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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2562 

วันศุกร์ ท่ี 13 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ผู้มาประชุม  
มาประชุม     20  คน 
ลาประชุม        2  คน 
ขาดประชุม    - คน 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสรรเสริญ   กองจันทร์ ประธานสภาฯ สรรเสริญ   กองจันทร์  
2 นายเสนีย์  ลุงไธสง รองประธานสภาฯ เสนีย์  ลุงไธสง  
3 นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์ เลขานุการสภาฯ หมู่ท่ี 4 ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์  
4 นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  เลขานุการสภาฯ หมู่ท่ี 2 บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ  
5 นายทองเล่ือน  คุณล้าน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 1 ทองเล่ือน  คุณล้าน  
6 นายสมาน   หาญอาสา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 2 สมาน   หาญอาสา  
7 นางเมตตา  ตาปราบ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 เมตตา  ตาปราบ  
8 นางสุดารัตน์  สมัตถะ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 3 สุดารัตน์  สมัตถะ  
9 นางทองจันทร์  มาภักดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ทองจันทร์  มาภักดี  
10 นางยุวดี  วิสัยดี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 5 ยุวดี  วิสัยดี  
11 นายสุข  วงษ์ศาสาย ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 สุข  วงษ์ศาสาย  
12 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 นางสนอง   ใสรังกา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 สนอง   ใสรังกา  
18 นางกรรณิการ์   ศรีเสนา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 10 กรรณิการ์   ศรีเสนา  
19 พ.อ.อ.จรัส  แผ่นเงิน ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 จรัส  แผ่นเงิน  
20 นางวราวัลย์  ชาติอาษา ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 12 วราวัลย์  ชาติอาษา  

 

 
 
ผูล้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางณฐมน  แสงวงค์ ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 6 ณฐมน  แสงวงค์  
2 นายเฉลียว  วังศรี ส.อบต.โพนทองหมู่ท่ี 11 เฉลียว  วังศรี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง เกียรติพงษ์    วงศ์ษา  
2 นายสุทิน     สุวรรณพิมล รองนายก ฯ สุทิน     สุวรรณพิมล  
3 นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล รองนายกฯ ประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล  
4 นางทิพวรรณ    ดวงมณี เลขานุการนายกฯ ทิพวรรณ  ดวงมณี  
5 นายอานุภาพ  สุขสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานุภาพ  สุขสานต์  
6 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
7 นางปวีณา  สิงห์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปวีณา  สิงห์วงศ์  
8 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ จพง.ธุรการ ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
9 นางธ ารงค์ลักษณ์   บุญโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา  
10 นายจีระศักดิ์  บ่อทอง นายช่างโยธา จีระศักดิ์  บ่อทอง  
11 นางสรัญญา   เกิดผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สรัญญา   เกิดผล  
12 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์  
13 นางสาวฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ  
14 นางนิตยา  แฝงฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  แฝงฤทธิ์  
15 นางสาววรากร  พงษ์สุพรรณ์ นักพัฒนาชุมชน วรากร  พงษ์สุพรรณ์  
16 นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงค์ ครู เนตรจิรา  สิทธิวงค์  
17 นางรัตนา   ศิริกุล ครู รัตนา  ศิริกุล  
18 นางอรวรรณ  ประทุมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี อรวรรณ  ประทุมวงศ์  
19 นางสาวสายฝน  ลอยไธสงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สายฝน  ลอยไธสงค์  
20 นางสาวจิตรลัดดา  สัมพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิฯ จิตรลัดดา  สัมพันธุ์  
21 นางสาววราลักษณ์  พิมพ์ชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
22 นางภาวิณี   สุจริตภักดี นักวิชาการสาธารณสุข ภาวิณี  สุจริตภักดี  
23 นางสาวอุทัยวรรณ  กล้าแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ อุทัยวรรณ  กล้าแท้  
24 นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ เจ้าพนักงานป้องกันฯ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
25 นายวิวัฒน์   กันชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัฯ สายฝน  ลอยไธสงค์  
 
 

เปิดประชุมเวลา  09. 30 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายสรรเสริญ  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสรรเสริญ  กองจันทร์  1.ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 (วันท่ี 25 ตุลาคม 2562) 
ประธานสภา  อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 

2563 ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 



3 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  ได้เสนอร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 
2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 
ดังนั้นจึงขอประกาศใช้ แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าวต่อไป  

ที่ประชุม     - รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองพิจารณา  
                                 4.1  พิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562   

นายสรรเสริญ กองจันทร์   ครับรายละเอยีดของร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและ
ประธานสภา                 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ช้ีแจงรายละเอียดให้สมาชิกสภา
ได้ทราบครับ 

นางปวีณา  สิงห์วงศ์        เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาท่ีทรงเกียติ คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
นักวิเคราะห์ ฯ           ส่วนราชการทุกท่านนะค่ะ สืบเนื่องจากวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมาก็ได้มี 

การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่าง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการสรุป
รายละเอียดโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2559 - 2562  และโครงการท่ีได้ด าเนินการจริง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 – 2562 ให้
คณะกรรมการติดตาม ฯ ได้ทราบ ตามเอกสารก็ได้แก้ไขอยู่หน้าท่ี 15 ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน
โครงการ 508 โครงการ แก้ไขเป็น 50 โครงการ และหน้าท่ี 16บัญชีครุภัณฑ์ 
โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง จาก 17 โครงการเป็น 18 โครงการและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ 
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สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน 

                                 นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคม
ของทุกปี  และรายผลการติดตามและประเมินผลการติดตาม และ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  จึงขอสรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการและได้
ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดดังนี้  ให้ท่านสมาชิก
สภาทุกท่านได้ทราบดังนี้ค่ะ 

โครงการทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ  
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  จ านวน 13  โครงการ งบประมาณ 3,519,000  

บาท   
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณ 122,000 

บาท 
3. การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 

2,141,900 บาท 
4. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จ านวน 4  โครงการ 

งบประมาณ 212,000 บาท 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 

186,000 บาท 
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการท่องเท่ียว 

จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 140,000 บาท 
รวมทั้งหมดจ านวน 73 โครงการ  งบประมาณ 6,320,900 บาท 

                                        โครงการที่ได้ด าเนินการจริง  
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  จ านวน 9  โครงการ งบประมาณ    3,543,500 

บาท   
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ 17,280 บาท 
3. การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 

6,864,489.65 บาท 
4. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จ านวน 23  โครงการ 

งบประมาณ 4,352,866.08 บาท 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 

17,844,090 บาท 
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการท่องเท่ียว 

จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 304,710 บาท 
รวมทั้งหมดจ านวน 118 โครงการ  งบประมาณ 32,926,935.73 บาท 
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บัญชีครุภัณฑ์  
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

