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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันพุธ ท่ี 27 เดือน  กันยายน  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 นายเสนีย์  ลุงไธสง รองประธานสภาฯ เสนีย์  ลุงไธสง  
3 นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์ เลขานุการสภาฯ หมู่ท่ี 4 ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์  
4 นายทองเล่ือน  คุณล้าน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 1 ทองเล่ือน  คุณล้าน  
5 นายสมาน   หาญอาสา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 2 สมาน   หาญอาสา  
6 นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 2 บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  
7 นางเมตตา  ตาปราบ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 เมตตา  ตาปราบ  
8 นางสุดารัตน์  สมัตถะ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 สุดารัตน์  สมัตถะ  
9 นางทองจันทร์  มาภักดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ทองจันทร์  มาภักดี  
10 นางยุวดี  วิสัยดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ยุวดี  วิสัยดี  
11 นายสุข  วงษ์ศาสาย ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 สุข  วงษ์ศาสาย  
12 นางณฐมน  แสงวงค์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 ณฐมน  แสงวงค์  
13 นายจ าเนียร  เทียมครู ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 จ าเนียร  เทียมครู  
14 นางสาวอรพินท์   อุตมะพันธุ์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 อรพินท์   อุตมะพันธุ ์  
15 นายวิชัย   เติมชีพ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วิชัย   เติมชีพ  
16 นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ  
17 นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่  
18 นางสนอง   ใสรังกา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 สนอง   ใสรังกา  
19 นางกรรณิการ์   ศรีเสนา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 กรรณิการ์   ศรีเสนา  
20 นายวัลลภ  พิลาลี ปลัด อบต.โพนทอง วัลลภ  พิลาลี  

 

 
 
ผูล้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเฉลียว  วังศรี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 11 เฉลียว  วังศรี  
2 พ.อ.อ.จรัส  แผ่นเงิน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 จรัส  แผ่นเงิน  
3 นางวราวัลย์  ชาติอาษา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 วราวัลย์  ชาติอาษา  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุทิน     สุวรรณพิมล รองนายก ฯ สุทิน     สุวรรณพิมล  
2 นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล รองนายกฯ ประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล  
3 นายสุพล     พิงชัยภูมิ เลขานายกฯ สุพล     พิงชัยภูมิ  
4 นายวัลลภ     พิลาลี ปลัด  อบต. วัลลภ   พิลาลี  
5 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
6 นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ หัวหน้าส านักปลัด พัชณี  ค าสะไมล์  
7 นายประเสริฐศักดิ์   ประกอบดี ครู กศน.ต าบลโพนทอง ประเสริฐศักดิ์   ประกอบดี  
8 นายจีระศักดิ์   บ่อทอง นายช่างโยธา จีระศักดิ์  บ่อทอง  
9 นางปวีณา  สิงห์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปวีณา  สิงห์วงศ์  
10 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ เจ้าพนักงานธุรการ ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
11 นายวรา   วรแสน นายช่างชลประทานช านาญงาน วรา   วรแสน  
12 นายณดล   ทวดอาจ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ณดล   ทวดอาจ  
13 นายสุเมธ   ดุมกลาง เจ้าหน้าท่ีชลประทาน สุเมธ   ดุมกลาง  
14 นายอรรถพล  เหนือทอง เจ้าหน้าท่ีชลประทาน อรรถพล  เหนือทอง  
15 นายสายัณห์  ด้วงสกุล ผอ.รร.บ้านหนองหญ้ารงักา สายัณห์  ด้วงสกุล  
16 นางสุนิสา    ดวงเงิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิฯ สุนิสา    ดวงเงิน  
17 นางธ ารงค์ลักษณ์   บุญโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา  
18 นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ จพง.ป้องกันฯ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
19 นางสาวฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ  
20 นางสาวสายฝน  ลอยไธสงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สายฝน  ลอยไธสงค์  
21 นางอรวรรณ    ประทุมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี อรวรรณ    ประทุมวงศ์  
22 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์  
23 นางสาวอุทัยวรรณ  กล้าแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ อุทัยวรรณ  กล้าแท้  
24 นางสาววรากร   พงศ์สุพรรณ์ นักพัฒนาชุมชน วรากร   พงศ์สุพรรณ์  
25 นางสาวจิตรลัดดา  สัมพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิฯ จิตรลัดดา  สัมพันธุ์  
26 นางสาววราลักษณ์  พิมพ์ชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ วราลักษณ์  พิมพ์ชัย  
 
เปิดประชุมเวลา  09. 30 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายสรรเสริญ  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
นายสรรเสริญ   กองจันทร์ ครับเรียนท่านนายกท่านรองนายกท่านเลขาท่านปลัดแล้วก็เจ้าหน้าท่ีทุกภาค 
ประธานสภาฯ   ส่วนแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมีแขกมาก็จะให้ท่าน 

คุยเรื่องของท่านก่อนนะครับเชิญชลประทานครับผม 
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เจ้าหน้าท่ีชลประทาน  ครับสวัสดีท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนอื่นขอแนะน าตัวก่อน 
ผมนายวรา  วรแสน นายช่างชลประทานช านาญงานจากส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางท่ี 6 จังหวัดขอนแก่นพอดีได้รับประสานจากท่านนายกว่าจะ
มีการประชุมสภากันในวันนี้ท่านนายกก็เลยให้โอกาสมาช้ีแจงความก้าวหน้า
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิระยะท่ี 1 ซึ่งจะมีโครงการก่อสร้างคลองผันน้ า
ล าประทาวสระเทวดาซึ่งเป็นงานจ้างเหมาท้ังโครงการวงเงินหนึ่งพนัหกร้อยหกล้าน
กว่าๆ ขั้นตอนในปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR และก็แต่งต้ัง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมและมีมติเมื่อวันท่ี 2 
มกราคม 2562 ให้กรมชลประทานด าเนินโครงการซึ่งโครงการเดิมเป็นโครงการของ
ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 13 จังหวัดชัยภูมิซึ่งท่านมีโครงการหลาย
โครงการท่านรองอธิบดีก็เลยยกโครงการนี้มาให้ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
กลางท่ี 6 ขอนแก่นเป็นผู้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงสามารถเดินทางมา
ดูแลงานได้ไม่ล าบากซึ่งก็จะมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองก็
คือว่าแนวคลองน้ าของเรามันก็จะมาผ่านถนนเส้น 201 202 ซึ่งก็จะมีพื้นท่ีในแนว
คลองท่ีจะขออนุญาตดูฟิวเจอร์บอร์ดนะครับครับขออนุญาตนะครับผมก็พึ่งย้ายมา
ได้ประมาณสักสามเดือนเจ้านายก็ให้มาดูแลตัวนี้เลยนะครับซึ่งจะมีจุดท่ีคลองผันน้ า
ผ่านถนนเส้น 201 แล้วก็จะมีแนวคลองท่ีจะเข้ามาอยู่ในเขตของหนองสระพังซึง่จะ
ได้ท าเรื่องขออนุญาตใช้พื้นท่ีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอ านาจให้
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ก็จะได้มาช้ีแจงพวกเราด้วยนะครับในส่วนของ
ท่านหัวหน้ากองช่างครั้งท่ีแล้วได้มาประสานท่านก็คุยในเรื่องการจัดหาท่ีท้ิงดินท่ีเป็น
ท่ีสาธารณะอาจจะเป็นท่ีของ อบต. วัดหรือโรงเรียน ท่ีเป็นท่ีสาธารณะเรามีดินท่ีจะ
ขุดจากแนวคลองในเขตต าบลเราบางส่วนท่ีจะสามารถเอาไปถมให้ได้นะครับถม
พร้อมเกล่ียรัศมีจากหน้างานเราก็ประมาณ 5 กิโล ถ้าเกินนี้ก็ต้องคุยกับผู้รับเหมา
หลังจากท่ีเราได้ผู้รับจ้างก็ต้องคุยเป็นบางพื้นท่ีอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ส่วนสภา
ตามท่ีหัวหน้ากองช่างได้คุยไว้ก็คงจะได้ตามนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส าหรับ
ปัจจุบันโครงการก็อยู่ในขั้นตอนท่ีก าลังจัดหาตอนนี้ก าลังต้ังคณะกรรมการร่าง TOR 
แล้วและก็แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางแล้วคาดว่าในเดือนตุลาคมก็น่าจะ
มีอะไรท่ีชัดเจนขึ้นก็จะได้มารายงานให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลให้ทางสภาได้
ทราบต่อไปครับไม่ทราบมีท่านใดสงสัยไหมครับคือในนี้เป็นวาระท่ี 1 ว่าขอใช้พื้นท่ี
สาธารณประโยชน์หนองสระพังทีนี้มาพูดถึงเรื่องการขุดคลองในส่วนของท่ีท้ิงดินนะ
ครับอาจจะรบกวนทางสภาอาจจะประชุมคราวเดียวเลยคือหาช่ือก็ได้ในรายงานการ
ประชุมเด๋ียววันหลังผมจะมาขอถ่ายเอกสารเอาก็จะมีนายช่างณดล เป็นนายช่าง
ชลประทานอีกคนหนึ่งท่ีจะเป็นผู้ควบคุมงานคู่กับผมทีนี้เราจะมาขอถ่ายและอาจจะ
ต้องคือไปวิ่งดูระยะทางไม่เกินเราจะได้คุยกับผู้รับจ้างได้เลยว่าให้เอาไปถมหรืออะไร
ได้เลยนะครับก็เนื่องจากว่าปีนี้งบประมาณมันอาจจะมาช้ากว่าเราจะลงงานก็จะ
เกือบๆเข้าฝนงานก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไรแต่ถ้ามีงานขุดลอกเมื่อไรรับประกันได้ว่า
จะมีดินให้ท่านในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเราจะสามารถเอาไปถมท่ีให้ได้ขอเป็นท่ี
สาธารณะในเบ้ืองต้นก่อนนะครับ 
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นายสุทิน  สุวรรณพิมล ครับผมนายสุทิน  สุวรรณพิมล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองในฐานะ 
รองนายก  อบต. ราษฎรบ้านนางเม้งหมู่ท่ี 3 ตรงบริเวณตรงนี้ตามท่ีเราได้มองดูอย่างท่ีผมเคยพูดทุก

