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บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2565  คร้ังที่ 1 

วันศุกร์ที่  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65  เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

****************************************** 
ผูเ้ข้าประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายเล่ียม           โมรานอก ประธานสภาฯ เล่ียม           โมรานอก  
๒ นายถวัลย์          วิชาเกวียน รองประธานสภาฯ ถวัลย์          วิชาเกวียน  
๓ นายวรรณชัย       กำหอม เลขานุการสภาฯ วรรณชัย       กำหอม  
๔ นางทรัพย์          ล้อมกลาง สมาชิก  อบต .ม.1 ทรัพย์          ล้อมกลาง  
๕ นางสายสุนีย์       แก้วทุม สมาชิก  อบต. ม.2 สายสุนีย์       แก้วทุม  
๖ นายสม             สียางนอก สมาชิก  อบต. ม.3 สม             สียางนอก  
๗ นายจิระศักดิ์      ปัดทุมมา สมาชิก  อบต. ม.4 จิระศักดิ์      ปัดทุมมา  
๘ นายเอกชัย        พลโดด สมาชิก  อบต. ม.5 เอกชัย        พลโดด  
๙ นายชัชชัย          พรมกัณฑ์ สมาชิก  อบต. ม.8 ชัชชัย          พรมกัณฑ์  

๑๐ นายสมหมาย      บุญภักดี สมาชิก  อบต. ม.9 สมหมาย      บุญภักดี  
๑๑ นายสุพจน์          การบรรจง สมาชิก  อบต. ม.10 สุพจน์          การบรรจง  
๑๒ นางวรินธร          ชิณวงษ์ สมาชิก  อบต. ม.12 วรินธร          ชิณวงษ์  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายธนกร        ทองดีนอก นายก อบต. ธนกร        ทองดีนอก  
๒ นายอาเช่         พลอยบ้านแพ้ว รองนายก อบต. อาเช่     พลอยบ้านแพ้ว  
๓ นางศิริโสภา      โมรานอก รองนายก อบต. ศิริโสภา      โมรานอก  
๔ นายธนิต          ทองดีนอก เลขานายก อบต. ธนิต          ทองดีนอก  
5 นางมยุรา         ประสมบูรณ์ ปลัด อบต.โนนตาเถร --------------  
6 นางจิราภา        แก้วทาสี หัวหน้าสำนักปลัด จิราภา        แก้วทาสี  
7 นางสาวพจนีย์    ถนัดค้า นักวิเคราะห์ฯ พจนีย์    ถนัดค้า  

ผูม้าประชุม  ....12....        คน 
  ขาดประชุม  .......-......        คน 
  ลาประชุม  .......-...... คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม ....6.... คน 
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บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

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

เร่ิมประชุมเวลา 0๙.30 น.  
 
นายวรรณชัย กำหอม    เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ที่ประชุมมาเกิน 
เลขานุการสภาฯ          กึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุมเชิญประธานสภาฯกล่าว เปิดการประชุมสภาฯ 
  
นายเลี่ยม โมรานอก     เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร คณะผู้บริหาร และ
ประธานสภาฯ       ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                              ส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 คร้ังที่ 1 
   
ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2 -   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว   
นายเลี่ยม โมรานอก    ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
  ประธานสภาฯ           ครั้งแรกเมื่อวันจันทรท์ี่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  ว่าถูกต้อง   

หรือไม ่ผมให้เวลา   5 นาที ในการตรวจรายงานการประชุมครับ มีสมาชิกท่านใด
ต้องการแก้ไข   เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด ขอแก้ไข กระผมขอมติ ครับ   

                                      
มติที่ประชุมสภาฯ           -   รับรองรายงานการประชุม ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4  
   มกราคม พ.ศ.2565   
     มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  12  คน 
  รับรองรายงานการประชุม  จำนวน        11   เสียง 
  ไม่รับรอง        จำนวน             -    เสียง 
  งดออกเสียง        จำนวน            1    เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง กระทู้ถาม 
   ..................-ไม่มี-......................................................... 
 
 
 



3 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  

พ.ศ.2564 
   เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 
พจนีย์ ถนัดค้า  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดฉิัน นางพจนีย์  

ถนัดค้า ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 สรุปดังนี้ 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตเถร ที่
กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  แผนยุทธศาสตร์อำเภอโนนแดง และแผนชุมชนตำบลโนนตาเถร 

    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตเถร ได้กำหนดวิสยัทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจดุมุ่งหมายและ
คาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลโนนตาเถร เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพุธ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยดึแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุธ ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข 
น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงไดก้ำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี ้

 
                                  “น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี ชุมชนสามัคคี สุขภาพดีถ้วนหน้า" 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

 
 
 
 
 

 
 

เลี่ยม โมรานอก 
ประธานสภาฯ 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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 1.2  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2564) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา/
แผนเพิ่มเติม 