                                       จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,346,000 บาท 
                                       โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
                                       จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 715,800.27 บาท  
                                       ส่วนท่ี 4  ผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ  
                                       2562 จะมีรายละเอียดโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ งบประมาณท่ีต้ังไว้  
                                       เบิกจ่ายเท่าไร คงเหลือเท่าไร โอนเพิ่ม โอนลด รายละเอียดปรากฏต้ังแต่ 
                                       หน้าท่ี 17 -60 จึงขอน าเรียนข้อมูลให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบเพียง 
                                       เท่านี้ค่ะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรูปเล่มท่ีได้แจกให้ทุกท่าน 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับก็ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากสงสัย                                  
ประธานสภาฯ                      ตามเอกสารรูปเล่มร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและ 
                                       ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  
                                       พ.ศ.2562 ประเด็นไหนให้สอบถามเจ้าหน้าท่ีได้นะครับ หากไม่มีผมขอมติ 
                                       เพื่อรับรอง  4.1  พิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ 
                                       ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 
                                       งบประมาณ พ.ศ.2562 ครับผมขอมติครับ 
มติท่ีประชุม                         เห็นชอบ   17  คน 
                                       ไม่เห็นชอบ  -    คน 
                                       งดออกเสียง  3  คน ( ประธานสภา อบต.,รองประธานสภา,เลขานุการสภา) 
                                       ลา             2  คน 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ข้อ 4.2 คัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
ประธานสภาฯ                     จากตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จ านวน 2 คณะ  
                                       เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ) 
                                       4.2.1  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองจ านวน 3 คน                  
                                       4.2.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
                                       ต าบลโพนทอง จ านวน 3 คน 
                                       ให้พิจารณาคณะกรรมการตามหัวข้อ เลยนะครับ 4.2.1  คณะกรรมการ 
                                       พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จ านวน 3 คน ขอให้ท่านสมาชิก 
                                       สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้คัดเลือกโดยให้มีผู้เสนอราย  
                                       ช่ือ 1 คน และผู้รับรองจ านวน 2 คน ครับ 
นายบุญเหลอื ทองชัยภูมิ         เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ  
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 2      สมาชิกสภา หมู่ท่ี 2 บ้านโพนทอง ผมขอเสนอ นายทองเล่ือน คุณล้าน 
                                        สมาชิกสภา หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่พัฒนา 
นายสรรเสริญ กองจันทร์         ครับขอผู้รับรองให้นาย  นายทองเล่ือน คุณล้าน สมาชิกสภา หมู่ท่ี 1 
ประธานสภาฯ                      บ้านใหม่พัฒนา เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                        คนท่ี 1  จ านวน 2 คนครับ 
ผู้รับรอง                              1. พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 12 ขอรับรอง ให้                   
                                        นายทองเล่ือน คุณล้าน สมาชิกสภา หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการพฒันา 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบล คนท่ี 1 ครับ 
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                                        2. นายสมาน หาญอาสา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 ขอรับรองให้ นาย                   
                                        นายทองเล่ือน คุณล้าน สมาชิกสภา หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการพฒันา 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบล คนท่ี 1 ครับ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์         ครับต่อไป เป็น การเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภาฯ                      คนท่ี 2 ครับ เชิญครับ 
นางสาวอรพินท์  อุตมะพันธุ ์    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอรพินท์ อุตมะ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7       พันธ์  สมาชิกสภาบ้านโนนม่วง หมู่ท่ี 7 ขอเสนอ นายจ าเนียร เทียมครู 
                                       สมาชิกสภาบ้านโนนม่วง หมู่ท่ี 7 เป็นพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คน 
                                         ท่ี 2 ค่ะ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์         ครับขอผู้รับรองให้ นายจ าเนียร เทียมครู สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7  
ประธานสภาฯ                       บ้านโนนม่วง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                        คนท่ี 2  จ านวน 2 คนครับ 
ผู้รับรอง                              1. นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 ขอรับรอง ให้ 
                                        นายจ าเนียร เทียมครู สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบล คนท่ี 2 ครับ 
                                        2. นางทองจันทร์  มาภักดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 ขอรับรอง ให้ 
                                        นายจ าเนียร เทียมครู สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบล คนท่ี 2 ค่ะ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์         ครับต่อไป เป็น การเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ                       คนท่ี 3 ครับ เชิญครับ 
นางทองจันทร์ มาภักดี            เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางทองจันทร์ มาภักดี 
ส.อบต.หมู่ที่ 5                      สมาชิกสภา บ้านสร้างแว้ หมู่ท่ี 5 ขอเสนอ นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ 
                                        สมาชิกสภา อบต.บ้านซับม่วง หมู่ท่ี 8 เป็น คณะกรรมการพัฒนา 
                                        องค์การบริหารส่วนต าบล  คนท่ี 3 ค่ะ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์         ครับขอผู้รับรองให้ นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิกสภา บ้านซับม่วง 
ประธานสภาฯ                        หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                        คนท่ี 3  จ านวน 2 คนครับ  
ผูรั้บรอง                              1. นายสุข  วงศ์ศาสาย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 ขอรับรอง ให้ 
                                        นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิกสภา บ้านซับม่วง หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการ 
                                        พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คนท่ี 3 ครับ 
                                        2. นางเมตตา ตาปราบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 ขอรับรอง ให้ 
                                        นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิกสภา บ้านซับม่วง หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการ                  
                                        พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คนท่ี 3 ค่ะ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับตอนนี้เราก็ได้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ประธานสภาฯ                       ครบท้ัง 3 ท่านแล้วนะครับมีสมาชิกสภาจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
                                       ถ้าไม่มีผม ขอสรุปรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
                                       ต าบล จ านวน 3 ท่านดังนี้ 
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                                       คนท่ี 1 นายทองเล่ือน คุณล้าน สมาชิกสภา หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่พัฒนา 
                                       คนท่ี 2 นายจ าเนียร เทียมครู สมาชิกสภา หมู่ท่ี 7 `บ้านโนนม่วง 
                                       คนท่ี 3 นายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ สมาชิกสภา หมู่ท่ี 8 บ้านซับม่วง  
                                       หากเห็นชอบผมขอมติรับรอง ท้ัง 3 ท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
                                       บริหารส่วนต าบลครับ 
มติที่ประชุม                        เห็นชอบ   17  คน 
                                       ไม่เห็นชอบ  -    คน 
                                       งดออกเสียง  3  คน ( ประธานสภา อบต.,รองประธานสภา,เลขานุการสภา) 
                                       ลา             2  คน 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับต่อไปเป็น ข้อ 4.2.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จ านวน 3 คน ขอให้ท่านสมาชิก 
                                       สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้คัดเลือกโดยให้มีผู้เสนอราย  
                                       ช่ือ 1 คน และผู้รับรองจ านวน 2 คน ครับ 
นางสาวอรพินท์  อุตมะพันธุ ์   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอรพินท์ อุตมะพันธุ ์
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 7      สมาชิกสภาบ้านโนนม่วง หมู่ท่ี 7 ขอเสนอ นางกรรณิการ์  ศรีเสนา 
                                      สมาชิกสภาบ้านหนองหญ้ารงักา หมู่ท่ี 10 เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                                       ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ท่ี 1 ค่ะ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับขอผู้รับรองให้ นางกรรณิการ์  ศรีเสนา สมาชิกสภา หมู่ท่ี 10 
ประธานสภาฯ                      บ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ท่ี 1 จ านวน 2 คนครับ 
ผู้รับรอง                             1. นางสาวทองจันทร์ มาภักดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 ขอรับรอง ให้ 
                                       นางกรรณิการ์  ศรีเสนา สมาชิกสภา หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหญ้ารังกา เป็น 
                                       คณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 1 ค่ะ                                         
                                       2. พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 12 ขอรับรอง ให้ 
                                       นางกรรณิการ์  ศรีเสนา สมาชิกสภา หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหญ้ารังกา เป็น 
                                       คณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 1 ครับ     
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับต่อไป เป็น การเสนอรายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ                      แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 2 ครับเชิญครับ 
นายทองเลือ่น คุณล้าน          เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมนายทองเล่ือน คุณล้าน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1       สมาชิกสภาหมู่ท่ี 1 บ้านใหม่พัฒนา ผมขอเสนอนางสุดารัตน์ สมัตถะ 
                                     สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและ 
                                      ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 2 ครับ    
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับขอผู้รับรองให้ นางสุดารัตน์ สมัตถะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 
ประธานสภา                       บ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 2 จ านวน 2 คนครับ 
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ผู้รับรอง                             1. นางสนอง ใสรังกา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 ขอรับรอง ให้ 
                                       นางสุดารัตน์ สมัตถะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมการ 
                                       ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล 
                                       โพนทอง คนท่ี 2 ค่ะ                                         
                                       2. นายจ าเนียร  เทียมครู สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 ขอรับรอง ให้ 
                                       นางสุดารัตน์ สมัตถะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมการ 
                                       ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล 
                                       โพนทอง คนท่ี 2 ครับ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับต่อไป เป็น การเสนอรายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ                      แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 3 ครับเชิญครับ 
นางเมตตา ตาปราบ             เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางเมตตา ตาปราบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3       สมาชิกสภาบ้านนางเม้ง หมู่ท่ี 3 ขอเสนอ พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน  สมาชิกสภา 
                                       บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 12 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 3 ค่ะ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับขอผู้รับรองให้  พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน  สมาชิกสภา  บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 
ประธานสภาฯ                      12  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร 
                                       ส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 3 จ านวน 2 คนครับ 
ผู้รับรอง                             1. นายสุข  วงษ์ศาสาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 ขอรับรอง ให้ 
                                       พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน  สมาชิกสภา  บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 12 
                                       เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร 
                                       ส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 3 ครับ 
                                       2. นางสนอง  ใสรังกา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 ขอรับรอง ให้ 
                                       พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน  สมาชิกสภา  บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 12 
                                       เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร 
                                       ส่วนต าบลโพนทอง คนท่ี 3 ค่ะ 
นายสรรเสริญ กองจันทร์        ครับตอนนี้เราก็ได้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
ประธานสภาฯ                     บริหารส่วนต าบลโพนทอง ครบท้ัง 3 ท่านแล้วนะครับมีสมาชิกสภาจะเสนอ 
                                       เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
                                       ถ้าไม่มีผม ขอสรุปรายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จ านวน 3 ท่านดังนี้                                        
                                       คนท่ี 1 นางกรรณิการ์  ศรีเสนา สมาชิกสภา หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหญ้ารังกา  
                                       คนท่ี 2 นางสุดารัตน์ สมัตถะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 บ้านนางเม้ง 
                                      คนท่ี 3  พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน  สมาชิกสภา  บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 12 
                                      หากเห็นชอบผมขอมติรับรอง ท้ัง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                                      ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
มติที่ประชุม                        เห็นชอบ   17  คน 
                                       ไม่เห็นชอบ  -    คน 
                                       งดออกเสียง  3  คน ( ประธานสภา อบต.,รองประธานสภา,เลขานุการสภา) 
                                       ลา             2  คน                    
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ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่นๆ  (ถ้ามี) 
นายบุญเหลอื  ทองชัยภูมิ เรื่องนี้ก็ว่าตามส่วนทางประชาคมหมู่บ้านก็ได้พิจารณาแล้วถือว่าถนนสาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  ผ่านหน้า อบต. ไปถึงเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิจะเกิดอุบัติเหตุทีนี้ถ้าจะให้ 
    ผู้ใหญ่บ้านเขาท าคงไม่มีปัญญาหรอกผมก็ได้หารือกับท่านนายกบอกเรื่องนี ้

