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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญท่ี 4    คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 
วันเสาร ์ท่ี 7 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ผู้มาประชุม  
มาประชุม     19  คน 
ลาประชุม        3  คน 
ขาดประชุม    - คน 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสรรเสริญ   กองจันทร์ ประธานสภาฯ สรรเสริญ   กองจันทร์  
2 นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์ เลขานุการสภาฯ หมู่ท่ี 4 ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์  
3 นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  เลขานุการสภาฯ หมู่ท่ี 2 บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  
4 นายทองเล่ือน  คุณล้าน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 1 ทองเล่ือน  คุณล้าน  
5 นายสมาน   หาญอาสา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 2 สมาน   หาญอาสา  
6 นางเมตตา  ตาปราบ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 เมตตา  ตาปราบ  
7 นางสุดารัตน์  สมัตถะ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 สุดารัตน์  สมัตถะ  
8 นางทองจันทร์  มาภักดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ทองจันทร์  มาภักดี  
9 นางยุวดี  วิสัยดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ยุวดี  วิสัยดี  
10 นายสุข  วงษ์ศาสาย ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 สุข  วงษ์ศาสาย  
11 นางณฐมน  แสงวงค์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 ณฐมน  แสงวงค์  
12 นายจ าเนียร  เทียมครู ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 จ าเนียร  เทียมครู  
13 นายวิชัย   เติมชีพ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วิชัย   เติมชีพ  
14 นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ  
15 นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่  
16 นางสนอง   ใสรังกา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 สนอง   ใสรังกา  
17 นางกรรณิการ์   ศรีเสนา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 กรรณิการ์   ศรีเสนา  
18 พ.อ.อ.จรัส   แผ่นเงิน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 จรัส  แผ่นเงิน  
19 นางวราวัลย์   ชาติอาษา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 วราวัลย์   ชาติอาษา  

 

 
 
ผูล้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเสนีย์           ลุงไธสง รองประธานสภาฯ -  
2 นางสาวอรพินท์   อุตมะพันธุ์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 -  
3 นายเฉลียว         วังศรี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 11 -  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง เกียรติพงษ์    วงศ์ษา  
2 นายสุทิน     สุวรรณพิมล รองนายก ฯ สุทิน     สุวรรณพิมล  
3 นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล รองนายกฯ ประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล  
4 นางทิพวรรณ   ดวงมณี เลขานายกฯ ทิพวรรณ  ดวงมณี  
5 นายวัลลภ  พิลาลี ปลัด อบต.โพนทอง วัลลภ  พิลาลี  
6 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
7 นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ หัวหน้าส านักปลัด พัชณี  ค าสะไมล์  
8 นายจีระศักดิ์  บ่อทอง นายช่างโยธา จีระศักดิ์  บอ่ทอง  
9 นางปวีณา  สิงห์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปวีณา  สิงห์วงศ์  
10 นางภาวิณี  สุจริตภักดี นักวิชาการสาธารณสุข ภาวิณี  สุจริตภักดี  
11 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ จพง.ธุรการ ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
12 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์  
13 นางนิตยา  แฝงฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  แฝงฤทธิ์  
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เปิดประชุมเวลา  09. 30 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายสรรเสริญ  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
โพนทอง ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง สมัยสามัญท่ี 4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้  
 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     
    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1  
เม่ือวันที่ 27 กันยายน  2562 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผมนายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ สมาชิกองค์การ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 บริหารส่วนต าบลโพนทอง หมู่ท่ี 2 ไม่ต้องแก้ไขก็ได้แต่ขอเรียนให้ทราบขอให้   