ครั้งในท่ีประชุมเกี่ยวกับเรื่องการผันน้ าเล่ียงเมืองต้ังแต่เกือบ 10 ปีมาแล้วผมเคยพูด
ว่าน้ ามาน้ าตาตกผมเคยพูดทุกครั้งในท่ีประชุมเข้าไปท่ีไหนก็ช่างเพราะว่าคนบ้าน
นางเม้งไมไ่ด้รับผลประโยชน์จากตัวนี้เลยสาเหตุอันใดครับเสียพื้นท่ีท ากินผมเคยพูด
อีกค าหนึ่งว่าน้ าท่วมเมืองชัยภูมิปีละ 7 วันจะต้องผันน้ าเล่ียงเมืองออกมาทางต าบล
โพนทองแล้วก็อีก 360 วันล่ะจะเอาน้ าท่ีไหนมาเล้ียงคลองเพราะว่าโครงการนี้ 10 ปี
ผ่านมาแล้วตอนนี้เมืองชัยภูมิคลองระบายน้ าท่ีมีอยู่ในเมืองผมเรียกคลองเลยนะครับ
ขนาดท่อท่ีกรมโยธาท าให้แก่เทศบาลไว้สูง 2 เมตร 10 เซ็นติเมตรอีกหนึ่งคือ
โครงการผันน้ าล าประทาวเอื้ออาทรท่ีฝ่ังตะวันออกท่ีผ่านจากบ้านนาเสียวลงมาบ้าน
ซับพระไวย์มาอ่างเก็บน้ าหินลับมีดตัวนี้ก็จะเป็นการผันน้ าออกนอกเมืองผมเคยพูด
ว่าท าไมไม่ท าคลองระบายน้ าจาก คตร. บ้านโนนทันลงห้วยดินแดงและตรงนี้ถ้าจะ
พัฒนากันจรงิๆนะครับผมไม่ได้ขัดคุณไม่ต้องท าโครงการใหญ่เป็นพันล้านเลยอันนี้
อยากจะเรียนให้ทราบว่าแค่ท าคลองดาดเพราะว่าหน้าแล้งคลองนี้ไม่มีน้ าแล้วตอนนี้
น้ าท่ีเล่ียงเมืองนี้ตอนนี้โครงการของจังหวัดชัยภูมิท่ีท าอยู่โครงการท่ี อบต.โพนทองก็
เป็นเจ้าของโครงการด้วยคือการเซนต์ MOU กับทางเทศบาลเมืองชัยภูมิท่ีท าคลอง
ส่งน้ าท่ีขุดลอกกันท้ังหมดตอนนี้ก าลังลอกห้วยกุดแคนอยู่ก าลังลอกห้วยเสวยอยู่ 2 
จุดแต่ถ้าโครงการนี้มาหมดครับคนต าบลโพนทองกับคนบ้านนางเม้งต้ังแต่ปาก
ทางตรงหนองสระพงัไล่มาเลยส่ิงท่ีเคารพนับถือของพี่น้องบ้านนางเม้งคือศาลปู่ตาก็
หายคลองต่างๆ ก็หายหมดถ้ามันท าแค่ตรงนั้นขุดลอกผักตบชวาและท าคลองดาดไม่
เกิน 5 เมตรหรอกสามารถผันน้ าออกได้หมดเลยไม่ต้องเสียเงินเป็นพันๆ ล้านด้วย
เพราะว่าตรงนี้ผมมองดูแล้วผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ 30 ปีผมมองเห็นผมรู้ตัวที่กั้นน้ า
ไว้ไม่ให้น้ าไหลเข้าเมืองคือท่อของกรมทางท่ีท าอยู่ตรงทางหลวงชนบทท่านไปดู
ตอนนี้น้ าเต็มเลยเพราะว่าน้ ามาแต่ถ้าหลังจากนั้นจะไม่มีน้ าครับน้ าจะไม่มีไหลไปเลย
ถ้าตรงนี้ท าเป็นท่อลอดส่ีช่องสองฝ่ังน้ าจะไม่มีการอั้นไว้จะสามารถไหลผ่านได้ทันที
เลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าน้ าส่วนหนึ่งท่ีไม่สามารถจะไหลมาทางต าบลโพนทองได้จะไหล
ออกช่องกลางไหลลงห้วยดินแดงตอนนี้ห้วยดินแดงไม่มีน้ านะครับให้ท่านไปดู
แม้กระท่ังฝนท่ีตกมาไม่มีน้ าเพราะว่าถ้าท าคลองจากประตูน้ าโนนทันลงห้วยดินแดง
ก่อนท าตรงนั้นก่อนสามารถจะแก้ปัญหาน้ าโดยท่ีไม่เข้าเมืองได้เลยและน้ าในเมืองจะ
ไปลงบ่อหลุบไปลงสระเทวดาเหมือนกันจุดหมายปลายทางคือท่ีเดียวกันผมเคยพูด
มาตัวนี้ 10 ปีแล้วผมพูดต้ังแต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนางเม้งจนกระท่ังตอนนี้ผมมา
อยู่ตรงนี้ผมก็พูดทุกครั้งว่าถ้าคลองมาน้ าตาตกถาม อบต.สุดารัตน์นะครับเพราะว่าพี่
น้องมีท่ีอยู่ตรงนัน้และหลายๆท่านท่ีมีท่ีอยู่ตรงนี้แต่มีท่ีนาคนหนึ่ง 2 ไร่อันนี้ผมไมไ่ด้
ขัดนะครับผมพูดให้ฟังว่าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิออกแบบมาเป็น 10 ปี
แต่พึ่งจะมาเริ่มท าแต่ไม่ได้มองถึงการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของเมืองชัยภูมิเพราะ
การถมท่ีการปรับพื้นท่ีท าตอนท่ีออกแบบตอนท่ีคิดยังเป็นถนนสองเลนอยู่เลยแต่
ตอนนี้เป็นถนนส่ีเลนแล้วถ้าท าคอนเวิสอยู่บริเวณทางหลวงชนบทแค่นั้นครับ
สามารถป้องกันน้ าท่ีจะไหลอยู่ตรงนั้นได้หรือถ้าท าเป็นคลองดาดใช้แนวคลองเก่าท า
เป็นคลองดาดน้ าไหลล่วงครับผมกล้าพูดได้เพราะตอนนี้ประมาณน้ าท่ีมาตรงนี้ไม่มี 
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 แล้วเพราะมันจะไหลเล่ียงเมืองออกไปหมดแล้วขอให้ไปศึกษาระบบนิเวศให้ดีแต่เมื่อ
ท า 10 ปีท่ีแล้วเพราะตอนนี้ถมหมดต้ังแต่บ้านเล่า บ้านเส้ียวน้อย บ้านเส้ียวใหญ่ 
บ้านโนนทัน ถามจริงๆ เลยครับพื้นท่ีรับน้ าหมดแต่น้ าไม่มีท่ีจะลงมาท่ีลงมาเพราะโพ
ดุลลูกเดียวท าให้ระบบนิเวศเปล่ียนก็เลยอยากจะเรียนให้ทราบครับขอบคุณครับ 

เจ้าหน้าท่ีชลประทาน ครับขออนุญาตเรียนในท่ีประชุมนะครับคือตัวคลองผันน้ าของเราล าห้วยดินแดงเรา
ก็ท าเรียนท่านรองนายกนะครับตัวนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการโครงการตัวนี้เป็น
โครงการท่ีได้รับค าส่ังมาจากระดับประเทศเราไม่ได้ดูแค่ตรงนี้นี่แค่ระยะท่ี 1 ฝ่ัง
ตะวันออก มีฝ่ังตะวันตกท่ีต้องผันน้ าออกจากตัวเมืองแล้วปัญหาก็คือว่าปัจจุบันของ
เราคือล าน้ าชีในจังหวัดชัยภูมิเราไม่ค่อยมีอ่างปัจจุบันน้ าค่ารายปีสองพันกว่าล้านลูก
บาตรเมตรท่ีลงจากจังหวัดชัยภูมิไปหาขอนแก่นท่ีไปท่วมร้อยเอ็ด สารคาม และลง
ไปถึงอุบลเพราะฉะนั้นในยุทธศาสตร์ของประเทศเขาก็จะตัดตอนน้ าจากชัยภูมิซึ่ง
ปัจจุบันเราไม่สามารถท าเข่ือนขนาดใหญ่ได้แล้วจ าเข่ือนล าชีจ าเขื่อนที่จะท่วมหนอง
บัวแดงได้ไหมครับจากพันกว่าล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้เหลือแค่ 40 70 ก็คือลด
ขนาดให้มันเล็กลงตามสภาวะสภาพพื้นท่ีเราไม่สามารถท าได้เหมือนอุบลรัตน์เหมือน
ล าปาวซึ่งท าไว้สมัยก่อนท่ีคนยังน้อยเพราะฉะนัน้การศึกษาก็จะมีปรับเปล่ียนไปเรื่อย
เร่งศึกษาเพื่อจะต้องปรับเปล่ียนทุก 5 ปีถ้า 5 ปีไม่ได้ท าก็จะต้องศึกษาใหม่ก็เสียเงิน
ไปศึกษาใหม่ถ้าได้ท าในสภาวะ 5 ปีเรื่องการวางโครงการก็ยังใช้ได้ในส่วนของ
ปริมาณน้ าท่ีท่านรองนายกพูดฝ่ังตะวันออกนี้จะรบัน้ ามาจากทางล าประทาวเรามี
การจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเป็นระดับประเทศปริมาณน้ าทางฝ่ังนี้คือประมาณสามร้อย
ลูกบาตรเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ าท่ีล าห้วยผ่านจังหวัดจะรับได้แค่ 125 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาทีถ้าเข้าไปเกินนั้นก็จะเอ่อล้นตล่ิงเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเป็นโครงการ 2 
ตัวที่ล าประทาวสระเทวดาตัวท่ีผ่านของเราจะระบายน้ าได้ท่ี 150 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาทีส่วนตัวเลขก็คือห้วยดินแดงสระเทวดาก็จะระบายน้ าได้แค่ 50 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาทีก็จะตัดตอนไม่เข้าไปท่ีตัวจังหวัดก็คือ 200 จาก 320 ในจังหวัดรับได้แค่ 
125 เราตัดออกมา 200 ก็จะไม่เข้าตัวจังหวัดฝ่ังท่ีอยู่ฝ่ังตะวันตกเขาก็จะประเมินท่ี
น้ าท่ีลงมาว่าจะเข้ามาในตัวจังหวัดรับได้เท่าไรเราจะผันออกเท่าไรเพื่อไม่ให้น้ ามัน
เอ่อล้นในตัวจังหวัดผมพึ่งย้ายมา 3 เดือนผมไม่รู้หรอกว่าน้ ามันท่วมขนาดไหนน้ าใน
ตัวจังหวัดทุกท่านเป็นผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีน่าจะมีลูกหลานเยอะกว่าผมเพราะผมยังไม่มีลูก
ก็พึ่งย้ายมาผมก็ไม่รู้แต่นี่คือการวางโครงการทีนี้คือระยะท่ี 1 คือเราจะท าคลองผัน
น้ าผันออกจากตัวเมืองระยะท่ี 2 คือการตัดตอนน้ าท่ีจะลงมาก็คือการสร้างอ่าง
ด้านบนมีอ่างเป็น 10 ตัวในโครงการท่ีจะท าด้านบนซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีการตั้ง
โครงการขนาดใหญ่โครงสร้างชลประทานขนาดกลางขอนแก่นแล้วก็มีโครงการ
ชลประทานจังหวัดร่วมกับทางท้องถิ่นและท่านผู้ว่าท่ีท าแก้มลิงของกรมชลประทาน
ก็ได้มา 7 ตัวที่ท าแก้มลิงตามล าน้ าชีเพื่อท่ีจะช่วยรับน้ าท าไมต้องท าท่ีชัยภูมิเยอะ
ชัยภูมิมีน้ าอยู่สองพันสองร้อยล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีท่ีจะลงมาแล้วเราไม่มีอะไรเก็บ
ปัจจุบันมีล าคันฉูได้แค่ไม่กี่ลูกบาศก์เมตร 40 50 แล้วก็ตอนนี้ก าลังท าท่ีล าสะพุง
หนองบัวแดงอันนี้ก็ได้ 47 ล าชีก็ได้แค่ 70 ลองบวกกันยังได้แค่หลักร้อยยังไม่
สามารถปรับน้ าท่ีจะลงไปขอนแก่นได้เลยนะครับพูดไปมันก็จะยาวมันจะไม่จบซึ่ง
ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะท าอะไรเพราะรัฐมนตรีเขาจะให้เงินมาปี 63 แล้วซึ่ง
กระบวนการนี้มันเริ่มต้นท่ีเท่าท่ีผมดูจากเล่มศึกษามาเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ชัยภูมิเมื่อปี 54 ท าเรื่องไปหาอธิบดีกรมชลประทานว่าจะท ายังไงไม่ให้น้ าท่วมเมือง
ชัยภูมิซึ่งมันก็ตรงกับยุทธศาสตร์ของชาติก็คือมันต้องตัดยอดน้ าต้ังแต่จังหวัดชัยภูมิ
เพราะ 1 ชัยภูมิมีไซต์ท่ีสามารถท าเขื่อนท าอ่างได้เพราะมันเป็นช่องเขาสามารถท า
เข่ือนปิดกั้นช่องน้ าได้พอลงมาถึงของแก่น ร้อยเอด็ สารคาม โอกาสท่ีมันจะเป็นแบบ
นั้นมันยากเพราะมนัจะเป็นท่ีลุ่มกว่าจุดท่ีจะท าได้มันก็จะอยู่ในป่าอนุรักษ์ซึง่มันขอ
อนุญาตเขายากมากเพราะฉะนั้นตรงไหนท่ีมันท าได้เขาก็จะเร่งให้ท าให้เร็วที่สุด
ปัญหาว่าท่ีดินมันจะแพงขึ้นการก่อสร้างก็ยิ่งยากขึน้ระยะท่ี 2 ก็คือการตัดตอนอ่าง
เสร็จอ่างของเราจะประมาณ 4 ถึง 5 ตัวด้านบนมันก็จะมีน้ าท่ีลงมาได้ซึ่งท่านรอง
นายกบอกมันจะไม่มนี้ าเด่ียวรอดูว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะมีหรือเปล่าปัจจุบันก็ไม่มีนะ
ครับช่วงท่ีผมเดินส ารวจมันก็ไม่ค่อยมีเพราะปีนี้มันแล้งแต่ว่าปีท่ีมันไม่แล้งผมก็ไม่รู้
แต่ปีนี้มันแล้งมันก็ไม่มีสักห้วยแม้กระท่ังน้ าชีท่ีแม่น้ าใหญ่ๆของเรามันก็ไม่มีผมข่ีรถ
มาชัยภูมิวันแรกแห้งเหลือเกินผมย้ายมาจากหนองคายทางหนองคายว่าแล้งแล้วมัน
ก็ยังมีน้ าโขงถึงมนัไม่เยอะมนัก็ยังสูบข้ึนมาหล่อเล้ียงได้แต่ชัยภูมิล าน้ าชีปีนี้มันลด
มากเรามีโครงการท าไปตลอดจนถึงอุบลคือถ้าไม่ท าปีนี้ปีต่อไปชุมชนขยายออกมายิ่ง
ไม่มีโอกาสท าเลยถ้าไม่มีโอกาสท ามันก็จะเป็นล าห้วยเล็กๆ ซึ่งมันก็ไมไ่ด้ช่วยอะไรเรา
มากปีท่ีฝนมันน้อยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปีท่ีฝนมากกว่าปกติหรืออย่างท่ีอุบลท่ีท่วม
มันก็ไม่ใช่เพราะฝนเยอะนะครับแต่ฝนมันไม่ตกแล้วมันก็พยายามไปอยู่ในปริมาณฝน
ท่ีเป็นค่าเฉล่ียมันก็จะตกกระจุกตกแค่เดือนหรือตกแค่ 2 3 อาทิตย์มันก็เลยเป็นมวล
น้ าท่ีใหญ่มากถ้ามันตกตั้งแต่มิถุนา กรกฎา ปริมาณฝนมันก็จะเท่าเดิมเราก็จะมีเวลา
จัดการแต่พอเราไม่มีเวลาจัดการมันตกกระจุกพอมันเป็นมวลใหญ่มาทีเดียวมันก็
ท่วมมันก็ประจวบเหมาะทางโซนช่วงเดือนนีน้้ าทะเลมันหนุนอยู่แล้วน้ าโขงมันก็ลง
ไม่ได้เลยกลายเป็นท่วมยาวนานทีนี้จะแก้ปัญหายังไงถ้ามันเกิดอย่างนี้อีกในปีต่อๆไป
ก็มีวิธีเดียวก็คือต้องตัดยอดน้ าแต่ละจังหวัดก่อนท่ีจะไปถึงอุบลก่อนท่ีจะไปถึงโขง
ต้องมีแหล่งกักเก็บน้ าหรือมีตัวท่ีชะลอน้ าโดยเฉพาะบ้านเราเป็นต้นน้ าน้ าท่ีมาคือ
น้ าป่าล้วนๆมาเร็วไปเร็วมาแรงคือถ้าเปล่ียนจากอุบลมาเป็นบ้านเราตกสักสอง
อาทิตย์ตกเท่าอุบลเราก็ท่วมปีนี้เพราะว่าฝนก็คือบางปีมันไม่ตกแต่มันไปตกกะจุก
เพื่อท่ีจะให้ปริมาณค่าเฉล่ียของฝนรายปีมันไปเท่าใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียสภาพอากาศ
มันจะเป็นอย่างนี้ครับก็ถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการท่ีจะดูแลบ้างมันก็จะป้องกันไม่ได้ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ คืออย่างนี้ครับเรื่องนี้ชลประทานมาพูดแล้วแล้วก็ตกลงกันแล้วแล้วชลประทานเขา 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 2 จะมาต้ังส านักงานท่ีนี่ด้วยวันนัน้ผมก็พูดอย่างนี้ห้วยดินแดงเขาก็จะท าเหมือนกันทีนี้