ควรเอาเป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเราเคยปรึกษาหารือกัน
แล้วว่าจะท าเพราะคนตายไปแล้วหลายศพทางหน้าโรงเรียนพวกเราก็คิดว่าเราจะ
ท าเองไปเสนอกรมทางก็บอกไม่ได้ถ้าคุณท าเองถ้ารถชนมาพวกผมต้องรับผิดชอบ
เขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนัน้กรมทางจะเป็นคนท าเองทีนี้เมื่อกรมทางท าเองจะให้
ผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านท าคงไม่รู้เรื่องผมก็หารือกับท่านนายกแล้วว่าเราควร
ประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองของเราลงมติท าคือท าเฉพาะ 4 
เลน ท่ีกรมทางหลวงเขาท าไปแล้วตัวส าคัญท่ีสุดคือหน้าโรงเรียนแล้วตรงโรงเรียน
หนองหญ้ารงักายังไม่เป็น 4 เลนมันยังท าไมไ่ด้ทีนี้หน้า อบต. อีกแห่งหนึ่งคือทาง
ถนนท่ีตัดขึ้นมาบางทีรถส่วนมากจะเมาแล้วก็ขับขึ้นมาเพราะฉะนัน้เรื่องนี้ผมจึง
เสนอท่านนายกท่านนายกก็รับปากแล้วก็ขอให้นายกเชิญท่านสมาชิกสภามาพูด
กันแล้วท าเป็นเรื่องของเราเลยขอบคุณครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรื่องของประชาคมการแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุ ทางผู้บริหาร และทาง อปพร ได้ 
นายก  อบต. ประชุม และพูดคุย จะได้ประสานกับกรมทางหลวงแล้ว เรียนให้ท่านสมาชิก

