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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2562 

วันพุธ ท่ี 28 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ผู้มาประชุม  
มาประชุม     22  คน 
ลาประชุม        1  คน 
ขาดประชุม    - คน 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอมรรัตน์   กล้าประจัญ ประธานสภาฯ อมรรัตน์   กล้าประจัญ  
2 นายเสนีย์  ลุงไธสง รองประธานสภาฯ เสนีย์  ลุงไธสง  
3 นายทองเล่ือน  คุณล้าน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 1 ทองเล่ือน  คุณล้าน  
4 นายสมาน   หาญอาสา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 2 สมาน   หาญอาสา  
5 นางเมตตา  ตาปราบ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 นางเมตตา  ตาปราบ  
6 นางสุดารัตน์  สมัตถะ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 สุดารัตน์  สมัตถะ  
7 นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 4 ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์  
8 นางทองจันทร์  มาภักดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 นางทองจันทร์  มาภักดี  
9 นางยุวดี  วิสัยดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ยุวดี  วิสัยดี  
10 นายสุข  วงษ์ศาสาย ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 นายสุข  วงษ์ศาสาย  
11 นางณฐมน  แสงวงค์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 ณฐมน  แสงวงค์  
12 นายจ าเนียร  เทียมครู ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 จ าเนียร  เทียมครู  
13 นางสาวอรพินท์   อุตมะพันธุ์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 อรพินท์   อุตมะพันธุ ์  
14 นายวิชัย   เติมชีพ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วิชัย   เติมชีพ  
15 นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ  
16 นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่  
17 นายสรรเสริญ   กองจันทร์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 สรรเสริญ   กองจันทร์  
18 นางกรรณิการ์   ศรีเสนา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 กรรณิการ์   ศรีเสนา  
19 นายเฉลียว  วังศรี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 11 เฉลียว  วังศรี  
20 พ.อ.อ.จรัส  แผ่นเงิน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 จรัส  แผ่นเงิน  
21 นางวราวัลย์  ชาติอาษา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 วราวัลย์  ชาติอาษา  
22 นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เลขานุการสภาฯ หมู่ท่ี 2 บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  

 

 
 
ผูล้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสนอง   ใสรังกา  ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 สนอง   ใสรังกา  
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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 นายสุพล     พิงชัยภูมิ เลขานายกฯ สุพล     พิงชัยภูมิ  
5 นายวัลลภ  พิลาลี ปลัด อบต.โพนทอง วัลลภ  พิลาลี  
6 นายอานุภาพ  สุขสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานุภาพ  สุขสานต์  
7 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
8 นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ หัวหน้าส านักปลัด พัชณี  ค าสะไมล์  
9 นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ เจ้าพนักงานป้องกันฯ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
10 นางปวีณา  สิงห์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปวีณา  สิงห์วงศ์  
11 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ เจ้าพนักงานธุรการ ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
12 นางธ ารงค์ลักษณ์   บุญโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา  
13 นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงค์ ครูผู้ดูแลเด็ก เนตรจิรา  สิทธิวงค์  
14 นางสาวฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ  
15 นางสาวสายฝน  ลอยไธสงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สายฝน  ลอยไธสงค์  
16 นางอรวรรณ  ประทุมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี อรวรรณ  ประทุมวงศ์  
17 นางสาวอุทัยวรรณ  กล้าแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ อุทัยวรรณ  กล้าแท้  
18 นายอนุสรณ์  วงกต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อนุสรณ์  วงกต  
19 นางสาววราลักษณ์  พิมพ์ชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วราลักษณ์  พิมพ์ชัย  
20 นายวิวัฒน์  กันชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ วิวัฒน์  กันชัย  
21 นางสาววรากร  พงศ์สุพรรณ์ นักพัฒนาชุมชน วรากร  พงศ์สุพรรณ์  
22 นางสรัญญา  เกิดผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สรัญญา  เกิดผล  
23 นางสายฝน  ศรีทองค า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สายฝน  ศรีทองค า  
24 นางสาวสุจิตรา  งิ้วชัยภูมิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุจิตรา  งิ้วชัยภูมิ  
25 นายบุญจิต  ช่ืนนาเสียว พนักงานจ้าง บุญจิต  ช่ืนนาเสียว  
26 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์  
27 นางนิตยา  แฝงฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  แฝงฤทธิ์  
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เปิดประชุมเวลา  09. 30 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
                                  4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง ฯ  แปรญัตติ  
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ   รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง ฯ  แปรญัตติ ครับซึ่งได้ 
ประธานสภา ฯ                 ด าเนินการมา 2- 3 วันแล้วนะครับ คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้จัดท า 
                                   รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับจึงได้เสนอท่ีประชุมสภาพิจารณา เพื่อให้เป็นไป 

ตามระเบียบจึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอรายละเอียดท่ี 
                                   เกี่ยวข้องครับ 
นายจ าเนียร เทียมครู          เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติทุกท่าน          
ประธานคณะกรรมการแปรฯ  ครับ สืบเนื่องมาจากในวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า 
                                   แปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง 
                                   วันท่ี 22 – 23  สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันท่ี 24-25   

สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ท่ีท าการกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง มีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองได้ยื่น
แบบขอเสนอแปรญัตติ  จ านวน  1 เรื่องดังนี้ครับ 

                                   แปรญัตติลดงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น   อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทอง    
                                   จ านวน 360,000  บาท  หน้า  49/53 

1) โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล  100,000 บาท 
2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท 
3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท 
4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงทางศาสนาและพระมหากษัตริย์  

100,000  บาท  
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ฐานอ านาจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2559 
แปรญัตติเพิ่ม 

                                      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                                      งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
                                      เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                                    1)  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล  100,000 บาท 
                                    2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท 
                                    3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท                                 
                                    4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงทางศาสนาและ 
                                     พระมหากษัตริย์  100,000  บาท 
                                     และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุม ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2562  
                                     เวลา 09.00 น. ได้มีการพิจารณาดังนี้ 
                                     ร่างข้อบัญญัติของผู้บริหารท้องถิ่น (เดิม) 
                                     งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนนุ            
                                  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทอง    
                                  จ านวน 360,000  บาท  หน้า  49/53                                               
                                1) โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล  100,000 บาท                   
                                2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท                                                   
                                3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท 
                                4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงทางศาสนาและพระมหากษัตริย์   
                                   100,000  บาท  
                                  ฐานอ านาจ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2559 

ผู้บริหารท้องถิ่นขอแปรญัตติ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี ้
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทอง    

                                 จ านวน 360,000  บาท  หน้า  49/53                                               
 1) โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล  100,000 บาท                   
 2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท                                                   
 3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท 
 4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงทางศาสนาและพระมหากษัตริย์   
    100,000  บาท  
    ฐานอ านาจ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี  
24 มิถุนายน 2559 หน้า 49/53  
ไปต้ังจ่ายหมวดรายการใหม่ 
ด้านแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

                                     งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
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                                     เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                                    1)  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล  100,000 บาท 
                                    2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท 
                                    3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท                                 
                                    4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงทางศาสนาและ 
                                     พระมหากษัตริย์  100,000  บาท 
                                    ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                    คณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 3 คน มีความเห็นว่าให้รายการท่ีผู้บริหารท้องถิ่นยื่น 
                                    แปรญัตติ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนนุ  
                                    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทอง    
                                    จ านวน 360,000  บาท  หน้า  49/53 
                                      ไปต้ังจ่ายหมวดรายการใหม่ 
                                      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                                      งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
                                      เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                                    1)  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล  100,000 บาท 
                                    2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท 
                                    3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท                                 
                                    4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงทางศาสนาและ 
                                     พระมหากษัตริย์  100,000  บาท 
                                      มติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                                     งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
                                     เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                                    1)  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล  100,000 บาท 
                                    2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท 
                                    3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท                                 
                                    4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงทางศาสนาและ 
                                     พระมหากษัตริย์  100,000  บาท 
                                     ท้ังหมดก็เป็นรายละเอียดของการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจ าปี พ.ศ.2563 ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองได้พิจารณา 
                                    ครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ    ครับขอบคุณครับท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภา ฯ                  สอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมบ้างครับ 
นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ      เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2                  หมู่ท่ี 2 ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ผมอยากให้ดู 
                                    หน้าท่ี 49 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ฮีต 12 คลอง 14 จ านวน  
                                    100,000 บาท อันนี้ถ้าจ าไม่ผิดนะครับอุดหนุนสภาวัฒนธรรมปีท่ีแล้ว  
                                    400,000 บาท เพื่อท าโครงการนี้ แต่ปีนี้งบประมาณลดพอสมควรเพราะว่าท่ี 
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                                    แล้วมานี้เราจะไม่ครบทุกแห่ง บ้านนางเม้งก็ได้ บ้านหนองหญ้ารงักาก็ได้              
                                    บ้านโพนทองก็ได้ ส่วนทางนู้นกไ็ด้งบประมาณ 400,000 บาท แต่ตอนนี้เหลือ  
                                    100,000 บาทจะพอมั้ยครับส าหรับการจัดท าโครงการ ส าหรับการจัดท าฮีต  
                                    12 คลอง 14  ขอโทษนะครับผมจะเรียนให้ท่านทราบมีอะไรบ้าง เดือนแรกจะ 
                                    มีการเข้าปาริวาสกรรม เดือนท่ีสองบุญคูญลาน  เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนท่ีส่ี 
                                    บุญผะเหวด เดือนท่ีห้าสงกรานต์ เดือนท่ีหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดบุญซ าฮะ เดือน 
                                    แปดเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด 
                                    ออกพรรษา  เดือนสิบสองทอดกฐิน โครงการฮีต 12 คลอง 14 ต้องใช้งบประมาณ 