เขาให้เงินมาแล้วไม่ท าผมว่ามันโง่นะผมขอยกตัวอย่างชีบนสมัยนั้นท่านยังไม่เกิด
หรอกผมเกิดแล้วเขาให้งบประมาณมาลงทุนแล้ว11 ล้านบาทสมัยจอมพล ป พิบูล
สงคราม แต่มีนักการเมืองเห็นแก่ตัวไประดมชาวบ้านบอกว่าจะตัดต้นไม้หมดไม่
เหลือเราจะไม่มีท่ีอยู่ปกติเขาจะสร้างอะไรเขาจะให้ท่ีให้เงินแต่ถ้าท าเขื่อนตรงนั้นเรา
จะได้ทะเลสาบน้ าจืดท่ีสวยงามท่ีสุดเลยแล้วคนท่ีนั่นก็จะมีอาชีพคือหาปลาแต่เด่ียวนี้
ไปหามีไหมต้นไม้ไม่เหลือเลยล าชีท่ีลงทุนไปแล้ว 11 ล้านบาทน่าเสียดายเงินจอมพล 
ป พิบูลสงครามยกท้ิงไปเลยล าชีเด่ียวนี้เป็นท่ีปลูกมันส าประหลังทีนี้อันนี้เขา 

 มาแล้วทหีนึ่งครับท่ีประชุมเรียกชาวบ้านมาหมดเลยท่ีดินติดแถวนี้ไม่ใช่เข่ือนเทวดา
หรอกครับวันนั้นชาวบ้านตกลงแล้วแล้วผมก็ยังนึกอยู่เขาจะเอางานมาให้เราไม่เอา 
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เขาจะให้ค่าท่ีดินด้วยก็ตกลงแล้วก็มีบางคนเท่านั้นท่ียังเสียดายอยู่แต่ผลประโยชน์
ส่วนรวมมันได้หมดชัยภูมิน้ าก็ไม่ท่วมทีนี้ถ้าน้ าไปไหลตกท่ีบ่อหลุบคนบ้านโพนทอง
บ้านอะไรได้หมดเลยผลประโยชน์เพราะฉะนั้นผมว่าเขาเอาเงินมาให้อย่าไปคัดค้าน
เลยครับชลประทานเขามีความรู้ดีกว่าเราแหละแล้วฟังว่าเขาจะมาสร้างส านักงาน
ท่ีนี่ด้วยเพื่อดูแลว่าตรงไหนมันเป็นอย่างไรๆพี่น้องเดือดร้อนอย่างไรจะไปดูวนันั้นผม
ก็ยังได้ถามด้วยผมเคยไปพูดให้นักศึกษามหาลัยขอนแก่นฟงัชลประทานรู้เรื่องดีอยู่
แล้วแต่ชาวบ้านเท่านั้นท่ีจะท าให้คลองเสียเขาก็สงสัยว่าชาวบ้านไปท าให้คลองเสีย
อย่างไรคือชาวบ้านไปท าก่ าเขาก็ไม่รู้หรอกก่ าคืออะไรผมก็สอนเขาว่าเอาไม้ลงไปใน
ล าห้วยท าให้พื้นท่ีเสียทราบว่าชลประทานเขาจะมาต้ังส านักงานท่ีนี่และถ้ามีอะไร
เดือดร้อนเขาก็จะดูแลให้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่ีมาผมต้องขอขอบคุณนะครับผมเป็นคน
ชัยภูมิผมรู้ดีต้ังแต่เขื่อนชีบนเป็นต้นมาท่านยังไม่เกิดหรอกสมัยนั้น สส. หาเสียงก็ไป
ระดมชาวบ้านจะคัดค้านทันทีจอมพล ป พิบูลสงคารม เขาก็เกลียด สส.ภาคอีสาน
ถ้าเราได้เข่ือนชีบนน้ าจะไม่ท่วมอุบลแล้วจังหวัดชัยภูมิจะไม่อดน้ าเลยมีท้ังปลาและมี
แหล่งท่องเท่ียวขึ้นไปมอหินขาวแล้วไปยืนตรงนั้นจะมองเห็นทะเลน้ าจืดอย่าง
สวยงามผมขอขอบคุณนะครับท่ีทางรัฐบาลอนุมัติเงินมาตรงนี้ขอบคุณครับ 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์ ครับขอบคุณพ่อบุญเหลือนะครับผมก็พอจะเข้าใจในเรื่องนี้กไ็ด้ประชุมกันหลายครั้ง 
ประธานสภาฯ ท่านรองก็พูดถูกนะครับมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แต่ส่วนหนึ่งก็จะมี

ค่าชดเชยเวนคืนความเข้าใจของผมว่าถนนเส้น 201 202 ในส่วนนี้น่าจะเป็นท่ี
เหมือนกั้นน้ าไว้ชะลอน้ าช้าแล้วก็จะท าตรงนี้ให้น้ าไปเร็วขึ้นประมาณนี้ผมเข้าใจอย่าง
นั้น 

เจ้าหน้าท่ีชลประทาน ก็ขอบคุณคุณพ่อบุญเหลือนะครับก็ในส่วนของในการเช็คน้ าของในคลองเราจะมี 
ประตูระบายน้ า เป็นช่วงๆคือพอมันจะหมดฝนเราก็จะปิด ประตูระบายน้ ากักเก็บน้ า
ให้ห้วยมันใหญ่ขึ้นก็จะมีน้ าเยอะกว่าปกติถ้าน้ าด้านเหนือมันไหลลงมาเราก็สามารถ
ปิดเปิดน้ าเพื่อให้น้ าเข้าคลองเราได้มันมีระบบท่ีเขาวางไว้มันต้องรอให้เสร็จก่อนมัน
ถึงจะดูได้ว่ามันจะมีประโยชน์หรือเปล่าอันนี้เป็นแค่ผันออกจากตัวเมืองไม่ให้มันท่วม
เพราะว่าพอท่วมแล้วก็เศรษฐกิจในตัวเมืองก็ข่อนข้างราคาสูงมันก็จะเป็นทุกท่ีในตัว
เมืองเขาก็พยายามผันน้ าออกจากตัวเมืองกันทุกท่ีนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากแค่
ว่าใครมีท่ีท่ีต้องการจะท้ิงดินก็ให้รวบรวมรายช่ือได้ส่วนท่ีจะเกินหรือได้ไม่ได้เด่ียว
นายช่างผมจะออกมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งในแต่ละจุดเด่ียวจะประสานท่านสภาหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองเราอีกครั้งหนึ่งครับผม  

นายสรรเสริญ  กองจันทร์ ขอบคุณครับท่านชลประทานและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านครับเป็นส่ิงท่ีดีท่ีโครงการแผน 
ประธานสภาฯ ของจังหวัดก็เข้าใจมันเป็นของประเทศท าเรื่องน้ าตามระบบเพราะว่าปัญหาน้ าท่วม

ชัยภูมิในส่วนหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก็จะให้ท่าน ผอ.สายัญ มีเรื่องอะไรคุยให้ฟัง
เชิญครับขอบคุณครับ 

นายสายัญ  ด้วงสกุล กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองท่ีเคารพผม        
ผอ.รร.บ้านหนองหญ้ารงักา นายสายัญ ด้วงสกุลผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาก็ขอแจ้งให้ทราบ

