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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562 

วันศุกร์ ท่ี 17 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ผู้มาประชุม  
มาประชุม     22  คน 
ลาประชุม        1  คน 
ขาดประชุม    - คน 

ล าดับท่ี ชือ่ – 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  ตราปราบ  
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 นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 8 วีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ  
15 นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่  
16 นายสรรเสริญ   กองจันทร์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 9 สรรเสริญ   กองจันทร์  
17 นางสนอง   ใสรังกา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 สนอง   ใสรังกา  
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  บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  

 

 
 
ผูล้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย   เติมชีพ ส.อบต.โพนทอง  หมู่ท่ี 8 วิชัย   เติมชีพ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง เกียรติพงษ์    วงศ์ษา  
3 นายสุทิน     สุวรรณพิมล รองนายก ฯ สุทิน     สุวรรณพิมล  
4 นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล รองนายกฯ ประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล  
5 นายสุพล     พิงชัยภูมิ เลขานายกฯ สุพล     พิงชัยภูมิ  
6 นายวัลลภ    พิลาลี ปลัด  อบต. วัลลภ  พิลาลี  
7 นายอานุภาพ  สุขสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานุภาพ  สุขสานต์  
8 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
9 นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ หัวหน้าส านักปลัด พัชณี  ค าสะไมล์  
10 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ เจ้าพนักงานธุรกา ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
11 นายจีระศักดิ์  บ่อทอง นายช่างโยธา จีระศักดิ์  บ่อทอง  
12 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์  
13 นางสาวฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ  
14 นางธ ารงค์ลักษณ์   บุญโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา  
15 นางสาวสายฝน  ลอยไธสงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สายฝน  ลอยไธสงค์  
16 นางสาวอุทัยวรรณ  กล้าแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ อุทัยวรรณ  กล้าแท้  
17 นายอนุสรณ์   วงกต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อนุสรณ์  วงกต  
18 นางสายฝน  ศรีทองค า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สายฝน  ศรีทองค า  
19 นางสาววราลักษณ์  พิมพ์ชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ วราลักษณ์  พิมพ์ชัย  
20 นางสาวจิตรลัดดา  สัมพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิฯ จิตรลัดดา  สัมพันธุ์  
21 นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ จพง.ป้องกันฯ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
22 นายบุญจิต  ช่ืนนาเสียว พนักงานตามภารกิจ บุญจิต  ช่ืนนาเสียว  
23 นางนิตยา  แฝงฤทธิ์ ผช.จนท.ธุรการ นิตยา  แฝงฤทธิ์  
 
 
เปิดประชุมเวลา  09. 00 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
(นายเสนีย์ ลุงไธสง)  ก็ขอสวัสดีอีกครั้งวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562  
รองประธานสภาฯ  บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสภา 
    สมัยวิสามัญครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 เชิญครับ  
(นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ)  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองรองนายกท่านเลขานายก 
ประธานสภาฯ   หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นการประชุม 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาแผนท้องถิ่น 4 ปี และ
พิจารณาเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะเข้า
ระเบียบวาระเลยนะครับ   
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ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         ก็มีเรื่องท่ีแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันก็คือเรื่องของโครงการจิตอาสา 
ประธานสภาฯ                      พระราชทานเราท าความดีด้วยหัวใจในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิทางจังหวัดชัยภูมิก็ขอ 
                                      เชิญชวนพี่น้องประชาชนสมัครลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานระหว่างวันท่ี  
                                      21-23 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลับราชภัฏชัยภูมิซึ่งการรับสมัคร 
                                      ลงทะเบียนนี้ก็มีคุณสมบัติข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนท่ัวไปกลุ่ม 