     ในการจัดสรรจ านวนมากผมเกรงว่ามันจะไมพ่อครับ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าต าบล    
     โพนทองสามารถท่ีจ าเป็นต าบลท่ีดีเด่นด้านวัฒนธรรมเพราะว่าจะมีการได้รับการ        
     ช่ืนชมในการแสดงการร าต่างๆ ผมก็มีความคิดเห็นว่าการจัดท างบประมาณมันจะ 

                                    น้อยลงขอบคุณครับ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ    ประเด็นมันไม่ได้อยู่ท่ีตัวเงินนะครับ มันอยู่ท่ีการด าเนินการอุดหนุนสภา 
ประธานสภา ฯ                  วัฒนธรรมมาเป็นหมวดค่าใช้สอย เดิมต้ังเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน 
                                    ท้องถิ่น  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทอง  จ านวน 360,000  บาท  
                                    แต่เพื่อให้การด าเนินงานท่ีคล่องตัวขึ้นจะต้องไปต้ังในรายการท่ีทาง อบต. 
                                    ด าเนินการเองได้ไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแต่ทางคณะกรรมการ 
                                    สภาวัฒนธรรมก็ยงัมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม แต่การบริหารจัดการมัน 
                                    ชัดเจนขึ้นก็คือเปล่ียนจากเงินอุดหนุนมาเป็นแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
                                    นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
                                    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
                                    1)  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล  100,000 บาท 
                                    2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท 
                                    3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท                                 
                                    4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงทางศาสนาและ 
                                     พระมหากษัตริย์  100,000  บาท ส่วนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ยัง 
                                     เหมือนเดิมทุกอย่าง แต่เพื่อให้การเกิดท างานท่ีมีการคล่องตัว และมี 
                                     ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มอีกหรือ                 
                                     ไม่ครับคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบท้ัง 3 ท่านในการยื่นแปรญัตติใน 
                                     ครั้งนี้นะครับ 
นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ        เรียนท่านประธานสภา ผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ท่ี 2  
 เลขานุการสภาฯ                 คือผมช้ีแจงดังนี้ สภาวัฒนธรรมต าบลโพนทองเราก็ตั้งขึ้นเพราะผมเข้ามาเป็น 
                                      สมาชิกสภาอบต.ก็ตั้งเป็นรายจ่ายอุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมเป็นเลขานุการสภา 
                                      ด าเนินการ มาสมัยนี้ก็มีสมาชิกสภาวัฒนธรรมเกิดขึ้นและมีสมาชิกสภาด้วยนะ 
                                      ครับ งานต่างๆก็ท าได้ดีพอสมควร ผมก็ไม่ทราบเหตุผลว่า การโอนงบประมาณ 
                                      จากอุดหนุนสภาวัฒนธรรมมาให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นผู้จัดท า 
                                      นั่นแสดงว่าสภาวัฒนธรรมท างานล้มเหลวหรืออย่างไรจึงสอบถามมายังท่ี 
                                      ประชุมแห่งนี้ ขอบคุณครับ 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ       ก็คงไม่ใช่หรอกครับตามท่ีผมดู ผมสังเกตุว่าในส่วนท่ีท ารายละเอียดเอกสาร 
ประธานสภา ฯ                     ต่างๆท่ีผ่านมาจะเป็นทางเจ้าหน้าท่ี อบต.โพนทองเป็นส่วนใหญ่ ผมคิดว่าเพื่อ 
                                       เป็นการให้เกิดการท างานท่ีคล่องตัวขึ้น และการบริหารจัดการท่ีดีในส่วนของ 
                                       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ส่วนคณะกรรมการ 
                                       สภาวัฒนธรรมกย็ังมีส่วนร่วมเช่นเดิมครับ ท่านใดสอบถามรายละเอียด 
                                       เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายละเอียด                 
                                       ตามคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอมติโดยการยกมือครับ 
มติท่ีประชุม                         เห็นชอบ  19 คน 
                                        ไม่เห็นชอบ – คน 
                                        งดออกเสียง 3 คน (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาอบต. 
                                        โพนทอง) 
                                        ลาประชุม 1 คน 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        ครับก็ถือว่าสมาชิกสภา อบต.โพนทอง ได้มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการ 
ประธานสภา ฯ                      แปรญัตติ ให้เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทอง ไปต้ังเป็นแผนงาน 
                                        การศาสนาวัฒนธรรมและ 
                                        นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
                                        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

1) โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล   
    100,000  บาท 

                                       2) งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2563 60,000  บาท 
                                       3) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คลอง 14   100,000 บาท                                 
                                       4) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุท านุบ ารุงทางศาสนาและ 
                                          พระมหากษัตริย์  100,000  บาท 
                                       ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2563  
                                       ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                       ประจ าปี พ.ศ.2563 ถือว่ามีการใช้ได้ตามระเบียบวิธีการจัดท างบประมาณ 
                                       จะมีแต่ในส่วนของเงินอุดหนนุสภาวัฒนธรรม ท่ีทางเจ้าหน้าท่ีอบต.จะน าไป 
                                        แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป และน าเสนอร่างข้อบัญญัติต่อนายอ าเภออนุมัติเสร็จ 
                                        แล้วส่งให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องของ 
                                        เราต่อไป ผมอยากจะน าเรียนให้ทุกท่านทราบอย่างนี้นะครับว่า กระบวนการ 
                                        การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณก็ไมไ่ด้มีปัญหาอะไร คณะกรรมการแปร 
                                        ญัตติก็ได้ด าเนินการตามข้ันตอนและระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมเลย 
                                        อยากจะสอบถามว่าเราจะด าเนินการขอมติในวาระท่ี 3 เลยมั้ย ถ้าจะให้ 
                                        ด าเนินการลงมติในวันนี้ผมขอให้ยกมือเลยนะครับ  
มติท่ีประชุม                         เห็นชอบ  19 คน 
                                        ไม่เห็นชอบ – คน 
                                        งดออกเสียง 3 คน (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาอบต. 
                                        โพนทอง) 
                                        ลาประชุม 1 คน 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        ครับส าหรับการด าเนินการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
ประธานสภา ฯ                      2563 ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผมก็จะขอมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                        รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครับเพื่อจะได้ให้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                        รายจ่ายประจ าปี มีผลบังคับใช้ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ต่อไป  
                                        ผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม                         เห็นชอบ  19 คน 
                                        ไม่เห็นชอบ – คน 
                                        งดออกเสียง 3 คน (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาอบต. 
                                        โพนทอง) 
                                        ลาประชุม 1 คน 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        ขอบคุณมากครับต่อไปครับ 4.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภา ฯ                      2562 ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา             เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาสภา ท่านสมาชิก 
นายก อบต.                          สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
                                        สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้โอนงบประมาณ 
                                        รายจ่ายประจ าปี 2562 ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง และได้  
                                        อนุมัติไป เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ในส่วนของการด าเนินการ 
                                        จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเสาไฟฟ้า ขนาดความสูง 8 เมตร จ านวน 22  
                                        ต้น ความสูง 12 เมตรจ านวน 10 ต้น งบประมาณอนุมัติ 100,000  
                                        บาท เนื่องจากผมได้รับบันทึกข้อความจากกองช่าง ท่ี ชย 77003/1524   
                                        ลงวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายงานการโอนงบประมาณ 
                                        ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                                        โอนครั้งท่ี 8  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ 
                                        และชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
                                        ก่อสร้าง รายการ เสาไฟฟ้า ขนาดความสูง 8 เมตร จ านวน 22 ต้น ความ 
                                        สูง 12 เมตร จ านวน 10 ต้น จ านวน 100,000 บาท แต่เนื่องจากราคา     
                                        เสาไฟฟ้าท่ีต้ังไว้เป็นราคาท่ียังไม่รวมภาษีและค่าส่ง ถ้าซื้อเสาไฟฟ้า ขนาด  
                                        ความสูง 8 เมตรจ านวน 22 ต้นๆ ละ 2,119 บาท เป็นเงิน 46,618 บาท  
                                        เสาไฟฟ้าขนาดความสูง 12 เมตร จ านวน 10 ต้น ๆละ 5,457 บาท  
                                        เป็นเงิน 54,570 บาท ค่าขนส่งพร้อมยกลงหน้างาน 2 เท่ียวๆ ละ 2,500  
                                        บาท รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 106,188 บาท (หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ 
                                        แปดบาทถ้วน) จึงขอโอนงบประมาณเพิ่ม จ านวน 7,000 บาท งบประมาณ 
                                        ก่อนโอน 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 107,000 บาท (เหตุผลในการโอน 
                                        เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่พอจ่าย)โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและ 
                                        ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน งบด าเนินงาน  
                                        หมวดค่าวัสดุ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
                                        โอนลดในครั้งนี้ 7,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 13,000 บาท 
                                        จึงเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองทราบและพิจารณา 
                                        ตามอ านาจหน้าท่ีครับ ขอบคุณครับ 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ        สืบเนื่องจากเราอนุมัติโครงการไปครั้งหนึง่แล้วเนื่องจากโครงการนี้ได้มี
ประธานสภา ฯ                      มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของราคาก็ดี วัสดุก็ดี จึงท าให้การค านวณ 
                                        ข้อมูลผิดพลาดท าให้เงินงบประมาณไม่พอจ่ายในโครงการท่ีเราอนุมัติไป 
                                        แล้ว เพื่อให้โครงการท่ีเราอนุมัติไปแล้วนั้นได้ด าเนินการเพื่อพีน่้องต าบล 
                                        โพนทองของพวกเรา เพื่อท่ีจะไปเติมในงบประมาณให้เพียงพอ จึงขอให้ 
                                        สมาชิกสภา อบต.โพนทองได้พิจารณา ผมจึงขอมติท่ีประชุมหากเห็นชอบ 
                                        ตามข้อ 4.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ได้โปรด 
                                        ยกมือครับ` 
มติท่ีประชุม                         เห็นชอบ  19 คน 
                                        ไม่เห็นชอบ – คน 
                                        งดออกเสียง 3 คน (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาอบต. 
                                        โพนทอง) 
                                        ลาประชุม 1 คน 
 
