
๑ 

 

 

     รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔/๒๕๖๓  

วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

……………………………………………………… 
ผู้เข้าประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล หมู่ท่ี ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายทองอาน นนตานอก ๖ ประธานสภา อบต.ตลาดไทร ทองอาน นนตานอก  
๒ นางอนงค์  ค าสิงห์นอก ๕ รองประธาน อบต.ตลาดไทร อนงค์  ค าสิงห์นอก  
๓ นางบัวพันธ์  ค าสิงห์นอก ๘ เลขานุการสภา อบต.ตลาดไทร บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก  
๔ นางณัฐชา  โพยนอก ๑ สมาชิก อบต.ตลาดไทร ณัฐชา  โพยนอก  
๕ นายอภิชาติ จัดไธสง ๑ ,, อภิชาติ จัดไธสง  
๖ นางมณีรัตน์  ทิพย์คูนอก ๒ ,, มณีรัตน์  ทิพย์คูนอก  
๗ นายสุรศักดิ์  เทศน์ไธสง ๒ ,, สุรศักดิ์  เทศน์ไธสง  
๘ นางช่ืนฤทัย  พลดอน ๓ ,, ช่ืนฤทัย  พลดอน  
๙ นายบรรจง  ลาดไธสง ๓ ,, บรรจง  ลาดไธสง  

๑๐ นายศฤงคาร  นนตานอก ๔ ,, ศฤงคาร  นนตานอก  
๑๑ นายพันธ์ศักดิ์  โพยนอก ๔ ,, พันธ์ศักดิ์  โพยนอก  
๑๒ นางสมชิต  เรียงไธสง ๕ ,, สมชิต  เรียงไธสง  
๑๓ นายจ าลอง  ปุ่นสีดา ๖ ,, จ าลอง  ปุ่นสีดา  
๑๔ นายประวิทย์  จ านงนอก ๗ ,, ประวิทย์  จ านงนอก  
๑๕ นางเพ็ง  กระฉอดนอก ๙ ,, เพ็ง  กระฉอดนอก  
๑๖ นายจันทร์  อุตพันธ์ ๙ ,, จันทร์  อุตพันธ์  
๑๗ นางบัวชี  จันทจร ๑๐ ,, บัวชี  จันทจร  
๑๘ นายอุลัย  โพยนอก ๑๐ ,, อลัุย  โพยนอก  
๑๙ นางบุญเกิด  จางนอก ๑๑ ,, บุญเกิด  จางนอก  
๒๐ นายธีระ  ทองค า ๑๒ ,, ธีระ  ทองค า  
๒๑ นางทองจันทร์  บุญศิริ ๑๒ ,, ทองจันทร์  บุญศิริ  
๒๒ นางสายหยุด  สียางนอก ๑๓ ,, สายหยุด  สียางนอก  
๒๓ นายอภิสิทธิ์  นนตานอก ๑๓ ,, อภิสิทธิ์  นนตานอก  



๒ 

 

 

ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ -สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง นายก อบต.ตลาดไทร สุวิชญ์  ห้อยไธสง  
๒ นายบรรลุ  ประทุมเมศ รองนายก อบต.ตลาดไทร บรรลุ  ประทุมเมศ  
๓ นางสุชาดา  พลยางนอก รองนายก อบต.ตลาดไทร สุชาดา  พลยางนอก  
๔ นางอทิตยา  ค าสิงห์นอก เลขานุการฯนายก อบต.ตลาดไทร อทิตยา  ค าสิงห์นอก  
๕ นายพิรมย์  ไทยนอก ผู้อ านวยการกองช่าง พิรมย์  ไทยนอก  
๖ นางอรัญญา  โพยนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา   อรัญญา  โพยนอก  
๗ นางสาวประสาร  มะลิรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ประสาร  มะลิรัมย์  
๘ นางสาวสุมาลัย    อยู่สุข ผู้อ านวยการกองคลัง สุมาลัย    อยู่สุข  
๙ นางพจณีย์  สุปฏิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พจณีย์  สุปฏิ  

