
 

 

  

 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันศุกร์ ท่ี 14 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ผู้มาประชุม  
มาประชุม     21  คน 
ลาประชุม       2  คน 
ขาดประชุม    - คน 

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

 

 
ผูล้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเสนีย์  ลุงไธสง รองประธานสภาฯ เสนีย์  ลุงไธสง  
2 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.โพนทอง วัลลภ  พิลาลี  
6 นายอานุภาพ  สุขสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานุภาพ  สุขสานต์  
7 นางรุ้งนภา  ธงภักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รุ้งนภา  ธงภักดิ ์  
8 นางสาวพัชณี   ค าสะไมล์ หัวหน้าส านักปลัด พัชณี  ค าสะไมล์  
9 นายปรีชา    อุตสาคู ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา ปรีชา   อุตสาคู  
10 นางสิริพันธุ์   สาศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง สิริพันธุ์  สาศรีเมือง  
11 นายสายันห์   ด้วงสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สายันห์  ด้วงสกุล  
12 นางปวีณา  สิงห์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปวีณา  สิงห์วงศ์  
13 นางสาวฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ฐิตารัตน์  เพียงชัยภูมิ  
14 นางสาวประภัสสร  ง้าวบ้านผือ เจ้าพนักงานธุรการ ประภัสสร  ง้าวบ้านผือ  
15 นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  ศรีสุวรรณ์  
16 นางสาวอุทัยวรรณ  กล้าแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ อุทัยวรรณ  กล้าแท้  
17 นางธ ารงค์ลักษณ์   บุญโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ธ ารงค์ลักษณ์  บุญโยธา  
18 นายจีระศักดิ์  บ่อทอง นายช่างโยธา จีระศักดิ์  บ่อทอง  
19 นายเกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ เจ้าพนักงานป้องกันฯ เกรียงศักดิ์  ฝางชัยภูมิ  
20 นางสาวสายฝน  ลอยไธสงค์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สายฝน  ลอยไธสงค์  
21 นางอรวรรณ   ประทุมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี อรวรรณ  ปะทุมวงศ์  
22 นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงค์ ครูผู้ดูแลเด็ก เนตรจิรา  สิทธิวงค์  
23 นางสาวสรัญญา   เกิดผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สรัญญา   เกิดผล  
24 นางสาวสุจิตรา  งิ้วชัยภูมิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุจิตรา  งิ้วชัยภูมิ  
25 นางสาวจิตรลัดดา  สัมพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จิตรลัดดา สัมพันธุ์  
26 นางนิตยา  แฝงฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  แฝงฤทธิ์  
 
เปิดประชุมเวลา  09. 30 น.    
 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประชุม  นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ – 
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ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2562   
                                         เมื่อวันท่ี  17  พฤษภาคม  2562 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ         มีท่านใดติดใจรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาหรือไม่ครับ  หากไม่มีขอให้ 
ประธานสภาฯ                      ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
 

ที่ประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา (กระทู้ถาม) 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ      1. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มอบเจ้าหน้าท่ี       
ประธานสภา อบต.               ท่ีรับผิดชอบด าเนินการช้ีแจงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องครับ 
นางปวีณา  สิงห์วงศ์             อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
นักวิเคราะห์ ฯ                    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 3  

พ.ศ.2561  และตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีชย 0023.6/6001  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2562     เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดและประชาชนในต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองจึงจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขึ้น รายละเอียดเอกสารรูปเล่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  ได้ผ่านกระบวนการประชาคมระดับต าบล 
ในวันท่ี 10  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ท่ีผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม  
จ านวน 204 คน  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองได้
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2565) ในวันท่ี  13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562  อย่าง
เป็นเอกฉันท์  จึงขอสรุปรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน    ทราบดังนี้ค่ะ             

                                     ส่วนท่ี   1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน    หน้าท่ี 1-6 
                                     ส่วนท่ี  2   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                                         (พ.ศ. 2557-2560)  หน้าท่ี  7-8 
                                     ส่วนท่ี  3    ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน้า 9-18 
                                     ส่วนท่ี  4    การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน           หน้า   19-229 
                                         ส่วนท่ี  5   การติดตามและประเมินผล               หน้า  230-235  

และขอสรุปบัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ตาม
ยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ด้านดังนี้ค่ะ 
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   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   -แผนงานเคหะและชุมชน     
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  231 โครงการ  เป็นงบประมาณ  จ านวน  81,623,606  บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  231 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   12,406,000  บาท              
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  231 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน    15,200,000  บาท              
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  231 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน    1,450,000  บาท                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน  231 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน    1,450,000  บาท                   
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี  เป็นจ านวน  1,155 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  112,129,606 บาท 

           2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
            - แผนงานการเกษตร   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  52 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   13,112,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  52 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน    7,042,000  บาท   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  52 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน    7,042,000 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  52 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน    7,042,000 บาท     
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   จ านวน 52 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน    7,042,000  บาท 
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี  เป็นจ านวน  260  โครงการ  เป็นงบประมาณ   จ านวน  41,280,000 บาท 
3. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                     
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  108  โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน   20,431,100 บาท                            
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  108  โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน    3,050,240 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน   108  โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน     3,050,240 บาท   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน   108 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน    3,050,240  บาท     
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน   108  โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน    3,050,240 บาท  
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 540  โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน   32,632,060 บาท 
4.การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
- แผนงานการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 69  โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  14,552,420  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 69  โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  12,310,154  บาท                         
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 69  โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   12,310,154  บาท                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  69 โครงการ    เป็นงบประมาณ   จ านวน  12,310,154  บาท                    
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน  69 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  12,310,154 บาท  
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 345 โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน   63,793,036 บาท 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  9 โครงการ   เป็นงบประมาณ  จ านวน  1,990,000  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  9  โครงการ  เป็นงบประมาณ  จ านวน   1,430,000 บาท                         
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 9 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   1,430,000 บาท                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 9 โครงการ    เป็นงบประมาณ   จ านวน  1,430,000บาท                    
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน 9  โครงการ   เป็นงบประมาณ  จ านวน   1,430,000บาท  
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 45  โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน   7,710,000 บาท 
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                  5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม                                                                                                      
-แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                               
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 7 โครงการ   เป็นงบประมาณ  จ านวน  400,000  บาท                                                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  7 โครงการ  เป็นงบประมาณ  จ านวน   370,000 บาท                                      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 7 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  370,7000 บาท                   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 7 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   370,000 บาท                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน  7  โครงการ   เป็นงบประมาณ  จ านวน 370,000  บาท                                               
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 1,880,000  บาท                                  
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                           
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 3 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  46,000  บาท                                                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 3 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   26,000 บาท                                      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 3 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  26,000 บาท                       
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 3 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน  26,000 บาท                               
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน 3 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน  26,000 บาท                                               
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 15 โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 150,000   บาท                                 
-แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  13 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   697,968 บาท                                                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  13 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน    816,000 บาท                                            
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  13 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน   626,000 บาท                                 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  13 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน   626,000 บาท                               
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน  13 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน   626,000 บาท                                               
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 65 โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 3,391,968  บาท                                                     
-แผนงานงบกลาง                                                                                                                               
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  13 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน 41,712,712   บาท                                                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  13  โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  21,622,712  บาท                                      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  13 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน  21,622,712 บาท                       
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  13 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  21,622,712  บาท                               
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน 13 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน 21,622,712  บาท                                               
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 65 โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  128,203,560  บาท                    
6.การพัฒนาทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                        
-แผนงานการเกษตร                                                                                                                            
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  3 โครงการ    เป็นงบประมาณ จ านวน  80,000  บาท                                                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  3 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  100,000 บาท                                      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  3 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน  100,000 บาท   
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                    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  3 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน  100,000 บาท                    
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน  3 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน  100,000 บาท                                               
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 15 โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน   480,000 บาท 

6.การพัฒนาทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                           
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 5 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  430,000  บาท         

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 5 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   300,000 บาท                                      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 5โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน   300,000 บาท                       
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 5 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน   300,000 บาท                               
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน 5 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน   300,000 บาท                                            
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 25 โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 1,630,000  บาท                               
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 4 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   15,700,000 บาท                                                  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  5 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน   15,700,000บาท                                      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  5 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน 15,700,000  บาท                       
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 5 โครงการ     เป็นงบประมาณ  จ านวน   15,700,000 บาท                               
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน  5 โครงการ    เป็นงบประมาณ  จ านวน  15,700,000 บาท                                               
รวมงบประมาณ ทั้ง 5 ปี   เป็นจ านวน 24 โครงการ   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  78,500,000  บาท                
นางปวีณา  สิงห์วงศ์         ท้ังหมดก็เป็นรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ท่ีได้ผ่าน    
นักวิเคราะห์ ฯ               กระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร                                  
                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 3  
                                   พ.ศ. 2561 ค่ะ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอโครงการอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง 
ประธานสภา อบต.             ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
มติท่ีประชุม                      ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
                                    ลาประชุม      จ านวน   2  เสียง 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ   ครับต่อไป ข้อ 2. เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ขอมอบผู้ท่ี
ประธานสภา อบต              เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณประจ าปีให้ท่านสมาชิกสภาทราบครับ 
นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา       อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
นายก อบต.                     ท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543   
                                   งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ                  
                                   คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
                                   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านครับ เนื่องจาก      
                                   องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง มีภารกิจท่ีส าคัญและเร่งด่วน จึงมีเหตุผลท่ีต้องโอน                          
                                   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
                                   โพนทองได้ด าเนินการโครงการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อน 
                                   ของประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้านได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                                   จึงขอเสนอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาครับขอบคุณครับ 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