เกี่ยวกับความเคล่ือนไหวกับโรงเรียนท้ังในเขตต าบลโพนทองและในศูนย์พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาโพนทองห้วยบงให้ทราบมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกาก่อนนะครับในช่วงท่ีฝนตกหนักๆในช่วงท่ีผ่านมาก็จะมีต้นไม้ 
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ใหญ่สองต้นล้มพอดีล้มในช่วงเวลาท่ีไม่มีนักเรียนตอนนี้ยังไม่ได้เคล่ือนย้ายรอติดต่อ
หาคนท่ีจะไปช่วยจัดการตัดให้แล้วก็มีต้นมะค่าต้นใหญ่ๆล้มหลังโรงเรียนท าให้รั้วพัง
ไปเลยสองช่องก็จะหารือกับกรรมการการศึกษาเพื่อท่ีจะหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุท่ีอันตรายต่อไปแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของบุคคลากรในเขต
ต าบลโพนทองแล้วก็ในศูนย์ในช่วงนี้ก็มีข้าราชการท่ีเกษียณโพนทองก็เป็น
ผู้อ านวยการปรีชาช่วงนี้ท่านคงไม่ได้มาปฏิบัติราชการแล้วนะครับของโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้ารงักาก็จะเป็นครูตุ้ยครูวีรพร ดวงมณี และในเขตต าบลโพนทองก็คือ
โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ที่เกษียณไปก็คงจะมีการเปล่ียนแปลงซึ่งโดยปกตินโยบาย
เขาจะไม่บรรจุครูหรือ ผอ. ในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน ลงมาในช่วงนี้คง
จะเป็นช่วงผ่อนผันเพราะว่าคงได้รับเสียงสะท้อนและเรียกร้องว่าจะเกิดความ
เดือดร้อนถ้าไม่ให้ผู้บริหารหรือไม่ให้ครูมาโรงเรียนท่ีมีครูน้อยอยู่แล้วยิ่งล าบาก
ในช่วงนี้คงจะผ่อนผันให้ก่อนคิดว่าคงจะได้อยู่ก็คงจะมีการพิจารณาประชุมในช่วง
เดือนตุลาคมจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องเงินเดือนครูและพิจารณาย้ายครูผู้สอน
ก่อนครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ก็จะมีการประชุมย้ายผู้บริหารซึ่งคาดว่าโรงเรียนในเขตต าบล
โพนทองเราก็จะมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารอาจจะมีท่านท่ีมาโพนทองอาจจะมีการ
เล่ือนไหลอาจจะมาจากซับพระไวย์มาโพนทองและก็จะมีท่านอื่นมาซับพระไวย์อนันี้
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของกีฬาโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพโพนทองห้วยบงปีนี้จัดท่ีโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ซึ่งสอบถามท่านผู้บริหาร
แล้วว่าช่วงฝนตกสนามน้ าขังตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะแห้งทันไหมถ้าแห้งทันเรา
ก าหนดไว้ว่าจะเปิดเทอมมาช่วงพฤศจิกายนอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนอีกเรื่องหนึ่ง
เกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาเองก็คือเรื่องโรงเรียน
ประชารัฐท่ีเคยประสัมพันธ์ให้ทราบไปท่ีจะมีการจัดท าเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชซึ่ง
ตอนนี้งบประมาณยังไม่มาทางบริษัท CPF ซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงเรียนยังไม่ได้ส่ง
งบประมาณมาขอไปประมาณสองแสนกว่าบาทจะมาท าห้องเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชซึ่ง
ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานบอกว่างบประมาณจะมาต้ังแต่ต้นเดือนกันยา ให้ผมส่ง
บัญชีไปให้ไปหาธนาคารเพื่อท่ีจะผูกติดงบประมาณกับอินโนเวช่ันเพื่อท่ีจะได้ช าระ
ภาษีเราก็ด าเนินการเรียบร้อยแล้วส่งไปแล้วเหลือแต่รองบประมาณมาคาดว่าคงไม่
นานอีกเรื่องหนึง่ส าคัญเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับในช่วงการเตรียมการสอบ
โอเน็ตซึ่งถือว่าเป็นหน้าเป็นตากับโรงเรียนต่างๆต าบลเราก็จะมีโรงเรียนซับพระไวย์
ติดระดับท่ี 1 ท่ี 2 ของจังหวัดโดยตลอดของเขตช่วงนี้ก็เตรียมการหลายโรงเรียนก็คง
จะมีการอยู่ค่ายโดยเขาจะพยายามสอนให้จบภายในภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
เขาจะเริ่มติวกันไปเรื่อยๆและก็จะมีการติวในเดือนมกราคมและจะสอบในเดือน
กุมภาพันธ์ส าหรับช้ัน ป.6 วันท่ี 2 กุมภาก็จะสอบช้ัน ม.3 ก็คงจะเตรียมการจะขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองบางทีเด็กท่ีอยู่ค่ายอาจจะขออาหารเสริมก็ฝากให้
ผู้ปกครองสนับสนุนหนองหญ้ารังกาก็จะติวไปเรื่อยๆ ก็จะมีการติวก่อนสอบก็จะ
ใกล้ๆสอบก็คงจะให้เด็กไปนอนค้างคืนแล้วก็เก็บเด็กให้มีความพร้อมถ้าไปอยู่บ้าน
บางทีเล่นเกมส์ไม่นอนไม่หลับเราจะควบคุมอาหารควบคุมการพักผ่อนให้เด็กมีความ
พร้อมเด็กก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตสูงก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ
เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 
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นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพนทองก็มีค าพูดค าพูดหนึ่งกล่าวว่าท่ีแล้วๆ มาโรงเรียนต่างๆ 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี  2 ได้งบประมาณแสนกว่าบาทจาก อบต. ผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้โรงเรียนต่างๆ ได้หรือ

เปล่าจาก อบต.ยุคนี้ก็เรียนถามท่านทางบ้านหนองหญ้ารังกาคือก็มีเสียงพูดขึ้นผมก็
พาดพิงว่าเป็นใครว่างบประมาณจาก อบต. ให้โรงเรียนละแสนแต่ตอนนี้เราได้หรือ
เปล่าไม่ทราบครับขอบคุณครับ 

นายสายัญ  ด้วงสกุล ครับท่านประธานเท่าท่ีผมทราบในช่วงนี้จะไม่มีการงบจาก อบต. ไปท่ีโรงเรียนเลย 
ผอ.รร.หนองหญ้ารงักา ท่านนายกก็บอกให้ผมขอเหมือนกันอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องโครงการสุขภาพเราเคย

ขอลดพุงลดอ้วนท่ีผ่านมาเคยได้สองหมื่นบาทเด่ียวนี้ส่วนมากถ้าเกิดงบประมาณ
เล็กๆน้อยๆเราไม่ค่อยขอมาเพราะว่ามันยุ่งยากเกี่ยวกับการตรวจสอบก็คงจะยังไม่มี
โรงเรียนไหนได้รับงบประมาณเท่าท่ีทราบจาก อบต. ในช่วงนี้ 

นายสุทิน  สุวรรณพิมล ขอช้ีแจงแทนท่านนายกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตั้งงบประมาณให้แก่ทางโรงเรียน 
รองนายก  อบต. ก่อนท่ีจะเข้ามาจะเป็นการตั้งศูนย์บริหารการศึกษาโพนทองแล้วศูนย์นี้ไม่มีกฎหมาย

รองรับ สตง. ท้วงมา  คือทาง อบต. โอนเงินเข้าไปอยู่ในศูนย์บริหารการศึกษาของ
โพนทองแล้วไม่มีระเบียบรองรับใดๆ ท้ังส้ินปัญหาก็คือ สตง. ทักท้วงมาเราก็เลย
จะต้องตัดงบประมาณตัวนี้ออกแต่ในเรื่องอย่างท่ีท่าน ผอ. ได้ช้ีแจงว่าถ้าทาง
โรงเรียนมีโครงการอะไรท่ีจะให้ อบต. ช่วยเหลือทาง อบต. ก็สามารถท่ีจะจัดสรร
งบประมาณลงไปแต่ถ้าเป็นงบประมาณท่ีจะโอนให้ทางโรงเรียนเลยเกิดปัญหาขึ้น
มาแล้วก็คือเรียนให้แก่ท่านประธานทราบครับขอบคุณครับ  

 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การขอใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์หนองสระพงับ้านนางเม้งหมู่ท่ี 3 เรื่องนี้ผม
วิเคราะห์ว่ามันคงคาบเกี่ยวกับชลประทานก็ประชุมกันแล้วว่ายังไม่ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านก็คงจะแจ้งรับทราบในเบ้ืองต้นส าหรับเรื่องนี้ครับขอผ่านนะครับ
ไม่ได้ขอมติ   

ที่ประชุม     - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
นายสรรเสริญ  กองจันทร์  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม  
ประธานสภาฯ 2562 มีสมาชิกท่านไหนได้ตรวจสอบหรือว่าถูกต้องหรือผิดพาดข้อไหนก็ให้ดู

รายละเอียดนะครับขอมติเป็นข้อๆไปนะครับ 
นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ บ้านโพนทองหมู่ท่ี 2 ก็เป็นเรื่องความผิดพลาดของผมด้วยครับไม่ตัดก็ไม่เป็นไร 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 เปิดไปหน้า 16 คือคุณกรรณิการ์พูดซ้ ากันตัดออกแค่นั้นขอบคุณครับ 
 ถ้าจะให้มันสวยก็ขอเปิดดูหน้า 9 ประชุมวันท่ี 28 สิงหาคม อันนี้เป็นค าพูดส่วน

บุคคลเขาจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขเป็นเรื่องของเขาแต่ผมอ่านดูแล้วมันบกพร่องนิด
หน่อยของนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกบรรทัดสุดท้ายหน้าท่ี 9 พูดว่าอย่างนี้เรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหมู่ท่ี มันไม่มีท่ี
เท่าไรแต่นี่เป็นค าพูดของท่านผมไม่สามารถแก้ได้แล้วแต่ท่ีประชุมจะให้ผ่านไหม
ขอบคุณครับ 
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นายสรรเสริญ  กองจันทร์ ตัดบรรทัดสุดท้ายขวาสุดตัดหมู่ท่ีออกนะครับเรียบร้อยแล้วขอมติครับ 
ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 

2562 ถ้าเห็นพร้อมแล้วขอมติครับขอบคุณครับ 
ที่ประชุม   -รับรอง - 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์ ระเบียบวาระท่ี 2 ข้อท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3  
ประธานสภาฯ เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2562 ขอท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านตรวจดูนะครับ 
นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ ขอแก้หน้าท่ี 11 เรื่องของนายเสนีย์ ท่ีพูดไว้แล้วก็ค้างอยู่วันนั้นพระเขาจะมาเรื่องวัด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  แต่เขาไม่มาเราจะตัดออกหรือจะเอาไว้ 
นายสรรเสริญ  กองจันทร์ ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องอีกผมก็จะขอรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง

ท่ี 3 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2562 ผมขอมติครับขอบคุณครับ 
ที่ประชุม   -รับรอง – 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   -  
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
                                         4.1   พิจารณาการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายสรรเสริญ  กองจันทร์    การพิจารณาการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562     
ประธานสภา อบต.              ขอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองได้ช้ีแจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
นายสุทิน  สุวรรณพิมล        เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติ ผมนายสุทิน สุวรรณพิมล   
รองนายก อบต.                    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด 

เป็นคนช้ีแจงในรายละเอียดการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
ครับ 

น.ส.พัชณี ค าสะไมล์            เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และหัวหน้า  
หัวหน้าส านักปลัด                ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองทุกท่าน ตามระเบียบข้อ  

4.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จะมี 3  รายการ
ด้วยกันดังนี้ค่ะ 

                                                    บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
                                                    โอนครั้งท่ี 14 
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      แผน  
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-)  
จ านวน

เงินท่ีโอน 

งบประ 
มาณหลัง

โอน 

เหตุผล/ค า
ชี้แจง 
การโอน
งบประมาณ
รายจ่าย 

แผน 
งานงบ
กลาง 

งบกลาง งบกลาง งบกลาง 
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 14,522,400 2,823,100 
 
500,000 
(-) 

2,323,10
0 

 

แผนงาน
การ
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน 

งาน
บริหาร
ทั่วไป
เก่ียวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งบลงทุน 
ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

โคมไฟส่อง
สว่างโซล่า
เซลพร้อม
อุปกรณ์ 

 0.00 
500,000 
(+) 

500,000 
ต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม ่

 

 

แผน 

งาน 
งาน งบ 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-)  

จ านวน
เงินท่ีโอน 

งบประ 

มาณหลัง
โอน 

เหตุผล/ค า
ชี้แจง 

การโอน
งบประมาณ

รายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

งบกลาง งบกลาง งบกลาง 
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 14,522,400 2,323,100 
477,000          

(-) 
1,846,10

0 
 

แผนงาน
บริหารง
านทั่วไป 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน 
ค่า

ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

ติดต้ังหอ
กระจายข่าว

ไร้สาย 
 0.00 

477,000 

(+) 
477,000 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

แผนงาน
งบกลาง 

งบกลาง งบกลาง งบกลาง 
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 14,522,400 1,846,100. 
54,400 

(-) 

1,791,70
0 

 

แผนงาน
บริหารง
านทั่วไป 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน 
ค่า

ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
โฆษณา
และ

เผยแพร ่

เครื่อง
มัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ 
 0.00 

54,400.00 

(+) 