ดำเนินการจริง 

จำนวน 

โครงการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน 

โครงการ 
จำนวนเงิน 

1.พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

247 110,607,200 33 9,088,136.51 

2.พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 

1.แผนงานสาธารณสุข 
17 755,000 3 161,952 

3.พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/กีฬา
และนันทนาการ 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 31 4,964,497 3 1,906,267.79 

4.พัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม/
ความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

1.แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

22 973,000 4 318,388 

๕. พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เกษตร 
 

1.แผนงานเกษตร 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

12 370,000 - - 

6.พัฒนาด้าน
บริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

1.แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

18 9,948,009 8 9,100,959 

7.พัฒนาด้าน
บริหารจัดากรและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.แผนงานสาธารณสุข 

9 
 

245,000 
 

2 50,750 

                               รวม 356 127,862,706 53 20,376,453.30 
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1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรเป็นหน่วยดำเนินการ 

 
รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 

(ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 
 รายการ/โครงการ ดำเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

งบประมาณใช้
จริง 

หมายเหตุ 

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.11บ้านโคกใหญ่พัฒนา ต.โนน
ตาเถร อ.โนนแดง ไปหมู่ที่ 19 บ้านโนนทัน  
ต.คูขาด อ.คง 
 

√ - - 498,000 ข้อบัญญัติ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง  
ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ไป  
หมู่ที่ 5 บ้านดอยตะหนิน อ. บัวใหญ่ 
 

√ - - 402,600 ข้อบัญญัติ 
 

๓. โครงการก่อสร้างถนนดิน จากป่าช้าเดิมบ้าน
หนองม่วง หมู่ที่ 6 ถึงถนนหินคลุกบ้านท่าวัด 
หมู่ที่ 5 
 

√ - - 445,000 ข้อบัญญัติ 

๔. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมเดินท่อ
เชื่อมระบบประปาบ้านโกรก หมู่ที่ 3 
 

- √ - 150,000 ข้อบัญญัติ 
(ก่อหนี้
ผูกพัน) 

๕.โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลโนนตาเถรเชื่อมกับอาคารหอประชุม
ผู้ใหญ่น้อย เทพจิตร และอาคารห้องครัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

√ - - 300,000 ข้อบัญญัติ 

๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกศาลปู่
ตาบ้านโนนตาเถร หมู่ที่1 
 

- √ - 300,000 ข้อบัญญัติ 
(ก่อหนี้
ผูกพัน) 

๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกกก
สนวน บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 

- √ - 200,000 ข้อบัญญัติ 
(ก่อหนี้
ผูกพัน) 

8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

√ - - 106,136.51 
 

ข้อบัญญัติ 
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รายละเอียดประกอบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

รายการ/โครงการ ดำเนิน 
การ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

งบประมาณใช้จริง หมายเหตุ 

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้า
บ้านนางไผ่  คล้ายสงคราม ถึงบา้นนางอยู่ ประดิษฐ์ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง 
 

√ - - 175,000 จ่ายขาด 

10.ก่อสร้างขยายลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
บ้านตลาดโนนตาเถร 
 

√ - - 192,000 โอนเพิ่ม 
200,000 

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างบา้นโคกหนองแวง หมูท่ี่ 2 ไปบ้านโกรก หมู่ที่ 
3 ส่วนที่เหลือ (ฝั่งสระนำ้เข้าหมู่บ้าน) 
 

√ - - 498,000 จ่ายขาด 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง
บ้านนายกลวัชร ทองดนีอก ถึงสุดซอย หมู่ที่  5 บ้าน
ท่าวัด 
 

√ - - 159,000 จ่ายขาด 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายหมั่น  คนหลัก ถึงบา้นนายเอ่ียม เกิดโมลี หมู่
ที่ 1 บ้านโนนตาเถร 
 

√ - - 48,400 จ่ายขาด 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลัง
บ้านนายปรีชา  สงนอก หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา 
 

√ - - 141,000 จ่ายขาด 

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
ซอยบ้านนายกนก อุตรัตน์ หมูที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
 

√ - - 299,000 จ่ายขาด 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทาง
หลวง นม.1022 หน้าบา้นนางสาวสมควร  
คูเจริญ ไพบูลย์ หมู่ที่ 9 บา้นตลาดโนนตาเถร 
 

√ - - 498,000 จ่ายขาด 

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
ศาลาหมู่ที่ 8 บา้นโสกแซง 
 

√ - - 71,000 จ่ายขาด 

18.โครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับแต่งเกลี่ยและ
วางท่อทางแยกถนนเดิมไปลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 9 
บ้านตลาดโนนตาเถร 
 
 

√ - - 271,000 
 

จ่ายขาด 
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รายละเอียดประกอบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนิน
การ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณใช้จริง หมายเหตุ 

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
19.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ปรับระดบัเกลี่ย
แต่งเชื่อมระหว่างสายบา้นนายอุทัย ทองดีนอก  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย ถึงเส้นสระสี่เกลี่ยม  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

√ - - 262,000 จ่ายขาด 

20.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ปรับระดบัเกลี่ย
แต่งรอบฝั่งสระตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร 