องค์กรต่างๆ หลักฐานการสมัครก็มีบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงถ้าเด็กต่ า
กว่า 7 ปี ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนให้ใช้เอกสารหลักฐาน เช่น สูติบัตร
และทะเบียนบ้านในวันนั้นการแต่งกายเส้ือเหลืองบรุษให้ใส่กางเกงขายาวสีเข้ม
สตรีก็กางเกงขายาวสีเข้มหรือกระโปรงยาวเลยเข่าสีเข้มรองเท้าหุ้มส้นส่วนการ
เดินทางทางจังหวัดมีการจัดรถรับส่งให้กับพี่น้องประชาชนท่ีจะไปลงทะเบียน
อยู่ท่ีหน้าศาลากลางตรงลานอนุสาวรีย์รัชการท่ี 5 ต้ังแต่ 8 โมงเช้าถึง 5โมงเย็น
ผู้ท่ีจะเดินทางไปก็ถ้าไม่รถส่วนตัวหรือไม่มีกลุ่มหมู่บ้านไปก็มานั่งรถท่ีอนุสาวรีย์
แล้วก็ท่ี บขส. ด้วยนะครับ ส่วนของวันท่ีจะเดินทางไปคือวันท่ี 21 ช่วงบ่ายนะ
ครับของอ าเภอเมืองวันท่ี 21 ก็จะมีอ าเภอภูเขียว อ าเภอเกษตรสมบูรณ์     
เทพสถิตนะครับช่วงเช้า ช่วงบ่ายก็จะเป็นอ าเภอเมืองและอ าเภอบ้านเขว้าแล้ว
ก็วันท่ี 22-23 ก็จะเป็นอ าเภออื่นทางจังหวัดและทางสภาและทาง อบต. โดย
การน าของท่านนายกขอความร่วมมือให้พวกเราทุกคนไปสมัครทุกคนทุกท่าน
นะครับและก็เชิญชวนพี่น้องท่ีอยู่ในชุมชนไปด้วยคนท่ีสมัครแล้วก็คงไม่สมัครอีก
ก็จะเป็นคนใหม่คือเป้าหมายก็เยอะเหมือนกันเฉพาะอ าเภอเมือง 6,600 คน 
ฉะนั้นก็ขอความร่วมมือกับพวกเราทุกคนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องของเราไป
ร่วมสมัครกันเยอะๆเพื่อจะได้ตามเป้าท่ีทางจังหวัดได้ก าหนดไว้คือ 6,600 คนก็
ฝากให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์แล้วถ้าสามารถน าพาพี่น้องไปได้ก็จะเป็นการ
ดีในการท่ีจะเข้าไปร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ก็ฝากให้ท่าน
สมาชิกประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องในชุมชนของเราไปเยอะๆนะครับ 
ส าหรับแจ้งให้ทราบเรื่องท่ี 2 เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดชัยภูมิเสาร์ท่ี 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง       
จ.ชัยภูมิ งานเริ่มต้ังแต่ 8.00 น ถ้าใครมีความประสงค์จะเข้าร่วมแต่งกายชุดจิต
อาสาพร้อมปฏิบัตินักเรียนนักศึกษาแต่งกายชุดพละหรือชุดเครื่องแบบสถาบันก็
ขอเชิญชวนท่านท่ีเป็นจิตอาสาก็เข้าร่วมกิจกรรมในวันท่ี 18 ในโครงการ 1 
จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ 

นายสุทิน  สุวรรณพิมล             ครับกราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเกี่ยวกับเรื่องการ 
รองนายก  อบต.                   ปลูกต้นไม้นั้น 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิตัวนี้ทาง อปท ทุก อปท  

จัดสนับสนุนต้นไม้ อปท ละ 20 ต้น อย่างของต าบลโพนทองของเรานี้นะครับ
ถ้าสมาชิกทุกท่านไปปลูกคือท่ีต้นไม้นี้จะติดบาร์โค๊ดไว้และจะสามารถตรวจสอบ
การเจริญเติบโตของต้นไม้ได้โดยอาศัยสมาร์ทโฟนเพราะว่าทุกท้องถิ่นจะติด
สมาร์ทการ์ดไว้หมดเลยท่ีต้นไม้ทุก อปท อปท ละ 20 ต้นจุดปลูกทางจังหวัดจะ
เป็นคนก าหนดไว้ให้แต่ท่านสมาชิกทุกท่านท่ีไปร่วมก็ตามนี้แต่ละ  
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อปท จะมีจุดปลูกให้แต่ละต าบลจะมีจุดปลูกให้จะไม่ไปรวมกันขอเรียนให้ท่าน
สมาชิกท่ีจะไปร่วมทราบก็ขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันท่ี 23 ทางผู้บัญชาการ
กองก าลังจิตอาสาพระราชทานจะมาท าการตรวจพื้นท่ีท่ีจะท าคลองสวยน้ าใส
เฉลิมพระเกียรติของจังหวัดชัยภูมิท่ีประตูน้ ากุดโง้ง ต าบลกุดตุ้ม ก็ให้ใช้มวลชน
ของต าบลโพนทอง 200 คนท่ีจะไปร่วมงานทาง อบต. ของเราก็จะจัดรถให้
จ านวน 6 คัน ท่ีจะไปร่วมงานก็ขอเรียนให้กับท่านสมาชิกท่านใดถ้าจะไปใน
นามหมู่บ้านของท่านก็ได้เพราะว่า 10 โมงผมจะเข้าไปประชุมรายละเอียดต่างๆ
ท่ีในอ าเภอและก็จะให้เจ้าหน้าท่ีท าหนังสือแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้สืบ
เนื่องมาจากโครงการคลองสวยน้ าใสท่ีเราคลิกอ๊อฟท่ีบริเวรสวนชัยพัฒนาและ
เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีจะท าร่วมกัน 4 ต าบล ต าบลโพนทอง ต าบลกุดตุ้ม 
ต าบลบุ้งคล้าและต าบลหนองไผ่ อันนี้ก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องกันและท่ีจะมา
นั้นก็คือองคมนตรีจะมาในงานในวันท่ี 23 ส่วนรายละเอียดต่างๆเราจะมี
หนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 1 
                                          ประจ าปี  25622 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         มีท่านใดติดใจรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาหรือไม่ครับเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวอรพินท์   อุตมะพันธุ์      เรียนท่านประธานสภาท่านผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาว 
สมาชิกสภา  อบต. หมูที่ 7 อรพินท์ อุตมะพันธุ์ สมาชิกหมู่ท่ี 7 ขอแก้หน้า 8 ตัดสมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4  

ออกมันจะเป็นขอรับรองให้นางสุดารัตน์ สมัตถะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 เป็น
กรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้งคะขอบคุณคะ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ          ครับให้เลขาสภาแก้ไขครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขตรงไหนอีกหรือไม่ครับ หาก
ไม่มีผมขอมติรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   -มีมติรับรอง- 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองพิจารณา   
    4.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2562 – 2564)  เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง    ฉบับที่  6 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2562 – 2564)  เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ                      เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี  6  เชิญท่านนายกครับ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  มอบหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายก  อบต. 
 