ท่านเปิดหน้า 12 นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
หมู่ท่ี 2 เรียนท่านประธานสภา อบต.โพนทอง ท่านสมาชิก ท่านผู้มีเกียรติ 
ตรงนี้ไม่ต้องใส่เพราะการพูดในท่ีประชุมพูดกับสภาเท่านั้นตรงนี้ให้ข้อสังเกตุ
แล้วต่อไปนี้เวลาประชุมสภาให้พูดกับประธานสภาเท่านั้นแล้วก็บรรทัดท่ี 5 
ไปครบทุกหมู่บ้านอันนี้ก็ไม่ต้องแก ้

นายสรรเสริญ  กองจันทร์ ขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม   -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
                                 4.1  ผู้รับจ้างขอใช้เหล็กตะแกรงวายเมท แทน เหล็กเส้นกลม  

นายสรรเสริญ กองจันทร์   ในส่วนนี้ขอเชิญผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ                 โพนทองได้ทราบต่อไปครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ     
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา   เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท่าน 
นายก อบต. โพนทอง       และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้นะครับ สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วน            
                                 ต าบล ขอเสนอ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ  พ.ศ.2562 ผ่านสภา          
                                 องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อเดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และสภาองค์การ 
                                 บริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ในการอนุมัติงบประมาณ 
                                 เพื่อด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ในการด าเนินการ เขียนแบบ ของบประมาณ  
                                 ให้กองช่างด าเนินการประสานผู้รับจ้าง ออกแบบเขียนแบบ ในงาน ออกแบบ 
                                 โครงสร้างต่างๆ แต่ทีนี้เมื่อด าเนินการ ในส่วนว่าจ้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและทาง 
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                                กองช่าง ได้แจ้ง ให้กับผู้รับจ้าง ใช้เหล็กวายเมทแทนตระแกรงผูกเหล็ก แบบท่ี 
                                อบต.ก าหนด มีอยู่ 2 แบบคือ 1 แบบเหล็กผูก 2 แบบเหล็กวายเมท ซึ่งมีข้อ 
                                สงสัยว่า การด าเนินการในการท่ีจะอนุญาต อนุมัติ ในเรื่องของโครงสร้างจะต้อง  
                                อาศัยอ านาจของสภา ในรูปแบบ โครงสร้าง อบต.จึงได้จัดท ารายละเอียดมาให้ 
                                สมาชิก อบต ได้ตรวจสอบ ซึ่งสภาจะได้สอบถาม ในเรื่องต่างๆ และมอบหมายให้ 
                                กองช่างท่ีช้ีแจงหลักการและเหตุผลและการด าเนินการ ให้ทางสภารับทราบ และให้ 
                                ทางสภาพิจารณา ต่อไป ขอบคุณครับขอเชิญกองช่างครับ         
นายจีรศักดิ์   บ่อทอง      เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ผู้บริหารองค์การบริหารองค์การ 
นายช่างโยธา                บริหารส่วนต าบล ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนทุกส่วน              
                                ผมนายจีระศักดิ์ บ่อทอง ต าแหน่ง นายช่างโยธา ตามท่ีสภาได้อนุมัติเงินจ่ายขาด 
                                สะสม จ าปีงบประมาณ 2562  มีถนนคอนกรีตท่ีอนุมัติ และท่ียังไม่ได้ท ามีอยู่  
                                 13 ตัว แต่ในรูปแบบในรายการ ท่ีได้ท าสัญญาจะเป็นถนนคอนกรีต ท่ีจะมี   
                                ความกว้างท่ี 3-4 เมตร ตอนนี้ในตัวแบบมันจะมี การแสดงลักษณะเหล็กเสริม 
                                อยู่ 2 อย่างก็คือ เหล็กเส้นกลม ถ้าตามขวางจะเป็นเหล็กเส้น 9 มิล ถ้าตามยาวจะ 
                                เป็นเหล็กเส้น 6 มิล แต่คราวนี้ ในตัวแบบมันจะบอกว่า สามารถเปรียบเทียบ ขอใช้ 
                                วายเมท แทนตัวนี้ได้ แต่ท้ังนี้ ท้ังนั้น ต้องให้ผู้รับจ้างท าการค านวณมาก่อนว่า  
                                ท่ีจะเอาเหล็กวายเมทมาแทนเหล็กเส้นกลม สามารถใช้เหล็กวายเมทขนาดเท่าใด  
                                และระยะเท่าใด ทางผู้รับจ้างก็ได้ เสนอเข้ามา ช่างก็ได้ดูแล้วว่า เป็นวายเมทท่ีมี  