√ - - 265,000 จ่ายขาด 

21.โครงการก่สอร้างถนนหินคลุกปรับระดบัเกลี่ยแต่ง
จากแยกทางหลวง นม. 1022 ไปที่ตัง้ประปาลำห้วย
ปลาหมัน หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร 

√ - - 109,000 จ่ายขาด 

22.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดบัเกลี่ยแต่ง
ทางไปหนองตลาดไทร (อีสานแดง)  
หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา 

√ - - 246,000 จ่ายขาด 

23.โครงการก่สอร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก และ
ระบบท่อนำ้ประปา ซอยบ้านนางสมปอง ชิณวงศ์ หมู่
ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย ์

√ - - 152,000 จ่ายขาด 

24.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 
และระบบท่อนำ้ประปา ถนนจากหน้าประตูโรงเรียน
บ้านโนนตาเถรถึงทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลโนนตาเถรบา้นตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 

√ - - 197,000 จ่ายขาด 

25.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ช่วงทางโค้งทางหลวง นม.1022 ฝั่งร้านดีใหม่ถึง
ศาลาประชาคมบา้นโนนตาเถร 
 

√ - - 111,000 จ่ายขาด 

26.โครงการขยายลานเอนกประสงค์ด้านข้างสระ
ตะวันตกซุ้มรูปตัว H 
 

√ - - 366,000 จ่ายขาด 

27.โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมติรภาพ แยกเข้าหมู่บ้าน
โนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 ไปสุดถนนคอนกรีตเสริม
เดิม บ้านโกรกหมู่ที่ 3 
 

√ - - 498,000 
 

จ่ายขาด 
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รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนินกา
รเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณใช้
จริง 

หมายเหตุ 

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
28.โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัสท์ติก 
เชื่อมระหว่างอำเภอไปตำบลคูขาด อำเภอคง 
ช่วงหน้าบ้านนายอเารม  พลอยบ้านแพ้ว สุด
ถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา 
 

√ - - 498,000 จ่ายขาด 

29.โรงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ
ระบบท่อน้ำประปากลางหมู่บ้าน หมูที่ 7 บ้าน
หนองไผ่ 
 

√ - - 160,000 จ่ายขาด 

30.ก่อสร้างหอถังสูงรูปพรรณ หมู่ที่ 2 บ้านโคก
หนองแวง 
 

- - √ - จ่ายขาด 

31.ย้ายป้ายเดิม อบต.โนนตาเถร พร้อมป้าย
เหล็กคร่อมถนน 

- √ - - จ่ายขาด 

32.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกสระ
สี่เหลี่ยมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ไปวัดธุดงสถาน
แก้วโนนแดง 
 

√ - - 495,000 จ่ายขาด 
งบปี 63 
เบิกปี 64 

33.โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนจาก
หน้าประตูโรงเรียนบ้านโนนตาเถร ถึงสามแยก
บ้านนางชม บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ 9 
 

√ - - 485,000 จ่ายขาด 
งบปี 63 
เบิกปี 64 

34.โครงการเพิ่มระดับถนน คสล.จากศาลา
ประชาคมบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ถึงแยก 
นายรัตน์  ยิ้มสบาย บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 
 

√ - - 292,000 จ่ายขาด 
งบปี 63 
เบิกปี 64 

35.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมวาง
ท่อและบ่อพักสายจากหน้าบ้านนางทองวัน โพธิ์
ศรี เชื่อมไปทางฝั่งสระหนองทุ่งน้อย 
 

√ - - 198,000 
 

โอนเพิ่ม 
198,000 

 

รวม 33 1 1 9,088,136.51  
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รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 

(ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 
 รายการ/โครงการ ดำเนิน 

การเสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินกา

ร 

ยังไม่
ดำเนินกา

ร 

งบประ 
มาณใช้

จริง 

หมายเหตุ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือก
ออก 

√ - - 125,680 ข้อบัญญัติ 
โอนเพิ่ม 

150,000 
๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าน 

√ - - 33,170 ข้อบัญญัติ 

๓. โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

√ - - 3,102 ข้อบัญญัติ 

4.อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารสุข 

- - √ - ข้อบัญญัติ 

5.รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบล
โนนตาเถร 

- - √ - ข้อบัญญัติ 

รวม 3 - ๒ 161,952 - 
 

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนิน 
การเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณใช้
จริง 

หมายเหตุ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

√ - - 383,340 ข้อ 
บัญญัต ิ

๒.โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก - - √  ข้อ 
บัญญัต ิ

๓. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) 

√ - - 972,000 
250,000 

ข้อ 
บัญญัต/ิโอนเพิม่ 

๔.อาหารเสริม (นม) √ - - 600,927.90 ข้อ 
บัญญัต ิ

5.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด - - √ - ข้อ 
บัญญัต ิ

6.โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุระนาร ี  - √ - 
 
 

ข้อ 
บัญญัต ิ
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รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนิน 
การเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณใช้
จริง 

 

7. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุระนารีและ
ของดีอำเภอโนนแดง 

