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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่  3  ประจ าปี  2562 

วันพุธ ท่ี 5 เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ผู้มาประชุม  
มาประชุม     18  คน 
ลาประชุม        4  คน 
ขาดประชุม    - คน 

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

 

 
ผูล้าประชุม 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางเมตตา  ตาปราบ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 เมตตา  ตาปราบ  
2 นางทองจันทร์  มาภักดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ทองจันทร์  มาภักดี  
3 นางณฐมน  แสงวงค์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 ณฐมน  แสงวงค์  
4 นางสาวอรพินท์   อุตมะพันธุ์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 7 อรพินท์   อุตมะพันธุ ์  
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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. วัลลภ  พิลาลี  
6 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
7 นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ หัวหน้าส านักปลัด พัชณี  ค าสะไมล์  
8 นายจีระศักดิ์  บ่อทอง นายช่างโยธา จีระศักดิ์  บ่อทอง  
9 นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ เจ้าพนักงานป้องกันฯ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
10 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์  
11 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ เจ้าพนักงานธุรการ ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
12 นางวีรวรรณ  ตัดเพ็ชร ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ วีรวรรณ ตัดเพ็ชร  
13 นางนิตยา  แฝงฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  แฝงฤทธิ์  
14 นางปวีณา  สิงห์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปวีณา  สิงห์วงศ์  
15 นางอรวรรณ  ประทุมวงศ์ นักวิชการการเงินและบัญช ี อรวรรณ  ประทุมวงศ์  
16 นางสาวอุทัยวรรณ  กล้าแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ อุทัยวรรณ  กล้าแท้  
17 นางสาวสายฝน  ลอยไธสงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สายฝน  ลอยไธสงค์  
18 นางสาววราลักษณ์   พิมพ์ชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วราลักษณ์  พิมพ์ชัย  
19 นายอนุสรณ์   วงกต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อนุสรณ์  วงกต  
20 นางสาวจิตรลัดดา  สัมพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิฯ จิตรลัดดา  สัมพันธุ์  
21 นายบุญจิต  ช่ืนนาเสียว พนักงานจ้าง บุญจิต  ช่ืนนาเสียว  
22 นายวัฒนะ  พรมเฮียง พนักงาขับรถ วัฒนะ  พรมเฮียง  
23 นางธ ารงค์ลักษณ์   บุญโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา  
24 นางสาวสายฝน  ศรีทองค า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สายฝน  ศรีทองค า  
25 นางสาวฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ  
26 นางสาวสรัญญา  เกิดผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สรัญญา  เกิดผล  
27 นางสาววรากร  พงศ์สุพรรณ์ นักพัฒนาชุมชน วรากร  พงศ์สุพรรณ์  
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เปิดประชุมเวลา  09. 30 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายเสนีย์  ลุงไธสง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  3  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  เรียนท่านสมาชิกท่ีเคารพวันนี้ไม่มีประธานผมก็เลยเรียนท่านสมาชิกท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาฯ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาถ้าไม่มีประธานสภาเลขานุการสภาเชิญรอง 

ประธานสภาขึ้นเป็นประธานสภาในบัดนี้ผมขอเชิญท่านรองประธานสภาขึ้นเป็น
ประธานประชุมสภาเชิญครับ 

นายเสนีย์  ลุงไธสง  สมาชิกผู้ทรงเกียรติคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนทุกส่วนวันนี้ก็เป็นงาน 
รองประธานสภาฯ ประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2562 ก่อนจะเข้าระเบียบวาระคือ      

นายอมรรัตน์ กล้าประจัญ ประธานสภาฯ ได้เสียชีวิตลงในวันท่ี 2 กันยายน 
2562 ตอนนี้ต าแหน่งประธานสภาก็ได้ว่างก็ใคร่ขอท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ
คณะท่านผู้บริหารยืนไว้อาลัย 1 นาที ครับ  ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าท่ีจากสถานีวิทยุ
มาแนะน านิดหนึ่งเชิญครับ 

นางวีรวรรณ  ดัดเพ็ชร์ เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านขอแนะน าตัวนะคะวีรวรรณ ดัดเพ็ชร์ ผอ. 
ผอ.สถานีวิทยุการะจายเสียงฯ สวท.ชัยภูมิคะ ขออนุญาต 5 นาทีนะคะเพื่อท่ีจะแจ้งประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม

เนื่องจากทราบว่า อบต.ของเรามีการปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างท่ีจะโดดเด่นเพราะว่า
พอมาอยู่ได้ 1 ปี ส่วนกลางท่ีเขาจะมาเขาก็บอกว่าท่ีนี้มีความพร้อมค่อนข้าง
เยอะวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 
ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยใน 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบนรวมท้ังชัยภูมิของเราด้วย
ก าหนดจะมาท ากิจกรรมสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
กิจกรรมท่ีลงมาเขาก็จะในระยะเวลาส้ันๆ แค่มาพบประกับพี่น้องชาวบ้านแล้วก็
มีแบบสอบถามมาแล้วก็มีของท่ีระลึกมาฝากและก็แนะน าองค์กร สวท.นักจัด
รายการวิทยุแห่งประเทศไทยและก็วิทยุชุมชนของเราเท่านั้นเองนะคะเป็น
กิจกรรมส้ันๆ ก าหนดว่ามาวันท่ี 16 ในวันท่ี 16 จะเป็นคณะท างานจากส่วน
แผนในเขต 1 ขอนแก่นแต่ว่าเราเองในฐานะท่ีเราอยู่ในพื้นท่ีวิทยุแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดชัยภูมิก็เลยขออนุญาตว่าประสานงานมาดูพื้นท่ีก่อนนิดหนึ่งนะคะ
จังหวะดีมากท่ีท่านสมาชิกสภาและท่านรองประธานอนุญาตให้พูดคุยได้ก็ขอ
ประสานงานเพราะว่าก่อนวันท่ี 16 จะมาถึงขออนุญาตประสานว่าเราเอง
อยากจะมาท าประโยชน์ให้ก่อนก็คือเห็นว่าท่ีนี่ อบต.มีผลงานเยอะมากไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของขยะและเรื่องของท่ีออกไปเยี่ยมพี่น้องก็ตามเราจะเอารายการ
พิเศษของเราออกมายกหน่วยเคล่ือนท่ีออกมาท ารายการพิเศษให้ท่ีนี่ก่อนก็ขอ
อนุญาตประสานงานว่า 1 สถานท่ีเราเห็นแล้วว่าสวยจังเลยคะเพราะว่าตอนนี้
เราออกวิทยุเราออกเฟสบุ๊คด้วยเราออกควบคู่กับส่ือโซเชียลการจัดรายการ
พิเศษก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ อบต.ของเราผลงานของเรานี่แหละท่านนายก
มีอะไรท่านสมาชิกท่ีท ากิจกรรมเราจะประสานงานกันอย่างนี้ว่ารายการพิเศษ
ของเราส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 
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เหมือนรายการผู้ว่าพบประชาชนท่ีออกอากาศวันพุธเราจะท าแบบนั้นคะเราก็
จะออกควบคู่กับวิทยุแห่งประเทศไทย 92.75 แล้วก็เฟสบุ๊คไลฟ์เพจของสถานี
เพราะฉะนั้นหากว่าท่านอนุญาตเราขอประสานงานในวันนี้ว่าถ้าตรงกับวันท่ี 12 
จะตรงกับวันท่ีเราเป็นวันครบรอบวันเกิดสถานีวิทยุ 29 ปีเราก็อยากจะออกมา
พบปะพี่น้องชาวบ้านแล้วก็เอาอาหารกลางวันมาถวายพระแล้วก็มาจัดรายการ
สัญจรให้ท่ีนี่ขออนุญาตประสานงานในเบื้องต้นในเนื้อหารายการนั้นเป็น
กิจกรรมของพวกเรา อบต.ของเรากิจกรรมท่ีชาวบ้านได้ประโยชน์ และก็
ประสานงานพี่น้องชาวบ้านมาฟังมาชมมาท่ีเราคะเราก็จะได้ภาพท่ีสวยงามการ
ออกอากาศครั้งนี้ออกไม่ใช่ท่ัวประเทศแล้วออกออนไลน์ไปพร้อมเราเช่ือมั่น 
อบต.ของเราว่ากิจกรรมของเราเยอะมากและก็ขออนุญาตว่าประสาน
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะมาทางส่วนกลางก าหนดมาว่า 1. ถ้ามีพระร่วมด้วยเราก็จะไป
นิมนต์ท่านมา 2 3 รูป 2. ก็คือมีเยาวชนแล้วก็มีผู้ท่ีมารับฟังอายุ 13 ข้ึนไปอันนี้
ขออนุญาตและขอประชาสัมพันธ์ถ้า อบต. สะดวกไม่ขัดข้อง เราก็จะมาท า
รายการพิเศษให้ในวันท่ี 12 ก็จะประสานมาอีกทีหนึ่งนะคะและวันท่ี 16 ก็ขอ
อนุญาตว่าประสานมาอีกครั้งกิจกรรมวันท่ี 16 นั้นไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดหรือ
ไม่ใช่จัดรายการพิเศษแต่เป็นการตอบแบบสอบถามว่าท่านรู้จักเรา เราก็จะเอา
กลุ่มคนท่ีท่ีเป็นชุดเดิมท่ีมาท ากิจกรรมของเรานี้คะมาตอบแล้วก็ 40 ท่านท่ีเข้า
ร่วมเราก็จะมีของท่ีระลึกมาแจกทุกคนแล้วก็อาหารว่างเราก็จะจัดให้ด้วยใน
เวลาส้ันนะคะขอบคุณคะ 

 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสนีย์  ลุงไธสง  เรียนทุกท่านในท่ีประชุม  ท่านประธานอมรรัตน์ กล้าประจัญ ก็ได้เสียชีวิตลง  
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่งประธานสภาก็ได้ว่างลงนะครับ  
ที่ประชุม     - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2562 

นายเสนีย์  ลุงไธสง ให้แก้นะครับหน้า 19 แก้ไขเป็นวันท่ี 22-23 นะครับบรรทัดตรงท่ี      
รองประธานสภาฯ                    นายป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ ขอเสนอผู้แปรญัตติแก้กันทุกคนนะครับเป็น   22-

23  มีหัวข้ออื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอมติครับขอบคุณครับ  
 

ที่ประชุม   -รับรอง - 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
                                   4.1   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562(เพิ่มเติม) 
นายเสนีย์  ลุงไธสง             การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่าน 
 รองประธานสภา                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้ช้ีแจงในรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องให้ 
    สมาชิกสภาได้ทราบครับ 
 



