
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

*********************
ผู้มาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นายรวม บุญเที่ยง ประธานสภาเทศบาล รวม บุญเที่ยง
2 นายธงชัย ประกอบผล รองประธานสภาเทศบาล ธงชัย ประกอบผล
3 นายประสิทธิ์ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธ์ิ จํานงนอก
4 นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาล สุรัตน์ แก้วด่านจาก
5 นายชื่น เงินโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ชื่น เงินโพธิ์
6 นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล สมพงศ์ พิมพ์กลาง
7 นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธพงษ์ ญาติกลาง
8 นางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุ่น บรรจงนอก
9 นายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี ผินพิมาย
10 นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุดร พลนอก
11 นายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล อารุณ ฉัตรพิมาย
12 นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาล พนิดา คําภีระ
13 นายธนสร สารนอก เลขานุการสภาเทศบาล ธนสร สารนอก

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
พนักงานเทศบาล/ประชาชน
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
2 นายสุรศักดิ์ พองพรหม ผอ.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง สุรศักดิ์ พองพรหม
3 นางสาวพิรัลพัชร ลาดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง พิรัลพัชร ลาดแก้ว
4 นายสมนึก วรรณวิกรม์ ผู้อํานวยการกองช่าง สมนึก วรรณวิกรม์
5 นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
6 นางพชรพัชร์ ราชนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ พชรพัชร์ ราชนิล
7 นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
8 นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก
9 นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
10 นายวิเชียร ปักนอก พนักงานจดมาตรวัดน้ํา วิเชียร ปักนอก
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายธนสร สารนอก - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมเรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพื่อเป็นประธานในท่ีประชุม
นายรวม บุญเที่ยง - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน “ ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก

ประจําปี 2564” ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก -ประกาศสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564

ตามที่สภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
ครั้งแรก เม่ือวัน 6 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติกําหนดวันเริ่มการประชุม สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ ๑1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง
วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
จึงเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันที่ ๑1
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ลงชื่อ นายรวม บุญเที่ยง ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ท่ีประชุม -รับทราบ

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายรวม บุญเที่ยง ๑.1. มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น 12 ท่าน
ประธานสภาเทศบาล
มติท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ครั้งแรก
เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๑0.0๐ น.

นายรวม บุญเที่ยง - เนื่องจากฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนแดง อยู่ระหว่างดําเนินการ
ประธานสภาเทศบาล จัดทํา จึงขอให้สภาเทศบาลตําบลโนนแดงรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

มติท่ีประชุม -รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง
นายรวม บุญเที่ยง -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการแถลงนโยบาย
ประธานสภาเทศบาล ของผู้บริหารท้องถิ่น ขอเชิญครับ

นายธนสร สารนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการ
ลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

นายรวม บุญเที่ยง -เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย แล้ว

ประธานสภาเทศบาล กระผมจึงขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง เชิญครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงและนายกเทศมนตรีตําบล

โนนแดง เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงและนายกเทศมนตรีตําบล
โนนแดง เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกระผมนายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาทําหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

กระผมได้กําหนดนโยบายเพื่อบริหารงานเทศบาลตําบลโนนแดง โดยยึด
รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด พร้อมทั้งนโยบายของรัฐบาล และนโยบายตามยุทธศาสตร์
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมุ่งให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง เพ่ือนําไปสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เชิดชู
คุณธรรม นําสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี” โดยการนํานโยบายไปปฏิบัติพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

1.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
1.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
มีคุณธรรม
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
1.3 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้องค์กร บุคลากร ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 จัดระบบบริหารงานโดยนําเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่สะดวก รวดเร็ว
1.5 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและสนับสนุนการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความโปร่งใส ปลอดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
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2.นโยบายด้านการศึกษา
2.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้องถ่ิน
2.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
2.4 ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และ
จริยธรรม
2.5 ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ จัดให้มีส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.นโยบายด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.1 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยบูรณาการการ
ขับเคลื่อนใช้บทบาทของสถาบันบ้าน วัด โรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชน
3.2 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3.3 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เสริมสร้างนักกีฬาท้องถ่ินเข้าแข่งขันใน
ระดับสูงข้ึน
3.4 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคีของชุมชน
3.5 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