- - √ - ข้อ 
บัญญัต ิ

8.โครงการหล่อเทียนพรรษาถวายวัด - - √ - ข้อ 
บัญญัต ิ

9.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง - - √ - ข้อ 
บัญญัต ิ

รวม 3 0 6 1,906,267.79 - 
 
 

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ต้ังแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนิน 
การเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่ดำเนิน 
การ 

งบประ 
มาณใช้จริง 

หมายเหตุ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 

√ - - 59,828 ข้อ 
บัญญัต ิ

+โอนเพิ่ม 
50,000 

๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท. - - √ - ตั้งรายการ
ใหม ่

๓.โครงการจิตอาสาสมัครพัฒนาตำบลโนนตาเถร - - √ - ตั้งรายการ
ใหม ่

4.ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคภีัย - - √ - ข้อบัญญัต ิ
5.ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปภร.) -  √ - ข้อบัญญัต ิ
6.การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วยโอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 

√ - - 95,000 ข้อบัญญัติ
+ 

โอนเพิ่ม 
75,000 

7.ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน - - - - ข้อบัญญัต ิ
8.อบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพตดิ - - √ - ข้อบัญญัต ิ
9.พัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิการเรียนรู้ของผูสู้งอายุและผู้การใน
ชุมชน 

√ - - 143,560 ข้อบัญญัต ิ
+โอนเพิ่ม
50,000 

110.โครงการจดัตั้งและเพิ่มประสทิธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา  

√ - - 20,000 ข้อบัญญัต ิ

รวม 4 - 5 
 

318,388 - 
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รายละเอียดประกอบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนิน 
การเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประ 
มาณใช้จริง 

หมายเหตุ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
- - - - - - 

รวม - - - - - 
 
 
 

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนิน 
การเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณ
ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
1.ฝายประชารัฐ”คนโคราชรวมใจ แก้ปัญหาภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน” 

- - √ - ข้อบัญญัติ 

2.อบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างของอบต.โนนตาเถร 

- - √ - ข้อบัญญัติ 

3.สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป - - √ - ข้อบัญญัติ 
4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

- - √ - ข้อบัญญัติ 

5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานอบต.โนนตาเถร √ - - 269,190 ข้อบัญญัติ 
6.เบี้ยยังชีพคนพิการ √ - - 1,735,2๐๐ ข้อบัญญัติ 
7.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ √ - - 5,849,8๐๐ ข้อบัญญัติ 
8.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ √ - - ๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ 
9.เงินสำรองจ่าย √ - - 1,106,241 ข้อบัญญัติ 
10.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ √ - - ๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ- 
11.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน √ - - 4,555 ข้อบัญญัติ 
12.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม √ - - 59,973 ข้อบัญญัติ 

รวม 8 - 4 9,100,959  
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รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนิน 
การ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณ
ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๑.กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ √ - - 14,750 ข้อ 

บัญญัติ 
๒.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - - √ - ข้อ 

บัญญัติ 
๓.โครงการปลุกหญ้าแฝก - - √ - ข้อ 

บัญญัติ 
๔.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

- - √ - ข้อ 
บัญญัติ 

5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระตะวันตก √ - - 36,000 โอนเพิ่ม 
50,000 

                                                        รวม 2 - 3 50,750 - 
 
 

 

1.5 ครุภัณฑ ์
รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 
 รายการ/โครงการ ดำเนิน 

การ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณ
ใช้จริง 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) 
1. เก้าอ้ีสำนักงาน  
 

√ - - 9,800 ข้อบัญญัติ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน √ - - 32,400 โอนเพิ่ม 
32,400 

3. ชุดไมล์ประชุม √ - - 150,000 ข้อบัญญัติ 
4. เต้นกระโจม - - √ - ข้อบัญญัติ 
5. โต๊ะทำงานผู้บริหาร √ - - 25,000 โอนเพิ่ม 

25,000 
6. โต๊ะทำงานเหล็ก  - √ - ข้อบัญญัติ 
7. โต๊ะประชุม √ - - 101,400 ข้อบัญญัติ 
8. โต๊ะรับแขก  - √ - ข้อบัญญัติ 
9. เครื่องตัดหญ้าสะพาน (แบบข้ออ่อน) √ - - 9,500 โอนเพิ่ม 

9,500 
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รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 

 รายการ/โครงการ ดำเนิน 
การ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณ
ใช้จริง 

หมายเหตุ 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One √ - - 16,900 โอนเพิ่ม 
16,900 

11. เต้นท์ผ้าใบแบบโค้ง √ - - 105,000 โอนเพิ่ม 
105,000 

ครุภัณฑ์ (กองคลัง) 
12. เก้าอ้ีสำนักงาน √ - - 9,800 ข้อบัญญัติ 
ครุภัณฑ์ (กองช่าง) 
13. โต๊ะทำงานเหล็ก - - √ - ข้อบัญญัติ 
14. เก้าอ้ีสำนักงาน √ - - 9,800 ข้อบัญญัติ 
15. สว่าน HR 3530 ขนาด 1010 วัตต์ พร้อมดอก
สว่าน 