5 

 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา       เรียนท่านประธานสภา  ท่านเลขาสภา ท่านสมาชิกสภา ท่ีเคารพ ท่านคณะ 
นายก อบต.                      ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วน 
                                    ต าบลโพนทองได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ในส่วนของ 
                                    การติดต้ังกล้องวงจรปิด ได้ต้ังงบประมาณในเบ้ืองต้นไม่พอ จึงได้ขออ านาจสภา 
                                    ในการโอนเพิ่มและสมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติไปแล้ว แต่มีจ านวน 2 รายการ 
                                    เนื่องจากตั้งงบประมาณผิด  รายการท่ี 1 ยอดงบประมาณ 286,000 บาท 
                                    รายการท่ี 2 ยอด 283,550 บาท เลยมีข้อสงสัย จึงได้สอบถามไปยังท่าน 
                                    ผอ.คลัง ให้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงได้ทราบว่าจัดท ารายละเอียดผิด 
                                    จึงขออ านาจสภาในครั้งในการการโอนงบประมาณรายจ่ายให้เป็นยอดเดียวกัน 
                                    เพื่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีง่ายข้ึน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารบัญชี 
                                    การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ครับ  
                                    บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                    รายการท่ี 1 โอนลด 
                                    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
                                    งานบริหารท่ัวไป 
                                    งบ ลงทุน 
                                    หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
                                    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
                                    โครงการ/รายการ ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและลด 
                                    อุบัติเหตุ  
                                    งบประมาณอนุมัติ 286,000 บาท 
                                    งบประมาณก่อนโอน 286,000 บาท 
                                    จ านวนเงินท่ีโอนลด 215,350 บาท  
                                    งบประมาณหลังโอน 70,650 บาท 
                                    โอนเพิ่มไป 
                                    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
                                    งานบริหารท่ัวไป 
                                    งบ ลงทุน 
                                    หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
                                    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
                                    โครงการ/รายการ ติดต้ังกล้องวงจรปิด  
                                    งบประมาณอนุมัติ 283,550 บาท 
                                    งบประมาณก่อนโอน 283,550 บาท 
                                    จ านวนเงินท่ีโอนเพิม่ 215,350 บาท  
                                    งบประมาณหลังโอน 498,900 บาท 
                                    เหตุผล/ค าช้ีแจง การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนเพื่อให้เป็นรายการ 
                                    เดียวกัน 
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                                    รายการท่ี 2 โอนลด 
                                    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
                                    งานบริหารท่ัวไป 
                                    งบ ลงทุน 
                                    หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
                                    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
                                    โครงการ/รายการ ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและลด 
                                    อุบัติเหตุ  
                                    งบประมาณอนุมัติ  286,000 บาท 
                                    งบประมาณก่อนโอน 70,650 บาท 
                                    จ านวนเงินท่ีโอนลด  70,000 บาท  
                                    งบประมาณหลังโอน     650 บาท 
                                     โอนเพิ่มไป 
                                     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
                                     งานบริหารท่ัวไป 
                                     งบด าเนินงาน  
                                     หมวดรายจ่าย วัสดุ 
                                     ประเภทรายจ่าย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
                                     งบประมาณอนุมัติ  100,000  บาท 
                                     งบประมาณก่อนโอน  28,850 บาท 
                                     จ านวนงบประมาณท่ีโอนเพิ่ม 70,000 บาท 
                                     งบประมาณหลังโอน 98,850 บาท 
                                     เหตุผล / ค าช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจ่าย คืองบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่พอจ่าย 
                                     เนื่องจากผมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีป้องกันเรื่องรถบรรทุกน้ าคันสีแดงท้ังยาง 
                                     นอกยางในมีสภาพช ารุด 
นายเสนีย์  ลุงไธสง               มีท่านสมาชิกสภาท่านใดสงสัยสอบถามในรายละเอียดอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภา                  หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองข้อ  4.1  การโอนงบประมาณรายจ่าย  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานฯ     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ครับ 
มติท่ีประชุม                        เห็นชอบ   15  คน 
                                      ไม่เห็นชอบ  -    คน 
                                      งดออกเสียง  3  คน 
                                      ลา             4  คน 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                ครับตามระเบียบวาระการประชุมก็พิจารณาครบแล้วนะครับ ใครมีอะไรก็ 
รองประธานสภา                  ขอเชิญได้เลยนะครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานฯ      
นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ           เรียนท่านประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติทุก
สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 8             ท่าน ผมนายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
                                      โพนทอง หมู่ท่ี 8 ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจ กับ ท่าน อมรรัตน์      
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                                      กล้าประจัญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ท่ีเสียชีวิตเราก็ 
                                      ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างไม่คาดฝันขอแสดงความไว้อาลัยให้กับท่าน              
                                      เมื่อต าแหน่งนี้ได้ว่างลงก็จ าเป็นต้องมีต าแหน่งประธานสภา เพราะในระบบ 
                                       สภาจะขาดต าแหน่งนีไ้ม่ได้เราต้องสรรหาจากสมาชิกสภา ให้สมาชิกสภาได้ 
                                       คัดเลือกตัวแทน เป็นต าแหน่งประธานสภาแทนต าแหน่งท่ีว่างลง ผมขอเสนอ 
                                       ญัตติด่วนนะครับ ในโอกาสนี้ผมจึงขอให้นาย เสนีย์  ลุงไธสง ท่ีท าหน้าท่ี 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองในวันนีน้ะครับ ได้ท าหน้าท่ี 
                                       ด าเนินการตามระเบียบต่อไปครับ และให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาว่า 
                                       จะพร้อมเป็นวันนี้ หรือ เห็นสมควรว่าจะเป็นวันไหนก็ให้ท่านด าเนินการ  
                                       ขอบคุณครับ  
นายเสนีย์  ลุงไธสง                 ครับขอบคุณครับท่านวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ท่ี 8  ครับ  ตามระเบียบ 
รองประธานสภา                    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  
                                       รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ 
                                       อายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น                 
                                       รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทน 
                                       ต าแหน่งท่ีว่าง ดังนี ้ 

(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่างภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง 

(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันท่ีต าแหน่ง
ว่างลง 

ให้ประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
และเป็นผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลและ
นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาล หรือนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล แล้วแต่กรณี แต่งต้ังประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับ
รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบก็ตามนี้นะครับ ผมจึงอยากสอบถามท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร 

นายจ าเนียร  เทียมครู             เรียนประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7         และสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายจ าเนียร เทียมครูผมว่า 
                                       เรื่องนี้ยังร้อนเกนิไป ศพก็ยังไมไ่ด้เผาผมว่าน่าจะท าพิธีการตรงนี้ให้เสร็จส้ิน 
                                       ก่อนครับให้ห่างกันสัก 9-10 วัน ครับรับรองว่าผมไม่ขัดข้องแน่นอนครับ 
                                       ในกระบวนการของการเลือกตั้งต าแหน่งประธานสภาในครั้ง 
 
 
 



8 

 

นายเสนีย์  ลุงไธสง                 ครับท่าน จ าเนียร  เทียมครู ขอบคุณครับ ก็ต้องด าเนินการตามระเบียบท่ี 
รองประธานสภา                    ก าหนดไว้ครับ ใครมีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ                                       
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   
นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ          เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย  
เลขานุการสภา                     บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 ในกรณีท่ีประธานสภา รอง 
                                       ประธานสภาว่างลง วันส้ินสุดภายใน 15 วันเราจะเลือกวันไหนกไ็ด้ มันต้อง 
                                        แจ้งผู้แต่งต้ังคือ นายอ าเภอ ไม่ใช่สมาชิกสภา อบต. แต่อย่างนี้ต้องถามทาง 
                                        อ าเภอเขาก่อนว่าจะเลือกตั้งวันใด ไม่ใช่ว่าจะต้องท าโดยไม่ได้แจ้งให้ทาง 
                                        อ าเภอทราบ ทุกครั้งต้องมีทางเจ้าหน้าท่ีอ าเภอออกมาในกรณีท่ีมีการเลือก 
                                        ประธานสภา ให้หารือไปท่ีอ าเภอซะก่อน ไม่น่าจะลงมติวันนี้เลยนะครับ 
                                        ต้องมีตัวแทนเจ้าหน้าท่ีทางราชการมาร่วมด้วย  แล้วให้ประธานสภาช่ัวคราว 
                                        ผู้ท่ีอาวุโสสุด ท าหน้าท่ีเป็นประธานสภาช่ัวคราว ด าเนินการในส่วนท่ี 
                                        เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                  ครับขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจงครับ 
รองประธานสภา                                                             
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   
นายวัลลภ  พิลาลี                   ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านเลขานะครับ ตามระเบียบ 
ปลัด อบต.โพนทอง                 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547    
                                        แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 38 ญัตติท้ังหลายต้อท าเป็น 
                                        หนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน 
                                        และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมี 
                                        สมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
                                        หนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็น 
                                        อย่างอื่น    
                                        การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
                                        ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของ 
                                        ผู้บริหารท้องถิ่น 
                                        ญัตติท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง                                                                                                   
                                       ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้น าความ 
                                        ในข้อ 39 มาบังคับ 