รับทราบ ปัญหานี้ ได้รายงานไปถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด และได้เสนอ ทางผู้ว่า
ราชการจังหวัด ว่าอยากให้ ท าแบริเออร์ ปากทางบ้านโพนทอง และตีเส้นทึบ 
บริเวณปากทางบ้านหนองหญ้ารังกา เพื่อลดอุบัติเหตุ และได้คุยกับชาวบ้านและ
สมาชิกหมู่ 2 ปรึกษาหารือกันว่า จะท า ยังไงดี และได้คุยกันเบ้ืองต้นว่า จะ
ประชาคม หมู่บ้าน จ านวน 3 หมู่ และบ้านโพนทอง และขอความคิดเห็นจาก
ชาวบ้าน ท่ีมารับเบี้ยยังชีพในเดือนมกราคม 2563 เสร็จแล้วก็จะขอเปิดประชุม
สภาเพื่อ บรรจุเข้าไปในวาระการประชุม สภาเพื่อเสนอหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ทางผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ได้นิ่งนอนใจ สืบเนื่องจาก การเกิดอุบัติเหตุ เปรียบเทียบ
ในหลายๆพื้นท่ี ต าบลโพนทองเป็นพื้นท่ี รับการสัญจรไปมา ค่อนข้างมาก แล้วก็มี
ประชาชน สัญจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แต่ในการดูแล พื้นท่ีตัวนี้ เป็นหน้าท่ี
ของกรมทางหลวง และมีหน้าท่ีด าเนินการในเรื่องนี้ ถ้าเราเสนอเข้าไปแล้วแต่ยัง
ไม่ด าเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็อาจ จะให้สมาชิกสภา ไปยื่นฎีกา อีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อแก้ไขปัญหา ในเบ้ืองต้น และจะเสนอในเรื่องของการท าไฟจราจร ทางบ้าน
หนองหญ้ารงักา และปากทางบ้านโพนทอง และขอความร่วมมือจากสมาชิกทุก
ท่าน ไปร่วมประชาคม ในเดือนมกราคม 2563 นี้ และจะเชิญ อปพร. ร่วมการ
ประชุม เรื่องพื้นท่ี จุดเส่ียง และพูดคุยเรื่องเบิกจ่ายเงิน อปพร ท่ี จะสนับสนุน
ในช่วงต้ังด่าน 7 วันอันตราย จึงเรียนให้ทางสภารับทราบ 

นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ ภัยแล้งปีนี้มาเร็ว ปัญหาเรื่องน้ าบ้านซับม่วง บ่อวัดตอนนี้ เริ่มแห้งขอด ขอฝาก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  8 ประธานสภา ผ่านไปทางฝ่ายบริหาร เรื่องบ่อบาดาลท่ีอยู่หน้าวัด ได้ท าเรื่องไว้

แล้วว่าให้ส่วนโยธาหรือกองช่างน าเครื่องปั้มน้ าบาดาล ขึ้นมาล้างน้ ามีตะกอน 
และหินปูนจ านวนมาก จึงท าให้การดูดน้ าขึ้นจากใต้ผิวดิน เป็นไปได้ ยาก และขอ
ฝากอีกเรื่องนึง เรื่องไฟป่า ให้เฝ้าระวังดูไฟป่า เตรียมพร้อม อีกเรื่องก็เป็นเรื่องท่ี
น่ายินดีคือโรงเรียนบ้านซับม่วงจะไม่ถูกยุบแล้วจะมี ผอ.ย้ายเข้ามาใหม่แล้วนะ
ครับขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาครับ ส าหรับไฟป่าปีนี้ แรงมากและอากาศแห้ง ได้ส ารวจ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ สายถนนสายบ้านหนองหญ้ารังกาและบ้านสร้างแว้ ตามขอบถนน ปัญหาก็คือ 

ชาวบ้านจุดเผา ท่ีนา เอง และทางป้องกันได้เตรียมรถน้ าไว้ 2 คัน ไว้เพื่อรับ
สถานการณ์ภัยแล้ง และส าหรับปีใหม่ปีนี้โครงการ 7 วันอันตราย วันท่ี 27  
ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 2 มกราคม 2563 จุดท่ีแล้วจะอยู่ได้ขอความอนุเคราะห์
จาก สมาชิก สละเวลาไปอยู่ร่วมกับท่านผู้น าท้องท่ี  ส าหรับอบต จะน าส่ิงของไป
มอบให้เหมือนทุกปี 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ คืออย่างนี้ครับคราวที่แล้วที่ประชุมก็เรื่องถนนมันมีถนน 3 ลักษณะ 1 ทางหลวง 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 2 แผ่นดิน 2 ทางหลวงชนบท 3 ทางหลวงท้องถิ่น ทีนี้วันนัน้บอกว่าพวกเราจะ

ออกไปดูว่าบ้านเราถนนตรงไหนเป็นทางหลวงท้องถิ่นที่ อบต.จะต้องดูทีนี้ผมก็ไม่
เข้าใจว่าทางผ่านบ้านโพนทองสายตรงเป็นของ อบจ. ผมก็ไม่ทราบว่าค าว่า อบจ. 
กับ อบต. จะแยกกันอย่างไร การแก้ปัญหาคือเราต้องท าป้ายไปติดว่าตรงนี้คือ
ทางหลวงท้องถิ่น เรื่องท่ีโรงเรียนขนาดเล็กผมเป็นกรรมการผมก็จะต่อสู้ให้ถึงท่ีสุด
เพื่อให้เด็กของเขาได้อยู่ท่ีบ้าน อีกเรื่องหนึ่งนะครบัสมาชิกพูดในท่ีประชุมถ้าเป็น
มติให้พูดกับประธานเท่านั้นขอบคุณครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา ช้ีเเจงเรื่องปัญหาบ่อบาดาลและภัยแล้ง ถ้าหมู่บ้านไหนท่ีมีบ่อบาดาล ความ 
นายก  อบต. ต้องการท่ีจะซ่อมแซม หรือว่าท าหนังสือมาแล้ว มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

และขอให้ส่วนท่ีรับผิดชอบ ออกด าเนินงาน แก้ไขปัญหาให้ ใช้ได้ตามปกติเรื่อง
ของปัญหาภัยแล้ง  สืบเนื่องจากว่า ต าบลโพนทองประสบภัยแล้งมาต่อเนื่อง นี้ก็
ประสบปัญหาพอสมควร เกษตรกรมีปัญหาในการปลูก ข้าว ตอนนี้ในส่วนของ 
อบต.โพนทอง  ได้วางแผน เตรียมพร้อม ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้พี่
น้องประชาชน ซึ่งจะได้มีการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแกไ้ขปัญหา
ให้แก่ประชาชน ต่อไปเรื่องของสมาชิกหมู่ท่ี 2 ขอตอบท่านประธานสภาสืบเนื่อง
จากทางผู้บริหารท้องถิ่นได้มีข้อสงสัยในหารปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานอื่นในการ
ด าเนินการในพื้นท่ีหรือแม้กระท่ังการด าเนินการในโครงการต่างๆซึง่ในเขตพื้นท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองในการด าเนินการต่างๆ อ้างถึง พรบ.สภา 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเป็นปัจจุบันมาตราท่ี 69 อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้นว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐอันท่ีจะด าเนินการใน
กิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจการดังกล่าวให้กระทรวง ทบวงกรม หรือ
หน่วงงานของรัฐน าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการ
พิจารณาในการด าเนินกิจการนั้นด้วยขอเรียนให้ท่านประธานสภารับทราบว่าใน
การด าเนินงานของหน่วยงานอื่นก็มีหลายหน่วยงานท่ีมาประสานและก็มีบาง
หน่วยงานท่ียังไม่ได้ท าหนังสือมาประสานอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
หลายโครงการท่ีได้แจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบคือ อบต.โพน
ทองได้รับทราบแต่ด าเนินการไว้ก่อนก็จะดีท าให้เกิดความเข้าใจผิดในส่วนของ
ท่านสมาชิกสภารับทราบข้อเท็จจริงว่ามีหน่วยงานใดมาด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
เพื่อท่ีจะบริการประชาชนในเรื่องต่างๆ ก็เรียนให้กับทางสมาชิกสภาแจ้งให้กับ 
อบต.โพนทองท่ีจะร่วมตรวจสอบด้วยเพราะว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการถือ
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สิทธิ์ครองสิทธิ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนถนนต่างๆ ว่าเป็นของ อบต. หรือ อบจ. 
ซึ่งตอนนี้ทางผมเองได้ออกค าส่ังในการส ารวจข้ึนทะเบียนถนนท้องถิ่นโดยค าส่ัง
นั้นประกอบด้วยทาง รองนายก เลขานายก สมาชิกสภาและเจ้าหน้าท่ีออกไป
ส ารวจเพื่อขึ้นทะเบียนถนนท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านพื้นท่ีปกครองหมู่บ้านก็ฝาก
สมาชิกสภาประสานกับทางกองช่างและรองนายกกับเลขาท่ีรับผิดชอบแบ่งเป็น
โซนกันท่ีจะขึ้นทะเบียนถนนท้องถิ่นที่จะน าเสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วน
การด าเนินงานของบประมาณต่างๆ ถ้าเป็นตอนนี้จะต้องขึ้นทะเบียนถนนท้องถิ่น
เท่านั้นถึงจะไปของบทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองบอื่นๆ ได้แต่
เรียนให้พวกท่านรับทราบนะครับว่าเรื่องนี้จะได้ท าหนังสือปรึกษาหารือสอบถาม
ไปทาง อบจ. อีกทีหนึ่งถ้าผมจ าไม่ผิดเคยท าหนังสือไปแจ้งแล้วครั้งหนึ่งเด๋ียวจะ
ตรวจสอบว่าหนังสือตัวนั้นว่าด้วยอย่างไรจะมาน าเรียนให้สภารับทราบในการ
ประชุมครั้งหน้าต่อไปขอบคุณครับ 