อนุมัติเมื่อวันท่ี      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

โอนครั้งท่ี...... 
รายการท่ี  1 

แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน งบประมาณ
หลังโอน 

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมี
การแก้ไข

เปล่ียนแปลง 
เคหะและ
ชุมชน 

บริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ

ชุมชน 

ด าเนินงาน ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เสาไฟฟ้าขนาดความสูง 
8 เมตร จ านวน  22 ต้น 
ความสูง  12  เมตร  
จ านวน  10 ต้น 

- - 100,000 + 100,000 ต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 

การศึกษา บริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ

การศึกษา 

บุคลากร เงินเดือน
ฝ่ายประจ า 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 416,880 416,880 100,000 - 316,880 ต าแหน่งยังไม่มี
คนครอง 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

อนุมัติเมื่อวันท่ี      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

โอนครั้งท่ี...... 
รายการท่ี  2 

แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน งบประมาณ
หลังโอน 

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมี
การแก้ไข

เปล่ียนแปลง 
เคหะและ
ชุมชน 

บริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ

ชุมชน 

ด าเนินงาน ครุภัณฑ์ ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  
หมู่ท่ี 2,3,4,7,9,10,11 

- - 100,000 + 100,000 ต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 

การศึกษา บริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ

การศึกษา 

บุคลากร เงินเดือน
ฝ่ายประจ า 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 416,880 316,880 100,000 - 216,880 ต าแหน่งยังไม่มี
คนครอง 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

อนุมัติเมื่อวันท่ี      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

โอนครั้งท่ี...... 
รายการท่ี  3 

แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน งบประมาณ
หลังโอน 

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมี
การแก้ไข

เปล่ียนแปลง 
แผนงาน
การเกษตร 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ด าเนินงาน ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงาน

ครัว 

เครื่องตัดหญ้า   
แบบข้อแข็ง จ านวน 3 
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 

- - 28,500 + 28,500 ต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 

การศึกษา บริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ

การศึกษา 

บุคลากร เงินเดือน
ฝ่ายประจ า 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 416,880 216,880 28,500 - 188,380 ต าแหน่งยังไม่มี
คนครอง 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

อนุมัติเมื่อวันท่ี      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

โอนครั้งท่ี...... 
รายการท่ี  4 

แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน งบประมาณ
หลังโอน 

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมี
การแก้ไข

เปล่ียนแปลง 
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ท่ัวไป

เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ด าเนินงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทย ุ

ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อ
ป้องกันปัญหา
อาชญากรรมและลด
อุบัติเหตุ 

- - 286,000 + 286,000 ต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

บุคลากร เงินเดือน
ฝ่ายประจ า 

นักวิชาการสาธารณสุข 355,320 355,320 286,000 - 69,320 ต าแหน่งยังไม่มี
คนครอง 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

อนุมัติเมื่อวันท่ี      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

โอนครั้งท่ี...... 
รายการท่ี  5 

แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน งบประมาณ
หลังโอน 

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมี
การแก้ไข

เปล่ียนแปลง 
แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ด าเนินงาน ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เครื่องพ่นหมอกควัน
จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 
59,000 บาท  

- - 118,000 + 118,000 ต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 

แผนงาน
การเกษตร 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

บุคลากร เงินเดือน
ฝ่ายประจ า 

นักวิชาการเกษตร 355,320     355,320 118,000 - 237,320 ต าแหน่งยังไม่มี
คนครอง 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

อนุมัติเมื่อวันท่ี      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  

โอนครั้งท่ี...... 
รายการท่ี  6 

แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน งบประมาณ
หลังโอน 

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

รายจ่ายกรณีมี
การแก้ไข

เปล่ียนแปลง 
แผนงาน
การเกษตร 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ด าเนินงาน ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะ
ดิน 

- - 10,000 + 10,000 ต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 

แผนงาน
การเกษตร 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

บุคลากร เงินเดือน
ฝ่ายประจ า 

นักวิชาการเกษตร 355,320 237,320 10,000 - 227,320 ต าแหน่งยังไม่มี
คนครอง 
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นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ     ครับเพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองด าเนินการอย่าง                        
ประธานสภา อบต.             มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
                                  ได้ทันท่วงทีจึงขอเสนอสภาได้พิจารณา เรื่องท่ี 2 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย 
                                  ประจ าปี พ.ศ.2562  ขอมติรับรองครับ  
มติท่ีประชุม                      ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
                                    ลาประชุม      จ านวน   2  เสียง 
                                                                               
ระเบียบวาระที่  5  วาระอื่นๆ  (ถ้ามี) 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ          เรื่องอื่นๆ นะครับ ขอเชิญท่านผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองพทิยา มีอะไรจะ 
ประธานสภาฯ                         ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายปรีชา  อุตสาคู เรียนท่านประธานสภาและนายก อบต.โพนทองและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.รร.โพนทองพิทยา                ครับกระผมนายปรีชา อุตสาคู ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองพิทยาในฐานะ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองในครั้งนี้ขออนญุาต
ประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากเรื่องต้องแก้ไขในส่วนของการศึกษาท่านประธานครับก็ขอ
ประชาสัมพันธ์ว่าด้วยความช่ืนชมดีใจท่ีศูนย์โพนทองห้วยบงรวมสองต าบลคือ
ต าบลโพนทองกับต าบลห้วยบงการสอบโอเน็ตท่ีผ่านมาปรากฏว่าเขตพื้นท่ี
การศึกษาของสายชัยภูมิเขต 1 ประกอบด้วย 5 อ าเภอๆ ละ 20 ศูนย์และ 20 ศูนย์
นี้โพนทองห้วยบงเป็นศูนย์หนึ่งได้คะแนนโอเน็ตเป็นอันดับท่ี 1 ของเขตพื้นท่ีก็น่า
ช่ืนใจและก็โรงเรียนของเราได้ท๊อปเท็นก็คือโรงเรียนบ้านซับพระไวย์สามารถท า
คะแนนได้สูงแต่ภาพรวมของศูนย์เราอยู่ล าดับท่ี 1 ของพื้นท่ีการศึกษาตอนนี้ก็น า
เรียนประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบของการศึกษาของต าบลโพน
ทองและร่วมกับต าบลห้วยบงประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งเรามีแผนงานท่ีจะน าลูกๆ 
ของศูนย์โพนทองห้วยบงไปเข้าค่ายคุณธรรมในวันท่ี 27 - 28 ท่ีวิทยาลัยสงฆ์แยก
หนองบัวแดงเป็นโครงการท่ีอยากพัฒนาลูกๆ ของเราให้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณธรรมก็
เลยน าร่วมไปกับค่ายคุณธรรมในวันท่ี 27 - 28 เดือนมิถุนายนปลายเดือนนี้ครับซึ่ง
เป็นนิมิตรหมายอันดีเราใช้งบประมาณของโรงเรียนเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม
ของลูกๆเราให้ ป.4 ถึง ป.6 รวบรวมให้ได้สามร้อยกว่าคนท่ีจะไปเข้าค่ายในครั้งนี้
ขอน าเรียนประชาสัมพันธ์ให้สภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบว่าลูกๆของเราจะไปเข้า
ค่ายเพื่อจะได้สร้างให้เด็กมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นวันนี้กฝ็ากประชาสัมพันธ์ทีนี้มีเรื่องจะ
น าเรียนฝากไปถึงท่านนายกด้วยนะครับและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลของ
เรานะครับในส่วนของโรงเรียนโพนทองเรื่องอาหารกลางวันก็มีองค์การบริหารส่วน
ต าบลของเราได้การสนับสนุนจากท่านนายกให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ได้รับการตรวจสอบจากส่วนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส านักงาน
เขตโดยไปตรวจสอบภายในได้ข้อคิดเห็นมาฝากน าเรียนถึงท่านนายกท่ีเป็นฝ่ายจัด
งบประมาณให้นะครับว่าท่ีท่านหน่วยตรวจสอบภายในของพื้นท่ีไปตรวจสอบท่ี
ต่างๆนั้นพบว่าบัญชีของโรงเรียนในต าบลโพนทองของเราแตกต่างจากท่ีอื่นก็เลย
เสนอไปว่าให้ผมได้น าเรียนถึงท่านนายกว่ากรุณาพอท่ีจะปรับระยะเวลาในการให้
งบประมาณได้ไหมเป็น 100 วันถ้าพวกเราได้ 200 วันก็เป็น 2  



 

 

  