๑๐ นายณรงค์  ทุยไธสง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ ณรงค์  ทุยไธสง   
๑๑ นายสุรศักดิ์ สียางนอก ก านันต าบลตลาดไทร สุรศักดิ์ สียางนอก  
๑๒ นายขวัญประชา  จันทีนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๗ ขวัญประชา  จันทีนอก  
๑๓ นายชวลิต  ปุไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๙ ชวลิต  ปุไธสง  
๑๔ นายจุมพร  โพยนอก ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๐ จุมพร  โพยนอก  
๑๕ นายรณกร  จันทีนอก ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ รณกร  จันทีนอก  
๑๖ นางอุไรวรรณ  หมัดแม่น ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุไรวรรณ  หมัดแม่น  

      
ผู้ไม่เข้าประชุม 
   -นายส าราญ  อาษาพันธ์     รองปลัด อบต.ตลาดไทร 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 

                    -เมื่อท่ีประชุมพร้อมนายทองอาน  นนตานอก  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและเข้า   
                     สู่ระเบียบรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ                   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(นายทองอาน  นนตานอก) บริหารส่วนต าบลทุกท่านและผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ   ก าหนดสมัยประชุม 
                                สมัยท่ี ๑/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๒/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   มิถุนายน    ๒๕๖๓  ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๓/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   สิงหาคม    ๒๕๖๓   ก าหนด  ๑๕ วัน 
                                สมัยท่ี ๔/๒๕๖๓    ระหว่างวันท่ี ๑-๑๕   ธันวาคม    ๒๕๖๓   ก าหนด  ๑๕ วัน 

กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖๔  เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต าบลตลาดไทรครับ  ขอบคุณมากครับ 

        
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

                                 
 



๓ 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒          เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่แล้ว  เม่ือวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 มติท่ีประชุม  :  รับรอง ๒๒ เสียง 

:  ไม่รับรอง    ๐   เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 

     -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีคณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๕          เร่ืองที่เสนอใหม่  
๕.๑ (ร่าง)  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถิน่พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  

ประธานฯ                    เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕       
(นายทองอาน  นนตานอก) ซึ่งรายงานตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับ  ต่อไปจะให้นักวิเคราะห์นโยบายช้ีแจ้งรายละเอยีด                     
                                ต่อไปครับ 
นางพจณีย์ สุปฏิ           เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน      
     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. 2559  และ(ฉบบท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนมุัติข้อก าหนด ขอบขา่ยและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 



๔ 

 

 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 256๓    ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน  256๓ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การบอกเลกิ 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

10 4.78 - - 12 5.74 - - - - 22 6.88 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

14 6.69 - - 15 7.18 - - - - 29 12.17 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

0 0 - - 12 5.74 - - - - 12 6.88 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

3 1.43 - - 12 5.74 - - - - 15 8.46 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านเสาธารณสุข 

7 3.35 - - 8 3.83 - - - - 15 7.93 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

14 6.69  -  - 45 21.53 - - - - 59 34.39 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและ
กีฬา 

3 1.43 - - 9 4.31 - - - - 12 6.35 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

2 0.95 - - 12 5.74 - - - - 22 7.40 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตฯ 

5 2.39 - - 9 4.30 - - - - 14 5.29 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1.43 - - 6 2.87 - - - - 9 4.23 

รวม 61 29.19  -  - 148 70.81 - - - - 209 100 
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สรุป 
โครงการท่ีได้ด าเนินการ     ๖๑         โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา  ปี 256๓         ๒๐๙       โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     ๖๑  x  100 =        2๙.๑๙ % 
      ๒๐๙ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.โครงการท่ีบรรจุในแผนมากเกินไป ไม่สอดคล้อง สมดุล กับงบประมาณท่ีได้รับ ท าให้โครงการท่ีได้รับ 

การปฏิบัติจริงน้อยกว่าโครงการในแผนเห็นควร จัดท าแผนตามล าดับความส าคัญของปัญหา โครงการท่ียังไม่จ าเป็นไม่
ควรบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.การตั้งงบประมาณด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ท่ีต้องด าเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

3.ควรท าโครงการเพื่อส่งเสริมการการเกษตร การปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากเป็นพื้นท่ีการเกษตร และ 
เกษตรกรมีการปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งราคาผลผลิตการเกษตรดี 

