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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
สมัยสามัญ สมัคแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

เมื่อวันพุธที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๕.๒๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

-ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

  
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาติ  ชายเศษภักดี 
นายไชยา  กงวงษ์ 
นายศักดิ์นริน  โนนทิง 
นายคมสันต์  กุดทิง 
นางจอมศรี แสนสีมนต์ 
นายธนกร  แก้วล้วน 
นายวิษณุพงศ์   กลางจันทา 
นายไพรัตน์   ทรงคะรักษ์ 
นายทองปัก  แก้วใส 
ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ ศีละวงษ์ 

ประธานสภา อบต.บ้านโนน 
รองประธานสภา อบต.บ้านโนน 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านโนน 

ชาติชาย เศษภักดี 
ไชยา  กงวงษ์ 
ศักดิ์นริน  โนนทิง 
คมสัตน์  กุดทิง 
จอมศรี แสนสีมนต์ 
ธนกร  แก้วล้วน 
วิษณุพงศ์   กลางจันทา 
ไพรัตน์   ทรงคะรักษ์ 
ทองปัก  แก้วใส 
ไพบูลย์ ศีละวงษ์ 
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ล าดับที่ 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
นายประเสริฐ กางจันทา 
นายจ าเริญ  ค าภูเวียง 
นางวิไลพร  โนนจุ่น 
น.ส.นงเนตร  เดือนกอง 
นายพงศกร  เสาร์ทน 
นายสงัด พันธุโพธิ์ 
นายวุฒินันท์  สะตะ 
นายพรชัย   ภักดีศรี 
จ.อ.ธนดล  จันทร์ผิว 
นางทัศนวรรณ  บอมโคตร 
นางวารี   แสบงบาล 
นางสาวฐาณิญา  โพนนาค 
นางนิชยนันต์   นิติกรเลิศปัญญา 
นางสุกัญญา  เปรมศักดา 
นางมะณีรัตน์  ชินค าหาร 
นางวัฒนา โคตรกว้าง 
น.ส.ธราทิพย์   แก้วปอ 
นายจรูญ    อ่วยนอก 
นายจุลพงษ์  เพ็งวิชัย 
 

 
นายก อบต.บ้านโนน 
รองนายก อบต.บ้านโนน 
รองนายก อบต.บ้านโนน 
เลขานุการนายก อบต.บ้านโนน 
คณะท างาน รมช.กษ. 
รองปลัด อบต.บ้านโนน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นักป้องกันฯ 
นักวิชาการเกษตร 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิชาการพัสดุ 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
คณะท างาน ท่านพงศกร เสาร์
ทน 
เลขานุการท่านพงศกร เสาร์ทน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ ๙ 
ส.อบต.เขตอ าเภอซ าสูง 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ประเสริฐ กางจันทา 
จ าเริญ  ค าภูเวียง 
วิไลพร  โนนจุ่น 
นงเนตร  เดือนกอง 
พงศกร  เสาร์ทน 
สงัด พันธุโพธิ์ 
วุฒินันท์  สะตะ 
พรชัย   ภักดีศรี 
ธนดล  จันทร์ผิว 
ทัศนวรรณ  บอมโคตร 
วารี   แสบงบาล 
ฐาณิญา  โพนนาค 
นิชยนันต์   นิติกรเลิศปัญญา 
สุกัญญา  เปรมศักดา 
มะณีรัตน์  ชินค าหาร 
วัฒนา โคตรกว้าง 
ธราทิพย์   แก้วปอ 
จรูญ    อ่วยนอก 
จุลพงษ์  เพ็งวิชัย 
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ประธานสภาฯ กล่าวก่อนที่จะเปิดการประชุมสภา อบต.บ้านโนน สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญท่าน พงศกรณ์  เสาร์ทน  คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ   ขอเชิญครับ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๒๐ น. 
 
  นายชาติชาย  เศษภักดี   ประธานสภา อบต.บ้านโนน   เป็นประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม
แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕   ดังนี้ 
 
ประธานสภาฯ  -ครับ ในการประชุมในวันนี้ผมได้ตรวจดูรายชื่อสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน ที่เข้า  
     ประชุมจ านวนทั้งสิ้น ๙ คน มาครบทุกคน  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในระเบียบ 
    วาระท่ี ๑ ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
    พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ -เรียนสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน ทุกท่าน ผมขออ่านประกาศเรียกประชุมสภา 

อบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.บ้าน
โนน  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโนนได้มีการประชุมสภา อบต.บ้านโนน   สมัยสามัญ    สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   ได้มีมติที่ประชุม
สภา อบต.บ้านโนน ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ระหว่างวันที ่๕-๑๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนน  มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนพิจารณา ให้เสนอ
มาที่ งานกิจการสภา อบต.บ้านโนน  หรือประธานสภา อบต.บ้านโนน  ได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ วันที่ ๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ลงชื่อ   นายชาติชาย   เศษภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

 

ประธานสภาฯ -ครับ ผมขอชี้แจงกรณีได้ประกาศเรียกประชุมสภาฯ น้อยกว่าสามวันและท าหนังสือ
เชิญประชุมสภาฯ ถึงสมาชิกสภาฯ น้อยกว่าสามวันตามที่ระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่าสามวัน เนื่องจาก
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พิจารณาแล้วว่าการแถลงนโยบายของผู้บริหารนั้น มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ผู้บริหาร
จะได้แถลงนโยบายการปฏิบัติงานต่อสภาฯ และเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าปล่อยให้ช้าไป
อาจจะเสียหายต่องานราชการได้   จึงมีเหตุผลความจ าเป็นที่นัดประชุมน้อยกว่า
สามวันครับ 

 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

๒.๑  ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (ประชุมครั้งที่ ๑)  
ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ก็ได้รับแจ้งจาก

เลขานุการสภา อบต.บ้านโนน ว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโนน ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จะเสนอที่ประชุมสภาฯ ในคราว
ประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไปครับ 

 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  กระทู้ถามทั่วไป 
ประธานสภาฯ  -ครับ ส าหรับเรื่องกระทู้ถามในการประชุมในครั้งนี้ก็ไม่มีครับ 
 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  -ครับ ส าหรับเรื่องท่ีคณะกรรมการสภา อบต.บ้านโนนได้พิจารณาแล้วเสร็จก็ไม่มี 
 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง   เสนอภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบ 
ประธานสภาฯ -เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนทุกท่าน ประธานสภาฯได้รับ

เรื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ขอแถลงนโยบายการปฏิบัติงาน
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสภา 
อบต.บ้านโนน สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๖๕ ในวันนี้ก็เพ่ือให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
แถลงนโยบายการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  ขอเชิญ
ท่านนายก อบต.บ้านโนน แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  
ขอเชิญครับ 

นายก อบต.บ้านโนน -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านโนน ทุกท่าน ท่าน
พงศกร เสาร์ทน คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อม
คณะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายประเสริฐ กางจันทา นายกองค์การ
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บริหารส่วนต าบลบ้านโนนขอแถลงนโยบายการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโนน ดังนี้ครับ  
ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
ข้าพเจ้านายประเสริฐ  กางจันทา  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโนน   เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโนน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลบ้านโนน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนน   ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่บัญญัติว่า “ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการแถลงนโยบายให้
กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย “ 
กระผม นายประเสริฐ  กางจันทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  จึงได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วง
ระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยยึดถือ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี   และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และ
พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดข้ึนมากมาย ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนน มีสภาพเป็นชุมชนที่ก าลังเจริญก้าวหน้า มีประชากรที่เพ่ิมข้ึนทุกปี ซึ่งกระผม
ตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโต ดังกล่าวมีปัญหาที่รอ  การแก้ไขและพัฒนา
อยู่มาก ดังนั้น  ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนา
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างสมดุล  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโนนเป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย
จากมลพิษ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน   ที่เคารพ เพ่ือให้การ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน   สามารถบรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น   กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๑๑  
ด้าน  ได้แก่  

   ๑.ด้านน้ าประปาให้ใสสะอาด 
   ๒.ด้านพัฒนาโครงข่าย ถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง 
   ๓.ด้านส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเพ่ิมรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
   ๔.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
   ๕.ด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๖.ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถี 
   ๗.ด้านส่งเสริมกีฬาเพ่ิมพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
   ๘.ด้านสร้างความเข้มแข็ง  อปพร.  อสม. และกลุ่มสตรี 
   ๙.ด้านพัฒนาการบริหาร อบต.ให้ทันสมัย  เข้าถึงง่ายพร้อมใช้บริการ 
   ๑๐.ด้านเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกชุมชน/หมู่บ้าน 
   ๑๑.ด้านแก้ไขระบบการจัดการขยะเพ่ิมความปลอดภัยในชุมชน 
   โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน    ดังนี้ 
   ๑.ด้านน้ าประปาให้ใสสะอาด 

เพ่ือให้ประชาชนต าบลบ้านโนนได้มีการใช้น้ าประปาที่ใสสะอาดปลอดภัยต่อการ
อุปโภคในครัวเรือน จะเร่งรัดด าเนินการปรับปรุงระบบประปาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และระบบประปาทุกหมู่บ้านที่อยู่
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  เป็นระบบน้ าประปามีมีคุณภาพและ
ถูกต้องตามหลักอนามัย 