(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(2) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
(3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
ครับในข้อ 3 นี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านพิจารณาส่วนมากเห็นด้วยก็
เลือกได้นะครับ ประชุมบ่อยสมาชิกก็เสียเวลามานะครับ ก็แล้วแต่ท่ีประชุมนะ
ครับ 

นายเสนีย์  ลุงไธสง                 ครับขอบคุณครับท่านปลัด  ครับเชิญครับท่านหัวหน้าส านักปลัด 
รองประธานสภา 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   
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นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์         เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท่ีทรงเกียรติทุกท่านค่ะ 
หัวหน้าส านักปลัด                 ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะค่ะ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาบอกว่า  
                                       ต้องหารือไปทางอ าเภอก่อนอันนี้ไม่ใช่นะค่ะ ในว่าระเบียบก าหนดไว้ว่าเมื่อ 
                                       ต าแหน่งประธานสภาว่างลง ต้องสรรหาต าแหน่งภายใน 15 วัน เพียงแต่ว่า 
                                       ท่ีท่านอ้างถึงจะเป็นการประชุมสภาครั้งแรก ท่ีทางท่านนายอ าเภอจะต้องมา 
                                       เปิดประชุม แต่วันนี้ไม่ใช่การคัดเลือกต าแหน่งการประชุมสภาครั้งแรก  
                                       แต่วันนี้เป็นการคัดเลือกในต าแหน่งท่ีว่างลงจึงต้องด าเนินการตามระเบียบ 
                                       ภายใน 15 วัน ประจวบกับเหมาะก็คือเราขอขยายสมัยสามัญ สมัยนี้ถึงวันท่ี  
                                       5 กันยายน พ.ศ. 2562 ท่ีเราขอขยาย 15 วัน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
                                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ก็เลยมีท่านสมาชิกสภาองค์การ 
                                       บริหารส่วนต าบลเสนอให้มีการเลือกตั้งต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร 
                                       ส่วนต าบลในครั้งนี้เลย การเสนอในวันนี้ก็คือให้ท่านสมาชิกเสนอได้เลย  
                                       จ านวน  1 ท่าน และมีผู้รับรอง จ านวน 2 คน อันนี้คือขั้นตอน ล าดับต่อไป 
                                       ให้ท่านประธานสภาด าเนินการต่อไป เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ท่านแล้ว  
นายเสนีย์  ลุงไธสง                 ครับอันนี้เราขอปรึกษาหารือกันก่อนครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
รองประธานสภา                    ให้มีการเลือกต าแหน่งสมาชิกสภาขอเชิญครับ ขอผู้เสนอและผู้รับรอง  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ  2 คนครับ  
นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ           เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญเหลือ เลขานุการสภา                      
ทองชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภา 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองมาพอสมควรแล้วขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ 
                                        ด ารงต าแหน่งต่อไปหรือไม่ ขอมติท่ีประชุมให้พ้นจากต าแหน่งครับ 
                                        จะได้เลือกตั้งพร้อมกันเลยครับ ท้ังต าแหน่งประธานสภา และเลขานุการ 
                                        สภาครับ 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                  ครับตามท่ีท่าน วีรพล พิมพ์ชัยภูมิ ได้เสนอว่าให้มีการเลือกตั้งต าแหน่ง                
รองประธานสภา                    ประธานสภาในวันนี้ผมขอมติและผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   
มติท่ีประชุม                          มีผู้รับรองจ านวน 2 คน 

1. นางยุวดี วิสัยดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
2. นางสนอง  ใสรังกา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 

นายเสนีย์  ลุงไธสง                 ต่อไปขอเชิญให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองทุกท่าน 
รองประธานสภา                    ได้เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองตามญัตติด่วนต่อไปปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนประธานสภาฯ  เชิญครับ 
นายป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ       เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมนายป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4          สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 ขอเสนอ นายสรรเสริญ กองจันทร์ สมาชิกสภา  
                                        อบต.หมู่ท่ี 9 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครับ 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                 ครับขอผู้รับรองจ านวน 2 คน ใครเห็นด้วยให้นายสรรเสริญ กองจันทร์ 
รองประธานสภา                    สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   
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มติท่ีประชุม                         มีผู้รับรองจ านวน 2 คน 
1. นายวิชัย เติมชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
2. นายเฉลียว วังศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 