4.นโยบายด้านสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมการจัดระบบการบริหารสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ
4.2 ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), อพม. , อปพร. ให้มีความรู้
อย่างมีคุณภาพ
4.3 ส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน
4.4 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี
4.5 ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน จิตอาสา กรรมการ
ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
4.6 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้าง
นวัตกรรมในชุมชน
4.7 จัดให้มีการดูแลสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึง
สวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม
4.8 นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ด้านความปลอดภัยในชุมชน โดยการติดตั้ง
ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายและตรวจการณ์ป้องกัน
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

/ 5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ....
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5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
5.1 สร้างระบบฐานข้อมูลอาชีพและกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพซ่ึงตรงกับความต้องการของประขาชน
5.2 เสริมสร้างสมรรถนะการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้
เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์
5.3 สนับสนุนอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะให้มีความ
เข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการท่ีดี
5.4 จัดให้มีการสร้างแหล่งน้ํา คลองส่งน้ํา เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.๑ จัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม
6.๒ จัดสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึงทุกชุมชน
6.๓ จัดสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบประปาให้ได้
มาตรฐาน ครอบคลุมท่ัวถึงทุกชุมชน
6.๔ จัดระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ํา ตลอดจนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังของชุมชน

7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1 บริหารจัดการและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพ
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
7.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดําเนินงานระหว่างองค์กร
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ตามท่ี
กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ กระผมจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการบริหารงานเทศบาลตําบล
โนนแดงให้สัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
โนนแดง

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -นายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ
นายอุดร พลนอก -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านครับ ผม นายอุดร พลนอกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ตามท่ีท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงได้แถลงนโยบายมาท้ังหมด 7 ด้าน ก่อนอื่นต้องขอขอบ
คุณท่านนายกท่ีนโยบายท่ีท่านนํามาเสนอมาที่ควบคุมทุกด้าน แต่อยากจะฝากอีกหนึ่ง
ด้านที่เรายังไม่ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างจริงจัง คือนโยบายด้าน

/ เศรษฐกิจ............