 
นางพัชณี  ค าสะไมล์  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
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หัวหน้าส านักปลัด โพนทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ข้อ  22 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  6  
ขึ้นและได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง ในการประชุมวันท่ี  8   พฤษภาคม  2562  ท่ีผ่าน
มา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ด้านที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 2 โครงการ คือ  
1.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายจากโนนม่วง ไปชีลอง) บ้านโนนม่วง  หมู่
ท่ี 7 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
875.00 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีปริมาณดินลูกรังไมน่้อยกว่า 350.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ีย (ตามแบบอบต.โพนทองก าหนด)  งบประมาณ 
80,000.-บาท 
2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง (สายบ้าน
โนนม่วง ไปล าห้วยดินแดง)  หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร และ
มีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า 43.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ข้าง มีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 163.50 ตามรางเมตร และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า 24.53 ลูกบาศก์เมตร ขนาดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ.-2-204) งบประมาณ 274,000.- 
บาท 
ด้านที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ  แผนงานรักษาความสงบภายใน  จ านวน  1  โครงการ คือ  
ติดต้ังกล้อง CCTV ภายในต าบลโพนทองเพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม 
อุบัติเหตุของประชาชนในต าบลโพนทอง  ปีงบประมาณ  2562  งบประมาณ  
250,000.-บาท  ปีงบประมาณ  2563  งบประมาณ  250,000.-บาท 
ปีงบประมาณ  2564  งบประมาณ  250,000.-บาท 
ด้านท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ 
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ  จ านวน  30,000.-บาท 
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2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี งบประมาณ  2562  
งบประมาณ  80,000.- บาท 

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  
4. (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ปีงบประมาณ  2562  งบประมาณ 130,000.-
บาท 

บัญชีครุภัณฑ์ 
1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี ไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน  ปีงบประมาณ  2562  งบประมาณ 
2,400,000.-บาท 
2. แผนงานเคหะและชุมชนหมวดครุภัณฑ์ส านักงานรถกระบะ (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเปิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ปีงบประมาณ  2563  
งบประมาณ  1,025,000.-บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชนรถกระเช้าขนาดสูง 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน ปีงบประมาณ  
2563  งบประมาณ  2,400,000.-บาท 
4. แผนงานการศึกษาครุภัณฑ์ส านักงานรถตู้ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน ปีงบประมาณ  2562  งบประมาณ  1,288,000.-บาท 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ มีสมาชิกท่านใดสงสัยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2562 – 2564) 
 ประธานสภาฯ   เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  6  หรือไม่  หากไม่มีผมขอมติรับรองครับ 

มติประชุม                              ให้ความเห็นชอบ      จ านวน  19   เสียง 
                                          งดออกเสียง            จ านวน    3   เสียง 
                                           ลาประชุม              จ านวน   1    เสียง  
 

4.2 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงิน   
                                             สะสมปีงบประมาณ  2562  
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเกียรติพงษ์   วงศ์ษา มอบนายช่างโยธาช้ีแจงครับ 
นายก  อบต.โพนทอง 
นายจีระศักดิ์  บ่อทอง  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  
นายช่างโยธา ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562  ระเบียบวาระท่ี 4  

ข้อ 4.5 การพิจารณางบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งวดท่ี 1 ประจ าปี 2562   
 

1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง  (สาย
บ้านโนนม่วง ไปวังหัวโสก)  หมู่ท่ี 7  ต าบล โพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ   274,000.-  บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นสีพ่ันบาท
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ถ้วน)ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  73.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นท่ีด าเนินการ 

2. ไม่น้อยกว่า  292.00  ตารางเมตร   และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ ากว่า  
43.80   ลูกบาศก์เมตร  พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้าง มีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า   163.50   ตารางเมตร   และมีปริมาตรคอนกรีตไม่
ต่ ากว่า  24.53   ลูกบาศก์เมตร ขนาดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

3. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั  (สายข้างบ้านนายฉัตรชัย  สุนนท์ ไปบ้าน
โนนแดง ต.บุ้งคล้า) บ้านโนนม่วง  หมู่ท่ี 7ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ   450,000.-  บาท  (สี่แสนห้าหมืน่บาท
ถ้วน ปริมาณงาน   โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
3,910  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,955.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด)      

