
     

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2563  

วันที่  8  เมษายน  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง 

........................................................... 

ผู้มาประชุม  ต าแหน่ง  

1. นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

2. นายสงัด  ช่วยแสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

3. นายวสันต์  ค าสีสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.1 

4. นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.1 

5. นายวันชัย  มะโยธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.2 

6. นายสนัด  จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.2 

7. นายบุญธรรม  สิงหค์ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.3 

8. นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.3 

9. นายมณเทียร  โพธิเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.4 

10. นายดิเรก  ผวิผอ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.5 

11. นายวิทยา  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.6 

12. นายไกรษร  เทพประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.7 

13. นายพันธ์  ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.7 

14. 

15. 

นายอ านาจ  สายพรม 

นายประยูร  แก้วน้อย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.8 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.8 

15. นายปิยะพงษ์  ชนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.9 

16. นายมงคล  บัวชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.9 

17. นางอุบลรัตน์  ลเีลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.10 

18. นายสมพราว  พิลากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.10 

19. นายประกอบ  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.11 

20. นางประนิดา  เกรงขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.11 

21. นายช านาญ  ภาระจ่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

   

  ผูไ้ม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม    

- ไม่ม ี   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ต าแหน่ง  

1. นายธีระยุทธ  กุลจันทะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
2. นายฤทธิ์  พิลากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
3. นายไชยา  ลาดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
4. 
5. 

นายเปรม  ทองยศ 
นายพิจักษณา  พรมณี 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
หัวหน้าส านักปลัด 

6. 
7. 
8. 
9. 

นางปราณี  จิรกิจเดโชกุล 
นายวัฒชระ  นาทา 
จ.ส.อ.สุนทร  พันทะสี 
นายณัฐพล  แถววงษ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. 
11. 

 

น.ส.อัญชลี  ทองยศ 
นายณัฐกานต์  พิลาอุ่น 
  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.30 น . สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ครบองค์ประชุม     

นายช านาญ  ภาระจ่า  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม  พร้อมทั้งเชิญ  นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา  ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  แจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 ประธาน ฯ  แจ้งเพือ่ทราบ 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

 

 

มติที่ประชุม 

- เรียนคณะผูบ้ริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  วันนี้

เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองสมัยสามัญประจ าปี 

พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕63  มีผู้เข้าประชุม  21  คน ซึ่งลา  - 

คน และไม่มาประชุม  -  คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมและ

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

- รับทราบ 

 

                                                                             ประกาศ... 
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ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง 

เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 

และก าหนดวันเริ่มประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 

................................................................. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหาร  ส่วนต าบล พ.ศ.๒537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  และข้อ 21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2554   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้มีมติใน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่     กุมภาพันธ์  

2563  ให้มีการก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

สมัยสามัญประจ าปี 2563  และให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนทอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี 2564  ดังตอ่ไปนี ้

  1. สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563  ดังนี้ 

  - สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  1 – 15    เมษายน   2563 

  - สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  15 – 29  สิงหาคม  2563   

  - สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  15 – 29  ธันวาคม  2563 

  2. สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2564  ดังนี้ 

  - สมัยแรก ระหว่างวันที่   15  – 29   กุ มภาพั นธ์  

2564 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕64 

 

 

 

      (นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

โนนทอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันท่ี 18  กุมภาพันธ์  2563 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ ) 

 

 

 

มติท่ีประชุม 

 

- เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณารายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่ 

18  กุมภาพันธ์  2563  ตามล าดับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อ

18  กุมภาพันธ์  2563  หรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่  / เมื่อไม่มี  ขอมติที่

ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ        

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (จ านวน 19 เสียง) รับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อ

วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2563 (ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง , งดออกเสียง  

จ านวน  ๒  คน) 

ระเบียบวาระที่ 3 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 
(ประธานสภา ฯ) 
นายอ านาจ  สายพรม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8) 
 

 
นายสงัด  ช่วยแสง 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) 
 
 
 

 

 

 

 

เรื่อง กระทู้ถาม 

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด  จะกระทู้ถามหรอืไม่ 

- เรียน  ประธานสภา ฯ ขอสอบถามเรื่อง โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  งบจ่ายขาดเงิน

สะสมที่ทางสภา ฯ ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วนั้น ได้ด าเนินการถึงขั้นตอน

ไหนแล้ว 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุกท่านงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของโครงการต่างๆที่ได้ตั้งไว้แล้ว  ไม่

สามารถด าเนินการจัดท าโครงการได้นั้น สามารถโอนไปตั้งจ่ายในส่วนที่

จ าเป็นได้หรอืไม่ ช่วยชี้แจงด้วยครับ   

 

 

 

 

นายพงศ์เ... 