54,400.0
0 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่
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นายสรรเสริญ  กองจันทร์          ครับขอบคุณครับก็เป็นรายละเอียดการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
ประธานสภา อบต.           งบประมาณ  2562  รายการตั้งจ่ายใหม่ จ านวน 3 รายการ นะครับ 
                                               1. โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 500,000  บาท 
                                                  2. ติดต้ังหอกระจายข่าวไร้สาย  จ านวน 477,000  บาท 
                                                 3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 54,400 บาท  
                                          มีสมาชิกสภาท่านใดติดใจเรื่องใดบ้างครับ  
นายบุญเหลอื  ทองชัยภูมิ     เรียนท่านประธานสภา อบต.โพนทอง  ท่านสมาชิกท่ีทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนาย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2          บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง หมู่ท่ี 2      

คือหอกระจายข่าวไร้สายงบตัวนี้นะครับ ครั้งแรกที่นายกต้ังงบประมาณ ก็มีท่าน
สมาชิกได้ท้วงติง และผู้น าท้องท่ีไม่เห็นด้วย  และผมเองได้ทราบว่าหอกระจายข่าวไร้
สาย มีความจ าเป็นผมก็ไม่ทราบว่าหอกระจายข่าวไปครบทุกหมู่บ้านรึยัง  คือผมได้
ยินแต่หมู่บ้านของผม  บ้านอื่นผมไม่ได้ฟังและนางจรุงจิต   ฝางชัยภูมิ  
ประชาสัมพันธ์ ได้มาสอบถามผม ว่าจะต้ังงบประมาณเพิ่มเติมดีมั้ย ผมบอกให้ต้ังเลย  
มันเป็นเรื่องดีเพราะว่า อบต.ของ เราจะได้ช้ีแจงข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ให้
ชาวบ้านของเราได้ทราบ ตอนนั้นผู้น าท้องท่ี ก็ไม่เห็นด้วย จึงต้องขอโทษ เพราะไม่ได้
เอางบประมาณไปสนับสนุนหอกระจายข่าวผู้น าท้องท่ี  ผมไม่ได้ตอบในสภา ผมตอบ
เป็นเรื่องส่วนตัวว่า ในบางโอกาสนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ท่ีจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถ้ามาบอกท่านบางทีท่านก็ไม่อยู่ งานตรง
นั้นก็จะช้า และก็มีสมาชิกเราบางส่วนไม่เห็นด้วย ผมจึงอยากจะเรียนถามว่าตอนนี้
หอกระจายข่าวไร้สายมีครบทุกหมู่บ้านรึยัง ใจผมอยากให้มีให้ครบทุกหมู่บ้าน  ผมจึง
เรียน ประธานสภาไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับ 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์         ขอบคุณครับเชิญท่านผู้บริหารครับ 
ประธานสภา อบต.                            
นายสุทิน  สุวรรณพิมล        เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ผมนายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.                     ก็ขอตอบค าถามท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภานะครับ  เกี่ยวกับเรื่องหอกระจาย 
    ข่าวไร้สายท่ีเราได้ท าการติดต้ัง  ครบทุกหมู่บ้านในต าบลโพนทอง  แต่เนื่องจากท่ีเรา 

ได้หยุดการกระจายเสียงอยู่ในช่วงนี้ก็เนื่องจาก  เรามีระบบไฟฟ้าขัดข้องในอบต. ผม
ได้ติดต่อกับทางตัวแทนจ าหน่ายเพื่อท่ีจะให้น าเอาระบบส่งออกหอกระจายข่าวน าไป
ซ่อมและแก้ไขและตอนนี้เรา ก็ได้ ท าการออกอากาศส่งไปครบทุกหมู่บ้าน แต่ตอนนี้
ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็มีโครงการท่ีจะติดต้ังเสาขนาดสูงขึ้นและจะน า
หอกระจายข่าวไร้สายไปติดให้ส่งกระจายให้ครบทุกหมู่บ้าน เพิ่มจุดติดต้ังทุกจุดท่ีมี
จุดบอดอยู่ ท่ีผ่านมาเราติดกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า แต่ตอนนี้เราจะติดต้ังตรงเสา
ไฟฟ้า 4 จุด ให้ได้ยินครบทุกจุดจากประสบการณ์ท่ีผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน นั่งอยู่ในบ้าน
แล้วไม่ได้ยินเสียงเลย  แต่ตอนนี้ก็จะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนิดหนึ่งว่า ช่วงนี้ท่ีทาง  
อบต.ได้หยุดการประชาสัมพันธ์  ประมาณ  1 อาทิตย์  เพราะว่าเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ ป่วยได้เข้ารับการผ่าตัดท่ีโรงพยาบาลชัยภูมิ  ต่อไปการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก็จะด าเนินการเป็นปรกติก็ขอเรียนให้ทราบครับ 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์       ครับต่อไปเชิญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เรียนให้สมาชิกได้ 
ประธานสภา อบต.                  ทราบครับในฐานะต าแหน่งผู้ส ารวจพื้นท่ี  
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นายเกรียงศักด์ิ  ฝางชัยภูมิ     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เรื่องหอกระขายข่าวไร ้  
จพง.ป้องกัน ฯ                    สายล๊อตนี้เราจะติดต้ังเพิ่มจุดท่ีผมไปส ารวจแล้วไม่ค่อยได้ยินเป็นหมู่ 8 ขออนุญาต 

เอ่ยช่ือแถวบ้าน ส.อบต.วีระพล เพราะแถวนั้นเป็นจุดเดียว และบ้านหนองหญ้ารังกา 
แถวฝ่ังตะวันตกหมู่ท่ี  4  หมู่ 2 แถวหนองบ่อ หมู่ 7 บริเวณฝ่ังทิศตะวันออกบ้าน  ก็
หลายจุดครับท่ียังไม่ได้ยิน ก็ต้องเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบว่าจุดไหนบ้างท่ีจะต้อง
ติดเพิ่ม เพื่อพิจารณาอนุมัติครับ 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์      ขอบคุณครับเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ผมว่าเป็นเรื่องท่ีดีผมว่า 
ประธานสภา อบต.                  ท้องท่ี ก็ดีท้องถิ่นก็ดี ก็ต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนต าบล  

จากอ าเภอจากจังหวัด มีสมาชิกสภาท่านใดจะอธิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติรับรอง  ข้อ 4.1  การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562  ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม                          เห็นชอบ  17  คน 
                                         ไม่เห็นชอบ –  คน 
                                         ลาประชุม  3  คน 
                                         งดออกเสียง 3 คน  (ประธานสภา อบต.โพนทอง ,รองประธานสภา,เลขานุการสภา) 
นายสรรเสริญ  กองจันทร์        ครับต่อไปข้อ 4.2   พิจารณาการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา อบต.                 งบประมาณ2562 ไว้เบิกในปีถัดไป เชิญผู้บริหารครับ 
นายสุทิน  สุวรรณพิมล           เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ในเรื่องของรายละเอียดของการกันเงิน 
รองนายก อบต.             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  ผมจะมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าท่ีท่ี 
    เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงในรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาได้ทราบครับ เชิญครับ   
นางรุ้งนภา ธงภักด์ิ               เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา และท่านสมาชิก 
ผู้อ านวยการกองคลัง               สภาท่ีทรงเกียรติทุกท่าน  ก่อนอื่นขอแก้ไขเอกสารบันทึกข้อความ  

ท่ี ชย 77002/2032 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานการขออนุมัติเงนิ
งบประมาณ ตามอ านาจสภาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562  ตามเอกสารดังนี้
ค่ะหน้าท่ี  2 ข้อ 6  งบประมาณ เป็นตัวเลข 274,000.-บาท แก้ไขตัวหนังสือจาก 
(สองแสนบาทถ้วน) เป็น (สองแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ข้อ 7 หมู่ท่ี 1 เป็น หมู่ท่ี 
10 หน้าท่ี 3 ข้อ 6  งบประมาณ เป็นตัวเลข 274,000.-บาท แก้ไขตัวหนังสือจาก 
(สองแสนบาทถ้วน) เป็น (สองแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ข้อ 7 หมู่ท่ี 1 เป็น หมู่ท่ี 
10  ขออ่านรายละเอียดท้ังหมดตามบันทึกข้อความให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้
ทราบดังนี้ค่ะ 

                                                   เรื่องเดิม  
                                     ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 และจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ.2562 นั้น 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 และจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี 21  กุมภาพันธ์  2562  เมื่อวันท่ี 21  กุมภาพันธ์  2562    
เพื่อด าเนินการโครงการดังนี ้
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1. ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมอุบัติเหตุและยาเสพติด
ต าบลโพนทอง (ทางเข้าหน้าบ้านอรวรรณคันทรี หมู่ท่ี 1) โดยต้ังจ่ายจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป งาน บริหาร
ท่ัวไป  งบลงทุน หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  จ านวน  283,550 บาท และโอนงบประมาณเพิ่มเติมครั้งท่ี 12  ลงวันท่ี 
23  กันยายน  2562  จ านวน  215,350  บาท เป็นงบประมาณ ในการติดต้ัง
กล้องวงจรปิดท้ังส้ิน  498,900  บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

2. ติดต้ังหอกระจายข่าวไร้สาย โดยโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงินงบประมาณ 477,000 
บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

3. โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์  โดยโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  แผนงาน รักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนงบประมาณ 500,000  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

4  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง โดยโอนงบประมาณต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  งาน บริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวนงบประมาณ 
54,400  บาท(ห้าหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวม  4 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 
1,530,300 บาท (หนึ่งล้านหา้แสนสามหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน)  
ต้ังจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 7  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา  (สาย
หน้าบ้านนายสุลักษณ์  ฐานวิสัย) หมู่ท่ี  1  ต.โพนทอง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  
งบประมาณ 174,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)                                                      
2.  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บริเวณนานายศุภฤกษ์  
ตันเบ็ด)บ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 1 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  งบประมาณ 
188,000 บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแว้ (สายข้างศูนย์การเรียนรู้    
   บ้านสร้างแว้ ช่วงท่ี  2) หมู่ท่ี  5 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  งบประมาณ        
    250,000 บาท  (สองแสนหา้หม่ืนบาทถ้วน)  

  4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับพระไวย์  (สายข้างซับพระ  
      ไวย์รีสอร์ท) หมู่ท่ี 6 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 250,000 บาท  
      (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับพระไวย์ (สายเข้า 
   ท่ีท้ิงขยะ) หมู่ท่ี 6 ต.โพนทอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 250,000  บาท  
   (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง (สายไป
บ้านโนนม่วงไปวังหัวโสก) หมู่ท่ี  7 ต.โพนทอง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 
274,000 บาท  (สองแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) 

5. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา (สาย
จากหน้าบ้านนางปรีดา  เพิ่มปัญญา –หน้าบ้านนายสมัย วรวงศ์ ) หมู่ท่ี  10 
ต.โพนทอง 
อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ งบประมาณ  400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) 

                                                 รวม  7  โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 1,786,000  บาท 
                                                 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
                                                       ระเบียบข้อกฎหมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากรับ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548  ข้อ 
59  ในกรณีท่ีมี  รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็น   จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี

                                                      ข้อเสนอแนะเพือ่พิจารณา 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงขออนุมัติกันเงิน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมอุบัติเหตุและยาเสพติด
ต าบลโพนทอง (ทางเข้าหน้าบ้านอรวรรณคันทรี หมู่ท่ี 1) โดยต้ังจ่ายจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป งาน บริหารท่ัวไป  
งบลงทุน หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
จ านวน  283,550 บาท และโอนงบประมาณ      เพิ่มเติมครั้งท่ี 12  ลงวันท่ี 
23  กันยายน  2562  จ านวน  215,350  บาท เป็นงบประมาณ ในการติดต้ัง
กล้องวงจรปิดท้ังส้ิน  498,900  บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

1. ติดต้ังหอกระจายข่าวไร้สาย โดยโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงินงบประมาณ  
477,000 บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

2. โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์  โดยโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  แผนงาน รักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ  ภายใน งบลงทุน หมวด รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนงบประมาณ 500,000  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