-14- 
ครั้งคือปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นปลายไตรมาตร 4 ไตรมาตรแต่
สรุปแล้วก็ครบตามวันแต่จะต่างจากท่ีอื่นของเขาจะเป็น 100 วัน 2 ครั้งก็เป็น 200 
วันของเราเป็นไตรมาตร 4 ไตรมาตรไตรมาตรละ 50 วันก็เป็น 200 วันเหมือนเดิม
แต่เขาตรวจสอบแล้วให้ค าแนะน าก็ฝากถึงท่านนายกแล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้เรา
ปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่าได้รับการเสนอจากกรมตรวจสอบภายในก็
น าเสนอฝากไปถึงท่านนายกด้วยแต่ส าหรับการจัดอาหารกลางวันนั้นไม่มีปัญหาลูก
เราได้รับอาหารกลางวันครบสมบูรณ์ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดอาหารกลางวันให้เด็ก
รับทานนะครับเรื่องท่ี 2 อาหารเสริม (นม) หรือว่านมโรงเรียนเราได้รับการ
สนับสนุนได้ดีจากองค์การบริหารส่วนต าบลของเราได้ส่งนมไปให้ลูกๆเราได้ด่ืม
ปรากฏว่าเราก็ท าตามข้อเสนอแนะและได้ตรวจสอบนมไม่ว่าจะเป็นนมเสียนมเน่า
หมดอายุไม่หมดอายุผลปรากฏว่าผมได้รับรายงานจากครูและนักเรียนท่ีตรวจสอบ
นมเพราะว่าผมให้เด็กนักเรียนและภารโรงได้ด่ืมนมในตอนเช้าหลังจากเคารพธง
ชาติแล้วก็ให้ด่ืมเลยปรากฏว่านมมีข้อบกพร่องเป็นนมถุงเปล่าไม่มีนมในถุงมีแต่ลม
ผมให้ครูถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งประสานงานกับน้องแหม่มบอกว่าช่วยน าเรียนให้
ผู้บริหารได้รับทราบด้วยว่านมมีปัญหาท่ีรับรายงานแล้วก็ 2 ครั้งนะครับ
เพราะฉะนั้นก็น าเรียนท่านประธานฝากถึงท่านนายกช่วยพิจารณาประสานงานกับ
บริษัทนมในเรื่องนี้ด้วยเมื่อต้นเทอมทางปศุสัตว์ก็ได้สุ่มออกมาตรวจเหมือนกันตอน
นั้นไม่เจออะไรทางปศุสัตว์ของอ าเภอออกมาตรวจนมโรงเรียนแต่ว่าส่วนกลางก็
ออกมาสุ่มตรวจท่ีโรงเรียนของเราก็มีโรงเรียนอนุบาลมีอนุบาลหมื่นแผ้วก็เป็นยังไง
แล้วก็ช่วยประสานบริษัทตรวจสอบด้วยว่าผมยังตอบไม่ได้ว่านมมันบูดหรือมันเน่า
หรือมันเป็นยังไงมันแฟบไม่มีนมเลยครับก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของนมในถุงกน็ า
เรียนฝากด้วยนะครับต้องขออนุญาตเพิ่มอีก 2 เรื่องๆ ท่ีให้ท่านนายกได้กรุณาช้ีแจง
โรงเรียนให้ทราบเห็นการแก้ไขของเรื่องไข้เลือดออกซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกๆ 
ของผมๆ ก็อยากฝากว่าโพนทองพิทยานั้นก็อยากได้เหมือนกันผมจึงอยากทราบว่า
นางเม้งได้นานแล้วเพราะว่า ดร วิชัยได้ลงไลน์รูปอยู่แต่ว่าโพนทองก็อยากได้รับการ
บริการก็อยากฝากนะครบัเมื่อวานนี้ก็มีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ท าความสะอาดผมก็ได้
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวันนี้ทางกรมทางได้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาตัดกิ่งไม้ให้
ผมและก็ได้ประสานงานไปท่ีศูนย์ควบคุมความประพฤติได้ออกมาลอกคลอง
น้ าหน้าโรงเรียนกไ็ด้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนักการ
ภารโรงไม่มีผมต้องรวมพลลูกๆตัดหญ้าท าความสะอาดอยู่ตลอดเพื่อเราจะป้องกัน
โรคไข้เลือดออกเพราะว่าน้ าท่วมขังแล้วก็ห้องน้ าครูป้องกันตัวเองไว้ก่อนเรือ่งท่ี 2 
ท่ีท่านนายกได้กรุณาแจ้งให้ทราบว่าแก้ไขน้ าท่วมขังโรงเรียนโพนทองพิทยามีน้ า
ท่วมขงัฝนตกมาช่วงหน้าอาคารก็ขอบคุณท่านนายกท่ีจะได้ให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนโพนทองพิทยาท่ีน้ าท่วมขังก็อยากน าเรียนให้สภาได้
ทราบว่าน้ าท่วมขังโรงเรียนผมพยายามท่ีจะแก้ไขแล้วแต่ชุมชนของเราอยากจะได้
อาคารท่ีพักของสายตรวจจึงสร้างอาคารตันทางน้ าผมจึงท าให้น้ าท่วมขังก็น าเรียน
ผู้น าชุมชนอยู่ว่ายังไงก็รับปากผมแล้วว่าจะท าอาคารหรือถมดินตันทางน้ าแล้วก็
น่าจะเปิดทางน้ าให้ผมด้วยแต่ท่านก็ยังไม่ด าเนินการน้ าก็ท่วมขังอยู่เป็นส่วนใดท่ีผม 
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จะสามารถได้น าเรียนให้ผู้น าชุมชนท่ีร่วมกันสร้างอาคารแห่งนี้ได้รับทราบว่าปัญหา
ของผมนั้นมันตันทางน้ าน้ ามนัท่วมขังโรงเรียนก็น าเรียนท่านประธานและก็ฝากถึง
ท่านนายกและก็ผู้มีเกียรติได้รับทราบว่ามีส่ิงใดท่ีช่วยเหลือโรงเรียนโพนทองได้
กราบขอบพระคุณมากแล้วก็ถ้าผมผิดพลาดประการใดหรือยังไม่ท าส่วนใดท่ี
เสนอแนะช้ีแจงแนะแนวก็พร้อมน้อมรับก็ขออนุญาตช้ีแจงประชาสัมพันธ์เพียงแค่นี้
ครับขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ เชิญท่านผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้ารังกาครบั 
ประธานสภาฯ 
นายสายัญ  ด้วงสกุล เรียนท่านประธานสภาต าบลโพนทองท่ีเคารพนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพน

ทองและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายสายัญ ด้วงสกุลผู้อ านวยการโรงเรียน
หนองหญ้ารงักาก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียน 2 โครงการให้รับทราบ
โครงการแรกก็คือโครงการขยายเพราะพันธ์เนื้อเยื่อกล้วยหอมทองแต่ว่าโรงเรียน
หนองหญ้ารงักาเป็นโรงเรียนใกล้บ้านรุ่น 2 ก็ได้รบัการสนับสนุนจากบริษัท CPS 
ให้จัดท าโครงการแล้วก็ก าลังเสนอไปท่ีบริษัทก็ได้เสนอไปเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วที่เราท าไปเสนอทางบริษัทมีหลายกิจกรรมแต่ทางบริษัทบอกว่าให้ท า
กิจกรรมเดียวก็เลยเลือกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโครงการ
พัฒนาสุขภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เพราะเล้ียงเนื้อเยื่อในช่วงนี้รองบประมาณอยู่หลังจากคณะกรรมการเห็นชอบด้วย
แล้วให้ด าเนินการได้เราจึงขอฝากโครงการท่ีจะด าเนินการท่ีโรงเรียนบ้านหนอง
หญ้ารังกาและก็มีห้องปฏิบัติการเพราะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทองโดยเรา
ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะเพาะจ าหน่ายและให้ทาง อบต.ช่วยจ าหน่ายเผ่ือว่าไม่มีตลาด
อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลปฐมศึกษาหลีกทาง
อ าเภอเมืองของเราได้จัดกิจกรรมทุกปีโดยจะเริ่มการแข่งขันตังแต่วันท่ี 2 
กรกฎาคม เป็นฟุตบอลชาย 7 คนซึ่งสนามแรกจะเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนหนอง
นาแซงวิทยาส่วนหนองหญ้ารงักาก็จะเป็นเจ้าภาพสนามท่ี 3 ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 
แล้วก็จะเป็นสนามสุดท้ายท่ีโรงเรียนหนองคอนไทได้จัดมาเป็นปีท่ี 16 แล้วของเรา
ก็จะมีโรงเรียนโพนทองพิทยาและก็โรงเรียนหนองหญ้ารังกาโรงเรียนบ้านห้วยหว้า
ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันก็คงจะประชาสัมพันธ์แค่นี้นะครับขอบคุณครับ 

นางศิริพันธ์  สระศรีเมือง เรียนท่านประธานสภาเรียนท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนทองดิฉัน 
ครูโรงเรียนบ้านนางเมง้              นางศิริพันธ์ สระศรีเมือง มาจากโรงเรียนบ้านนางเมง้ในนามตัวแทนท่านวิชัย ประ

ทุมไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางเม้งส าหรับโรงเรียนบ้านนางเม้งก็เป็นเขต
บริการของ อบต.โพนทองก็ตอนนี้โรงเรียนเรากไ็ด้รับการสนับสนุนส าหรับการเปิด
เรียนภาคเรียนท่ี 1 ก็คือการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเสริม 
(นม) ท้ัง 2 โครงการก็ด าเนินการไปด้วยดียังไม่พบปัญหาใดๆ ก็มีก่อนปิดภาคเรียน
ซึ่งนมกล่องแจกจ่ายนักเรียนช้าอันนี้ก็แจ้งท่านนายกแล้วเมื่อภาคเรียนท่ี 2 ปี 
2561 จริงๆนักเรียนจะต้องได้นมกลับบ้านก่อนปดิภาคเรียนแต่ก็ล่าช้าไปประมาณ 
2 สัปดาห์ส าหรับการด าเนินโครงการของโรงเรียนบ้านนางเม้งในปีการศึกษา 2562 
นี้ก็ได้ด าเนินการไปหลายโครงการแล้วแต่ท่ีชัดเจนเป็นโครงการน า 
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พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี 10 มาปักให้เป็นรูปธรรมก็จะมี
โครงการส่งเสริมข้าวนาปีโดยศูนย์วิจัยส่งเสริมข้าวชุมแพเพาะต้นกล้ามาให้แล้วก็
จะมาท าการปักด าท่ีโรงเรียนบ้านนางเม้งท่ีติดกับองค์การโทรศัพท์แล้วก็ด้านหน้าท่ี
ติดกับถนนใหญ่ในวันท่ีจะด านาก็จะเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนทองเราแล้วก็ท่านนายกโดยเฉพาะท่านประธานอมรจะต้องใส่รองเท้าบู๊ทไป
ด านาเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ของโรงเรียนบ้านนางเม้งแล้วก็โครงการ
ต่อเนื่องก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรก็จะประเมินในวันท่ี 21 เป็นการ
ประเมินสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้เรียนแล้วก็
จะร่วมกับ รพ.สต. โพนทองท่ีจะประเมินในวันท่ี 21 แล้วก็จะน าผลงานของ
โรงเรียนไปน าเสนอท่ีจังหวัดนครราชสีมาในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 นี้แล้วอีก
กิจกรรมหนึ่งก็คือศาสตร์พระราชาจะไปน าเสนอท่ีโรงเรียนเทศบาล 4 ในวันท่ี 8 
กรกฎาคม เช่นกันจะเป็น 2 กิจกรรมมีครูอยู่ 3 คนนะคะท่านนายกคะถ้าท่าน
เมตตาในปีงบประมาณ 63 ก็ช่วยเมตตาจัดครูไปช่วยโรงเรียนบ้านนางเม้งด้วยนะ
คะท่ีเห็นอยู่เยอะนั่นก็คือบ้านนางเม้งท่านมีเมตตาท่านจัดผ้าป่าแล้วก็ได้จ้างครูได้ 2 
อัตราแล้วก็ได้รับอนุมัติเพิ่มอีกในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาบ้านนาง
เม้งให้จ้างได้อีก 1 อัตราเนื่องจากเรามีครูน้อยนักเรียนในบัญชีปีนี้ก็เมื่อ 10 
มิถุนายน ตามระบบก็มี 66 คน มีครู 3 คนรวมผู้อ านวยการก็เป็น 4 คนกิจกรรมท่ี
เด่นๆของนางเม้งก็จะเป็นประมาณแล้วก็ท่ีเน้นเรื่องทักษะวิชาการตอนนี้ก็มี
โครงการไว้ท่านประธานอมรแจ้งไว้ตัง้แต่เมื่อผ้าป่าปีท่ีแล้วว่าเราจะเปิดสอนลูกๆ
นักเรียนเป็นมินิโปรแกรมอิงลิชเราได้ครูภาษาอังกฤษมา 1 ท่านโดยท่าน ดร วิชัย
ได้ประสานมาเป็นพนักงานราชการก็หวังว่าเราจะเปิดได้ในปีการศึกษา 63 ซึ่งเรา
เป็นโรงเรียนดี 4 มุมเมืองแล้วก็โรงเรียนคุณภาพระดับต าบลโพนทองของเราเป็น
เป้าหมายท่ีเราต้ังไว้ที่จะต้องเปิดภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลโพนทองของเราในโอกาสนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณ
คะ 

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา ขอช้ีแจงจากท่ีท่าน ผอ. ได้แจ้งปัญหาขอบคุณทุกท่านนะครับท่ีได้แจ้งปัญหามา 
นายก  อบต.                           ในส่วนของปัญหาผมขอตอบเป็นรายโรงเรียนของโรงเรียนโพนทองเรื่องของ

อาหารกลางวันผมขอตรวจสอบและก็ขอแก้ไขให้เป็นตามแบบเดียวกันเรื่องของ
อาหารกลางปลายไตรมาตรไตรมาตรละ 90 วันน่าจะได้อยู่ให้เป็นไปตามการ
ตรวจสอบของ สพฐ. ต่อไปเรื่องของการแจ้งเรื่องนมมีถุงเปล่าก็จะพิจารณาการ
ประชุมงบประมาณเรื่องของจ่ายค่านมผมได้รับรายงานเรื่องนี้โดยตรงพึ่งรับทราบ
ในวันนี้จะท าการสอบถามไปยังรักษาการหัวหน้ากองการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทองได้รับทราบปัญหาตรงนี้หรือไม่ส่วนของโรงเรียนบ้านนางเม้ง
การพ่นยาไข้เลือดออกตัวนี้ก็เรียนให้กับทุกท่านโรงเรียนท้ังสามท่านขอให้เขียนค า
ขอบริการท่ีอยากให้เขียนค าขอบริการมานี้ถือว่าเป็นการบริการประชาชนและก็
หน่วยงานอื่นแต่ถ้าเป็นค าขอบริการจากทางโรงเรยีนเราจะได้ท าสถิติว่ามีค าขอรับ
บริการเท่าไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการฉีดพ่นก าจัดยุงลายในทุกสถานศึกษาส่วน
เรื่องของโรงเรียนบ้านนางเมง้เรื่องของนมกล่องเด่ียวผมจะให้ทางเจ้าหน้าท่ีตอบอีก 
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ทีนึงเรื่องของนมกล่องท่ีล่าช้าก็อาจจะเกิดปัญหาของการแบ่งเขตการส่งนมของผู้
รับจ้างท่ีมันเกิดปัญหาอยู่ถ้ามีผู้ประกอบการหลายๆท่ีก็น่าจะดีขึ้นทีนี้ขอเรียนท่าน 
ผอ.ในสังกัด สพฐ.ต าบลโพนทองนะครับว่าตอนนีก้็อยากให้ทางโรงเรียนได้เข้าร่วม
การแก้ไขปัญหาน้ าท้วมขังโรงเรียนโดยการท า MOU ร่วมกันเพื่อทางท้องถิ่นจะ
สามารถท่ีจะไปท าในพื้นท่ีของโรงเรียนได้อย่างเช่นท าการขุดหรือวางท่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท้วมขังของโรงเรียนนะครับแล้วทีนี้อย่างโรงเรียนบ้านนางเม้งโรงเรียน
บ้านโพนทองท่ีได้ขอดินจากการขุดหนองใหญ่ตอนนี้ทางผู้รับจ้างวันนั้นผมได้ไป
ต่างจังหวัดก็ได้ส่ังการให้ท่านรองและนายช่างโยธาท าหนังสือให้เร่งรัดด าเนินการ
ให้อยู่แม้กระท่ังบ้านโพนทองเองก็ขอให้อยู่ให้เร่งรดัด าเนินการให้อยู่แต่ก็ยังเงียบ
อยู่ในเรื่องนี้จะได้ตามอีกทีนึงเราไม่ได้นิง่นอนใจจะแก้ไขปัญหาน้ าท้วมขังในบริเวณ
โรงเรียนต่างๆแต่ถ้าเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายผมจะท าโครงการธนาคารน้ าใต้
ดินใหซ้ึ่งทางท้องถิ่นจะไปช่วยในโรงเรียนท่ีอยู่ในส่วนของโรงเรียนจะต้องท า MOU 
กับท้องถิ่นเช่นทางท้องถิ่นได้ท า MOU กับองค์การโทรศัพท์ในการขอติดต้ังไฟแสง
สว่างกับเสาไฟฟ้าขององค์การโทรศัพท์ในส่วนของเรื่องของลูกน้ ายุงลายเขียนค า
ขอบริการมาเลยนะครับเด๋ียวจะได้จัดวางแผนเอาเจ้าหน้าท่ีไปช่วยงานอีกทีนึง
โดยเร็วทีนี้ผมจะมอบหมายให้กับทางครูแหม่มได้ช้ีแจงเรื่องของท่ีได้รับแจ้งว่านมมี
ถุงเปล่าเพราะว่าทางเจ้าหน้าท่ีได้รับเรื่องแล้วได้ประสานงานกับทางผู้จัดส่งนมได้
ความว่าอย่างไรบ้างให้ทางตัวแทนของโรงเรียนได้รับทราบขอเชิญคุณครูเนตรจิรา
ได้ช้ีแจงเรื่องของนมโรงเรียนท่ีมีปัญหาครับ 