-6-

เศรษฐกิจ พี่น้องของเราในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํา
การเกษตร อาชีพทํานา เลี้ยงสัตว์ พอดีมีอยู่ 1 หัวข้อท่ีอยู่ในนโยบายด้านนี้ ด้าน
การเกษตรจะฝากถึงท่านนายกว่า การสนับสนุนและส่งเสริม มันต้องส่งเสริมทั้งด้าน
พืชและสัตว์ ผมมีโครงการท่ีจะนําเสนอท่านนายก พี่น้องเรา 70-80 % ท่ีทํา
การเกษตรคือปลูกข้าวหอมมะลิ ท้ังนี้ผลผลิตต่อไร่มันต่ํา ข้าวราคาตกต่ํา ผมมีนโยบาย
ด้านเศรฐกิจว่าเราควรสนับสนุนให้พ่ีน้องเกษตรกรเรา ทําเป็นเมล็ดพันธ์ุขายเป็น
โครงการเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ ซ่ึงไม่เพียงพอกับความต้องการของพ่ีน้องเกษตรกร
กิโลหนึ่ง 20 กว่าบาท เราก็ทําเป็นโลโก้ของเรา สนับสนุนให้ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนหนองโจด เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะมาก มีระบบชลประทานท่ีทั่วถึง
เราก็น่าจะส่งเสริมตรงนี้เพราะบ้านหนองโจดก็มีชื่อเสียงในหลายๆด้าน ถ้าเราทําได้พ่ี
น้องก็จะมีเงินจับจ่ายใช้สอย ในการขายพืชผลทางการเกษตร อย่างโครงสร้างพื้นฐาน
ตอนนี้ผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งแล้ว เราน่าจะหันมาพัฒนาทางด้านนี้ 2. พี่น้องของ
เราเลี้ยงสัตว์โค กระบือ ทําไมพี่น้องของเราจะเข้าถึงแหล่งพันธ์ุที่ดีในการเล้ียงสัตว์หนึ่ง
ปีสามารถขายได้ในราคาท่ีสูง ทุกวันนี้ขาดพันธุกรรมท่ีดี เราน่าจะมีธนาคารน้ําเช้ือโค
กระบือ ไว้บริการให้พี่น้องเกษตรกรในการปรับปรุงพันธุ์เป็นอีกแนวทางหนึ่ง โครงการ
ต่อมาในด้านศาสนาและวัฒนธรรม เด็กโนนแดงมีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา
เยอะแยะ แต่ผมกลับมาดูแล้วมันมีอีกหนึ่งหัวข้อในการส่งเสริมด้านการกีฬาให้เป็นเลิศ
เราจะทําอย่างไรหละ เราน่าจะส่งเสริมท้ังเด็กเละเยาวชน 1 ให้จัดกิจกรรมในการ
แข่งขันให้ดีข้ึน มีรายการให้เด็กได้เล่นมีสนาม ตอนนี้เราก็มีสนามท่ีพร้อมท้ังสนามฟุต
ซอล สนามฟุตบอลใหญ่ และท่ีผ่านมาการสนับสนุนของเทศบาลยังมีน้อย ผมถึงว่า
ต่อไปนี้เราน่าจะหันมาดูทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ติดตามด้วยการตลาดเล็กๆน้อยๆ
เพราะว่าหลังจากการทําการเกษตรพี่น้องเราจะมาขายของเล็กๆน้อยๆในตลาดสดของ
เรา เราก็ทําตลาดสดของเราคือตอนนี้ท่านนายกพูดว่าตลาดสดของเราเป็นหน้าตาของ
เรา เราจะทําอย่างไรให้ตลาดสดของเราเป็นแหล่งของอาหาร เป็นแหล่งที่น่าซ้ือ ทุก
วันนี้รถวิ่งผ่านโนนแดงของเราเยอะมาก ถนนสี่เลนก็ตลอด ทําอย่างไรเราจะเอาเงินท่ี
รถวิ่งผ่านให้เขาหยุดตรงตลาดสดของเราได้ ให้เขาลงมาซ้ือของกิน ของรับประทานเรา
ให้ได้ ตรงนี้ผมว่าน่าพัฒนา อยากถามท่านนายกว่าอีกสี่ปีข้างหน้าท่านจะบริหาร
เทศบาลตําบลโนนแดงพี่น้องประชาชนโนนแดงไปในทิศทางไหนให้มันเด่นชัดพวกเรา
จะได้เดินไปพร้อมๆกัน ประชาชนจะได้มีความอยู่ดีกินดี นะครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง -กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยุทธพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงเขตเลือกตั้งท่ี 1 คือเรามาครั้งนี้เรา

มาร่วมพัฒนาผมก็เคยประสบพบเจอมาในเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน เรื่องแรกท่ี

กระผมจะขอกราบเรียนผ่านทางท่านประธานสภาไปถึงผู้บริหาร คือเรื่องน้ําประปา

เราได้ประสบปัญหากันทุกคนและทุกปีด้วยช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

/น้ํามักจะหยุดไหล.......
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น้ํามักจะหยุดไหล พอน้ําไหลก็มีสีเหลืองขุ่นแล้วก็มีกลิ่น เราจะแก้ปัญหากันอย่างไร

เพราะว่าเวลาน้ําไม่ไหลบางครั้งชาวบ้านเขาไม่รู้ กลับมาถึงบ้านเหนื่อยๆน้ําก็ไม่ไหล น้ํา