 ค านวณจากวิศวกรของ ทางห้างก็ได้ประมาณราคา เปรียบเทียบ ระหว่าง เหล็ก
ตะแกรง วายเมท กับเหล็กเส้นกลมพอได้เปรียบเทียบออกมาแล้ว ราคาเหล็กตะแกรง
วายเมท จะถูกกว่าเหล็กเส้นกลม นายช่างโยธาก็เป็นต าแหน่งควบคุม งานโดยตรง ก็
เสนอเรื่องให้กับทาง คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ตามท่ีนายช่างค านวณ
ออกมา ว่าราคาเหล็กตะแกรงวายเมท ถูกกว่าเหล็กเส้นกลม ก็จะให้ทางคณะกรรมการ
เสนอ ต่อคณะผู้บริหาร อีกครั้งหนึ่งว่าจะมี ความเห็นอย่างไร แต่การเปล่ียนแปลง 
ระหว่างเหล็กเส้นกลมกับเหล็กตะแกรงวายเมท ไม่มีผลต่อโครงสร้างถนนแต่อย่างใด 

                                ทางกองช่างจึงได้จัดท าบันทึกข้อความ ตามเลขท่ี ชย 77001 /2939 ลงวันท่ี  
                                3  ธันวาคม 2562 เรื่อง เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                พิจารณาครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
นายสรรเสริญ กองจันทร์   ครับมีสมาชิกสภาท่านไหนสอบถามเพิ่มเติมครับ เชิญพ่อบุญเหลือ ทองชัยภูมิครับ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2        หมู่ท่ี 2 ส าหรับตอนนี้เราก าลังพิจารณาเรื่องการเปล่ียนแปลงรายละเอียด                   
                                  โครงการไม่ใช่จะโอนงบประมาณเป็นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ         
                                  ถ้าผมจ าไม่ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อท่ี 60 ว่าการเปล่ียนแปลง ขอให้           
                                  นายช่างไปจดมาและเอามาลงในนี้ด้วย ว่าการเปล่ียนแปลงนั้น อาศัยอ านาจ          
                                  ข้อบังคับท่ีเท่านั้นเท่านี้ ก าหนดไว้ว่า ถ้ามีการเปล่ียนแปลง ห้าม ใช้ญัตติใหม่ หรือ 
                                  เพิ่ม เปล่ียนแปลงความมุ่งหมาย และงบประมาณรายจ่าย หรือ เว้นแต่จะได้รับ 
                                  การรับรอง จากผู้บริหาร เว้นแต่ญัตตินั้น ผู้บริหารเป็นผู้เสนอ เพราะฉะนั้นคราว 
                                  ต่อไปขอให้น า ระเบียบข้อบังคับมาลง ไว้ด้วย เพื่อสมาชิกจะได้ดู ไม่ต้องพูดกัน            
                                  ยากครับ แต่อยากเอาข้อบังคับเอาระเบียบมาใส่ให้ละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายสรรเสริญ กองจันทร์   ครับมีสมาชิกสภาท่านไหนสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับท่านจ าเนียร  
ประธานสภาฯ                เทียมครู 
นายจ าเนียร เทียมครู       เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายจ าเนียร เทียมครู  
สมาชิกส.อบต.หมู่ท่ี 7       สภา อบต.หมู่ท่ี 7 ซึ่งตามความเป็นจริง การท่ีจะเปล่ียนแปลง วัสดุ ควร 
                                 เปล่ียนแปลง ก่อนการด าเนินงาน ไม่ใช่หลังด าเนินการแล้วเสร็จ มาเปล่ียนทีหลัง 
                                 ผมว่ามันไม่ถูกต้องครับ เห็นควรให้พิจารณาให้ดีก่อนครับ ขอบคุณครับ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์  ครับขอให้นายช่างโยธาได้อธิบายรายละเอียดถึงท่ีมาของการเปล่ียนแปลงครับ 
ประธานสภาฯ               ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพิ่มเติม 
จีระศักดิ์  บ่อทอง           ขอช้ีแจงท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี 7 เราได้เปล่ียนก่อนผู้รับจ้างจะท า ตอนนี้เรายัง  
นายช่างโยธา                 ไม่ได้ตรวจงานจ้าง แล้วก็ผลทดสอบก็ยังไม่มา ก็อยู่ในขั้นตอนการเปล่ียนแปลง  
                                 และจะแจ้งผู้รับจ้าง ให้ด าเนินการให้เสร็จ แล้วก็ท าการเบิกจ่าย ให้เป็นขั้นตอน  
                                 ต่อไป แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างได้เสนอมา และทางเราก็ให้ท า ยังเหลือขั้นตอนการ 
                                 ตรวจรับ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์   ครับมีสมาชิกสภาท่านไหนสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับท่าน 