4.โครงการท่ีเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เน้นโครงการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มท่ีเป็นอาชีพหลักของ 
ต าบล เช่น ปลูกข้าว ปลูกหม่อนเล้ียงไหม เย็บผ้า ปลูกผัก เป็นต้น 

5.ควรส่งเสริมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ  และประสานหน่วยงานอนามัย เพื่อการ 
ปฏิบัติท่ีสอดคล้องกัน รวมถึง ลดความซ้ าซ้อนของงบประมาณ 

6.จากการติดตาม พบว่ายุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ โครงการไม่ได้รับการปฏิบัติ เห็นควรด าเนินงาน 
โครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

7.ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมเป็นหลัก  
8.โครงการงานประเพณีต่างๆ  มุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
9.บูรณาการแผนกับหน่วยงานอื่นๆ 
11.กระชับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมมากกว่านี้ จัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการท่ีมาบรรจุ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
12.มีการออกแบบสอบถามกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  เพื่อเก็บข้อมูลเชิงวิชาการ 
 

ประธานฯ ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕     
                     หากไม่มีผู้ใดเพิ่มเติม  ก็ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ 
 
มติท่ีประชุม           -         รับทราบ 
 
นายก อบต.                 เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง)    ทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

๕.2  (ร่าง) รายงานแสดงผลการด าเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                            
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกราช 2560 มาตรา 253 ในการด าเนินงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย  ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย



๖ 

 

 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2559 และ(ฉบบท่ี 3) พ.ศ. 2561   ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการ ติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ท้ังนี้ไห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเ้ปน็ไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2560 มาตรา 253 และตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  องค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดไทร จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิน่ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓   มาเพื่อใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
ก ากับการ บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  

การวางแผนพัฒนา      02, R09  
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-

2565 ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ

ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า โครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี 

ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    เมื่อวันที่   14 
มิถุนายน2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)               
รวม  209  โครงการ งบประมาณ  58,032,150  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 22 17,250,000 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 29 4,674,150 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 12 4,740,000 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 15 605,000 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 15 1,737,500 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 59 23,763,000 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี  และกีฬา 

12 750,000 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 22 2,055,000 
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 14 357,500 
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

9 2,100,000 

รวม 209 58,032,150 
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การจัดท างบประมาณ  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันท่ี 27 

กันยายน 2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 74 โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน  10,718,150 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 7 1,550,000 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 14 4,139,150 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 2     500,000 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 7  160,000 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 6   430,000 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 12        2,759,000 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี  และกีฬา 

5   440,000 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 11 450,000 
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7   160,000 
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3 130,000 

รวม       74 10,718,150 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 48 โครงการ จ านวนเงิน          6,383,209.16 
บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน  48  โครงการ จ านวนเงิน   6,383,209.16 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 5 961,000 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 14 3,254,818.16 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 0 0 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 4 70,000 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 368,830 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,294,000 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี  และกีฬา 3 

200,000 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 3 39,400 
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 75,200 
10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 80,000 

รวม 48 6,383,209.16 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ท่ีมีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญตั ิ
วงเงินตามสัญญา ระยะด าเนินการ 

1 1.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดขยายสระคลอง
อ้อ บ้านฉนวน หมู่ 

3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 149,500  

2  ขุดลอกคลองอ้อ  
บ้านโนนงิ้ว หมู่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 138,000  

3  ขุดลอกหนองกรด 
บ้านตูม หมู่ 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 149,500  

4  ขุดสระหนองหญ้า
ปล้องบ้านหนองเรือ 

หมู่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 149,500  

5  ปรับปรุงคลองส่งน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านดอน

อีลุ่มหมู่ที่  5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

450,000 374,500  

6 2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เงินรายได้ 30,000 29,950  

7  โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตต าบล
ตลาดไทร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

520,000 468,720  

8  โครงการอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2563 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

730,000 678,155.80  

9  โครงการสนับสนุน
(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

220,000 175,152.36  

10  จัดซื้อเก็บท่ีนอนให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได้ 40,000 40,000 ส.ค. 63 

11  จั ด ซื้ อ ตู้ จั ด เ ก็ บ
เอ ก ส า ร ให้ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได้ 22,000 22,000 ส.ค. 63 