ล้างจานก็ไม่มี เป็นปัญหาทุกปี ทําอย่างไรถึงจะบริหารจัดการได้ดี ให้มันมีได้อย่าง

พอเพียง ตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนและอีกเรื่องหนึ่งท่ีเป็นปัญหานะครับ

ก็ยังมีปัญหาขยะค้างถัง ทําให้ส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันตอมจํานวนมาก เป็นไปได้

ไหมอาทิตย์หนึ่งเก็บสัก 2-3 ครั้ง เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมาเก็บครั้งเดียวไม่พอ ขยะล้น

ถังแน่นอน แล้วถ้าบ้านไหนมีเด็กจะมีขยะประเภทแพมเพิสอยู่ในถังแล้วสุนัขไปคุ้ยเขี่ย

ถังก็ล้มเป็นสิ่งไม่น่าดู เราจะทํายังไงเพิ่มพนักงานไหม เพิ่มรถเก็บขยะอีกสักคันไหม

อะไรประมาณนี้ อยากจะฝากครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้กําลังสร้างถนนแอสฟัสติก

คอนกรีตก็จะมีซอยบางซอยท่ีเป็นถนนคอนกรีตบางเส้นมีปัญหาเรื่องก่ิงไม้วัชพืชลุกล้ํา

เข้ามาในเลนของถนน บางสายเข้ามาถึงเกือบครึ่งบางทีรถสวนทางกันต้องชลอก่อนจะ

สวนทางกัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราประสบพบเจอก็อยากฝากถึงท่านนายก หรือ

ผู้บริหารให้ช่วยกันแก้ไขทุกคนครับ เราเป็นสมาชิกสภาเทบาลและผู้บริหารก็ช่วยกัน

ทุกคน ก็ขอฝากไว้สองสามเรื่องเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทมนตรีฯ เชิญครับ
นายธีระพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้อภิปรายในเรื่องของนโยบาย

นะครับ อยากจะนําเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าตามท่ีท่านอภิปรายมานั้นผมเช่ือ

ว่านโยบายท่ีผมได้แถลงไว้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นทิศทางในการพัฒนาใน 4 ปี

ข้างหน้าได้อย่างชัดเจนนะครับ แต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนา

ท่ีสะดวกรวดเร็วแล้วก็เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ท่านอุดร พลนอก ได้นําเสนอในเรื่องแนวนโยบายเศรษฐกิจซ่ึงท่านว่าเราไม่ได้ให้

ความสําคัญนะครับ จริงๆแล้วเราให้ความสําคัญแล้วเราก็กําหนดในนโยบายอย่าง

ชัดเจน ตามท่ีท่านบอกเราไม่ได้ดูแลในเรื่องของการเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิ ไม่ได้

ดูแลในเร่ืองของสัตว์เลี้ยงนะครับ อยากนําเรียนว่านโยบายเราเป็นนโยบายท่ีสามารถ

รองรับการพัฒนาได้ทุกด้าน แต่ต้องมีการสร้างกลุ่มอาชีพ ซ่ึงในนโยบายเราก็มีบอกไว้

ว่าให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพแล้วก็มีการเพ่ิมความรู้ให้เข้าถึงกลุ่มอาชีพ แล้วเรา

พร้อมที่จะสนับสนุนในการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องข้าวหอมมะลิ เราให้ความสําคัญอยู่

แล้ว เทศบาลมีการสร้างกลุ่มการปลูกข้าวหอมมะลิพันธ์ุดี กลุ่มนี้ยังมีกองทุนอยู่มีการ

ทําทุกปี มีความเข้มแข็ง ฉะนั้นสิ่งท่ีเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเรามองเห็นความสําคัญใน