   ๒.ด้านพัฒนาโครงข่าย ถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพ่ือการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านภายในต าบลบ้านโนน หรือการสัญจรไปมา
ระหว่างพื้นที่อ่ืนๆ  มีความสะดวกสบายและปลอดภัยแม้ในช่วงเวลากลางคืน  จะ
เร่งรัดด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน หรือปรับปรุงถนนทิวทัศน์มีให้ความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน  พร้อมทั้งด าเนินการโครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึงเพ่ือความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน 

   ๓.ด้านส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเพิ่มรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านโนนมีอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก และมีรายได้
เสริมหรือรายได้หลักจากท าการเกษตรภายในพ้ืนที่ต าบลบ้านโนน  จะให้การ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประชาชน หรือกลุ่มอาชีพเกษตรต่างๆ ไปด าเนินการ
ภายในกลุ่มของตนเองเพ่ือให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ชุมชน หรือครัวเรือนต่างๆ และ
ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ภายในหมู่บ้าน และเป็นการให้มีผลิตภัณฑ์สินค้า
ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของต าบล ต่อไป 

   ๔.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
เนื่องจากปัจจุบันสังคมประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุก
ปี  และมีผู้พิการที่ไม่สามารถที่จะมีอาชีพหลักที่จะท าให้ผู้สูงอายุนั้นมีรายได้ที่
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น ามาใช้ในการด ารงชีวิตของผู้พิการอย่างเพียงพอ หรือรวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสใน
พ้ืนทีต่ าบลบ้านโนนที่จะต้องได้รับการดูในเรื่องการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น    จะ
ด าเนินการส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ หรือการส่งเสริมอาชีพต่างๆ หรือการให้ความ
ช่วยเหลือทุกเรื่องที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

   ๕.ด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท  เช่น  เด็ก   เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

   ๖.ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถี 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษา การ
ท่องเที่ยวชุมชน/หมู่บ้าน  จะส่งเสริมให้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่
ต าบลบ้านโนน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมด้วยการเรียนรู้
สิ่งที่ดีๆ  ภายในต าบลบ้านโนน  เช่น วัฒนธรรมประเพณีต่างๆของประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านโนน หรือการให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสการปลูกพืชทางการเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลบ้านโนน  ซึ่งผลที่จะตามมาจากการส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถีก็จะท าให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว หรือ
การจ าหน่วยผลิตผลทางการเกษตร หรือรายได้อ่ืนๆ  เป็นต้น  

   ๗.ด้านส่งเสริมกีฬาเพิ่มพื้นที่ออกก าลังกาย 
จะด าเนินการ ให้มีการส่งเสริมการออกก าลังกายซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนภายใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านโนนมีสุภาพร่างกายแข็งแรง โดยการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
ทุกประเภทภายในพ้ืนที่ต าบลบ้านโนน และเพ่ือเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท  เช่น  เด็ก   เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

   ๘.ด้านสร้างความเข้มแข็ง  อปพร.  อสม. และกลุ่มสตรี 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. อสม. และกลุ่มสตรี  ให้มีบทบาท
อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจัดให้มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบ้านโนน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ อปพร.    
อสม.  และกลุ่มตรี ภายในพ้ืนที่ต าบลบ้านโนน 

   ๙.ด้านพัฒนาการบริหาร อบต.ให้ทันสมัย  เข้าถึงง่ายพร้อมใช้บริการ 
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เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน สามารถด าเนินงาน
ตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนา และการจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ระบบ Call  Center 
เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านต่างๆ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น  ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่าย
การเมืองและข้าราชการประจ า 
๑๐.ด้านเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกชุมชน/
หมู่บ้าน 
เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบลบ้านโนน เป็นพื้นที่มีความปลอดภัยจากในการชีวิตที่ปลอดภัย

และทรัพย์สินของประชาชนได้รับการดูแล    จะด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ทุกชุมชน/หมู่บ้าน  ภายในต าบลบ้านโนน  เพื่อเป็นมาตรการที่ดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชุมขน/หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะต้องเร่งรัดด าเนินการ
โดยเร็ว 