นายเสนีย์  ลุงไธสง                 มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม 
รองประธานสภา                    ให้ นายสรรเสริญ  กองจันทร์ เป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ โพนทองครับ วันนี้ก็มีสมาชิกสภา อบต.ได้ลาไปงานฌาปนกิจ ท่านอมรรัตน์  
                                       กล้าประจัญ จ านวน 4 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 18 คน 
นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ             ครับวันนี้มีสมาชิกสภาอบต.ได้ลาเยอะมีสมาชิกสภามาไม่ครบเกรงว่าจะมีผล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8         อะไรหรือไม่ครับ 
นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์          ค าว่าองค์ประชุม ถ้าสมาชิกสภามาเกินกึ่งหนึ่งก็ถือว่ามาครบองค์ประชุมค่ะ 
หัวหน้าส านักปลัด       
นายเสนีย์  ลุงไธสง                 ครับถ้าไม่มีผู้เสนอต าแหน่งประธานสภาอีก ผมขอมติรับรองให้                 
รองประธานสภา                    นายสรรเสริญ กองจันทร์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ  โพนทองคนใหม่ครับ 
มติท่ีประชุม                          เห็นชอบ     13  คน 
                                         ไม่เห็นชอบ  -    คน 
                                         งดออกเสียง  3  คน 
                                         ลา             4  คน 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                  ครับต่อไปขอมติท่ีประชุมให้ นายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ เลขานุการสภาอบต. 
รองประธานสภา                     ได้พ้นจากต าแหน่ง เลขานุการสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ครับ                 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   
มติท่ีประชุม                          เห็นชอบ     13  คน 
                                         ไม่เห็นชอบ  -    คน 
                                         งดออกเสียง  3  คน 
                                         ลา             4  คน 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                   ต่อไปเป็นการเลือกตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
รองประธานสภา                      เพื่อปฏิบัติงานกิจการสภาคนต่อไปครับขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้พิจารณา 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ    เสนอได้เลยนะครับ 
นายจ าเนียร  เทียมครู                ผมขอเสนอ นายป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 เป็น  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7            เลขานุการสภา อบต.โพนทองครับ 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                   ขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง ให้นายป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ สมาชิกสภา  
รองประธานสภา                      อบต.หมู่ท่ี 4 เป็นเลขานุการสภา อบต.โพนทองครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ      
มติท่ีประชุม                           มีผู้รับรอง จ านวน 2 คนคือ 
                                         1. นางสนอง  ใสรังกา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 
                                         2. นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                   มีท่านใดเสนอต าแหน่งเลขานุการสภาเพิ่มอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภา                                                        
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ     
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นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ                ผมขอเสนอ นางสุดารัตน์  สมัตถะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3            
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8            เป็นเลขานุการสภา อบต.โพนทอง ครับ 
นายเสนีย์  ลุงไธสง                    ขอมติท่ีประชุม รับรองให้ นางสุดารัตน์  สมัตถะ สมาชิกสภา อบต.  
รองประธานสภา                      หมู่ท่ี  3 เป็นเลขานุการสภาอบต.โพนทองครับ            
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ      
มติท่ีประชุม                           มีผู้รับรอง จ านวน 2 คนคือ 
                                         1. นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 
                                         2. นางยุวดี  วิสัยดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
นางสุดารัตน์  สมัตถะ               เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต.โพนทอง ดิฉันขอสละสิทธิ์ค่ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3                                
นายเสนีย์  ลุงไธสง                   ครับในเมื่อ นางสุดารัตน์ สมัตถะได้สละสิทธิ์ ก็เหลือต าแหน่ง เลขานุการ                                     
รองประธานสภา                      สภา อบต.โพนทอง อีก 1 คน คือ นายป้อมเพ็ชร สายสุพรรณ สมาชิก 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ    สภา อบต.หมู่ท่ี 4 ผมจึงขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรองให้นายนายป้อมเพ็ชร  
                                          สายสุพรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 เป็นเลขานุการสภาคนใหม่ครับ 
มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ     13  คน 
                                          ไม่เห็นชอบ  -    คน 
                                          งดออกเสียง  3  คน 
                                          ลา             4  คน 
                                       

ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่นๆ   
นายสรรเสริญ  กองจันทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่านนายกฝ่ายบริหารทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ 
สมาชิกสภา  หมู่ท่ี 9 แสดงความเสียใจกับครอบครัวกล้าประจัญท่ีประสบอุบัติเหตุเรากต้็องท าตาม

ระเบียบเมื่อต าแหน่งว่างลงก็ขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีไว้วางใจให้
ผมเข้ามาต าแหน่งนี้ก็จะท างานให้ดีท่ีสุดตรงไหนไม่รู้ก็จะถามตรงไหนผิดก็ให้
ช้ีแนะจากสมาชิกทุกท่านและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านก็ถือว่าดีใจส่วนหนึ่งเสียใจส่วน
หนึ่งแก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนี้ก็ต้องท าตามหน้าท่ีขอบคุณสมาชิกของเราท่ีไว้วางใจ
ผมผมก็จะท างานให้ดีท่ีสุดขอบคุณครับ 

นายเสนีย์  ลุงไธสง ผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับเรื่องการจัดต้ังวัด 
นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโพนทอง หมู่ท่ี 2 คืออยากถามตรงนี้ถ้าจ าไม่ผิดมันมีงบตัวหนึ่ง
ท่ีจะไปลาดยางจากหน้าวัดโพนทองชาวบ้านก็ถามบ่อยว่าลาดหรือยังก็อยากจะ
เรียนถามท าไมมันช้าท าไมไม่ท างบประมาณไม่ออกหรือยังไงชาวบ้านเขาถามผม
จึงมาถามต่อผมจ าไม่ผิดก็ประชุมมาหลายเดือนแล้วก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ
ชาวบ้านมาด้วยแล้วเราก็มาเข้าสภาแล้วสภาก็ให้ผ่านผมว่ามันนานเหลือเกินเขา
ก็มาถามถ้าได้รับค าตอบวันนี้ผมก็จะไปตอบค าถามว่ามันเป็นอะไรมนัขัดข้อง
อะไรผมจะได้ไปบอกเขาในฐานะสมาชิกสภาส่วนต าบลว่ามาประชุมมีงาน
อะไรบ้างหรือไปนั่งเฉยๆขอบคุณครับ 

นายจีระศักดิ์  บ่อทอง เรียนท่านประธานสภาท่านเลขาคนใหม่ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกผู้ทรง 
ช่างโยธา เกียรติและหัวหน้าส่วนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้างระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
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 อยู่ครับก็คือยังไม่ได้ผู้รับจ้างเพราะว่าต้นเดือนของเดือนสิงหาคมเราส่งแบบให้
ทางวิศวกรของโยธาธิการเซ็นต์รับรองแบบแปลนมาให้มันนานเพราะเราต้อง
รับรองแบบแปลนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่ครับว่างานไหนท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ก็คือต้องใช้แบบมาตรฐานแล้วตัวแบบมาตรฐานเราดึงมาส่วน
เพื่อไม่ให้งบประมาณมันมากเกินไปจากแต่ก่อนเราสามารถเขียนแล้วก็ใช้ได้เลย
ก็คือประมาณได้ 100 เมตรแต่คราวนี้เราดึงมาบางส่วนจาก 100 เมตร มันจะ
เหลือประมาณ 80 เมตรก็คือจะให้ปริมาณงานน้อยลงก็เลยช้าตรงท่ีว่ารอให้
วิศวกรเซ็นแต่ตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้างอยู่ครับ 

นางวราวัลย์  ชาติอาษา เรียนท่านประธานสภาดิฉันนางวราวัลย์  ชาติอาษา สมาชิกบ้านโพนทอง  หมูท่ี่ 
 สมาชิกสภา  หมู่ท่ี  12 12 ดิฉันขอแสดงความยินดีกับทุกต าแหน่งนะคะได้ท่านรองได้ท่านประธานสภา

ได้ท่านเลขาได้ท่านนายกอยู่บ้านหนองหญ้ารังกาหมดต่อไปดิฉันจะขอคงจะได้
มากกว่านี้นะคะเพราะว่าหมู่ 12 ได้งบน้อยนิดมากฝากด้วยคะขอบคุณคะ 

นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภานะครับขอช้ีแจงในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมท่ีท่าน 
นายก  อบต. ประธานสภาให้ช้ีแจงผมได้ให้ทางโยธาช้ีแจงไปแล้วในส่วนผู้บริหารเองขอช้ีแจง

ให้สภาได้รับทราบคือเนื่องจากเหตุความจ าเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนได้รับทราบจากสมาชิกสภาทางผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้นิง่นอนใจได้ส่ัง
การให้ทางกองช่างไปส ารวจออกแบบประมาณการในการท่ีจะจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ช่างก็ได้ประมาณการเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วจึงน าเสนอต่อสภาประชุมสภาประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่ง
ผู้บริหารเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการท่ีจะก ากับดูแลติดตามในการท างานในเรื่อง
นี้ตอนประมาณเดือนเมษายนได้ท าบันทึกข้อความไปให้ทางท่านปลัดแล้วก็ทาง
กองช่างให้เร่งรัดด าเนินการในเรื่องนี้แล้วก็มีการท าหนังสือบันทึกข้อความเร่งรัด
ให้กับทางกองช่างฉบับท่ี 2 ในเดือนมิถุนายน 2562 อีกฉบับหนึ่งในส่วนความ
ล่าช้าตรงนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสอบถามโดยตลอดอยู่ซึ่งทางผู้บริหารเองก็ได้ก าชับ
ในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องระเบียบของการจ่ายขาดเงินสะสมต้องด าเนินการไปตาม
ความเดือดร้อนแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็ไม่ทราบได้ว่าเป็น
ความเร่งด่วนแค่ไหนในเวลา 6 เดือนกว่าซึ่งแบบ ปร.4 ปร.5 ได้มีการประชุม
เรียบร้อยแล้วในส่วนของข้อผิดพลาดในเรื่องนี้จะได้ด าเนินการต่อไปอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ฝากท่านสมาชิกด้วยนะครับในเรื่องของการด าเนินการในเรื่องนี้ถ้าเกิด
ความล่าช้าประการใดก็สามารถท่ีจะสอบถามมาได้แล้วเราจะเร่งรัดด าเนินการ
ในเรื่องนี้แต่เป็นท่ีน่าสังเกตุก็จะเป็นช่วงหน้าฝนตลอดเลยท่ีโครงการด าเนินการ
ในช่วงหน้าฝนท่ีมีข้อสงสัยของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะต้องให้ทางกองช่างช้ีแจงเป็น
รายบุคคลหลายๆโครงการอีกได้มีเงินค่าปรับขึ้นมาอีกเป็นท่ีสงสัยท่ีจะสืบ
ข้อเท็จจริงท่ีจะมาช้ีแจงทางสมาชิกสภาได้รับทราบเรื่องนี้เหตุเป็นประการใดก็
จะได้ช้ีแจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบในการประชุมในวาระต่อไปขอขอบคุณครับ 

นายจ าเนียร  เทียมครู เรียนท่านประธานสภานายกรองนายกสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนาย 
สมาชิกสภา  หมู่ท่ี 7 จ าเนียร เทียมครู สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 7 มีเรื่องอยากปรึกษาท่านนายกถนนท่ีเรา

ท าไว้สวยงามจากโนนม่วงไปต าบลบุ่งคล้าตอนนี้ความสวยงามมันหายไปหมด 
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 เลยครับเจอสิบล้อเจออะไรเละเทะไปหมดเลยหลังจากฝนตกแล้วอยากให้
สอบถามกับผู้รับเหมาให้เขามาเกรดใหม่ได้ไหมเพราะมันเละเทะไปหมดเลย
ตอนนี้ฝากท่านนายกพิจารณาดูว่าจะใช้วิธีการอย่างไรใช้ระเบียบบังคับเขาแบบ
ไหนให้เขามาซ่อมแซมให้เราใหม่เงินส่ีแสนท่ีเราลงทุนไปมันแทบไม่เห็นเพราะว่า
มันเละไปหมดเลยตอนนี้ครับขอบคุณครับ 

นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา ครับตอบท่านประธานสภานะครับตามท่ีได้ประชุมครั้งท่ีแล้วได้มีท่านสมาชิก 
นายก  อบต. สภาได้แจ้งในเรื่องนี้เด่ียววันนี้จะได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดท าบันทึกไปหา

กรมชลประทานโครงการขุดลอกเล้ิงนาแซงตัวนี้เป็นโครงการท่ีผมเป็น
คณะกรรมการกลุ่มนครชัยบุรินทร์และได้เสนอโครงการนี้ต่อคณะกรรมการเมื่อ
สัปดาห์ท่ีแล้วได้ไปประชุมเพื่อกันเงินงบประมาณประมาณสองล้านกว่าบาทกัน
เงินเบิกจ่ายคาบปีงบประมาณในส่วนของการด าเนินการในการควบคุมงานช่าง
เป็นงานของชลประทานซึ่งท้องถิ่นเราเองก็จะท าหนังสือไปหากรมชลประทาน
ในเรื่องนี้เด่ียวคงจะด าเนินการส่งไม่เกนิวันพรุ่งนี้ส่วนรายละเอียดประการใด
จะแจ้งให้กับทางสมาชิกสภาได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งจึงขอเรียนให้ประธานสภา
ได้รับทราบในเรื่องนี้ขอบคุณครับ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ ท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ สมาชิกองค์การ 
เลขานุการสภา  อบต. บริหารส่วนต าบลโพนทองหมู่ท่ี 2 วันท่ีมีการประชุมภัยแล้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 12 

เขาบอกว่าถนนสายบ้านโนนแดงเจ้าของเขามาร้องว่าคนเขาเดินไม่ได้ทีนี้เรื่อง
อย่างนี้มีบางท่านบอกว่าให้ไปขอโฉนดเขามาดูมันขอไม่ได้เราต้องท าเป็นหนังสือ
และให้ชาวบ้านร้องเรียนมาคือชาวบ้านท่ีร าบากร้องเรียนมาท่ี อบต.ๆ ก็ต้องท า
หนังสือไปท่ีดินจึงจะเอาโฉนดออกมาได้ไปขอเฉยๆเขาไม่ให้หรอกวันนั้น
ผู้ใหญ่บ้านเขาพูดเลยนะว่าเขามาร้องชาวบ้านเดินไม่ได้ขอให้ผู้เดือดร้อน
โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 12 เพราะฉะนั้นหมู่ท่ี 12 ก็ท าหนังสือร้องมาและผู้
เดือดร้อนท้ังหลายก็ท าหนังสือร้องมาให้ อบต.ๆ ก็ท าหนังสือไปท่ีดินว่าโฉนดอัน
นี้มันเป็นของเขาหรือเปล่าถ้าเป็นของเขาเขามีสิทธิ์ร้องนะครับแล้ววันนั้นมีบาง
ท่านบอกให้ไปขอโฉนดจากเขามันไม่ได้ใครจะไปให้ขอบคุณครับ 