การเพ่ิมรายได้ของพี่น้องประชาชน ซ่ึงนโยบายเราก็ได้เขียนอยู่แล้วว่า เราจะ

เสริมสร้างสมรรถนะการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ เพิ่ม

/ ช่องทางผ่านทาง......
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ช่องทางผ่านทางระบบออนไลน์ซ่ึงทุกวันนี้การค้าเป็นระบบใหม่ ฉะนั้นเราก็เขียนไว้

อย่างครอบคลุมท่ีจะดูแลเรื่องของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญ

คือเราต้องรู้ฐานข้อมูลของอาชีพและกลุ่มอาชีพว่าพี่น้องมีความต้องการอย่างไร ซ่ึงเรา

ใสใ่นนโยบายและก็จัดทําเพื่อตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนโดยท่ีเราจะ

เพิ่มทักษะในด้านความรู้ให้เขาสามารถที่จะพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของตนเอง ใน

เรื่องการเกษตรเราก็ยังบอกว่า 5.4 จัดให้มกีารสร้างแหล่งน้ํา คลองส่งน้ํา เพื่อ

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ซ่ึงอาชีพการเกษตร เรื่องของเพาะปลูก เรื่องของ

เกษตรกรรม เรื่องของปศุสัตว์ ซ่ึงสามารถท่ีจะสนับสนุนได้ ผมเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือ

กันเราก็จะทําให้เศรษฐกิจของเทศบาลโนนแดงของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็มีรายได้

เพิ่มข้ึน แล้วในเรื่องของตลาดทํา อย่างไรจะให้คนแวะเข้ามาจับจ่ายในตลาดสดของเรา

แม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น ผมว่าเทศบาลทําฝ่ายเดียวไม่สําเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจาก

แม่ค้าด้วยถ้าเราทําตลาดของเราให้ดีมีโครงสร้างที่สวยงามแต่แม่ค้าเรายังไม่พยายามท่ี

จะยกระดับคุณภาพในการค้าขาย ทําให้สินค้าบางอย่างดูแล้วไม่น่าซ้ือ สินค้าไม่มี

คุณภาพ คนมาครั้งแรกอาจไม่ประทับใจเขาอาจจะผ่านไป ฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องเข้าไป

เสริมสร้างแม่ค้าของเราให้มีความเข้าใจแล้วทําให้เขาสร้างส่ิงท่ีสําคัญในเรื่องของ

การค้าขาย เขาก็จะสามารถค้าขายได้ ฉะนั้นถ้าเราสังเกตทําไมบ้านนี้ขายของดีทําไม

บ้านนี้ขายของไม่ดี มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้ประกอบการด้วย ถ้าเขาพยายามหา

สินค้าที่มีคุณภาพมีการพูดจาดีเข้าถึงลูกค้า เขาก็จะมีลูกค้าเยอะ สิ่งเหล่านี้มี

ความสําคัญท่ีเราจะต้องเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของแม่ค้าของเรา ก็จะทําให้

ตลาดเราค้าขายดีสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของเรา ในส่วนของด้านศาสนา

และวัฒนธรรมซ่ึงเราก็กําหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการอนุรักษ์ศาสนาและ

วัฒนธรรมที่ดีงามแล้วก็อนุรักษ์ไว้ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ท้ังใน

เรื่องของการกีฬาเราสนับสนุนมาตลอดส่งเสริมมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาการ

หาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ฝึกสอนลูกหลานเด็กและเยาวชนเรา มีพัฒนากลุ่มการกีฬา

แล้วก็สามารถส่งลูกหลานเราเข้าสู่ระดับสูงส่งเข้าศึกษาในโรงเรียนการกีฬา ถ้าเขาชอบ

สิ่งใดเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว แล้วในส่วนของเด็กและเยาวชนถามว่าทําไมเราไม่มีการ

จัดการแข่งขันกีฬาท่านคงทราบดีว่าระยะปีกว่ามานี้เรากระทบในเรื่องของโรคไวรัสโค

โรน่า 2019 หลายกิจกรรมเราอยากทํา แตเ่ราทําไม่ได้เนื่องจากการระบาดของโรคไว

รัสโคโรน่า2019 ฉะนั้นเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเรายินดีท่ีจะให้การสนับสนุน

ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีและการเพ่ิมทักษะเป็นเลิศด้านกีฬาเราก็จะยินดีท่ีจะจัด

งบประมาณในการสนับสนุนพร้อมจัดการแข่งขันให้ แต่ต้องรอดูสถานการณ์ความ

ปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนก่อน

/ ฉะนั้นผมยินดีท่ีจะ........
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ฉะนั้นผมยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนในเรื่องของการสร้างสุขภาพและ

ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มท่ี ก็นําเรียนให้ท่านสมาชิก

สภาเทศบาลได้รับทราบ สําหรับท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านยุทธพงษ์ ญาติกลาง ท่ี

ได้นําเรียนในเรื่องของการสร้างระบบประปาให้มีคุณภาพมาตรฐานซ่ึงเราก็ได้จัดทําไว้

ในโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว ก็อยากนําเรียนสภาผู้ทรงเกียรติว่าทางเทศบาลเองให้

ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างมาก เพราะทุกคนต้องใช้น้ําประปาอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าท่านได้

ศึกษาติดตามการทํางานของผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของเทศบาลท่านจะเห็นว่าเรา

พยายามที่จะหางบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ เพราะลําพังเราใช้งบประมาณของ

เทศบาลคงไม่เพียงพอในการพัฒนาและดูแลพ่ีน้องของเรา ฉะนั้นเราสามารถท่ีจะขอ

งบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเรื่องของการสร้างถังรองรับน้ําใสเพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองแล้วก็สร้างหอถังสูงเพ่ิมข้ึนอีกเพื่อจะรองรับการ

กระจายน้ําให้ทัว่ถึง ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือในเรื่องของระบบท่ีมีคุณภาพมาตรฐานทางกอง

การประปาเองก็จัดหางบประมาณมาดําเนินการอยู่นะครับเราคิดว่าถ้าเราสามารถ

จัดระบบในเรื่องโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คงจะทําให้การบริการดีข้ึน แต่สิ่งท่ี

สําคัญคือเราจะต้องควบคุมในเรื่องของระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานซึ่งเราจะต้องดูแล

ของคนซ่ึงมีความสําคัญเป็นหัวใจของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็รับไว้ท่ีจะดูแล

แล้วก็จะร่วมกับกองการประปาไดดู้แลเรื่องของการผลิตน้ําประปาให้ได้มาตรฐานและ

คุณภาพ ไม่ใชเ่ฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล ผมเองก็เปิดมาน้ําไม่ไหลน้ําเหลืองน้ํามีกลิ่น

ผมก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างจากพี่น้องประชาชนและเราเองยังมีความห่วงใยเพราะ

เรามีความรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วก็พยายามประสานกับกองการประปาตลอดแต่

บางครั้งมันอาจจะมีหยุดบ้างเนื่องจากผลกระทบของการซ่อมท่อหรือเกิดผลกระทบใน

เรื่องการผลิตมันย่อมมีบ้าง แต่ก็มีมาตรการเตรียมการป้องกันเพื่อให้เกิดผลกระทบ

น้อยท่ีสุด ฉะนั้นก็ฝากสมาชิกว่าเรายินดีที่จะให้การพัฒนาระบบประปาอย่างมี

คุณภาพและดูแลพี่น้องเราให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด ก็คิดว่าใน 4 ปีนี้เราก็คงจะ

สามารถสร้างมาตรฐานในเร่ืองของระบบน้ําประปาได้อย่างมีคุณภาพ และต่อมาท่าน

ได้พูดถึงเรื่องของการจัดการขยะซ่ึงเป็นนโยบายหลักในเรื่องของการดูแลส่ิงแวดล้อม

อยู่แล้วเราก็จะจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ ท่ีท่านบอกว่าเก็บอาทิตย์ละ 1 ครั้ง จริงๆ