√ - - 19,000 โอนเพิ่ม 
19,000 

16. สว่านเจาะกระแทก M-8701 ขนาด 800 วัตต ์ √ - - 8,500 โอนเพิ่ม 
8,500 

17. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก √ - - 21,900 โอนเพิ่ม 
22,000 

                             รวม 13 - 4 519,000 - 
 

1.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
รายการ/โครงการ ดำเนินการ

เสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณใช้จริง หมายเหตุ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

33 1 1 9,088,136.51  

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3 - ๒ 161,952  
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 

3 - 6 1,906,267.79  

๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/
ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4 - ๕ 318,388  

๕.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

- - - -  

๖.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

8 - 4 9,100,959  

๗.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 - 3 50,750  

รวมทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ 53 1 ๒2 20,626,453.30  
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1.5 ครุภัณฑ ์
รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖3  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4) 
 รายการ/โครงการ ดำเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

งบประมาณ
ใช้จริง 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) 
1. เก้าอ้ีสำนักงาน  
 

√ - - 9,800 ข้อบัญญัติ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน √ - - 32,400 โอนเพิ่ม 
32,400 

3. ชุดไมล์ประชุม √ - - 150,000 ข้อบัญญัติ 
4. เต้นทก์ระโจม - - √ - ข้อบัญญัติ 
5. โต๊ะทำงานผู้บริหาร √ - - 25,000 โอนเพิ่ม 

25,000 
6. โต๊ะทำงานเหล็ก  - √ - ข้อบัญญัติ 
7. โต๊ะประชุม √ - - 101,400 ข้อบัญญัติ 
8. โต๊ะรับแขก  - √ - ข้อบัญญัติ 
9. เครื่องตัดหญ้าสะพาน (แบบข้ออ่อน) √ - - 9,500 โอนเพิ่ม 

9,500 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One √ - - 16,900 โอนเพิ่ม 

16,900 
11. เต้นท์ผ้าใบแบบโค้ง √ - - 105,000 โอนเพิ่ม 

105,000 
ครุภัณฑ์ (กองคลัง) 
12. เก้าอ้ีสำนักงาน √ - - 9,800 ข้อบัญญัติ 
ครุภัณฑ์ (กองช่าง) 
13. โต๊ะทำงานเหล็ก - - √ - ข้อบัญญัติ 
14. เก้าอ้ีสำนักงาน √ - - 9,800 ข้อบัญญัติ 
15. สว่าน HR 3530 ขนาด 1010 วัตต์ พร้อมดอก
สว่าน 

√ - - 19,000 โอนเพิ่ม 
19,000 

16. สว่านเจาะกระแทก M-8701 ขนาด 800 วัตต ์ √ - - 8,500 โอนเพิ่ม 
8,500 

17. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก √ - - 21,900 โอนเพิ่ม 
22,000 

                             รวม 13 - 4 519,000 - 
 
ที่ประชุมมีมต ิ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5     เร่ือง  ที่เสนอใหม ่
5.1   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร แถลงนโยบาย     
เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง 

 
วรรณชัย  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  เลขานุการ  

สภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ   
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2549 ฉะนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการในอำนาจ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรลุถึงภารกิจตามสัญญาประชาคมที่
ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชน และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 
มาตรา 58/5 ที่กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพ่ือใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติภายใน  สามสิบ
วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งวันประกาศผลการเลือกตั้ง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกธนกร ทองดีนอก แถลงนโยบายครับ 
ธนกร ทองดีนอก เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ที่เคารพและสมาชิก
นายก อบต.             สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  กรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลอืกตั้งได้
ประกาศผลการเลือกตั้งให้ นายธนกร  ทองดีนอก  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  
นั้น 

 
 บัดนี้  กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายการบริหาร เพ่ือแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนตาเถร ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 จึงขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ดังต่อไปนี้ 
. 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
              “พัฒนาทุกด้าน  บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 
 
 

เลี่ยม โมรานอก 
ประธานสภาฯ 
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  กระผมและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานโดย
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา คือ การทำให้ประชาชนชาวตำบลโนนตาเถร อยู่ดี กินดี มีความสุข โดยที่สถาบัน
ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น การสาธารณูปโภคเพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกัน 

การพัฒนาที่ยั ่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุด้านศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้ถือปฏิบัติตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะทำให้รากฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเจริญเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีบน
พื้นฐาน 3 ประการ คือ ชุมชนพึ่งตนเองได้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และชุมชนพร้อมที่จะรองรับความ
เปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคแห่งความทันสมัยผสมผสานกับวิถีชีวิต
ท้องถิ่น จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานไว้ ดังนี้ 

พัฒนาทุกด้าน ได้แก่ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  ก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน  สะพาน  เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม  การขนส่ง

ทางการเกษตร  การท่องเที่ยว  ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูการ       
1.2  จัดให้มีทางระบายน้ำและสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้มีความพร้อม

และสามารถใช้การได้   
         1.3  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้