ประธานสภาฯ                จรัส แผ่นเงิน สมาชิกสภา หมู่ท่ี 12  
พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน         เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเรียนถามท่าน       
ส.อบต.หมู่ท่ี 12              ประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องการสร้างถนนนะครับสมมุติว่าเราท า 
                                 ถนนเส้นนี้ ระยะ 100 เมตร ราคาเท่านี้ แต่เปล่ียนแปลงอุปกรณ์ ราคาถูกลง  
                                 ถนนเส้นนี้จะขยายเป็น 120 หรือ 130 ใช่หรือไม่ หรือว่าเท่าเดิม ถ้าแบบนี้ 
                                 ผมว่า ผู้ท่ีรับจ้าง ท าเอาผลประโยชน์ เข้าตัวเองมาก เกินไป เนื่องจากว่า    
                                 เราจะเอาเหล็ก เหล็กเส้น พอมันเปล่ียนแปลง มันก็จะถูกลง ถนนของเราจะ 
                                 เพิ่มความยาวไหมผมขอเรียนถามท่านประธานสภาเท่านี้ครับขอบคุณครับ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์   ครับขอให้นายช่างโยธาได้ตอบค าถามนิดหนึ่งครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจีระศักดิ์  บ่อทอง       ขอตอบท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 การท่ีเปล่ียนแปลงเหล็กเส้น กลม เป็นวายเมท  
นายช่างโยธา                  จากการประมาณราคาแล้ว เหล็กเส้นกลมจะแพงกว่าเหล็กวายเมท และก็ท า                       
                                  บันทึกแนบท้ายสัญญา สมมุติว่า ผมประมาณการได้ คือเหล็กวายเมทจะถูกกว่า 
                                  10,000 บาท เราต้องแนบท้ายสัญญา 10,000 บาท เวลาตอนเบิกก็จะ 
                                  หักจากผู้รับจ้างสมมุติว่า  งบ 1 แสนบาท จะหักออก 10,000 บาทก็จะ 
                                   เหลือ 90,000 บาท เราต้องหักออกอยู่แล้ว เพราะว่าเลขท่ีเราประมาณการ 
                                   ไว้ก่อน คือเหล็กเส้นกลม แต่คราวนี้ใช้เหล็กวายเมทมันจะถูกกว่า และจะต้อง 
                                   แนบท้ายสัญญาครับ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา      เรียนท่านประธานสภาในส่วนรายละเอียดตรงนี้ มีคณะกรรมการตรวจรับ 
นายก อบต.โพนทอง          งานอยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยนะครับ และขอให้ท่าน คณะกรรมการตรวจ 
                                   รับงานได้อธิบายในเรื่องของการด าเนินงานตรงนี้ว่าจะได้หรือไม่  
                                   เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย แก่ท่านสมาชิกสภาและเสนอต่อท่านประธานสภา  
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นายวัลลภ  พิลาลี                 เรียนท่านประธานสภา ทางกองช่างได้รับรองว่า การเปล่ียนแปลงวัสดุ ไม่ได้มี
ปลัด อบต.โพนทอง               ผลต่อคุณภาพ เพียงแต่ว่า อุปกรณ์จะถูกลง งบประมาณก็จะเหลือจ่ายตก 
                                       เป็นเงินสะสมและทางกรรมการกไ็ด้มาประชุมกันก็เห็นด้วยครับ แล้วก็เสนอ 
                                       ท่านนายกพิจารณาว่าจะให้ท าได้หรือไม่ ไม่ต้องขออ านาจของสภาก็ได้ครับ  
                                       ทางราชการก็ไม่เกิดความเสียหายขอบคุณครับ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับการเปล่ียนแปลงวัสดุ ไม่ได้มีผลต่อคุณภาพ เพียงแต่ว่า อุปกรณ์จะ 
ประธานสภา                      ถูกลงแค่เปล่ียนตระแกรงวายเมทแทนเหล็กเส้นกลมนะครับถ้าสมาชิก 
                                      สภาเห็นชอบตามรายละเอียดท่ีกองช่างได้ท าบันทึกการเปล่ียนแปลง 
                                      เสนอมาให้สภาได้พิจารณา ผมก็จะขอมติข้อ 4.1  ผู้รับจ้างขอใช้เหล็ก 
                                      ตะแกรงวายเมท แทนเหล็กเส้นกลม  
มติทีป่ระชุม                        เห็นชอบ   17  คน 
                                      ไม่เห็นชอบ  -    คน 
                                      งดออกเสียง  2  คน ( ประธานสภา อบต.,  เลขานุการสภา) 
                                      ลา             3  คน 
 
ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่นๆ  (ถ้ามี) 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท่านสืบเนื่องจากองค์การ 
นายก  อบต. บริหารส่วนต าบลโพนทองได้เปิดกรอบต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขโดย

ขอรับการสอบบรรจุจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบัดนี้มีผู้สามารถ
สอบบรรจุได้ในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและก็ได้เลือกลงท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง   เพื่อให้การท างานของเจ้าหน้าท่ีนักวิชาการ
สาธารณสุขได้ท างานร่วมกับทางผู้น าท้องถิ่นท้องท่ีกับประชาชนวันนี้จึงมอบ
ให้นักวิชาการสาธารณสุขได้แนะน าตัวให้สมาชิกสภาได้รับทราบขอเชิญ
นักวิชาการสาธารณสุขครับ 

นางภาวิณี  สุจริตภักดี เรียนท่านประธานท่านเลขาท่านนายกและสมาชิกสภาทุกท่านดิฉันภาวิณี  
นักวิชาการสาธารณสุข สุจริตภักดี มารับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขท างานในด้านสุขภาพร่วมกับ 

รพ.สต. ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณคะ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้รับหนังสือจาก ท่ีท าการ 
นายก  อบต. ผู้ใหญ่บ้านหมู่   ท่ี 2 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง การท าถนนตามคลอง

เพื่อสัญจร ได้ท าหนังสือ ใจความมีดังต่อไปนี้ ด้วยชาวบ้านบ้านโพนทอง ได้รับ
ความเดือดร้อนในการสัญจร ในพื้นท่ีการเกษตร และมีปัญหาถนนเลียบคลอง
ส่งน้ า จุดใต้สะพานขาว ไม่จดถนนสายหลัก จ าเป็นต้อง ใส่ท่อลอดวางตาม
คลองส่งน้ า เป็นถนนโดยไม่ใช้งบของทางราชการ ซึ่งได้รับการประชาคมจาก
ชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อนแล้ว มีมติท่ีประชุม ความเห็นชอบในท่ีประชุม 
ได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ ในการสัญจรไปมา ของชาวบ้าน จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ ตัวอย่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ส่งช่างโยธาออกแบบ
ส ารวจ ก่อสร้าง ในรายละเอียดตรงนี้ท่ีประชาชน ประสานมา ท่ีผ่านมาได้มี
การประชุมและลงลายมือช่ือ ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่ชัดเจน 