นางสาวเนตรจิรา  สิทธิวงศ์ เรียนท่านประธานสภาผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่านนะคะในส่วนของนม 
ครู                                       โรงเรียนได้รับแจ้งจากท่าน ผอ.ทางเราก็ได้แจ้งบริษัทนมส่วนในวันนี้เด๋ียวจะ

ด าเนินการให้อีกครั้งหนึ่งคะ 
นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ก็ขอบคุณท่าน ผอ. ท่ีน าข่าวสารด้านการศึกษามาแจ้งให้สภาได้รับทราบและก็ 
ประธานสภาฯ                         เป็นเรื่องดีๆหลายเรื่องสมาชิกพวกเราได้รับทราบแล้วก็ขอความกรุณา

ประชาสัมพันธ์ต่อในเรื่องของกิจกรรมของโรงเรียนท่ีจะด าเนินการโพนทองก็มี 2 
กิจกรรมก็ในเรื่องของการเกษตรและก็กีฬาซึ่งถ้าสมาชิกพอมีเวลาว่างหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อร่วมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาท่ีท่าน 
ผอ.ได้ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วของโพนทองก็จะมีอยู่ 2 โรงเรียนท่ีจะเข้าไปแข่งขันก็
จะมีโพนทองกับหนองหญ้ารังกาในส่วนของการสอบก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อท่ีจะให้
ผู้ปกครองได้มั่นใจว่าโรงเรียนโพนทองในกลุ่มของโพนทองเฉพาะต าบลโพนทองนี้
การศึกษาของเด็กในเรื่องของการสอบโอเน็ตนั้นมีการพัฒนาอย่างมากก็อยากจะให้
พวกเราประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครองว่าโรงเรียนในพื้นท่ีต าบลโพนทองนั้นมีคุณภาพและก็มีโครงการดีๆท่ีจะ
พัฒนาเด็กในพื้นท่ีเราตลอดก็อยากจะฝากให้พวกเราประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบและสร้างความมั่นใจร่วมกันซึ่งจะท าให้ผู้ปกครองนั้นไม่ต้องน าเด็กไปท่ี
อื่นเพื่อให้โรงเรียนของเรามีเด็กเยอะขึ้นก็มีหลายโรงมีความเส่ียงก็อยากจะฝาก
พวกเราด้วยส่ิงส าคัญก็คือต้องร่วมไม้ร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งของโรงเรียนก็ดี
ใจนะครับท่ีนางเม้งได้ตอบรับข้อเสนอผ้าป่าก็ขอบคุณมากก็จะน าไปพัฒนาเด็กใน 
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พื้นท่ีของโรงเรียนเนื่องจากผมเป็นศิษยเ์ก่ารุ่นแรกของโรงเรียนนางเม้งกไ็ด้ท าผ้าป่า
ให้กับโรงเรียนได้เสนอแนวคิดให้กับท่าน ผอ.และคณะครูโรงเรียนได้พิจารณาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กในโรงเรียนถือว่าได้รับการตอบรับซึ่งผมเองก็จะพยายามหาทุน
ส่งเสริมสนับสนุนให้กับโรงเรียนนางเม้งในโอกาสต่อไป 

นายปรีชา  อุตสาคู ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งครับด้วยความเป็นห่วงผมจริงๆก็เหลืออีก 4  
ผอ.รร.โพนทองพิทยา                เดือนด้วยความเป็นห่วงด้านการศึกษาพอรับทราบข้อมูลท่านประธานพูดว่า

โรงเรียนเราในจ านวน 5 โรงอยู่ในระดับ 1 ของเขตพื้นท่ีผมน าเรียนแล้วว่าเขตพื้นท่ี
ของเรามี 5 อ าเภอ 250 โรงเรียน 20 ศูนย์ศูนย์โพนทองห้วยบงร่วมกับห้วยบงก็คือ
ว่าในแผนของเขตก็ดีแผนของ สพฐ.ก็ดีไม่มีการยุบรวมเพิ่มข้อมูลเข้ามาอีกแล้วว่า
ต่ ากว่า 120 เข้าระบบไปใหญ่แล้วทีนี้ตอนนี้โพนทองก็ 90 นางเม้ง 60 กว่ามีหนอง
กาท่ีร้อยกว่าแต่ก็ต่ ากว่า 120 แต่นางเม้งกับหนองกาดีหน่อยท่ีอยู่ในโครงการของ
โรงเรียนดีมีคุณภาพก็มีนางเม้ง หนองบัวขาว ข้ีเหล็กใหญ่ ขวาน้อย ท่ีเขาสกัดกั้น
ไม่ให้เด็กเขามาเรียนในเมืองก็อยากจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากท่านฝากไปถึง
ท่านผู้บริหารส่วนต าบลของเราถ้ามีส่ิงใดท่ีพอสนับสนุนโรงเรียนผู้ใหญ่ในกระทรวง
เห็นแล้วว่าโรงเรียนเขามีการพัฒนาไม่ถูกทอดท้ิงจากชุมชนไม่ถูกทอดท้ิงจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นเขาก็อาจจะไม่แตะต้องเขาอาจจะหาวิธีการแก้ไขตอนนี้ไม่ให้ซับ
ม่วงถูกยุบตอนนี้ซับม่วงเหลือ 2 คน ก็น าเรียนเล็กๆน้อยๆขอบคุณครับ 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เรียนท่านประธานท่ีเคารพกระผมนายบุญเหลือ ทองชัยภูมิ เลขานุการสภา 
เลขานุการสภา  อบต.               องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองผมเป็นครูเก่าครูเราก็พูดมากอย่างนี้แหละแบบ