ทั่วถึงและเพียงพอ 
                  1.4  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ   กล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่  และมุ่งพัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์อื่น  ๆ  ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  
                 1.5  มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  และองค์กร
ภาครัฐอื่น  ๆ  เพ่ือรับการสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
 2.ด้านสาธารณสุข 

   2.1  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภัย
ต่าง ๆ  สามารถป้องกันตนเองได้ 
   2.2  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชรา  และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างทั่วหน้า    
   2.3  ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (อสม.)  ให้มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการจัดการงานบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน   
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 3.พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ  

   3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย  
และสร้างเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   3.2 สนับสนุนให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก  ให้ได้รับการฝึกอบรมและได้พัฒนา
ความรู ้เพ่ือเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กร และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
   3.3 ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับ
ปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  โดยการกำหนดและควบคุมคุณภาพทั้งด้านอาหาร
ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ปรับปรุงศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ  จัดหาสื่อการเรียนการสอน   
   3.4  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในตำบลโนนตาเถรในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ  
การศึกษา  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาแลมัธยมศึกษา     
                  3.5  ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็น
แหล่งให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการ  แก่นักเรียน  นักศึกษา  ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนและผู้ที่สนใจ   
 3.6  สนับสนุนงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอดถึงชนรุ่นหลัง  เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง   
     3.7  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในตำบลโนนตาเถรในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

         3.8  จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี
ของตำบลโนนตาเถร   
                  3.9  จัดการและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  เป็นศูนย์ออกกำลังกายและ
นันทนาการประจำตำบล  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย 
                  3.10 ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนตาเถรประจำปีให้มีมาตรฐาน  เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางกีฬาและสร้างนักกีฬาให้กับตำบล   
                  3.11  สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน  ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและ
จังหวัด  เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน   
                  3.12  ส่งเสริมให้ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน  เพื่อสร้างเสริมทักษะและ
ให้ความรู้เร่ืองการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีแก่เด็กและเยาวชน 
                  3.13  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  เพื่อนันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจ
และออกกำลังกาย  แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และนักท่องเที่ยว   
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4.พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  

                  4.1  ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชนโดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ 
                  4.2  ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้  สร้างงาน  สร้างโอกาส  
สร้างอาชีพให้กับคนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความมั่นคง  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  4.3  สนับสนุนการจัดกิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาส  โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาเถรและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  (อสม.)  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  เพื่อให้ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน  ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

4.4  สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน  ช่วยเหลือ  ผู้ประสบอุบัติภัยและ        สาธารณภัยทั้ง
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่   

4.5  สนับสนุนศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน 

4.6  สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
คมนาคมและยานพาหนะในช่วงเทศกาล 

4.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตตำบล 
4.8  สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ  ตำรวจ  กำนัน  ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนและ

สถาบันครอบครัว  เพื่อลดปัญหายาเสพติดและให้โอกาสผู้เคยติดยาได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ใน
สังคมได้ 

4.9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ลดปัญหาสังคมและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่บุคคลในครอบครัวและในท้องถิ่น 

4.10  สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ตำบลและอำเภอ   

 
5.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  เพื่อพัฒนารายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่

ชุมชนเข้มแข็ง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากอาชีพหลัก     

5.2  ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การ
พัฒนาผลผลิตควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.3  ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูสภาพดินและน้ำ  และเพื่อลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม   
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5.4  ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  เพื่อให้บริการข้อมูล  

ความรู้และเทคนิคใหม่  ๆ  ด้านการเกษตร  เป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ 

5.5  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น  เป็นการแปลงจากสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า  เพื่อพัฒนารายได้ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า  เพื่อการใช้ประโยชน์จาก

ป่าไม้อย่างยั ่งยืน  และเพื ่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

6.2  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  สร้างจิตสำนึกและ
สร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

 6.3 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พัฒนาบุคลากร ศิลปวัฒนธรรม  
ธรรมชาติ  และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและสถานที่สำคัญต่าง ๆ  เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
  6.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ  ในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  การบำบัดน้ำเสีย  มลพิษชุมชน  รวมทั้งการ
จัดหาเครื่องมือ  เคร่ืองจักรกลและสถานที่สำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ 

6.5 ส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง  โดยจัดให้มีบ่อฝังขยะ
ประจำครัวเรือนเพื่อลดปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชน 

 
7. พัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) ด้วยผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานด้วยหลักธรร

มาภิบาล จะนำมาซึ่งสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หมายความว่า หลักการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของ  ส่วน
ราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ธรรมาภิบาล ตามใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 มีหลักพื้นฐาน 6 
ประการ ดังนี้  

. 
   (1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับ 
ใชก้ฎหมาย การกำหนด กฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้อย่าง เคร่งครัด โดยคำนึงถึง
สิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก  

 
 



20 

 

 
   (2) หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย 
              (3) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ 
คนในชาติ โดยการปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส 
(4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ  