   ๑๑.ด้านแก้ไขระบบการจัดการขยะเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน 
เนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับประเทศที่เกิดขึ้นทั่วพื้นที่ ไม่เว้นในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ที่มีปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมากและมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี และมีการร้องทุกข์จากประชาขนภายในพื้นที่ต าบลบ้านโนน
เป็นทุกปี   การแก้ไขปัญหาขยะจะด าเนินการโดยส่งเสริมการสร้างค่านิยมหรือสร้าง
จิตส านึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตส านึกในการทิ้งขยะ คัดแยก
ขยะให้ถูกต้อง ส่งเสริมการน าขยะไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ส่งเสริมให้ธนาคาร
ขยะเพ่ือสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ชุมชนในพ้ืนที่ต าบล
บ้านโนนปลอดขยะจากนโยบายข้างต้น   เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหาร
และพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ต้องในทุกๆ ด้าน 
กระผม นายประเสริฐ  กางจันทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ขอให้
ค าม่ันสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า    
ช่วงเวลา ๔ ปี  นับตั้งแต่นี้ไป  กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโนน  ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้   โดยจะยึดประโยชน์และ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  ให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมั่งคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน  ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ -ครับ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนได้แถลงนโยบายการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ๑๑ นโยบาย มีสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน ท่านจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้า
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ไม่มีถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน รับทราบ และตามกฎหมายการที่
นายก อบต.บ้านโนน ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.บ้านโนน แล้วก็สามารถเข้า
ปฏิบัติงานได้ตามกฎหมายครับ  

 

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ -เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้มีบุคคลส าคัญที่ท่านจะได้มาพบปะกับทุกท่านใน
วันนี้ ขอเชิญท่านพงศกร  เสาร์ทน คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุม ขอเชิญครับ 

 

พงศกร เสาร์ทน -ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านครับ  ก็ยินดีกับท่านนายก อบต.บ้านโนน คนใหม่ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  ทุกท่านครับ ก็มีเรื่องที่มาแจ้งให้
ท่านทราบ ช่วงนี้ก็มีเครื่องจักรก าลังปรับปรุงทิวทัศน์บริเวณสองข้างถนนตั้งแต่บ้าน
หนองบัวน้อยตอนนี้ก็ถึงบ้านโนน  เพื่อให้ความสะดวกของพ่ีน้องทุกคนในการสัญจร
ไปตอนนี้ถึงยังไม่มีถนนใหม่อย่างน้อยก็ท าให้ทิวทัศน์ดูสะอาดและปลอดภัยในการ
สัญจร แต่ได้ยินข่าวว่าจะมีงบประมาณประมาณมาด าเนินการปรับปรุงถนนสาย
ดังกล่าวเดี่ยวให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมาน าเรียนให้
ทุกท่านทราบ  ครับผมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องชาวอ าภอซ าสูงให้มีรายได้
ในเรื่องการเกษตรผมมีนโยบายที่จะท าการเกษตรให้พ่ีน้องชาวอ าเภอซ าสูงมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่วยผลิตสินค้าทางการเกษตร มีนโยบายส่งเสริมการปลูกพริก 
ปลูกข้าวพันธ์ กข.๖ ปลูกฟักทอง และอ่ืนๆ อีก และก็จะสนับสนุนช่วยเหลือผลักดัน
งบประมาณมาพัฒนาต าบลบ้านโนนของเราให้มีความเจริญพัฒนาทุกด้านๆร่วมกับ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโนน ข้าราชการทุกภาคส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

 

นายก อบต.บ้านโนน -ครับ ก็ขอบคุณท่านพงศกร เสาร์ทน และคณะท างาน ที่มาน าเสนอเรื่องที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องชาวต าบลบ้านโนนของเรา  

 

ประธานสภาฯ -ครับ ขอเชิญท่าน ส.จ.จรูญ  อ่วยนอก ส.จ.เขตอ าเภอซ าสูง 
 

จรูญ อ่วยนอก -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา นายก อบต. ท่านพงศกร เสาร์ทน ท่านปลัด และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมนายจรูญ อ่วยนอก  ผมเป็นตัวแทนพ่ีน้องชาว
อ าเภอซ าสูงผมก็จะท าหน้าที่ให้ดีสุด ล่าสุดผมขอแจ้งเรื่องงบประมาณมาด าเนินการ
ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองบัวน้อยถึงบ้านกระนวน ตอนนี้ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการแล้วช่วงที่หนึ่งผู้รับจ้างจะลงท างานช่วงบ้านหนองบัวน้อยเร็วนี้ และ
ในช่วงต่อไประยะทางสิบสี่กิโลเมตรก็จะได้รับงบประมาณมาด าเนินการในช่วงเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๕ จากงบประมาณเฉพาะกิจของรัฐบาลด้วยประสานกับท่าน สส.
วัฒนา ช่างเหล่า  ก็คงอีกไม่นานก็จะมีงบประมาณมาด าเนินการปรับปรุงถนนสายนี้
ครับ 
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