นางสุดารัตน์  สมัตถะ เรียนท่านประธานสภาดิฉันนางสุดารัตน์ สมัตถะ ได้ท าเรื่องขอรถปรับเกรดไว้  
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี  3 ถามประธานสภาผ่าน ไปท่านนายก ว่าเรื่องด าเนินการไปถึงไหนแล้วขอบคุณคะ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา ตอบ เนื่องจาก ได้แจ้งกับสมาชิกสภา ให้ท าหนังสือ มาขอรับบริการซึ่งมีหลาย 
นายก อบต. หมู่บ้านได้มาขอรับบริการ ไม่ตามตรงเวลา ให้กองช่างส ารวจงบประมาณการ

ล่าช้า และขอฝากท่านประธานสภา ฐานะท่ีเป็นผู้น าสภา ช่วยเน้นย้ าสมาชิก สภา 
ในการดูแลของท่าน ในการเร่งด าเนินงาน และมันจะเกิดผลกระทบกับหลาย
หมู่บ้าน ตอนนี้ได้ เซ็นหนังสือ ประมาณการ ในการท่ีจะด าเนินการเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงของทางโยธาและกองคลัง ให้ทางกองช่างประสานงาน
กับกองคลังว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว 

นางรุ้งนภา  ธงภักด์ิ เรียนท่านประธานสภาในส่วนของรถเกรด กองช่างได้ส่งเอกสารมา อาทิตย์ท่ีแล้ว 
ผู้อ านวยการกองคลัง  แต่ว่าข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง น่าจะประมาณอาทิตย์หน้า เพราะว่าตัวนี้เรา

จะใช้งบกลาง และจะเป็นอ านาจของผู้บริหารขอบคุณคะ 
นายบุญเหลอื  ทองชัยภูมิ ขอโทษท่านสมาชิกนะครับคืออย่างนี้ผมก็ทะเลาะกับคุณทองเล่ือนจะไปท าถนน 
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 2 แล้วกองช่างบอกว่าท าไม่ได้ทีนี้ท่ีตรงนั้นเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ค าว่าท่ี

สาธารณประโยชน์ผมเคยพูดหลายครั้งหลายหน 1 มีผู้บริจาคให้ 2 ชาวบ้านใช้
ร่วมกัน 3 ท่ีดินฟ้องกลับคืน 4 ท่ีดินไม่มีผู้ครอบครองแต่ท่ีตรงนั้นชาวบ้านใช้
ร่วมกันเป็นท่ีสาธารณประโยชน์แต่ทีนี้ท่ีดินท่ีจะเป็นของใครมันอยู่ตรงนี้ครับ
มาตรา 1299 ผู้จะท านิติกรรมทางท่ีดินให้ถูกต้องต้องท าเป็นหนังสือแจ้งกับ 
เจ้าหน้าท่ีว่าได้มาอย่างไรจึงจะถือว่าท่ีตรงนั้นเป็นของตัวเองแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีใคร
มาเขียนขึ้นที่ตรงนั้นก็เป็นท่ีสาธารณประโยชน์เหมือนเดิมทีนี้กองช่างบอกท าไม่ได้
ถ้าท าให้การเดินทางสะดวกขึ้นมันก็ต้องท าได้ถ้าท่ีสาธารณประโยชน์ถ้าท่ีส่วน
บุคคลถ้าเขาไม่อนุญาตท าไม่ได้ก็เรียนให้ทราบอย่างนี้ขอบคุณครับ 

นายทองเล่ือน  คุณล้าน เรียนท่านประธานสภาผมนายทองเล่ือน  คุณล้านสมาชิกหมู่ท่ี 1 ตามท่ีท่าน 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 1 สมาชิกหมู่ท่ี 2 บอกว่าถนนสาธารณประโยชน์ท่ีเขามอบให้แต่ผมเข้าใจอย่างนี้ว่า

ท่ีให้เป็นถนนส่วนบุคคลไหมหรือเป็นสาธารณประโยชน์ท่ีมอบให้ท านิติกรรมกับ
ท่ีดินไหมแต่ถ้าจะให้ทางกองช่างไปส ารวจไปดูเขาก็บอกว่ามันคงจะเป็นถนนส่วน
บุคคลเราไม่อาจท่ีจะไปท าตรงนั้นได้ในส่วนท่ีผมเข้าใจขอบคุณครับ 
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นายสุทิน  สุวรรณพิมล เรียนท่านประธานสภาผมนายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกองค์การบริหารส่วน 
รองนายก  อบต. ต าบลโพนทอง ผมอยากจะเรียนให้ทราบในเรื่องท่ีดินสาธารณประโยชน์นิดหนึ่ง