 

 

 

นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง 

(ส.อบต.หมู่ที่ 3) 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

นายธีระยุทธ   กุลจันทะ 

(นายก อบต.โนนทอง) 
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- เรียนประธานสภาฯ คณะผูบ้ริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องรถแบคโฮได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนให้กับชาวต าบลโนนทองถึงไหนแล้ว เพราะถ้าการท างานล่าช้า

อาจจะแก้ปัญหาคูห้วยที่ขาดในหลายๆ หมู่บ้านไม่แล้วเสร็จทันหน้าฝนนี้ซึ่ง

บ้านโพน หมูท่ี่ 3 ก็ได้ท าหนังสอืขอซ่อมแซมล าหว้ยที่ขาดเข้ามาแล้ว 

-ขอเชญิคณะผูบ้ริหาร ฯ ชี้แจง  

- เรียน ประธานสภา ฯ ตามที่ท่านสมาชิก ฯ ได้น าเสนอปัญหาความ

เดือดร้อน  และซักถามถึงการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563  ของทาง 

อบต.โนนทอง  นัน้ 

ตอบท่าน  อ านาจ  สายพรม  ส.อบต.หมู่ที่ 8  ตามที่ท่านได้สอบถาม

โครงการต่างๆในข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563  และการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่

ทางสภา ฯ ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วนั้น ตามที่ได้ด าเนินการไปแล้วก็จะ

เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องน้ า แหลง่น้ า  เชน่ บล็อกคอนเวิด,ประปา,ฝาย 

โครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็ได้ด าเนินการ

จัดท า ประมาณการเรียบร้อยแล้ว  ก็จะหาผู้รับจ้างต่อไป ส่วนโครงการ

อื่นๆ ก็จะเร่งด าเนินการใหท้ั้งหมด ไม่ให้ตกค้างครับ 

ตอบท่าน  สงัด  ช่วยแสง   ส.อบต.หมู่ที่  4  ดังนี้  งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วน

ของโครงการต่างๆที่ได้ตั้งไว้แล้ว ไม่สามารถด าเนินการจัดท าโครงการได้

นั้น สามารถโอนไปตั้งจา่ยในส่วนที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสมครับ 

 

 

 

 

ตอบท่าน... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

นายช านาญ  ภาระจ่า 

(เลขานุการสภา ฯ) 
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ตอบท่าน พงศ์เมธต์  ช่วยแสง  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ดังนี้ ตามที่ท่านได้สอบถาม

เรื่องรถแบคโฮได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวต าบล

โนนทองถึงไหนแล้วนั้น  ช่วงนี้ก าลังด าเนินการซ่อมแซมคูล าห้วยที่ขาด

ให้กับชาวบ้านคู หมู่ที่ 1 บ้านดง หมู่ที่ 2 จากนั้นก็จะเข้ามาด าเนินการ

แก้ไขคูล าห้วยที่ขาดให้กับชาวบ้านโพน หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนตามหนังสือที่ทางหมูบ่้านได้ท าหนังสอืเข้ามา ซึ่งคิดว่าน่าจะ

แล้วเสร็จทุกหมูบ่้านก่อนหนา้ฝนครับ 

 

- เรื่องกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

- ไม่มี 

 

เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

5.1ญัตติ  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานสถานการณ์โรค(COVID-

2019) 

 

- ขอเชญิเลขานุการสภา ฯ ชีแ้จง 

 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผูบ้ริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทุกท่าน ญัตติ  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานสถานการณ์โรค

(COVID-2019)  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองได้ด าเนินการ

เกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องการจัดท าหน้ากากอนามัยไว้สวมใส่ให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ซึ่งรายละเอียดจ านวนในการจัดท าหน้ากากอนามัย ของ

แต่ละหมู่บ้านไปแล้วนั้นก็ตามเอกสารที่แนบ  ซึ่งต้องดูตามสถานการณ์โรค

(COVID-2019)  ว่าลดลงหรือไม่  ถ้ายังไม่ลดลงก็ต้องจัดหาให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ไปเรื่อยๆ  ซึ่งงบที่ใช้ในการด าเนินการครั้งนี้ ก็ได้มาจาก 

งบจัดสรร จ านวน 41,571  บาท และงบกลาง จ านวน  39,600 บาท 

ครับ 

 

๕.2 ญัตติ... 



 

 

 

  

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

นายช านาญ  ภาระจ่า 

(เลขานุการสภา ฯ)  
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5.2ญัตติ  เรื่อง  การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

- ขอเชญิเลขานุการสภา ฯ ชีแ้จง 

 

- เรียนประธานสภาฯ คณะผูบ้ริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทุกท่าน ญัตติ  เรื่อง  การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองได้ด าเนินการช่วยเหลือหมู่บ้านที่ได้รับ

ภัยพิบัติ  จากเหตุวาตภัย  ก็จะมีบ้านนาเตย และบ้านนาไฮ  ทั้งหมู่ที่ 9 

และ หมู่ที่ 14  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  งบประมาณที่ใช้ก็จะเป็น

ในส่วนของงบกลาง  ในรอบแรกจ่ายให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน จ านวน 

ทั้งสิ้น  161,215  บาท  รอบที่สองที่เกิดเหตุวาตภัยในหลายๆหมู่บ้านยัง

ไม่ได้จ่าย  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองก็ก าลังเร่งด าเนินการ

เบิกจ่ายให ้ครับ 

    

 ๕.3 ญัตติ  เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี 2563  และการจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

นายช านาญ  ภาระจ่า 

(เลขานุการสภา ฯ) 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

- ขอเชญิเลขานุการสภา ฯ ชีแ้จง 

 

เรียนประธานสภา ฯ ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 

 วรรค 6 ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น  เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2552 เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทราบข้อมูลข่าวสารถึงการบริหาร 

 

ราชการ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 
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ราชการ  การด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ ทางผู้บริหารจึงได้ขอเสนอ

ญัตติ  เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2563  และการจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 นี้

ขึน้ต่อสภา  

 

- ขอเชญิ ฯ ผูบ้ริหารช้ีแจง 

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 

(นายก อบต.โนนทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เรยีน  ประธาน ฯ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

       ข้าพเจ้าในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ขอขอบคุณ

ท่านประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  

ลูกจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองทุกท่าน  ที่ได้สนับสนุนและให้ 

ความร่วมมือในการบริหารราชการด้วยดีตลอดมา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ

ได้รับการสนับสนุน และได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นนี้ตลอดไป  

ขอขอบคุณครับ 

    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ภายใต้

การบริหารงานของ  นายธีระยุทธ  กุลจันทะ  นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง  นายฤทธิ์  พิลากุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทอง  นายไชยา  ลาดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  และ

นาย  เปรม  ทองยศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่วันที่ 19  พฤศจกิายน  2555  ซึ่งเป็นวัน 

แถลงนโยบาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผมและคณะบริหารได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามอ านาจและภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเสียสละเพื่อพ่อแม่

พี่น้องชาวต าบลโนนทอง   แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างก็

ไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อต าบลของเราต่อไป 

   กระผมและคณะผู้บริหารต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน พนักงานเจ้าหนา้ที่ขององค์การ 

 

บริหาร... 
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บริหารส่วนต าบลโนนทอง  องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ชาวต าบลโนนทองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมช่วยเหลือในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วง แม้จะมีอุปสรรคหรือความขัดแย้งเกิดขึ้น ก็ถือ

เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการท างาน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคน  ทุกกลุ่มก็มี

