร่ืองราว
ร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพพิาทหรือศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop 
service หรือจากช่องทางสื่อ
ออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ได้รับการ
ให้ความช่วยเหลือจาก อบต. 

80 20 20 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทนุ 
ภารกิจที่ 14 การส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทนุ 

 28. อบต. มีการสนับสนุน
งบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น 
ๆ ให้แกก่ลุ่มอาชพีกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน กลุ่มการทอ่งเที่ยว ฯลฯ 
เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการแปร
รูปตลาด เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 29. อบต. มีโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกบัการส่งเสริมอาชีพ 
(เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ 
หรืออาชีพใหม ่ฯลฯ) 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 30. อบต. จัดให้มีหรือส่งเสริม 

ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์
จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาด
ชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดน้ า ตลาดเก่า 
ฯลฯ  

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  
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บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(%) 

กรอบการ
ประเมิน (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบกับ 
(1) % 

ผลการ
ประเมิน 

ภารกิจที่ 14 การส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทนุ 
 31. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. 

เกี่ยวกบัการพัฒนา หรอืฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวเส่ือมโทรมให้มี
สภาพที่เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยว  

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 32. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. 
เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการให้ความรู้
เกี่ยวกบัประวัต ิความเป็นมาของ
แหล่งท่องเที่ยว 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 33. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. 
ในการให้ค าปรึกษาและ
สนบัสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชพี 
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้าง
งาน 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 34. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. 
ในการให้ค าปรึกษาทั้งที่ อบต. 
และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน 
ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 35. ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถกู
สุขลักษณะ 

90 155 155 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 36. โครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย 
และฝุ่น PM 2.5 

1 1 3 300 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

ภารกิจที่ 16 การส่งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปญัญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
 37. โครงการ/กิจกรรมของ อบต. 

ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 

3 3 1 33.33 การพัฒนาใน
อนาคต  
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านสาธารณสขุ บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ 
15. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/
ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ อบต.ให้การสนับสนุน 

0 0% 0 0% 

16. ความพึงพอใจของผู้พกิารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการจาก อบต. 

100 100% 0 0% 

17. ความพึงพอใจของผู้พกิารยากไร้ที่พึง่พิงที่ อบต. เข้าไปช่วยเหลือ
สนับสนุนหรือประสานหนว่ยงานที่เกีย่วข้องให้เข้าไปด าเนินการ 

19 100% 0 0% 

18. ความพึงพอใจของผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์จาก อบต. 

20 100% 0 0% 

19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการส ารวจสัตว์ ขึ้นทะเบียน
สัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ จาก อบต. 

100 100% 0 0% 

ด้านการศึกษา 
20. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

100 100% 0 0% 

21. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบถ้วน จาก อบต. 

100 100% 0 0% 

22. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน จาก อบต. 

100 100% 0 0% 

23. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษา และดา้นการเงินจาก อบต.  

0 0% 0 0% 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรอืความปลอดภัยในการ
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. 

100 100% 0 0% 

25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเร่ืองราวร้องทุกขข์อง
ประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บรกิารประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop 
service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อืน่ ๆ ฯลฯ ที่ได้รับการให้ความ
ช่วยเหลือจาก อบต. 

80 80% 20 20% 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน 
26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือ
สนับสนุน อื่น ๆ ให้แกก่ลุ่มอาชพี กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว 
ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ อบต. 

0 0% 0 0% 

27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกบัการส่งเสริม
อาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว ์หรอือาชีพใหม ่ฯลฯ) ที่ อบต. ได้
ด าเนินการ 

0 0% 0 0% 
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ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน 
28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดง
สินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดน้ า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ อบต. 

0 0% 0 0% 

29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. เกีย่วกบั
การพัฒนา หรือฟื้นฟแูหล่งท่องเที่ยวเส่ือมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อ
การท่องเท่ียว 

0 0% 0 0% 

30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. เพื่อ
กระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และการให้ความรู้เกีย่วกับประวัติความ
เป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 

0 0% 0 0% 

31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุม่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการ
สร้างงาน ของ อบต. 

0 0% 0 0% 

32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาทั้งที่ อบต. และ
ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกีย่วกบัการ ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 

0 0% 0 0% 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถกู
สุขลักษณะของ อบต. 

0 0% 0 0% 

34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุ่น 
PM 2.5 ของ อบต. 