การแบ่งท่ีดินสาธารณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานราชการหรือการอุทิศท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ผู้ท่ีมีความประสงค์จะอุทิศท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้ทาง
ราชการเข้าไปพัฒนาในการเข้าออกจะต้องไปแบ่งแยกท่ีดินออกจากโฉนดของ
ตัวเองและให้ทางส านักงานท่ีดินขีดจ านวนเนื้อที่ออกจากโฉนดตัวนี้ด้วยเพราะว่า
เราถงึจะเข้าไปพัฒนาได้แต่ถ้าเขาท าด้วยปากเปล่ามีปัญหาตามมาแน่นอนใน
ลักษณะนี้ท่ีเราจะต้องมาแก้ไขภายในต าบลผมยกตัวอย่างง่ายๆ ท่ีดินท่ีจากบ้าน
นางเม้งออกไปโรงเรียนบ้านนางเม้งท่ีดินท่ีทาง อบจ. มาพัฒนาไว้ที่ถนนเส้นนี้เป็น
ถนนท่ีมีหมายเลขและมีโฉนดท่ีดินอยู่ถนนเส้นนี้มีการพัฒนาต้ังแต่ผมเป็น
ผู้ใหญ่บ้านทางเจ้าของท่ีดินก็เพียงแค่ให้ผ่านแต่ไม่ยกเป็นทางสาธารณะแต่
ยินยอมให้ประชาชนผ่านได้ทาง อบจ. ก็มาพัฒนาโดยวิธีการมาลาดยางมีหลายๆ
พื้นท่ีถ้าลองท่านได้อ่านกฎหมายในหนังสือท่ีมีแม้กระท้ังว่าจะไปปักเสาไฟฟ้าใน
ท่ีๆ จ ายอมให้ผ่านแต่ไม่ยกให้เป็นที่สาธารณะไม่สามารถจะพัฒนาได้นะครับนี้คือ
ตามข้อกฎหมายท่ีเกิดขึ้นขอบคุณครับ 

นายบุญเหลอื  ทองชัยภูมิ ตรงนี้ท่านไปพูดถึงท่ีเขามีโฉนดอยู่แล้วไปตัดทางผ่านของเขามันไม่ได้ตรงนี้มันไม่มี 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 2 ช่ือใครเลยแล้วก็ทราบไปแล้วเกินครึ่งแล้วทางสายนี้แล้วต่อไปไม่ใช่ท่ี

สาธารณประโยชน์เพราะท่ีตรงนั้นมันเหลืออีกนิดเดียวก็ท าต่อไปได้และตรงนั้น
ไม่ได้ผ่านท่ีใครเลยท่ีพูดอยู่นี้เขามีโฉนดแล้วไปท ามันไม่ได้แต่ตรงนี้เขาไม่มีอะไร
คนก็เดินหน้าท่ีของ อบต. ข้อท่ี 1 น้ าและถนนและท าน้ าให้สะอาดถนนให้สะอาด
ท่ีตรงนั้นเพียงแต่ท าให้มันดีขึ้นเท่านั้นแหละขอบคุณครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองขอแจ้งให้ประธานสภา 
นายก  อบต. รับทราบในเรื่องของอ านาจในการดูแลท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมขอ

อนุญาตเปิด พรบ. สภาให้พวกท่านได้รับทราบในเรื่องของข้อซักถามในเรื่องต่างๆ 
ท่ีให้ผู้บริหารตอบค าถามท่ีมันมีสาระส าคัญและก็เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับข้อ
กฎหมายข้อเท็จจริงหรือตัวเลขเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ รบกวนให้ท่าน
ประธานสภาให้สมาชิกสภาท าเป็นกระทู้ถามอีกทีหนึ่งถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องท่ี
แจ้งให้ทราบอย่างเดียวในเรื่องนี้จริงๆ เพราะว่าในเรื่องท่ีจะเป็นเรื่องกระทู้ถามท่ี
ต้องมีการตอบทางคณะผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะได้น าข้อมูลหลักฐาน
ต่างๆ มาตอบในสภาแล้วก็สภาได้รับทราบด้วยถ้าเป็นเรื่องอื่นจริงๆแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีไม่ตอบก็ได้แต่เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องของการท างาน
ต่างๆ เพราะว่าถ้าบางอย่างท่านสมาชิกสภาถาม ณ ตอนนี้เลยซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้เตรียมข้อมูลมาตอบค าถามนี้จะท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการตอบค าถามได้แต่เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ไม่ได้ว่าท่าน
ใดท่านหนึ่งนะครับในเรื่องท่ีสาธารณะหรือทางสาธารณะตรงนี้มีชาวบ้าน
ร้องเรียนมาแล้วอยู่ 2 ท่านเมื่อวานนี้ผมได้ลงนามไปแล้วคือถนนการบุกรุก
ก่อสร้างถนนหมู่ท่ี 7 ส่งมาแล้วตอนนี้ก็จะนัดประชุมการช่วยเหลือประชาชนท่ีจะ
พูดคุยกันแล้วก็เชิญผู้ท่ีร้องทุกข์มาพูดคุยกันหาข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นเพื่อจะ
รายงานกับทางผู้ก ากับดูแล 
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รับทราบต่อไปอีกทีหนึ่งเพื่อจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเจ้าของท่ีดิน
แล้วก็พี่น้องท่ีสัญจรไปมาหมู่ท่ี 7 เมื่อเดือนกว่าแล้วก็ได้ทางกองช่างได้ลงไปพืน้ท่ี
แล้วก็ประสานกับทาง อบจ. เพื่อจะแสวงหาข้อเท็จจริงแจ้งให้กับทางเจ้าของท่ี
ต่อไปอีกทีหนึ่งเรื่องท่ีซึ่งถ้าหากทางผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบค าถามซึ่งอาจจะไม่ใช่
ข้อเท็จจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้ได้จึงเรียนให้ทุกท่านรับทราบเรื่องท่ีถนน
หมู่ท่ี 7 เมื่อวานนี้ผมได้เซ็นต์หนังสือไปแล้วก็รอข้อชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนจะเรียน
ให้ทุกท่านรับทราบอีกทีหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีประชาชนบ้านหนองหญ้ารังกาหมู่
ท่ี 9 ท าหนังสือมาถึงผมผู้บริหารท้องถิ่นให้ออกไปสอบแนวเขตท่ีบริเวณตรงข้าม
ถังน้ าโนนสาวเอ้บ้านหนองหญ้ารงักาหมู่ท่ี 4 ซึ่งพืน้ท่ีส ารวจเป็นพื้นท่ีของหมู่ท่ี 9 
ผมมีข้อสงสัยอยู่ว่า 1 คนท่ีร้องขอมามีอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 2 ลายมือช่ือผู้ท่ีเสนอ
มาผมมองแล้วเป็นรายช่ือลายมือคนเดียวกันจ านวนหลายรายช่ือก็เลยต้ังข้อ
สังเกตุไว้ซึ่งอาจจะท าหนังสือไปหาทางผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านถ้าจ าด าเนินการในเรื่องนี้ให้ทางผู้น าท้องท่ีท้องถิ่นลงนามเสนอมาให้กับ
ทางผู้บริหารอีกทีหนึ่งจึงจะด าเนินการไปตรวจสอบได้มีข้อสงสัยว่าบางทีผู้ท่ีเสนอ
ไปอาจจะไม่มีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะขอเสนอในการตรวจสอบแนวเขตซึ่งเพื่อไม่เกิด
ปัญหาเรื่องข้อพิพาทแนวเขตท่ีว่าเป็นที่สาธารณะหรือท่ีอย่างไรก็ฝากท่าน
ประธานสภาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับของบ้านหนองหญ้ารังกาหมู่ท่ี 9 บริเวณสระน้ า
และบริเวณใกล้ๆ แถวฟาร์มวัวผมมีข้อสงสัยอยู่ว่ารายมือช่ืออาจจะเป็นรายมือ
เดียวกันส่วนมากทีนี้ในเรื่องของปัญหาในการท่ีจะออกไปพัฒนาหมู่บ้านพื้นท่ีใด
เป็นพื้นท่ีสาธารณะหรือไม่ใช่พื้นท่ีสาธารณะเป็นของบุคคลซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยเป็นเหตุให้ผมได้แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจข้ึนทะเบียนถนนท้องถิ่น
เพื่อท่ีจะให้สมาชิกสภาทางผู้น าท้องท่ีแล้วก็ตัวแทนของผู้บริหารท้องถิ่นคือท่าน
รองท่านเลขานะครับออกไปส ารวจว่าพื้นท่ีซอยเล็กซอยน้อยว่าเป็นถนน
สาธารณะหรือไม่ 2 ก็เป็นการทบทวนว่าถนนเส้นนั้นได้บรรจุเข้าไปในแผนของ
ท้องถิน่หรือไม่ถ้าถนนสาธารณะบางเส้นไม่ได้บรรจุเข้าไปในแผนท้องถิ่นในการ
พัฒนาทุกท่านก็จะน าเรื่องนี้มาบรรจุเข้าในแผนเวลาพัฒนาเพื่อจะเสนอขอ
งบประมาณหรือพูดคุยเรื่องการน างบประมาณไปใช้จ่ายเพราะว่าท่ีผ่านๆ มา
หลายโครงการเสนอมาแล้วอาจจะมีปัญหาว่าไม่ได้อยู่ในแผนการส ารวจข้ึนถนน
หรือทะเบียนท้องถิ่นหรือการพัฒนาซอยต่างๆ ท่ีเป็นทางสาธารณะต่างๆ ก็เป็น
การทบทวนสิทธิ์ในระดับชุมชนว่าถนนตัวนี้ได้เป็นถนนสาธารณะหรือถนนว่าง
เปล่าถ้าเป็นท่ีว่างเปล่าท่ีจะให้ท้องถิ่นด าเนินการต่อไปสมควรท่ีจะพูดคุยมีการ
ประชาคมหมู่บ้านเสนอผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านผ่านทางชาวบ้านก่อนเสนอเข้า
ท้องถิ่นท้องถิ่นจะได้หาผู้รู้ท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปซึ่งผมเองก็
ไม่ทราบว่าขั้นตอนของการเอาท่ีดินว่างเปล่าเป็นทางสาธารณะด าเนินการอย่างไร
ก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าบางทีเราท าโดยท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีผมได้มอบหมาย
ให้กับคณะผู้บริหารในการท่ีจะออกไปส ารวจข้ึนทะเบียนท้องถิ่นก็อยากให้ทุก
ท่านอย่านิ่งนอนใจว่าเป็นหน้าท่ีของ อบต. ขอให้ทุกท่านมาร่วมส ารวจด้วยกันจะ
ได้บรรจุเข้าไปในแผนจะได้ไปพัฒนาจะได้ไม่มีปัญหาว่าซอยนั้นหลุดถนนเส้นนี้ 
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หลุดไม่อยู่ในแผนซึ่งมีปัญหาทุกปีบางทีก็จะโทษว่าส่งให้เจ้าหน้าท่ีแล้วเจ้าหน้าท่ี
ไม่บรรจุอย่างนี้ก็มีก็เลยว่าผมก็อยากเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้มันจบไปจะได้รู้ว่าถนน
เส้นไหนท่ีไม่ใช่ถนนสาธารณะแล้วเสนอเข้าของบประมาณก็ไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการได้ก็ฝากเรียนทุกท่านในเรื่องนี้ด้วยเด่ียวหลังจากประชุมสภานี้แล้วถ้ามี
เวลาในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมนอก
กิจการสภาเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ท่ีจะด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นให้ดีต่อไปขอบคุณครับ 