12  ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตลาดไทร 

เงินรายได้ 150,000 148,000  

13  ซ่ อ ม แ ซ ม ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนอีลุ่ม 

เงินรายได้ 70,000 150,000  

14  โค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
ห นั งสื อ เรี ยนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

18,000 15,200  



๙ 

 

 

15  โครงการจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,000 22,800  

16  ค่าจัดกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

38,000 33,540  

17  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
เครื่องเล่น
พัฒนาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

178,500 144,000 17 ก.ย.63 

18  ค่ าจั ดซื้ ออุ ปกรณ์
การเรียน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

18,000 15,200  

19  โครงการสนับสนุน
อ า ห า ร ก ล า ง วั น 
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,400,000 1,312,100  

 4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมศักยภาพและ
จัดกิจกรรมองค์กร
สตรี 

เงินรายได้ 40,000 40,000  

  โครงการฝึกอบรม
อ า ชี พ ส า ห รั บ ผู้
พิการ 

เงินรายได้ 10,000 10,000  

  โครงการฝึกอบรม
อ า ชี พ ส า ห รั บ
ผู้สูงอายุ 

เงินรายได้ 
 

10,000 10,000  

  ฝึกอาชีพส าหรับผู้มี
ร า ย ไ ด้ น้ อ ย แ ล ะ
ป ระ ช าช น ทั่ ว ไป
ต าบลตลาดไทร 

เงินอุรายได้ 20,000 10,000  

 5.ยุทธศาสตร์ด้าน
ก า ร พั ฒ น า
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนป ล อดภั ย 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินรายได้ 20,000 28,830  

  ค่าจัดซื้อ น้ ายาพ่น
หมอกควัน 

เงินรายได้ 50,000 30,000  

  ค่าจัดซื้อ
ทรายอะเบท 

เงินรายได้ 20,000 20,000  

  โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 260,000 260,000  

  โครงการท าความ
สะอาดหมู่บ้าน

เงินรายได้ 30,000 30,000  



๑๐ 

 

 

ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

 6.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
ประทาย หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000 258,000  

  โครงการก่อสร้าง 
คสล.บ้านหนองเรือ  
หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 196,000  

  โครงการก่อสร้าง 
ถ น น ดิ น บ้ า น
เอราวัณ หมู่ที่ 13 

เงินรายได้ 300,000 297,000  

  โครงการก่อสร้าง 
ถนนดินสายตลาด
ไทรรีสอร์ทไปโคก
ป่าตองบ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000 297,000  

  โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก บ้าน
โนนตะคร้อ หมู่ที่10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 198,000  

  โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.
บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 
6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

400,000 399,000  

  โครงการอุดหนุน
ส านักงานที่ดิน
นครราชสีมา  
สาขาประทาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 30,000  

  อุดหนุนส านักงานที่
ไฟฟ้า  อ าเภอ
ประทาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 50,000  

  จัดซื้อครุภัณฑ์โรง
สูบน้ าไฟฟ้า 

เงินรายได้ 489,000 489,000  

  ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่าง ฯลฯ 

เงินอดุหนุน
ทั่วไป 

500,000 80,000  

 7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี  
และกีฬา 

โครงการสูค่วามเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 

เงินรายได้ 20,000 20,000  

  การด าเนินการจัด
งานของดี อ า เภ อ
ประทาย 

เงินรายได้ 50,000 30,000  

  การจัดประเพณี
แข่งขันเรืออีโปง

เงินรายได้ 150,000 150,000  



๑๑ 

 

 

บ้านดอนอีลุ่ม-
ธรรมจักร 

 8.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 

เงินรายได้ 10,000 10,000  

  โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  

เงินอรายได้ 20,000 9,400  

  โครงการอบรม
พัฒนาเยาวชน

อ าเภอประทายเพ่ือ
สร้างเครือข่ายแนว
ร่วมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000  

 9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความฯ 

โครงการปลูกไม้
และหญ้าแฝก
ป้องกันเหตุสาธารณ
ภัย 

เงินรายได้ 10,000 10,000  

  โครงการฝึกอบรม
ทบทวน  อปพร. 