                                          ข้อเท็จจริง 

1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง  
(สายบ้านโนนม่วง ไปวังหัวโสก)  หมู่ท่ี 7  ต าบล โพนทอง  อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ   274,000.-  บาท  (สอง
แสนเจ็ดหมื่นสี่พนับาทถ้วน) 

เปลี่ยนเปน็ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง  
(สายบ้านโนนม่วง ไปล าห้วยดินแดง)   หมู่ท่ี 7  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ   274,000.-  บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 
2. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายข้างบ้านนายฉัตรชัย  สุนนท์ ไปบ้าน
โนนแดง ต.บุ้งคล้า) บ้านโนนม่วง  หมู่ท่ี 7  ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ   
จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ   450,000.-  บาท  (สีแ่สนห้าหมื่นบาทถ้วน) เหลือ
งบประมาณ  370,000  บาท  เนื่องจาก  ถนนเสน้ดังกล่าวได้มีโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึง่เป็นงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
มีความยาว  700 เมตร  ความยาวที่หักออกได้ท า โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง (สายจากโนนม่วง ไปชีลอง) บ้านโนนม่วง  หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง  
อ าเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ   80,000.-  บาท  (แปดหมื่น
บาทถ้วน)   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ หากทุกท่านได้ทราบและเข้าใจแล้วผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ      จ านวน  19   เสียง 
                                          งดออกเสียง            จ านวน    3   เสียง 
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                                           ลาประชุม              จ านวน   1    เสียง 
4.3 การพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายโนนม่วงไป 
ชีลอง)  บ้านโนนม่วง  หมู่ที่ 7  งบประมาณ  80,000 บาท 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเกียรติพงษ์   วงศ์ษา มอบให้นายช่างโยธาช้ีแจงครับ 
นายก  อบต.โพนทอง 
นายจีระศักดิ์  บ่อทอง  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั (สายจากโนนม่วง ไปชีลอง) บ้านโนนม่วง   
นายช่างโยธา                         หมู่ท่ี  7 ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ   จงัหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ   

80,000.-  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)   เนื่องจาก  ถนนเสน้ดังกลา่วได้มีโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเปน็งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  มีความยาว  700 เมตร  ความยาวท่ีหักออกได้ท า โครงการ
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจากโนนม่วง ไปชีลอง) บ้านโนนม่วง  หมู่ท่ี 7 ต าบล
โพนทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ   จงัหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ   80,000.-  บาท 
(แปดหมื่นบาทถ้วน) จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองให้
ความเห็นชอบครับ  

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ หากทุกท่านได้ทราบและเข้าใจแล้วผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ      จ านวน  19   เสียง 
                                          งดออกเสียง            จ านวน    3   เสียง 
                                           ลาประชุม              จ านวน   1    เสียง 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
นายจ าเนียร  เทียมครู  เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาคณะผู้บริหาร ปลัดเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 
สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี 7 และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนายจ าเนียร เทียมครู สมาชิกหมู่ท่ี 7 

อยากจะขอท่านนายกขอท่าน ผอ.กองช่าง ช่วยไปตรวจสอบถนนสายจากอู่
รุ่งโรจน์เข้ามาวัดโนนกระยอมแล้วก็เส้นจากวัดโนนกระยอมไปบ้านผือมันเริ่ม
ช ารุดเยอะแล้วอยากให้นายกช่วยพิจารณางบกลางไปดูแลนิดหน่อยก็ยังดีครับ
เพราะพี่น้องเขาเริ่มล าบากก็ฝากท่านนายกพิจารณานะครับขอบคุณมากครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  ขอตอบท่านสมาชิกหมู่ท่ี 7 ก็ให้ท่านสมาชิกสภาด าเนินการตามระเบียบขอ 
นายก  อบต.โพนทอง  การช่วยเหลือเรื่องของการได้รับความเดือดร้อนในการแก้ไขการคมนาคม 

โดยท่ีต้องมีผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนและก็มีผู้น าท้องท่ีท้องถิ่นลงตามมาด้วยนะ
ครับจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไปและก็ขอฝากสมาชิกสภาท้ัง 12 หมู่บ้าน
ถ้ามีความเดือดร้อนของพี่น้องหลายๆท่านก็ด าเนินการตามท่ีท่านสมาชิกสภา
เห็นตามสมควรขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ก็ให้ท่านสมาชิกส ารวจความเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรไปมาช่วงนี้จะ
ประธานสภาฯ   เป็นช่วงฤดูท านาก็ให้สมาชิกส ารวจเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางทาง 

การเกษตรท่ีพี่น้องเราสัญจรไปมาท่านนายกบอกแล้วว่าถ้ามีความจ าเป็น
เดือดร้อนก็ด าเนินการตามข้ันตอนท าหนังสือผู้เดือดร้อนเพื่อขอรับการ
สนับสนุนในการท่ีจะดูแลพื้นท่ีของพี่น้องในการเกษตรของเราก็ฝากท่านสมาชิก
ดูแลด้วยนะครับในเรื่องของพื้นท่ีตัวเองมีอะไรอีกไหมครับ 
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นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  ท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ เลขานุการสภา  
เลขานุการสภา  อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองสมาชิกหมู่ท่ี 2 ผมต้องพูดในวาระอื่นๆ 