 

ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่นๆ  (ถ้ามี) 
นายจ าเนียร  เทียมครู  เรียนท่านประธานสภาเรียนท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนทอง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมอยากสอบถามท่านนายกเนื่องจาก 

เมื่อวานนี้ในหมู่บ้านของผมมีรถดินวิ่งอยู่ 10 กว่าคันผมก็เลยโทรมาถามว่าเขาได้
ขออนุญาตไหมถนนเราพึ่งท าเสร็จงบประมาณต้ังส่ีแสนบาทอยากทราบว่าเขา
ได้มาขออนุญาตทาง อบต.ไหมมาท าประกันเส้นทางสายนี้หรือไม่เลยอยากถาม
ท่านนายกว่าเขามาค้ าประกันหรือเขามารับรองว่าถ้าหากว่าเสียหายเขาจะดูแลให้
ไหมผมโทรถามช่างศักด์ิช่างศักดิ์บอกว่าไม่รู้เรื่องอยากถามนายกว่าจะเอายังไงดี
ฝนก็ตกถนนก็เละขอบคุณครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้อง 
นายก  อบต. ประชาชนของหมู่ท่ี 7 ในเรื่องค าขออนุญาตขนย้ายดินตอนนี้ทางผู้บริหารเองยัง

ไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้จากสมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าท่ีหรือประชาชนวันนี้ได้รับ
ทราบเบื้องต้นแล้วเด่ียวจะได้ให้ทางกองช่างท าหนังสือแจ้งกับผู้ท่ีรับจ้างให้มา
ด าเนินการต่อไปอีกทีหนึ่งถ้ารายละเอียดเป็นเช่นไรแล้วจะได้แจ้งกับทางสมาชิก
สภาอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้เรียนให้ทราบในเบ้ืองต้นนะครับว่าผู้รับจ้างการขนย้ายดิน
ไม่ได้แจ้งท้องถิ่นมาเลยต่อไปก็จะมอบอ านาจให้กองช่างไปด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีต่อไปขอขอบคุณครับ 

นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ  เรียนท่านประธานท่านรองประธานท่านเลขาท่ีเคารพครับผม 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 8 ขอฝากไปถึงฝ่ายบริหารหน้าแล้งปีนี้น่าวิกฤตมากฝนตกสามวันไม่เห็นน้ า 

เลยครับทางโซนโคกส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงจริงๆการวางแผนไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงถ้า
สมมุติว่าว่าน้ าบาดาลหมดหรือน้ าสระวัดแห้งมันล าบากจริงๆครับวัวควายท่ีอยู่
ตามทุ่งเริ่มจะไม่มีกินแล้วประเด็นท่ีจะเสนอนายกก็คือบ่อบาดาลเป็นไปได้ขอ
เพิ่มเติมอีกสัก 2 บ่อ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ตอนนี้สืบเนื่องจากเกิดภาวะฝนท้ิงช่วงเมื่อ 
นายก  อบต. เดือนท่ีแล้วหรือเดือนก่อนท่านผู้ว่าได้เชิญเข้าประชุมท่ีห้องท างานของท่านโดย

เอาผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ไปพูดคุยเรื่องน้ าซึ่งจะดูเรื่องล าน้ าของโพนทองกุดตุ้มอีกฝ่ังจะเป็นของทางละหาน
ทางจัตุรัสตอนนี้ปัญหาฝนท้ิงช่วงท าให้เกิดเมื่อปีท่ีแล้วฝนตกน้อยก็เกิดปัญหาภัย
แล้วอยู่พอช่วงประชาชนเกี่ยวข้าวเมื่อปีท่ีแล้วก็ลดน้ าออกแล้วก็ลงในคลองน้ าก็
ไหลไปหมดในปีนี้เองเนื่องจากปีท่ีแล้วน้ าน้อยพอมาปีนี้ฝนท้ิงช่วงแล้วส่วนปัญหา
แหล่งกักเก็บน้ าในพื้นท่ีไม่มีน้ าเลยและก็แหล่งน้ าสาธารณะในเขตต าบลโพนทอง
ตอนนี้ได้รับการพฒันาการขุดลอกโครงการท่ี 1 คือขุดลอกเล้ิงนาแซงของบ้าน
โนนม่วงหมู่ท่ี 7 ตอนนี้โครงการนี้ได้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินท่ีผม
ได้เป็นคณะกรรมการและได้เสนอโครงการตัวนี้งบประมาณแปดล้านกว่าบาท
ตอนนี้อยู่ในช่วงของผู้รับเหมาต้องแก้ไขงานคือส่งงานไปแล้วทางคณะกรรมการ
ชลประทานจังหวัดให้แก้ไขงานอยู่ตอนนี้ยงัไม่ทราบรายละเอียดว่าถึงไหนแล้วท า
ให้แหล่งน้ าตัวนั้นไม่มีน้ ากักเก็บอยู่แหล่งน้ าท่ี 2 คือหนองใหญ่ตอนนีไ้ด้
งบประมาณของได้เสนอโครงการผ่านชลประทานให้ชลประทานเสนอโครงการตัว
นี้ได้ขุดตอนนี้ก าลังขุดอยู่ท าให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นท่ีของเรา 2 แหล่งท าให้
เกิดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่ีปลูกข้าวในเขตของต าบลโพน
ทองตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมในห้องได้ส่ังการและสอบถามไปยัง 
ปภ. จังหวัดท าไม ปภ.ไม่ด าเนินการในเรื่องของประกาศเป็นภัยแล้งเพื่อท่ีจะให้
ทางท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน า
งบประมาณไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชนได้ ปภ.ก็บอกว่า
ไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นเองก็เลยเป็นข้อพิพาทกัน
พอสมควรอยู่ท่านผู้ว่าก็เลยส่ังการให้ ปภ.ไปด าเนินการและก็ประสานงานกับท่าน
นายอ าเภอในห้องของท่านผู้ว่าให้ไปด าเนินการถึงได้มีโครงการได้มาประชุมใน
ระดับอ าเภอทุกอ าเภอแล้วก็มีการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ในช่วงเย็นประมาณ
เกือบหนึ่งทุ่มท่ีอ าเภอเมืองท่านนายอ าเภอก็ได้ประชุมร่วมกับนายกในเขตอ าเภอ
เมืองด้วยวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ท้ังจังหวัดจึงเป็นท่ีมาให้ทางผู้ว่าได้ส่ังการให้เกษตร
อ าเภอแต่ละอ าเภอและเกษตรจังหวัดไปด าเนินการในเรื่องของการส ารวจภัยแล้ง
ถึงมีการส ารวจภัยแล้งเกิดขึ้นแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าการส ารวจภัยแล้งเพื่อให้
เกษตรกรหรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภัย
แล้งหรือฝนท้ิงช่วงให้มีค าส่ังของอ าเภอออกมาให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกท้องถิ่นทุก อบต.เป็นประธานในการด าเนินการในเรื่องนี้หรือเซน็ต์รับรองแบบ
ส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการปลูกพืช
การเกษตรต่างๆ อย่างเช่นปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันสส าปะหลังหรือปลูกพืช
อื่นๆ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการส ารวจทะเบียนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนปลูกพืช
ต่างๆว่ามีตกหล่นหรือไม่ของหลายๆคนก็ตกหล่นอยู่ของผมเองก็ตกหล่นอยู่ก็ได้
ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมแล้ว 2 การส ารวจผู้ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนท้ิงช่วง
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการด าเนินการของทางคณะกรรมการระดับต าบลอยู่ตอนนี้
เนื่องจากผู้บริหารเองหรือนายก อบต.เองมีภารกิจด าเนินการในเรื่องต่างๆมาก
ต้องเดินทางอยู่ผมเลยมอบอ านาจให้กับรองสุทิน สุวรรณพิมล เป็นผู้ลงนามแทน
ในเรื่องของการรับรองเกษตรกรประสบภัยแล้งส าหรับท่ีคณะกรรมการแต่ละ
หมู่บ้านเสนอมาให้กับนายกเซ็นต์ตอนนี้ผมได้มอบหมายให้ท่านรองสุทินเป็นคน 
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รับเซ็นต์ลงนามแทนในเรื่องนี้แล้วในส่วนปัญหาท่ีจะแก้ไขปัญหาต่อไปในเรื่อง
เจาะน้ าบาดาลเองอย่างเช่นหมู่ท่ี 6 ก็ได้น าซัมเมิสของบ้านซับม่วงหมู่ท่ี 8 ไปใช้
ก่อนซึ่งตอนนี้บ้านซับพระไวย์คุ้มนาทรายก็ได้ใช้น้ าอยู่แต่ทีนี้ก็จะมีการวางแผน
ด าเนินการต่อไปในการเจาะน้ าบาดาลเด๋ียวขอดูเรื่องงบประมาณก่อนหรือซื้อ
คุรุภัณฑ์อย่างเช่นถังน้ าในปี 63 ต้ังไว้แค่ 6 ถังถ้าไม่พออาจจะขอสภาในการท่ีจะ
ขออนุมัติสภาซื้อคุรุภัณฑ์หรือด าเนินการต่างๆตามอ านาจหน้าท่ีต่อไปอีกทีหนึ่งถ้า
เป็นเรื่องท่ีต้องขออ านาจสภาจะได้น าเสนอสภาให้พิจารณาอีกทีนึงเจาะน้ าบาดาล
ซื้อซัมเมิส ซื้อถังน้ าหรืออื่นๆ ถ้าเงินงบประมาณไม่พอก็จะของบของเงินสะสมมา
ด าเนินการในเรื่องนี้เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขต
ต าบลโพนทองในเรื่องของภัยแล้งในปีนี้ตั้งรับไว้ในการท่ีจะดูเรื่องงบประมาณเรื่อง
ค่าน้ ามันถ้าไม่พอจริงๆ ในการวิ่งก็อาจจะจ้างเหมารถมาวิ่งส่งน้ าช่วยหรือส่งน้ า
ช่วงเสาร์ อาทิตย์ หรือหาแหล่งน้ าต่างๆท่ีจะให้กับพี่น้องประชาชนแต่ท่านผู้ว่าต้ัง
ข้อคิดเห็นว่าน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะควรผ่านเครื่องระบบกรองน้ าให้พี่น้อง
พอใช้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะขออ านาจสภาในการต่อไปในส่วนของสัตว์เล้ียงผู้ท่ี
เล้ียงสัตว์ที่ลงทะเบียนนาแปลงใหญ่หรือเกษตรกรต่างๆตอนนี้ขอให้สมาชิกได้รับ
ทราบในเบ้ืองต้นตอนนี้ปศุสัตว์ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ทางปศุสัตว์อ าเภอได้
เตรียมหญ้าไว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเช่นฟางข้าวหรือช่วยเหลืออื่นอยู่ก็ฝาก
ท่านประธานสภาแจ้งให้สมาชิกสภารับทราบและก็ไปแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ
ในเรื่องนี้หน่วยงานต่างๆในช่วงนี้เตรียมการช่วยเหลืออยู่ในส่วนของผู้บริหารเองก็
ตอนนี้ก็จะมาคุยเรื่องรายละเอียดของการด าเนินการต่อไปในการแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนจึงเรียนประธานสภาได้รับทราบครับขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ขอบคุณท่านนายกมากนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตอย่างมากเท่าท่ีผมเกิดมาก็ถือ 
ประธานสภาฯ ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งท่ีผมคิดว่าพึ่งเจอเป็นครั้งแรกในเรื่องของข้าวก็ตายหมดเลย

ของนางเม้งก็ตายหมดแล้วถ้างั้นก็ขอฝากท่านนายกในการท่ีจะช่วยเหลือพี่น้อง
เราจนกว่าจะถึงฤดูกาลใหม่ผมเองก็ภาวนาว่าอยากจะให้มันตกแรงๆ ตกในวันนี้
พรุ่งนี้ให้พี่นอ้งเกษตรกรเราอย่างน้อยก็มีน้ าขังในสระให้สัตว์เล้ียงได้กินถึงข้าวจะ
ตายหมดแล้วแต่ก็มีน้ าเพื่อจะให้สัตว์ได้ด่ืมกินบ้างก็คงจะพอบรรเทาได้บ้างเป็น
บางส่วนก็ต้องฝากท่านนายกช่วยดูแลในเรื่องของน้ าส าคัญครับในเรื่องของการ
อุปโภค บริโภค ฉะนั้นก็ท่านนายกก็รับทราบแล้วก็คงจะด าเนินการวางแผนใน
การท่ีช่วยเหลือพี่น้องในโซนท่ีถือว่าเป็นโซนท่ีได้รบัผลกระทบค่อนข้างมากทุกปี 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาขอแจ้งให้ท่านประธานสภารับทราบอีกเรื่องหนึ่งขอมี 
นายก  อบต. ความส าคัญเกี่ยวกับเกษตรกรโดยตรงตอนนี้ทางหน่วยงานราชการท่านผู้ว่าได้

แจ้งผ่านกับทางเกษตรมาว่าปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วต าบลโพนทองก็แจ้งก็
ประสบปัญหาภัยแล้งท้ังต าบลทุกหมู่บ้านตอนนี้จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาเบ้ืองต้นว่า
เกษตรกรท่ีปลูกข้าวจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในการของการเก็บเกี่ยวเหมือนปีท่ี
ผ่านมาปีนี้จะได้ภัยแล้งอย่างเดียวจึงแจ้งเรื่องนี้ให้ประธานสภาได้รับทราบว่าท่าน
เกษตรกรท่านไหนท่ีหวังว่าจะได้ค่าเก็บเกี่ยวในปีนี้ทางหน่วยงานราชการจะไม่
ช่วยเหลือจะช่วยเหลือในรูปแบบของภัยแล้งอย่างเดียวท่านเกษตรกรท่านไหนท่ี
ตกหล่นไม่ลงทะเบียนเพื่อหวังเก็บเกี่ยวปีนี้ท่านรัฐบาลจะไม่ช่วยเหลือจึงเรียนให้ 
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ประธานสภาได้รับทราบในเรื่องนี้แล้วทีนี้แหล่งน้ าสาธารณะต่างๆอย่างเช่นบ่อ
บาดาลหรือบ่อน้ าสาธารณะตอนนี้ได้ส่งเรื่องเข้าไปทางอ าเภอเพื่อท่ีจะขอ
งบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถ้าเป็นบ่อบาดาลของทรัพยากรน้ าบาดาล
เองก็จะให้ทางทรัพยากรไปท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อบริการพี่น้องประชาชน
ยกตัวอย่างเช่นท่ีเสนอไปอย่างของบ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ท่ี 4 หรือหมู่ท่ี 6 บ่อ
บาดาลในโรงเรียนบ้านซับพระไวย์ตอนนี้ก็เสนอไปอยู่เด๋ียวจะให้ด าเนินการเสนอ
ไปหน่วยงานอืน่เพื่อจะของบประมาณอีกทีนึงเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและทันต่อ
ความต้องการของพี่น้องประชาชนก็ฝากท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกสภา
ให้ไปดูเรื่องแหล่งน้ าในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับเสนอมาท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อท่ีจะน างบประมาณไปปรับปรุงถ้าแหล่งน้ านั้นมีกล่ินเหม็นหรือสภาพไม่
พร้อมใช้งานถ้าเป็นหน่วยงานอื่นจะแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการใน
ภาวะฉุกเฉินในเรื่องน้ าจึงเรียนให้ท่านประธานสภาได้รับทราบขอบคุณครับ 

นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ เรียนท่านประธานท่านเลขาท่านนายกสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมวีรพล  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  พิมพ์ชัยภูมิ มีประเด็นหนึ่งครับท่านประธานท่ีจริงแล้วต้องเป็นฝ่ายท้องท่ีเราอย่า

ไปหลงประเด็นครับช่วยเตือนพี่น้องลูกหลานเราในเรื่องกญัชาอย่าพึ่งไปปลูกเมื่อ
วานนี้ซับม่วงโดนไม่รูว้่าจะเอาเงินท่ีไหนไปไถ่ถอนกันออกมาอย่าพึ่งไปปลูกนะ
ครับอย่าพึ่งไปเช่ือฟังกระแสเพราะว่ากฎหมายยังไม่ผ่านนะครับอย่าไปหลงเช่ือถ้า
เขาเอาไปแล้วยังไงกไ็ด้ไปประกนักันออกมาบอกลูกบอกหลานด้วยนะครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายสุข  วงษ์ศาสาย ครับก็ขออนุญาตท่านประธานขอน าเรียนช้ีแจงให้กับทางท่านประธานได้รับทราบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 ท่านนายกเกี่ยวเนื่องกับท่านวีรพล ได้น าเสนอมามันก็ตรงกันข้ามกับบ้านซับพระ

ไวย์รู้สึกว่าความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าเมื่อวานนี้ได้คุยกันกับท่านค ามายเกี่ยวกับ
น้ าประปาของเราถ้าหากว่าฝนไม่ตกอีกประมาณครึ่งเดือนคงจะเรียบร้อยถือว่า
ขาดน้ าใช้แต่ว่าช่วงนี้ก็ขออนุญาตท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับน้ าด่ืมถังกลางของเรามันมีอยู่ 3 จุดประมาณอาทิตย์หนึ่งก็อยากจะให้
ท่านนายกน าน้ าไปใส่ในถังกลางของเราท่ีผ่านมาทุกคนก็อาศัยกินน้ าทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลของเราท่ีท่านนายกได้ส่ังการไปลงให้ก็ขอขอบคุณครับ 

นายสรรเสริญ  กองจันทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านนายกฝ่ายบริหารทุกท่านและสมาชิกผู้ 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 9 ทรงเกียรติทุกท่านปัญหาหนักก็เรื่องภัยแล้งก่อนอืน่ขอบคุณท่านนายกฝ่ายบริหาร

ทุกท่านท่ีไปแก้ปัญหาของหมู่ 9 หมู่ 4 ท่ีหนองหญา้รังกาท่ีท าท่ีมีปัญหาเรื่องราง
ระบายน้ าท่ีดินไปตันรางระบายน้ าน้ าก็ล้นออกมาก็ไปแก้ปัญหาให้แล้วก็
ขอขอบคุณส่วนนั้นแล้วก็ทางท่ีมันแตกมันทรุดก็ได้ท าโครงการท่ีมันผ่านวิศวอันนี้
ก็ดีนะครับท่ีให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมถึงจะหนักหน่อยแต่ก็เป็นการแก้ไขได้เสร็จส้ินก็
ขอบคุณนายกอีกครั้งส าหรับภัยแล้งก็ถือว่าเป็นวิกฤตหนักเกิดมาพึ่งเจอของผม
เองก็ล าบากเหมือนกันเพราะน้ าคือปัจจัยหลักของการบริโภคอุปโภคในการท านา
ปลูกพืชต่างๆในส่วนท่ีหนักกว่านั้นก็คือลมหายใจของเราเราต้องช่วยพยุงตัวของ
เราและพี่น้องประชาชนท าไงให้มีชีวิตอยู่รอดในการแก้ปัญหาต่างๆกับภัยแล้งก็
ขนาดน้ าบาดาลก็ยังแห้งส่วนนายกท่ีพูดว่ามีน้ าบ่อท่ีอยู่ศูนย์เด็กเล็กหนองหญ้า 
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รังกาก็ดีถ้ามันยังเหลืออยู่อาจจะเอาถังน้ าไปต้ังไว้แล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่อง
กรองให้พี่น้องไปใช้ในครัวเรือนก็ยังดีถึงจะด่ืมไมไ่ด้ในส่วนนี้ก็คือแก้ปัญหาในส่วน
หนึ่งโครงการหลายโครงการก็ลงมือท าส าหรับหมู่ 9 ก็ด าเนินการต่อไปในส่ิงท่ีดีพี่
น้องจะได้เสนอโครงการออกมาส าหรับภัยแล้งนี้ถือว่าเป็นปัญหาหนักเราก็ช่วยกัน
นะครับขอบคุณครับ 

นางกรรณิการ์   ศรีเสนา กราบเรียนท่านประธานท่านนายกและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะดิฉันนาง 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 10 กรรณิการ์ ศรีเสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ท่ี 10 ดิฉันไม่ได้ขอนาน

แล้วนะคะเพราะว่าหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้ร่องระบายน้ าไปแล้วแต่ท่ียังขาด
เหลืออยู่ตรงท่ีว่าหน้าบ้านนายบุญ ชายโนนทัน ฝนตกมานิดเดียวน้ าก็ขังแล้วตรง
นั้นยังไม่มีทางระบายน้ าระยะทางคงไม่ถึง 200 เมตรอยากขอความกรุณาจาก
ท่านนายกเพราะว่าทางต้องสัญจรไปมาถ้าตอนเช้ารถเยอะมากดิฉันขอเรียน
เพียงแค่นี้คะขอบคุณคะ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิกองค์การ 
เลขานุการสภา  อบต. บริหารส่วนต าบลหมู่ท่ี 2 ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผม

เห็นท่านอื่นพูดเรื่องอื่นผมก็อยากจะพูดด้วยพอดีมวีันหนึ่งมีการประชุมชาวบ้าน
ไปเชิญต ารวจมาให้ข้อคิดเห็นในวันนั้นต ารวจเขาพูดอย่างนี้กรณีท่ีบุตรหลานของ
ท่านขี่รถมอเตอร์ไซด์เสียงดังเขาจะจับไปจอดไว้ที่โรงพักแล้วให้ผู้ปกครองมารับ
ครั้งแรกถ้าครั้งท่ีสองไม่พอเขาจะให้ผู้ปกครองติดคุกสามเดือนพร้อมกับเงินปรับ
ด้วยเพราะฉะนั้นบุตรหลานของท่านถ้าเผ่ือขี่รถมอเตอร์ไซด์เสียงดังรบกวนคนอื่น
ไปแจ้งต ารวจต ารวจจะจับเลยแล้วเอามอเตอร์ไซด์ไปไว้ที่โรงพักผู้ปกครองไปด้วย
ก็เตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ 

นายเสนีย์  ลุงไธสง ก็ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับคือมีเรื่องปรกึษาในวาระอื่นๆคือตอนนี้มนั 
รองประธานสภาฯ เป็นภัยแล้งท่ีบ้านของเราก็แล้งกันทุกคนแต่เรื่องวัว ควาย อย่าไปปล่อยใส่นากัน

นะครับอย่าไปปล่อยให้กินข้าวเพราะว่ามันปรับกันมาแล้วนะครับให้เกียรติกัน
บอกญาติพี่น้องเราด้วยนะครับเผ่ือฝนตกมาเผ่ือเขาจะได้เก็บเกี่ยวเล็กๆน้อยๆท่ี
หนองหญ้ารงักาเขาปรับกันแล้วนะครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา ในวาระอื่นๆขอแจ้งให้ท่านประธานสภารับทราบและแจ้งให้สมาชิกมันมีเรื่อง 
นายก  อบต. ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองท่ีต้องด าเนินการในเดือนหน้าหลาย