4   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง โดยโอนงบประมาณต้ังจ่าย  
     เป็นรายการใหม่  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  งาน บริหารท่ัวไป งบลงทุน    
     หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 
     งบประมาณ 54,400  บาท(ห้าหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวม  4 โครงการ เป็น 
     เงินท้ังส้ิน 1,530,300 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
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                                                    ต้ังจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  7  โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา  (สายหน้า 

                                             บ้านนายสุลักษณ์  ฐานวิสัย) หมู่ท่ี  1  ต.โพนทอง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ   
   งบประมาณ 174,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 

                                       2.  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  (บริเวณนานายศุภกฤษ  ตันเบ็ด) 
                                            บ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 1 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  งบประมาณ 188,000 บาท  
                                            (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                                       3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแว้ (สายข้างศูนย์การเรียนรู้ 
                                            บ้านสร้างแว้ ช่วงท่ี  2) หมู่ท่ี  5 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  งบประมาณ  
                                            250,000 บาท  (สองแสนหา้หม่ืนบาทถ้วน)  

        4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับพระไวย์  (สายข้างซับ 
พระไวย์รีสอร์ท) หมู่ท่ี 6 ต.โพนทอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 250,000  บาท 
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

        5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับพระไวย์  
(สายเข้าท่ีท้ิงขยะ) หมู่ท่ี 6 ต.โพนทอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 
 250,000  บาท (สองแสนหา้หม่ืนบาทถ้วน) 

        6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง (สายไปบ้าน 
            โนนม่วง  ไปวังหัวโสก) หมู่ท่ี  7 ต.โพนทอง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ งบประมาณ    
            274,000 บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 

7.โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา (สายจาก
หน้าบา้นนางปรีดา  เพิ่มปัญญา –หน้าบ้านนายสมัย วรวงศ์ ) หมู่ท่ี  10 ต.โพนทอง 

                                          อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ งบประมาณ  400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) 
รวม  7  โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน 1,786,000  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหก
พันบาทถ้วน)  ท้ังหมดก็เป็นรายละเอียดตามบันทึกข้อความเสนอรายงานขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณตามอ านาจสภาท้องถิ่น  ประจ าปี  2562 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์       ครับขอบคุณครับผู้อ านวยการกองคลังใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับเชิญครับ        
ประธานสภา อบต.                     
นายบุญเหลอื  ทองชัยภูมิ     กระผมนายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2   ผมสนใจโครงการตัวนี้ครับ                               
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2       โครงการท่ี 7 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้ารงักา 
                                      (สายจากหน้าบ้านนางปรีดา  เพิ่มปัญญา –หน้าบ้านนายสมัย วรวงศ์ ) หมู่ท่ี  10  

ต.โพนทองอ.เมือง  จ.ชัยภูมิ งบประมาณ  400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน)  ผมเห็น
โครงการหมู่บ้านอื่นมีแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่บ้านนี้มีโครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

นายสรรเสริญ  กองจันทร์      เพราะว่าทางมันแคบครับขยายออกให้การจราจรไปมาคล่องตัวขึ้นครับ ต่อไปถ้าไม่มี             
ประธานสภา อบต.              สมาชิกสภาท่านใดสนใจสอบถามอีกผมขอมติรับรอง  ข้อ 4.2   พิจารณาการอนุมัติ 
                                     กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 ไว้เบิกในปีถัดไป  ขอมติครับ 
 มติท่ีประชุม                   เห็นชอบ  17  คน 
                                      ไม่เห็นชอบ –  คน 

ลาประชุม  3  คนงดออกเสียง  3   คน   
(ประธานสภา อบต.โพนทอง ,รองประธานสภา,เลขานุการสภา)  
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ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่นๆ  (ถ้ามี) 
นายทองเล่ือน  คุณล้าน เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายทองเล่ือน คุณล้าน สมาชิกสภาหมู่ท่ี 1  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  1 ตามท่ีต้ังข้อสังเกตุช่วงท่ีเขามาขุดลอกคลองหนองใหญ่ต้ังข้อสังเกตุได้ว่าประชาชน

เดือดร้อนคือปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างท้ังรถขนดินเสียงดังถนนช ารุดเป็นอันตรายต่อ
ประชากรท่ีอาศัยอยู่ละแวกนั้นโดยเฉพาะหมู่ 1 หมู่ 3 และหมู่ 11 ท าให้ถนน
เสียหายหรือว่าท่อน้ าหรือว่าถนนเข้าบ้านอยู่ใกล้เคียงแถวนั้นท่ีเกิดปัญหามาหลาย
เดือนแล้วต่อไปข้างหน้าอีกเป็นปีนะครับกว่าจะเสร็จคงจะเป็นปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไป
เรียนประธานสภาให้ทราบว่าให้ผ่านตรงนี้ไปฝ่ายบริหารจะมีวิธีป้องกันยงัไงครับท่ีจะ
ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนขอบคุณมากครับ 

นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล เรียนท่านประธานท่ีเคารพดิฉันนางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การ 
รองนายก  อบต. บริหารส่วนต าบลสืบเนื่องจากท่ีท่านสมาชิกหมู่ 1 ได้ท าหนังสือขอรับบริการมาเรื่อง

ถนนช ารุดในเขตพื้นท่ีของหมู่ 1 ท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้างขุดลอกหนองใหญ่
คือดิฉันได้พูดคุยกับทางคณะผู้บริหารแล้วว่าตอนนี้คือในโครงการท่ีก าลังซ่อมแซม
อยู่เราสามารถท่ีจะดูแลได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าห้วงเวลาของการขุดลอกหนองใหญ่
นี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนัน้เราก็สามารถดูแลได้ในจุดท่ีเราสามารถรับผิดชอบได้
แล้วก็ได้ส่ังทางกองช่างออกไปดูแลส ารวจดูแล้วก็ให้น าเรียนท่านนายกต่อไปเราไม่ได้
นิ่งนอนใจเราก็แก้ไขในระดับหนึ่งถึงว่าเราจะแก้ไขซ่อมแซมได้เป็นบางส่วนแต่มันก็
ยังเป็นสภาพเหมือนเดิมเพราะว่ารถดินขนดินเข้าออกทุกวันก็ต้องขอให้ท่านสมาชิก
น าเรียนชาวบ้านด้วยนะคะว่าโครงการยังไม่แล้วเสร็จต่างคนต่างก็ต้องร่วมมือกันต้อง
ช่วยๆ กันเราไม่ได้หลีกเล่ียงเราก็อยากจะอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านนะคะ
ขอบคุณคะ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพขออนุญาตนั่งนะครับกระผมนายบุญเหลือ  
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 2 ทองชัยภูมิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ท่ี 2 เรื่องท่ีพูดเมื่อกี้เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับถนนหนทางคราวที่แล้วมีการประชุมระหว่างผู้น าท้องท่ีกับสมาชิกของเรา
ผู้น าท้องท่ีเสนอว่าถนนจากบ้านโนนม่วงไปถึงบ้านโนนแดงตอนนี้เจ้าของท่ีเขาจะถม
ทางจะท าให้ถนนสายนี้ชาวบ้านเดินไม่ได้พอดีท่านจ าเนียรก็เป็นคนอยู่ตรงนั้นได้
เสนอขึ้นว่าถนนสายนี้ตัดต้ังแต่สมัยโน้นคุณปัญญา กล้าแท้มาตัดโดยใช้งบอะไรผมก็
ไม่ทราบแล้วตัดนาคุณจ าเนียรด้วยทีนี้ถนนสายนี้ทราบว่าชาวบ้านท าหนังสือมาถึง 
อบต. เรื่องอย่างนี้ขอโทษถ้าท่ีสาธารณประโยชน์หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีชาวบ้านจะร้องต่อศาลปกครองให้เจ้าหน้าท่ีนั้นเพิกถอนค าส่ัง
และการปฏิบัติถ้าเกิดการเสียหายเขาก็จะร้องเรียกค่าเสียหายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้า
เขาท าหนังสือมาขอให้ อบต.เรานั้นเข้าประชุมสภาเสียก่อนถ้าสภารับถ้ามีคนร้อง
สภาต้องรับผิดชอบแต่ในความรู้สึกของผมให้สภาหรือพวกเราสอบถามไปเสียก่อนว่า
ถนนสายนี้คือถนนมันมี 3 ลักษณะคือทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวง
หมู่บ้าน ทางหลวงแผ่นดินมันมีหมายเลขติดต่อระหว่างจังหวัดต่ออ าเภอ แต่ทาง
หลวงชนบทติดต่อหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านทีนี้จากบ้านโนนม่วงไปบ้านโนนแดงผมไม่
ทราบว่าเป็นทางหลวงชนบทหรือเป็นทางหลวงอะไรเพราะฉะนั้นการรับเรื่องนี้ผม
อยากจะให้เอาเข้าสภาถ้าสภารับรองถ้าเขาร้องเรียนมาสภาต้องรับผิดชอบผมว่าให้
เราถามไปเลยถนนสายนี้เป็นความรับผิดชอบของชนบทหรือของ อบจ. หรือทาง 
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หลวงแผ่นดินถ้าไม่ใช่หน้าท่ีของเราเรารับไม่ได้ก็ขอเรียนให้ทราบอย่างนี้เพราะว่าเขา
ฟ้องศาลปกครองเขาไม่ต้องอาศัยทนายเราเป็นนิติบุคคลถ้าสภารับสภาต้อง
รับผิดชอบถ้าเกิดเขาร้องเรียนมาเราไปรับว่าผ่านท่ีเขาเขาเสียผลประโยชน์เขา
อาจจะเรียกค่าเสียหายหรือให้เราเปล่ียนค าส่ังอย่างนี้เป็นต้นในโอกาสนี้ผมก็เสนอ
เรื่องนี้ให้ท่านประธานสภาถ้าเผ่ือเรื่องเข้าสภาขอให้น าเข้าสู่ท่ีสภาก่อนหรือไม่เข้าก็
ขอให้ท่านเรียนถามไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่าถนนสายนี้เป็นทางหลวงชนบทหรือ
ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงหมู่บ้านเพราะว่าลักษณะของทางหลวงมันมี 3 
ลักษณะขอบคุณครับ 

นายสุทิน  สุวรรณพิมล ครับเรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกองค์การบริหาร 
รองนายก  อบต. ส่วนต าบลโพนทองเรื่องนี้ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดเด่ียวผมจะให้ทางท่านปลัดเป็นผู้ช้ีแจง

เพราะว่าทางท่านปลัดได้ออกไปตรวจสอบพื้นท่ีกับทาง ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าท่ี
ของกองช่างนะครับก็ขอให้ท่านปลัดเป็นผู้ช้ีแจงให้ประธานสภาทราบครับ 

นายวัลลภ  พิลาลี  กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกคือก็ได้ออกไปดูแล้วนะครับเขาก็เอารั้วไป 
ปลัด  อบต. กั้นแต่ความเป็นมายังไงก็ผมก็ไม่ทราบครับถนนสายนี้ได้แบ่งให้เป็นทางการหรือยังไง 

ผมก็ไม่ทราบจริงๆ นะครับว่ามันก็ใช้ร่วมกันมานานแล้วเขาก็เอาเสาไปปักเฉยๆ ไม่มี
รั้วรถไปมาได้อยู่ก็ยังไม่ได้กั้นอะไรก็จะได้สอบถามไปทางท่ีดินอีกครั้งหนึ่งว่าทางสาย
นี้ถนนสายนี้มันติดทางสาธารณะหรือไม่ขอบคุณครับ 

นายจ าเนียร  เทียมครู ครับผมจ าเนียร เทียมครู สมาชิกหมู่ท่ี 7 ความเดิมท่ีผมพูดท่ีประชุมครั้งท่ีแล้วก็คือ 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 7 โครงการเมื่อก่อนท าทางไปไร่ไปนาก็ขอกนัปากเปล่าท าทางไปเรื่อยๆ จนถึงชีลองแต่