เพื่อผลประโยชน์ของท่านเองเพราะไม่แน่ว่าเราจะได้เลือกตั้งวันไหนก่อนจะถึง
วันเลือกตั้งผมก็อยากจะให้พวกเรารักษาสภาพของพวกเราให้ดีเพราะหากเกิด
อะไรขึ้นมาคุณสมบัติของท่านก็จะขาดตอนนี้ผมจะพูดในหน้าท่ีของผมข้อ 19 
(2) ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบให้สภารับทราบวันนี้ผมจะพูดกฎหมายสาม
ตัวตัวท่ี 1 มาตรา 58 (6) ตัวที่ 2 มาตรา 59 ตัวที่ 3 มาตรา 92 มาตรา 58 (6) 
นายกรองนายกมีสิทธิ์เข้าประชุมสภาและมีสิทธิ์แสดงข้อเท็จจริงตลอดจน แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม ทีนี้มาตรา 59 เป็น
อ านาจของนายกซึ่งผมเคยพูดหลายครั้งว่าข้อท่ี 4 ให้นายกสามารถวางระเบียบ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พอดีมันมีอันนี้เกิดขึ้นธนาคารขยะเกิดขึ้นผมอ่านดูแล้วมันยังไม่มีระเบียบอะไร
ชัดเจนผมเคยพูดว่าระเบียบนี้ถ้ายังไม่ออกชัดเจนผมไม่รับรองท่านนายกท่ี
เคารพมันได้เกี่ยวพันธ์กับมาตรา 92 ฟังนะครับมาตรา 92 เขาเขียนไว้อย่างนี้
นายกรองนายกเลขาธิการนายกประธานสภารองประธานสภาหากปฏิบัติการ
สร้างความไม่สงบสุขหรือขัดขวางสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยการ
ปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ีผม
เคยเรียนให้นายกหลายครั้งเขาให้หน้าท่ีท่านนะครับวางระเบียบได้เลยนายก
เขียนระเบียบอย่างไรก็ได้มีบางท่านบอกว่าไมไ่ด้เมื่อเขามีหน้าท่ีนายกเขียนได้
เลยวางระเบียบเพื่อเป็นการบริหารงานในสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ผม
มาดูตัวนี้ระเบียบยังไม่ชัดถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นมันจะกายเป็นการปฏิบัติผิดตาม
มาตรา 92 วรรคท่ี 2 ระเลยไปในท่ีไม่ชอบในอ านาจหน้าท่ีถ้านายอ าเภอสอบ
เห็นว่าเป็นจริงนายอ าเภอสามารถให้พ้นจากต าแหน่งโดยเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วลงมติเป็นอันท่ีสุดส าหรับประธานสภา
ถ้าท าอย่างนี้เสร็จประธานสภาพ้นจากต าแหน่งแต่กับมาเป็นสมาชิกได้อีกรอง
ประธานสภาท าผิดกับมาเป็นสมาชิกได้อีกแต่ถ้านายกท าผิดนายกก็พ้นจาก
ต าแหน่งรองนายกก็พน้จากต าแหน่งทีนี้อย่างนี้ครบัตอนนี้ใกล้จะถึงวันเลือกตั้ง
ผมก็เป็นห่วงทีนี้มีอีกข้อหนึ่งท่ีผมก็มองไม่ออกเหมอืนกันว่าระเบียบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นอย่างไรในวันนั้นวนัท่ีบ้านหนองหญ้ารงักามาขอใช้สถานท่ี
ผมก็ยังไม่เห็นระเบียบเลยมันเป็นหน้าท่ีของนายกหรือเป็นหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้าเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนายกต้องน าเข้า
ประชุมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งผมก็ลืมเหมือนกันมันมี
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลข้อท่ี 7 เขาเขียนว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องรักษาธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเขียนเป็นองค์การนะไม่ใช่นายกนะแต่ 
ก่อนท่ีสาธารณะประโยชน์เขาให้นายอ าเภอเป็นผู้รักษาต่อมาเมื่อมีองค์การ 
 
บริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลยมีหน้าท่ีร่วมกับ
นายอ าเภอ ข้อกฎหมายบางท่านบอกว่านิดๆหน่อยๆก็อภัยให้กันไม่ได้ครับนิดๆ
หน่อยๆถ้ามันผิดกฎหมายไม่ได้ผู้ท่ีตรวจสอบเรามี ปปช ผู้ท่ีตรวจการประชุม
ส านักงาน ปปช เขามาตรวจได้ถ้าท าผิดท่านนายกต้องรับผิดชอบอย่างหนักมี
ใครอยากถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าผมพูดเข้าใจทุกประเด็นขอบคุณครับ 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแต่ในส่วนธนาคารขยะนี้ผมว่าระเบียบ
ประธานสภาฯ   ขยะร่างแล้วไม่ใช่หรอครับวันนั้นผมก็มาประชุมเรื่องระเบียบ 
นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์  เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ระเบียบธนาคารขยะของ อบต.โพนทองร่างแล้วนะคะเราด าเนินการรับซื้อขยะ