อาจารย์ปรีชานี่แหละเรื่องไหนไปถึงไหนแล้วคืออย่างนี้อาจารย์ปรีชาครับเมื่อครั้ง
ผมอยู่ระดับประเทศเขาเคยจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กผมก็บอกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
นั้นแต่ก่อนชาวบ้านเขาอยากได้โรงเรียนเขาพากันไปตัดไม้ตัดไร่เป็นโรงเรียนเกิดขึ้น
แต่พอคุณมีเงินมีทองคุณจะไปยุบเขาคุณไม่สงสารเขาหรือขอโทษนะครับผมไปดู
งานต่างประเทศโรงเรียนขนาดเล็กสอบได้อันดับ 1 เหมือนของเราโรงเรียนโพน
ทองแต่โรงเรียนในเมืองผมก็ไม่ทราบว่าโรงเรียนสุนทร โรงเรียนมารีย์ โรงเรียน
เหล่านี้มารวมกับเราหรือเปล่าเพราะโรงเรียนสุนทรโรงเรียนอนุบาลเด็กเกือบสอง
พันคนผมเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุนทรผมรู้เลยและผมห้ามผู้ปกครองบางคนเอา
เด็กไปฝากเอามาเรียนท าไมท่ีนี่ครู 1 คน สอนเด็ก 45 คนไปเรียนท่ีบ้านเราดีกว่า
ครู 1 คนสอนเด็ก 20 คนคุณภาพการศึกษาดีกว่ากันเยอะอาจารย์ครับเมื่อคราวที่
แล้วโรงเรียนซับม่วงใช่ไหมครับท่ีว่าจะยุบผมก็พยายามต่อต้านพอดีผมได้เป็นกรรม
การศึกษาเรื่องนี้เขาจะยุบโรงเรียนห้วยตะแคงผมก็เถียงเลยนั่นคือโรงเรียนของพอ่
ของแม่ผมนะพี่น้องผมอยู่ท่ีนั่นแต่ก่อนเขาอยากได้เขาไปหาไม้มาท ามาสร้างพอคุณ
มีเงินคุณจะยุบแล้วมาสร้างโรงเรียนสุนทรยังไม่เกา่เลยสร้างเป็น 5 ช้ันหรือ 3 ช้ัน
ผมก็ไม่รู้นะเด็กตั้งสองพนัคนแล้วท าไมโอเน็ตสู้ของคุณไม่ได้นี่เป็นการแสดงให้เห็น
ว่าผู้หลักผู้ใหญ่มองแต่สภาพของอาคารเรียนไม่ห่วงถึงการเรียนการสอนแล้วครูทุก
วันนี้ผมทราบว่าครูโรงเรียนโพนทองได้ซี 9 นะมีคนหนึ่งระดับซี 9 ไม่ใช่ย่อยๆนะ
เป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษและครูส่วนมากได้ซี 8 ปริญญาตรีกันท้ังนัน้ครูโรงเรียนสุนทร
ครูโรงเรียนอนุบาลก็เหมือนกันอนันี้ท่ีท่านฝากผมมีโอกาสผมจะต่อสู้ให้เต็มท่ี 
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เมื่อก่อนผมเป็นหัวหน้างานทางราชการออกแบบให้โรงเรียนมีท่ีปลูกต้นไม้ผมบอก
จะออกแบบมาอะไรผมบอกว่าออกแบบมาอะไรบางแห่งไม่มีน้ าจะรดต้นไม้
ออกแบบมาต้ังแต่สร้างเสร็จเด๋ียวนี้ส่ิงเหล่านั้นเป็นยังไงรื้อท้ิงหมดและบ้านพักครู
เมื่อก่อนบ้านหนองหญ้ารงักามีกี่หลังบ้านโพนทองมีกี่หลังเด๋ียวนี้ก็ไม่มีคนอยู่ศูนย์
เปล่าไปเฉยๆเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มองสภาพตามความเป็นจริงท่ีบ้านเมืองมัน
วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เอาอ านาจไปอยู่ส่วนกลางไม่ฟงัเสียงพื้นท่ีเลยผมให้ก าลังใจและ
ถ้ามีโอกาสผมจะต่อสู้มันมีเรื่องท่ีไหนบ้านวัดโรงเรยีนเด็กถ้าออกจากบ้านเค้าถ้า
ถามว่าคุณเป็นเด็กจากท่ีไหนเค้าก็ไม่บอกว่าเป็นเด็กจากโรงเรียนโพนทองเค้าบอก
เป็นเด็กจากโรงเรียนสุนทรแล้วชื่อเสียงของบ้านเค้าไม่มีถ้าเค้าจบจากโพนทองเค้า
เป็นใหญ่เป็นโตเค้าก็บอกว่าเป็นศิษย์ท่ีนี่ศิษย์ท่ีโรงเรียนโพนทองแล้วเป็นไงชาวบ้าน
ก็ได้ช่ือได้เสียงด้วยเห็นใจครับทางราชการก็มักจะเป็นอย่างนี้มองแต่สภาพบางทีผม
เป็นกรรมการนะครับผู้ไปประชุมส่วนมากก็ไมก่ล้าจะเถียงผู้อ านวยการเป็นผมไม่
กลัวผู้ท่ีไปส่วนมากเป็นครูเวลาผู้อ านวยการเขตมาก็กลัวแล้วจะไปยุบบ้านห้วย
ตะแคงยุบไม่ได้เพราะเหตุใดอาจารย์ครับชาวบ้านเขาร้องเลยเค้าบอกว่าสร้างมา
ด้วยความยากล าบากจะไปยุบของเขาท าไมเพราะโรงเรียนห้วยตะแคงตอนนี้ยุบ
หรือเปล่าผมไม่ทราบตอนท่ีผมเป็นกรรมการไม่ได้ยุบแล้วผมก็บอกอย่างนี้โรงเรียน
สุนทรครูคนหนึ่งสอนเด็ก 40 คนมันจะท าอย่างไรได้การตรวจการบ้านก็ล าบาก
แล้วครูโรงเรียนบ้านนางเม้งปรญิญาตรีปริญญาโทครูโรงเรียนบ้านหนองกาปริญญา
ตรีปริญญาโทครูโรงเรียนอนุบาลมีไหมก็มีแต่ ผอ.ก็เกษียณไปแล้วก็เหมือนกันครับ
แต่ทีนี้ผู้ปกครองเป็นเรื่องท่ีน่าสงสารเด็กก็อยากไปอยู่ในตลาดขี่รถเด๋ียวนี้การศึกษา
ขอโทษนะครับขนาด ป.1 – ป.6 เป็นหมื่นแล้วทีนี้ถ้าโรงเรียนใหญ่ๆอย่างโรงเรียน
สุนทรโรงเรียนอนุบาลไม่บอกเด็กเด็กบ้านนอกก็ไม่เข้าใจทีนี้พวกท่ีได้เปรียบคือ
พวกท่ีอยู่ในเมืองถ้าผมมีโอกาสผมก็จะต่อสู้ให้ถึงท่ีสุดเพราะตอนนั้นผมได้สิทธิ์ใน
ฐานะท่ีผมเป็นกรรมการ สสช. ก็ดีใจด้วยนะอาจารย์ท่ีโอเน็ตมาอยู่โรงเรียนของเรา
และผมอยากทราบว่าท่ีประกวดกันโรงเรียนมารีย์ โรงเรียนสุนทร โรงเรียนอนุบาล 
เข้าร่วมประกวดกับเราหรือเปล่าถ้าเข้ามันก็เป็นการแสดงพื้นฐานการสอนเด็กน้อย
คนกับการสอนเด็กมากๆคนคุณภาพการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรอันนี้ผู้บริหาร
ควรจะรู้คุณอะไรท่ีเป็น ผอ.เขตผมเคยเสนอเค้านะผมท าแผนผมเลยบอกว่าถ้าแผน
ไม่มีแอคช่ันแพลนแผนของคุณก็ไม่มีประโยชน์แกก็รับค าและน าไปเขียนแอคช้ันแพ
ลนคือเขียนแผนแล้วน าไปติดข้างฝามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมนัต้องมีการ
เคล่ือนไหวขอบคุณครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ ขอบคุณท่านเลขานะครับท่านก็เป็นครูเก่าผมก็อาจจะเป็นครูกลางเก่ากลางใหม่ 
ประธานสภาฯ                        เข้าใจการศึกษาดีบริบทเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่พวกเราก็คุยกันมานาน

แล้วเรื่องพาเด็กเข้าไปเรียนท่ีโรงเรียนสุนทรโรงเรยีนอนุบาลมันมีปัจจัยหลายอย่าง
ท่ีคุยกันไม่จบหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรือ่งละเอียดอ่อนมันก็มีกลยุทธมีวิธี
การอีกมากมายซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท้ังส่วนกลางด้วยในการท่ีจะมี
มาตรการถ้าตราบใดท่ียังไม่มีมาตรการหรือไม่มีส่ิงท่ีจะท าให้โรงเรียนเล็กอยู่ได้ก็ 
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ล าบากแต่ยังไงเราในฐานะคนพื้นท่ีเราเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโพน
ทอง หนองหญ้ารังกา นางเม้ง ซับพระไวย์ ซับม่วง ก็ฝากให้พวกเราช่วยกันถึง
ฤดูกาลก็ท าผ้าป่ามาช่วยดูแลลูกหลานของเราช่วยครูก็จะเป็นเรื่องท่ีแก้ไขปัญหาได้
ด้านหนึ่งพอสมควรก็ขอขอบคุณท่าน ผอ.แล้วก็ตัวแทนของโรงเรียนนางเม้งท่ีมาให้
ข้อมูลขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเข้าเรื่องการศึกษาดูงานครับเชิญครับ 

นายวีรพล  พิมพ์ชัยภูมิ เรียนท่านประธานผมนายวีรพล พิมพ์ชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ 8 ในฐานะผมเป็น 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี  8         กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับม่วงเมื่อ 4 วันท่ีแล้วได้ประชุมท่ีโรงเรียนบ้าน

ซับม่วงพบบ้าน วัด โรงเรียน มีอะไรขาดก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ช่วยมาหา
ชาวบ้านชาวบ้านก็ช่วยตอนนี้เตรียมงานก าลังเล่ือยไม้ซ่อมแซมระเบียงส่ิงท่ีมันพังปี
ท่ีแล้วได้เงินผ้าป่ามาเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็อาเงินส่วนนั้นมาบริหารว่าโรงเรียนจะไป
แข่งอะไรจะไปท่ีไหนก็เอางบในส่วนของผ้าป่าแล้วก็ปีใหม่นี้พอดีคุณครูก็ขอมาว่า
ท าผ้าป่าให้สักกองได้ไหมผมก็รับปากกับครูไว้เราก็เล็งเห็นความส าคัญแล้วว่ายังไงก็
สู้เต็มท่ีท่ีจะให้โรงเรียนบ้านซับม่วงอยู่ได้พูดถึงผลงานนั้นมีไหมมีอย่างประกวดร้อง
เพลงท่ีผ่านมาแล้วก็ปั้นดินน้ ามันเราก็สามารถผ่านไปหลายๆท่ีได้ผมว่าชาวบ้านแข็ง
ต่อสู้ร่วมกันกับครูก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไรนักเดิมโรงเรียนซับม่วงนัน้เล่ือยไม้จาก
ท่านบุญเหลือพูดครับเล่ือยไม้สร้างเองสังกะสีหาเงินมาซื้อเองแล้วก็อาคารท่ีห้อง
คอมพิวเตอร์ปกติแล้วแสนหนึ่งสร้างไม่ได้ขนาดนัน้หรอกครับค่าแรงไม้ได้จ้างซื้อแต่
ของก็แสดงว่าชุมชนเรายังเข็มแข็งอยู่การจะยุบหรือไม่ยุบโรงเรียนบ้านผมข่ีรถผ่าน
ไปตลอดบ้านใหญ่ๆเห็นติดไว้นะครับท่าน ผอ.นาวัง นาเสียว หมายถึงว่าชาวบ้าน
เขาไม่เอาใจใส่กับโรงเรียนเท่าไรนักแต่ว่ามันต่างกันกับโรงเรียนบ้านซับม่วงมีสาม
อย่างครบ บ้าน วัด โรงเรียน มีอะไรคุณครูก็จะเข้ามาหาแล้วก็เรียกคณะกรรมการ
ไปปรึกษาเราสู้เต็มท่ีครับท่านประธานขอบคุณครับ 

นายเกียรติพงษ์    วงศ์ษา ขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับเรียนท่านสมาชิกสภาผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทน 
นายก  อบต.                          ผู้บริหารโรงเรียนเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญแล้วก็ตามท่ีท่านเลขาสภาได้