พอถึง 10 ปีท่ีผ่านมาก็มี สจ.ปัญญา  กล้าแท้เขาของบประมาณมาท าท าแล้วก็ท า
เลยท าตามทางเดิมทางเดิมกว้าง 3 เมตร ณ วันนี้ถนนกว้าง 10 เมตรแต่ก็ไม่มีใคร
คัดค้านก็ท าจนเสร็จใช้มาสิบกว่าปีแล้วแต่พอถึงวันนั้นมี ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ก็ออกไป
วัดท่ีดินแบ่งแยกท่ีดินกันพอเจ้าของท่ีเขาไปเห็นท้ังท่ีเจ้าของท่ีเขาก็ไม่เคยไปนาเขา
สักทีพอไปเจอก็บอกว่านี่มันกินท่ีกินทางเขาก็บอกว่าจะร้องแต่ก็ยังไมร่้องหรอก
ความเดิมก็คือไม่ได้ขอก็คือท าเลยนาผมก็ไม่ได้ขอผมก็ไม่ได้ว่าผมถือว่าโชคดีท่ีมีคน
ท าทางไปท่ีนาให้แต่คนท่ีเขาไม่เห็นด้วยคือเขาไม่ได้อยู่ท่ีนี่ขอบคุณมากครับ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ มันใกล้จะจบแล้วพวกเราเหลืออีกสามส่ีเดือนก็ไม่ได้คุยกันหรอกเขาจะยุบแล้ว 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  2 คืออย่างนี้ครับถ้าเผ่ือถนนสายนี้ชาวบ้านได้ใช้ก็อย่างนี้แหละอย่างหนองใหญน่ี่แหละ

หนองใหญ่เป็นท่ีทางหลวงชนบทเราไปซ่อมแซมไม่ได้หรือไปเพิ่มเติมอะไรไม่ได้เลย
จะของบประมาณจากสภาไม่ได้ปีนี้ถนนสายนั้นมันยังไม่แน่นอนสมมุติว่าจะไปท ามา
ของบประมาณจากสภาผมจะไม่อนุมัติเลยเพราะถนนสายนี้เป็นถนนของใครถ้าเป็น
ถนนสาธารณประโยชน์มีคนยกให้แล้วถ้ามาท่ีสภาผมจะคัดค้านส่วนใครไม่คัดค้านให้
เขาฟ้องตามกระบวนการเพราะฉะนั้นท่ีผมพูดอย่างนี้เพราะให้มันแนน่อนถนนตรงนี้
เป็นของใครเป็นทางหลวงชนบทหรือทางหลวง อบจ. แต่ถ้าทางหลวงหมู่บ้านนั้นไม่
เช่ือมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านต้องภายในหมู่บ้านเท่านั้นท่ีผมพูดอย่างนี้บางคน
อาจจะไม่ชอบขอบคุณครับ 

นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ เรียนท่านประธานรองประธานท่านเลขาฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีและก็สมาชิกผู้ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 ทรงเกียรติทุกท่านผมวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ 8 ก่อนอื่นก็ดีใจด้วยกับ

ประธานสภาคนใหม่และก็เลขาคนใหม่รองประธานก็ยังเป็นคนเดิมจริงๆแล้วยุคนี้ 
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เป็นยุค อบต.หนองหญ้ารังกาก าลังรุ่งเรืองก็ดีใจด้วยผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่า
บุคลากรในสภาอยากให้มันหลากหลายเราก็อยากผลักดันให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่ามัน
ก็ยังไมไ่ด้เป็นในช่วงนั้นแต่ว่าพอมาถึงในช่วงนี้ก็ดีใจด้วยคือองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นของเรามันก็ประกอบไปด้วยสภาฝ่ายสภาและก็ฝ่ายบริหารสมาชิกเป็นคน
ส าคัญของสภาผมอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักผมว่ารู้ดีในหน้าท่ีบางครั้งอาจจะลืมไป
หรือไม่ได้สนใจในส่วนนี้ประเด็นท่ีผมจะพูดอย่างงบประมาณท่ีเราร่างออกมาสมาชิก
เป็นคนยกมือผ่านสภาฝ่ายบริหารก็มีหน้าท่ีเอาไปบริหารแต่บางส่ิงบางอย่างผมไม่
อยากให้ลักร่างท่ีผมพูดนี้ผมพูดวันท่ี 10 ท่ีผ่านมาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับผมว่าหลายคนไม่รู้นะครับว่ามีรถบัสมาจอดท่ีหน้า อบต. 2 คันมีชาวบ้านไปแต่
ผมพอจะเดาได้พอจะรู้ได้ว่าไม่ครบทุกหมู่บ้านไปขับเคล่ือนเรื่องขยะไปอุบลรัตน์นี้
แหละครับสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านงบประมาณเราเป็นคนยกมือให้แต่เวลาไปเรา
ไม่รู้ว่าไปอะไรกนัไปยังไงมายังไงแล้วเป้าหมายท่ีไปก็ไม่แน่ชัดถ้าไปเรื่องบริหารขยะ
ในต าบลมันน่าจะไปครบทุกหมู่บ้านแล้วก็สมาชิกก็น่าจะพอรู้รถบัส 2 คันก็ไม่รู้ว่า
ชาวบ้านมีเท่าไรแต่ผมว่างบประมาณคงหลายหมื่นเหมือนกันท่ีน้อยใจท่ีมาพูดวันนี้ก็
คือสมาชิกไม่ทราบหลายคนคงถามกันเอ๊ะไปไหนไปยังไงมายังไงท าไมสมาชิกไม่รู้โทร
มาหาผมผมก็ไม่รู้ท่ีผมรู้ผมมาส่งแม่บ้านบ้านซับม่วงมีโควต้าได้ไป 5 คน ผมก็ถามว่า
ไปยังไงมายังไงชาวบ้านก็ยังไม่ชัดเจนในการตอบแล้วกลับมาเป็นยังไงก็เท่าท่ีรู้เห็นใน
เฟสไปล่องแพก็ไม่ได้ว่ากันแต่บางส่ิงบางอย่างสมาชิกได้รับทราบบ้างเผ่ือมันเกิดอะไร
ขึน้เราจะได้ช่วยกันแก้ไขเราลงเรือร าเดียวกันแล้วน่าจะไปด้วยกันได้ไม่น่าจะปิดหูปิด
ตาขอโทษนะครับหลายคนนะครับท่ีไม่ทราบหลายคนก็ทราบก็โทรมาแต่ไม่เข้าใจว่า
ไปอะไรจุดมุ่งหมายอะไรแล้วก็อย่างหัวหน้าส านักปลัดท่านน่าจะรู้นะครับว่างบท่ีไป
ไปเอางบส่วนไหนกันไปบางส่ิงบางอย่างสมาชิกเราเป็นฝ่ายตรวจสอบนะครับเราต้อง
ท าหน้าท่ีของเราในการตรวจสอบงบประมาณไม่ใช่เอาไปแล้วเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่าย
ประทานโทษครับอยากให้มันมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ประทานโทษครับส่วนมากจะ
เป็นหมู่ 10 เราก็ไม่ได้ว่ากันหมู่ 10 เพราะว่าจะเอาหมู่ 10 ไปแข่งขันเรื่องขยะหมู่ 
10 ก็ยังไม่รู้อีกหรือครับกไ็ม่เป็นไรก็อาจจะรู้เป็นบางกลุ่มนักมวยเวลาขึ้นเวทีใครก็
อยากจะได้คะแนนเหมือนกันสมาชิกท่ีนั่งอยู่ตรงนีอ้นาคตข้างหน้าก็อยากมีคะแนน
ในแต่ละยกๆ ต้องเข้าใจสมาชิกด้วยท่ีพูดไม่น้อยใจนะครับท่ีไม่ได้ไปแต่มาเสียใจลึกๆ
ท่ีสมาชิกหลายคนไม่ได้ทราบบางส่ิงบางอย่างงบประมาณกว่าจะผ่านได้เรา
กล่ันกรองแล้วกล่ันกรองอกีอันไหนยกมือช่วยเรากอ็ยากช่วยอันไหนผ่านเราก็อยาก
ให้ผ่านแต่ว่าเอาไปใช้แล้วให้พวกเราได้รับทราบด้วยวันนี้ก็ดีใจด้วยครับท่านประธาน
คนใหม่ท่านเลขานะครับท าหน้าท่ีไปเรื่อยๆ จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่แค่ 3 เดือน
หรอกครับลึกๆ แล้วอาจจะปี 63 ปลายๆ รากยาวไปเลยครับขอบคุณครับท่าน
ประธานครับ 

นางกรรณิการ์  ศรีเสนา ขออนุญาตนะคะหมู่ 10 ถูกพาดพิงคะกราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพดิฉันนาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 กรรณิการ์ ศรีเสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองหมู่ท่ี 10 หมู่ 10 ถูก

พาดพิงนะคะทีนี้ดิฉันขอออกตัวเหมือนกนัคะไม่ทราบแต่ทีนี้อยากฝากท่านประธาน
ว่าคนท่ีเอาไปดูงานดิฉันไม่ได้ไปก็ไม่เสียใจนะค่ะแต่ท่ีว่าไปดูงานท่ีม่วงค่อมก็เอา
ประชาชนชาวบ้านไปแต่ทีนี้ไปดูท่ีขอนแก่นก็เอาชาวบ้านไปดิฉันก็ไม่ทราบแล้วก็ 
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ไม่ได้ถูกเชิญไปด้วยนะค่ะแต่ท่ีพูดไม่ได้น้อยใจทีนี้ไปมาแล้วคนท่ีเข้าร่วมโครงการคน
ท่ีมีรายช่ือไปดูขยะไปดูงานไปดูอะไรมาแล้วปรากฏว่าท่ีรู้อยู่ว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
เลยค่ะขยะก็ไม่ได้เอาไปขายแต่ทีนี้คนเอาไปขายคือสมาชิกเองท่ีไม่ได้ไปดูงานเลย
แบบนี้คือตัวอย่างนี้คืออยากจะให้ตอกย้ าว่าคนท่ีไปดูงานมาแล้วท าไมไม่ปฏิบัติตน
หรือว่าท าอย่างท่ีไปดูงานมาเอาขยะอะไรมาร่วมโครงการอย่างนี้ค่ะอยากให้ติดตาม
ผลงานตรงนี้ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ 

นายสุทิน  สุวรรณพิมล ครับเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผมนายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกองค์การ 
รองนายก  อบต. บริหารส่วนต าบลโพนทองก็ขอเรียนปัญหาท่ีเกิดขึ้นตัวนี้คือปัญหาเรื่องขยะท่ีเกิดขึ้น

ในต าบลโพนทองการขับเคล่ือนการไปศึกษาดูงานการท างานร่วมกันในระหว่าง
สมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในต าบลคือการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ท่ีเรา
เชิญไปหลายๆกลุ่มคือเราอยากให้มีการหลากหลายในจ านวนประชาชนท่ีอยู่ในกลุ่ม
ของต าบลท่ีเราเชิญไปทุกครั้งท่ีเราจะขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกบางครั้งเราก็
อาจจะได้บุคคลท่ีเป็นบุคคลกลุ่มเด่ียวกันแต่ถ้าตอนนี้ท่ีเราเดินทางไปครั้นนี้เราอยาก
ได้บุคคลท่ีเป็นท่ีหลากหลายบางคนเคยพูดว่า อบต. จัดงานแล้วฉันจะไม่ไป แต่ 
ตอนนี้ผมก็ปรึกษากับท่านนายกว่าเราจะเอากลุ่มไหนดีท่ีหลายๆแบบก็คืออยากจะ
ให้เป็นคนท่ีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่เราก็พยายามท่ีจะดึงเขาเข้ามาร่วมงานเพราะว่า
เหมือนเราให้ความส าคัญกับเขาแล้วในการท่ีเราจะดึงเขาเข้ามาร่วมงานได้บางคน
อาจจะไม่เห็นความส าคัญกับตัวเองก็หลายๆ ครั้งท่ีเราเอามาก็คนเดิมคนเดิมใส่
หมวกไม่รู้กี่ใบแล้วเราก็มองเห็นในการท างานเราถึงอยากจะหากลุ่มใหม่ท่ีสามารถท่ี
จะมาขับเคล่ือนได้ในเรื่องต่างๆ ก็คือเราก็มีแต่ละหมู่บ้านท่ีส่งตัวแทนมาบางครั้งเรา
ก็ไปเชิญเองก็มีผมเองยังต้องไปเชิญเองเลยครับผมไปบอกเองว่าให้เข้าไปร่วมงานกัน
เพื่อท่ีจะได้น าเอาคนพวกนี้มาเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนบางครั้งทุกอย่างการ
ท างานของเรามันไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับ 60 เปอร์เซ็นต์เราก็ดีใจแล้วไม่
ว่าอะไรท้ังส้ินเพราะว่างานทุกอย่างถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ 
ภายในหมู่บ้านเลยงานของเราก็ไม่ได้ขับเคล่ือนไปอันนี้ก็อยากจะเรียนผ่านท่าน
ประธานให้ท่านสมาชิกทราบครับขอบคุณครับ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ บ้านซับม่วงท่ีว่าไปมันก็ดีผมไปโรงพยาบาลเขาถามผมพ่อไม่ได้ไปหรอไปอะไรไปล า 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  2 น้ าพองสนุกจริงๆ ผมไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ค าพูดหนึ่งของคุณวีรพล ว่าสมาชิกเป็นฝ่าย