มาได้ใกล้จะ 4 เดือนแล้วนะคะทีนี้ท่ีท่านเลขาสภาแจ้งว่าระเบียบไม่ถูกตาม
หลักเกณฑ์หรือว่าไม่รับรองระเบียบนั้นก็คือเอาเข้าท่ีประชุมสภาได้รับทราบแต่
ว่าการด าเนินการเป็นอ านาจของทางคณะผู้บริหารเสร็จแล้วทีนี้พอหลังจากท่ี
เราเอาระเบียบเข้าเสนอท่ีประชุมสภารับทราบแล้วมีหนังสือส่ังการจากจังหวัด
มามีรูปแบบระเบียบมาให้เป็นตัวอย่างซึ่งตอนนี้กก็ าลังจะปรับให้เข้ากับรูปแบบ
กับท่ีทางจังหวัดได้ส่งตัวอย่างมาให้ดูตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลย 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ครับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็ทราบอยู่ว่าท าระเบียบแต่จะปรับปรุงให้มันดี
ประธานสภาฯ   ขึ้นไปเล่ือยๆก็อีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ด าเนินการบนระเบียบแน่นอนใช่ 

ไหมครับเข้าใจท่านในส่วนเรื่องข้อกฎหมายก็คือเรื่องดีแต่เรื่องท่ีท่านพูดอยู่
ประจ าก็คือให้นายกออกระเบียบในการบริหารจัดการสภาซึ่งในความเป็นจริง
แล้วมันท าไม่ได้ใสส่วนของสภาแต่ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีบริหารข้างนอกนายกมี
อ านาจอยู่คุมระเบียบได้เพราะเรามีสิทธิ์พิจารณาให้ท่านและเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
ส่วนในเรื่องระเบียบของสภานั้นประธานสภาจะเป็นคนท าเองสภากับฝ่าย
บริหารมันอยู่คนละอย่างมันคู่ขนานกันนะครับนายกจะมาออกระเบียบคุม 
สมาชิกไม่ได้ส่ังท าไม่ได้แต่ขอความร่วมมือได้ท่านก็คงจะเข้าใจนะว่าฝ่ายบริหาร
ก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็คือฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนท่ีจะออกระเบียบใน
การบริหารจัดการในส่วนของความเป็นอยู่ของพี่น้องในส่วนของระเบียบ
กฎเกณฑ์ของเจ้าพนักงานต่างๆหรือระเบียบในหารบริหารจัดการอย่างอื่นนั้นได้
แต่ในส่วนของสภานี้นายกจะมาออกระเบียบไม่ได้ก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับ
เพราะว่าสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าท่ีดูแลถ้าท่านนายกออกระเบียบไปแล้วก็
ต้องเอามาให้สภาพิจารณาร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝ่ายชุมชนในเรื่องของ
ดูแลป่าสาธารณะในเรื่องพื้นท่ีต่างๆนั้นคือนายกมีอ านาจท่ีต้องด าเนินการเรามี
หน้าท่ีดูว่าเหมาะสมไหมถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์กับพี่น้องสภาก็อนุมัตินั้นก็คือ
บทบาทหน้าท่ีกันอยู่แค่นี้ก็อยากจะให้เข้าใจในส่วนนายกก็มีอ านาจเต็มในการ
ออกระเบียบในส่วนท่ีบริหารจัดการท้ังหมดแต่ว่าสภานี้ไม่ได้สภาก็คือฝ่ายนิติ
บัญญัติคงจะเข้าใจตรงกันนะครับส่วนระเบียบอื่นๆท่านออกไปเถอะจะเป็นถม
ดินจะเป็นท าไปเถอะแต่อย่ามาก่อระเบียบบริหารสมาชิกไม่ได้เพราะสมาชิกเป็น
เอกเทศเพราะว่าเป็นคนละส่วนกับนายกคือฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารคง
เข้าใจตรงกันนะครับมีใครอีกไหมครับ 
 
 
 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  มาตรา 59 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
เลขานุการสภา  อบต.  1. ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ 
    2. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ 
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เรียบร้อย  ค าว่าองค์การบริหารส่วนต าบลก็คืองานท้ังหมดท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องรับผิดชอบ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกขอตอบในวาระอื่นๆของท่านสมาชิก 
นายก  อบต.โพนทอง หมู่ท่ี 2 ก็ขอขอบคุณท่ีท่านสมาชิกได้ให้ความรู้ทางด้านกับกฎหมายแต่เรื่องแรก