เรียนให้ทราบว่าได้เป็นคณะกรรมการอยู่ช่วงหนึง่รวมกับทางท่านเลขาสภาไป
ประชุมและก็คัดค้านการปิดโรงเรียนหน่วยงานในท่ีนี้เรื่องของการปิดโรงเรียนฝ่าย
บริหารเขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งเรื่องงบประมาณซึง่ผมกับทางท่านบุญเหลือก็ได้มี
การคัดค้านอยู่นะครับแต่ทีนี้เรื่องของปัญหาเรื่องงบประมาณก็เป็นปัญหาท่ีส าคัญ
เรื่องหนึ่งและก็ขอขอบคุณท่าน ผอ.โรงเรียนโพนทองตอนนี้กไ็ด้ดูแลหลานผมก็มา
เรียนโรงเรียนโพนทองเหมือนกันเพราะว่าเคยเรียนโรงเรียนใหญ่แล้วสอนได้ไม่
เต็มท่ีเนื่องจากปริมาณนักเรียนเยอะทีนี้ทางแม่ของเด็กเป็นครูก็ได้ดูแล้วว่า
ประสิทธิภาพของโรงเรียนบ้านครูมีความสามารถก็เลยน าหลานมาเรียนท่ีโรงเรียน
ตอนนี้ก็ประกวดทักษะของการท าเครื่องร่อนเป็นประสิทธิภาพของโรงเรียนและ
ผู้บริหารโรงเรียนทีนี้เรื่องของงบประมาณไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวานนี้ท่านนายอ าเภอเมืองก็แจ้งว่าท้องถิ่นก็อาจจะมีการยุบรวมเนื่องจาก
ต่อไปนี้ท้องถิ่นต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเงินอุดหนุนจะน้อยลงน้อยลงทุกปีจะเป็น
ภารกิจของท้องถิ่นในเรื่องของสังเกตุนะครับว่า กทม. ท าไมมีเรื่องของจัดเก็บค่า
ขยะเพิ่มขึ้นภาษีโรงเรือนตัวนี้ทางท่ีดินกรมท่ีดินได้ท าผังแบ่งเป็นท่ีเรียบร้อยตอนนี้ 
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มีหนังสือส่ังการให้ท้องถิ่นได้ออกไปส ารวจเพื่อท่ีจะได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปด าเนินการ
เรื่องนี้เรื่องแผนท่ีภาษีกฎหมายยังไม่ชัดเจนเรื่องนีม้ีปัญหาพอสมควรก็ฝากให้ท่ี
ประชุมทุกท่านทราบว่าท าไมท้องถิ่นสมาชิกสภาในการเลือกตั้งงวดหน้าให้เหลือ
สมาชิกสภาหมู่บ้านละ 1 คนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอกับการบริหารงานอีก
เรื่องหนึ่งเรื่องของจ านวนเจ้าหน้าท่ีห้ามเกิน 40% ของงบประมาณแต่ละปี
ยกตัวอย่างมีงบประมาณ 1 ล้านบาทงบประมาณเรื่องบุคลากรห้ามเกิน 4 แสน
บาทหลายพื้นท่ีก็กระทบก็มีเยอะพอสมควรอยู่ก็ต้องไปตามสิทธิ์ของเจ้าหน้าท่ี
ข้าราชการข้าราชการส่วนหนึ่งท่ีมีค่าเช่าซื้อเช่าบ้านด้วยก็เป็นสิทธิ์ของข้าราชการที
นี้ก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณพอสมควรจึงเป็นท่ีมาของการตั้งข้อกฎหมายยุบรวม
หรือลดสมาชิกสภาจากหมู่บ้านละ 2 คนเป็นหมู่บ้านละ 1 คนซี่งก็จะท าให้มี
ผลกระทบต่อกฎหมายอย่างอื่นก็เรื่องปัญหาเรื่องการศึกษาก็ได้หาหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการท่ีก็มีการประชุมเดือนละครั้งของผู้บริหาร
ท้องถิ่นทีน่ าเสนอให้กับทางผู้ก ากับดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องนี้ได้น าเรียนให้
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบอีกทีหนึ่งก็ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ท่ีออกมา
พูดคุยกันและก็หาทางช่วยกันในส่วนของ อบต.เองตอนนี้ก็เนื่องจากงบประมาณ
ผมก็ได้มอบนโยบายให้คุณครูเหมือนกันว่าต้องเข้าไปช่วยงานชุมชนเนื่องจากให้
ชุมชนช่วยเวลาท าผ้าป่าปีท่ีแล้วไม่ได้ท าเนื่องจากมีหลายโรงเรียนท าแล้วถ้าทาง
โรงเรียนในสังกัด อบต.ท าอีกก็จะกระทบต่อหลายๆโรงเรียนเลยไม่ได้จัดของปีท่ี
แล้วก็เห็นว่าโรงเรียนมีกิจกรรมอยู่เพื่อไม่ให้กระทบในส่วนนี้ปีนี้ถ้าจะท าก็ไม่
กระทบกับโรงเรียนจะได้เป็นรายได้เข้ามาในส่วนนี้อย่างของโรงเรียนหนองหญ้ารงั
กาก็มีศิษยเ์ก่ามาช่วยเป็นเหตุผลท่ีเราจะต้องหางบประมาณมาช่วยโรงเรียน
เหมือนกันก็ขอขอบคุณค าเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆขอบคุณครับ 

นางสาวพัชณี  ค าสะไมล์ เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารและก็สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาว 
หัวหน้าส านักปลัด                    พัชณี ค าสะไมล์ หัวหน้าส านักปลัดขออนุญาตขอช้ีแจงในเรื่องของโครงการ

ก าหนดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา 
นักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน แกนน า
ชุมชน และตัวแทนกลุ่มต่างๆ ภายในต าบลโพนทองระหว่างวันท่ี 18-21 มิถุนายน 
2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ขอน าเรียนก าหนดการคร่าวๆวันท่ี 
18 มิถุนายน 2562 เราจะมีการอบรมให้ความรู้ก่อนท่ีจะเดินทางอบรมนั้นขอน า
เรียนสมาชิกตามท่ีส ารวจย่อยคร่าวๆมีสมาชิกร่วมเดินทาง 17 ท่าน แต่ว่าการ
อบรมขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมรับฟังหัวข้อบรรยายเพราะว่ามันจะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี 62 
ซึ่งแก้ไขฉบับใหม่นะคะให้ความรู้โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ชัยภูมิแล้วก็หัวข้อบรรยายหัวข้อต่อไปก็จะเป็นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและก็หัวข้อบรรยายต่อไป
ก็คือเรื่องของการบริหารงานบุคคลสิทธิ์สวัสดิการของพนักงานอันนีก้็จะพูดถึงเรือ่ง
สวัสดิการต่างๆรวมถึงการลาด้วยนะคะท่านฟังไวก้็เป็นข้อมูลไว้แล้วก็พัก 
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รับประทานอาหารกลางวันตอนบ่ายก็จะมีตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับการท่ีเราจะไปดูงาน
เรื่องของการบริหารจัดการขยะตามนโยบายรัฐบาลอันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก
ท่านท้องถิ่นอ าเภอเมืองชัยภูมิและก็หัวข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการบรรยายก็คือเรื่อง
ด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานพฒันาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงก็ท่านท้องถิ่นอ าเภอเช่นกันนะคะหลังจากนั้นก็จะช้ีแจง
เรื่องของการเดินทางไปศึกษาดูงานการแต่งกายนดัหมายเวลากันเวลา 3 ทุ่มท่ี 
อบต.โพนทอง ออกเดินทางก็จะประมาณ 4 ทุ่มวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 เราก็จะ
เดินทางถึงชะอ าก่อนและก็แวะท าภารกิจส่วนตัวแล้วก็รับประทานอาหารเช้าท่ี
ร้านอาหารชิดชนกแล้วก็น าคณะเข้าศึกษาดูงานศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและต่อจากนั้นก็ต่อด้วยศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชุมชนเทศบาลนครชะอ าและก็พัก
รับประทานอาหารท่ีร้านพวงชมพูต่อด้วยหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะน าคณะเข้าท่ีพัก
เช็คอินท่ีโรงแรมโกเด็นบรีชชะอ าเราจะให้ท่านท าภารกิจส่วนตัวจากนั้นบ่าย 2 ก็
จะนัดกันท ากิจกรรมท่ีชายหาดหน้าโรงแรมอันนี้จะเป็นกิจกรรมสันทนาการเรามี
ชุดทีมสันทนาการท่ีจะให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นด้วยหลังจากนั้นก็
จะประมาณ 5 โมงเราก็จะให้ท่านเข้าไปท าภารกิจส่วนตัวเราก็จะไปรับประทาน
อาหารเย็นท่ีถนนคนเดินหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสร็จจากนั้นก็จะเข้าท่ีพัก
วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 เช้าเรารับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมแล้วก็ไปนมัสการ
หลวงพ่อทวดท่ีวัดห้วยมงคลหลังจากนั้นก็เข้าศึกษาดูงานท่ีเรื่องของการคัดแยก
ขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลต าบลหนองพลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เค้าได้รับรางวัล
หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการคัดแยกขยะเราก็เลยจะไปดูงานกันหลังจากนั้นก็จะ
รับประทานอาหารกลางวันท่ีสวนอาหารลาบนัวแล้วหลังจากนั้นก็ไปแวะดูการ
บริหารจัดการขยะท่ีตลาดจ าหน่ายสินค้าเพลินวานเสร็จจากนั้นก็จะพาท่านเข้าโซน
พิพิธภันฑ์ภาพส่ีมิติแล้วก็เดินทางกลับท่ีพักคะช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมนั่นก็คือพักผ่อนตามอัธยาศัยหน้าชายหาดก็จะมีเครื่องเล่นอย่างเช่นบา
นาน่าโบ๊ทก็ถ้าใครสนใจก็สามารถท่ีจะเล่นกันได้ท่ีหน้าชายหาดทีนี้เราจะพร้อมกัน
อีกทีตอนอาหารเย็นเราจะมีงานมิตรไนท์อาหารเย็นตอนประมาณ 5 โมงเย็นถึง
ห้องจัดเล้ียงปิดประมาณ 4 ทุ่มประมาณนี้ก็จะมีงานเล้ียงสังสรรค์ในตอนเย็นวันท่ี 
21 มิถุนายน รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมโกเด็นบรีทแล้วก็เดินทางเข้าศึกษาดู
งานครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง
อ าเภอชะอ าและก็หลังจากนั้นก็เข้าเย่ียมชมพระราชวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีแล้ว
ก็รับประทานอาหารกลางวันท่ีร้านพวงเพชรแล้วกเ็ดินทางมุ่งหน้าเข้าจังหวัดชัยภูมิ
และรับประทานอาหารเย็นอีกทีท่ีเค้กบ้านสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงท่ี
หมายถึง อบต.ประมาณ 5 ทุ่ม โดยประมาณก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสมขอน าเรียนท่านประธานสภาคะการแต่งตัววันท่ี 19 เส้ือเหลือง
และวันท่ี 20 เส้ือท้องถิ่นไทยทุกท่านมีไหมคะเส้ือขาวคอเขียวแสดงความเป็น
ท้องถิ่นของเราและก็วันท่ี 21 วันเดินทางกลับเราไปดูงานท่ีหุบกะพงใส่เส้ือเหลือง
อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นสามวันแต่ว่า 2 สีถ้าท่านใดไม่มีก็ใส่โทนสีตามนี้นะคะ 
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นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผมขอเพิ่มเติมการศึกษาดูงานตามแนว 
นายก  อบต.                          พระราชด าริจะต้องใส่เส้ือเหลืองนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหนงัสือส่ังการให้เราไป