นายจ าเนียร  เทียมครู ผมจ าเนียร เทียมครู ท่ีค าพูดเขาว่าเขาจะร้องเป็นเพียงค าพูดเฉยๆครับถนนเส้น 
สมาชิกสภา  หมู่ท่ี  7 นี้ไม่มีหลักฐานว่าเป็นทางสาธารณะโครงการเมื่อ 10 ปีท่ีแล้วสมัย สจ.ปัญญา 

กล้าแท้ ท าถนนเส้นนี้โดยไม่ขออนุญาตจากใครท าโดยพลการท้ังหมดเลยเริ่ม
ต้ังแต่บ้านโนนม่วงไปไม่มีหลักฐานการขอจากท่ีดินมีท่ีแปลงท่ีเขาออกโฉนด
แบ่งแยกท่ีดินเขาค่อยกันจุดไหนท่ีเขายังไม่แบ่งแยกท่ีดินยังไม่ได้กนัออกเป็นท่ี
สาธารณะเลยครับถนนเส้นนี้เพราะผมมีท่ีนาอยู่นั้นเขาก็ไม่ได้ขอผมสักนิดเดียว
เขาก็สร้างเลยเจ้าของเส่ียเขียวเขาแบ่งแยกให้ลูกเขาเขาเลยเอาท่ีดินมารังวัดแล้ว
เขาก็เรียกเจ้าหน้าท่ีมาดูมาส ารวจท่ีดินเขาบอกว่าท่ีเขาอยู่กลางถนนเขาบอกเขา
จะร้องแต่เขาไม่ได้ร้องหรอกรถก็วิ่งเต็มอยู่แต่ว่าจากโนนม่วงถึงบุ่งคล้ายังไม่
จัดเป็นท่ีสาธารณะเลยท าถนนเฉยๆเพราะผ่านท่ีนาผมเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ขอ
ผมท าเลยขอบคุณมากครับ 

นายสุทิน  สุวรรณพิมล เรียนท่านประธานสภาครับเกี่ยวกับเรื่องถนนเส้นโนนม่วงโนนแดงคือตัวนี้ในการ 
รองนายก  อบต. ประชุมภัยแล้งเสร็จก่อนเมื่อวันอาทิตย์ท่ีผ่านมานี้ท่ีท่านนายกมอบหมายให้ผม 
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เป็นประธานท่ีประชุมก็หลังจากท่ีได้ประชุมช้ีแจงในเรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อย
แล้วทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ก็ขออภัยท่ีต้องเอ่ยช่ือคือผู้ใหญ่สาธิต ได้มาแจ้งในท่ี
ประชุมว่าจะท าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องถนนสายโนนม่วงโนนแดงทางเจ้าของท่ีจะ
ล้อมรั้วผมก็บอกว่าถ้าลักษณะนี้ขอดูส าเนาโฉนดของท่ีดินว่าท่ีดินท่ีอยู่ถนนเส้นนี้
ผ่านมีการเซ็นต์อนุมัติยินยอมกันหรือมีการตัดส าเนาโฉนดกันหรือไม่ผมช้ีแจงใน
ท่ีประชุมอย่างนี้มีการแบ่งแยกออกมาเป็นที่สาธารณะหรือไม่หรือมีหนงัสือ
ยินยอมให้ตัดถนนเมื่อเจ้าของโฉนดได้บริจาคท่ึดินเป็นท่ีสาธารณะแล้วก็จะต้อง
มีการตัดโฉนดออกในวันนั้นเพราะว่าในการสร้างถนนเส้นนี้ผมก็ได้สอบถามจาก
หลายๆ ท่านท่ีเป็นสมาชิกผมยังบอกว่าให้ท่านสมาชิกของหมู่ 7 ของหมู่ 12 ท า
หนังสือเข้ามาหรือให้ทางผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านถ้าเราจะพูดว่าผู้ใหญ่บ้าน
ต้องรู้เพื่ออะไรในการท าทางในการท าถนนท่ีเป็นท่ีสาธารณะผู้ใหญ่บ้านจะต้อง
เป็นผู้ดูแลปกครองท่ีสาธารณะก่อนท่ีจะมี อบต.ตามหนังสือลักษณะปกครอง
ท้องท่ีถนนเส้นนี้ท าขึ้นมาอย่างท่ีขออภัยท่ีต้องเอย่ท่านจ าเนียร บอกว่าท ามา
เป็นสิบๆปีแล้วก่อนท่ีจะมี อบต ใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่ทราบแน่จริงว่าทาง
เจ้าของท่ีได้ท าหนังสืออุทิศให้เป็นที่สาธารณะหรือไม่เหมือนหลายๆเส้นท่ีเกิดขึ้น
ในต าบลโพนทองของเราก็ยังมีอยู่ถ้ามีหนังสืออุทิศละอยากจะให้ อบต. เข้าไป
ท าผมยังปฏิเสธหลายพื้นท่ีผมขอยกตัวอย่างบ้านนางเม้งผมถามว่าคุณไปตัด
โฉนดออกแล้วหรือยังในการยกที่ดินเป็นท่ีสาธารณะเพราะว่าการท่ีเราจะไป
พัฒนาได้ถนนทุกเส้นจะต้องเป็นท่ีสาธารณะก่อนถึงจะท าได้และในวันนั้นผมก็ได้
บอกทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณไปขอดูส าเนาโฉนดจาก
เจ้าของท่ีเพื่อท่ีจะได้รู้ว่าโฉนดเส้นนี้มีการตัดปลายโฉนดแล้วหรือยังเพราะ
จะต้องมีการสลักหลังโฉนดว่าติดท่ีสาธารณะและการแบ่งแยกหลังส าเนาโฉนด
ทุกใบในส าเนาโฉนดท่ีดินคือลักษณะนี้ผู้ปกครองท้องท่ีจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ
เพราะว่าตามกฎหมายผู้ปกครองท้องท่ีเป็นผู้ดูแลร่วมกับทาง อบต. ถ้ามาบอก
ว่าให้ อบต.เป็นผู้ด าเนินการท้ังหมดมันผิดระเบียบเพราะว่าในการเซ็นต์หนังสือ
การดูแลท่ีสาธารณะร่วมกันจะต้องเซ็นต์กันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับ อบต. ต้องขอ
เรียนให้ทราบดังนี้ครับ 

นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา ผมขอเสริมนะครับสืบเนื่องจากทางผู้บริหารท้องถิ่นนะครับได้มอบให้ผู้ช่วย 
นายก  อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นในการมีอ านาจลงนามประกาศเรื่องภัยแล้งสืบเนื่องจากทาง

อ าเภอเมืองได้ท าหนังสือมาแต่งต้ังให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเป็นผู้ลงนาม
เซ็นต์รับรองภัยแล้งแล้วก็ทางผมเองได้มอบอ านาจให้กับรองนายกเป็น
ผู้ด าเนินการในเรื่องนี้ท่ีมีการประชุมด่วนท่ีผ่านมาทีนี้ในการท่ีจะน าเสนอเรื่อง
ปัญหาต่างๆผมมีข้อสังเกตุว่าประชุมเรื่องภัยแล้งแต่พูดเรื่องนี้ 2 พื้นท่ีท่ีมีปัญหา
ข้อพิพาทเป็นพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 เขตปกครองหมู่ท่ี 7 เป็นเขตของผู้ใหญ่บ้านถ้าเป็นพี่
น้องประชาชนท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันมีปัญหาก็ต้องน ารายช่ือรับเรื่องมาส่งให้กับ
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าอยู่ในอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ในการ
สอบแนวเขตสอบท่ีสาธารณะทางสาธารณะเหมืองสาธารณะหรือคลอง
สาธารณะตอนนี้อยู่ในอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทาง 
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นายอ าเภอเมืองดูแลร่วมกันอยู่ในท่ีนี่ได้รับทราบจากสมาชิกสภาเมื่อสักครู่นี้มัน
อาจจะเป็นทางสาธารณะหรือไม่เป็นก็ยังหาทราบได้ไม่จริงแล้วก็อยากให้ทาง
ชาวบ้านกับผู้น าท่ีเสนอมาท าหนังสือมาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะใช้
อ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามท่ีผมได้
ด าเนินการไปแล้วของบ้านหนองหญ้ารงักาหมู่ท่ี 10 ถนนเส้นอู่รุ่งโรจนไ์ปวัดโนน
กระยอมตอนนี้มีปญัหาเรื่องสอบแนวเขตท่ีเจ้าของท่ีขอเอ่ยนะครับก็คือน้ายาง
อยู่ท่ีหมู่ท่ี 10 เขาซื้อท่ีดินแล้วก็สอบแนวเขตและจะท ารั้วรั้วนั้นมนักินท่ีถนนซึ่งก็
ได้ท าการตรวจสอบแล้วก็มีชาวบ้านมาร้องทุกข์ว่าไม่สามารถสัญจรไปได้ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นและท่านปลัดทางเจ้าหน้าท่ีไปท าการพูดคุยในการเว้นระยะห่าง
จากถนนในการกันเขตเจ้าของท่ีก็สามารถเข้าใจแล้วก็กันเขตแนวรั้วให้พี่น้อง
ประชาชนได้เดินทางได้สะดวก ณ ปัจจุบันนี้เพราะฉะนัน้การแล้วในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้น าท้องท่ีเองต้องรับเรื่องมาส่งมาท่ี
ท้องถิ่นท้องถิ่นก็จะด าเนินการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้น
ว่าเป็นยังไงบ้างก็คือในการพูดคุยกันจะพูดโดยท่ีไม่มีหลักฐานเอกสารหรือให้เรา
ช้ีแจงหรือตอบมากเกินไปก็ไม่สามารถท่ีจะตอบได้ ณ ตอนนั้นเลยจึงขอเรียนให้
รับทราบเรื่องนี้เด่ียวจะให้ทางเจ้าหน้าท่ีท าหนังสือไปหาผู้ท่ีแจ้งในการประชุมใน
ครั้งนั้นว่าให้ด าเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายส่งมาท่ีท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น
จะได้ใช้อ านาจหน้าท่ีด าเนินการต่อไปแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ใน
พื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนก็เป็นเรื่องท่ีจะต้องด าเนินการในเรื่องท่ีแจ้งกับ
ชลประทานในการแก้ไขปัญหาเรื่องรถวิ่ง 2 คือเรื่องของท าหนังสือไปหาทาง
ผู้ใหญ่หมู่ท่ี 12 แจ้งด้วยหลักฐานจะได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไปก็ต้อง
เป็นการไกล่เกล่ียข้อพิพาทหรือการคุยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชนต่อไปถ้าเกิดเราท าโครงการของบประมาณมาแล้วจะมีปัญหาต่อไปอีก
ซึ่งจะรับไว้ด าเนินการภายในไม่เกินสัปดาห์หน้าขอบคุณครับ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ ท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ เมื่อชาวบ้านท า 
เลขานุการสภาฯ หนังสือร้องเรียนมายงั อบต. แล้วจะให้ชาวบ้านนั้นไปหาโฉนดมาอ้างอิงมันคงไม่

ถูกเมื่อเขาร้องเรียนมาแล้วทางเจ้าหน้าท่ีต้องเป็นผู้ไปจัดการจะไปให้ผู้ร้องเรียน
ไปเอาโฉนดมามันไม่ถูกเพราะฉะนัน้เจ้าหน้าท่ีต้องท าตรงนี้เป็นอย่างนี้เจ้าหน้าท่ี
ต้องท าผมไม่อยากพูดเรื่องอะไรเพราะฉะนัน้ขอฝากเลยถ้าชาวบ้านร้องเรียน
มาแล้วจะให้ชาวบ้านไปเอาโฉนดมามันท าไม่ได้ต้องเจ้าหน้าท่ีท าขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม     -รับทราบ 
นายเสนีย์  ลุงไธสง ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านใครมีอะไรจะเสนอแนะ 
รองประธานสภา                      อีกหรือไม่ครับ   ส าหรับวันนี้ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ    ท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้และก็ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญ

โชคดีทุกท่านผมขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุม  เวลา  15.20  น. 
 
 

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

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

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3  คร้ังที่  3   ประจ าปี  2562  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                       ลงช่ือ          ป้องเพ็ชร   สายสุพรรณ์    เลขานุการสภาฯ 
                                                     (นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

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

                    ลงช่ือ           สรรเสริญ   กองจันทร์                       
                                  (นายสรรเสริญ   กองจันทร์)      

                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 