เราออกเก็บทุกวัน แต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เก็บเนื่องจากปริมาณขยะแล้วก็การ

ขยายตัวของพี่น้องในชุมุชนมีมากข้ึนเราก็อาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของการเก็บขยะให้

เกิดประสิทธิมากข้ึนอีก แล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะครับ บางทีถัง

ขยะมันทั่วไปบางทีถังขยะล้ม พี่น้องประชาชนเองก็ควรให้ความร่วมมือเพราะว่า

กระจัดการขยะเพียงเทศบาลฝ่ายเดียว

/ ไม่สําเร็จ…………….
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ไม่สําเร็จ พี่น้องเราถ้าเห็นถังขยะอยู่หน้าบ้านล้มความไม่สวยงามก็คือบ้านเรา เราก็

ตั้งขึ้นหน่อยแล้วก็ดูทําให้เรียบร้อย แต่ถ้าขยะเขาไม่ไปเก็บให้ทางเทศบาลยินดีที่จะ

ดูแลเพื่อให้เกิดความถ่ีของการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ก็ต้องได้รับ

ความร่วมมือจากพี่น้องเราด้วยในเรื่องของการดูแลด้านความสะอาดแล้วก็ส่ิงแวดล้อม

ท่ีดีซึ่งเป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะต้องให้ความร่วมมือกัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเร่ืองของการท่ี

ทางเทศบาลเรามีถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจร แต่บางช่วงถนนอาจจะดูแลไม่

ท่ัวถึงอันนี้ยอมรับว่าเรามีพนักงานน้อยซึ่งอาจจะดูแลไม่ท่ัวถึงในเรื่องของสิ่งท่ีจะ

เกิดผลกระทบการจราจรได้อันนี้เราก็จะรับจากความคิดเห็นสภาแล้วก็จะไป

ดําเนินการในส่วนของพ่ีน้องเราที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีดขวางเรื่องของ

การจราจรให้อยู่ในเร่ืองของความสะดวกปลอดภัยอันนี้รับไว้ ในทางเทศบาลเองก็มี

กองสาธารณสุขแล้วมีในส่วนของสํานักปลัดดูแลในเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้ว ก็ยินดีท่ี

จะรับไว้ก็ขอนําเรียนสภาเทศบาลว่าในส่วนของฝ่ายบริหารเองยินดีที่จะรับในส่วนท่ีไป

จัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องแล้วก็หวังว่าจะได้รับความ

ร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์สุขของพ่ีน้องของเรา ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระ

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ
นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม สท.สุรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เขต 1 ขอนําเรียน 2 ประเด็นนะ

ครับ ประเด็นแรกเร่ืองคลองนํ้าเสียของหมู่ 1 ผมเคยนําเรียนมาหลายคร้ังแต่ว่ายังไม่
เคยได้ลอกเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่เห็นคลองแล้วเห็นแต่หญ้าผมอยากให้ท่าน
ประธานและหัวหน้าส่วนราชการลองไปพิจารณาดู ขอให้ลอกออกพอมันถึงหน้าฝนมัน
จะทําไม่ได้หาที่ลงไม่ได้ เร่ืองท่ี 2 กันสาดของตลาดดเทศบาลเราผมไปวันน้ันฝนตก
เห็นห้ิวของหลบฝนกันระเนระนาด ตอนแรกเห็นจะทําตั้งนานแต่ตอนน้ีก็ยังไม่เห็นได้
ดําเนินการ ผมขอฝากท่านประธานแค่นี้ขอขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทมนตรีฯ เชิญครับ
นายธีระพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ทุกท่านครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านสุรัตน์ แก้วด่านจาก ได้นําเรียนใน

เรื่องของคลองส่งน้ํา ซ่ึงเป็นท่ีน้ําท้ิงในเขตเทศบาล จริงๆระบบยังไม่สมบูรณ์ มีพวก

/ วัชพืชข้ึน...............
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