ศึกษาดูงานถ้าเป็นโครงการพระราชด าริของรัชกาลท่ี 9 เส้ือท่ีใส่เหมาะสมท่ีสุดควร
เป็นเส้ือสีเหลืองเพราะว่าเป็นโครงการของพระองค์ท่านถ้าไปศึกษาดูงานในเวลา
ปกติก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นโครงการตามพระราชด าริควรจะใส่เส้ือเหลืองเหมาะสม
ท่ีสุด 

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ เรียนท่านประธานท่ีเคารพตอนนี้เป็นวาระอืน่ๆตอนแรกผมว่าจะพูดตรงนี้ครับ 
เลขานุการสภา  อบต.               เรื่องเกี่ยวกับพวกเราก็มีหัวข้อว่าในวันท่ี 18 นั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด

ได้มาพูดถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแต่ฟังได้ยินว่าในวนัประชุม
อ าเภอผู้ใหญ่บ้านได้พูดในท่ีประชุมบอกว่าอย่างนี้พวกเราจะได้ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี
ในวันท่ี 31 ธันวาคม แล้วจะเลือกตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม และบอกว่าหมู่บ้านละ 1 
คนทีนี้ค าว่ากระจายอ านาจถ้าหมู่บ้านละ 1 คนแล้วฟังท่ีนายกว่ารายการ
งบประมาณต่างๆก็จะตัดลงค าว่ากระจายอ านาจหมายความว่าอะไรมันต้องให้
ท้องถิ่นเค้าเติบโตบ้านเมืองถึงจะเจริญแต่ทีนี้มาเลือก 1 คน คล้ายๆจะตัด
งบประมาณในช่วงของค่าตอบแทนของพวกท่านและฟังว่าทางเจ้าหน้าท่ีจะขึ้น
เงินเดือนต้องมีขอบเขตจ ากัดอย่างนี้ถ้าพูดตามหลักนักการเมืองเขาถือว่ารวม
อ านาจไปอยู่ส่วนกลางไม่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอีกอันหนึ่งคาวที่แล้วเลือก 
2 คนมันมีคะแนนสงสารแต่คาวนี้ 1 คนคะแนนแน่นอนแต่ก่อนค าว่า 2 คนท่ีผมพูด
ว่าคะแนนสงสารเขาเลือกคนนี้ก็สงสารอีกคนก็เลือกเข้าไปอีกคนก็เป็น 2 คนแต่
ต่อไปนี้เป็นคะแนนแนน่อนเลยไม่มีสงสารแล้วก็ไม่ทราบว่านายกไปประชุมจะ
เหมือนกับท่ีผมได้ฟังผู้ใหญ่มาช้ีแจงในวันชุมชนเข็มแข็งหรือไม่ก็เรียนให้ท่านทราบ
อย่างนี้อันท่ี 2 วันนี้ผมเป็นเลขานุการสภามาพอสมควรหลายคนก็อาจจะเบ่ือทีนี้
การออกจากเลขาพ้นจากเลขาไม่เหมือนของประธานสภาประธานสภากับผมออก
คนละอย่างกันเลขานุการสภาต าบลจะพ้นจากต าแหน่งต่อเมื่อสมาชิกมีมติให้พ้น
จากต าแหน่งเพราะฉะนั้นวนันี้ผมจะให้ประธานถามถ้าผู้ใดเห็นว่านายคนนี้
เหมาะสมท่ีจะพ้นจากต าแหน่งให้ยกมือนะครับ 

นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเลขาสภาคือท่านอยากจะให้เรารับรองท่านอีกจะให้ 
ประธานสภา  อบต.                  ท่านไปหรือให้ท่านอยู่ซึ่งเราก็ไม่เคยพูดอะไรไม่เคยว่าท่านเลยนะครับก็เลยอยากจะ

ท าตามความประสงค์ท่านนะครับท่านไหนคิดว่าอยากจะให้ท่านอยู่ต่อยกมือครับ
ท่านไหนว่าไม่สมควรให้ท่านอยู่ต่อครับอยู่เหมือนเดิมครับท่านท่านยังได้รับความ
ไว้วางใจเหมือนเดิมครับ 20 ต่อ 1 ครับเป็นอันว่าท่านก็อยู่ต่อนะครับมีอะไรอีกไหม
ครับท่านสมาชิกทุกท่านครับทุกเรื่องเข้าใจนะครับการศึกษาดูงานเข้าใจถ้าไม่มี
อะไรผมก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็ส่ิงไหนท่ี
สามารถจะพูดคุยกันได้ก็คุยอีกไม่นานก็คงจะมีโอกาสได้สู้กันอีกครั้งหนึ่งก็ฝากพวก
เราใครท่ีจะเดินในถนนการเมืองอยู่ก็ไปคิดท่ีจะท าอะไรเพื่อจะให้ตนเองได้รับความ
ไว้วางใจจากพี่น้องก็ด าเนินการในช่วงนี้ได้เลยก็ฝากพวกเราทุกท่านนะครับผมรู้สึก
ยินดีตลอดท่ีได้อยู่ร่วมกันมากับพวกเราท างานร่วมกันมาก็อยากให้พวกเรายังรักกัน
เหมือนเดิมยังเข้าใจกันเหมือนเดิมเพราะตอนนี้อาจจะมีประเด็นท่ีอย่างท่ีท่านพ่อ 
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บุญเหลือบอกนะครับว่าในส่วนของผู้น าท้องท่ีก็อาจจะแรงแรงในหลายๆเรื่องอยู่ก็
ให้ท่านท าไปพวกเราก็ท างานของเราไปต่างคนต่างท าแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็ท างาน
เพื่อพี่น้องนะครับอย่าให้เป็นปัญหากันส่ิงต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็ท าให้เรารู้สึกก็ไม่
เป็นไรเพราะเราก็มีหน้าท่ีทุกคนก็มีหน้าท่ีโอกาสนี้ก็ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอให้ท่านเดินทางกลับด้วย
สวัสดิภาพอย่าเจ็บอย่าจนวันท่ี 16 อย่าลืมซื้อเอาอยากถูกไม่มีตัวนะครับฝันเอาเอง
นะครับตอนเย็นขอปิดประชุมครับทุกท่านครับขอบคุณครับ    

 

ปิดประชุม  เวลา  15.10  น. 
 

 

                    ลงช่ือ      บุญเหลือ   ทองชัยภูมิ      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                           (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                              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 
...................................................................................................................... 

                                                    

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี ๒๕๖2  นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                       ลงช่ือ         บุญเหลือ  ทองชัยภูมิ      เลขานุการสภาฯ 
                                                    (นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ) 
                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

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

     ลงช่ือ       อมรรัตน์  กล้าประจัญ      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                                (นายอมรรัตน์  กล้าประจัญ) 