ตรวจสอบฝ่ายบริหารแล้วค าพูดค าหนึ่งของคุณวีรพลบอกว่าเอางบตัวไหนไปใช้เข้า
สภาหรือไม่ท่ีคุณวีรพลสงสัยค ามันดีอยู่หรอกครับแต่สภาแห่งนี้เป็นท่ีตรวจสอบของ
ผู้บริหารผู้บริหารจะท าอะไรแล้วก็จะมาตอบยังไงมันต้องตอบให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ต้องเข้าใจว่ามาตรา 46 สมาชิกสภามีหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารงานของ
นายกนายกเป็นผู้บริหารสมาชิกเป็นผู้ตรวจสอบเมื่อไปมาแล้วเอางบตัวไหนคุณวีร
พล ถามตัวนี้แล้วไปยังไงสภาไม่รู้เรื่องเลยทุกอย่างมันต้องผ่านสภาถ้าจะใช้งบสภาถ้า
งบส่วนตัวไม่ว่าผมเองก็งงว่าไปเท่ียวล าน้ าพองสนุกสนานผมก็ไม่รู้เรื่องชาวบ้านเขา
พูดนะบ้านหนองหญ้ารังกาพูดเลยผมก็ไม่รู้หรองพอคุณวีรพลพูดผมก็เสริมเพราะว่า
สมาชิกเป็นฝ่ายตรวจสอบผู้บริหารเป็นฝ่ายจัดสรรงบประมาณเพราะฉะนั้นค านี้คือ
เอางบตัวไหนใช้เท่าไหร่ไปกี่วันได้ผ่านสภาหรือไม่คุณวีรพลถามอย่างนี้ขอบคุณครับ 
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นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะค่ะขออนุญาตช้ี 
หัวหน้าส านักปลัด แจ้งท่ีท่านสมาชิก อบต. ได้สอบถามโครงการนี้เป็นโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเรื่อง

ของการบริหารการจัดการขยะในชุมชนกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนท่ัวไปแล้วก็
งบประมาณท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 ท่ีผ่านสภาแล้วจ านวน
งบประมาณ 120,000 บาท การฝึกอบรม 1 วัน แล้วก็ศึกษาดูงานอีก 1 วัน การ
อบรมของเราก็มีการอบรมท่ีห้องประชุมท่ี อบต. กลุ่มเป้าหมายก็มาร่วมการอบรม
ท้ังหมดประมาณ 87 คน ยอดจริง 90 เราก็เบิกงบประมาณตามท่ีมาจริงแล้วก็อบรม
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแล้วก็เรื่องของการประดิษฐ์จากส่ิงของ
เหลือใช้แล้วก็ศึกษาดูงานท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอ าเภออุบลรัตน์ท่ีอุบลรัตน์
มันจะมีเข่ือนอุบลรัตน์อยู่ใกล้กันก็เลยไปทานอาหารกลางวันท่ีเข่ือนอุบลรัตน์แล้วก็
เดินทางกลับทุกอย่างก็เป็นไปตามก าหนดการท่ีเสนอโครงการไปเพียงแต่ว่า
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนท่ัวไปขอน าเรียนประมาณนี้ค่ะ 

นายสุทิน  สุวรรณพิมล ครับตอนนี้ท่านนายกประชุมอยู่ท่ีศาลากลางจังหวัดท่านนายกอยู่ในห้องประชุมกับ 
รองนายก  อบต.  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมกรรมการจังหวัดพอดีก็มีเรื่องเร่งด่วนบางเรื่อง

ท่ีท่านนายกจัดแจงช้ีแจงให้กับทางสภาทราบทานนายกก็เลยโทรมาหาผมแล้วก็บอก 
ว่าขอความกรุณาให้ท่านประธานพักเท่ียงในการประชุมก่อนแล้วก็อาจจะรบกวน
ท่านสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมประชุมในตอนบ่ายอีกนิดหนึ่งเพราะว่าตอนบ่ายเราก็
มีท่านสมาชิกหลายๆท่านท่ีเป็นกรรมการท่ีจะต้องร่วมประชุมต่อผมเลยเรียนให้กับ
ท่านประธานทราบเพื่อท่ีจะได้แจ้งให้ท่านสมาชิกในห้องประชุมทราบครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองครับกระผม 
นายก  อบต. นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองจะมาเรียนช้ีแจง

ข้อเท็จจริงในระเบียบวาระอื่นๆ สืบเนื่องจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่าน
นายอ าเภอได้มีข้อส่ังการมาเรื่องการด าเนินการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน
ของราษฎรจากปัญหาภัยแล้งซึ่งงบประมาณท่ีรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรเป็นจ านวน
เงินหนึ่งหมืน่ห้าพันแปดร้อยล้านบาทแต่ละจังหวัดจะได้งบประมาณจังหวัดละ สอง
ร้อยล้านบาทซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนท่ีทางนายอ าเภอได้ส่ังการมาก็มีการประชุมของ
ทางท่านปลัดและกองช่างได้เสนอโครงการมาซึ่งมหีลายโครงการแต่ทีนี้มีปัญหาอยู่
โครงการหนึ่งซึง่ทางกองช่างไม่ได้เรียนช้ีแจงข้อเท็จจริงเรื่องของการด าเนินการท่ี
หน้างานซึ่งเป็นโครงการของขุดลอกสระน้ าสาธารณะบ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ท่ี 4 
ผมก็พึ่งได้รับแบบ ปร.4 ปร.5 เมื่อสักครู่นี้เองนะครับประมาณเท่ียงกว่าถึงเห็นแบบ 
ปร.4 ปร.5 ถึงได้รู้รูปแบบซึ่งตอนนั้นผมไมไ่ด้ลงนามในแบบ ปร.4 ปร.5 เนื่องจาก
ทางผู้บริหารท้องถิ่นก็คือผมได้เดินทางไปอบรมท่ีจังหวัดมหาสารคามซึ่งพึ่งเห็นแบบ 
ปร.4 ปร.5 จึงมีความกังวลในเรื่องการขุดลอกซึ่งพื้นท่ีหน้างานไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการได้ขนาดนั้นงบประมาณฉบับแรกของ ปร.4 ปร.5 งบประมาณห้าแสน
สองหมื่นหนึ่งพนัแปดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์มีการแก้ไขอีกเป็นห้าแสน
หนึ่งหมื่นส่ีพันห้าร้อยสิบหกบาทห้าสตางค์ซึ่งหน้างานจริงท่ีผมมาเห็นและดูใบ ปร.4 
ปร.5 ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้แล้วอีกอย่างหนึ่งพีน่้องประชาชนไม่เห็นพร้อมใน
การท่ีจะด าเนินการขุดลอกตรงนี้แล้วเรื่องสุดท้ายคือทางคณะผู้บริหารได้ประชุม
ประชาคมผู้ใหญ่บ้านสมาชิกและประชาชนบ้านหนองหญ้ารงักาหมู่ 4 และหมู่ 10 ท่ี 
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จะถมดินซึ่งท าให้พี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยถึงการด าเนินการในครั้งนี้และการ
ด าเนินการงบประมาณถึงห้าแสนกว่าบาทซึ่งจะท าให้กระทบกับพี่น้องประชาชนท่ี
ปลูกผักหรือพื้นท่ีท่ีด าเนินการผมจึงเรียนให้กับทางสมาชิกผ่านประธานสภาว่า
โครงการตัวนี้ผมไม่เห็นดีด้วยในการด าเนินการในพื้นท่ีดังกล่าวนี้แล้วก็ผมจะ
ด าเนินการตามหน้าท่ีต่อไปเพื่อจะขอให้กับทางผู้รับผิดชอบในการท่ีจะทบทวนการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องนี้ซึง่เรียนให้กับประธานสภาและสมาชิกสภาได้รับ
ทราบเรื่องนี้ส่วนด าเนินการเป็นยังไงจะเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งโดยเจตนาแล้วคือมา
เรียนให้กับทางสมาชิกสภาได้รับทราบในเรื่องนี้เนื่องจากมีความกังวลใจอย่างยิ่งว่า
มันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการด าเนินการของชุมชนและชุมชนเองก็คัดค้านเกือบ
ท้ังหมดเลยจึงเรียนให้สภาได้รับทราบในเรื่องนี้ในวันนี้เองนะครับก็จะท าหนังสือไป
หาท่านนายอ าเภอ ผู้ก ากับดูแลท่ีจะพิจารณาด าเนินการต่อไปจึงเรียนให้ท่าน
ประธานสภารับทราบครับ 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์ ครับขอบคุณท่านนายกครับก็เป็นโครงการท่ีดีนะครับท่ีจะมาแก้ปัญหาภัยแล้งแต่ว่า 
ประธานสภาฯ อาจจะไม่ถูกจุดมันไม่ได้ประโยชน์เท่าท่ีควรก็เลยมีการถอนโครงการหรือว่ายกเลิก

โครงการ 
นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิกองค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 ส่วนต าบลหมู่ 2 การกระท าใดๆ ก่อนท่ีจะเสนอนั้นต้องผ่านประชามติของหมู่บ้าน

ก่อนอย่างของผมผมขอมาท่านนายกก็แจงไปเลยต้องผ่านประชามติผมก็ไปผ่าน
ประชามติผ่านมาผมไม่เข้าใจเมื่อกี่ท่านนายกพูดผมไม่เข้าใจว่าบ้านหนองหญ้ารังกา
คัดค้านตอนหลังครั้งแรกได้ผ่านประชามติหรือไม่ถ้าผ่านประชามติแล้วมาคัดค้าน
ตอนหลังยังไงผมไม้เข้าใจตรงนี้ครับของผมนั้นครั้งแรกผมท ามาคนเดียวเลยนายก
บอกไม่ได้ต้องไปผ่านประชาคมผมก็ท าผ่านประชาคมคาวนี้สงสัยนายกพูดเมื่อกี่ผม
ไม่เข้าใจท าไมมาเปล่ียนแปลงชาวบ้านไม่เห็นดีด้วยไม่ได้ผ่านประชาคมครั้งแรกหรือ
ยังไงขอบคุณครับ 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์ จุดประสงค์ก็จุดประสงค์ดีนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ว่าบางส่วน 
ประธานสภาฯ อาจจะไม่ถูกเป้าอาจจะไม่ตรงประเด็นเพราะว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับน้อยกว่าโทษมัน

เป็นปัญหาเรื่องน้ าเพราะว่าภัยแล้งรออยู่ต่อไปนีไ้ม่มีฝนก็ล าบากก็ขอให้สมาชิกทุก
ท่านได้รับทราบเรื่องนี้ก็คงจะการแก้ไขปัญหาให้บรรลุไปได้ดีส่วนเรื่องยกเลิกก็ถึง
ขั้นตอนของนายอ าเภอผู้ว่าคงจะเสร็จส้ินครับหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่โครงการ
ช่วยเหลือพี่น้องในต าบลของเราครับขอบคุณครับ    

มติที่ประชุม     -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสรรเสริญ  กองจันทร์ ส าหรับวันนี้ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯ ในวันนี้และก็ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีทุก

ท่านจึงขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา  15.40  น. 
 

 

                    ลงช่ือ       ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                           (นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
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บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เห็นควรส าเนาแจ้ง
สมาชิกสภาฯ 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 
 
 

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

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2 คร้ังที่ 1  ประจ าปี  2562  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                       ลงช่ือ          ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์      เลขานุการสภาฯ 
                                                    (นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์) 
                                          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

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

     ลงช่ือ        สรรเสริญ   กองจันทร์     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                                (นายสรรเสริญ   กองจันทร์) 

 