วัตถุประสงค์เดียวกัน ก็คือเพื่อให้ต าบลโนนทองของเราได้รับการพัฒนาที่ดี

ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

   กระผมและคณะผู้บริหารได้จัดท าผลการปฏิบัติ งาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง เพื่อเผยแพร่ประชาชนสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบและหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปคงได้รับความร่วมมอืจากทุกท่านด้วยดีเช่นเคย ใน

การรว่มกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหต้ าบลโนนทองของเราได้รับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  ผลการด าเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ภายใต้การบริหารงานของ นาย

ธีระยุทธ  กุลจันทะ  ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ อ านาจหน้าที่ เพื่อ

สนองตอบต่อความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดย

สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.

2563  ในรอบวันที่   (1 ตุลาคม 2562 –  เมษายน 2563) สามารถ

จ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองได้แก้ไขปัญหา

และพัฒนาด้านกายภาพ ด้านการคมนาคมภายในต าบล ได้แก่ การก่อสร้าง  

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง ท่อระบายน้ า อาคารสถานที่ กิจการดา้น 

สาธารณูปโภค เชน่ ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาแหลง่น้ าและแหลง่กักเก็บน้ า 

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน

ต าบล 

2. ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้ส่งเสริมการ

รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบล โดยการอุดหนุนงบประมาณ  เพื่อใช้จ่ายใน

การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มในการสรา้งเสริมและกระจายรายได้หลังจาก 

 

ฤดูเก็บ... 
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ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น  การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ การ

ส่งเสริมร้านค้าชุมชน เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้และลด

ปัญหาการว่างงานของประชาชนในต าบล  

3. ด้านสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้ด าเนินงานด้านสังคม

หลายแนวทาง เป็นต้นว่า การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่าง ๆ 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม การพัฒนาศักยภาพของ

คนโดยการใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การจัดสวัสดิการแก่คนพิการ คนด้อยโอกาสและคนชรา การป้องกันและ

ก าจัดโรคชนิดต่าง ๆ และการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเพื่อพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมและ

เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ส่งเสริมให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสภาพความ

สมดุลของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ป่า

ไม้ ดิน หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ การ

ส่งเสริมการปลูกป่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล โดยการรณรงค์ปลูก

จิตส านึกแก่ประชาชนให้ เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาให้คงอยู่และยั่งยืน  

5. ด้านการเมืองการบริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในรูปของประชาคมหรอืกลุ่มองค์กรต่าง ๆ การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การบริหารงานโดยยึดหลักความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ การติดตามและ

ประเมินผล นอกจากนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองได้ส่งบุคลากร  

 

สมาชิก... 



 

 

 

 

 

 

 

 

นายไชยา  ลาดี 

(รองนายก อบต.โนนทอง) 
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สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งต าบล    ในส่วนรายละเอียดการ

ด าเนินงานของแต่ละโครงการนั้น จะมอบหมายให้รองนายกได้อา่นและช้ีแจง

รายละเอียดใหส้ภาได้รับทราบต่อไป   

- ในส่วนของรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละโครงการนั้น ขอให้สมาชิก

ทุกท่านดูตามเอกสารที่ได้แนบไปแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งเป็นแผนงาน

ดังตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่อง  อื่นๆ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา  17.30 น. 

 

 

 

  (ลงช่ือ)......................................................ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางปราณี  จิรกิจเดโชกุล) 

                              นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 

 
 

 

                     (ลงช่ือ).......................................................จดตรวจรายงานการประชุม 

                                    (นายช านาญ  ภาระจ่า) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ลงช่ือ)... 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา

(ประธานสภา ฯ) 

 

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด  จะเสนอเรื่องอื่น ๆ อกีหรือไม่ / (ไม่ม)ี   

หากไม่มีเรื่องใดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ขอขอบคุณทุกท่าน   

และขอปิดการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 / 2563  
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         (ลงช่ือ).......................................................... 

                          (นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา) 

                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

                            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

  (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ 

                 (นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง) 

                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

                    (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

                 (นายอ านาจ  สายพรม) 

                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

                     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 

                                   (นายบุญเต็ง  ไชยจันทร์หอม) 

                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 