เรื่องท่ีส าคัญท่ีตอนนี้ในเรื่องแรกเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดสิบเนื่องจากใน
การจัดท างบประมาณปี พ.ศ.2562 ในส่วนท้องถิ่นได้จัดท างบประมาณนั้นมีเรื่อง
โครงการของรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการ TO BE NUNBER ONE ซึ่ง
อยู่ในข้อบัญญัติอยู่ในปีนี้จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณส่วน
รายละเอียดตัวนี้จะมอบหมายหัวหน้าส านักปลัดเรียนให้กับทางสมาชิกสภาได้รับ
ทราบเป็นโครงการในรูปแบบของต าบลมันเกี่ยวข้องของการได้รับมอบทุนหรือ
การด าเนินการต่างๆด้วย 2 เรื่องของตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทองได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาขยะซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วประมาณ 7 เดือน
กว่าแล้วทีนี้ได้ส่งเข้าประกวดเพื่อจุดประสงค์หลักก็คือส่งเข้าประกวดเพื่อขอ
รับค าช้ีแนะเสนอแนะแล้วก็เสนอผลงานของเราของต าบลโพนทองของเราให้กับ 
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คณะกรรมการได้มีความคิดเห็นเพื่อมาปรับปรุงการท างานของท้องถิ่นของเราใน
การแก้ไขปัญหาขยะส่งไปแล้วทางคณะกรรมการระดับอ าเภอได้พิจารณา
เห็นชอบให้ต าบลโพนทองส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดซึ่งตอนนีไ้ด้คุยกับทาง
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานต่างๆตอนนี้มีหลายหมู่บ้านด าเนินการอยู่คุยกันในรูปแบบ
ของหัวหน้าส่วนราชการของ อบต.โพนทองทีนี้มันติดเงื่อนไขบางเงื่อนไขอยู่ท่ีทาง
หัวหน้า สป.ได้ไปเลือกพื้นท่ีของหมู่ท่ี 10 ก่อนแต่หมู่บ้านน าร่องเริ่มต้นท่ี 
ด าเนินการก็มีหลายหมู่บ้านอยู่ในปี 63 จะมีการประกวดในการน าร่องแล้วทีนี้หมู่
ท่ี 8 ก็เป็นหมู่บ้านน าร่องในระดับต าบลแต่การเตรียมความพร้อมในเรื่อง 
เอกสารเรื่องต่างๆก็เลยทางหัวหน้ากองได้พิจารณาและความพร้อมต่างๆก็เลย
เลือกหมู่ท่ี 10 ก่อนส่วนการด าเนินการในเรื่องนี้กข็อเรียนให้กับทางสมาชิกสภา
ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการน าเสนอก็คือ
ของธนาคารน้ าใต้ดินด้วยตามท่ีท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี 10 ได้แจ้งมาในการแก้ไข
ปัญหาน้ าท้วมขังน้ าท้ิงน้ าเสียลงในแหล่งน้ าสาธารณะหรือในถนนสาธารณะตอนนี้
ก็ได้พิจารณาซื้อวัสดุมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ได้อีกส่วนหนึ่งคือวัสดุของของเหลือใช้
จากการซ่อมแซมถนนอย่างเช่นของบ้านหนองหญา้รังกาหมู่ท่ี 9 ท่ีทุบถนนแล้วน า
เศษปูนตัวนี้มาด าเนินการในรูปแบบของธนาคารน้ าใต้ดินหรือหมู่ท่ี 4 ตรงบริเวณ
สนามฟุตซอลตัวนี้ท่ีจะเอาเศษปูนตัวนี้มาท าธนาคารน้ าใต้ดินซึ่งจะด าเนินการ
ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ทาง อบต.โพนทองได้ท าแล้วอยู่ 3 จุดจุดท่ี 1 คือระหว่างถนน 
อบต.กับ รพ.สต. ตอนนี้ธนาคารน้ าใต้ดินท าแล้ว จุดท่ี 2 ท่ีท าคือข้างหอประชุม
กับโรงจอดรถตอนนี้ท าธนาคารน้ าใต้ดินแล้วนะครับทดสอบระบบปล่อยน้ า
จ านวนส่ีพันลิตรลงในข้างหอประชุมตัวนี้น้ าไม่ท้วมขังน้ าซึมลงในพื้นดินตอนนี้ก็
จะขยายผลในระดับหมู่บ้านคือจะเอาหมู่ท่ี 10 ก่อนเพราะว่าท่านสมาชิกได้เสนอ
มาแล้วหลายครั้งแล้วถ้าท าเป็นรางระบายน้ าท่ีอาศัยงบประมาณหรือการให้
วิศวกรเซ็นต์แบบนี้มันมีความจ าเป็นหลายๆอย่างท่ีต้องใช้เวลาก็เลยว่าจะท า
โครงการนี้ทุกหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนะครับคือหมู่ท่ี 11 ตอนนี้ท าบ่อน้ า
ธนาคารน้ าใต้ดินอยู่ซึ่งจะไม่ท าเฉพาะบ้านใดบ้านหนึ่งจะท าทุกหมู่บ้านเลยนะ
ครับเราก็จะเอาเศษปูนวัสดุมาใช้ซึ่งจะไม่น าพลาสติกมาใช้เพราะว่าทาง
ส่ิงแวดล้อมเขาติงมาและจะเริ่มจากหน้าบ้าน อบต.กรรณิการ์ก่อนเป็นหมู่บ้านน า
ร่องก่อนถ้าได้ดีแล้วจะขยายผลอีกทีหนึ่งผมว่าจะแก้ไขในเบ้ืองต้นก่อนและจะ
แก้ไขปัญหาของน้ าท้ิงน้ าเสียในหลายๆหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่ท่ี 2 ท่ีเคยร้องเรียนมา
เมื่อครั้งนานมาแล้วแล้วก็หมู่ท่ี 4 ท่ีเคยท าหนังสือไปท่ี คสช. ขอไม่เอ่ยนามว่าตรง
บริเวณไหนก็จะด าเนินการเรื่องนี้อยูไ่ม่เฉพาะบ้านใดบ้านหนึ่งส่วนหมู่ท่ี 7 ก็ดูอยู่
ทางไปบ้านสมาชิกหมู่ท่ี 7 ตรงศาลาการเรียนรู้หมู่ท่ี 7 ตอนนี้ก็จะด าเนินการตัวนี้
อยู่นะครับอยู่ในช่วงการวางแผนท่ีจะไปด าเนินการแล้วก็วัสดุท่ีเหลือใช้พวกนี้ก็จะ
ไม่ท้ิงเปล่าอาจจะจ้างเหมาในการท่ีจะน าแบ็คโฮมาขุดเนื่องจากแรงงานของ
เจ้าหน้าท่ี อบต.โพนทองเองเนื่องจากภารกิจค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องด าเนินการ
ตามนโยบายของทางราชการหลายๆอย่างแล้วก็มีภารกิจท่ีต้องด าเนินการหลาย
เรื่องก็เลยอาจจะเป็นการจ้างเหมาบริการน ารถแบ็คโฮมาขุดเป็นร่องแล้วก็ 
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ด าเนินการเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินเด่ียวจะได้เชิญสมาชิกสภามาประชุมนอกกิจการ
สภาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็น้ าท้ิงน้ าเสียและโครงการธนาคาร
น้ าใต้ดินตัวนี้ด้วยในปี 63 ตอนนี้อ าเภอเมืองยังไมม่ีต าบลไหนท่ีจะน าร่องในการท่ี
จะแก้ไข้น้ าเน่าเสียน้ าท้ิงลงในแหล่งน้ าสาธารณะก็จะด าเนินการเรื่องนี้และ 
สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ าแล้งด้วยที่มองดูหลายๆพื้นท่ีอย่างเช่นหมู่
ท่ี 8 หมู่ท่ี 6 น้ าท่ีเวลาฝนตกน้ ามันไหลชะล้างไปในท่ีต่ าสามารถท าธนาคารน้ าใต้
ดินได้และสามารถท่ีจะกักเก็บน้ าในผิวดินได้ก็ฝากสมาชิกสภาด้วยถ้าฝนตกขอ
ความร่วมมือด้วยให้ไปดูน้ าว่ามันไหลจากตรงไหนไปท่ีไหนเพื่อท่ีจะท าบ่อน้ าดักน้ า
ลงไปเติมใต้ดินจึงเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบการวางแผนการเติมน้ าลงใต้ดิน
ต่อไปผมจะมอบให้ทางหัวหน้าส านักปลัดพูดคุยเรื่องโครงการ TO BE NUNBER 
ONEแล้วก็โครงการเรื่องการประกวดต าบลสะอาดให้กับทางประธานสภาได้รับ
ทราบเรียนเชิญหัวหน้า สป.ครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาว 
หัวหน้าส านักปลัด พัชณี ค าสะไมล์ ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต.โพนทองขอน าเรียน

รายละเอียดการอบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUNBER ONE สืบเนื่องมาจากท่ีเราประชุมย่อยสมาชิกให้คัดเลือก
เยาวชนที่จะมารับทุนการศึกษาทุนละ 1000 บาทท่ีห้องประชุมเล็กไปแล้วแล้ว
ท่านก็คัดเลือกส่งรายช่ือมาเรียบร้อยแล้วทุกหมู่บ้านน้องจะมารับทุนก็เลยจัด
กิจกรรมให้เข้ากันให้สอดคล้องกันก็เลยเป็นโครงการ TO BE NUNBER ONE นี้
ขึ้นมาก็จะอบรมในวันท่ี 7 – 8 กันยายนนี้เด่ียวจะมีหนังสือแจ้งออกไปแจ้งท่าน
สมาชิกให้รับทราบก่อนนะคะว่าจะมีการอบรมวันท่ี 7-8 วันท่ี 7 จะเป็นเรื่องของ
การอบรมเรื่องของยาเสพติดเรื่องของโทษแล้วก็เรื่องของการป้องกนัตัวเอาตัว
รอดจากผู้เสพยาเสพติดจะมีเทคนิคสอนการป้องกันตัวเราได้วิทยากรจากทีม
สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิเป็นวิทยากรให้แล้วก็แบ่งกลุ่มฝึกสาธิตด้วยแล้วก็วันท่ี 
8 กันยายนจะเป็นเรื่องของภัยท่ีเกิดจากการติดยาเสพติดเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆก็
จะมีพวกโรคเอดส์ท่ีจะเน้นก็จะมีการสอนการป้องกันให้กับเยาวชนด้วยแล้วก็จะมี
การแบ่งกลุ่มสอนกิจกรรมจะมีท้ังวันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับน้อง 40 คนท่ีเราคัดเลือกมาก็จะเป็นการปิดกิจกรรมเสร็จแล้ว
กิจกรรมตัวนี้กลุ่มเป้าหมาย 80 คน อีก 40 คน จะเป็นน้องท่ีรับทุนอีก 40 คน จะ
เป็นน้องจากโรงเรียน ป.4 ป.5 ในเขตพื้นท่ีเราก็ก าลังจะท าหนังสือหา ผอ.ก็ฝาก
ประชาสัมพันธ์ไปนะคะว่าถ้าสมาชิกเรามีเด็กในโรงเรียน ป.4 ป.5 เผ่ือจะได้พามา
เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้เราจะเอาเด็กในพื้นท่ีเรามาร่วมกิจกรรมด้วยสืบเนื่องจากท่ี
เรามีกิจกรรมจะไปดูงานท่ีเรือนจ าก็เลยจัดให้กับทางสมาชิกใครอยากจะเข้าร่วม
ไปดูงานท่ีเรือนจ าจะมีกิจกรรมวันท่ี 12 13 กันยายน ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ 12 จะ
เป็นการฝึกอบรมร่วมยอดท้ังของต ารวจและก็ของโรงพยาบาลมาร่วมยอดในวัน
เดียวกันเลยท้ังเรื่องของการป้องกันตัวจากภัยของผู้เสพยาแล้วก็การป้องกันตัว
จากโรคภัยท่ีจะตามมาในวันเดียวให้กับทางสมาชิกวันท่ี 12 เด่ียวหนังสือจะแจ้ง
ออกไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ 13 เราก็จะไปดูงานท่ีเรือนจ าจะเข้าไปในเรือนจ าชัยภูมิ 
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แล้วก็มอบอาหารให้กับนักโทษเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาทานข้าวที่ อบต. ต่อนะ
คะก็แจ้งสมาชิกไว้ว่ากิจกรรมเราจะมีประมาณนี้ในเรื่องของการรณรงค์การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUNBER ONE คะมีสมาชิกสงสัยในเรื่องนี้ไหมคะ 

นางกรรณิการ์   ศรีเสนา  ถ้าเด็กนักเรียนท่ีจะไปร่วมด้วยโรงเรียนละกี่คนคะ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  10 
นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์  คือตอนนี้ยอดท่ีผ่านมัน 40 คนอันนี้นอกเหนือจากยอดท่ีเราคัดเด็กมารับ 
หัวหน้าส านักปลัด  ทุนแล้วนะคะยอดท่ีผ่าน 40 ตอนนี้ก าลังจะส่งหนังสือไปหา ผอ.เช็คยอดเด็กว่า 

เด็กจะสามารถเข้าร่วมได้กี่คนเราต้องการเพิ่มอีก 40 คน 
นางกรรณิการ์   ศรีเสนา  ดิฉันอยากจะแนะน าเรื่องนี้แหละคะเราให้ทางโรงเรียนเขาจัดหาเอา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  ครับขอเพิ่มนะครับในส่วนของท่านท่ีจะเข้าไปในเรือนจ าจะต้องระบุตัวคน 
นายก  อบต.   ให้แน่ชัดถ้าลงช่ือแล้วไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ลงช่ือแล้วไปมันจะมีปัญหาใน 

เรื่องของการคักกรองเรื่องพวกอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นปากกาก็ไม่ให้เอาไป
แล้วก็ต้องแจ้งรายช่ือให้มันชัดเจนในการท่ีจะเข้าไปเล้ียงอาหารกลางวันใน
เรือนจ ามันจะเป็นการควบคุมโดยเข้มงวดในเรื่องของการเล้ียงอาหารในเรือนจ า
ส าหรับท่านท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวเครื่องมือส่ือสารนี้เขาห้ามและ
อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นปากกาก็ห้ามโดยเด็ดขาดแม้กระท้ังถ่ายรูปก็ห้ามถ่ายรูปได้
โดยเฉพาะคนท่ีรับมอบหมายแล้วรูปนั้นต้องมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งห้ามไม่ให้มี
หน้าผู้ต้องขังในเรือนจ าถ้ามีหน้าของผู้ต้องขังในเรือนจ าต้องลบหน้าออกเป็นเรื่อง
ส าคัญจริงๆในการท่ีเราจะเข้าไปในเรือนจ าจะต้องให้มันแน่ชัดระบุตัวตนให้ได้ไม่
สามารถลงแทนกันได้เลยไม่งั้นมนัจะมีปัญหาท้ังในส่วนของผู้ท่ีเข้าด้วยและผู้คุม
ด้วยในเรื่องนี้ก็ฝากเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดใน
เรือนจ าอยู่เรียนเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะแจ้งยอดไปท่ีเรือนจ า 80 คนแล้วก็สมาชิกเราใครจะ 
หัวหน้าส านักปลัด ไปเด๋ียวแจ้งช่ือเลยนะคะจะได้ส ารวจยอดเสร็จแล้ววันเสาร์ อาทิตย์ เขาไม่ให้เข้า

เรือนจ าน้องๆท่ีเข้าอบรมทีแรกว่าจะพาเข้าเรือนจ าท้ังหมดแต่ทีนี้เราอบรมเสาร์ 
อาทิตย์ เพื่อท่ีจะให้น้องๆไม่ได้ขาดเรียนก็เลยไปวันศุกร์ท่ี 13 เสร็จแล้วเช็คยอด
ไปท่ี 80 คนเราก็เลยถามน้องๆจากท่ีอบรมว่าใครสะดวกไปได้ก็ค่อยไปแต่ว่าก็จะ
อยู่ในโควต้า 80 คนเป็นท่ีมาว่าท าไมเราไม่ไป เสาร์ อาทิตย์ มีใครสงสัยอะไรอีก
ไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตไปท่ีเรื่องของจังหวัดสะอาดสืบเนื่องจากท่ีได้ประสานกับ
อ าเภอเมืองว่าปีนี้ อบต.โพนทองเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องของ
จังหวัดสะอาดท่ีนี้ก็เลยส่งของอ าเภอเมืองเข้าประกวดในระดับจังหวัดตามท่ีท่าน
นายกน าเรียนก็สรุปเลือกหมู่บ้านน าร่องเป็นหมู่ท่ี 10 นะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาจะมี
กรรมการมาประเมินในหมู่บ้านอีกครั้งหนึง่ตอนนีก้ าลังรอการประสานอยู่ว่าจะลง
พื้นท่ีประเมินหมู่บ้านในวันไหนก็เลยประสานทางท่านสมาชิกไว้ว่าก็จะมีการ
ด าเนินการตามกิจกรรมตามท่ีนายกแจ้งเพื่อเตรียมการเสร็จแล้วทีนี้ขออนุญาต
แจ้งในเรื่องของกองทุนธนาคารขยะท่ีเราด าเนินการมาท้ังหมด 7 เดือนตอนนี้
ยอดเงินของเราอยู่ท่ี 43,374 บาท ถือว่าเยอะพอสมควรท่านสมาชิกบางท่านก็ 
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เป็นสมาชิกแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่เป็นก็ขอเชิญชวนนะคะให้เราน าร่องหมู่บ้าน
ของเราโดยการน าขยะมาฝากขายตอนนี้สิทธิ์สวัสดิการกลับคืนไปแล้ว 2 หมู่บ้าน
มีหมู่ 1 ท่ีเบิกไปแล้วแล้วก็หมู่ 7 คะและวันนี้ก็มีมายื่นอีกท่ีจะเบิกสิทธิ์ค่า 
รักษาพยาบาลค่านอนโรงพยาบาลคืนละ 100 แล้วก็ค่าเฝ้าไข้คืนละ 100 คุณพ่อ
ท่ีมายื่นนอนกี่คืนคะ 2 คืนก็ได้เป็น 400 เงินฝากในบัญชียังไม่ถึง 400 เลยใช่ไหม
คะ ถือว่าคุ้มแล้วแต่ว่าเบิกครั้งแรกเราจะหักเงินไวน้ิดหนึ่งเพื่อท่ีจะเป็นสมาชิกให้
ถึง 360 พอส้ินปจีะได้ไม่ต้องเอาเงินมาเพิ่มฝากประชาสัมพันธ์ไว้คะขอเสริมอีก
เรื่องหนึ่งนะคะพอดีว่ามีโอกาสไปอบรมเรื่องงานเลือกตั้งท่ีอุดรฝากไว้ส าหรับท่าน
สมาชิกท่ีจะเลือกตั้งตอนนี้เหลือหมู่บ้านละ 1 คนถ้าบ้านไหนสมัคร 1 คนท่านอย่า
คิดว่าท่านนอนมานะคะท่านจะต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของผู้มี
สิทธิ์เลือกต้ังในเขตนั้นในหมู่บ้านนั้นแล้วก็ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 แล้วท่านจะต้อง
ได้คะแนนมากกว่าคะแนนโนโหวตด้วยคะแนนโนโหวตก็คือคะแนนท่ีไม่ประสงค์
เลือกผู้ใดคะท่านจะต้องได้คะแนนท่ีเยอะกว่าแต่ถ้าท่านใดท่ีได้คะแนนไม่เยอะ
กว่าน้อยกว่าคะแนนโนโหวตการสมัครครั้งต่อไปท่านจะไม่มีสิทธิ์สมัครอีกครั้งก็
เลยฝากไว้เรื่องนี้ท่ีอุดรน้ าท่วมต่างจากบ้านเราเลยนะคะฝนตกทุกวันเลยคะพอ
เข้าเขตขอนแก่นถึงจะเริ่มแล้งมาท่ีชัยภูมินี้แห้งเลยคะขอบคุณค่ะ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา ขอเสริมในเรื่องของขยะตอนนี้ในการด าเนินการเรือ่งจังหวัดสะอาดได้มี 
นายก  อบต. คณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาขยะ

ในส่วนขยะตัวนี้เรียนให้กับทางสมาชิกสภาได้รับทราบเรื่องของนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นเรื่องของการติดโคมไฟแสงสว่างเพื่อบริการประชาชนคือจะต้องมี
ขยะมาแลกไม่น้อยกว่า 5 กิโลแล้วก็มีหลายหมู่บ้านและสมาชิกหลายท่านเข้าร่วม
โครงการและก็ได้เงินตัวนี้มาสมทบส่ีหมื่นกว่าบาทหลายหมู่บ้านอย่างเช่นโซนนาง
เม้งสมาชิกหมู่ท่ี 3 หมู่ 11 หรือบ้านหนองหญ้ารังกาเองตอนนี้ก็ได้น าขยะตัวนี้
มาร่วมโครงการตอนท่ีแจกเบ้ียยังชีพและก็น าขยะท่ีได้ไปขายเข้ากองทุนซึ่งตอนนี้
กองทุนก็ได้มาส่ีหมื่นบาทแล้วนะครับต้องขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้า
ร่วมโครงการตัวนี้และเป็นโครงการท่ีดีท่ีไม่ใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่นในการ
ด าเนินการของการซื้อฝากท่านสมาชิกสภาได้รับทราบนะครับว่าถ้าท่านไหนท่ีจะ
ขอหรือประชาชนท่ีจะขอโคมไฟแสงสว่างในทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการ
สัญจรไปมาป้องกันอุบัติเหตุหรืออื่นๆจะต้องเข้าร่วมโครงการตัวนี้ซึง่หลายๆท่าน
อาจจะมีข้อสงสัยแต่ตอนนี้ก็ได้มีบทพิสูจน์ทราบแล้วว่าประชาชนเข้าร่วมซึ่งจะไม่
ยกเว้นบ้านใดบ้านหนึ่งวันนี้ก็มีสมาชิกหมู่ท่ี 9 มาขอติดไฟแสงสว่างก็จะน าไปมอบ
ให้ อบต. ตอนท่ีแจกเบี้ยยังชีพเพื่อท่ีให้ประชาชนได้รับทราบและเห็นถึงโครงการ
ตัวนี้ตอนนี้ก็เริ่มต้นได้ดีคิดว่าในระยะอันใกล้นี้ภายในปี 63 นี้จะท าโครงการ
ประกวดหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อมอบงบประมาณให้แล้วก็มีเงินรางวัลให้ซึ่งตัวนี้
ด าเนินการในต้นปี พ.ศ. 2563 จะด าเนินการโดยใช้อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการท่ีจะด าเนินโครงการในเงินงบประมาณตัวนี้ก็มีงบประมาณท่ีต้ังไว้
อยู่จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบผ่านท่านประธานสภาขอบคุณครับ 
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นางกรรณิการ์   ศรีเสนา เรียนท่านนายกของหมู่ 10 สองเดือนแล้วที่ยื่นไป 5 กิโลพิจารณาด้วยนะคะเรื่อง 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 10 ขยะแลกไฟแสงสว่างท่ีขอเพิ่มคะเชิญท่านนายกพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณคะ 
นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ ท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิกองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบลหมู่ท่ี 2 พอดีได้ยินหัวหน้าส านักปลัดพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งก็ขอ

อวดสักหน่อยต าบลโพนทองหมู่ท่ี 2 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียงเขามีโล่มาแจกด้วยแล้วก็มีการประชุมช้ีแจงเรื่องการสมัครซื้อสิทธิ์ต้อง
ติดคุกถ้าขายเสียงก็ติดคุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับก่อนๆ คนขาย
สิทธิ์ไม่ติดคุกแต่ตอนหลังคนขายก็ติดคนซื้อเสียงก็ติดเพราะฉะนั้นไมรู่้ใครจะ
ประท้วงใครก็อย่างท่ีท่านหัวหน้าส านักปลัดพูดไม่ใช่คนเดียวเราได้แล้วคะแนนไม่
ถึง 10 % ของผู้มีสิทธิ์ก็ไม่ได้เสร็จแล้วถ้าเลือกตั้งไม่ถูกต้องจะต้องยุบเลือกตั้งใหม่
ท้ังหมดเพราะฉะนั้นค าว่ากระจายอ านาจผมยังมองไม่ออกว่ากระจายยังไง อบต.
แต่ก่อนมี 2 คนตอนนี้ตัดเหลือ 1 คนแล้วเงินตัวนี้ไปอยู่ส่วนกลางผมยังงงอยู่
เหมือนกันว่าบ้านเมืองจะกระจายอ านาจแต่ก็มาตัดสมาชิกออกเพราะสมาชิก 2 
คนอาจจะปรึกษาหารือกันได้แต่ถ้าคนเดียวก็ท างานหนักมันไม่ใช่การกระจาย
อ านาจเลยถ้าท่านดูการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมันมีการพูดค าว่ากระจาย
อ านาจแต่กระจายแบบไหนผมยังมองไม่ออกเพราะกฎหมายมาอย่างนี้คือปกติ
บ้านเมืองจะเจริญหรือพัฒนาต้องท้องถิ่นเป็นผู้กระท าก็เรียนให้ท่านสมาชิกได้
ทราบว่าโพนทองหมู่ท่ี 2 ได้รับโล่หมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านการประชุมสภาเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานหลายวันก็ถือ

ว่าเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบคือจริงๆแล้วมันมีผลต่อการ
ตรวจสอบในเรื่องขององค์กรฉะนั้นเราถือว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีอย่าไปคิดว่าหลาย
วันคิดว่ามันเป็นหน้าท่ีท่ีเราต้องท าและก็ส าคัญยิ่งในการเป็นสมาชิกสภาคือต้อง
พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารจัดการฉะนั้นก็
ขอขอบคุณทุกท่านะครับท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็ขอให้
ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ 

 
 

ปิดประชุม  เวลา  14.40  น. 
 

 

                    ลงช่ือ      บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ        ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                           (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
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บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เห็นควรส าเนา
แจ้งสมาชิกสภาฯ ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 
 

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

 
 

(ลงช่ือ)            สุดารัตน์  สมัตถะ         กรรมการ   
                   (  นางสุดารัตน์  สมัตถะ  )              
                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  3 

 
 

(ลงช่ือ)           วีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ         กรรมการ   
          (  นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ)              

                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  8 
 

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

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2562  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                       ลงช่ือ          บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ        เลขานุการสภาฯ 
                                                    (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

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

     ลงช่ือ        สรรเสริญ  กองจันทร์     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                                (นายสรรเสริญ  กองจันทร์) 

 