81 81% 19 19% 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน 
35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในการ
ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
และโบราณสถาน 

64 64% 36 36% 

  ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ 2565 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา - ตามท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2564  และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ   
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาฯบัดนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว  
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 51 ก าหนดไว้ว่า  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
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คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือ  
เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ    
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 - ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาดังกล่าว  การพิจารณาในวาระนี้      
ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  

มติที่ประชุม - ให้ปรึกษาเรียงล าดับเป็นข้อๆ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น 

ประธานสภา - เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อสภาฯ 
เพ่ือพิจารณา  

อ่อนจันทร์  ทุมพร - กราบเรียนประธานสภา อบต. นาชุมแสงที่เคารพท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรง 
ส.อบต. ม.6 เกียรติทุกท่าน กระผมนายอ่อนจันทร์  ทุมพร  ส.อบต. หมู่ที ่6 ในฐานะ

คณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอเรียนว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
ในวันที่ 5 สิงหาคม  2564  และได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2565 โดยก าหนดให้เปิดรับ      
ค าแปรญัตติในวันที่  6 - 8  สิงหาคม  2564  เวลา  08.00 – 16.30 น.    
และประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในวันที่  10  สิงหาคม  2564  คณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมขออนุญาตรายงานผลให้   
สภา อบต.นาชุมแสง  เพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้ ในวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 
2564  มีผู้มายื่นเสนอค าแปรญัตติทั้งสิ้นจ านวน 2 คน  คือ นายปัญญา บุญพา 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 และนายบุญไทย  แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง   
- ผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการ
แก้ไขเล็กน้อยในรายละเอียดค าแถลงงบประมาณ ประกอบรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้   
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 31,084,289.85 บาท  
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    2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 รายรับจริง จ านวน 34,952,979.80 บาท ประกอบด้วย 
     หมวดภาษาอากร   จ านวน  21,366.28 บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 48,676.73 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 220,282.22 บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 203,811.84 บาท 
     หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 1,020.00 บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 17,321,560.73 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 17,136,262.00 บาท 
    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,698,087.00 บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 29,105,655.64 บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง    จ านวน 7,738,755.00 บาท 
     งบบุคลากร   จ านวน 9,487,757.00 บาท 
     งบด าเนินงาน   จ านวน 6,293,051.30 บาท 
     งบลบทุน   จ านวน 1,934,510.52 บาท 
     งบเงินอุดหนุน   จ านวน 3,641,581.82 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น   จ านวน 10,000 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
 จ านวน 2,698,087.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    
 จ านวน 7,269,950.00 บาท 

- เห็นด้วย 9  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

มตทิี่ประชุม - เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2565          
ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ     9    เสียง 
     - ไมเ่ห็นชอบ    -    เสียง 

     - งดออกเสียง  1    เสียง 
 

4.2 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 

เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่า    
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“ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2565          
ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ     9    เสียง 
     - ไมเ่ห็นชอบ    -    เสียง 

     - งดออกเสียง  1    เสียง 
  - ให้น าเสนออ าเภอทุ่งฝนด าเนินการต่อไป 

4.3 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)          
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

  ประธานสภา - ตามท่ี นายบุญไทย  แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
นาชุมแสง เป็นผู้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นผู้อภิปรายประกอบ
ญัตติต่อไป 

นายก อบต. - เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้  
มีการเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องะถิ่นมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปจึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ล าดับต่อไป  รองปลัด อบต.นาชุมแสง   
ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสงจะได้อธิบายขั้นตอนและแนวทางการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ครับ 

รองปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ 
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
- แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่
ระบาดในประเทศไทยและจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดห้ามจัด
กิจกรรมที่มีการร่วมตัวกันเกิน 20 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยไม่ต้องจัดท าประชาคมท้องถิ่น 
ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.3/ว 3127 ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
- ล าดับต่อไปผมขออธิบายรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ของร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว  ดังนี้ 

1. บันทึกหลักการและเหตุผล 
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
3. บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
4. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 

(รองปลัด อบต.นาชุมแสง ได้ชี้แจงรายละเอียด  หลักการและเหตุผล  
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02) บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)        
ตามเอกสารแนบเป็นเวลานานพอสมควร) 

  ประธานสภา   - มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับ 

  ที่ประชุม - ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  เป็นเวลานานพอสมควร 
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  ประธานสภา - หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการลงมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ผ่านการพิจารณา     
ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ  9  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

  ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีมติเห็นชอบแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวต่อไปครับ 

4.4 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

  ประธานสภา - ตามท่ี นายบุญไทย  แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
นาชุมแสง เป็นผู้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นผู้อภิปรายประกอบญัตติต่อไป 

นายก อบต. - ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/      
ว 3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ตามหนังสือท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้พิจารณาเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไป รองปลัด อบต.นาชุมแสง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
นาชุมแสง จะได้ชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2566-2570) ครับ 
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รองปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 17 การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น        
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

- แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่
ระบาดในประเทศไทยและจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดห้ามจัด
กิจกรรมที่มีการร่วมตัวกันเกิน 20 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยไม่ต้องจัดท าประชาคมท้องถิ่น 
ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.3/ว 3127 ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
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- ล าดับต่อไปผมขออธิบายรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ของร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
นาชุมแสง เอกสารตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้มอบให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 สภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   1.4 ลักษณะของดิน 
  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
   2.2 การเลือกตั้ง 
  3. ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   3.2 ช่วยอายุและจ านวนประชากร 
  4. สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา 
   4.2 สาธารณสุข 
   4.3 อาชญากรรม 
   4.4 ยาเสพติด 
   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
   5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   5.2 การไฟฟ้า 
   5.3 การประปา 
   5.4 โทรศัพท์ 
   5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
  6. ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1 การเกษตร 
   6.2 การประมง 
   6.3 การปศุสัตว์ 
   6.4 การบริการ 
   6.5 การท่องเที่ยว 
   6.6 อุตสาหกรรม 



18 

 

 

   6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   6.8 แรงงาน 
  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.1 การนับถือศาสนา 
   7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   7.4 OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
   8.1 น้ า 
   8.2 ป่าไม้ 
   8.3 ภูเขา 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดอุดรธานี 

     2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
      2.1 วิสัยทัศน์ 
      2.2 พันธกิจ 
      2.3 ยุทธศาสตร์ 
      2.4 เป้าประสงค์ 
      2.5 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
      2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
      2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
      2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
     2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 (รองปลัด อบต.นาชุมแสง ได้ชี้แจงรายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  ผ.01, ผ.01/1, ผ.02, ผ.02/1, ผ.02/2, ผ.03  ตามเอกสารแนบ   
เป็นเวลานานพอสมควร) 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  ประธานสภา   - มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับ 

  ที่ประชุม - ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาชุมแสง  เป็นเวลานานพอสมควร 

  ประธานสภา - หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการลงมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ผ่านการพิจารณา ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ  9  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 

  ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีมติเห็นชอบแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวต่อไปครับ 

    - มีผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ 

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน กระผม นายบุญไทย
แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)     
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พ.ศ. 2554 ข้อ 38 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรอง   
ตามวรรคหนึ่ง ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้  
โดยให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับ (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็น
เรื่องเร่งด่วน  กระผมจึงขอเสนอญัตติด้วยวาจา  ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณา
เป็นเรื่องเร่งด่วน ขออนุญาตน าเรื่อง การส่งมอบเมรุเผาศพและศาลาพักญาติ 
หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ บรรจุลงในวาระการประชุมสภา อบต.นาชุมแสง  เพ่ือให้
สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง พิจารณาในคราวนี้ 

ประธานสภา - ตามท่ีท่านนายก อบต.นาชุมแสง ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง การส่งมอบ
เมรุเผาศพและศาลาพักญาติ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ให้บรรจุในวาระการประชุมสภา 
อบต.นาชุมแสง เพื่อให้สภา อบต.นาชุมแสงได้พิจารณา นั้น  กระผมได้
พิจารณาแล้วให้น าญัตติเรื่องดังกล่าวบรรจุลงในวาระการประชุมสภา       
อบต.นาชุมแสง 

 - เรียนเชิญท่านนายก อบต.นาชุมแสง ชี้แจงครับ 

นายก อบต. - เนื่องด้วย อบต.นาชุมแสง ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 จะขอส่ง
มอบเมรุเผาศพและศาลาพักญาติให้เป็นทรัพย์สินของ อบต.นาชุมแสง 
เนื่องจากเมรุเผาศพ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ช ารุดเสียหายไม่สามารถฌาปนกิจได้  
ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับไม่มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซม ชาวบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 จึงได้ประชาคมหมู่บ้านและมีมติส่งมอบเมรุ 
เผาศพและศาลาพักญาติให้เป็นทรัพย์สินของ อบต.นาชุมแสง เพ่ือให้ อบต. 
นาชุมแสง ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ครับ 

  ที่ประชุม - ที่ประชุมสภา อบต.นาชุมแสงได้พิจารณา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เป็นเวลาพอสมควร 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับโอนเมรุเผาศพและศาลาพักญาติ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1          
ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ  9  เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
     - งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  ประธานสภา - เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต. 

  ที่ประชุม - ไม่มี 

  ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
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                   (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ ์ พานเมือง    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 ( นายยุทธพงษ์  พานเมือง ) 
     เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

(ลงชื่อ)    อ่อนจันทร์  ทุมพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอ่อนจันทร์  ทุมพร) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ทึ่ 6 

(ลงชื่อ)    ปัญญา  บุญพา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายบุญเย็น  เลื่อนแก้ว) 
     สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4 

(ลงชื่อ)   วิภาวรรณ  ดงแสนสุข กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิภาวรรณ  ดงแสนสุข) 
      สมาชิก อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7 

    
                         ตรวจถูกต้อง 
 

 
   คล่องประจันทร์   ดวงมาลัย 

              (นายคล่องประจันทร์   ดวงมาลัย) 
            ประธานสภา อบต.  

 

 