  (5) หลักสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถงึการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความ 
สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการ กระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาตลอดจนความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความ กล้าที่จะยอมรับผลดี และเสียจากการ
กระทำของตนเอง  
       (6) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึงการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร 
ที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ที่เคารพ 
 นโยบายที ่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วนั ้นได้ตั ้งอยู ่บน พื ้นฐาน
ความสอดคล้องต ้องการของประชาชน  ภายใต ้การมีส ่วนร ่วมในการกำหนดจาก ท ุกภาคส่วน  
โดยยึดหลักความรวดเร ็ว  ท ันสมัย  โปร ่งใส ่และมีเป ้าหมายที ่ช ัดเจน  เพ ื ่อประโยชน์ส ุขของ  
พี ่น ้องประชาชนชาวตำบลโนนตาเถร  ทุกคำสัญญาคือภารกิจ   ในการบริหารกิจการองค์กรให้  
สามารถแปลงนโยบาย ไปสู่การบริการสาธารณะ ต่อชุมชนได้  โดยจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในท้องถิ ่น  ในการดำงานตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น บริหารงบประมาณ  จัดซื ้อ  จัดจ้าง  
การตรวจสอบการประเมินผล  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยจะถือปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมาย 
ทุกประการ 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  
ที่เคารพ  ทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบขึ้นด ้วยฝ่ายสภาฯและฝ่ายบริหารซึ่งประกอบ 
ด้วยคณะผู ้บร ิหารข ้าราชการและเจ ้าหน ้าที่   ที ่จะเป ็นกลไกข ับเคล ื ่อน ให้การบริหารราชการ 
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  ให้มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากฝ่ายสภาฯ  
ซ ึ ่ ง เป ็นฝ ่ ายน ิต ิบ ัญญ ัต ิค ื อสมาช ิกสภา องค ์การบร ิหารส ่ วนตำบล โนนตาเถรท ุกท ่าน ที่มา
ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่นี้  ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน  ให้เป็นตัวแทน  
เพ่ือตราข้อบัญญัติท้องถิ่น  ดูแลทุกข์สุขของประชน  ผลักดันงบประมาณเพ่ือใช้ใน 
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การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรา กระผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย และ 
เลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนในคร้ังนี้จะเป็นเครื่องยืนยันชี้ชัดได้เป็นอย่างดี   
ว่าเราต่างก็มีเป้าหมายในการพัฒนาตำบลโนนตาเถรที่ตรงกัน และกระผมจะขออนุญาตท่านประธานที่จะ
แนะนำคณะผู้บริหาร  เพื่อที่จะได้มีการประสานงานกับท่านสมาชิก  ในการดำเนินงาน 
ตามนโยบาย  และการดำเนินงานอื่นได้ตามข้อเสนอของท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พ่ีน้องชาวตำบลโนนตาเถร 
 

1.นายอาเช่  พลอยบ้านแพ้ว เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 1    
2.นางศิริโสภา  โมรานอก    เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 2   
และ นายธนิต  ทองดีนอก  เป็น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร    

  
           สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระผม   
จะได้รับความร่วมมือ  ได้รับการสนับสนุน  ทั้งแรงกาย แรงใจ จากทุกท่านเป็นอย่างดี 
ในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบล 
โนนตาเถรโดยรวม       ขอขอบคุณครับ… 
 
 
                                                      นายธนกร  ทองดีนอก 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
 

 
5.2  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

ตำบล   จำนวน 2 คน 
ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เชิญเลขาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
วรรณชัย กำหอม       ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง่ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนเลขานุการสภาฯให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน  

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ สมาชิกสภาฯ จำนวน 2 ท่าน หรือท่านใดยินดีเป็นกรรมการ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เชิญเสนอตัวเองได้ครับ หากไม่มีกระผมในฐานะ 
ประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้  
1.ส.อบต.ถวัลย์  วิชาเกวียน      2.ส.อบต.ทรัพย์ ล้อมกลาง 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
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ประธานสภา อบต.        ลำดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลและคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล 
ก่อนจะมีการคัดเลือก ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 7 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น  ประธารกรรมการ    
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทุกคน               

กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน       

กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน           

กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น 

คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน                
กรรมการ 

(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน                            
กรรมการ 

(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ/เลขานุการ  (8) หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

       กรรมการตาม (3)(4)(5)และ(6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว
ละสีป่ีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้
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ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ประธานสภาฯ   สืบเนื่องจากผู้บริหาร อบต.ครบวาระเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.
2564 และมีการเลือกตั้งใหม่ และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กระผมจึงต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคัดเลือก
คณะกรรมการ 3 ชุด เพ่ือให้ผู้บริหารออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป สำหรับวิธีการ
เลือกให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาฯ หากมี
การเสนอเพียงคณะละสามคนให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก 

 
 

5.3  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน 
 

ประธานสภา อบต.  ลำดับแรก ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
เชิญครับ 

สมาชิก อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสม สียางนอก ส.อบต. หมู่ 3  
เสนอ 1.นางวรินธร ชิณวงษ์ ส.อบต.หมู่ 12 
2. นายชัชชัย  พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ 8    
3.นายสมหมาย บุญภักดี  ส.อบต.หมู่ 9    