 
 
 



7 

 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ ท่านประธานสภาท่ีเคารพเรื่องนี้ถ้าผมจ าไม่ผิดมีเจ้าหน้าท่ีเกษตรเคยท าเรื่อง 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 2 มาครั้งหนึ่งตอนนัน้ผมก็ทักท้วงเหมือนกันเพราะแกบอกว่าแกสามารถท่ีจะพูด 

ท่ีติดถนนได้แต่ทีนี้มันไม่ได้ท่ีติดถนนเขาไม่ยอมแกก็เลยมาท าเรื่องใหม่และ
นายอะไรเป็นเกษตรอ าเภอมาประชุมร่วมผมก็บอกว่าถ้าท่ีติดถนนเขาไม่
ขัดข้องท าได้แต่เรื่องกับกรมทางหลวงนั้นคุณต้องไปประสานนะรับรองเลยว่า
จะถมดินเองออกเงินเองท้ังหมดวนันั้นผมบอกว่าเราคงไม่มีปัญหาถ้าทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ทางเช่ือมระหว่างทาง
หลวงแผ่นดินกับท่ีตรงนั้นท่านต้องไปขอแล้วท่อท่านก็ต้องออกเองก็มีแค่นั้น
แต่มาดูรายช่ือแกเข้าประชุมก็ไม่มีก็ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่เขาส่งมาได้ยังไงผมอ่านดู
แล้วทีนี้ในความรู้สึกของผมก็ขอให้แกลงช่ือมาด้วยมาเป็นหลักฐาน
เพราะฉะนั้นเรือ่งนี้ผมคิดว่าในท่ีประชุมแห่งนี้จะคิดอย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่า
ต้องให้บุคคลคนนี้มาเซ็นช่ือด้วยจึงจะถูกต้องขอบคุณครับเรื่องธนาคารขยะ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจตามมาตรา 59 วางระเบียบ เพื่อให้
การบริหาร งานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้า
จะให้ดีให้นายกเขียนระเบียบข้ึน ว่าด้วยธนาคารขยะท าให้โครงการเด่นชัดขึ้น 

มติที่ประชุม     -รับทราบ 
นายสรรเสริญ  กองจันทร์  ใครมีอะไรท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับส าหรับวันนี้ ถ้าไม่มีผมก็
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้และก็ 

ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีทุกท่านผม
ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา  12.00  น. 
 

                    ลงช่ือ      ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                            (นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์) 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

 
บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เห็นควร
ส าเนาแจ้งสมาชิกสภาฯ ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 
 

(ลงช่ือ)         สมาน   หาญอาสา           กรรมการ   
                  ( นายสมาน  หาญอาสา )              
              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  2 

 

 
(ลงช่ือ)           สุดารัตน์  สมัตถะ         กรรมการ   

                   (  นางสุดารัตน์  สมัตถะ  )              
                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  3 

 

 
(ลงช่ือ)          วีระพล  พิมพ์ชัยภูมิ       กรรมการ   

          (  นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ)              
                                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  8 
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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  2562  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
                       ลงช่ือ          ป้องเพ็ชร  สายสุพรรณ์         เลขานุการสภาฯ 
                                                    (นายป้อมเพ็ชร   สายสุพรรณ์) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

                วัน.......เดือน.........................พ.ศ................ 
 
 

     ลงช่ือ    สรรเสริญ    กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                             (นายสรรเสริญ   กองจันทร์) 

 