เงินรายได้ 20,000 10,000  

  โครงการลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เงินรายได้ 30,000 25,200  

  โครงการอบรมให้

ความรู้ในการ

ป้องกันอัคคีภัยและ

ภัยธรรมชาติ 

เงินรายได้ 10,000 10,000  

  อุดหนุนอ าเภอ

ประทายโครงการ

ฝึกอบรมพัฒนา

เยาวชนอ าเภอ

ประทายเพ่ือสร้าง

เครือข่ายแนวร่วม

ป้องกันนและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 20,000  

 10. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการก าจัด
วัชพืชในแห่งน้ า 
ต าบลตลาดไทร 

เงินรายได้ 50,000 40,000  
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และสิ่งแวดล้อม 

  โครงการท้องถ่ิน
อาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติจิตอาสา
สร้างป่ารักษ์น้ า 

เงินรายได้ 50,000 20,000  

  โครงการพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จ

พระเทพฯ 

เงินรายได้ 30,000 20,000  

 
รวม  ลงนามในสัญญา 10 ยุทธศาสตร์  48  โครงการ งบประมาณ  6,383,209.16   บาท  
 

ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   

 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ ๒๒ เสียง 

:  ไม่เห็นชอบ    ๐   เสียง 
   :  งดออกเสียง      ๑ เสียง  

  ท่ีประชุม  เห็นชอบ 
๕.๓ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

นายก อบต.      เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกท่าน 
                     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัญชีขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    .แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล ๒๑ ลิตร  งบประมาณ
อนุมัติจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง  ข้อความเดิม รายการจัดซื้อถังต้ม
น้ าไฟฟ้าดิจิตอล ๒๑ ลิตร  จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  ข้อความใหม ่ รายการจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล ๘ ลิตร  
จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล  ๒๑  ลิตรใช้ไฟฟ้าหลายวัตต์ท าให้กระแสไฟฟ้าไม่พอใช้
จึงท าให้กระแสไฟฟ้าตก 
ประธานฯ                   -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจะขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   
(นายทองอาน  นนตานอก)   
มติท่ีประชุม                     อนุมัติ  ๒๒   เสียง 

    ไม่อนุมัติ    ๐   เสียง 
    งดออกเสียง   ๑   เสียง                                   

ระเบียบวาระที่ ๖         เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ            ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้ประชุมมาเป็นเวลาอัน 
(นายทองอาน  นนตานอก)สมควรแล้ว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภปิรายไหมครับ   เชิญท่านนายกครับ 



๑๓ 

 

 

นายก อบต.                 เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรmทุกท่าน 
(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง)    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยอ าเภอประทาย ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน 
                               พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม      
                               นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ในวันท่ี  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหอประชุมอ าเภอประทาย 
  ๒. พิธีวางพานพุ่ม พธิีถวายบังคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหอประชุมอ าเภอประทาย 
           ๓. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

                    พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา ๑๑.๐๐ น. 
                       เวลา  ณ   หอประชุมอ าเภอประทาย   เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระ     
                    มหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา       
                    และสถานท่ีดังกล่าว   ขอบคุณมากครับ   
 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ                                                                                  
ประธาน   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือชี้แจงเรื่องใดแล้ว  ขอปิดการประชุมสภา                         
เลิกประชุม      เวลา  ๑๒.๒๕  น. 
 

ลงช่ือ          บัวพันธ์  ค าสิงห์นอก      ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางบัวพันธ์  ค าสิงห์นอก) 
                         เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

ลงช่ือ        ทองอาน     นนตานอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายทองอาน     นนตานอก) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

ลงช่ือ       อภิสิทธิ์     นนตานอก           กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายอภสิิทธิ์     นนตานอก) 
         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
 

ลงช่ือ      ช่ืนฤทัย   พลดอน                 กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นางช่ืนฤทัย  พลดอน) 
         กรรมการตรวจสอบการประชุม 
 
ลงช่ือ      อุลัย     โพยนอก                   กรรมการตรวจบันทึกการประชุม 
          (นายอุลัย     โพยนอก) 
     กรรมการตรวจสอบการประชุม 
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