ท่ีจะเรียนให้ทราบคือ 1 เรื่องของขยะซึ่งการขับเคล่ือนขยะเป็นนโยบายของทาง
รัฐบาลมอบหมายให้ทางหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นท่ีโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซึ่งได้วางแนวทางหรือระเบียบมาพอสมควรอยู่
ในการด าเนินการเรื่องของการแต่ต้ังคณะกรรมการก็ด าเนินการไปเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วและก็มีการประชุมมาแล้วในหลายๆครั้งท่ีผ่านมาส่วนรายละเอียด
ตอนนี้ซึ่งเรื่องระเบียบของการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีท่านสมาชิกเป็นห่วงตอนนี้
ก็ได้มีการขอรับบริจาคเป็นผ้าป่าขยะซึ่งมีชาวบ้านมาบริจาคซึ่งไม่ใช่งบประมาณ
ของแผ่นดินมาด าเนินการในเรื่องนี้โดยขับเคล่ือนในเรื่องของขยะแลกไข่บ้าง
หรือติดต้ังไฟแสงสว่างโดยน าขยะมาแลกบ้างเพื่อน าเงินตัวนี้น าขยะจากพีน่้อง
มามอบให้ไปขายน าเงินมาเข้ากองทุนซึ่งเงินกองทุนตัวนี้จะไม่ใช้เงินงบประมาณ
ของทางราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของหน่วยงานอืน่ๆมาตรวจสอบแต่
ในส่วนของการด าเนินการเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่
ต้องด าเนินการตัวนี้ซึ่งวางหลักเกณฑ์ท่ีได้คุยกับเจ้าหน้าท่ีแล้วว่าจะใช้
งบประมาณของทางหน่วยงานราชการให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ให้ชาวบ้านมี
ส่วนร่วมในการท่ีจะน าขยะน ามามอบให้กับทางเราน าไปขายอย่างเช่นบ้านซับ
ม่วงน าผ้าป่าขยะน าไปบริจาคแล้วก็มีบ้านหนองหญ้ารังกาท่ีบริจาคเงินมาสมทบ 
กองทุนขยะในเรื่องการขับเคล่ือนนี้ส่วนระเบียบตัวนี้เนื่องจากทางเจ้าหน้าท่ีของ
เราเองภารกิจค่อนข้างเยอะและงานคัดกองระเบียบตัวนี้ซึ่งการใช้จ่ายท่ีเอา 
ระเบียบมาควบคุมกับเงินท่ีมันไม่ใช่เงินของทางราชการซึ่งจะต้องใช้รายละเอียด
พอสมควรอยู่ก็เลยต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยซึ่งบางต าบลเรื่องปัญหาขยะ
ค้อนข้างจะน้อยมากแต่ของเรานี้กึ่งชนบทจะมีปัญหาหลายด้านหลายมิติเรื่อง
ของขยะอีกโครงการหนึง่หลังจากประชุมสภาแล้วก็จะมีโครงการถังขยะท่ีเป็น
การขับเคล่ือนของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจะน าขยะเปียกไปขุดหลุมไปท้ิง
ขยะเปียกเพื่อลดปริมาณขยะอีกทีหนึ่งซึ่งมีหลายๆกิจกรรมอยู่ท่ีจะขอความ
ร่วมมือของท่านสมาชิกสภาต่อไปอีกทีหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งท่ีจะตอบคือเรื่อง
ของการท าระเบียบของการด าเนินการของการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทองต้องเรียนให้ท่านรับทราบของระเบียบของทาง
เจ้าหน้าท่ีหรือระเบียบของทางราชการออกมาพอสมควรอยู่และก็ได้น ามาใช้
ส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีและอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการ
ประชุมกับสมาชิกสภานอกกิจการสภาผมก็อาจจะเรียนเชิญท่านมาประชุมโดย 
 
มีวาระไม่อยากให้เป็นรูปแบบของทางการโดยมีระเบียบคือถ้าเราเชิญพวกท่าน
มาประชุมนอกกิจการสภาคือมาประชุมเรื่องของประชุมประจ าเดือนประชุม
เรื่องขยะแล้วก็อยากประชุมแบบพี่แบบน้องอยากคุยกันธรรมดาซึ่งหลาย
กิจกรรมหลายอย่างท่ีผ่านมาในเรื่องของสภาก็มีเรื่องของการโต้กันเรื่องของการ
อภิปรายก็เป็นเรื่องของสภาระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกสภาแต่เราก็อยู่ด้วยกัน
ได้ปกติไม่มีการร้องเรียนสภาหรือนายกท่ีผ่านมาก็ผ่านไปแต่ว่าเราอยู่ด้วยกัน
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แบบพี่น้องซึ่งท่านสมาชิกสภาก็ได้ท างานร่วมกันมาตลอดแต่ท่ีนี้เรื่องของการ
ออกกฎระเบียบข้อปฏิบัติบางอย่างเนื่องจากภารกิจของเราค้อนข้างเยอะแล้ว
เราก็ด าเนินการเพื่อท่ีจะบริการพี่น้องประชาชนถ้าเป็นเรื่องของนอกกิจการสภา
นี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะว่าก็อยากคุยแบบมาปรึกษาหารือกันในรูปแบบของ
การท างานร่วมกันก็ขอจะไม่ออกระเบียบของการประชุมนอกกิจกรรมสภาขอ
เชิญคุยกันธรรมดาถ้าเป็นเรื่องของการประชุมสภาสมัยสามัญหรือวิสามัญก็เป็น
อ านาจหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไปอีกทีหนึ่งเนื่องจากภารกิจของท้องถิ่นค้อน
ข้างมากจริงๆได้รับนโยบายมามากพอสมควรซึ่งเจ้าหน้าท่ีองค์กรของเราท างาน
หนักมากและก็มีภาระหน้าท่ีมากจริงๆก็เลยไม่อยากจะบางอย่างก็มอบให้
เจ้าหน้าท่ีคิดวิเคราะห์ก็ขอช้ีแจงให้ทุกท่านทราบเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ก็ขอขอบคุณท่านนายกถูกต้องแล้วว่าการประชุมภายนอกท่ีไม่ใช่ประชุมสภา
ประธานสภาฯ   ท่านนายกก็สามารถเรียกหรือเชิญท่านมาปรึกษาหารือก็ถูกต้องแล้วครับ 