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรองครับ 
    ผู้รับรอง 1.นายเอกชัย พลโดด  ส.อบต.หมู่ 5   
                                     2.นายจิระศักดิ์ ปัดทุมมา ส.อบต.หมู่ 4   

ที่ประชุมมีมต ิ  เมื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดียวจึงถือว่าเป็นมติที่ประชุมเห็นชอบให้  
1.นางวรินธร ชิณวงษ์ ส.อบต.หมู่ 12 
2. นายชัชชัย  พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ 8    
3.นายสมหมาย บุญภักดี  ส.อบต.หมู่ 9   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 



24 

 

 
5.4  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 
ประธานสภา อบต.  ลำดับที่สอง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ 
วรินธร ชิณวงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางวรินธร ชิณวงษ์ ส.อบต. 

หมู่ 12 เสนอ  
1.นายสม สียางนอก ส.อบต.หมู่ 3  
2.นางสายสุนีย์ แก้วทุม ส.อบต.หมู่ 2    
3.นายเอกชัย พลโดด  

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรองครับ 
    ผู้รับรอง 1 นายถวัลย์ วิชาเกวียน ส.อบต.หมู่ 6             
                                     2. นายสุพจน์ การบรรจง ส.อบต.หมู่ 10  
ที่ประชุมมีมต ิ   เมื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดียวจึงถือว่าเป็นมติที่ประชุมเห็นชอบให้  

1.นายสม สียางนอก ส.อบต.หมู่ 3  
2.นางสายสุนีย์ แก้วทุม ส.อบต.หมู่ 2    
3.นายเอกชัย พลโดด   เปน็ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ระเบียบวาระที่ 6       เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
ธนกร ทองดีนอก ในส่วนของฝ่ายบริหารช่วงนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอความ 

ร่วมมือฝ่ายสมาชิกสภา ถ้ามีประชาชนเดินทางเข้า มีกลุ่มเสี่ยง มีอะไรให้ช่วยเหลือก็
ขอบอกกล่าว ฝ่ายบริหารเข้ามาใหม่ก็ต้องปรับตัวกัน ต้องเรียกประชุมเจ้าหน้าที่อีก
ครั้งหนึ่งเพ่ือซักซ้อมการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของผมที่ได้แถลงต่อสภา กระผม
ไม่มีฝ่ายไหน ไม่แบ่งฝ่าย ผมถือว่าได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบล 
โนนตาเถร กระผมจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ส.อบต.สมหมาย        กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมหมาย บุญภักดี  ส.อบต.
หมู่ 9 ผมขอเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านนายก ด้วยช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่าน
มา   มีถนนดินชำรุดหลายแห่งก็มีบางส่วนที่ได้ซ่อมแซมไปแล้ว ยังมีจุดข้ามลำห้วยปลา
หมันข้ามไป   ลำห้วยดอนชมพูเกิดการชำรุดเสียหาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 
ประชาชนสัญจรลำบาก จึงขอความอนุเคราะห์แก้ไขให้ได้รับความสะดวกแก่พี่น้อง
ประชาชน ครับ 

ส.อบต.วรินธร กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางวรินธร ชิณวงษ์  ส.อบต.หมู่ 12  
 ดิฉันขอเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านนายก เนื่องจากที่ประชุมสาธารณสุข

อำเภอโนนแดง ขอความอนุเคราะห์ให้ทาง อบต.เปิดศูนย์กักกันโควิด-19 
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ส.อบต.สม กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสม สียางนอก ส.อบต.หมู่ 3 ผมขอ
เสนอให้เป็นวาระเร่งด่วนในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในบางช่วงถนนทางเข้าหมู่บ้าน
มืดมาก ถ้าหากเป็นไปได้ผมอยากให้ทำโครงการโซล่าเซลทำไฟส่องสว่างทางให้ครับ 

 

นายก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายธนากร ทองดีนอก นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนตาเถร ขอตอบเรื่องที่ท่านสมาชิกสอบถามนะครับ เร่ืองแรกถนนที่ชำรุด
คณะผู้บริหารจะออกไปดู เร่ืองที่สองการเปิดศูนย์กักกันโควิด-19 กระผมได้รับการ
ประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้ว เจ้าหน้าที่กำลัง 
จัดเตรียมความพร้อมสามารถเปิดได้เลยครับ และเร่ืองที่สามเรือ่งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ผมจะมอบท่านรองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป   

 
 
 
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 
                           (ลงชื่อ)    วรรณชัย  กำหอม     บันทึกการประชุม 
                  ( นายวรรณชัย  กำหอม ) 
                       เลขานุการสภาฯ 
 
             
             
             
 วรินธร  ชิณวงษ์                       สุพจน์  การบรรจง                    จิระศักดิ์  ปัดทุมมา  
 (นางวรินธร  ชิณวงษ์)                   (นายสุพจน์  การบรรจง )              (นายจิระศักดิ์  ปัดทุมมา)   
กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
             
             
               
  
 
                                                                                เลี่ยม  โมรานอก 

                   (นายเลี่ยม  โมรานอก) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 