นายบุญเหลอื  ทองชัยภูมิ ท่ีนายกพูดเราก็ต้องท าให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายก็มีอยู่แล้วแต่ 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 2 ถนนท้องถิ่นยังไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลยแต่วันนั้นช่างเขาพูดอย่างนี้ถนน

ท้องถิ่นหมายความว่าถนนท่ีท าจากบ้านนี้ไปสู่บ้านนี้ต้องมีหมู่บ้านรับรองและอยู่
ในท่ีว่างเปล่าเราสามารถท่ีจะไปด าเนินการได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ผมอยากให้ศึกษา
รายละเอยีดอย่างถ่องแท้เพราะไปท าแล้วเราจะตอบค าถามชาวบ้านไม่ได้ถ้าเอา
กฎหมายพูดกันมันจบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ฝากนายกด้วยขอให้ไปศึกษา
รายละเอียดตรงนี้เป็นของทางหลวง อบจ. จะได้รู้เลยในบ้านโพนทองเส้นไหนของ 
อบจ. เอาป้ายไปติดเลยนี่ถนน อบจ. นี่คือถนนท้องถิ่นให้มันรู้ไปเลยตรงนี้ถ้าเกิด
มันช ารุดชาวบ้านมาด่าเอ้าเป็นเรื่องของ อบจ. ถ้าช ารุดตรงนี้จะดูให้ขอให้นายกไป
ศึกษารายละเอียดให้ดีๆ แล้วมาแจ้งในท่ีประชุมแห่งนี้ว่าค าว่าถนนท้องถิ่นมี
ลักษณะอย่างไรแต่วันนัน้ช่างเขาพูดแล้วคือถนนจากหมู่บ้านนี้คือบ้านหลังนี้ไป
บ้านหลังนี้หรือบุคคลใช้สัญจรแต่ทางหลวงชนบทนั้นเป็นทางหลวงท่ีตัดจากถนน
สายนี้ตัดไปหาถนนสายนั้นนี่เป็นทางหลวงชนบทแต่ อบจ. เท่านั้นแหละท่ีผมไม่
ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนคืออย่างนี้ครับแต่ก่อนการออกโฉนดเขาให้นายอ าเภอพอมี 
อบต. เขาเลยโยนมาให้ อบต. เพราะ อบต. อยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงจะรู้
ข้อเท็จจริงแต่ก่อนออก นส. 3 ก็ไปออกท่ีอ าเภอเลยแต่ตอนหลังนายกมีส่วนร่วม
จะรู้เลยว่าตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนัน้เรื่องนี้ขอให้นายกไปศึกษารายละเอียดแล้วก็มา
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบผมก็จะได้ไปน าเรียนให้ชาวบ้านได้ทราบขอบคุณครับ 

นายทองเล่ือน  คุณล้าน เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผมทองเล่ือน คุณล้าน สมาชิกหมู่ท่ี 1 ถนนหมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 1  ถนนหมู่ท่ี 1 ปรากฏว่าเกิดความเดือดร้อนอีกแล้วเพราะชาวบ้านมาร้องเรียน 