ปรึกษาหารือเรื่องท าการเพื่อช่วยกันตัดสินใจก่อนจะมีมติสภาก็เป็นเรื่องท่ี 
ถูกต้องมันเป็นเรื่องท่ีท่านจะต้องปรึกษาสภาอยู่แล้วเวลามีข้อราชการท่ีเร่งด่วน
จ าเป็นท่ีท่านจะต้องผ่านสภาท่านจะต้องเชิญมาปรึกษาหารือก็เป็นเรื่องปกติ 
ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรก็ท ากันมาอย่างนี้ตลอดส่วนในเรื่องอย่าลืมว่าบทบาท
หน้าท่ีของ ส.อบต.มีหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินการของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบทบาทหน้าท่ีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายนี่คือเป็นหน้าท่ีของเรา
ฉะนั้นมันเดินคู่ขนานกนัเราเป็นคนตรวจสอบว่าส่ิงท่ีนายกบริหารออกระเบียบ 
มาชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะดูแลว่าชอบไหม
โครงการนี้เป็นอย่างไรใช้งบประมาณอย่างไรนี่เป็นหน้าท่ีของเราฉะนั้นเขา 
เรียกว่าการคงคุณภาพก็เป็นเรื่องปกติระหว่างสภากับนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
ไม่ใช่เรื่องแปลกในการท างานมันก็อยู่ของใครของท่านแต่ก็ท างานไปด้วยกันมี
ระเบียบคนละอย่างฝ่ายบริหารก็มีระเบียบอย่างฝ่ายนิติบัญญัติก็มีระเบียบการ
บริหารอีกอย่างแต่ทุกอย่างมีข้อคงคุณภาพกันทุกอย่างอยากให้พวกเราเข้าใจมี
ท่านไหนอีกไหมครับเชิญครับ 

นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล    เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพท่านนายกและสมาชิกทุกท่านดิฉันนางสาว 
รองนายก  อบต.   ประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองก็สืบ 

เนื่องมาจากวันท่ี15 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทองได้
เข้าร่วมงานบุญเดือนหกในนามสภาวัฒนธรรมต าบลโพนทองก็ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านสมาชิกเจ้าหน้าท่ีและก็ก านันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านชุมชนของ
ชาวต าบลโพนทองท้ัง 12 หมู่ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกๆท่านหรือ
ว่าชาวต าบลโพนทองทุกท่านเป็นอย่างดีในนามของประธานสภาวัฒนธรรม 
 
ต าบลโพนทองรู้สึกปราบปล้ืมดีใจท่ีได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วม
แรงของต าบลของเราในด้านกิจกรรมของชุมชนของเราหรือว่าของจังหวัดก็ขอก
ราบขอบพระคุณทุกๆท่านหวังว่าครั้งต่อๆไปงานต่อๆไปเราจะให้ความร่วมมือ
และสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกันในทุกๆงานท่ีผ่านมาก็ขอกราบ
ขอบพระคุณคะ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ มีท่านไหนอีกไหมครับถ้าไม่มีก็ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ประธานสภาฯ   ท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็คงไม่มีอะไรก็อยากจะฝากให้พวกเราได้อย่างท่ีท่าน 
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นายกบอกว่าถนนหนทางท่ีมันช ารุดก็ตามให้หน่อยก็ขอให้พวกเราเดินทางกลับ
ด้วยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนขอบพระคุณทุกคนครับ ส าหรับวันนี้ ถ้าไม่มีผมก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้และก็ขอให้
ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีทุกท่านจึงขอปิด
ประชุมครับ 

 

ปิดประชุม  เวลา  15.00  น. 
 
 

 

                    ลงช่ือ        บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                            (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
 

 
บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เห็นควร
ส าเนาแจ้งสมาชิกสภาฯ ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

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

 
 

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

 
 

(ลงช่ือ)           วีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ        กรรมการ   
          (  นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ)              

                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  หมู่  8 
 

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

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1 ประจ าปี ๒๕๖๒  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                       ลงช่ือ            บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ     เลขานุการสภาฯ 
                                                      (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 



  7 

 

                                          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
                วัน.......เดือน.........................พ.ศ................ 

 
 

     ลงช่ือ       อมรรัตน์  กล้าประจัญ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                                (นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ)
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