ผมรับทราบแต่ไม่รู้จะท ายังไงเหตุเพราะรถขนดินจากหนองใหญ่ผ่านบ้านใหม่
พัฒนาเข้าไปทางบ้านโพนทองทางนี้ทางถนนด าไปทางบัวใหญ่เดือดร้อนจริงครับ
ถ้าท่านประธานไม่เช่ือไปดูก็ได้ครับคือท้ังถนนท้ังท่อน้ าเริ่มพังแล้วก็มีเรื่องนี้มนัจะ
ไปจบท่ีตรงไหนผมเรียนท่านประธานให้ทราบว่าความเดือดร้อนเกิดขึ้นจริงนะ
ครับได้ยินข่าวว่าลมหนาวมาทางท่านประธานมีโครงการอะไรท่ีจะป้องกันลม
หนาวให้ชาวบ้านได้อุ่นใจไหมครับโครงการนี้ก็คงจะไม่พน้ผ้าห่ม เส้ือกันหนาว ขอ
ฝากไปยังฝ่ายบริหารถ้ามีโครงการอย่างนี้ก็ดีนะครบัขอบคุณครับ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสามารถ 
นายก  อบต. มาแจ้งในหลายช่องทางปัญหาเรื่องการสัญจรไปมาโดยเฉพาะหมู่ท่ี 1 มีประชาชน

ท าหนังสือมาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วการท าหนังสือแสดงถึงการยืนยัน
ว่ามีความต้องการว่าอยากให้มีการรดน้ าและการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นควันของหมู่
ท่ี 1 ตอนนี้ทางผู้รับเหมาได้รับเรื่องแล้วซึ่งได้น ารถน้ าไปรดน้ าเพื่อบรรเทาฝุ่นท่ีขน 
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ย้ายดินส่วนในการซ่อมแซมต่อไปจะได้พูดคุยในเรื่องของการซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดอยู่ว่ากรมชลประทานจะด าเนินการในเรื่องนีอ้ย่างไรต่อไปขอให้โครงการนี้
เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนในเรื่องของถนนของบ้านใหม่พัฒนาของหมู่ท่ี 1 ในการ
แสดงเจตจ านงเรื่องต่างๆ ก็ขอให้ถ้าเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนรับบริการต่างๆ 
อย่างเช่นติดโคมไฟก็ดีหรือพัฒนาเทถนนคอนกรีตหรืออื่นๆ ก็ดีมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาหรือแม้กระท่ังความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนก็ดีจะได้ไม่มีข้อครหาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการไปเองโดยท่ีชาวบ้านไม่รู้เรื่องถ้าชาวบ้านเดือดร้อนก็ให้ชาวบ้านลงนาม
มาส่งมาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็จะน าเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีก
ต่อไปถ้าไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเรียนให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบผ่านท่านประธานสภาเรื่องท่ี 2 ก็คือเรื่องการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนท่ีประสบเหตุภัยหนาวซึ่งระเบียบเมื่อก่อนหน้านี้ทางคณะผู้บริหารเข้า
มาปฏิบัติหน้าท่ีสมาชิกสภาได้ปฏิบัติหน้าท่ีช่วงแรกๆ ท่ีพอจ าได้โดยประมาณการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบเหตุภัยหนาวแต่ก่อนทางปกครองประกาศต้องหนาว
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันต้อง 15 องศา ถ้าสูงกว่า 15 องศา ไม่สามารถช่วยเหลือ
ได้เมื่อแต่ก่อนเราต้องรอประกาศจากกรมอุตุวิทยาเท่านั้นเพราะว่ากรมอุตุวิทยา
จังหวัดชัยภูมิเป็นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการท่ีจะดูสภาพอากาสทางท้องถิ่นไม่มี
อ านาจท่ีจะประกาสก าหนดเป็นภัยหนาวก็เรียนให้ท่านรับทราบในเรื่องนี้ด้วยนะ
ครับผู้มีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะประกาศภัยหนาวฝนตกฟ้าร้องต่างๆ นะครับทีนี้แต่ก่อน
ปกครองประกาศว่า 15 องศา ตอนนี้ทางปกครองก าหนดระเบียบใหม่ต้องหนาว
ไม่ต่ ากว่า 8 องศา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันโดยอ้างอิงกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเมื่อประกาศเสร็จแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นพื้นท่ีประสบ
ภัยหนาวถีงจะสามารถท่ีจะเอาเงินของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมาด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนได้ในการซื้อเส้ือกันหนาวหรือซื้อผ้าห่มให้เป็นไปตามระเบียบ
ซึ่งจะมีการคัดกรองในเรื่องนี้อีกต่างหากอีกทีหนึ่งตามท่ีเคยท ามาแล้วแล้วในส่วน
ของตอนนี้นะครับผมเองได้ไปประชุมกับทางผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละ 
ท้องถิ่นในอ าเภอเมืองและก็ปลัดแต่ละท้องถิ่นมีหลายท้องถิ่นเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องภัยหนาวมาแล้วในเบ้ืองต้นทางท่านนายอ าเภอเมืองชัยภูมิได้รับ
เรื่องแล้วก็ตรวจสอบแล้วได้จัดหาผ้าห่มให้กับ 2 ต าบลท่ีจะแก้ไขปัญหาภัยหนาว
คือต าบลท่าหินโงม กับต าบลซับสีทองซึ่งเป็นงบประมาณของท่านนายอ าเภอ
เมืองเป็นการบริหารและต าบลโพนทองตอนนี้หนาวยังไม่ถึง 8 องศา ตามท่ีกรม
บรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศไว้ซึ่งของเราเองจะต้องปฏิบัติตามกรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยท่ีออกระเบียบตัวนี้ไว้ซึ่งต้องเรยีนให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องนี้
อย่างเราเองผู้บริหารท้องถิ่นมีความต้องการท่ีจะด าเนินการจัดหาผ้าห่มให้หรือ
เส้ือกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแต่ว่ามันไม่มีระเบียบหรือข้อมูล
ท่ีสามารถท่ีจะด าเนินการในเรื่องนีไ้ด้จึงเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบในเรื่องนี้จึง
เรียนให้ประธานสภารับทราบและเข้าใจด้วยนะครับขอบคุณครับ 
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นายสรรเสริญ  กองจันทร์  ส าหรับวันนี้ ถ้าไม่มีข้อซักถามอีกผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
ประธานสภา  อบต. ท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้และก็ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญ

อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีทุกท่านจึงขอปิดประชุมครับ  
  
 

ปิดประชุม  เวลา  15.30  น. 
 

 

                    ลงช่ือ      ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                          (นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

 
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 
 

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

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 คร้ังที่  2  ประจ าปี 2562  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                       ลงช่ือ          ป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์     เลขานุการสภาฯ 
                                                    (นายป้อมเพ็ชร  สายสุพรรณ์) 
                                          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

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

     ลงช่ือ       สรรเสริญ   กองจันทร์     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                                (นายสรรเสริญ   กองจันทร์) 

 


